
ΑΝΟΧΗ = ΣΥΝΕΝΟΧΗ
Παρά τήν γενική βουβαµάρα ἐνώπιον τῆς πρωτοφανοῦς καί πολύπλευρης κρίσης, 
136 πολίτες τῆς Κοµοτηνῆς µέ τἠν παρακάτω ἐπιστολή πρός τόν τοπικό Τῦπο 
τολµοῦν νά φωνάξουν πρός πάσα κατεύθυνση ὅτι πρέπει νά τεθεῖ - καί τοπικά - 
ἕνα ὅριο στίς ψευτιές, τίς ὑποκρισίες καί τήν ἰδιοτέλεια. Παραθέτουµε τό κείµενο 
τῆς πρωτοβουλίας τοῦ «Α» καί τίς ὑπογραφές τῶν συντοπιτῶν µας:

     Ζοῦµε αὐτὴ τὴ στιγµὴ µία πολιτικὴ καὶ οἰκονοµικὴ κρίση, ποὺ βεβαίως δὲν 
εἶναι παρὰ ἁπλῶς ἡ πιὸ ὁρατὴ ἴσως πλευρὰ µίας βαθύτατης ἠθικῆς, κοινωνικῆς 
καὶ πολιτισµικῆς παρακµῆς. Μίας παρακµῆς ποὺ σφραγίζει µία µακρὰ περίοδο 

εὐτέλειας, χυδαιότητας, φαυλότητας, 
ἱστορικῆς ἀµνησίας, ἀνερµάτιστου 
εὐδαιµονισµοῦ, «ἐκσυγχρονιστικῆς» 
ὑστερίας καὶ πλήρους ξεχαρβαλώ-
µατος ὅλων τῶν ἀξιῶν. Τώρα, µετὰ 
ἀπὸ χρόνια παρασιτισµοῦ, κλεπτο-
κρατίας, ἀνοησίας καὶ ἀποχαύνωσης, 
ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία διαπιστώνει ὅτι 
φτάνει πιὰ στὸν πάτο. Οἱ πάσης φύσεως 
ἡγεσίες τοῦ τόπου, ρηµαγµένες 
ἀπὸ τὴν ἰδιοτέλεια, τὴ µετριότητα 
καὶ τὴν ἀλλοτρίωση, γεννοῦν µόνο 
ἀπελπισία στὸν λαό. Μπροστὰ στὴν 
κατάρρευση ποὺ ἐπίκειται, καὶ τὴν 
ὁποία τίποτε δὲν δείχνει ἱκανὸ νὰ τὴ 
φρενάρει, οἱ παρακάτω πολίτες τῆς 
Κοµοτηνῆς δηλώνουµε τὴ θέλησή 
µας νὰ διεκδικήσουµε τὴν ἀτοµικὴ 
καὶ συλλογική µας ἀξιοπρέπεια. 

Συνέχεια στή σελ. 8
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...µιά κοινωνία 
ραχοκοκκαλιά τῆς ὁποίας 

εἶναι ὁ Μαµωνᾶς...

Δ. ΝΟΛΛΑΣ

 Ἀντιφωνητὴς

  Μπορεί η ελληνοφοβική συμμωρία που υποδύεται 
την κυβέρνηση του ελλαδικού προτεκτοράτου να 
διολισθαίνει μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο στον 
ρόλο της γονυκλινούς θεραπαινίδας (ευγενικά το λέμε, 
ε;) του νέο-οθωμανού σουλτάνου, μπορεί και αυτά που 
φαίνεται ότι μας ετοιμάζουν για τη Θράκη (εκπαίδευση, 
μουφτείες, υπηκοότητα) να φαντάζουν εφιαλτικά, εμείς 
όμως επιμένουμε. Οι δυνάμεις μας είναι μικρές, οι 
οικονομικές μας δυνατότητες ουσιαστικά ανύπαρκτες, η 
φασιστική Τουρκία διακινεί στην περιοχή εκατομμύρια 
ευρώ κάθε χρόνο - χώρια η επιχειρηματική επέλαση 
που επίκειται -, ελληνικές Αρχές δεν υπάρχουν, όλα 
γύρω μας είναι φοβισμένα ή εξωνημένα, η τοπική 
κοινωνία δεν πρόκειται να ξυπνήσει παρά μόνο αν δει 
καμμιά ημισέληνο να κυματίζει μπροστά στο ηρώο της 
πόλης (ίσως όμως ΟΥΤΕ και τότε), ο εκτουρκισμός της 

μειονοτικής κουλτούρας συνεχίζεται (βλ. και 
φοτογραφία «παραδοσιακών χορών» από τον... 
Κύρνο!) δηλαδή με βάση την κοινή λογική φως 
δεν φαίνεται από πουθενά. Όμως κόντρα στην 
έλλειψη κράτους, κόντρα στα φασιστόμουτρα του 
διογκούμενου κεμαλοθωμανισμού, κόντρα στην 
οσφυοκαμψία των τοπικών ναιναίκων, κόντρα 
στην ιδεοληπτική νεύρωση των εθνομηδενιστών, 
κόντρα και σε κάθε τοπική ανθυποπρακτοράντζα, 
εμείς όχι μόνο συνεχίζουμε τον πόλεμο, αλλά και 
τον εντείνουμε: 
    Στις τρεις ήδη υπάρχουσες ιστοσελίδες μας 
(Αντιφωνητής, Προξενείο-Στοπ, Μεταφράσεις 
Τουρκικού Τύπου), από σήμερα προσθέστε και 
μία τέταρτη (http://ahmetmete.wordpress.com), 
για την οποία σάς υποσχόμαστε ότι θα είναι 

…εξοργιστικά αποκαλυπτική, καθώς θα παρακολουθεί 
εκ του σύνεγγυς την πολύπλευρη και πολλαπλώς 
υπονομευτική δράση του βασικότερου αυτή τη στιγμή 
οργάνου της Άγκυρας στη Θράκη, του τουρκομουφτή 
Ξάνθης Αχμέτ Μέτε. Ο διαχειριστής της, όπως φαίνεται 
και από τον τίτλο που επέλεξε («Παρατηρητήριο 
Μέτε»), σκοπεύει οφθαλμοφανώς να γίνει η …σκιά του 
προκλητικού τουρκόφρονα. Από σήμερα λοιπόν, ακόμη 
περισσότερη και πληρέστερη ηλεκτρονική ενημέρωση 
για τη δραστηριότητα των πεμπτοφαλαγγίτικων οργάνων 
της Τουρκίας στην ελληνική Θράκη. Θα υπάρξει άραγε 
ποτέ ένας έστω – φρονών και πράττων τα αυτονόητα 
– Έλληνας πολιτικός, που θα αποφασίσει να αξιοποιήσει 
όλο αυτό το τεράστιο υλικό, που συνεχίζουμε να αποκαλύ-
πτουμε;                                                                     Ν.Δ.

Κι ἐµεῖς τόν χαβά µας... Μετά τόν 20ο αἰώνα, ὁ ...19ος!
Ὅρια συνταξιοδοτήσεων, οἰκογενειακά ἐπιδόµατα, 
ἐπιδόµατα ἀνεργίας, δωρεάν ἐκπαίδευση, ἐθνικά 
συστήµατα ὑγείας... Ὅλα ὅσα συναποτελοῦσαν τό 
περίφηµο κοινωνικό κράτος πού στήθηκε στή δυτική 
Εὐρώπη στά χρόνια τοῦ Ψυχροῦ Πολέµου βρίσκονται 
ὑπό διάλυση. Μέ τήν γελοία ἀφορµή τῆς ἑλληνικῆς 
κρίσης, ὅλες σχεδόν οἱ εὐρωπαϊκές κυβερνήσεις ἔχουν 
βάλει στό στόχαστρο τά ἀποµεινάρια τῶν παροχῶν 
πού διατηρήθηκαν τίς δύο τελευταῖες δεκαετίες. Ἡ 
Γερµανία ἄρχισε νά βάζει δίδακτρα στά Πανεπιστήµιά 
της, νά κόβει τά ἐπιδόµατα ἀνεργίας καί νά µειώνει 
τίς συντάξεις, προκειµένου νά ἐξοικονοµήσει 3 δισ. 
εὐρώ. Ἡ νέα βρετανική κυβέρνηση ξεκινάει µέ ἕνα 
πρόγραµµα περικοπῶν 6,2 δισ. λιρῶν καί µέ αὐξήσεις 
τῶν ὁρίων συνταξιοδότησης. Στή Γαλλία ὁµοίως. Στήν 
Ἰσπανία πρόγραµµα λιτότητας µέ µειώσεις µισθῶν καί 
ἐπιδοµάτων τέκνων, στήν Πορτογαλία µπῆκαν στό 
στόχαστρο τά ἐπιδόµατα ἀνεργίας, στήν Ἰταλία ἄλλα, 
στή Ρουµανία σφαγή τῶν ἐργαζοµένων λόγῳ ∆ΝΤ, 
στήν Ἑλλάδα ὁ ἐφιάλτης τώρα ἀρχίζει...
Οἰκονοµολόγος δέν εἶµαι ἀλλά ἕνα πρᾶγµα ξέρω: Ἡ 
ἄνοδος τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου τοῦ µέσου πολίτη ἦταν 
ἕνα ἀπολύτως ἀναµενόµενο συµβάν µέ τέτοια µαζική 
καί βιοµηχανοποιηµένη παραγωγή. Πῶς γίνεται στόν 
21ο αἰώνα τά πράγµατα νά ἀλλάζουν ρότα καί νά 
...ἀναπολοῦµε σήµερα τό κοινωνικό κράτος πρίν 30 
καί 40 χρόνια; Προφανῶς - εἴτε µᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι - ἡ 
ἔκλειψη τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης, τοῦ ἀντίπαλου δέους 
γιά τόν καπιταλισµό, εἶναι πού ἔλυσε τά χέρια τοῦ 
τελευταίου καί τά ‘χωσε βαθύτερα στίς τσέπες µας... 
Ποιά κρίση; Ἁπλῶς οἱ 10 τραπεζίτες πού ἁλωνίζουν 
τήν ὑφήλιο εἶπαν νά µαζέψουν τό χρῆµα...

Ὁ νεο-οθωµανισµός στή Θράκη

23 Μαΐου 2010, Ἐχῖνος Ξάνθης, Γιουκαρί Τζαµί  (σελ. 7)
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Υπηρεσιακές αναφορές μυστικών 
πρακτόρων ή ημερολογιακές σημειώσεις 
προσωπικού χαρακτήρα; Ο Χρήστος 
Χαρτοματσίδης στο μυθιστόρημά του 
«Μια εταίρα θυμάται» αναθέτει σε δύο 
εταίρες στην αρχαία Σπάρτη, την Αερόπη 
και την υποτακτική της Δάφνη, καθώς 
και στον αρχηγό της Κρυπτείας, μυστικής 
οργάνωσης στην αρχαία Σπάρτη, τον 
Φηγέα, να εξιστορήσουν το χρονικό μιας 
άκρως απόρρητης αποστολής κατά τη 
διάρκεια του πελοποννησιακού πολέμου, 
της οποίας η ύπαρξη συγκαλύπτεται και 
γίνεται αντικείμενο άρνησης από τις 
επίσημες αρχές της Σπάρτης. Ο Σπαρτιάτης 
βασιλιάς Άγης επιφορτίζει τον ανιψιό 
του Πρόμαχο, τον – αμφίβολο – γιο του 
Λεωτυχίδα και τον Φηγέα με το καθήκον να 
εντοπίσουν κάπου στη Θράκη τον Αθηναίο 
Αλκιβιάδη και να τον προσεταιριστούν. 
Στόχος τους είναι να τον χρησιμοποιήσουν 
για να προκαλέσει αναστάτωση στην 
Αθήνα, ώστε η ανταγωνίστρια της Σπάρτης 
να υποχρεωθεί σε επιζήτηση της ειρήνης. 
Σε περίπτωση αποτυχίας του σχεδίου, ο 
Λεωτυχίδας θα πρέπει να σκοτώσει τον 
Αλκιβιάδη, που φέρεται ως ο πιθανός 
πραγματικός του πατέρας!
Η αποστολή φαντάζει στους ίδιους τους 
πρωταγωνιστές της παράδοξη, αμφίβολων 
στοχεύσεων κι αποτελεσματικότητας. 
Ποια είναι τα πραγματικά της κίνητρα, 
ποιες οι επιδιώξεις της; Η αλήθεια της όλης 
υπόθεσης είναι καίριο ζητούμενο για όσους 
εμπλέκονται σ’ αυτήν. Ο Χαρτοματσίδης 
στήνει μια πολύπλοκη ιστορία της οποίας 
οι πτυχές τροφοδοτούνται σταδιακά με 
συγκεχυμένες πληροφορίες. Η θολή 
αλήθεια των πληροφοριών διατηρεί το 
μυστήριο σε εκκρεμότητα τόσο για τους 
ίδιους τους ήρωες του μυθιστορήματος 
όσο και για τους αναγνώστες του. Οι 
υποψιασμένοι πρωταγωνιστές των 
πολιτικών παιχνιδιών, έχοντας διαρκή 
επίγνωση της σκοπιμότητάς τους, 
αδυνατούν να εμπιστευτούν οποιονδήποτε. 
Φυσιολογικά λοιπόν τους καταδυναστεύει 
το ερώτημα ποιος κινεί τα νήματα.
Το ανασκάλεμα των πύρινων γλωσσών 
που υποδαυλίζουν τις εξελίξεις φουντώνει 
τους προβληματισμούς γύρω από τον 
ρόλο που διαδραματίζουν σημαίνοντες 
πολιτικοί και θρησκευτικοί φορείς. Ο 
Φηγέας έχει επίγνωση πως το Μαντείο των 
Δελφών δεν είναι απλώς ένα θρησκευτικό 
κέντρο, μα κι ένας πόλος πολιτικός με 
τεράστιο δίκτυο πληροφοριοδοτών (σελ. 
32). Η συγκεκριμένη στάση απέναντι στο 
Μαντείο υποβαθμίζει τις μεταφυσικές 
του δυνάμεις και τις αποδίδει σε άριστη 
γνώση των εξελίξεων. Ενώ όμως ο 
Φηγέας, στο πλαίσιο της σχετικής του 
θέασης, θεωρεί τους δελφικούς χρησμούς 

αοριστολόγους (σελ. 157), οι εξελίξεις 
θα τους επαληθεύσουν, όπως προκύπτει 
από την περίπτωση των Θρακών του 
βασιλιά Σεύθη, που υποδέχτηκαν με 
αγριότητα πάνω στ’ ατίθασα άλογά τους 
τη σπαρτιατική αποστολή. Ορθώνεται 
λοιπόν ανυπέρβλητο το ερώτημα: η 
γνώση του Μαντείου οφείλεται όντως 
στο άριστο δίκτυο πληροφοριοδοτών ή 
έμεινε παραγνωρισμένο το μεταφυσικό 

του χάρισμα; Οι μαντικές προβλέψεις 
επιβεβαιώνονται και στην περίπτωση της 
μάντισσας Σαυρίδας (σελ. 28-29), που 
προλέγει την έκβαση της ναυμαχίας στους 
Αιγός ποταμούς, καθώς και τον θάνατο 
της εταίρας Δάφνης. Ο Χαρτοματσίδης 
αναμειγνύει τις κατάλληλες δόσεις 
εξορθολογισμού των πραγμάτων και 
μεταφυσικής δαιμονοποίησής τους, 
ώστε να αφήσει τους αναγνώστες του 
προβληματισμένους και μετέωρους. 
Η λογική ερμηνεύει, μα το μυστήριο 
τροφοδοτεί ταυτόχρονα την αβεβαιότητα, 
αφήνοντας ανοιχτές εκδοχές.
Μέσα στο αβέβαιο πλαίσιο των αμφιβολιών 
και των πολιτικών δολοπλοκιών η 
αμφισβήτηση υπερβαίνει τη μεμονωμένη 
τούτη σπαρτιατική αποστολή και αποκτά 
διαστάσεις καθολικότητας σε ό,τι αφορά 
γενικότερα την οργάνωση, τα ήθη και 
τους θεσμούς της Σπάρτης. Η σπαρτιατική 
υψηλοφροσύνη, το θάρρος, η περηφάνια, 
η αντοχή, η μεγαλειώδης αντιμετώπιση 
των συμφορών αποκρούονται από την 
εταίρα Δάφνη σαν σκηνοθετημένα (σελ. 
27). Κι αν η καχυποψία της Δάφνης θα 
μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός πως η 
εταίρα δεν είναι ελεύθερη Σπαρτιάτισσα, 
αδύνατο να υποστηριχτεί το ίδιο για την 
Τιμαία, τη Σπαρτιάτισσα βασίλισσα, που 
σχολιάζοντας το έθιμο της πόλης της με 
την ηρωίδα μάνα τού «ή ταν ή επί τας» 
αφοπλίζει με την ειλικρίνειά της: «Ποια 
μάνα θέλει να σκοτώνουν τα παιδιά της;» 

(σελ. 81). Η Σπάρτη απομυθοποιείται ως 
θλιβερή, απάνθρωπη, πρωτόγονη.
Ο Χαρτοματσίδης, ενισχύοντας την 
απομυθοποίηση της Σπάρτης, οπλίζει 
τη ζωντάνια της γραφίδας του για να 
σημαδέψει την πολεμική πώρωση των 
σπαρτιατικών μονάδων πολεμικής 
εκπαίδευσης, οι οποίες λειτουργούν 
σαν αγελαίος όχλος. Η περιγραφή των 
αιμοβόρων εφηβομαχιών, με την ωμή 
«θυσία» του παρείσακτου ακόμη τότε 
Φηγέα, λόγω της ξενικής του προέλευσης, 
ο οποίος θα ξυλοκοπηθεί λυσσωδώς από 
την ομάδα του προς εξιλέωση του ενυάλιου 
Άρη (σελ. 121-122), είναι συγκλονιστική. 
Η απομυθοποίηση των πολεμικών ηθών, 
που δεν τα χαρακτηρίζει η γενναιοφροσύνη 
αλλά ο πρωτογονισμός, τονίζεται ακόμη 
εναργέστερα μέσα από την αμέσως επόμενη 
σκηνή της φιλοξενίας του νεαρού Φηγέα 
από τη βασίλισσα Τιμαία στο παλάτι (σελ. 
132-135), που λειτουργεί αντιστικτικά. 
Η κυριαρχία εδώ της ανθρωπιάς, η 
κατανόηση των ανθρώπινων αδυναμιών 
και αναγκών, καθιστώντας αναπόφευκτη 
την αντιπαραβολή με την προηγούμενη 
βαρβαρότητα, την εκθέτει ανεπανόρθωτα, 
καταδεικνύοντας παράλληλα την ικανότητα 
του Χαρτοματσίδη να κινείται με άνεση, 
μα κυρίως περιγραφική στιβαρότητα και 
πειστικότητα από ύφος σε ύφος.
Οι συγκεκριμένες εναλλαγές με τις 
μεταπτώσεις τους από ένα επικό σ’ ένα 
εύθραυστο ήθος των ηρώων ενισχύει 
την τραγικότητά τους. Οι φαινομενικά 
απρόσβλητοι κι απαθείς είναι συνάμα 
ευαίσθητοι. Οι ίδιοι οι οργανωτές 
των κρατικών μυστικών μηχανισμών 
υποψιάζονται ένα κράτος ακόμη βαθύτερο, 
που τους υπερβαίνει. Οι υπόνοιές τους 
μεταβάλλονται σε υπαρξιακή αγωνία και 
απόλυτη ανασφάλεια. Η βασίλισσα Τιμαία, 
ο αρχηγός της Κρυπτείας Φηγέας και ο 
βασιλιάς της Θράκης Σεύθης διατυπώνουν 
όλοι το ίδιο ερώτημα: ποιος σκαρφίστηκε 
κι επέβαλε μία άκρως ανέλπιδη αποστολή; 
Αν δεν το γνωρίζουν πρόσωπα με πόστα 
χαρακτηριστικά καίρια, τότε ποιος το 
γνωρίζει; Ακόμη κι όταν αποκαλύπτεται ότι 
ο βασιλιάς Άγης, που είχε αναθέσει στην 
ομάδα των τριών αντρών την αποστολή 
στη Θράκη, είχε παράλληλα αναθέσει και 
στην εταίρα Δάφνη να ελέγχει τον Φηγέα 
και να δίνει αναφορά στον βασιλιά (σελ. 
320), τίποτε δεν ξεκαθαρίζεται: έδινε η 
Δάφνη όντως αναφορά στον Άγη ή όχι; Από 
τις αφηγήσεις δεν προκύπτει με σαφήνεια. 
Το μυστήριο επιμένει πεισματικά.
Στο αδιέξοδο των προηγούμενων 
προσεγγίσεων, ο Χαρτοματσίδης 
εισάγει μία νέα προοπτική θέασης: 
μήπως τελικά δεν υπάρχει σχέδιο; «Δεν 
καταλαβαίνω γιατί πρέπει πάντοτε 
να ψάχνουμε για συνομωσίες», 
σχολιάζει ο Αλκιβιάδης (σελ. 312). 
Η άποψή του επαληθεύεται μάλιστα 
από τη μοίρα που επιφυλάχτηκε στον 
Λεωτυχίδα: αν είχαν σχεδιαστεί όλα 
για να εξοντωθούν οι ανεπιθύμητοι 
και να προωθηθεί ο Λεωτυχίδας 
στον θρόνο, το σχέδιο τελικά δεν 
καρποφορεί. Ο Λεωτυχίδας δεν θα 
γίνει ποτέ βασιλιάς. Ο παράγοντας 
τύχη, διαδραματίζοντας τον δικό του 
ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων, 
επικυρώνει την αβεβαιότητα κι 
εκτείνει τον προβληματισμό.
Το πρακτορικό παιχνίδι συνεπώς, όσο 
αναμενόμενο κι αν μοιάζει κυρίως 
λόγω της εμπειρίας των παικτών του, 
που γνωρίζουν άριστα τους κανόνες 
διεξαγωγής του, αποδεικνύεται άλλο 
τόσο πολύπλοκο κι απρόσμενο. Ο 
σύνθετος χαρακτήρας των ηρώων 
ευνοεί τις εκπλήξεις. Ακόμη και το 

χιούμορ ή ο παιγνιώδης χαρακτήρας τους 
το εκτρέπουν συχνά από κάθε έλεγχο. 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 
του Πρόμαχου, του πλέον παιγνιώδους 
ήρωα του μυθιστορήματος. Όταν λοιπόν 
ο Πρόμαχος τραγουδά γυμνός, καθώς 
πλένεται, μπροστά στην κόρη του Σεύθη το 
τραγούδι της Σαπφώς «Θέλω την παρθενιά 
μου», το αστείο δεν λειτουργεί απλώς σαν 
μια ειρωνική, γεμάτη υπονοούμενα ερωτική 
πρόκληση. Συμβάλλει πολύ περισσότερο 
στη σκιαγράφηση των χαρακτήρων, στην 
απόδοση της ευφυΐας, του θάρρους, της 
φιλοπαιγμοσύνης, της καυστικότητάς τους, 
αλλά ταυτόχρονα και της επιπολαιότητας, 
της αγαρμποσύνης, της αστοχίας, της 
ελαφρότητας, της επιδερμικότητάς τους, 
όταν το χιούμορ διολισθαίνει σε χοντράδα. 
Το χιούμορ στον Χαρτοματσίδη κάθε άλλο 
παρά ευκαιριακό είναι.
Μέσα στο περιβάλλον των συνεχών 
ανατροπών το ερώτημα φαίνεται πλέον να 
μετατίθεται από τα παρασκήνια ανάθεσης 
της αποστολής στην ίδια την εξιστόρησή 
της: ποιοι είναι όντως εκείνοι που την 
κατέγραψαν; Κατά πόσο η εταίρα Αερόπη 
παρέδωσε απείραχτες τις σημειώσεις της 
Δάφνης και του Φηγέα; «Την Ιστορία δεν 
την γράφουν οι νικητές. Την γράφουν οι 
τελευταίοι που απομένουν ζωντανοί», 
σχολιάζει η Αερόπη. Και δίνει ταυτόχρονα 
το λόγο σε δύο νεκρούς πλέον(!), 
σημειώνοντας μάλιστα πως αποδέχεται τη 
σκληρή εις βάρος της κριτική της Δάφνης! 
Αν συνδυαστεί η παραπάνω παράμετρος 
με το γεγονός πως η Αερόπη κάνει 
επιλογή αποσπασμάτων του Φηγέα, χωρίς 
να παραθέτει συνολικά τις σημειώσεις 
του, μήπως επαληθεύεται η αρχική της 
τοποθέτηση πως την ιστορία τη γράφουν 
όσοι απομένουν ζωντανοί, δηλαδή η ίδια; 
Κι επειδή η ίδια εξακολουθεί να ζει στη 
Σπάρτη, μήπως συνεχίζει και να υπόκειται 
στις δεσμεύσεις της σπαρτιατικής 
διπλωματίας; Μήπως δηλαδή δικαίως, 
όπως καταθέτει στον επίλογό της, 
αμφιβάλλει πια «αν όντως έγινε αυτή 
η ιστορία», τουλάχιστον όπως μας τη 
διασώζει; Αμφιβολία βασίλισσα. Σε μία 
ιστορία που ίσως δεν έγινε ποτέ. Που ίσως 
όμως επαναλαμβάνεται διαχρονικά ανά 
τους αιώνες σε πρακτορικούς λαβυρίνθους 
της διπλωματίας.
 
Χρήστος Χαρτοματσίδης, «Μια εταίρα 
θυμάται», εκδ. Ελληνικά γράμματα, 
Αθήνα 2009, σελ. 360.

Γιάννης Στρούμπας

 «[…] Με οδήγησαν στο δωμάτιό μου, ακριβώς σαν να ήμουν κρατούμενος κι 
όχι φιλοξενούμενος του Σεύθη. Δεν με ένοιαζε πια. Το κεφάλι μου βούιζε. Μέσα σε λίγες 
ώρες, είχαν συσσωρευτεί σωρό τα γεγονότα! Τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Ένιωθα 
ήδη εκτεθειμένος κι αναρωτιόμουν όπως και τότε, πριν ξεκινήσουμε, για ποιο λόγο μάς 
είχαν στείλει εδώ. Να κάνουμε τι; Ήθελαν να μας εξοντώσουν; Ήθελαν να παριστάνουν 
πως συνομιλούν για ειρήνη και πίσω απ’ την πλάτη μας να κάνουν το δικό τους; Σαν 
να μην έφταναν οι σκοτούρες μου, είχα και το μπλέξιμο με τη Δάφνη. Δεν το κρύβω, 
όταν την είδα, ταράχτηκα. Σχεδόν ήμουν έτοιμος να κάνω καμιά ανοησία. Ευτυχώς, 
συγκρατήθηκα, γιατί καθόλου απίθανο και σε αυτό το σημείο να μου την είχαν στημένη. 
Στην Κρυπτεία από νωρίς μας διδάσκουν: “Δεν υπάρχουν τυχαία γεγονότα!” Όσο κι αν 
με κολάκευε σαν άντρα, όσο κι αν το ήθελα, ήταν σχεδόν απίθανο μια μικρούλα και 
νοστιμούλα σαν τη Δάφνη να ερωτευόταν κάποιον σαν κι εμένα. Ήταν μια σκλάβα – κι 
εγώ, Αρχηγός της Κρυπτείας. Και να είχε αγαθές προθέσεις, άλλοι θα φρόντιζαν να την 
διαφθείρουν. Και δυστυχώς, είχε δίκιο ο Άγης, όταν μας συμβούλευε στα νιάτα μας: 
“Γαϊδούρια! Αν ντε και καλά πρέπει να πηδήξετε, καλύτερα να το κάνετε με τη χούφτα 
σας, ή με καμιά αιχμάλωτη, και μετά να την σκοτώσετε, για να μη σας βλάψει!” […] 
»(«Μια ατέλειωτη νύχτα», σελ. 307-308.)

Μία ανύπαρκτη ιστορία, 
διαχρονικά επαναλαµβανόµενη…



Η αρχαία μας γραμματεία αναδύεται από το παρελθόν 
   Στον ιστοχώρο www.schizas.com (20/5) η συγκινητική είδηση για τα επιτεύγματα της 
σύγχρονης τεχνολογίας: 
  «Σβησμένους στίχους άγνωστων έργων τών Σοφοκλή, Ευριπίδη, Αρχιλόχου και 
Ησιόδου από τους Παπύρους της Oξυρρύγχου κατάφεραν να διαβάσουν οι επιστήμονες 
του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ανοίγοντας το δρόμο για να γνωρίσουμε χαμένα έργα 
της Αρχαίας Ελλάδας, της Ρώμης και άγνωστα Ευαγγέλια. Σύμφωνα με δημοσίευμα 
των Νέων, πάνω από 400.000 αποσπάσματα σβησμένων παπύρων που είχαν βρεθεί 
κουρελιασμένα, μαυρισμένα και σκοροφαγωμένα από τον περασμένο αιώνα (το 1897) 
στη λάσπη της αρχαίας πόλης Oξύρρυγχος της Αιγύπτου και φυλάσσονταν σε 800 κούτες 
στη Βιβλιοθήκη Σάκλερ στο Πανεπιστήμιο της Oξφόρδης μπορούν τώρα να διαβαστούν 
χάρη σε μια επαναστατική φωτογραφική μέθοδο.
Συγκεκριμένα, με τη χρήση υπέρυθρων ακτίνων, το σβησμένο μελάνι φωτίζεται και 
βγαίνει στο φως και ταυτόχρονα τα κείμενα φωτογραφίζονται βάσει μιας τεχνολογίας 
που χρησιμοποιείται σε δορυφορικές φωτογραφίσεις και εφαρμόσθηκε από ειδικούς του 
Νέου Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ. 
Κατά τις τέσσερις πρώτες ημέρες εφαρμογής αυτής της μεθόδου, οι κλασικοί φιλόλογοι και 
ιστορικοί του Πανεπιστημίου της Oξφόρδης έκαναν καταπληκτικές ανακαλύψεις, αφού 
κατάφεραν να διαβάσουν αποσπάσματα διαλόγων του Σοφοκλή, όπως αποδείχθηκε, από 
την τραγωδία του «Επίγονοι», το έργο που έγραψε για την τύχη των παιδιών τών «Επτά 
επί Θήβας», τριάντα ολόκληρους στίχους από τις Ελεγείες του ποιητή Αρχιλόχου του 7ου 
αι. π.Χ., αποσπάσματα ενός χαμένου μυθιστορήματος του Λουκιανού του 2ου αιώνα, 
ενός μυθολογικού ποιήματος του Παρθενίου του 1ου αι. π.Χ. και σπαράγματα έργων του 
Ησιόδου (επίσης του 7ου αι. π.Χ.).
Παγκόσμιο ενδιαφέρον προκάλεσαν επίσης η ανακάλυψη μιας ωδής του Πινδάρου και 
ενός αποσπάσματος από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, όπου μιλά το Κτήνος.
Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες, η ανακάλυψη αυτής της μεθόδου εμφάνισης των 
κειμένων μπορεί να αυξήσει κατά 20% το υλικό της αρχαίας γραμματείας, να μας γνωρίσει 
τα χαμένα έργα, να συμπληρώσει πολλά κενά. Oι επιστήμονες περιμένουν να διαβάσουν 
με την ίδια μέθοδο συνολικά 5.000.000 λέξεις. Υπολογίζεται όμως ότι θα χρειασθεί μία 
δεκαετία για να διαβασθεί και να αποδοθεί ο μεγαλύτερος θησαυρός αρχαίων κλασικών 
χειρογράφων του κόσμου, τα οποία σώζονται σε αποσπασματική μορφή και συνθέτουν 
ένα τεράστιο παζλ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των παπύρων είναι γραμμένο στην ελληνική 
γλώσσα. Υπάρχουν όμως κείμενα στις γλώσσες λατινική, εβραϊκή, κοπτική, συριακή, 
αραμαϊκή, αραβική, νουβιανή και πρώιμη περσική».

Τί είχες Άννα; Ό,τι είχα πάντα...
   Απ’ το troktiko.blogspot.com (24/5) η σκανδαλιστική είδηση για τους «συμβούλους» 
της κυρίας Διαμαντοπούλου: 
   «Το Υπουργείο κατασπαταλά τα χρήματα του ΕΣΠΑ προκηρύσσοντας τον ένα διαγωνισμό 
μετά τον άλλο για πανάκριβες και σαφώς υπερκοστολογημένες υπηρεσίες συμβούλων. 
Μετά από την πρώτη προκήρυξη για συμβούλους για το νομοσχέδιο, που αναγκάστηκε να 
αποσύρει μετά τις αντιδράσεις, ακολούθησαν και οι παρακάτω προκηρύξεις:
1. Σύμβουλος επικοινωνίας. 270.000 για δύο χρόνια με... δυνατότητα ανανέωσης ως 
ακόμη δύο έτη με κόστος 180.000 ευρώ ακόμη. Σύνολο: 450.000 ευρώ (155 εκατομμύρια 
δρχ. περίπου για να έχουμε και τις αναλογίες)
2. Άλλος σύμβουλος αξιολόγησης του ΕΣΠΑ. Αμοιβή 300.000 για δύο χρόνια με 
δυνατότητα παράτασης άλλες 300.000 για άλλα τρία χρόνια. Σύνολο: 600.000 ευρώ.
3. 70.000 ευρώ για τρεις μήνες σε σύμβουλο συγχωνεύσεων (;).
   Και αυτά ως τώρα. Πόσους ακόμη συμβούλους θα προκηρύξουν ως το 2015 και πόσο 
τελικά θα κοστίσουν; 1.100.000 ευρώ, ως τώρα μόνο, για υπηρεσίες, οι οποίες αφενός 
μπορούν να καλυφθούν από τους μόνιμους υπάλλήλους του Υπουργείου και αφετέρου σε 
καμία περίπτωση δεν κοστίζουν τόσα χρήματα. Πού ακούστηκε οι αμοιβές των συμβούλων 
να είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από αυτές των πολιτικών τους προϊσταμένων, στην 
συγκεκριμένη περίπτωση των υπουργών και της λοιπής πολιτικής ηγεσίας; Πώς γίνεται ο 
σύμβουλος να παίρνει τριπλάσια και τετραπλάσια αμοιβή που αγγίζει τα 150.000 ευρώ, 
μεγαλύτερη από αυτούς που τον προσλαμβάνουν; Τί δικαιολογεί αμοιβή 300.000 ευρώ 
(100.000.000 εκ. δραχμές για να μην ξεχνιόμαστε) για επικοινωνιολόγο ή αξιολογητή; 
Τί είναι σύμβουλος συγχωνεύσεων που θέλει και 23000 ευρώ τον μήνα; Αποτελεί 
πρόκληση να ανακοινώνονται τέτοιες αμοιβές κρατικοδίαιτων καρεκλοκένταυρων, όταν 
οι εκπαιδευτικοί αυτής της χώρας και άλλοι εργαζόμενοι έχουν γονατίσει στην κυριολεξία 
με τα κυβερνητικά μέτρα.
   Πείτε και την αλήθεια επιτέλους! Ένα μεγάλο τμήμα αυτών των αμοιβών καλύπτεται 
από το Ελληνικό Δημόσιο, που σημαίνει πως οι δικές μας περικοπές πληρώνουν τις 
άχρηστες υπηρεσίες που ζητάτε. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου οφείλει να απαντήσει 
πολύ συγκεκριμένα στα εξής: 1. Ποιές είναι οι αρμοδιότητες αυτών των ατόμων, οι 
οποίες να δικαιολογούν τόσο υψηλές αμοιβές; Τί προσόντα έχουν αυτά τα άτομα, για 
να πληρώνονται τόσα χρήματα; 2. Το Υπουργείο δεν διαθέτει οργανωμένα τμήματα και 
υπηρεσίες δημοσιών σχέσεων, αξιολόγησης, διαχείρισης κοινοτικών προγραμμάτων, 
νομικές υπηρεσίες, ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει αυτά τα έργα το ίδιο; Εκτός και 
αν οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι πλέον τελείως διαλυμένες. Αν είναι έτσι να βγει 
η Υπουργός να το πει δημοσίως. 3. Με ποιά λογική τα χρήματα του ΕΣΠΑ δίνονται σε 
τέτοια έργα; Γιατί θεωρούνται προτεραιότητα οι παροχές συμβουλευτικών υπηρεσίων και 
άλλα ευτράπελα, όπως το 1.500.000 ευρώ (μισό δις δρχ) για τον καινοτόμο εκπαιδευτικό, 
το οποίο θα πάει σε φιέστες και για μία ακόμη φορά σε άχρηστες πλατφόρμες;
   Να βγει επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου, όπου θα αναλύονται τα έργα και οι 
αντίστοιχες δαπάνες του ΕΣΠΑ, με την αντίστοιχη αιτιολόγηση. Να σταματήσει εδώ και 
τώρα αυτό το όργιο σπατάλης. Να παρέμβουν τα συνδικάτα ζητώντας διαφάνεια στην 
διαχείριση των κονδυλίων και συμμετοχή του εκπαιδευτικού κοσμου, ώστε τα χρήματα 
να καλύψουν πραγματικές ανάγκες της παιδείας και όχι επικοινωνιακές ανάγκες της κάθε 
πολιτικής ηγεσίας. Το Γ’ ΚΠΣ κατασπαταλήθηκε με ελάχιστα οφέλη για τον εκπαιδευτικό 
κόσμο. Ας μην γίνει το ίδιο και με το ΕΣΠΑ.»
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Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς

Οἱ προχθεσινές ἀποκαλύψεις τοῦ 
«Γκάρντιαν» γιά τά πυρηνικά ἀλισβερίσια 
τῶν δύο ρατσιστικῶν κρατῶν τῆς 
δεκαετίας τοῦ ‘70 πέρασε στό ντούκου: 
καµµία ἐπίπτωση, κανένα ἐπίσηµο σχόλιο. 
Κι ὅµως, ποτέ ἄλλοτε δέν ὑπῆρχαν τέτοιες 
ἀποδείξεις ὅτι τό σιωναζιστικό Ἰσραήλ 
ὄχι µόνο διαθέτει πυρηνικά ὅπλα (γιά τά 
ὁποῖα ἀπό τό 1986 µᾶς προειδοποιοῦσε 
ὁ Μορδεχάι Βανούνου) ἀλλά καί τά 
παζάρευε τό 1975 στό νοτιοαφρικανικό 
Ἀπαρτχάιντ! Τήν ἐποχή δηλαδή πού ὅλη 
ἡ ἀνθρωπότητα πάσχιζε νά ἀποµονώσει 
τό τότε ρατσιστικό καθεστώς τῆς Νοτίου 
Ἀφρικῆς, τό Ἰσραήλ ὄχι µόνο ἐξόπλιζε 
τήν τελευταία καί ἐκπαίδευε τίς ἔνοπλες 
δυνάµεις της, ἀλλά καί τῆς πρόσφερε 
- µέ τό ἀπαιτούµενο ἀντίτιµο, ἐννοεῖται! 
- πυρηνικές κεφαλές!
Ποιός ὑπέγραφε τή συµφωνία τοῦ 1975; 
Τό κάθαρµα πού σήµερα κάνει τόν 
εἰρηνιστή πρόεδρο, ὁ Σιµόν Πέρες. ∆ίπλα 
στή τζίφρα τοῦ Φαρισαίου ἦταν κι ἐκείνη 
τοῦ νοτιοαφρικανοῦ ὑπουργοῦ Ἄµυνας 
Μπότα. Ἡ µυστική συµφωνία ἀφοροῦσε 
εὐρεία στρατιωτική συνεργασία καί 
ἀποκαλύφθηκε ἀπό τόν Ἀµερικανό 
ἐρευνητή Σάσα Πολάκωφ - Σουράνσκι, 
παρά τίς προσπάθειες τῶν ἰσραηλινῶν 
Ἀρχών νά τήν κρατήσουν διαβαθµισµένη. 
Μάλιστα οἱ ἀποκαλύψεις ἔρχονται τή 
στιγµή πού συζητᾶται στή Νέα Ὑόρκη 
ἡ µή διάδοση τῶν πυρηνικῶν στή Μέση 
Ἀνατολή. Κι ὄχι µόνο ξεµπροστιάζουν 
τήν ἄρνηση τοῦ ἑβραϊκοῦ κράτους νά 
παραδεχθεῖ πώς διαθέτει πυρηνικά ἀλλά 
καί γελοιοποιοῦν τό «ἐπιχείρηµα» πώς τά 
πυρηνικά στά χέρια του θά εἶχαν ὑπεύθυνη 
χρήση, ἐνῶ στά χέρια τοῦ Ἰράν ὄχι. Ὅταν 
λοιπόν προσφέρεις στό θεωρούµενο 
ὡς χειρότερο καθεστώς τοῦ κόσµου 
πυραύλους τύπου «Ἱεριχώ», πού µποροῦν 
νά φέρουν πυρηνικές κεφαλές καί χωρίς 
τίς ὁποῖες δέν ἔχει νόηµα ἡ προµήθειά 
τους (ὅπως τό ἔγραφε τό µνηµόνιο τοῦ 
νοτιοαφρικανοῦ στρατηγοῦ Ἄρµστρογκ), 
ποιόν δικαιοῦσαι νά χαρακτηρίσεις 
«ἀνεύθυνο» κι «ἐπικίνδυνο»; 
Πέρες καί Μπότα συναντήθηκαν πάλι 
δύο µῆνες µετά, στή Ζυρίχη,  καί ἐκεῖ ὁ 

Πέρες µίλησε γιά τίς «σωστές βόµβες» 
πού «διατίθενται σέ τρία µεγέθη». Ἄν ἦταν 
γιά συµβατικά ὅπλα πρός τί ἡ κωδική 
ὁρολογία; Μήπως τό ἕνα «µέγεθος» ἦταν 
τά συµβατικά ὅπλα καί τά ἄλλα δύο 
ἦταν τά χηµικά καί τά ἀτοµικά;
Ὅλα αὐτά τά εἶχε καταγγείλει καί 
ὁ νοτιοαφρικανός πρώην ναύαρχος 
Ντίτερ Γκέρχαρντ πού φυλακίστηκε τό 
1983 γιά κατασκοπεία ὑπέρ τῆς ΕΣΣ∆. 
Ὅταν ἀπελευθερώθηκε, µέ τό τέρµα τοῦ 
Ἀπαρτχάιντ, µίλησε γιά τή συµφωνία 
«Σαλέ» πού προέβλεπε πώληση 8 
ἰσραηλινῶν πυραύλων µέ πυρηνικές 
κεφαλές στή χώρα του. Ἄλλωστε ἡ 
συνεργασία τῶν δύο χωρῶν στόν τοµέα 
αὐτόν ἦταν γνωστή - π.χ. τό οὐράνιο 
πού χρειαζόταν τό Ἰσραήλ ἐρχόταν ἀπό 
τή Νότιο Ἀφρική. Πάντως ἡ πώληση τῶν 
πυρηνικῶν δέν προχώρησε, πιθανότατα 
λόγῳ κόστους.
Τί θά πεῖ τώρα γιά ὅλα αὐτά τό ἑβραϊκό 
κράτος; Τίποτε, ὅπως πάντα. Μιά 
προκλητική διάψευση γιά τά µάτια τῶν 
γκόιµ καί ἴσως καί καµµιά ἱστορία µέ 
ναζιστικά κρεµατόρια, θαλάµους ἀερίων 
κτλ κτλ.
    Κ.Κ.

Υ.Γ. Κι ὅλα αὐτά νά βγαίνουν παραµονές 
τῆς διάσκεψης τοῦ ΟΗΕ στή Νέα 
Ὑόρκη, ὅπου 189 χῶρες (καί οἱ ΗΠΑ!) 
συµφώνησαν στή Μή ∆ιάδοση τῶν 
Πυρηνικῶν ὅπλων καί στή διεξαγωγή 
σέ δυό χρόνια διάσκεψης γιά τήν 
άπαγόρευση τῶν ὅπλων µαζικῆς 
καταστροφῆς στή Μέση Ἀνατολή. Ποιός 
µόνο διαφώνησε; Τό Ἰσραήλ, καί µάλιστα 
κατηγορώντας ὅλη τήν ὑφήλιο γιά 
«βαθειά ὑποκρισία»!!!

Τά φασιστο-συνεταιράκια 
µέ τά πυρηνικά παιχνιδάκια

«Καταστροφή»;

Ὅλα τελικά στόν κόσµο αὐτόν 
εἶναι σχετικά. Ἀκόµα καί ἡ κατα-
στροφή τοῦ περιβάλλοντος, ἤ καί 
τοῦ πλανήτη συνολικά, κι αὐτό 
σχετικό εἶναι, ὅπως φάνηκε καί µέ 
τήν κατάσταση στόν Κόλπο τοῦ 
Μεξικοῦ, µετά τήν καταστροφή 
στήν πλατφόρµα ἄντλησης τῆς 
ΒΡ.
Τί κι ἄν τά πράγµατα µετά ἀπό 6 
ἑβδοµάδες παραµένουν κρίσιµα; 
Τά καθησυχαστικά νούµερα 
πού ἔδινε ἡ ἑταιρεία ἐξ ἀρχῆς 
συνεχίζουν νά χρησιµοποιοῦνται, 

παρότι οἱ εἰκόνες ἀπό δορυφόρο 
τά διαψεύδουν. Πρῶτα εἶπαν γιά 

ἡµερήσια διαρροή 
στή θάλασσα 1.000 
βαρελιῶν πετρελαίου, 
µετά τό ἀνέβασαν στά 
5.000 καί τώρα πού οἱ 
ἀνεξάρτητες ἀναφορές 
µιλᾶνε γιά 50.000 
- 100.000 βαρέλια (τή 
µέρα!) πάλι δέν τρέχει 
τίποτε σοβαρό. Ἡ ΒΡ 
δέν δίνει βίντεο ἀπό τήν 
ἐπιτόπια κατάσταση, ἡ 
κυβέρνηση Ὀµπάµα 

δέν τῆς τό ζητάει, κι ἔχει ξεπεράσει 
ἤδη ἡ πετρελαιοκηλῖδα κατά 19 
φορές τίς ἀρχικές ἐκτιµήσεις! 
Ἑκατοντάδες ἀγωγές ἔχουν ἤδη 
ἐγερθεῖ κατά τῆς ΒΡ µά καί τῶν 
ἄλλων ἐµπλεκοµένων ἑταιρειῶν 
(Transocean, Halliburton...) πού 
παρανόµησαν, ἀγνοώντας τά 
προβλεπόµενα µέτρα ἀσφαλείας 
καί προκάλεσαν τόσους θανάτους 
καί τόση περιβαλλοντική καί 
οἰκονοµική καταστροφή. 
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Δωρεές Μονσάντο
Ἡ µεγαλόψυχη ἑταιρεία Monsanto, πού παράγει τό 90% τῶν γενετικά 
τροποποιηµένων («µεταλλαγµένων») ὀργανισµῶν στόν κόσµο, ἀνακοίνωσε 
τήν προσφορά της στήν σεισµόπληκτη Ἁϊτή. Ναί, δέν ἦταν καί ἀκαριαία ἡ 
ἀντίδρασή της, ἀφοῦ πέρασαν τόσοι µῆνες ἀπό τό πλῆγµα τοῦ Ἐγκέλαδου, 
ὅµως ἄξιζε τόν κόπο: Θά δωρήσει, λέει, 475 τόνους σπόρους ὑβριδίων 
καλαµποκιοῦ καί λαχανικῶν, ἀξίας 4 ἑκ. δολαρίων. Οἱ ἀγρότες θά 
ἀγοράσουν τούς σπόρους στήν ἀγορά ἀλλά ἡ ἑταιρεία δέν θά πάρει τίποτε 
ἀπό τίς πωλήσεις. Τό ὑπουργεῖο Γεωργίας τῆς χώρας ἐνέκρινε τή δωρεά καί 
µελετᾶται ἡ µεταφορά τῶν σπόρων ἀπό διεθνεῖς µεταφορικές ἑταιρεῖες. 
Στούς εὔλογους φόβους πού ἐκδηλώθηκαν, πώς στή δωρεά θά 
συµπεριληφθοῦν καί γενετικά τροποποιηµένοι σπόροι πού ἀπαγορεύονται 
στήν Ἁιτή, ἡ Μονσάντο ἀπάντησε πώς «Ὄχι, πρός Θεοῦ, πῶς τό σκεφτήκατε 
αὐτό; Μάλιστα οἱ σπόροι αὐτοί δίνουν καί µεγαλύτερες σοδειές. Ἔ, ὑπάρχει 
καί µία ἀκόµη λεπτοµέρεια, ὅτι µέ τίς συγκεκριµένες ποικιλίες θά πρέπει οἱ 
ἀγρότες νά ἀγοράζουν κάθε χρόνο ξανά σπόρους»!!!  Καί δέν νοµίζω ἡ «δωρεά» 
νά ἰσχύει καί τοῦ χρόνου, τί λέτε κι ἐσεῖς;...

Ἡ ὁλική ἐπαναφορά τῆς Ρωσίας στή 
Μαύρη Θάλασσα καί τό ξαναντά-
µωµα Ρώσων καί Οὐκρανῶν στή 
βάση τῆς οἰκονοµικῆς καί στρατη-
γικῆς ἀλληλεξάρτησης σίγουρα 
εἶναι καλά σηµάδια. Οἱ συµφωνίες 
πού ἐπιτεύχθηκαν µετά τήν 
ἐκλογική ἐπικράτηση τοῦ 
Γιανουκόβιτς στό Κίεβο, µά καί 
κεῖνες πού προετοιµάζονται, 
εἶναι κολοσσιαῖες. Ἡ 
συγχώνευση τῆς ρωσικῆς 
Gazprom µέ τήν οὐκρανική 
ἐνεργειακή ἑταιρεία Na�ogaz 
ἤδη συµφωνήθηκε καί ἴσως 
αὐτό ἀφήσει στό περιθώριο καί 
τό σχέδιο South Stream (πού 
ὡς Ἕλληνες µᾶς ἀφορᾶ). Ὁ 
Πούτιν µέ τόν Ἀζάρωφ συµφώνησαν 
στή δηµιουργία µιᾶς κοινῆς ἑταιρείας 
πυρηνικῆς ἐνέργειας (ἡ Οὐκρανία 
ἔχει κοιτάσµατα οὐρανίου) καί στή 
δηµιουργία νέων πυρηνικῶν ἀντι-
δραστήρων. Παράλληλα προχωρᾶνε 
συµφωνίες στήν ἀεροναυπηγική, τά 
ναυπηγεῖα κτλ. 
Ὅσον δέ ἀφορᾶ τή ρωσική ναυτική 
βάση τῆς Σεβαστόπολης στή 
Μαύρη θάλασσα, δέν εἶναι µόνο 
τά 25 χρόνια παράτασης πού τῆς 
δόθηκαν ἀλλά σχεδιάζεται ἡ 

ἐπαναλειτουργία τῆς σοβιετικῆς 
βάσης ὑποβρυχίων στήν Κριµαία καί 
ἡ ἐγκατάσταση ναυτικῶν βάσεων 
στήν Ὀδησσό καί στό Νικολάγιεφ. 
Στήν πραγµατικότητα ἡ Οὐκρανία, 
µέσα στή δεινή οἰκονοµική της θέση, 

τό µόνο πού πουλάει στή Ρωσία εἶναι 
ἡ γεωπολιτική της ἀξία*. 
Δέν εἶναι ὅµως µόνον ἡ Οὐκρανία. 
Ὁ Μεντβέντεφ στήν πρόσφατη 
ἐπίσκεψή του στή Συρία ἔκλεισε 
οἰκονοµικές συµφωνίες καί πωλήσεις 
ὅπλων µέ τόν ὁµόλογό του Ἄσαντ, 
µέ πιό ξεχωριστή τή συµφωνία γιά 
ἀναβάθµιση τῆς παλιᾶς σοβιετικῆς 
ναυτικῆς βάσης στήν Ταρτούς. Γιά 
νά µήν µιλήσουµε γιά τίς συµφωνίες 
τῶν Ρώσων µέ τήν Τουρκία (ἀγωγοί, 
πυρηνικός ἀντιδραστήρας στό Ἀκού-

γιου...), ἡ ὁποία ἐπίσης ἀξιοποιεῖ 
τά πλεονεκτήµατα πού τῆς δίδει ἡ 
χρονική συγκυρία, ἡ γεωγραφική 
της θέση καί ἡ οἰκονοµική της 
ἀνάπτυξη.
Ὅσον δέ ἀφορᾶ τή Δύση, ἡ Ρωσία 
ἐµµένει σέ µιά ὑποµονετική καί 
ἐφεκτική στάση ἀπέναντί της. 
Στενότερες σχέσεις µέ τήν Εὐρώπη 
µά καί ἀνοχή ἔναντι τῶν ΗΠΑ: 
ἐπιτρέπει τόν ἀνεφοδιασµό τῶν 
δυνάµεών τους στό Ἀφγανιστάν ἀπό 
τό ἔδαφός της καί τελικά συναίνεσε 
στήν χρήση τῆς βάσης τῆς Κιργιζίας, 
γιά τόν ἴδιο σκοπό, γιά ἕναν ἀκόµη 
χρόνο. Εἶναι ὅµως σαφές ὅτι ἐπέκτα-
ση τοῦ πολέµου πρός τό Ἰράν δέν θά 
βρεῖ σύµφωνη τή Μόσχα.
Ὅλα τοῦτα δέν εἶναι παρά ἡ ἄµυνα τῆς 
Ρωσίας ἔναντι µιᾶς Δύσης πού παρά 
τήν κρίση της ἐπιµένει ἐπιθετικά: Τά 
110 ἑκ. δολάρια τοῦ Πενταγώνου πού 
θά ἐκσυγχρονίσουν τίς δύο πρῶτες 
(ἀπό τίς 7!) βάσεις σέ Ρουµανία καί 
Βουλγαρία (ἀεροδρόµιο Μιχαήλ Κο-
γκαλνιτσεάνου / στρατόπεδο Μπα-
µπαντάγ καί ἀεροδρόµιο Μπεζµέρ / 
πεδίο βολῆς Νόβο Σέλο) εἶναι µόνο 
ἡ ἀρχή. Οἱ ἀσκήσεις στή Μαύρη 
Θάλασσα εἶναι οἱ πρῶτες τοῦ εἴδους 

µέ τήν παρουσία Ἀµερικανῶν καί οἱ 
πρόσφατες ἐπισκέψεις τοῦ γ.γ. τοῦ 
ΝΑΤΟ Ρασµοῦσεν στίς δύο χῶρες 
εἶχαν ἀντικείµενο τό ἀντιπυραυλικό 
σύστηµα πού σχεδιάζεται νά ἐγκα-
τασταθεῖ σ’ αὐτές. Ἄν προσθέσει 
κανείς καί τό ἄνοιγµα γραφείου 
τοῦ ΝΑΤΟ στή Γεωργία, καθώς καί 
τήν ἐπίσηµη ἀνακοίνωση γιά δηµι-
ουργία στή χώρα ἀµερικανικῶν 
ἐγκαταστάσεων ἐξοµοίωσης στρατι-
ωτικῆς ἐκπαίδευσης, γίνεται ἀντιλη-
πτό πώς δέν ἔχουν ἀλλάξει καί πολύ 
τά ΝΑΤΟϊκά σχέδια γιά τή Ρωσία καί 
τήν περιοχή γενικότερα.
Ὅσο λοιπόν στά µυαλά τῶν ΗΠΑν-
θρώπων ἐπικρατοῦν τά ἡγεµονικά 
σχέδια ἀντί τοῦ πραγµατισµοῦ, 
ἡ ρωσική ἀντίδραση µπορεῖ νά 
στηρίξει τίς ἐλπίδες γιά εἰρήνη καί 
προκοπή τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

* Μόνο ἡ Ἑλλάδα ἀφήνει τήν γεωπο-
λιτική της ἀξία ν’ ἀραχνιάζει. Φτάσα-
µε στό σηµεῖο νά γράφουν ἀναλύσεις 
τοῦ Στράτφορ ὅτι δέν ἔχουµε ὡς 
χώρα καµµία ἀξία γιά τή Δύση! Γιά νά 
κάνουµε πώς φεύγουµε, νά δοῦµε...

[.......] παπαριές
Σύµφωνα µὲ ἄρθρο τῶν “timesonline”, 
ὁ David Cameron, ὁ ἀρχηγὸς τῶν 
Συντηρητικῶν στὴν Βρετανία καὶ νέος 
πρωθυπουργὸς τῆς Βρετανίας, εἶναι 
[.......] καταγωγῆς. Ὅλοι οἱ πολιτικοὶ 
συντάκτες γνωρίζουν ὅτι ὁ προπάππους 
τοῦ Κάµερον ἦταν [.......], ποὺ µόλις πῆγε 
στὴν Βρετανία ἔγινε πάµπλουτος καὶ 
διοικητὴς σὲ τράπεζες!
Συγκεκριµένα σύµφωνα µὲ ἔρευνα τοῦ 
ἐρευνητῆ Yaakov Wise, ἀπὸ τὸ Τµῆµα 
[.......] µελετῶν τοῦ Πανεπιστηµίου τοῦ 
Μάντσεστερ, ὁ προπάππους τοῦ Cameron, 
Emile Levita, µετανάστευσε στὴν Ἀγγλία 
ἀπὸ τὴν Γερµανία τὸ 1850 καὶ κατάφερε 
µέσα σὲ 21 χρόνια νὰ πάρει ὑπηκοότητα 
καὶ νὰ γίνει διευθυντὴς τῆς Τράπεζας 
Chartered Bank of India, Australia and 
China.
Μάλιστα ὁ Wise ἔψαξε τὸ γενεαλογικὸ 
δέντρο τοῦ Cameron σὲ µεγάλο βάθος 
χρόνου καὶ ἔφθασε µέχρι τὸ 1469-1549 
καὶ τὸν πρόγονό του, τὸν Elijah Levita. 
Σύµφωνα µὲ τὸν ἐρευνητὴ, τὸ “Levita” 
προέρχεται ἀπὸ τὸ Levite ποὺ σηµαίνει 
ὅτι εἶναι [.......] πρόγονος ἀπὸ τὴν φυλὴ 
τοῦ Λεβί, γιοῦ τοῦ Ἰακὼβ. 
Ὁ Wise δηλώνει πώς “Εἶναι πολὺ πιθανὸν 
ὁ Κάµερον νὰ εἶναι ἀπευθείας ἀπόγονος 
τοῦ Μωϋσῆ, ἢ τὸ λιγότερο, µακρινὸς 
ξάδερφος. Ὁ ἡγέτης τῶν Λεβιτῶν κατὰ 
τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο ἦταν ὁ 
Μωϋσῆς, ποὺ παντρεύτηκε καὶ εἶχε δυὸ 
γιούς. Ἀπὸ τότε οἱ ἀπόγονοί του φέρουν 

τὸ ὄνοµα Levy, Levitan ἢ Levita.”
Ἐν τῷ µεταξὺ ὁ Κάµερον ἔχει δηλώσει 
πολλὲς φορὲς ὅτι στόχος τῶν Συντηρη-
τικῶν θὰ εἶναι νὰ προστατεύσει καὶ νὰ 
ἐνδυναµώσει τὴν [.......] κοινότητα στὴν 
Βρετανία, ἐνῷ δηλώνει ὅτι κάνει καὶ 
σκοπεύει νὰ κάνει µεγάλους ἀγῶνες 
ἐνάντια στὸν ἀντισηµιτισµὸ στὴν 
Βρετανία καὶ ὄχι µόνο.

Σ.Σ.: ∆ηµοσιεύσαµε τό παραπάνω ἄρθρο 
λογοκριµένο γιατί διαπιστώσαµε ὅτι 
ἦταν πίτα στό ρατσιστικό στερεότυπο!  
Πάντως, πέρα ἀπό τό σοβαρόν τοῦ 
πράγµατος γιά τόν νέο «Βρετανό» 
πρωθυπουργό, ἔχει πλάκα αὐτή ἡ 
ἀναζήτηση τῆς ρίζας στόν ...Μωυσή, 
ἔ; Κι ἀπορῶ, πῶς αὐτός ὁ σοφός 
ἐρευνητής δέν πῆγε πιό πίσω, π.χ. στόν 
Ἀδάµ καί στήν Εὔα. Φαντάζεστε; Ὁ 
πρωθυπουργός τῆς Ἀγγλίας νά κατά-
γεται ἀπό τήν ...Ἐδέµ;;!! 

Κριµαία: Ρώσικη ἀντεπίθεση ἤ ἁπλῶς ἄµυνα; 

«Καταστροφή»;
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Πέραν ὅλων τῶν ἄλλων µαρτυρεῖται 
ἀπό ἐργαζόµενους τῆς ΒΡ πώς 
τό ἀντιεκρηκτικό της σύστηµα 
ἦταν - ἀπό ἀνθρώπινο λάθος - ἐπί 
ἑβδοµάδες ἐκτός λειτουργίας µά 
δέν ἔκανε κάτι γιά νά τό διορθώσει! 
Ἀντιθέτως, πίεζε τούς ἐργαζόµενους 

νά ἀντλοῦν γρηγορότερα, παρότι 
κάποια στιγµή ἐµφανίστηκαν κοµ-
µάτια καουτσούκ µιᾶς κρίσιµης 
τσιµούχας. Ὁ ἐπιβλέπων τότε εἶχε 
µιλήσει γιά µικροζηµιά καί µά-
λιστα ἀποµακρύνθηκε ἡ ἰλύς τῆς 
ἄντλησης πρίν ἀποµακρυνθεῖ ἡ 
περίπτωση διαρροῆς!
Ὅταν ἁλωνίζουν ἔτσι οἱ πολυεθνι-
κές στίς ΗΠΑ, τί νά σκεφτοῦµε ὅτι 
γίνεται σέ ἄλλες χῶρες; 

Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ
Οι παρακολουθούντες τις διεθνείς εξελίξεις διαπιστώνουν ότι η απόκρυψη των 
γεγονότων είναι πρωτοφανής και ότι τόση λογοκρισία ούτε επί δικτατορίας 
επιβαλλόταν. Η αδυσώπητη σύγκρουση του Αμερικανού προέδρου με τους 
κερδοσκόπους δεν εμφανίζεται πουθενά, με την εξαίρεση του διαδικτύου. Ο 
προεδρικός νόμος, για την επιβολή περιορισμών και διαφάνειας στις πιστωτικές 
αγορές, ψηφίσθηκε τελικά απ΄ την Γερουσία, μετά από την απόρριψή του δύο φορές, 
και προωθήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων· οι αντιδράσεις όμως είναι έντονες, 
κυρίως απ΄ το αμερικανοεβραϊκό κεφάλαιο. 
Επίσης οι πιστωτικές τράπεζες έχουν ως ατράνταχτο επιχείρημά τους τα στοιχεία ότι 
το 80% τουλάχιστον των κερδών τους προέρχεται από κερδοσκοπικές πράξεις σε 
ομόλογα διαφόρων χωρών και μεγάλων εταιρειών· εάν λοιπόν επιβληθούν περιορισμοί 
στις αγορές επί των πράξεων αυτών, όπως έχει κάνει η Γερμανία, τότε θα χάσει η 
Wall Street το 80% των εσόδων της. Ισχυρό επιχείρημα προς τους βουλευτές, τους 
οποίους χρηματοδοτούν σε μεγάλο βαθμό· το μέτωπο του πολέμου δηλαδή έφθασε 
στην αποφασιστική μάχη. Ο Μπάρακ Ομπάμα γνωρίζει άριστα, ότι, εάν χάσει αυτή 
την μάχη τελειώνει η πολιτική του απήχηση, διότι οι Αμερικανοί φορολογούμενοι 
έχουν εξεγερθεί κατά των κερδοσκόπων και ζητούν δικαίωση. 
Ο Εισαγγελέας που άσκησε τις διώξεις κατά των τραπεζών, εισαγγελεύς της Νέας 
Υόρκης Αντριού Κουόμο, κατέρχεται πλέον για κυβερνήτης της πολιτείας, με 
υποσχέσεις για αυστηρότερε μέτρα. 
Εμείς εδώ υποστηρίζουμε τους κερδοσκόπους!

Κ. Μ. Β.



Τό τίποτε τοῦ 15νθημέρου

«Ἐθλίβη», «ἐξοργίστηκε» µέ τή µα-
ντέλικη «ἀθλιότητα», µά θυµήθηκε 
καί τά ἆθλα τῶν ἡµερῶν του (ἔργα, 
ἐκσυγχρονισµός, ΟΝΕ...). Ἐννοεῖ νά 
µᾶς θυµίζει τό πολιτικό του ἀνάστηµα
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Ὁ Γιωργάκης τοῦ 15νθημέρου

Σάν νά µήν τρέχει τίποτε, ἦρθε στή 
Θράκη, µᾶς εἶπε πάλι γιά τήν κακή 
ΝΔ, ἔκανε τό µαῦρο ἄσπρο καί ...χει-
ροκροτήθηκε! Μέχρι πότε θ’ ἀνεχό-
µαστε τήν κοροϊδία αὐτή, δέν ξέρω.

Ὁ ὑφυπουργός τοῦ 15νθήμερου 

?
Εἶναι ὑφυπουργός τοῦ ΓΑΠ, καί εἶναι 
γνωστός ὡς ὁ «κύριος 10%» σέ ὅλη τή 
χώρα, τοὐλάχιστον ἀνατολικά τῆς 
Θεσσαλονίκης (γιατί ἄραγε;). Μόνον 
ὁ πρωθυπουργός δέν ἔχει ἀκουστά...

Ἡ βία τοῦ 15νθημέρου

Οἱ περίεργες µολότωφ στήν 113 ΠΜ 
στό Καστέλι καί οἱ βανδαλισµοί τῶν 
ὀπαδῶν στή Λαµία δείχνουν ποῦ 
ἔχουµε καταντήσει. Τυφλή βία στά 
ὅρια τῆς παράνοιας. Ἀδιέξοδο.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η ΕΘΝΟΦΟΒΙΚΟΤΗΤΑ, 
Η …ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΦΙΛΙΑ 

ΚΑΙ «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ»

    Αξιότιμη κυρία Υπουργέ της (εμφανέστατα πρώην Εθνικής) Παιδείας 
(όσο για τη Δια Βίου Μάθηση, είναι ούτως ή άλλως δεδομένο πλέον ότι 
μας κάνετε και …γηράσκουμε αεί διδασκόμενοι)!
    Αναμφίβολα το προσωπικό δικαίωμα του καθενός στον 
εθνομηδενισμό και την ελληνοφοβικότητα είναι απολύτως σεβαστό. 
Επειδή ωστόσο τόσο εσείς, όσο και το επιτελείο των συνεργατών 
σας τυγχάνει (ακόμη) να πληρώνεστε από τον ελληνικό λαό, είστε 
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ υποχρεωμένοι να μάθετε κάποια στιγμή να σέβεστε την 
Ιστορία του και τους Νεκρούς του, Ως εκ τούτου, η επιλογή θέματος 
Πανελλαδικών Εξετάσεων που γεννά θετικούς συνειρμούς υπέρ ενός 
σεσημασμένου φασίστα, διακεκριμένου δασκάλου της γενοκτονίας και 
(συμπτωματικώς) σφαγέα και των προγόνων μας και μάλιστα ακριβώς 
τη μέρα που έχει θεσμοθετηθεί (εδώ και 16 χρόνια) από την Ελληνική 
Βουλή ως Ημέρα Μνήμης των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων του 
στον (κάποτε) ελληνικό Πόντο, θεωρούμε ότι προσβάλλει όχι μόνο τη 
νοημοσύνη μας, αλλά ολόκληρη την ύπαρξή μας. 
      Και βεβαίως, θα ξεκαθαρίσουμε ότι ούτε τη λογοτεχνία 
δαιμονοποιούμε, ούτε λογοκρισίες επιθυμούμε, ούτε την 
…ποινικοποίηση της απλής αναφοράς του ονόματος του Μουσταφά 
Κεμάλ προτείνουμε. Το πρόβλημα δεν είναι το κείμενο του Ιωάννου 
καθ’ αυτό (που ίσως από μόνο του να μην έχει πράγματι κάτι το 
μεμπτό). Το πρόβλημα, επαναλαμβάνουμε, έγκειται στον βαθύτατα 
αρνητικό συμβολισμό της επιλογής του, σε συνδυασμό ασφαλώς με 
την έλλειψη εθνικής αυτογνωσίας και ιστορικής αυτοσυνειδησίας, η 
οποία είναι γνήσιο προιόν του αποχρωματισμένου και καθημαγμένου 
δημόσιου σχολείου που ονειρεύεστε (φρόντισαν βέβαια γι’ αυτό και οι 
προκάτοχοί σας) και η οποία σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε σήμερα 
το όνομα του φασίστα γενοκτόνου, ανήμερα της μνήμης των θυμάτων 
του, και να μην ξεσηκώνονται και οι πέτρες! Τη στιγμή που έχουμε 
προγράμματα για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος, ανήμερα 19ης 
Μαΐου χωρίς αιδώ και χωρίς αποστροφή κάποιοι έχουν το απύθμενο 
θράσος να μας μιλούν για τον δολοφόνο Μουσταφά Κεμάλ και το 
(ούτως ή άλλως αμφισβητούμενο) εν Θεσσαλονίκη σπίτι του. 
    Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, δεν θα σχολιάσουμε κατά τη συγκεκριμένη 
στιγμή τις πολιτικές προσεγγίσεις της κυβέρνησής σας! Δεν θα 
σχολιάσουμε και το ότι πριν αλέκτωρ λαλήση, πριν καν προλάβει 
δηλαδή να στεγνώσει το μελάνι από τις υπογραφές σας με την Τουρκάλα 
ομόλογό σας για “κοινή προσέγγιση, ώστε να μειωθεί η εχθρότητα και 
οι επιθετικοί χαρακτηρισμοί”, εσείς μας εμφανίσατε ως …«πεσκέσι» 
τον διαβόητο σφαγέα! Δεν μας ενδιαφέρουν ούτε και οι ιδεοληπτικές 
νευρώσεις, ούτε και οι νεοταξίτικες διασυνδέσεις, αλλά ούτε και οι 
μισελληνικές ψυχώσεις ενίων (αυτοφερομένων ως) διανοουμένων, που 
μέσω κωμικών ψευτοεπιστημονικών φληναφημάτων, εξακολουθούν 
να …αναρωτιούνται ακόμη επί ...δυσβάχταχτων υπαρξιακών 
ερωτημάτων του τύπου «τι είναι η πατρίδα μας»! Το μόνο απολύτως 
βέβαιο είναι πως όλοι αυτοί, όσο και εσείς προσωπικά, όσο θα ζείτε 
σ’ αυτή τη συγκεκριμένη γωνιά του πλανήτη και θα φέρετε δημόσια 
θέση ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ, θα μάθετε (θέλετε - δεν θέλετε) να σέβεστε 
τα αυτονόητα, που την κράτησαν ζωντανή επί αιώνες. Εμείς - στον 
ελάχιστο βαθμό που περνάει από το χέρι μας - είμαστε αποφασισμένοι 
να υπερασπιστούμε αυτά τα αυτονόητα και να αντισταθούμε σε όποια 
ενδεχόμενη προσπάθεια να εκβληθούν από την Παιδεία μας. Ως εκ 
τούτου, οποιαδήποτε περαιτέρω απόπειρα στη γνωστή κατεύθυνση της 
πλήρους απονεύρωσης και του αφελληνισμού της, από οποιαδήποτε 
νευρωσική και ανιστόρητη εθνοφοβική παρεούλα και αν προέρχεται, 
εμείς δηλώνουμε ότι θα μας βρει απέναντί της. Αντίθετους και 
αποφασισμένους.   
                  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ 
ΑΜΗΧΑΝΙΑ  ΚΑΙ ΠΟΛΩΣΗ
Το Μέγαρο Μαξίμου, είτε αυτοβούλως είτε κατόπιν  
εντολής από το εξωτερικό, έχει επιλέξει την πολιτική 
του, για όσο χρόνο επιβιώσει ο σημερινός ένοικός 
του, σε δύο μέτωπα: α. στον αντιευρωπαϊσμό 
διεθνώς για τα οικονομικά μας προβλήματα, και 
β. στην πόλωση στο εσωτερικό, με πολιορκητικό 
κριό τα σκάνδαλα και την διαπλοκή ως ελαφρά 
ταξιαρχία. Τα εσωτερικά του κόμματός του και την 
ανταρσία στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα, με 
την ερώτηση της Βάσως Παπανδρέου και άλλων 
βουλευτών, εμφανίζεται ότι τα αγνοεί, αλλά αυτά 
κυοφορούν τις αλλαγές στην πολιτική δυναμική της 
χώρας. Είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση στηρίζεται 
στην εικονική πραγματικότητα και μόνο, ενώ 
αγνοεί τις διεθνείς εξελίξεις και την ανατροπή 
της παγκόσμιας οικονομικής συγκυρίας. Στο 
πρώτο, ο πρωθυπουργός, ναι μεν εμφανίζεται να 
συμφωνεί με τα μέτρα της Ευρωζώνης, αλλά με 
σκληρή κριτική κατά της γερμανίδας καγκελαρίου, 
ενώ εξακολουθεί να αποκρύπτει τα στοιχεία 
για τα δομημένα ομόλογα απ΄ τον Επίτροπο 
Ανταγωνισμού· κάτω απ΄ την επιφάνεια όμως 
υποστηρίζει τις υπόδικες επενδυτικές τράπεζες της 
Αμερικής, ίσως επειδή δεν δύναται να αποφύγει 
τον ασφυκτικό κλοιό τους, διότι αυτές μάλλον 
έχουν στοιχεία εις βάρος του. 
Στην Ευρωζώνη βρίσκεται εντελώς απομονωμένος, 
ενώ στους 26 της Ε.Ε., δεν διαθέτει πλέον φίλους, 
μετά την απομάκρυνση του Βρετανού σοσιαλιστή 
πρωθυπουργού. Στα συμβούλια, κορυφής ή 
υπουργών, είναι καταφανέστατη η περιφρόνηση των  
άλλων, ενώ και οι αποφάσεις λαμβάνονται σχεδόν 
πάντοτε ερήμην ημών· αυτά όλα αποκρύπτονται 
απ΄ τον ελληνικό λαό, χάρις στην διαπλοκή, και 
προβάλλεται στη διαπασών ο αντιευρωπαϊσμός. 
Η προπαγάνδα δεν φθάνει στον πολύ κόσμο, 
όπως αποδεικνύεται απ΄ τις αντιδράσεις του στα 
οικονομικά μέτρα και τις σπασμωδικές κινήσεις 
της κυβερνητικής δουλοπρέπειας προς τους 
Κινέζους, αφού πριν, τους είχαν κατηγορήσει ως 
αποικιοκράτες και είχαν αφήσει επί οκτάμηνο 
εκκρεμείς τις συμφωνίες τους, ενώ, εάν είχαν 
αξιοποιηθεί απ΄ την επομένη των εκλογών, μεγάλο 
μέρος του χρέους μας θα είχε καλυφθεί. Δεν είναι 
τόσο άσχετοι, ώστε να μην τα γνωρίζουν αυτά. 
Το οικονομικό πρόγραμμα αποτυγχάνει και μέσα 
στο επόμενο δίμηνο, μάλλον θα χρειασθούν νέα 
μέτρα, καθώς το έλλειμμα διευρύνεται, παρά τις 
διαπομπεύσεις της διαπλοκής, αλλά και η αγορά έχει 
πλήρως αποτελματωθεί, με χιλιάδες επιχειρήσεις 
να κλείνουν και περισσότερες να φυτοζωούν. 
Το χειρότερο είναι ότι οι βουλευτές και τα 
στελέχη του κυβερνώντος κόμματος βρίσκονται 
σε κατάσταση εξέγερσης· η ερώτηση της Βάσως 
Παπανδρέου προς τον υπουργό Οικονομικών, για 
τον ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος, στην απώλεια 
της αξιοπιστίας μας μετεκλογικά στις διεθνείς 
αγορές, ήταν έξυπνη και καλώς υπολογισμένη 
κίνηση. Η πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος 
του ΠΑΣΟΚ επέλεξε άλλους εννέα μόνο βουλευτές 
για συνυπογραφή (απ΄όσο λέγετε υπήρξαν και άλλοι 

που ήθελαν να συνυπογράψουν την επερώτηση). 
Ήταν ο πρώτος ακροβολισμός των βουλευτών, μετά 
την διαγραφή των τριών, οι οποίοι έχουν πλήρη 
επίγνωση της αγανακτήσεως του κόσμου και των 
οικονομικών παραγόντων, διότι έχουν σταματήσει 
όλα τα μεγάλα έργα, ενώ αφήνουν να εννοηθεί ότι 
θα έχουν και συνέχεια. Η Βάσω Παπανδρέου είχε 
κατηγορήσει απ΄ τις αρχές Νοεμβρίου τον υπουργό 
Οικονομικών για καθυστερήσεις και είχε επιμείνει, 
με την φράση, «πάρτε μέτρα, τι κάθεστε», κι 
εννοούσε τις επαφές με τους κερδοσκόπους. Η 
πρώην υπουργός, με αρκετούς υπουργούς, όπως 
τον Ανδρέα Λοβέρδο, εκφράζουν την ευρωπαϊκή 
πτέρυγα της κυβερνητικής παράταξης, με πολλές 
γνωριμίες στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες λόγω 
της προϊστορίας της στην Επιτροπή. Η απήχησή 
τους στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ είναι υπολογίσιμη, 
διότι το κόμμα τους είχε βασική συνιστώσα τον 
εθνικισμό απ΄ την ίδρυσή του και επιφανειακά τον 
αντιαμερικανισμό. 
Εντωμεταξύ προσπάθεια επιβολής πόλωσης στην 
πολιτική σκηνή θεωρείται η συζήτηση για την 
σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής στη Βουλή 
για την υπόθεση του Βατοπεδίου. Η κατάθεση της 
πρώην διευθυντρίας του υπουργείου Γεωργίας 
στην ανακρίτρια κατά των πρώην υπουργών της 
Νέας Δημοκρατίας και η αποδοχή της απ΄ την 
κυβέρνηση, την ακροδεξιά και την διαπλοκή 
δεν σημαίνει ότι καθιστά εύκολη υπόθεση την 
έγκρισή της απ΄ την πλειοψηφία των βουλευτών 
στη μυστική ψηφοφορία. Η Νέα Δημοκρατία, 
παρά την συντονισμένη επίθεση κατά του Κ. 
Καραμανλή, δεν μένει άπραγη, επειδή είναι πολλές 
οι ευθύνες του (νυν) υπουργού Οικονομικών, για 
τις σχέσεις του με επιχειρηματία της Μονής και την 
αναβολή αποδοχής της επιστροφής των ακινήτων, 
ενώ εκκρεμεί και η παραπομπή του υπουργού 
Μεταφορών για την καταγγελθείσα ανάθεση των 
αγόνων αεροπορικών γραμμών.
Ο πρόεδρος της Βουλής, προκάλεσε τεκτονικό 
σεισμό στην κυβέρνηση, με την παρέμβασή του απ΄ 
το βήμα της Ολομελείας να αποτείσει η κυβέρνηση 
«ευήκοον ους» στις απόψεις της τοπικής κοινωνίας 
για τον «Καλλικράτη» και την απάντηση του 
υπουργού Εσωτερικών ότι διαφωνεί με τον 
πρόεδρο. Είναι η πρώτη φορά, μεταπολιτευτικά 
τουλάχιστον, ο τρίτος τη τάξει του πολιτεύματος 
να κατηγορεί την κυβέρνηση για αστοχίες και να 
ζητάει την «ψήφο με την καρδιά όλων», ενώ οι 
διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της πλειοψηφίας 
αυξάνονται και ουδείς γνωρίζει τις προεκτάσεις. 
Το ενδιαφέρον είναι ότι ταυτίζονται με τις απόψεις 
του προέδρου της Βουλής όλα τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης, οπότε γεννάται το ερώτημα του 
εάν διαθέτει η κυβέρνηση την δεδηλωμένη της 
Βουλής. O Φίλιππος Πετσάλνικος είναι απ΄ τους 
στενώτερους συνεργάτες του Γ. Α. Παπανδρέου απ΄ 
το 1981 και είναι αδιανόητο να μην έχει υποβάλει 
τις διαφωνίες του στον πρωθυπουργό. 
Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι επιβαρύνουν το 
κλίμα εις βάρος του κοινοβουλευτισμού, με την 
καλλιέργειά του απ΄ την διαπλοκή, ενώ ο πολύς 
κόσμος δεν δείχνει ότι συμφωνεί. 

Κ. Μ. ΒΟΛΙΩΤΗΣ
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Συνεχίζει ἀκάθεκτη ἡ Ἀγγέλα Γιαννακίδου τήν δραστηριότητά 
της µέ τό Ἐθνολογικό Μουσεῖο Θράκης. Καί µόνο ἡ ἀπαρίθµιση τῶν 
πρόσφατων ἐκδηλώσεων δίνει ἕνα µέτρο τῆς παραγωγῆς ἔργου γιά τόν 
πολιτισµό στήν Ἀλεξανδρούπολη: Συζήτηση µεταξύ τοῦ Μητροπολίτη 

Ἀλεξανδρουπόλεως κ.κ. Ἀνθίµου καί τοῦ ἀραβολόγου καθηγητή (ΑΠΘ) Χάσαν 
Μπαντάουϊ, µέ θέµα «Σηµεῖα Σύγκρουσης καί Σύγκλισης Θρησκειῶν καί 
Πολιτισµῶν». Ἡ ἀρχαιολογική ἔρευνα στή Θράκη τήν τελευταία πενταετία 
- Παρουσίαση τοῦ ἔργου τῆς ΙΘ΄ Ἐφορείας Προϊστορικῶν καί Κλασικῶν 
Ἀρχαιοτήτων. Πολιτιστικό Καφενεῖο τοῦ Σωµατείου Φίλων τοῦ Μουσείου µέ 
θέµα «Ἀσφάλεια στό διαδίκτυο καί τήν κοινωνική δικτύωση». Καί εἶναι ἕτοιµη 
µία σειρά πολιτιστικῶν καί κοινωνικῶν ἐκδηλώσεων µέ θέµα τόν Αἴσωπο, ὅπου 
ξένοι καί Ἕλληνες ἐπιστήµονες, καλλιτέχνες - δηµιουργοί θά συµπράττουν 
γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ Αἰσώπειου ἔργου (πολύτιµος συνεργάτης ὁ Γιάννης 
Βουλτσίδης).  

Οἱ φετινές ἐκδηλώσεις µνήµης γιά τήν Γενοκτονία τῶν Ποντίων εἶχαν  
φέτος στήν Ἀλεξανδρούπολη καί τήν νεοπροσφυγική διάσταση. Ἔτσι, 
παρουσιάστηκε στό δηµοτικό θέατρο ἡ µελέτη «Οἱ Παλιννοστοῦντες 
Ὁµογενεῖς Ἕλληνες ἀπό τίς χῶρες τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἕνωσης 

- χθές, σήµερα, αὔριο», τῆς Ἕνωσης Παλλιννοστούντων Ἕβρου (ΕΠΕ). Σ’ 
αὐτήν σκιαγραφήθηκε ἡ ἱστορική πορεία τῶν Ἑλλήνων τῆς πρώην Σοβιετικῆς 
Ἕνωσης ἀλλά καί ἡ σηµερινή τους κατάσταση στήν Ἑλλάδα, µέ τά προβλήµατα 
µά καί µέ τή δυναµική της (πάνω ἀπό 20.000 µείνανε στή Θράκη, τό 1/4 στόν 
Ἕβρο). Ἡ µελέτη, στήν ὁποία συνεργάστηκαν οἱ Α. Ἠλιάδης, Μ. Μαυροµµάτη, 
Ε. Μαυροµµάτη καί Α. Καραγκιοζίδης, διανεµήθηκε στούς πολίτες πού 
παραβρέθηκαν στήν ἐκδήλωση, µετά τίς ὁµιλίες τῶν Ν. Ζαµπουνίδη, Φ. Μαλκίδη 
καί Ἀ. Καραγκιοζίδη. Στό τέλος τιµήθηκαν ὡς ἐπίτιµα µέλη τοῦ ΕΠΕ ὁ Φάνης 
Μαλκίδης (γιά τήν ἀφιλοκερδή του ἐπιµέλεια στήν µελέτη) καί ὁ νοµάρχης (γιά 
λόγους πού δέν µπορέσαµε νά καταλάβουµε...).

Τό ἐγκαταλειµµένο Ἀρχαῖο Θέατρο τῆς Σικυώνας στό Κιάτο εἶναι 
µία ἀκόµη περίπτωση πού δείχνει τήν µαύρη τύχη τῆς πολιτιστικῆς 
µας κληρονοµιᾶς. Τώρα πού οἱ κάτοικοι ἀνέλαβαν πρωτοβουλία γιά 
τήν ἐπαναφορά του στή ζωή, βρῆκαν σύµµαχό τους τόν Κοµοτηναῖο 

τραγουδοποιό Θανάση Γκαϊφύλλια, ὁ ὁποῖος ἔχει συµβάλει τά µέγιστα στήν 
ἀντίστοιχη περίπτωση τοῦ ἀρχαίου θεάτρου τῆς Μαρώνειας. Ἔτσι, ὁ Θανάσης 
µπῆκε στόν σύλλογο ΕΠΙΓΕΝΗΣ πού ἱδρύθηκε µέ σκοπό τήν ἀναβίωση τοῦ 
θεάτρου, καί στήν προχθεσινή (24/5/10) πρώτη κινητοποίηση διαβάστηκε τό 
µήνυµά του γιά τόν ἀγώνα πού ξεκινάει: ἕνας ἀγώνας κατά τῶν µανδαρίνων, 
τῶν γραφειοκρατικῶν ἀγκυλώσεων, τῶν ἐκλογικῶν προτεραιοτήτων µά καί τῆς 
λαϊκῆς ἀδράνειας, µέ ὅπλα τήν τέχνη καί τόν πολιτισµό. Μαζί µέ τίς εὐχές του 
νά στείλουµε καί τίς δικές µας γιά µιά παρόµοια µέ τῆς Μαρώνειας δικαίωση.

Μετά τό ὀλιγόωρο πέρασµα τοῦ ΓΑΠ 
κι ὅλου σχεδόν τοῦ ὑπουργικοῦ του 
συµβουλίου ἀπό τήν Κοµοτηνή, ἀξίζει 
νά δοῦµε τί εἰπώθηκε. Γιά τό τί ἔγινε δέν 
µποροῦµε ἀκόµη νά τό ποῦµε, πρέπει 
νά περιµένουµε (εἴµαστε ἀθεράπευτα 
αἰσιόδοξοι, ὅπως βλέπετε!). Νά δοῦµε 
δηλαδή ποιό ἀπό τά συγκεκριµένα 
αἰτήµατα τῆς τοπικῆς κοινωνίας θά 
ἀπαντηθεῖ καί πῶς.

Στόν πρωθυπουργικό λόγο λοιπόν πρός 
τήν Οἰκονοµική καί Κοινωνική Ἐπιτροπή 
πού συγκροτήθηκε στήν πόλη µας, 
βρήκαµε µερικά ἀξιοσχολίαστα σηµεῖα, 
τά ὁποῖα καί παραθέτουµε κατωτέρω µέ 
ἀκριθιγή σχολιασµό: 
1) «Πρέπει νὰ τελειώσουµε µὲ τὴ λογικὴ 
ὅτι γιὰ κάθε µικρὸ πρόβληµα, ὑπάρχει 
ἡ λύση κάπου στὴν Ἀθήνα, γιατί αὐτὸ 
σηµαίνει ὅτι, τελικά, οἱ λύσεις ἐµποδίζονται 
ἀπὸ µία ἀπρόσωπη γραφειοκρατία ἢ µία 
πελατειακὴ δουλεία, ἀντὶ νὰ λύνονται 
τὰ προβλήµατα ἐπιτόπου.» Σύµφωνοι, 
νά τελειώσουµε µέ τοῦτα ἀλλά πῶς; 
Ποιός πρέπει νά κάνει πράξη τήν 
ἀποκέντρωση; Ἐµεῖς;!
2) «Γνωρίζω ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ σηµαντικότερα 
προβλήµατα ποὺ εἴχατε εἶναι αὐτὸ 
τῆς Ἑνωµένης Κλωστοϋφαντουργίας, 
ποὺ ἔχει ἀφήσει ἐδῶ καὶ χρόνια 600 
ἐργαζόµενους καὶ οἰκογένειες χωρὶς 
εἰσόδηµα». Γιῶργο, πρόσεξε, πρόσεξε: 
∆έν «εἴχαµε» πρόβληµα, ἔχουµε! Καί 
δέν πᾶνε «χρόνια». τώρα παροξύνθηκε 
τό πρόβληµα. Ἀλλοῦ αὐτά!
3) «Τὸ ζήτηµα τῆς ἀποβιοµηχάνισης 
µιᾶς περιοχῆς, τὸ ξέρουµε, εἶναι µεγάλο 
πρόβληµα, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἀνεργία». 
Λοιπόν, δέν θά τό πιστέψεις Γιῶργο, 
ἀλλά ἡ δική µας ἀποβιοµηχάνιση ἦρθε 
πρίν τήν ...ἐκβιοµηχάνιση! Καί ἕνα 
δοµικό πρόβληµα ἦταν οἱ ἀναπτυξιακοί 
νόµοι καί οἱ µίζες τῶν πολιτικῶν. Τό 
φαντάζεσαι; Ἔ, κι ὅµως!
4) «Θέλω νὰ σηµειώσω ὅτι ἤδη τρέχουν 
προγράµµατα ἐπιδότησης ἐργασίας, 
προγράµµατα τοῦ ΤΕΜΠΜΕ, καθὼς 
καὶ προγράµµατα γυναικείας καὶ 
νεανικῆς ἐπιχειρηµατικότητας. Σύντοµα, 
ἀνακοινώνονται καὶ νέα προγράµµατα 
κατάρτισης τῶν ἐργαζόµενων, ἀλλὰ 
καὶ τῶν ἀνέργων». Ἐπειδή τό δικό σου 
«σύντοµα» τό εἴδαµε, δέν µᾶς καθησύ-
χασες. Ὅσο γιά τά τρέχοντα προγράµ-
µατα, καλά θά εἶναι νά τά δείξεις καί 
στήν ἀγορά πού στενάζει χωρίς νά 
βλέπει φῶς ἀπό πουθενά.
5) «Ἐκκρεµεῖ ἐπίσης τὸ ζήτηµα τῆς 
ἀποζηµίωσης τῶν ἁλιέων, ἐξαιτίας 
τῆς ἀνάπτυξης φυτοπλαγκτόν, κατὰ 
τὸ τελευταῖο τετράµηνο στὸ Θρακικὸ 
Πέλαγος. Προφανῶς, αὐτὰ εἶναι καὶ 

περιβαλλοντικὰ φαινόµενα, τὰ ὁποῖα 
δείχνουν τὴν ἀνάγκη νὰ πᾶµε σὲ ἕνα ἄλλο 
µοντέλο ἀνάπτυξης, νὰ µπορέσουµε νὰ 
σώσουµε τὸ περιβάλλον». Γιῶργο, ἄστο 
καλύτερα. Τό φυτοπλαγκτόν δέν εἶναι 
θέµα µοντέλου ἀνάπτυξης, δῶσε ἐσύ ἄν 
µπορεῖς τήν ἀποζηµίωση στούς ἁλιεῖς 
καί σώζεις ἀργότερα τόν πλανήτη... 
6) «Θεωρῶ ὅτι αὐτὸ ποὺ εἴπατε γιὰ 
τὸ Πανεπιστήµιο, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ 

ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύµατα 
γενικότερα θὰ ἔλεγα, εἶναι 
καθοριστικό. Εἴπατε ὅτι τὸ 
Πανεπιστήµιο εἶναι πηγὴ 
ἀνάπτυξης, ἐγὼ θὰ ἔλεγα ὅτι 
τὰ ἑλληνικὰ Πανεπιστήµια 
δὲν εἶναι ἀκόµα οὐσιαστικὴ 
πηγὴ ἀνάπτυξης. Πράγµατι, 
τὸ γεγονὸς ὅτι ὑπάρχουν 
πολλὰ νέα παιδιὰ στὴν 
περιοχὴ δίνει ζωὴ – δίνει ζωὴ 
βεβαίως στὶς καφετέριες, 
δίνει ζωὴ στὶς ταβέρνες, στὴ 
νυχτερινὴ ζωή, στὰ ἐνοίκια, 
ὅπως εἶπα καὶ στὴ Βουλή, 
δίνει καὶ κανέναν καλὸ 
γαµπρό, καµµιὰ καλὴ νύφη. 
Ποῦ εἶναι τὸ Πανεπιστήµιο 
στὴν ἐκπαίδευση τῶν νέων 

ἀνθρώπων γιὰ δουλειὲς στὴν περιοχή, 
γιὰ ἐπιχειρήσεις στὴν περιοχή, γιὰ 
πρωτοβουλίες στὴν περιοχή, γιὰ ἔρευνα 
πάνω σὲ νέα προϊόντα, στὰ ἀγροτικὰ 
προϊόντα...» Σωστός στά λόγια. Πράξεις, 
τώρα.
7) «Θὰ µᾶς ποῦν «µειῶστε κι ἄλλο τοὺς 
µισθούς, µειῶστε κι ἄλλο τὸ κόστος 
ἐργασίας», γιὰ νὰ ἀνταγωνιστεῖτε τὴ 
φτηνὴ ἐργασία τῆς Κίνας, τῆς Ἰνδίας, 
τῆς Βραζιλίας, ἢ δὲν ξέρω ποιᾶς ἄλλης 
χώρας, ἴσως καὶ τῆς Ἀφρικῆς µεθαύριο». 
Ναί βρέ Γιῶργο ἀλλά ἐσύ εἶσαι πού τά 
ὑπογράφεις αὐτά πού µᾶς λένε καί µᾶς 
πᾶνε γραµµή γιά τήν Ἀφρική! Χελόου, 
δική σου εἶναι ἡ τζίφρα!
8) «Ἔχετε µία πανέµορφη περιοχή, τὴν 
ἔχω ἐπισκεφθεῖ πολλὲς φορὲς καὶ εἶναι, 
θὰ ἔλεγα, ἀπὸ τὶς πανέµορφες, ἀλλὰ καὶ 
πιὸ ἄγνωστες περιοχὲς γιὰ τὸν τουρισµό, 
ἀκόµα καὶ γιὰ πολλοὺς Ἕλληνες» Ντάξει, 
ἄς σοβαρευτοῦµε. Ἔχει καί τίς ὀµορφιές 
της ἡ περιοχή ἀλλά µήν θυσιάζουµε καί 
τήν ἀλήθεια χάριν τῆς κολακείας!
9) «Ἡ Ἐγνατία, ἡ κατασκευὴ τοῦ 
κάθετου ἄξονα Κοµοτηνῆς-Νυµφαίας, 
ποὺ ὁλοκληρώνεται – ἀπὸ ὅ,τι µοῦ λένε 
– µέσα στὸ 2010...» Αὐτό ἄστο καλύτερα. 
Ἐσύ καί τό κόµµα σου δέν δικαιοῦστε 
νά µιλᾶτε γιά Ἐγνατία καί χρονολογίες 
ὁλοκλήρωσης. Ἄστο, σοῦ λέω... 
10) «Ὁ πολυπολιτισµός, ἂν θέλετε ἡ 
ποικιλία, οἱ διαφορετικὲς προσεγγίσεις, 
οἱ διαφορετικὲς πολιτιστικὲς καταβολές, 
ὅταν λειτουργοῦν συνεργατικά, ἀναδει-
κνύουν ἕναν τόπο, γίνονται πηγὴ ἔµπνευ-
σης, δηµιουργίας, καινοτοµιῶν...». 
Πρῶτον «πολυπολιτισµός» δέν ὑπάρχει, 
λάθος µετέφρασες τό multiculturalism. 
Ἡ πολυπολιτισµικότητα εἶναι ἀκριβῶς 
ὁ δικός µας ἀντίπαλος (γιά λόγους 
πού βαρυόµαστε νά παραθέσουµε) καί 
ἡ δική σου φαντασίωση. Καλά εἶναι τά 
ὄνειρα, ὅµως ὅταν τά πιστεύει κανείς 
- καί µάλιστα κυβερνάει κιόλας - 
γίνονται ἐπικίνδυνα. ∆ιασφάλισε πρῶτα 
τήν ἐθνική κυριαρχία στήν περιοχή 
καί τή δηµοκρατική λειτουργία τῶν 
µειονοτικῶν θεσµῶν καί τή διαφάνεια, 
κόψε τή φόρα τῶν νεο-οθωµανῶν καί 
ὕστερα ἄς δοῦµε καί τά καθρεφτάκια πού 
λές.                                                    Κ.Κ.

Στήν ὑποδοχή τοῦ ΓΑΠ ὕψωσε τό ἀνάστηµά της 
ὅλη ἡ τοπική ἡγεσία: Ἀλεξανδρῆς (δήµαρχος Ἀλεξ/
λης), Κόκλα (γ.γ. Περιφέρειας ΑΜ-Θ), Γιαννακίδης 
(νοµάρχης Ροδόπης), Μηνόπουλος (ὑπερνοµάρχης 
Ἕβρου - Ροδόπης). Βάλτε ἐσεῖς µουσική ὑπόκρουση... 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Ἐρανίσµατα πρωθυπουργικοῦ λόγου
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Από την πρόσφατη πρωτοβουλία του καθ. 
(ΔΠΘ) Γιώργου Παύλου να απευθυνθεί 
επιστολικώς στον πρωθυπουργό και στην 
υπουργό Παιδείας για το προκλητικό 
πρόγραμμα των 10,3 εκατομμυρίων ευρώ 
(για 3 χρόνια!) σχετικά με την εκπαίδευση 
των μουσουλμανοπαίδων, πρόγραμμα 
το οποίο κατέληξε στον γνωστό κύκλο 
Φραγκουδάκη - Δραγώνα, διαλέξαμε την 
απολογιστική κατακλείδα:

 «...Αγαπητή κυρία Δραγώνα, είμαι 
πεπεισμένος ότι μέχρι σήμερα αποτύχατε 
να δώσετε λύσεις στα καίρια προβλήματα 
της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη. 
Πέραν δε αυτού:
· Παραβιάσατε και παραβιάζετε βασικές 
δημοκρατικές, παιδαγωγικές και 
διαπολιτισμικές αρχές εγκλωβίζοντας 
την ελληνική Πολιτεία και ιδιαίτερα την 
κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό σε ένα 
νέο αδιέξοδο και μη αντιστρεπτό δρόμο 
που αργά ή γρήγορα θα καταλήξει σε 
καταστροφικές για τη Θράκη και την 
Ελλάδα συνέπειες.
· Ενθαρρύνατε και ενθαρρύνετε την 
ανάπτυξη ενός ανθελληνικού και 
αντιευρωπαϊκού τουρκικού εθνικισμού ή 
σωβινισμού και επεκτατισμού στη Θράκη 
και αποδυναμώσατε τη γνήσια ελληνο-
τουρκική φιλία μεταξύ των δύο λαών.
· Αποπροσανατολίσατε την ελληνική 
Πολιτεία σε ένα θέμα μείζονος εθνικής 
σημασίας, όπως αυτό της μειονοτικής 
εκπαίδευσης στην Θράκη και με όσες 
προεκτάσεις αυτό συνεπάγεται και χάθηκε 
πολύτιμος χρόνος για την επίλυση καίριων 
ζητημάτων στήριξης της μουσουλμανικής 
κοινωνίας και απεγκλωβισμό μέσω 
πραγματικής παιδείας και μόρφωσης της 
Θράκης από τον κίνδυνο κυπροποίησης. 
· Στερήσατε με τους λανθασμένους σας 
σχεδιασμούς το σύνολο της μουσουλμανικής 
νεολαίας και των γονέων τους από τη 
δυνατότητα συστηματικής εκμάθησης της 
ελληνικής γλώσσας και παροχής ενισχυτικής 

διδασκαλίας, κάτι που είχε επιτυχώς 
εγκαινιαστεί από την ελληνική Πολιτεία 
κατά την δεκαετία του 1990.
· Με τις πρόσφατα δρομολογημένες 
μεθοδεύσεις σας συνεχίζετε έμμεσα να 
συμβάλλετε και να ανέχεστε την αυταρχική 
τουρκοποίηση όλης της μουσουλμανικής 
κοινωνίας της Θράκης, την οποία έχω 
επαρκώς περιγράψει σε προηγούμενη 
επιστολή μου προς την ελληνική πολιτική 
ηγεσία.
· Στη Θράκη έχετε δημιουργήσει συνθήκες 
μονοπωλίου στα εκπαιδευτικά πράγματα, 
αποκλείοντας από τα θέματα εκπαίδευσης, 
ανάπτυξης, κοινωνικής και πολιτιστικής 
στήριξης της μουσουλμανικής μειονότητας 
και άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που 
δεν ευθυγραμμίζονται με τις δικές σας 
ιδεολογικές επιλογές και προκαταλήψεις.
Για τους λόγους αυτούς, με κάθε σεβασμό 
στο πρόσωπό σας και στην ιδιότητά σας 
είμεθα υποχρεωμένοι να σας ζητήσουμε 
να σταματήσετε αμέσως κάθε ενέργεια που 
αποδυναμώνει την λειτουργία του ελληνικού 
κράτους στη Θράκη και εγκλωβίζει το 
Υπουργείο Παιδείας, την Κυβέρνηση και 
τον Πρωθυπουργό.

Άσχετα με την όποια εμπλοκή ή 
στόχευση του επιστολογράφου σε 
σχέση με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, 
σημειώνουμε την εκτίμησή του για την 
κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην 
μειονοτική εκπαίδευση (και εν μέρει τη 
συμμεριζόμαστε). 
Πάντως είναι πραγματικά τρομερό, 
σε τέτοιες εποχές ανέχειας, εικονικής 
ή πραγματικής δεν έχει σημασία, να 
ρίχνονται τόσα χρήματα και πάλι στο 
ίδιο άπατο πηγάδι, προς όφελος της ίδιας 
ελληνοφοβικής παρέας. Και για μας το 
ζήτημα δεν είναι ένα μονοπώλιο ή ένα 
ολιγοπώλιο ευρωδίαιτων κύκλων αλλά το 
ουσιαστικό αποτέλεσμα για την πατρίδα 
μας. Αυτό που, δυστυχώς, απουσιάζει.

Τί τό νέο προσέθεσε ἡ πρόσφατη κόντρα τῶν δύο µειονοτικῶν 
βουλευτῶν Χατζηοσµάν καί Μάντατζη µέ τήν Συµβουλευτική Ἐπιτροπή 
τῆς µειονότητας; Μᾶλλον τίποτε. Ἁπλῶς ἐπιβεβαιώθηκε ὅτι οἱ µέν 
βουλευτές, πατώντας σέ δύο βάρκες, ἔχουν ὑποχρέωση νά τηροῦν τά 
στοιχειώδη προσχήµατα, οἱ δέ ἄλλοι (τουρκοµουφτῆδες, πρόεδροι 
ἀλυτρωτικῶν συλλόγων κτλ) τούς ἐγκαλοῦν γιά συνθηκολόγηση µέ 
τό ΠαΣοΚ καί τήν Ἑλλάδα, γιά φυγοµαχία καί λιποψυχία. «Γιατί δέν 
ἤρθατε στή συνάντηση µέ τόν Ἐρντογάν στήν Ἄγκυρα;», «γιατί δέν 
προεδρεύετε στήν (παράνοµη) Συµβουλευτική» κτλ κτλ. 
Δέν µᾶς ἀπασχολοῦν τά ἐσωτερικά τῆς µειονοτικῆς ἡγεσίας, οὔτε καί 
ἡ κατανοµή τῶν ρόλων. Αὐτό πού εἶχε τό ἐνδιαφέρον του εἶχε ἡ φράση 
τοῦ τουρκοµουφτῆ Μέτε στό περιοδικό «Ἀζινλίκτσα»: «Νά µήν ξεχνᾶνε 
πώς ἐµεῖς ζητήσαµε ψήφους γι’ αὐτούς ἀπό τήν κοινότητα µας. Ἐµεῖς 
προσπαθήσαµε καί ζητήσαµε ψήφους γιά νά ἐκλεγοῦν βουλευτές 
στίς ἐκλογές (...) Τήν ὥρα πού ὁ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἀλληλεγγύης 
Τούρκων Δυτικῆς Θράκης, Φερούχ Ὀζκάν, µάζευε ψήφους γι’ αὐτούς, 
τοῦ εἶπαν «δέν φτάνει νά ρίξετε τήν ψῆφο σας, καί ὁ ἴδιος θά ἔρθετε». 
Δηλαδή ἔχουµε µία ὁµολογία τοῦ Μέτε πώς λειτουργεῖ σάν 
κοµµατάρχης στίς ἐκλογές καί µαζεύει ψήφους γιά τούς µειονοτικούς 
βουλευτές, προφανῶς ἐπιστρατεύοντας τούς πιστούς σ’ αὐτόν ἰµάµηδες, 
ἱεροκήρυκες, δασκάλους κτλ. Τό ἴδιο µάλιστα κάνει καί ὁ Φερούχ 
Ὀζκάν, πού τοῦ δίνουµε βίζα νά ἔρθει καί νά δουλέψει γιά τό ἐκλογικό 
ἀπαρτχάιντ πού στήνει ἡ Ἄγκυρα κάθε φορά στίς ἐκλογές. 
«Ὡραία» - καί ἐνδεικτική - ἦταν καί ἡ ἀποστροφή τοῦ Μέτε γιά τήν 
ἀπαξίωση πού ἔνιωσε ὅταν οἱ δύο βουλευτές παρουσίᾳ ὑπουργοῦ τῆς 
κυβέρνησης τοῦ  ΠΑΣΟΚ ἔκαναν πώς δέν τόν εἴδαν: «Μᾶς θυσίασαν γιά 
ἕναν ὑπουργό, γιά ἕναν Ἕλληνα!» λέει ὁ θιγµένος «ἡγέτης». Καλό;

Όσοι αµφισβητούν την ανοιχτά νεο-
οθωµανική πολιτική της γείτονος, 
προφανώς αγνοούν αυτά που 
συµβαίνουν στην ελληνική Θράκη. 
Εδώ που το τουρκικό Προξενείο 
Κοµοτηνής προωθεί ανοιχτά τελετές 
µνήµης των Οθωµανών κατακτητών 
καί διανθίζει κάθε δηµόσια πτυχή της 
µειονοτικής ζωής µε ανάλογο χρώµα. 
Την Κυριακή 23/5/2010 είχαµε µία 
ακόµη τούρκικη γιορτή στον Εχίνο 
της Ξάνθης, µε αφορµή το «χάτιµ», 
την τελετή αποφοίτησης κάπου 30 
παιδιών από τα µαθήµατα Κορανίου 
που διοργάνωσε η τουρκοµουφτεία 
Ξάνθης. Ήµασταν (µόνο εµείς) εκεί, 
για να διαπιστώσουµε ιδίοις όµµασι 
ότι το πράγµα έχει πια ξεφύγει, σε 
σηµείο να εκπλήσσει ακόµη κι εµάς 
που παρακολουθούµε επί χρόνια 
το µειονοτικό. Είχαµε λοιπόν µία 
οργάνωση από δεκάδες ταξιθέτες, 
οι οποίοι επικοινωνούσαν µε 
ασυρµάτους και φορούσαν µπλούζες 
που στην πλάτη γράφανε «νεολαία 
Λαλά Σαχίν Πασά» (πρόκειται για 
τον Οθωµανό κατακτητή – χριστιανό 
εξωµότη που υποτίθεται ότι ίδρυσε 
το χωριό) και στην µπροστινή όψη 
είχαν τη …σηµαία της ανεξάρτητης 
Δυτικής Θράκης! Έξω από το τζαµί 

περίµενε ένας χωρικός ντυµένος µε 
οθωµανική φορεσιά, για να δίνει 
το στίγµα της εκδήλωσης. Παντού, 
σε όλο το χωριό τεράστια ηχεία και 
οθόνες, µε έναν κινητό τηλεοπτικό 
ποµπό να µεταδίδει (παρανόµως, 
εννοείται) την τελετή στα γύρω 
χωριά. Φτάνει πρώτος µε το τζιπ του 
ο αρχιφασίστας Αχµέτ Μέτε, που 
παριστάνει τον εκλεγµένο µουφτή 
Ξάνθης κι από πίσω του ο Τούρκος 
Πρόξενος της Κοµοτηνής. Από πίσω 
κι άλλοι παρατρεχάµενοι. Φιλιά κι 

αγκαλιές µπροστά στην είσοδο του 
τεµένους και µπαίνουν όλοι µέσα. 
Στον τοίχο του τζαµιού ένα βιτρώ 

απεικονίζει την τουρκική σηµαία. 
Ξεκινάει η τελετή µε θρησκευτικά 
αποσπάσµατα και συνεχίζεται µε 
ποιήµατα για τον ...Πορθητή της 
Κωνσταντινούπολης. Πάλι καλά, 
πέρυσι είχαµε ποιήµατα λατρείας 
για την Μητέρα Τουρκία και άλλους 
στίχους που στρέφονταν κατά των 
«προδοτών» – όπου προδότες είναι 
οι Ποµάκοι που υπερασπίζονται την 
ταυτότητά τους και δεν δέχονται το 
τούρκικο φέσι. Παίρνει τον λόγο ο 
Μέτε και δεν χάνει την ευκαιρία να 
µιλήσει για την ανάγκη ενότητας 
της «τουρκοµουσουλµανικής µειονό-
τητας», επισείοντας και πάλι τον 
φόβο των Ποµάκων (αφορµή το 

δελτίο ειδήσεων του Σεµπαεδίν 
Καραχότζα στην ποµάκικη γλώσσα, 
στο τοπικό Κανάλι 6). Έχει πει και 

πολύ χειρότερα, δεν ήταν 
µάλλον σε φόρµα και 
µάλλον αυτό συνδέεται 
µε την πρόσφατη ρήξη 
του µε τους µειονοτικούς 
βουλευτές. Την τελετή 
κλείνει ο Τούρκος 
Πρόξενος, που µιλάει 
µε τρόπο διπλωµατικό, 
αφού έχει πληροφορηθεί 
την παρουσία µας στο 
ακροατήριο και δεν 
προβαίνει σε εξτρεµιστικές 
παραινέσεις, όπως το 

έπραξε άλλοτε στη Δαρµένη, στη 
Χλόη και σε άλλα µειονοτικά χωριά 
της Θράκης. Όταν ας πούµε σύστηνε 
στους χωρικούς να κάνουν γιορτές 
και να στήσουν µνηµεία προς τιµήν 
των Οθωµανών που σκοτώθηκαν 
κατά την κατάκτηση της περιοχής 
τον 14ο αιώνα! 
Αναρωτιέται κανείς, είναι δυνατόν 
όλα τούτα να συµβαίνουν στην 
ελληνική επικράτεια του 21ου αιώνα; 
Είναι δυνατόν να συµβαίνουν και 
ουδείς να ασχολείται; Είναι δυνατόν 
ένας Πρόξενος να κινείται µε τέτοιον 
τρόπο, τόσο προσβλητικό για τη 
χώρα που τον φιλοξενεί, και να µην 
τον διαολοστέλνει κανένας; 

Ὁ νεο-οθωµανισµός στή Θράκη

Για το νέο χρυσοτόκο πρόγραµµα

Ἐνδοσυµβουλευτικές κόντρες

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΜΑΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Εδώ και τρεις βδομάδες περίπου, το Κανάλι 6 της Ξάνθης και ο δημοσιογράφος 
Σεμπαίδήν Καραχότζα ξεκίνησαν κάτι πρωτοποριακό.Για πρώτη φορά μεταδίδεται 
4 φορές την ημέρα, από τηλεοπτικό σταθμό που εκπέμπει σε ολόκληρη την 
περιφέρεια ΑΜ-Θ, δελτίο ειδήσεων στην πομάκικη γλώσσα! Ήδη η τηλεθέαση 
του έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία των πρωτεργατών του εγχειρήματος ενώ και 
στην κοινωνία μόνο θετικά είναι τα σχόλια που ακούγονται. Επειδή όμως γι’ αυτό 
το δελτίο ειδήσεων στην πομάκικη γλώσσα είναι αναγκαία η ύπαρξη μιας ή και 
περισσότερων χορηγιών, ένα κόστος που για την ώρα το καλύπτει το ίδιο το Κανάλι 
αλλά κανείς δεν ξέρει για πόσο ακόμα θα μπορεί να καλύπτει αυτό το επιπλέον 
κόστος. Η χορηγία είναι 200 ευρώ συν Φ.Π.Α 21%, δηλαδή 242 ευρώ το μήνα ενώ 
οι προβολή του χορηγού γίνεται μέσω κάρτας και στις 4 προβολές του δελτίου. 
Υπενθυμίζεται πως η τηλεθέαση του δελτίου έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία 
και διαγράφει διαρκώς ανοδική πορεία. Επικοινωνήστε στο  6975123177 ή στο 
pomaknews@yahoo.gr. 
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

«Τα άθεα γράμματα υφαίνουνε 
το σάβανο του Γένους μας» 

(Κωστή Μπαστιά, «Ο Παπουλάκος»)

 Έχω σε πολλά κείμενα ασχοληθεί με τα 
βιβλία γλώσσας του δημοτικού σχολείου, 
τα απελέκητα «περιοδικά ποικίλης ύλης», 
όπως πρέπει να ονομαστούν. Εδώ και λίγο 
καιρό στρώθηκα και μελέτησα τα γλωσσικά 
βιβλία του Γυμνασίου. (Σε κάθε τάξη, 
πλην των αρχαίων Ελληνικών διανέμονται 
στους μαθητές τρία εγχειρίδια. Ένα βιβλίο 
«Νεοελληνικής Γλώσσας», συνοδευόμενο  
από το «Τετράδιο Εργασιών» και ένα τρίτο 
που τιτλοφορείται «Κείμενα Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας». Επιπροσθέτως παρέχεται 
και μια «Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτε-
χνίας» κοινή και για τις τρεις τάξεις). 
Πρώτα παραθέτω το συμπέρασμα και 
κατόπιν η τεκμηρίωσή του: Αν τα βιβλία 
του δημοτικού συνιστούν άχρωμα, 
άγευστα και άοσμα περιοδικά, προπαιδεία 
καταναλωτισμού και αμορφωσιάς, του 
Γυμνασίου προετοιμάζουν και εκπαιδεύουν 
τον αυριανό ανθέλληνα και εκκλησιομάχο. 
Θα τα αποκαλούσα, χωρίς φόβο και πάθος, 
εγχειρίδια γενιτσαρισμού. (Εξαιρετική 
κριτική άσκησε στα βιβλία του Γυμνασίου 
η συνάδελφος, φιλόλογος και θεολόγος κ. 
Ευδοξία Αυγουστίνου).

Στο παρόν άρθρο θα καταπιαστώ μ’ 
ένα μόνο «βιβλίο», την «Νεοελληνική 
Γλώσσα» Γ΄ Γυμνασίου. Να έχουμε 
πάντοτε υπ’ όψιν ότι τα νυν σχολικά βιβλία 
χρηματοδοτούνται κατά 75% από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από 
εθνικούς πόρους («εθνικοί πόροι»; τι είναι 
αυτό; τρώγεται;). Ανάδοχος συγγραφέας, 
ο «νονός», είναι το «ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ», 
εκδοτικός οίκος, ο οποίος μαζί με τον 
«ΠΑΤΑΚΗ», εξέδωσαν τα πανάκριβα 
βοηθήματα, πριν ακόμα φτάσουν τα 
μαθητικά βιβλία στα σχολεία. (Ιδού πεδίον 
δόξης λαμπρόν για εισαγγελείς). 
Αρχίζω το ξεφύλλισμα του βιβλίου. 
Παραθέτω τους τίτλους των ενοτήτων.
1η. Η Ελλάδα στον κόσμο. 2η. Γλώσσα 
- Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου. 
3η. Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι 
διαφορετικοί. 4η. Ενωμένη Ευρώπη και 
Ευρωπαίοι πολίτες. 5η. Ειρήνη - Πόλεμος. 
6η. Ενεργοί πολίτες για την υπεράσπιση 
οικουμενικών αξιών. 7η. Τέχνη: Μια 
γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές. 8η. 
Μπροστά στο μέλλον.
Από τους τίτλους διαπιστώνουμε ότι 
μάλλον πρόκειται για κομματικό φυλλάδιο 
της προοδοαριστεράς, παρά για σχολικό 
βιβλίο. Εισερχόμαστε στα ενδότερα του 
νεοταξικού κουρελουργήματος.

Σελίδα 10. Ποίημα του Οδ. Ελύτη, όχι 
βέβαια από το «άσμα ηρωικό και πένθιμο» 
ούτε από το «Άξιον Εστί», αλλά κάποιο 
που τιτλοφορείται «η Alfa Romeo».
Ο ηρωισμός είναι «μικροαστική 
προκατάληψη» και «είναι μεγάλη ανάγκη 
να βρεθούν τρόποι, ώστε να απαλλαγεί 
ο κόσμος από τη βάρβαρη αξία του  
ηρωισμού», όπως δηλώνει η αρχηγέτης 
του γραικυλισμού Άννα Φραγκουδάκη.
Σελ.11. Κείμενο με τίτλο: «Η ελληνική 
κοινωνία αλλάζει», συγγραφέας Χριστίνα 
Κουλούρη, της γνωστής πολυπολιτισμικής 
συμμωρίας (= συν+μωρίας). Το γνωστό 
αξιολύπητο παραλήρημα περί αφομοίωσης 
και συνύπαρξης «διαφορετικών εθνοπολι-
τισμικών ομάδων» και λοιπές αερογεμείς 
φυσαλίδες. 
Διαβάζοντας την 3η ενότητα, έχεις την 
εντύπωση ότι γράφτηκε για ανθρώπους που 
βαρύνονται με ρατσιστικά εγκλήματα.
Σελ. 46. «Ο ρατσισμός όπως τον εξήγησα 
στην κόρη μου».
Σελ. 50. Ερωτήσεις του τύπου «υπάρχει 
σήμερα ρατσισμός στην Ελλάδα;».
Σελ. 52. «Πολυεθνικές τάξεις στο σχο-
λείο», του Π. Τσίμα, του γνωστού μεγαλο-
δημοσιογράφου του ΔΟΛ.
Σελ. 54. Ερωτηματολόγιο στο οποίο οι 
μαθητές καλούνται να αποδείξουν τα 
αντιρατσιστικά τους αισθήματα.
Σελ. 55. Ερώτηση: «Είναι οι Έλληνες 
ρατσιστές;» και από κάτω φυλλάδιο της 

Κομισιόν κατά του ρατσισμού.
Σελ. 57. Κείμενο: «Η γενετική είναι 
αντιρατσίστρια». (Αξιοσημείωτο: σχεδόν 
όλα τα κείμενα είναι αποκόμματα από το 
«ΒΗΜΑ» και τα «ΝΕΑ»).
Με λίγα λόγια πρέπει τα παιδιά να 
νιώσουν ενοχές, να ομολογήσουν τον 
ρατσισμό τους, το κακό που τους βρήκε 
γιατί είναι Έλληνες, να εξομολογηθούν 
το ανόμημά τους και να δηλώσουν ότι 
εφεξής θα προσπαθούν να αποδείξουν τον 
αντιρατσισμό τους καταστρέφοντας ενίοτε 
και πυρπολώντας την ρατσιστική αυτή 
χώρα που τους γέννησε, την Ελλάδα.
Σελ. 65. Κείμενο: «Ευρωπαϊκή Ένωση 
και ελληνική ταυτότητα». Διαβάζω 
μια αριστουργηματική πρόταση. 
«Είμαστε όλοι εκτεθειμένοι σε αληθινό 
βομβαρδισμό πολιτιστικών προϊόντων που 
διαμορφώνονται σύμφωνα με τη διεθνή 
διαφημιστική προβολή. Τα κράτη - έθνη δεν 
ανέκοψαν αλλά αδιαφόρησαν γι’ αυτήν την 
εξέλιξη. Η Ελλάδα την ενίσχυσε μάλιστα 
έμμεσα με ιδεολογικό προσανατολισμό 
σε μια διαστρεβλωμένη και γι’ αυτό 
χωρίς απήχηση ελληνική και χριστιανική 
παράδοση.». Υπογραφή: Κ. Σημίτης, ο 
εκσυγχρονιστής τιποτάνθρωπος.
Σελ. 72. Κείμενο: «Μετανάστες, οι είλωτες 
της Ευρώπης» (και πάλι η αντιρατσιστική 
υστερία). 
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► Ωραία…. Τώρα ας καθίσουμε να 
κοιτιόμαστε σαν ...συμπεθέρες. Είναι 
σχεδόν σίγουρο πως ο περίφημος αγωγός 
Πύργου - Αλεξανδρουπόλεως, τετέλεσται. 
Να ζήσουμε να τον θυμόμαστε. Δεν θα 
ξαναεπισημάνουμε όλα όσα είχαμε κατά 
καιρούς γράψει για τον αγωγό, ούτε για την 
οικονομικο-γεωστρατηγική του σημασία 
στις δύσκολες ώρες που περνούμε ως χώρα. 
Ιδίως τώρα η σύμπραξη με την Ρωσία 
θα ήταν κάτι σαν τονωτική ένεση. Αφού 
καταντήσαμε ο παλιάτσος των Βαλκανίων, 
ο περίγελος της Ευρώπης, το πειραματόζωο 
του πλανήτη, οι πρώην φίλοι των Αράβων, 
έ καίμε και το τελευταίο μας χαρτί των «εν 
δυνάμει συμμάχων», των Ρώσων. 
Εν πάση περιπτώσει, ο αγωγός 
πνέει τα λοίσθια. Δεν θα αναφερθώ 
στο ποιος θα στεναχωρηθεί αλλά 
ας αναλογιστούμε το ποιος θα 
χαρεί. Αυτό δεν μας λέει τίποτε; 
Κατά τ’ άλλα θα μπορούμε όλοι 
μας (και οι πολέμιοι του αγωγού) 
να συνεχίσουμε την κατανάλωση 
βενζίνης - πετρελαίου για τις 
καθημερινές βασικές μας ανάγκες…
(Χωρίς καν να μας νοιάζει η 
κατάληξη του αγωγού, που θα είναι 
στα τουρκικά παράλια απέναντι από εμάς, 
με ότι αυτό συνεπάγεται).

► Ξεσηκώθηκαν (και δικαίως) ο Βόρειος 
Έβρος και οι Φέρρες για τις αποφάσεις του 
«Καλλικράτη» ο οποίος τους συνενώνει 
σε άλλους αντί άλλων Δήμους. Ζητούνε 
απλά, λογικά, εφικτά πράγματα. Οι Φέρρες 
να συνενωθούν με τον Δήμο Τυχερού (κι 
όχι με την πολύ πιο μακρινή, από όλες 
τις απόψεις, Αλεξανδρούπολη) και οι 
τρείς βόρειοι ακριτικοί Δήμοι (Τριγώνου, 
Κυπρίνου, Βύσσας) μεταξύ τους κι όχι με 
την Ορεστιάδα. Ενισχύονται έτσι οι δεσμοί 
μεταξύ όμορων Δήμων, εξυπηρετούνται 
καλύτερα οι πολίτες, δεν «καπελώνονται» 
από δυσανάλογα μεγαλύτερους Δήμους, 
κεφαλαιοποιούν για ίδιο όφελος τις μέχρι 
τώρα αυτοδιοικητικές τους εμπειρίες, 

διαχειρίζονται καλύτερα τις ανάγκες 
- προτεραιότητές τους, κρατούνε κάτι από 
την ιδιαιτερότητά τους και τελοσπάντων 
προσθέτουν μερικούς λόγους παραπάνω 
για δημογραφική ενίσχυση αυτών των 
ευαίσθητων περιοχών. Θα ακουστούν 
άραγε;

► Τί κοινό έχει ο αγράμματος 
Μακρυγιάννης με τον Όμηρο; Πως 
γεφυρώνεται η τρισχιλιετής ιστορία του 
Ελληνισμού με τους Ρωμιούς “κουρελήδες” 
Επαναστάτες του ‘21; Ποιές αυτούσιες 
συνήθειες και πρακτικές των (δύστροπων) 
Ελλήνων επιβιώνουν ως τις μέρες μας; 

Είναι “παραφιλολογία” η υποστήριξη της 
αδιάκοπης συνέχειας του Ελληνισμού; 
Γιατί ο Μακρυγιάννης αποτελεί το 
πρότυπο του Έλληνα Επαναστάτη και 
Πατριώτη; Αυτά και άλλα πολλά ανέλυσε 
με τρόπο ιδιαίτερο και απολαυστικό ο Κ. 
Ζουράρις κατά την παρουσίαση (28/5, 
βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκη) του βιβλίου 
του “Να την χέσω τέτοια ελευθεριά, οπού 
θα κάνω εσένα πασά!” που αναφέρεται 
φυσικά σε μιά από τις μέγιστες μορφές του 
Ελληνισμού, τον Στρατηγό, τον Ποιητή, 
τον Λόγιο, τον Πατριώτη, τον Έλληνα 
Μακρυγιάννη. Προλόγισε “ο μαθητής που 
ξεπέρασε τον δάσκαλο” (κατά τα λεγόμενα 
του Κ.Ζουράρι) Κ. Καραΐσκος.

► Έ-έ-έρχονται… Ξέρω ότι πολλοί 
από σάς νιώθετε αρκετά άβολα όταν 

χρησιμοποιείτε την Εγνατία οδό χωρίς 
να πληρώνετε πουθενά. Μας έχει γίνει 
συνήθειο να πληρώνουμε παντού και 
πάντα, και γι’ αυτό τον λόγο μας ξενίζει 
όταν κάτι μας παρέχεται ...δωρεάν. Έ, 
λοιπόν τέρμα οι ενοχές και οι αμφιβολίες. 
Τέρμα η αίσθηση ότι πράττετε κάτι το 
ψιλοπαράνομο. Από τον Ιούλιο ξεκινούν 
την λειτουργία τους οι  πρώτοι σταθμοί 
διοδίων στον Πολύμυλο Κοζάνης και στα 
Μάλγαρα. 2,80 η ταρίφα. Έπονται και 
τα υπόλοιπα, συνολικά 12 στον αριθμό. 
Στην Θράκη (που μας καίει κιόλας) θα 
υπάρχουν στον Νέστο, στην ΒΙ.ΠΕ. 
Κομοτηνής και στον κόμβο της ΒΙ.ΠΕ. 
(κατ’ ευφημισμόν, διότι τέτοιο πράγμα 
δεν έχουμε...) Αλεξ/πόλεως. Το μόνο που 
ευχαριστιέμαι είναι για αυτά τα ατελείωτα 
καραβάνια των Τούρκων φορτηγατζήδων 
που έχουν κυριολεκτικά «αλώσει» την 
Εγνατία και την χρησιμοποιούν εντελώς 
δωρεάν (και με αυτόν τον τρόπο γίνονται 
ακόμα πιο ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη, 
και εις βάρος μας φυσικά). Όπως και με 
τα ατελείωτα καλοκαιρινά καραβάνια των 
τουρκομεταναστών που το μόνο πράγμα 
που αφήνουν περνώντας από εδώ είναι τα 
σκουπίδια τους και κάνα κατούρημα (για 
φράγκο ούτε λόγος). Ουδέν κακόν αμιγές 
καλού…

► Θα ήταν άδικο να μην αναφέρουμε τις 
διακρίσεις που φέρνουν στην πόλη μας τα 
αγωνιστικά κολυμβητικά μας τμήματα. 
Πέραν της πετοσφαίρισης έχουμε και 
στην κολύμβηση αξιολογότατη κίνηση με 
μεγάλες διακρίσεις. Σε όλα τα τμήματα 
αξίζουν συγχαρητήρια (ΝΟΑ, Νηρέας, 
ΟΦΘΑ) αλλά περισσότερο στο αγωνιστικό 
τμήμα του ΟΦΘΑ το οποίο σαρώνει 
κυριολεκτικά τα μετάλλια εντός και εκτός 
επικράτειας. Τελευταίος άθλος τους η 
συμμετοχή τους σε αγώνες στην Πόλη όπου 
πάλι απέσπασαν μεγάλες διακρίσεις (ιδίως 
αν λάβει κανείς υπόψιν του το μέγεθος 
της πόλης μας και τις τριτοκοσμικές της 
εγκαταστάσεις). Μια και το αναφέραμε, 
λέω τώρα, αντί να κάναμε σκουριασμένες 
βαλανιδιές και τόσα πάρεργα δεν θα ήταν 
φρονιμότερο να αποπερατώναμε εκείνο το 

έρμο το «νέο» κολυμβητήριο (που όπου να 
΄ναι θα παλιώσει);

► Αμάν, τι έγινε ρε παιδιά; Μαθαίνουμε 
πως πρό ημερών, έλαβε χώρα μια 
στρατιωτική άσκηση «ανακατάληψης 
αστικής περιοχής» από το 535 ΤΠ στην 
περιοχή των Φερρών. Μια μάχιμη μονάδα, 
ανακατέλαβε μιά κατοικημένη περιοχή από 
μια κατοχική δύναμη. Ποιος ο λόγος άραγε; 
Απειλούμεθα από τη Φινλανδία; Μήπως 
μας υπονομεύει η Ελβετία; Έχει πλάκα 
να το κάναμε για να αντιμετωπίσουμε 
την επερχόμενη κρίση με την Βιρμανία… 
Αλλού δεν πάει το μυαλό μου. Με τους 
Αλβανούς δεν υπάρχει θέμα διότι το ένα 
εκατομμύριο των εδώ μεταναστών και το 
θέμα της «Τσαμουριάς» , λειτουργεί σαν 
«γέφυρα» φιλίας. Με τους Σκοπιανούς δεν 
υπάρχει απολύτως κανένα θέμα, πέραν του 
ψιλοδίκαιου αιτήματός τους για αρπαγή 
της ιστορίας, του πολιτισμού και των 
εδαφών μας. Κανείς άλλος δεν μου έρχεται 
στο μυαλό ρε παιδί μου… ποιος να ‘ναι, 
ποιος να ‘ναι… Έχει πλάκα να υπονοούν 
τίποτα για τη φίλη-σύμμαχο-συνέταιρο-
συνδιαχειρίστρια-κουμπάρα Τουρκία! Θα 
«πηδηχτώ από το παράθυρο» αν αυτήν 
αφορούσε το σενάριο της άσκησης! Τόσες 
προσεγγίσεις, τόσες υποσχέσεις, τόσες 
«επιθέσεις» φιλίας, τόσες συνεργασίες, 
τόσες βοήθειες, τόσες «νησίδες» ειρήνης, 
τόσες τόσες τόσες… Έ, καλά λένε ο 
Μέτε, ο Τρεμόπουλος, ο Τζενγκίζ Ομέρ 
κι ο Βαλλιανάτος, είστε αδιόρθωτα 
πρωτόγονοι!!! 

► Απάντηση Βούλγαρου αθίγγανου (ναί 
ναι, από αυτούς που έχουν κατακλύσει 
την ευρύτερη περιοχή μετά το άνοιγμα 
των συνόρων) στην ερώτηση ενός 
αγρότη, όταν τους είδε αραγμένους στο 
χωράφι του, για το «πώς την βγάζετε 
αφού γυρνάτε επί μέρες συνεχώς;». Σε 
ένα ντελίριο ειλικρίνειας απάντησε: «έ 
να, λίγκο ντουλειά, λίγκο κλέψιμο, λίγκο 
ζητιανιά…» 

Σ.Γ.

Βιβλία: σάβανα του Γένους μας
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ΑΝΟΧΗ = ΣΥΝΕΝΟΧΗ

Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα

     Καθώς η πατρίδα µας σύρεται στην 
πτώχευση, µια εξέλιξη που δροµολογείται 
µεν στο εξωτερικό αλλά για την οποία 
υπάρχουν και µεγάλες ευθύνες στο 
εσωτερικό, καλούµε τους συντοπίτες µας 
να εναντιωθούν σε όλους εκείνους που 
µας έφεραν στο σηµερινό µας χάλι. Η 
κοµµατοκρατία, η αδιαφάνεια, η διαφθορά 
έχουν ονοµατεπώνυµο ΚΑΙ στην τοπική 
κοινωνία: οι αιρετοί που πλούτισαν, 
οι µετριότητες που επιβλήθηκαν, οι 
παρατρεχάµενοι που παρανόµησαν, δεν 
είναι άγνωστες φιγούρες στην πόλη. 
Γνωρίζοντας τις συνθήκες ατιµωρησίας 
και διαπλοκής στον τόπο µας, ως ελάχιστο 
µέτρο δικαιοσύνης και οικονοµίας των 
πραγµάτων ζητούµε τουλάχιστον την 
πολιτική τους απόσυρση. 
     Ζητούµε από όλους αυτούς που τόσα 
χρόνια ρήµαξαν τα δηµόσια ταµεία, 
διόρισαν την εκλογική τους πελατεία, 
έκλεισαν συµφωνίες κάτω από τραπέζια, 
προώθησαν ό,τι βρώµικο µα βολικό 
βρήκαν δίπλα τους κτλ κτλ, να µας 
αφήσουν ήσυχους, έστω την ύστατη αυτή 
ώρα. Για να µην φτάσουµε στο σηµείο των 
δηµοσίων προπηλακισµών, που ναι µεν 
εκτονώνουν την δηµόσια αγανάκτηση, 
αλλά ανοίγουν και επικίνδυνες 
προοπτικές σε φασίζουσες εξελίξεις, ας 
έχουν την σοφία οι κοµµατάνθρωποι 
και τα δύο κόµµατα εξουσίας να µην 
συνεχίσουν να µας προκαλούν µε 
«χρίσµατα», ψευτοδηµοκρατικές κορώνες 
και άλλα συναφή. Το νόµιµον της 
λειτουργίας τους - πολλώ δε µάλλον της 
χρηµατοδότησής τους - είναι πλέον υπό 
άµεση αµφισβήτηση.
    Και από όσους (και για όσο) 
ακόµη διατηρούν τα δηµόσια πόστα 
τους (Περιφέρεια, ∆ήµοι, νοµαρχίες, 
Πανεπιστήµιο…), και µέχρι να τεθεί το 
όριο µιας και µόνης θητείας, χωρίς καµµία 
περίπτωση επανεκλογής, διεκδικούµε το 
πλέον στοιχειώδες: την απόλυτη διαφάνεια 

σε όλες τις πράξεις της διοίκησης και στις 
φορολογικές τους δηλώσεις (Ε1 και Ε9 
των ιδίων, των συζύγων και των τέκνων) 
για όλα τα χρόνια που διαχειρίζονται 
εξουσία. Τα λεγόµενα προσωπικά 
δεδοµένα είναι ο φερετζές του κλέφτη 
και του απατεώνα. Τέρµα µε τα ψέµµατα 
και τις υποκρισίες, όλα στο ∆ιαδίκτυο: 
η ιστοσελίδα www.politesthrakis.gr 
προσφέρεται να φιλοξενήσει τα στοιχεία 
που θα δηµοσιευτούν! Ή αυτοί (που µας 
έφεραν ως εδώ) ή εµείς (όλοι οι άλλοι)!

Αγγελάκης Ευάγγελος (εκπαιδευτικός), 
Αγγελάκης Ευάγγελος (εκπαιδευτικός), 
Αγιαννίτης ∆ηµήτρης (άνεργος), 
Αγιαντζίδου Ιωάννα (νοσηλεύτρια), Αλή 
Καντίρ (επαγγελµατίας), Αλή Τζαχιδέ 
(οικιακά), Αµανατίδης ∆ηµήτριος 
(γεωπόνος), Αποστολίδης Πασχάλης 
(εκπαιδευτικός), Αραµπατζή Αντιγόνη 
(εκπαιδευτικός), Αραµπατζίδης 
Χαράλαµπος (έµπορος), Αχµέτ Τζέµ 
(ιδ. υπάλληλος), π. Βασιλειάδης 
∆ηµήτριος (ιερέας), Βγενάς Παναγιώτης 
(πολιτικός µηχανικός), Βοσβολίδης 
Θόδωρος (επαγγελµατίας), Γεωργαντά 
Αναστασία (εκπαιδευτικός), Γκαϊφύλλιας 
Θανάσης (µουσικός), Γκιολέκα Θωµαή 
(εκπαιδευτικός), Γκουτσίδης Παναγιώτης 

(προπονητής), Γουλιαµίδης Γιώργος 
(ιδιωτικός υπάλληλος), Γραµµατίκη 
Μαλαµατένια (εκπαιδευτικός), ∆άγκα 
Γεωργία (οικιακά), ∆ανδανίδης ∆ηµήτρης 
(επαγγελµατίας), ∆απέργολας Νεκτάριος 
(δρ. βυζαντινολογίας), ∆εληγιώργης 
Χρήστος (επαγγελµατίας), ∆ηµητριάδου 
Βερονίκη (νοσοκόµα), ∆οκούτση 
Ασπασία (δηµ. υπάλληλος), ∆οκούτση 
Τριανταφυλλιά (ιδ. Υπάλληλος), 
Εξακοΐδης Αρχοντής (υπάλληλος ΕΛΤΑ), 
Ζαραβάτη Κυριακή (γεωλόγος), Ζαφείρας 
∆ηµήτριος (φοιτητής), Θεολόγου Μαρία 
(τεχνικός), Θεοδωρίδης Παναγιώτης 
(ιδιωτικός υπάλληλος), Θεοδωρίδου 
Αναστασία (εκπαιδευτικός), Θωµάς 
Θεόδωρος (έµπορος), Καζάκος Αθανάσιος 
(αυτοκινητιστής), Καλοδηµίδης Πάρης 
(δηµόσιος υπάλληλος), Καµπάκη 
Κωνσταντίνα (επαγγελµατίας), Καπούλας 
∆ηµήτριος (νοσηλευτής), Καραΐσκος 
Κοσµάς (επαγγελµατίας), Καραΐσκος 
Κώστας (διευθυντής του «Αντιφωνητή»), 
Καρακατσίδου Αντιγόνη (εκπαιδευτικός), 
Καρακολίδης Παναγιώτης (εκπαιδευτι-
κός), Καραφύλλης Παναγιώτης (επαγ-
γελµατίας), Καραφύλλης Σγουρής 
(µουσικός – επαγγελµατίας), Καρταλάκης 
Παναγιώτης (αστυνοµικός), Κασελούρη 
Λία (εκπαιδευτικός), Κατραµάδου 
Κυριακή (συνταξιούχος), Κατραµάδου 
Νίκη (βιβλιοθηκάριος), Κατσανέβα Ελένη 
(εκπαιδευτικός), Κατσικάρης Στράτος 
(νοσοκοµειακός υπάλληλος), Κατσίµπρας 
Νίκος (δηµόσιος υπάλληλος) Κενανίδης 
Στέλιος (δηµοτικός υπάλληλος), 
Κεραµιτσής ∆ηµήτριος (δασολόγος), 
Κιατίπης Χρήστος (δηµόσιος υπάλληλος), 
Κοτσοβελκίδης Χρήστος (επαγγελµατίας), 
Κουτσογιάννης Οδυσσέας (γιατρός), 
Κουτσογιάννης Στέργιος (πολιτικός 
µηχανικός), Κτενάς Χρυσάφης (δηµόσιος 
υπάλληλος), Κυριαζής Γεώργιος 
(µουσικός), Κυριαζής Κυριάκος (γιατρός), 
Κυριακίδης Γιώργος (γυµναστής), Κώνστας 
Γεώργιος (αυτοκινητιστής), Κώστα 
Παναγιώτα (γιατρός), Λιουλιάκη ∆ήµητρα 
(εκπαιδευτικός), Λουκίσας Σπυρίδων 
(αυτοκινητιστής), π. Ιωάννης Μακίδης 

(ιερέας), Μακρίδου Ελευθερία (επαγ-
γελµατίας), Μαλλιαρόζης Χρήστος 
(άνεργος), Μάλλιου Παρασκευή 
(καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ), Μαµούκαρη 

Περσεφόνη (εκπαιδευτικός), 
Μανωλτσίδης Χρήστος 
(επιχειρηµατίας), Μαργαρίτης 
Ιωάννης (επαγγελµατίας), 
Μαστροθεόδωρος Ιωάννης 
(έµπορος), Ματακάκης Χάρης 
(εκπαιδευτικός), Μαυρίδης 

Μιχάλης (υπάλληλος ∆ΕΗ), Μαυρίδης 
Χαράλαµπος (φοροτεχνικός), Μελάς 
Σωτήρης (εκπαιδευτικός), Μέλλιος 
Πασχάλης (γυµναστής), Μητσοπούλου 
Ευδοκία (οδοντοτεχνίτης), Μήτσου 
Ευφροσύνη (νοσηλεύτρια), Μιχαηλίδης 
Παναγιώτης (έµπορος), Μουµτζής 
∆αµιανός (διαιτολόγος), Μπαξεβάνης 
Αλέξανδρος (έµπορος), Μπάτζιος 
Γεώργιος (συνταξιούχος), Μπάτζιος 
Σταύρος (φοιτητής), Μουζούκης 
Αναστάσιος (αυτοκινητιστής), Μουσταφά 
Αλή (επαγγελµατίας), Μουσταφά 
Ιµπραχήµ (δηµοτικός υπάλληλος), 
Μπεµπέτσος Ευάγγελος (καθηγητής 
ΤΕΦΑΑ), Μπόµπολας Αναστάσιος 
(έµπορος), Μπορµπίδης Ιωάννης 
(κινηµατογραφιστής), Μπουζάρας 
Σωτήρης (επαγγελµατίας), Οµέρ Χαµδή 
(επαγγελµατίας), Ουζουνάκης Πέτρος 
(νοσηλευτής), Παπαγεωργίου Μαρία 
(εκπαιδευτικός), Παπαδόπουλος Μανώλης 
(επαγγελµατίας), Παπαδόπουλος  Παύλος 
(συνταξιούχος), Παπαντωνίου Μάρθα 
(ιδιωτική υπάλληλος), Παρασκευοπούλου 
Σόνια (εκπαιδευτικός), Παρασκευούδη 
Αναστασία (ιδιωτικός υπάλληλος), 
Πασχάλης Ευάγγελος (αυτοκινητιστής), 
Πάφης Γιώργος (δρ. ΤΕΦΑΑ), Πάφης 
Κυριάκος (επαγγελµατίας), Πετροσιάν 
Γεώργιος (επαγγελµατίας), Ποιµενίδης 
Ηλίας (λογιστής), Πολυχρονίδης Σταύρος 
(συνταξιούχος), Προυσινούδης Μάκης 
(επιχειρηµατίας), Σακελλαρίου Αικατερίνη 
(αισθητικός), Σαλαµάνης Αθανάσιος 
(ιεροψάλτης), Σαλή Σαλή (επαγγελµατίας), 
Σαλήµ Τουράν (εργάτης), Σαρίδου Αριστέα 
(επιχειρηµατίας), Σηφάκης Χαρίτων 
(µαθηµατικός), Σιακήρ Γιλδίζ (οικιακά), 
Σιακήρ Εµινέ (οικιακά), Σισµανίδης 
Χρήστος (ιδ. υπάλληλος), Στεφανίδου 
Ελένη (δηµ. υπάλληλος), Τακίδης Ηλίας 
(ιδ. υπάλληλος), Τεβφίκ Σιακήρ (εργάτης), 
Τερζάκης Θεόδωρος (εργάτης), Τερλεµές 
Νεοπτόλεµος (µηχανικός), Τσικαλίδου 
Ελίνα (άνεργη), Τσικουρίδου Θεοδώρα 
(συνταξιούχος), Τσιλιγγίρης Χρήστος 
(αυτοκινητιστής), Τσιτινίδης Σιδέρης 
(υπάλληλος ∆ΕΥΑΚ), Τσιφτσίδης Χρήστος 
(εργάτης), Φραντζίδης ∆ηµήτριος 
(επιχειρηµατίας), Φωλιάς ∆ηµήτριος 
(εκπαιδευτικός), Χαλήλ Μουσταφά 
(οικοδόµος), Χαµητίδου Μαρία (µηχα-
νικός), Χανουµίδης Νικόλαος (φοιτητής), 
Χασάν Χασάν (εργάτης), Χατζηαγαπίου 
Ανδρέας (εκπαιδευτικός), Χατζόπουλος 
Αδαµάντιος (υπάλληλος ∆ΕΗ), Χουσεΐν 
Χασάν (εργάτης), Χουσεΐν Χουσεΐν (ιδ. 
υπάλληλος), Χουσεΐν Χουσεΐν (εργάτης), 
Χρυσανθόπουλος Χαράλαµπος (έµπορος).

Σχολείο και Εθνοθρησκευτική συνείδηση
Τους τελευταίους μήνες η Ειδική Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας κ. 
Θάλεια Δραγώνα επαναλαμβάνει συνεχώς σε συνεντεύξεις της σε ΜΜΕ ότι 
η δασκάλα του Μεγάλου Δερείου Χαρά Νικοπούλου δεν πρέπει ν’ ασκεί 
πολιτική στο χώρο του σχολείου, χωρίς, όμως, ούτε μία φορά να εξειδικεύει 
και να διασαφηνίζει τι εννοεί. Ταυτόχρονα δηλώνει ότι Χαρά Νικοπούλου 
(που βραβεύτηκε τον Μάρτιο από το υπουργείο) είναι μία δασκάλα που κάνει 
πολύ καλά τη δουλειά της ως εκπαιδευτικός!  
Πιθανώς η Θ.Δ. να θεωρεί «πολιτική» τις εκδηλώσεις κατά τις εθνικές γιορτές 
στο σχολείο της Χαράς. Όμως σε επιστολή που της απευθύνει ο αδελφός και 
δικηγόρος της Ευτύχιος Νικόπουλος, της εφιστά την προσοχή στα πλαίσια 
εντός των οποίων οφείλει να λειτουργεί.  Τι λένε οι εγκύκλιοι του υπουργείου; 
Προβλέπεται καμμιά ειδική μεταχείριση των μειονοτικών σχολείων; Τι ορίζει 
τό Σύνταγμά μας;
Το άρθρο 16 §2 του Συντάγματος μας ορίζει ρητώς ότι «Η παιδεία αποτελεί 
βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, 
επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της ΕΘΝΙΚΗΣ 
και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και 
υπεύθυνους πολίτες». Το άρθρο αυτό λοιπόν δεσμεύει και υποχρεώνει 
συνταγματικά την εκάστοτε κυβέρνηση ν’ αναπτύσσει σε όλους ανεξαιρέτους 
τους Έλληνες πολίτες εθνική συνείδηση, επιταγή την οποία είναι υποχρεωμένοι 
ν’ ακολουθούν και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί, διαφορετικά 
επικρέμονται σε βάρος τους ποινές για τις αντισυνταγματικές τους οδηγίες και 
επιταγές.  Ας το έχουν όλοι αυτό υπ’ όψιν.

Συνέχεια από τη σελ. 8
Από τα «ΝΕΑ», όπου ο συγγραφέας Γκαζμέτ 
Καπλάνι, Αλβανός μετανάστης, εγκαλεί την 
Ελλάδα για την μη απόδοση ιθαγένειας στους 
καταπιεζόμενους επήλυδες (το 2003). Ο 
αγώνας του βεβαίως δικαιώθηκε.
Σελ. 106. Κείμενο: «Ο νεανικός ιδεαλισμός». 
Εδώ τα παιδιά μαθαίνουν ότι «το πιο 
σημαντικό στη ζωή τους είναι να προστατεύουν 
τα τροπικά δάση, να σώσουν τις θαλάσσιες 
χελώνες.». Συγγραφέας κάποιος Dalglish, 
ακτιβιστής, οικολόγος, φιλόζωος και τα 
συναφή, παρδαλοειδή μπουρδολογήματα. 
Σαφές το μήνυμα. Δώστε νόημα στη ζωή σας, 
σώστε την Καρέτα - Καρέτα.
Σελ. 113. Κείμενο επαινετικό για τους Μη 
Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ).
Σελ. 116. Πάλι κείμενο εξυμνητικό για 
τους Δούρειους Ίππους που λέγονται «Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις». Συγγραφέας; 
Ο άνθρωπος που αισθάνεται δυστυχής που 
είναι Έλληνας, ο Νίκος Δήμου, η γνωστή 
«ανθρωποκάμπια» (Κόντογλου), που 
δήλωσε σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα 
«Schooligans» πως στην ταφόπλακά του 
επιθυμεί να γραφτεί το εξής υβριστικό: 
«Άντε και γ... Δεν ντρέπεστε να είστε εσείς 
ζωντανοί και εγώ να μην υπάρχω». Γράφει 
στο έντυπο.λύμα του ότι είναι υπερήφανος 
που ανήκει στις περισσότερες ΜΚΟ (οι 
οποίες μισθοδοτούνται με 500.000.000 ευρώ 
από το Δημόσιο κατ’ έτος, όπως αποκάλυψε 

ο «Στάθης» στην Ελευθεροτυπία), και ότι 
εμείς οι κακοί Έλληνες αντιδρούμε, όταν οι 
ΜΚΟ «διαμαρτύρονται για καταπίεση των 
Μαρτύρων του Ιεχωβά, των Σλαβόφωνων ή 
των Μουσουλμάνων στην Ελλάδα».
(Γι’ αυτόν τον «καντιποτένιο» όπως θα έλεγε 
ο Μακρυγιάννης, βρήκαν θέση στα σχολικά 
βιβλία. Παλαμάς, Κάλβος, Σολωμός, Σεφέρης, 
και άλλοι και άλλοι «ωραίοι Έλληνες» είναι 
προγραμμένοι. Μάλιστα οι συγγραφείς του 
γυμνασιακού βιβλίου παραπέμπουν και 
στην ιστοσελίδα του νεογραικύλου, για να 
εντρυφήσουν και να εμπεδώσουν οι μαθητές 
τις «εθνοσωτήριες» και «παιδαγωγικότατες» 
σάχλες του).
Σελ. 148. Διαβάζω το αρμόζον, σε οινόφλυγες 
χασομέρηδες ξενυχτάδικου και όχι σε 
14χρονους ή 15χρονους μαθητές, κείμενο. 
«Άμα ξυπνήσεις και έχεις βγάλει ουρά/ αν 
κοιταχτείς και έχεις βγάλει βυζιά/ Don’t worry 
be happy.». 
Κλείνω το βιβλίο, πιάνω την μύτη μου, 
δεν αντέχω άλλο τις αναθυμιάσεις. Ας μην 
απορούμε, λοιπόν, και ας μη πέφτουμε από τα 
σύννεφα, γιατί το αθώο και γελαστό παιδί του 
Δημοτικού, μεταμορφώνεται σε 5-6 χρόνια, 
σε κουκουλοφόρο που πυρπολεί καταστήματα 
και ανθρώπους. Χωρίς Θεό, χωρίς φιλοπατρία, 
σέβας, φιλοτιμία, αξίες που δεν αντικρίζει 
πουθενά στα ρυπαρογραφήματα που του 
φορτώσαμε, μαθαίνει πως όλα επιτρέπονται.

Νατσιός Δημήτρης, δάσκαλος, Κιλκίς

Βιβλία: σάβανα του Γένους μας
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Του Φαήλου Μ. Κρανιδιώτη

Ο Μωάμεθ ο Πορθητής, σε αντίθεση με 
το ψηλό παιδί από την Μινεσότα ήταν 
ελληνομαθής. Ο καρντάσης μας, ο Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, ο μπακαλόγατος που 
θέλει να γίνει σουλτάνος, πάλι σε αντίθεση 
με το ψηλό παιδί από την Μινεσότα, 
ξέρει Ιστορία. Ή τουλάχιστον ξέρει ο 
Φον Ρίμπεντροπ του ισλαμοφασισμού, ο 
Νταβούτογλου.
Ο Ρετζέπ όταν επισκέφθηκε την Ηγεμονία 
μας, ζήτησε γι’ άλλη μια φορά το Φετιχέ 
τζαμί στο Μοναστηράκι κι ο αφασιακός 
Γιώργος είπε ναι.
Λοιπόν αδέρφια, για να μάθετε αυτά που 
δεν ξέρει ο Γιώργος, το εν λόγω τζαμί δεν 
χτίστηκε από τους Τούρκους αλλά από 
Άραβες εμπόρους, που ζούσαν ειρηνικά 
ως κοινότητα στην Αθήνα και τον Πειραιά, 
για τις λατρευτικές τους ανάγκες, πολύ 
πριν οι Τούρκοι δουν την από δω μεριά της 
Ελληνικής Λίμνης.
Όταν ο Μωάμεθ το 1452 κατέλαβε την 
Αθήνα, το Φετιχέ τζαμί ήταν ερείπιο. Ο 
ελληνομαθής Μωάμεθ λοιπόν, έχοντας 
επίγνωση της σημασίας της κατάληψης 
των Αθηνών, ως σύμβολο της κατάκτησης 
από αυτόν της ιστορικής  πνευματικής 
πρωτεύουσας της Ελλάδας, αναστήλωσε 
το τζαμί και το αποκατέστησε ως χώρο 
λατρείας.
Το Φετιχέ τζαμί, αδέρφια, τόσο για τον 
Μωάμεθ τον Πορθητή, όσο και για τους 
ισλαμοφασίστες επιγόνους του, συμβολίζει 
την ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ του τουρκικού Ισλάμ 
στην καρδιά της Ιστορικής ηπειρωτικής 
Ελλάδας. Είναι το ζωντανό σύμβολο 
της κατάκτησης της Αθήνας από τους 
πλιατσικολόγους και φονιάδες γιους του 
Ερτογρούλ.
Κανένα από τα καθεστωτικά βλακόμετρα 
δεν θα σας τα πει αυτά. Κανένας από 
τους κατοχικούς «σοσιαλιστές» μας δεν 
ψιθύρισε ούτε λέξη γι’ αυτό. Ούτε ένας 
έστω από το στελεχιακό ανέκδοτο, που 
αυτοαποκαλείται «πατριωτικό ΠΑΣΟΚ».
Η παραχώρηση αυτή είναι για τους 
Τούρκους ισλαμιστές πιο σημαντική από 
όλα τα πρωτόκολλα που υπέγραψαν με την 

παιδική χαρά που κυβερνά την χώρα μας.
Η πολιτική είναι συμβολισμοί, είπε 
κάποιος Γάλλος. Έτσι είναι. Και χειρότερο 
συμβολισμό σε χειρότερους καιρούς δεν 
θα μπορούσαμε να διαλέξουμε.
Όταν τάχιστα απέλθουν οι βαρβαρίζοντες 

ψιλοηγήτορες μας, πιστεύω πως ο Αντώνης, 
που ξέρει Ιστορία κι έχει ελληνοπρέπεια, θ’ 
αφήσει το Φετιχέ τζαμί ως έχει, μουσείο.
Εκτός αν τ’ αδέρφια μας δεχθούν μια 
αξιοπρεπή τράμπα: να ξαναφωνάξει ο 
μουεζίνης από το Φετιχέ τζαμί και η Αγιά 
Σοφιά να δοθεί πίσω στους ενορίτες της, 
σε 20.000.000 Έλληνες ανά τον κόσμο. Σε 
αυτή την περίπτωση, αδερφέ μου Ρετζέπ, 
έρχομαι να κουβαλήσω άμμο κι ασβέστη 
για το τζαμί του ρεσούλη σου.
Σήμερα όμως, μην ξεχνάτε, είναι 
19η Μαΐου. Σαν σήμερα ο φονιάς 
γυναικοπαίδων, ο Χίμλερ των Χριστιανών 
της Μικράς Ασίας, ο Κεμάλ, αποβιβάστηκε 
στην Σαμψούντα κι άρχισε η τελική 
φάση της γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου. Κύριος συνεργάτης του ο Τοπάλ 
(κουτσός) Οσμάν, μια σπάνιας διαστροφής 
εγκληματική προσωπικότητα που ταίριαξε 
καλά με τον αμφιφιλόφυλο και σαδιστή 
αφέντη του. 350.000 Πόντιοι πέρασαν 
από το λεπίδι, το τουφέκι και τις πορείες 
θανάτου, ένα «Άουσβιτς εν ροή», όπως 
είπε ο Π. Ενεπεκίδης. Μια γενοκτονία 
αλά τούρκα, χωρίς ψευδοεπιστημονική 

θεμελίωση περί ανωτερότητας της 
τουρκικής φυλής. Απλά πράγματα: φόνοι, 
βιασμοί και πλιάτσικο. Τους φονιάδες 
ακολουθούσε να ολόκληρο λογιστικό 
σύστημα διαχείρισης των κλοπιμαίων. 
Έγιναν μάλιστα αργότερα δίκες κατά 
αυτών που καταχράστηκαν μεγαλύτερο 
μερίδιο από ότι «δικαιούνταν» από τα 
ματωμένα υπάρχοντα των εξολοθρευμένων 
Χριστιανών.
Ένα άλλο οργανωμένο σύστημα σοφών 
άλλαζε τα ονόματα ακόμη και στο 
τελευταίο ρυάκι, στο τελευταίο ύψωμα. 
Ξέρανε και ξέρουν ότι είναι καταπατητές.
O Ερντογάν κρατά καλά την σκυτάλη του 
αίματος και της ατιμίας. Συνεχίζει την 
παράδοση του Κεμάλ και του χαλιφάτου, 
που παρά τις διαφορές τους, η παλιά και η 
«νέα» Τουρκία ενώνονται στο Φόνο, τους 
Βιασμούς και το Πλιάτσικο. Ο Ερντογάν 
διατηρεί την Ύβρι, διατηρεί αλώβητους 
τους μηχανισμούς της Γενοκτονίας. Αφού 
όμως ξέρει Ιστορία, γι’ αυτό ζητάει το 
Φετιχέ τζαμί, τότε θα ξέρει ότι μετά την 
Ύβρη, κάποια στιγμή έρχεται η Νέμεση.
Όμως, αδέρφια, υπάρχει κάτι που 
πολλοί δεν ξέρουν. Ο Πόντος δεν έπεσε 
αμαχητί. Τα μαυροφορεμένα παλικάρια 
του, οι αληθινοί γιοι του Διγενή Ακρίτα 
πολέμησαν στα σπίτια τους, στους λόγγους 
και στις σπηλιές. Με τα γυναικόπαιδα 
ανάμεσα τους σε επικές πορείες πέρασαν 
στον Καύκασο, όπου πολλές φορές οι 
Μπολσεβίκοι σύμμαχοι του Κεμάλ τους 
παρέδιδαν στους Τούρκους. Έγιναν 
ολοκαυτώματα σε σπηλιές και σπίτια 
– άπαρτα κάστρα. Ο Πόντος, αδέρφια, 
έπεσε με το ντουφέκι στο χέρι.
Ως ελάχιστο φόρο τιμής λοιπόν,  μνημονεύω 
τους Αετούς των Βουνών του Πόντου, 
τους Οπλαρχηγούς του Αντάρτικου του 
Πόντου, τιτάνιες μορφές του Ελληνισμού, 
τέκνα της ανάγκης αλλά και της τιμής: 
Αιμίλος Κατόγλου, Στυλιανός, Αλέξανδρος 
Παλτόγλου, Ανέστης, Νικολής, 
Ηλίας, Παντελής, Κούρτος, Κεχαγιάς, 
Χασαρλού, Κωστής Παμπούλογλου, 
Γεώργιος Τσαχαλού, αδελφοί Ανέστης και 
Θεόφιλος, Σαρής, Ελευθέριος Κούρπαλη, 
Αναστάσιος Εγρίπελι, Χρύσος Τζορακλής, 
Παντελής Τζιμελής, Θεόφιλος Τζάλης, 
Ουζούν Φίτες, Ιωάννης Γιαγπασανλής, 
Στυλιανός Κοσμίδης , Ευάγγελος 

Ιωαννίδης, Χαράλαμπος Ελευθεριάδης, 
καπετάν Τσιρίπς Τσιφλίδης, Ιστύλ αγάς 
και τόσοι άλλοι. Βάλτε μπροστά από κάθε 
όνομα το καπετάν. Στο δίλημμα αντίσταση 
ή υποταγή επέλεξαν την Αντίσταση.
Κι αν μερικοί δεν καταλαβαίνουν τι πάστα 
είναι αυτοί οι άνθρωποι του Λαού μας, οι 
Ακρίτες των Ακριτών, ακούστε κι αυτό: 
Οι Πόντιοι από την Τσάλκα, πέρασαν με 
το τουφέκι στο χέρι κι έχτισαν ξανά τα 
χωριά τους στον Καύκασο. Ανύπαρκτες 
τότε οι επαφές με την Ελλάδα. Χριστιανοί, 
Έλληνες το φρόνημα και τουρκόφωνοι. 
Γρυ Ελληνικά. Ήταν το αποτέλεσμα του 
είδους της πίεσης που δέχτηκαν από τους 
Τούρκους. Ο Θεοχάρης Κεσίδης, αυτός ο 
σπουδαίος μελετητής του Πλάτωνα, μας 
αφηγήθηκε λοιπόν μια μέρα το εξής: Μια 
επιτροπή της τότε Σοβιετικής Ακαδημίας 
Επιστημών έκανε έρευνα και καταγραφή 
των γλωσσών που μιλούσαν οι πληθυσμοί 
των ΕΣΣΔ και των γλωσσών που θα 
επιθυμούσαν να διδάσκονται. Πήγαν λοιπόν 
και στην Τσάλκα, που όλοι ήξεραν πως 
ήταν τουρκόφωνη. Μαζευτήκανε λοιπόν 
στο κεφαλοχώρι σ’ ένα κρατικό κτίριο 
η επιτροπή κι οι κεφαλές των Ποντίων. 
Λέει λοιπόν ένας τύπος της επιτροπής 
ως αυτονόητο, «γλώσσα που μιλάτε, 
τουρκικά» και πάει να το συμπληρώσει 
στο έντυπο. Μέσα σε μια δυσοίωνη 
σιωπή, πλησιάζει ένας γέρος Πόντιος 
και ρίχνοντας μια τρομερή γροθιά στο 
τραπέζι, τους είπε σε άπταιστα τούρκικα: 
«Αν θέλετε να γυρίσετε ζωντανοί στη 
Μόσχα, ελληνικά θα γράψετε ότι μιλάμε 
κι ελληνικά θέλουμε να διδασκόμαστε»! 
Αυτό σημαίνει τραντέλενοι.
Μ’ αρέσουν οι χοροί κι οι μουσικές του 
Λαού μας. Όλες. Μα όταν βλέπω κι ακούω 
την σέρα, τον Πυρρίχιο, όταν βλέπω να 
πάλλονται οι τελαμώνες και να βροντούν 
τα μαχαίρια και τους τραντέλενους, τους 
τρανούς Έλληνες, να χτυπούν ρυθμικά τις 
μπότες τους, καθώς φωνάζει ο Αρχηγός τα 
παραγγέλματα και να προχωρούν σκυφτοί 
κι ύστερα ολόρθοι στην συμβολική 
επίθεση, ενώ ο κεμετζές κλιμακώνει την 
Μάχη, ανατριχιάζω.
Λελεύω σας, αδέρφια και σήμερα θα 
πάρω το τεμέτερον μου, για να κάνουμε 
μουχαπέτ και να χύσουμε λίγο κρασί στους 
παππούδες σας.

Η Ρωμανία κι αν επέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο

Ἀπό τόν ἀγαπητό φίλο - καί κορυ-
φαῖο ψάλτη - Ἀθ. Σαλαµάνη (Κοµο-
τηνή) λάβαµε τήν κάτωθι ἐπιστολή: 
Πρός τήν διεύθυνση, τούς συντάκτες 
καί  τέλος πάντων ὅλα τά στελέχη 
τῆς ἐφηµερίδας «Ἀντιφωνητής»
Κύριοι,
Ἐπειδή ἡ διαίσθησή µου µέ προετοιµά-
ζει γιά ἐπερχόµενο ἐγκεφαλικό ἤ 
καρδιακό ἐπεισόδιο, σπεύδω νά σᾶς 
προειδοποιήσω ὅτι θά θεωρηθεῖτε 
ἠθικοί αὐτουργοί τῆς ὅποιας βλάβης 
ἤθελε ὑποστεῖ ἡ σωµατική καί ψυχική 
ὑγεία µου (συνεχίζοντας νά διαβάζω 
ὅσα γράφετε, ὅπως τά γράφετε…).
Σᾶς παρακαλῶ λοιπόν νά ἀναλάβετε 
τίς εὐθῦνες σας καί νά µέ βοηθήσετε νά 
ἠρεµήσω. Δέν ὑποφέρεστε…  Φτάνει 
πιά!!! (ὅπως θά ἔλεγε καί κάποιος 
ἀπό τούς ἐκλεκτούς σας …εἶστε πολύ 
µικροί ἄν νοµίζετε ὅτι µπορεῖτε νά µέ 
ἀναγκάσετε νά σταµατήσω  νά …σᾶς 
διαβάζω).
Πότε ἐπιτέλους θά µάθετε νά 
«γράφετε» ὅπως «γράφουν» τόσοι καί 
τόσοι «καλοί» καί «καταξιωµένοι» 
συνάδελφοί σας σέ ἑκατοµµύρια 

ἔντυπα σ’ ὅλο τόν κόσµο! Τά πολλά 
λόγια εἶναι ὅµως φτώχεια. Ὁ Θεός νά 
µοῦ δίνει δύναµη νά σᾶς ὑποµένω…  
 Μέ  τιµή, 
Υ.Γ. Σᾶς εὐγνωµονῶ γιατί ὑπάρ-
χετε!!!

   Ἀπό τόν κ. Ν. Γαβριήλ (Πειραιᾶς) 
λάβαµε τίς σκέψεις του σχετικά µέ 
τίς ταχύρρυθµες ἀλλαγές πού ἐπι-
βάλλονται στήν πολιτική ζωή µας:
1) Ἡ λευκή ψῆφος νά λαµβάνεται 
ὑπ’ ὄψιν ὠς ποσοστό καί νά ἀντιπρο-
σωπεύει λευκά ἕδρανα στή Βουλή
2) Νά µήν ψηφίζεται νόµος ἄν δέν 
ἔχει ψηφιστεῖ ἀπό τό ἥµισυ τῶν 
βουλευτικῶν ἑδρῶν τῆς Βουλῆς + 1. 
3) Νά ἐκπίπτουν τοῦ βουλευτικοῦ 
ἀξιώµατος οἱ βουλευτές πού δέν 
ἔχουν παρουσία καί δραστηριότητα 
στή Βουλή
4) Νά µήν πληρώνονται ἐπιπλέον 
οἱ ἐξεταστικές ἐπιτροπές. Ἐναλλα-
κτικά: νά µήν γίνονται ἐκτελεστικές 
ἐπιτροπές ἀπό βουλευτές ἀλλά 
ἀπό δικαστικούς γιά περισσότερη 
διαφάνεια καί πάλι ἀµισθί
5) Νά καταργηθοῦν οἱ βουλευτές 
Ἐπικρατείας καί ὅλη ἡ Βουλή νά 
ἀποτελεῖται ἀπό ἐκλεγµένους

6) Νά καταργηθοῦν οἱ προσωπικές 
φρουρές τῶν βουλευτῶν, νά ἐλέγχον-
ται τά ἔξοδά τους, νά τεθεῖ ὅριο 1400 
κ.ἑκ. στά αὐτοκίνητά τους
7) Νά συντάσσεται κατά ὑπουργεῖο, 
κρατική ἐπιχείρηση κτλ οἰκονοµικός 
ἀπολογισµός ὑποχρεωτικά (ὅπως 
στίς ἰδιωτικές ἐπιχειρήσεις) πού 
θά δηµοσιεύονται καί θά ὑπάρχει 
λογοδοσία γιά τυχόν ὑπερβάσεις
8) Νά µήν ἔχουν οἱ βουλευτές 
(ὑπουργοί ἤ ὄχι) κανένα δικαίωµα 
στίς προσλήψεις προσωπικοῦ
9) Νά καταργηθοῦν οἱ µυστικοσύµ-
βουλοι καί νά περιοριστεῖ ὁ ἀριθµός 
τῶν συµβούλων
10) Νά καταργηθοῦν οἱ Μή Κυβερ-
νητικές Ὀργανώσεις (οἱ χρηµατο-
δοτήσεις τους) ἀφοῦ οὐσιαστικά δέν 
προσφέρουν τίποτε στήν κοινωνία 
παρά σέ ἴδια ἤ σκοτεινά συµφέροντα
11) Οἱ ὑποψήφιοι βουλευτές νά 
µήν ὁρίζονται ἀπό τόν ἀρχηγό τοῦ 
κόµµατος ἀλλά ἀπό τόν λαό τῆς 
ἐκλογικῆς τους περιφέρειας.

    Ὁ κ. Στ. Μελισσινός (Ἀθήνα) µᾶς 
πληροφορεῖ πώς:
Ἔγινε κι αὐτό! Σέ ἕνα βιντεάκι τῆς 
τούρκικης τηλεόρασης, κατά τή διάρ-

κεια τῆς πρόσφατης ἐπανέλευσης 
τῶν Ἀγαρηνῶν παρουσιάστηκε («στό 
φτερό», πού λένε) κι ἕνα ...σχέδιο 
ὀθωµανοελληνικῆς «σηµαίας»! Ἡ 
σηµαία αὐτή, συναποτελούµενη ἀπό 
αὐτούσια τήν τουρκική (κοκκινόπανη 
µέ ἡµισέληνο) καί σάν δεύτερο 
κοµµάτι - σάν «οὐρά» της, κοινῶς 
εἰπεῖν - ἄσπρο φόντο µέ γαλάζιες 
λουρίδες ἀλλά δίχως τόν σταυρό! Τόν 
δηλωτικό τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς 
ἐθνότητάς µας! Ὅθεν αὐτή εἶναι ἡ 
εὔσχηµη «ὑπόδειξη» πού προεικάζει 
τό ἐγγύς µέλλον µας! Μέ τήν προ-
αγγελλόµενη ἔνταξη στούς Ἕλληνες 
ἐνόπλους τῶν ἰσλαµικῶν φυλῶν πού 
«ἑλληνοποιοῦνται» ἀκατασχέτως. 
Μουσουλµάνοι: θρησκειοµανεῖς πού 
εἶναι ἀδύνατον νά ὁρκιστοῦν πίστη 
καί ὑποταγή σέ µιά σηµαία µέ τά 
ἑλληνοχριστιανικά σύµβολα καί 
ἰδεώδη. Ἐνῶ µιά σηµαία µέ ἁπλῶς 
λευκές καί γαλάζιες ρίγες, δηλωτικές 
τοῦ ἀρχιπελάγους τοῦ Αἰγαίου, 
πού θά ἔχει πλέον παραχωρηθεῖ 
στήν «ὑπερκείµενη Ἀρχή» θά εἶναι 
οὐδέτερη, ἄρα ...ἀφοβική γιά τούς 
τροµαλέους νεοραγιάδες µπροστά 
στό σκαιότατα προβαλλόµενο φάσµα 
τοῦ κάζους µπέλι.

Ἀλληλογραφοῦµε



1) Τήν 1η Ἰουνίου 1973 ἡ Χούντα 
τῶν συνταγµαταρχῶν καταργεῖ 
τήν µοναρχία στήν Ἑλλάδα, 
ἀπαλλάσσοντας τή χώρα ἀπό 
τόν γαλαζοαίµατο συρφετό. Πῶς 
ἐξηγεῖται ἡ ἐξέλιξη αὐτή;
Α) Ἡ πίεση τοῦ λαϊκοῦ κινήµατος καί 
τό δηµοκρατικό αἴσθηµα τοῦ λαοῦ 
ἔσπρωξαν στήν κατεύθυνση αὐτή
Β) Καθάρισε πάλι γιά µᾶς ὁ Θεός τῆς 
Ἑλλάδος
Γ) Οὐδέν κακόν ἀµιγές καλοῦ 
Δ) Ἦταν ἡ ἔγνοια τῆς Ἐπανάστασης 
γιά τερµατισµό τῆς ξενοκρατίας

2) Στίς 3 Ἰουνίου 1961 ἐκτίθενται 
ἔργα τοῦ λαϊκοῦ ζωγράφου Θεό-
φιλου (1868 – 1934) στό Λοῦβρο καί 

συναντοῦν ἐνθουσιώδη ὑποδοχή. 
Παρότι Μυτιληνιός στήν καταγω-
γή καί παρότι στή Σµύρνη ἔγινε 
ζωγράφος, τά περισσότερα ἔργα 
του σέ τοίχους βρίσκονται στόν 
Βόλο καί στό Πήλιο. Πῶς βρέθηκε 

ἐκεῖ ὁ µέγιστος λαϊκός ζωγράφος;
Α) Εἶχε πάει γιά σκί στίς Ἀγριό-
λευκες
Β) Πῆγε ὡς ἐπαγγελµατίας ζωγρά-
φος καί, γοητευµένος ἀπό τή φύση, 
ἔµεινε µόνιµα  
Γ) Πῆγε γιά νά καταταχτεῖ ἐθελοντής 
στόν Ε/Τ πόλεµο τοῦ 1897
Δ) Πῆγε ὡς ἐργάτης στά τσιφλίκια 
τῆς Θεσσαλίας 

3) Στίς 5 Ἰουνίου τοῦ 1688 θανατώ-
νεται µαζί µέ τήν οἰκογένειά του ὁ 
Κωνσταντῖνος Γεράκης, Ἕλληνας 
τυχοδιώκτης, πού ἔφθασε ὥς τά 
ἀνώτερα ἀξιώµατα τῆς Ταϋλάνδης. 
Ὁ Γεράκης εἶχε γεννηθεῖ στήν 
Κύπρο ἀπό οἰκογένεια εὐγενῶν 
πού ἔφυγε στήν Κεφαλλονιά ὅταν 
ἡ µεγαλόνησος καταλήφθηκε 
ἀπό τούς Τούρκους. Σέ νεαρή 
ἡλικία ἀναζήτησε τήν τύχη του 
στό Λονδῖνο. Ἄλλαξε τό ἐπώνυµό 
του σέ Φάλκον κι ἔπιασε δουλειά 
ὡς ὑπάλληλος στήν ἑταιρεία τῶν 
Ἀνατολικῶν Ἰνδιῶν στό Μαδράς. 
Ἀσχολήθηκε µέ τό ἐµπόριο, 
ἀπόκτησε δικό του πλοῖο µά 
σέ κάποιο ταξείδι του στό τότε 
Σιάµ πιάστηκε αἰχµάλωτος. Οἱ 
ἱκανότητές του ἔφτασαν στά αὐτιά 
τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας, πού 
τόν διόρισε ὑπουργό Οἰκονοµικῶν, 
καί προτοῦ συµπληρώσει τά 40 
του χρόνια ἔγινε πρωτοσύµβουλος 
(πρωθυπουργός) τοῦ βασιλιᾶ Ναράι 
τό 1683. Τόν ἴδιο χρόνο παντρεύτηκε 
τήν ἰαπωνοπορτογαλίδα Μαρί 
Γκιγιοµάρ ντέ Πίνια, ἀφοῦ 
πρῶτα βαπτίστηκε καθολικός. 
Ἡ προσπάθειά του γιά ἀνάπτυξη 

στενῶν σχέσεων µέ τή Γαλλία 
προκάλεσε τήν ἀντίδραση τῶν 
ἄλλων ἀποικιακῶν δυνάµεων, κυ-
ρίως Ὁλλανδῶν καί Πορτογάλων. 
Ἐκδηλώθηκε κίνηµα ἐναντίον του 
πού κατέληξε στόν θάνατό του. Τί 
ἐπικαλέστηκαν οἱ στασιαστές;
Α) Τά οἰκονοµικά συµφέροντα πού 
βλάπτονταν ἀπό τήν πολιτική του
Β) Τήν ξενική του καταγωγή
Γ) Τήν προώθηση τοῦ χριστιανισµοῦ 
ἀπό πλευρᾶς Κ.Γ.
Δ) Τήν κακή του ἐπίδραση στόν 
βασιλιά

4) Στίς 6 Ἰουνίου ὁ [.........] πυρπολεῖ 
τή ναυαρχίδα τοῦ καπετάν πασᾶ 

Καρά Ἀλῆ στή Χίο. Ἔφτασαν 
τούς 2.000 νεκρούς οἱ Ὀθωµανοί, 
ἀνάµεσά τους καί ὁ ἴδιος ὁ 
σφαγέας τοῦ νησιοῦ, Καρά 
Ἀλής. Γιά τόν [............] ἔγραψαν 
ὕµνους ὁ λόρδος Βύρων, ὁ Βίκτωρ 
Οὑγκώ καί ὁ Ἄγγλος ἱστορικός 
Γκόρντον πού σηµείωνε «εἶναι ὁ 
πιό ἔξοχος ἐκπρόσωπος 
τοῦ ἡρωισµοῦ, πού ἡ 

Ἑλλάδα ὅλων τῶν ἐποχῶν µπορεῖ 
νά ὑπερηφανεύεται». 
Α) Κ. Κανάρης
Β) Α. Μιαούλης 
Γ) Γ. Σαχτούρης
Δ) Α. Τσαµαδός

5) Στίς 7 Ἰουνίου τοῦ 913 ἀνακη-
ρύσσεται αὐτοκράτορας στήν Κων-
σταντινούπολη ὁ Κωνσταντῖνος Ζ’ 
ὁ Πορφυρογέννητος, τρίτο µέλος 
τῆς Μακεδονικῆς Δυναστείας. 
Μέ δεδοµένη τήν ἰδεολογία καί 
πρακτική τῆς σηµερινῆς Π.Γ.Δ. τῆς 
Μακεδονίας, ποιά σχέση ἔχει ὁ τότε 
αὐτοκράτορας µέ τόν Γκρούεφσκι;
Α) Παπποῦς - ἐγγονός
Β) Ἀγελάδα - πορτοκαλάδα
Γ) Βούρτσα - π...τσα
Δ) Καµµία ἀπολύτως

6) Στίς 10 Ἰουνίου τοῦ 1805 λήγει 
ὁ Α’ Βερβερικός Πόλεµος, µέ τή 
συνθηκολόγηση τοῦ Γιουσούφ 
Καραµανλῆ, µετά τήν ἦττα του 
στήν κρίσιµη ναυµαχία τῆς 
Ντέρνα, στήν ὁποία µέ τό µέρος 
τῶν 500 νικητῶν πολέµησαν καί 
κάπου 40 Ἕλληνες µισθοφόροι. 
Μεταξύ ποίων εἴχε γίνει ὁ πόλεµος 
ἐκεῖνος;
Α) Ὀθωµανική Αὐτοκρατορία - 
Ἱππότες τῆς Μάλτας
Β) ΗΠΑ - Μπαρµπαριά
Γ) Ἀγγλία - Αἴγυπτος
Δ) Μπαρµπαριά - Ἀγγλία

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Γ, 2Γ, 3Γ, 4Α, 5Δ, 6Β

Δύο ἀκόµη κυπριακές ἐκδόσεις (ΑΙΓΑΙΟΝ) 
διατίθενται δωρεάν στούς συνδροµητές µας ἀπό 
σήµερα. Μετά τόν Θούριο τοῦ Ρήγα, τίς Τελευταῖες 

Στιγµές τοῦ 
Α ὐ ξ ε ν τ ί ο υ , 
τίς Ὠδές τοῦ 
Κάλβου, τό 
Δ ι ά γ γ ε λ µ α 
τοῦ Τάσσου 
Παπαδόπου-
λου καί τό 
Εἰκονοστάσι 
τ ῶ ν 
π ε σ ό ν τ ω ν 
στόν Ἀγώνα 
τῆς ΕΟΚΑ, 
προσφέρου-
µε (µέ δικά 
µας ἔξοδα 
ἀποστολῆς) 
δύο νέα 
κείµενα πού 
κυκλοφόρη-

σαν καί µᾶς ἀπέστειλε µέ τήν ἀγάπη του ὁ 
Βάσος Φτωχόπουλος: Τό πρῶτο εἶναι ἡ ὁµιλία 
τοῦ Τσέ Γκεβάρα στή γενική συνέλευση τοῦ 
ΟΗΕ (11-12-1964) καί τιτλοφορεῖται «Πατρίδα ἤ 
θάνατος!» (Patria o muerte!). Μέ τό ἱστορικό αὐτό 
κείµενο ἐπιχειρεῖται µία καίρια ὑπόµνηση τοῦ τί 
σηµαίνει ἀπελευθέρωση κι ἐπανάσταση, σήµερα 
πού τό µετείκασµα τῆς Ἀριστερᾶς ἀναµασᾶ 
τίς προστυχιές τοῦ ἰµπεριαλισµοῦ κατά τῶν 
πατρίδων καί τῶν ἐθνῶν, σήµερα πού ὁ Τσέ ἔχει 
γίνει µπλουζάκι καί ἀφίσα. 

Καί τό δεύτερο εἶναι ἡ «Διήγησις τῆς τροµερᾶς 
πολιορκίας καί Ἁλώσεως τῆς Ἀµµοχώστου», ἕνα 
ἀπόσπασµα ἀπό τήν ἀφήγηση τοῦ στρατηγοῦ 
Ἄγγελου Γάττου σχετικά µέ τήν τουρκική 
κατάληψη τῆς πόλης ἀπό τίς τουρκικές ὀρδές 
τοῦ Λαλά Μουσταφᾶ (1571). Ἡ γλαφυρότητα 
τῶν περιγραφῶν γιά τήν ἅλωση τῆς πόλης καί 
γιά τήν  τραγική τύχη τῶν Ἑλλήνων, Ἰταλῶν καί 
Ἀ λ β α ν ῶ ν 
ὑ π ε ρ α σ π ι -
στῶν της εἶ-
ναι ἕνα ἀντί-
δοτο γιά τίς 
λογοκριµέ-
νες «ἱστο-
ρίες» πού 
ἐ ξ ω ρ ρ α ΐ -
ζουν τό 
ὀθωµανικό 
π α ρ ε λ θ ό ν . 
Ἕ ν α 
π α ρ ε λ θ ό ν 
β α ρ β α ρ ό -
τ η τ α ς , 
αἵµατος καί 
προδοσίας, 
ὅπως δείχνει 
καί αὐτή ἡ 
περίπτωση.
Μᾶς εἰδοποιεῖτε ὅτι σᾶς ἐνδιαφέρουν καί σᾶς τά 
στέλνουµε. Γιά τούς Θρακιῶτες ὑπάρχουν καί 
τηλέφωνα γιά παράδοση χέρι - χέρι: γιά Κοµοτηνή 
στό 25310-81537, γιά Ἀλεξανδρούπολη στό 25510-
33313 καί γιά Ξάνθη στό 25410-27544. 
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Ἀντιφωνητικό κουΐζ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Σέ ἦχο ἁψύ
§

Πόνος ἀσυντρόφιαστος ὑποφέρεται.
Χαρά, ποτέ!

§
Ἡ γνώση κατάντησε στήν ἐποχή µας 

περίστροφο. Σέ κατοχυρώνει 
νά πυροβολᾶς πρῶτος!

§
Τήν παράδοση νά τήν χειρίζεσαι 
ὅπως ὁ Οἰδίπους τόν πατέρα του!

§
- Μέ πέντε δέντρα δέν κάνεις δάσος.

- Κάνεις κῆπο ὅµως!

§
Καί οἱ γιορτές σήµερα γίναν

µεγάλες ...τηλεοράσεις!

§
Τήν ἄλλη φορά, µαζί µέ τά σχέδια, κλέψτε 

καί τόν µάστορα. Ἡ ψυχή δέν ἀντιγράφεται, 
ἀτζαµῆδες!

§
Στόν ἴδιο ἐργολάβο 

καί τίς φυλακές 
καί τίς γιορτές!

Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ Íôïõ
Ãéáêáìðüóï ðáýëá Âïõëôóßäçò

SUMO FUNDO ÌðáìðáôæéÜí

ΝΕΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΔΩΡΑ! 
Ὁ Τσέ στόν ΟΗΕ καί οἱ Ὀθωµανοί στήν Κύπρο 



Φωνάζουν οἱ Ἰταλοί κατά τῶν πε-
ριορισµῶν στούς τηλεφωνικούς κο-
ριούς! Ρέ σεῖς, βρεῖτε ἄλλο ὅπλο κατά 
τοῦ Σίλβιο! Ντάξει, ξενοπηδάει. καί; 

Βοµβαρδισµός θέσεων τοῦ ΡΚΚ στό 
ἰρακινό Κουρδιστάν ἀπό τουρκικά 
ἀεροπλάνα (20/5) - διαµαρτυρία τῶν 
τοπικῶν Ἀρχῶν γιά µεγάλες ζηµιές 

Κατά τ’ ἄλλα µᾶς φλοµώνουν στίς 
µοῦφες γιά µηδενικά προβλήµατα, 
εἰρήνευση στήν περιοχή, προοπτικές 
ἀφοπλισµοῦ κτλ.

Προπόνηση τῆς ἰσραηλινῆς ἀεροπο-
ρίας στό Αἰγαῖο γιά τό Ἰράν. Μπλόκο 
τῆς Κύπρου στά µέλη τοῦ Στόλου 
τῆς Ἐλευθερίας γιά τή Γάζα.

Ὡραία ἡ εἰκόνα τοῦ ἑλληνισµοῦ ὡς 
τζουτζέ τῶν γκάγκστερς. Θά πάρου-
µε ὅµως ἀνταλλάγµατα, λέει. Ναί, 
ἑτοιµαστεῖτε γιά τά 30 ἀργύρια...

Τί σηµαίνει τηλεοπτική πολυφωνία 
τὄδαµε καί στίς 20/5 µέ τήν ἀπεργία - 
διαδήλωση: Ἄλλος ἔδειχνε ξανθειές, 
ἄλλος ταινία, ἄλλος τρίχες ἄλλες...

391.000 ἐπέστρεψαν στό ΥΠΕΞ ἀντί 
νά χτίσουν 7 ἑλληνικά σχολεῖα στή 
Β. Ἤπειρο, παραδέχτηκε ὁ ΓΑΠ σέ 
ἐρώτηση τοῦ Εὐρυπίδη

Γι’ αὐτό τό ἔγκληµα θά λογοδοτήσει 
ὁ/ἡ  πρώην ὑπουργός Παιδείας πού 
φέρει τήν εὐθύνη; Θά κρεµαστεῖ 
δηλαδή σέ δηµόσια θέα ἤ ὄχι; 

Συγγνώµη, τό ΠαΣοΚ δέν κατήγγειλε 

τή συµφωνία τῆς ΝΔ µέ τήν Cosco; 
Αὐτό τό πέρασµα ἀπό τό φτύσιµο 
στό γλύψιµο ΠΟΣΑ ν’ ἀπαίτησε; 

«Ἐπί δικαίοις καὶ ἀδίκοις»! Ὅταν ἡ 
ὑπουργός Παιδείας ἀµολάει τέτοια 
τοῦβλα, τί ὅραµα νά ἔχει γιά τό 
ERGON πού παράγει ἡ ἐκπαίδευση;

Ἀπέκτησε κι ἡ Κοµοτηνή τοπικό ἱε-
ρέα τῆς θρησκείας τοῦ «Ὁλοκαυτώ-
µατος». Κάθε τόσο µᾶς ξεφουρνίζει 
ἱστορίες µέ ναζί, Ἄουσβιτς, τέτοια

Κι ὅλα τοῦτα, βεβαίως, ἀπολύτως ἐπι-
στηµονικά, τό λέει κι ὁ τίτλος του! Τί 
θαρρεῖτε δηλαδή,  κοτζάµ διδάκτωρ 
θά ἔγραφε ...σαπουνόπερες;

«Καί ἡ µύγα εἶναι µικρή, ὅµως µᾶς 
ἀνακατεύει τό στοµάχι». Αὐτή ἦταν 
ἡ παροµοίωση τοῦ Μέτε γιά τήν Ἑλ-
λάδα, ὅταν µίλησε στό Μπαλίκεσιρ!

Κι ἐπειδή εἶναι πράγµατι ὁ πρῶτος 
φασίστας, στήσαµε κοτζάµ παρα-
τηρητήριο γιά τήν πάρτη του: h�p://
ahmetmete.wordpress.com/ 

Δέν φτάνει πού κατήργησαν τή 
βίζα γιά µονοήµερες ἐπισκέψεις τῶν 
Τούρκων στήν Ἑλλάδα, βρίσκουν 
καί ἀπολογητές ἐκ «δεξιῶν»

Π.χ. ὁ βουλευτής (ΝΔ) Ἕβρου Δερµε-
τζόπουλος ἔκρινε ...ὑποκριτική τήν 
µονοµερή ἰσχύ τῆς βίζας! Ἄκουσον, 
ἄκουσον! Ὑποκρισία ἡ ...Σένγκεν!   

Τελικά δέν µηδενίστηκαν τ’ ἀπόρ-
ρητα κονδύλια τοῦ ΥΠΕΞ. «Ἁπλῶς» 

καλύπτουν ὑπερωρίες κι ἐπιδόµατα 
ὑπαλλήλων τοῦ γραφείου τοῦ ΓΑΠ!

«Ξέρει καλά ποιᾶς ἀποδοχῆς χαίρει» 
ὁ νοµάρχης (ΝΔ) Ξάνθης Γ.Παυλίδης 
κατά δήλωσή του καί προαλείφεται 
γιά περιφερειάρχης! Ἀντώνη, SOS!

Πέθανε τό 4χρονο παιδί καί θυµήθη-
καν τήν ἀνυπαρξία νευροχειρουρ-
γῶν στήν Ξάνθη. Καλά, ποῦ ζοῦν 
κάποιοι; Στή Δανία τοῦ Βορρᾶ;

Δέν ἔχει ἐντοπίσει στό ΔΠΘ κυκλώ-
µατα ἐξουσίας, δέν βλέπει πολλή δι-
αφθορά στά πανεπιστήµια ὁ µόνος 
ὑποψήφιος πρύτανης, Κ. Ρέµελης

Πολύ θά θέλαµε νά τόν πιστέψουµε 
ἀλλά δέν εἴµαστε ἀπό τόν Ἄρη. Κι ἄν 
θέλει νά µάθει κάτι, ἄς ρωτήσει τόν 
παλιό προκάτοχό του, τόν κ. Σχινά. 

Καλοδεχούµενη ἡ δήλωση τοῦ τ. νο-
µάρχη Ροδόπης Στ. Σταυρόπουλου 
γιά διαφάνεια καί κάθαρση

Ἄντε λοιπόν, ἄς κάνει ὁ ἴδιος τήν 
ἀρχή, δίνοντας τό καλό παράδειγµα 
καί τίς φορολογικές του δηλώσεις 
γιά τήν ἱστοσελίδα πού φτιάξαµε.
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Σήμερα θά πρωτοτυπήσουμε
Αντί για τα καθιερωμένα αποσπάσματα 
του τουρκικού Τύπου, που κατά κανόνα 
παραθέτουμε, σήμερα θα αποτίσουμε 
έναν φόρο τιμής στους έντιμους 
Τούρκους ακτιβιστές που έχασαν τη ζωή 
τους εχθές τα ξημερώματα στο πλοίο για 
τη Γάζα. Το πλοίο που προπορευόταν 
του μικρού στόλου για την Ελευθερία 
των Παλαιστινίων δέχθηκε την κτηνώδη 
επίθεση των Εβραίων κομμάντο στα 
διεθνή ύδατα ανοιχτά της Γάζας, με 
αποτέλεσμα τον θάνατο 20 περίπου 
άοπλων ατόμων και τον τραυματισμό 
άλλων 50 (;). Μια πειρατική ενέργεια 
χωρίς προηγούμενο που αποκαλύπτει 
για άλλη μια φορά την ουσία του 
Μεσανατολικού προβλήματος και του 
ισραηλινού μορφώματος. 
Οι πρώτες αντιδράσεις όπως τις 
βρήκαμε στον τουρκικό Τύπο σήμερα:
Ανακλήθηκε ο Τούρκος πρέσβης από 
το Ισραήλ. Ο Ερντογάν διέκοψε την 
επίσκεψή του στη Χιλή. Ακυρώθηκαν 
οι στρατιωτικές ασκήσεις. Ακυρώθηκε 
η ποδοσφαιρική συνάντηση εθνικών 
ομάδων που ήταν στο Ισραήλ (κάτω 
των 18 ετών). Το ΥΠΕΞ κάλεσε έκτακτη 
συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας 
και χαρακτήρισε το γεγονός ΠΕΙΡΑΤΙΑ, 
ζητώντας να πληρώσει ο δράστης.

Στη φωτογραφία χιλιάδες άτομα διαδηλώ-
νουν στην πλατεία Ταξίμ της Κωνστα-
ντινούπολης. Φώναζαν συνθήματα όπως 
«Να κλείσει η σιωνιστική πρεσβεία», 
«Κατάρα στο Ισραήλ», «Τουρκία μη 
κοιμάσαι, στήριξε τα πλοία σου», «Ζήτω 
η παγκόσμια Ιντιφάντα», «Οδόντα αντί 
οδόντος, αίμα αντί αίματος, εκδίκηση, 
εκδίκηση». Έκαψαν σημαίες του Ισραήλ 
ενώ πολλοί προσπάθησαν να μπούνε στο 
Προξενείο του Ισραήλ. 
Σε ποδηλατικό γύρο που γινόταν στην 
Ραιδεστό, ένας δικηγόρος επιτέθηκε σε 
ισραηλινό ποδηλάτη!  

Μετά την επίθεση έγινε γνωστό ότι 
15.000 κρατήσεις ισραηλινών τουριστών 
στην Τουρκία ακυρώθηκαν. 
Ο Εχούντ Μπαράκ - υπουργός Άμυνας 
του Ισραήλ δήλωσε πως οι ισραηλινοί 
στρατιώτες φέρθηκαν με μετριοπάθεια, 
διαφορευτικά είπε θα είχαμε πιο 
δυσάρεστα αποτελέσματα (!!!) 
Εκπρόσωπος τουρκικής ανθρωπιστικής 
οργάνωσης δήλωσε πως οι Ισραηλινοί 
περνούσαν χειροπέδες ακόμα και στους 
τραυματίες.

Μ.Κ.

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

     Σχωρνάτε με κατ’ αρχάς, αγαπητοί μου φίλοι, που απουσίασα 
την προηγούμενη φορά (και το λέω βεβαίως, καθότι, ξέρετε, όλο 
και κάποιοι …ανώμαλοι θα υπήρξαν, που ΔΕΝ αντιμετώπισαν 
το γεγονός με ανακούφιση), αλλά είπα να το ρίξω λίγο και στην 
…ηλεκτρονική τοξικολογία. Ο λόγος φυσικά για τις δύο μεγάλες 
τοξικές υπερπαραγωγές (μία περί Προξενείου και ένα remake περί 
…ΔΝΤ) που παίζουν στο Διαδίκτυο και μπορείτε να τις δείτε στο 
www.proxeneio-stop.org. Και μεταξύ μας τώρα, ίσως να έλειπα 
κι άλλο, αλλά βεβαίως το κοσμοϊστορικό γεγονός της έλευσης 
ΓΑΠ στην Κομοτηνή με ανάγκασε να επιστρέψω ασθμαίνων…
     Και ασφαλώς δεν θα κάτσω εγώ τώρα να ασχοληθώ 
με τα ειδησεογραφικά του πράγματος, ε; Αυτά είναι για τις 
ρεπορτατζούδες! Εντάξει, ήρθε ο Giorgos, επισκέφθηκε ένα 
ίδρυμα παιδιών με ειδικές ανάγκες (όχι, όχι, ΔΕΝ θα το πω, ΔΕΝ 
θα το πω - κι ας με τρώει ο κώλος μου), τριγύρισε, εγκαινίασε 
μια έκθεση, είδε δημαρχονομαρχαίους, έταξε ανάπτυξη και 
αποκέντρωση, παρηγόρησε τον Αμούτζα που έπεσε κλαίγοντας 
στην αγκαλιά του και μετά…απήλθε. Εγώ λοιπόν ως…μέγας 
πολιτικός αναλυτής θα ρίξω τώρα άπλετο φως για μια ακόμη 
φορά στο βάθος των πραγμάτων. Και το βασικό βέβαια ζήτημα 
είναι το ΓΙΑΤΙ τελικά ήρθε, μαζί μάλιστα και με όλα τα υπόλοιπα 
κυβερνητικά καρτούν, λίγες μέρες μετά από την επική επίσκεψη 
Ερντογάν στην Αθήνα και λίγες μέρες πριν κάνει ανάλογο ταξίδι 
με της Κομοτηνής στην Πελοπόννησο.
     Ποιο είναι λοιπόν το βαθύτερο νόημα αυτής της αενάως 
μετακινούμενης πολυμελούς μη…κυβερνητικής οργάνωσης; 
Πολλές είναι οι εκδοχές στις οποίες καταλήξαμε και επειδή 
στην Ιστορία τα πάντα είναι, ως γνωστόν, πολυαιτιοκρατικά, 
δεν αποκλείεται ασφαλώς να ισχύουν και πολλές ταυτοχρόνως. 
Σύμφωνα λοιπόν με αυτές, το ταξίδι ΓΑΠ στην Κομοτηνή ήταν:
1) Ζηλοτυπίας σημαντικόν: «Πώς μας κουβαλήθηκε δηλαδή 
ο άλλος με όλους τους υπουργούς του ως σουλτάνος, που 
επισκέπτεται την παλλακίδα του; Ε, έτσι θα κάνω κι εγώ τώρα! 
Φυσικά τα κότσια για να το κάνω στην Άγκυρα δεν τα έχω, οπότε 
το κάνω στην Κομοτηνή»  (σ.σ. διευκρινίζεται στο σημείο 
αυτό ότι, επειδή όλα όσα διαβάζετε αυτή τη στιγμή αποτελούν 

μία εξαιρετικά βαθυσήμαντη ανάλυση, για να μη γίνουμε 
περισσότερο κουραστικοί, εκτάκτως σήμερα ΔΕΝ ακολουθούμε 
τη συνήθη σύνταξη και ορθογραφία του ομιλούντος, αλλά 
την…ελληνική)...
2) Ενθαρρυντικόν-εμψυχωτικόν: «Τα πούλησα που τα πούλησα 
όλα εκεί πάνω, ε ας τους κάνω τουλάχιστον μια επίσκεψη, για να 
τους δώσω λίγο κουράγιο και για να νομίσουν οι καημένοι πως 
βρίσκονται ακόμη εντός της ελληνικής επικράτειας».
3) Εκδικητικόν: «Πάρε τα παπάρια μου τώρα, βρωμο-Ταγίπ! 
Μου έκανες αυτοκρατορική εμφάνιση στα εδάφη μου, σου 
κάνω κι εγώ τώρα ρελάνς στα δικά σου (τα οποία φυσικά εγώ 
στα παραχώρησα λίγες μόνο μέρες πριν, αλλά άσχετο). Είδες τι 
αγέρωχος ηγέτης που είμαι»;
4) Ηρεμιστικόν: «Παιδιά, άμα κάτσουμε κι άλλο στην Αθήνα, 
δεν το γλιτώνουμε το βρωμόξυλο. Ξεκινάμε λοιπόν περιοδείες 
στην επαρχία, που είναι ακόμα ήρεμα, τα κάνουμε εκεί τα 
υπουργικά συμβούλια, ησυχάζουνε τα νεύρα μας και λέμε και 
στους εκασταχού ιθαγενείς ότι νοιαζόμαστε για αποκέντρωση και 
περιφερειακή ανάπτυξη»
5) Αναψυκτικόν: «Εδώ κι οκτώ μήνες μας έχει φύγει ο κώλος 
απ’ την πολλή δουλειά, ε να μην πάμε κι εμείς ένα ταξίδι 
αναψυχής»;
6) Τεφάλ: «Πρέπει να ξεκολλήσω επιτέλους απ’ αυτό το χούι! 
Μην ακούσω ότι υπάρχει μέρος με τζαμιά, τρελαίνομαι! Να 
ξεκολλήσω γαμώτο, είναι στη μέση και το ΔΝΤ, θα φάμε ξύλο 
στο τέλος»!
7) Ανακουφιστικόν: «Εγώ τη μάμυ άκουσα που μου είπε “χεσ’ 
τους όλους, μάι μπόι, και σήκω να πας καμμιά βόλτα σε κάνα 
εξωτικό μέρος”. Ε, αυτό έκανα»!
8) Απορίας σημαντικόν: «Εγώ με τα Γιου Γκι Ο έπαιζα μες στο 
ελικόπτερο, μετά κάποιος άνοιξε την πόρτα και μου λέει “Γιώργο, 
φτάσαμε στην Κομοτηνή”. Τι είναι όμως Κομοτηνή κανείς δεν 
μου εξήγησε»!
9) Νοσταλγίας σημαντικόν: «Πάω επίσκεψη στην Κομοτηνή να 
δω τους παλιούς μου συμμαθητές» (Συγγνώμη, ρε παιδιά, αλλά 
δεν άντεξα άλλο! Τελικά ήταν υπεράνω των δυνάμεών μου)!
10) Ζαβοσημαντικόν: «Άλλη φορά δεν ξεκινάω βόλτα με το 
ποδήλατο χωρίς GPS! Μοιάζει τώρα δηλαδή ετούτο το μέρος 
με την Κηφισίας»;                                       

Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ
(GAP in Gioumoultzina)

Τό αὐθαίρετο στό «Χίλια» εἶναι στά πλαίσια 
κάποιας νέας πολιτικῆς γιά τά πανηγύρια; Ἤ 

ἄν εἶσαι «Τοῦρκος» δέν χρειάζεσαι ἄδειες;


