
ΗΠΑ
Νέο δικαστικό πλῆγµα στήν 

ἐλευθερία τοῦ λόγου

 ∆ύο πρόσφατες ἀποφάσεις τοῦ Ἀνώτατου 
∆ικαστηρίου τῶν ΗΠΑ, στίς ὑποθέσεις Holder κατά 
Humanitarian Law Project (No. 08-1498, 09-89) καί 
Arar κατά Ashcroft  (No. 09-923), φέρνουν καί πάλι στήν 
ἐπικαιρότητα τό µεῖζον ζήτηµα τῶν ἐλευθεριῶν πού διαρκῶς 
συρρικνώνονται, καθώς ἡ πολιτικοοικονοµική ἐπίθεση τῶν 
ἐλίτ στούς λαούς κορυφώνεται. Ὅσο λοιπόν µᾶς παπαριάζουν 
τό µυαλό µέ ποµφόλυγες γιά «δηµοκρατικές διαδικασίες», 
«ἀνθρώπινα δικαιώµατα» καί ἄλλα κουραφέξαλα, ἡ 
πραγµατικότητα πού ζοῦµε ἐπιδεινώνεται ραγδαίως σέ 
ὅλον τόν δυτικό κόσµο. Χρησιµοποιοῦµε λοιπόν τά δύο 
παραπάνω παραδείγµατα γιά νά δείξουµε τί γίνεται στήν 
«µεγαλύτερη δηµοκρατία τοῦ κόσµου» σέ σχέση µέ τήν 
ἐλευθερία τοῦ λόγου καί τίς πολιτικές ἐλευθερίες ἐν γένει. 
 Πρώτη λοιπόν ἀπόφαση αὐτή γιά τήν προσφυγή 
τοῦ ΡΚΚ καί τῶν Τίγρεων τῶν Ταµίλ (21/6/2010), στήν 
ὁποία µέ ψήφους 6-3 χαρακτηρίστηκε παράνοµη κάθε 

συµβουλή γιά εἰρηνική ἐπίλυση τοῦ ζητήµατός τους, ἀκόµα 
καί στά πλαίσια τοῦ ΟΗΕ! Ἀκόµη καί ἡ ἐπικοινωνία ἤ ἡ 
προώθηση πολιτικῶν ἀπόψεων σέ συντονισµό (;) µέ τίς 
συγκεκριµένες ὀργανώσεις θεωρεῖται «ὑλική ὑποστήριξη 
σέ τροµοκρατική ὀργάνωση»! Ἔτσι, ἀφοῦ τό Κονγκρέσο 
ἀποφάνθηκε πώς τό ΡΚΚ εἶναι τροµοκρατική ὀργάνωση 
(κι ὄχι ἀπελευθερωτικό κίνηµα, ὅπως οἱ Ἀλβανοί κατσα- 
πλιάδες πού χαριεντίζονταν µέ τήν Ὀλµπράιτ), κάθε 
ἐπαφή µέ τούς ἀνθρώπους ἤ τίς στοχεύσεις του µπορεῖ νά 
ὁδηγήσει στή φυλακή! Μέ τόν τρόπο αὐτόν δέν φιµώνεται 
µονάχα ὅποιος στιγµατισθεῖ ἀπό τούς ΗΠΑνθρωπους τοῦ 

Κογκρέσου ὡς «τροµοκράτης» ἀλλά καί ὁποιοσδήποτε θε- 
λήσει νά συνηγορήσει γιά τήν (δίκαιη ἤ µή) ὑπόθεσή του. 
 Μά καί ἡ δεύτερη ἀπόφαση τοῦ ∆ικαστηρίου, ἡ 
ὁποία ἀρνεῖται στόν ἐνάγοντα Μαχέρ Ἀράρ ἀποζηµίωση 
γιά τήν µεταχείρισή του ὡς τροµοκράτη (κάτι πού 
ἀποδείχθηκε ἀναληθές) ἔρχεται νά ἐνισχύσει τήν 
µόνη ἀληθινή τροµοκρατία, αὐτήν τῶν κρατικῶν καί 
παρακρατικῶν µηχανισµῶν. Θυµίζουµε ὅτι ὁ 40χρονος 
σήµερα Καναδοσύριος τό 2002 εἶχε ἐκδοθεῖ στή Συρία ὡς 
ὕποπτος γιά σχέσεις µέ τήν ...Ἀλ Κάιντα. Ἐκεῖ φυλακίστηκε 
γιά ἕναν χρόνο καί βασανίστηκε, χωρίς νά ἀποδειχθεῖ 
τίποτε σέ βάρος του. Ἐπιστρέφοντας ὁ Ἀράρ ἀποζηµιώθηκε 
ἀπό τό καναδικό κράτος µέ 11,5 ἑκ. δολάρια καί διεκδίκησε 
ἀποζηµίωση καί ἀπό τίς ΗΠΑ, οἱ ὁποῖες ὅµως δηλώσανε 
δηµοσίως ὅτι ἐξακολουθοῦν νά τόν θεωροῦν σχετιζόµενο 
µέ τροµοκράτες - ἐξ οὖ καί ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου 
∆ικαστηρίου. Προφανῶς εἶναι ἕνας εὔκολος τρόπος νά µήν 
ἀποζηµιώνεις τά θύµατα τῆς τροµολαγνικῆς σου πολιτικῆς 
καί νά συνεχίζεις νά ἐπιβάλλεσαι στούς πολίτες πού 
ἀµφισβητοῦν τούς γελοίους φετφάδες τοῦ Κονγκρέσου.
 Ἐν κατακλεῖδι, δέν ὑπάρχει κανένα δικαίωµα καί 
κεκτηµένο γιά κανέναν πουθενά. Ἀντιθέτως εἶναι σέ ἐξέλιξη 
ὁλοµέτωπη ἐπίθεση ἐναντίον ὅλων µας. Θ’ ἀντιδράσουµε; 
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σιγᾶν τὴν ἀλήθειαν 
χρυσόν ἐστί θάπτειν 

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
 Ἀντιφωνητὴς

Λειτουργική Δημοκρατία

    «Σά νά µήν πέρασε µιά µέρα...» Τό τραγουδάκι αὐτό µοῦ 
θύµισε (ὅταν ...ἠρέµησα) ἡ ἐξοργιστική φράση τοῦ κρατικοῦ 
ραδιοφώνου. Περί τίνος ἐπρόκειτο; Ἠταν στό δελτίο 
εἰδήσεων πού µιλοῦσε γιά τήν διακοπή τῆς κυκλοφορίας 
στήν Ἐγνατία, κάπου στήν Ἤπειρο ἄν δέν κάνω λάθος. Τί 
νά κάνουµε, ἀφοῦ χρειαζόταν νά γίνουν ἐργασίες, νά τό 
δεχθοῦµε. Ὅµως τί πρόσθεσε ἡ ἀνταποκρίτρια; Ὅτι τώρα 
ἡ κίνηση γίνεται µέσῳ τῆς ...«λειτουργικῆς Ἐγνατίας»!!! 
Μάλιστα, φίλε µου! ∆έν εἶναι ὅτι σέ βγάζουν πάλι στούς 
ἐπαρχιακούς καρόδροµους, «ἁπλῶς» µπαίνεις στήν 
«λειτουργική» Ἐγνατία! Θυµήθηκαν αὐτό τό πρόστυχο 
λεκτικό ἐφεύρηµα τῆς ἐποχῆς Λαλιώτη, ὅταν γιά χρόνια 
ὁλόκληρα µᾶς κορόιδευαν µέ σχεδιαγράµµατα στίς 
ἀθηνοφυλλάδες καί µέ µακέτες ὅτι δῆθεν τέλειωσε ἤ τέλος 
πάντων τελειώνει ὁσονούπω τό ἔργο. Κι ἄν δέν ἄλλαζε ἡ 
Κυβέρνηση (µπράβο καί πάλι στόν Σουφλιά!) ἀκόµα µέ τίς 
λειτουργικές πασοκιές θά παρηγοριόµασταν!
   Τό πράσινο καθεστώς ἐπέστρεψε λοιπόν στά κυβερνητικά 
πράγµατα, σάν νά µήν ἄλλαξε τίποτε ἀπό τότε πού 
ξεκουµπίστηκε, τό 2004. Ἐξίσου ὑποκριτικό, ἐξίσου 
ἀλαζονικό, ἐξίσου ἐθνοµηδενιστικό, ἐξίσου ἐλεεινό ἀπό 
κάθε ἄποψη. Λειτουργική Ἐγνατία ὁ ἐπαρχιακός δρόµος... 
Σάν νά λέµε ὅτι ἡ σηµερινή κοµµατοκρατία εἶναι µιά 
λειτουργική δηµοκρατία ἤ ὅτι τά καθεστωτικά µας ΜΜΕ 
εἶναι ἡ λειτουργική µας ἐνηµέρωση, ὅτι ὁ σηµερινός 
πρωθυπουργός εἶναι ὁ λειτουργικός µας ἡγέτης ἤ ὅτι στή 
φωτογραφία βλέπουµε τήν λειτουργική µας ἀκτοπλοΐα. 
Ἐντάξει, µᾶς ληστεύετε, µᾶς ταπεινώνετε, µᾶς ἀλλοτριώνετε 
ἀλλά ὄχι καί νά συνεχίσετε νά µᾶς δουλεύετε! 

«ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ», «ΠΡΟΔΟΤΕΣ», «ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟΙ»...
Φοβερές κατηγορίες Μέτε κατά πάντων!

 Τροµερές κατηγορίες ἐξαπέλυσε ὁ 
Ἀχµέτ Μέτε, πού παριστάνει τόν µουφτή 
Ξάνθης, κατά πάντων, σύµφωνα τοὐλάχιστον 
µέ τά «λογοκριµένα ἀποσπάσµατα συνέντευ-
ξής του» πού δηµοσίευσε ἡ «Τρακιανίν Σεσί» 
τοῦ Ντεντέ στίς 24 Ἰουνίου. Σύµφωνα µέ τό 
δηµοσίευµα ἡ συνέντευξη παραχωρήθηκε 
στό δίγλωσσο περιοδικό «Ἀζινλίκτσα» ἀλλά 
λογοκρίθηκε. Τά ἐπίµαχα σηµεῖα ἦρθαν στά 
χέρια τοῦ Ντεντέ µέσῳ Χατζηοσµάν (!) καί τά 
δηµοσίευσε στήν ἑβδοµαδιαία του ἐφηµερίδα, 

παρότι ἤδη εἶχαν κυκλοφορήσει διαψεύσεις 
ἀπό τούς ἐµπλεκόµενους.
 Στά ἐπίµαχα ἀποσπάσµατα ὁ Μέτε 
φέρεται ὄχι µόνο νά συνεχίζει τήν κόντρα 
πού ξεκίνησε µέ τούς µειονοτικούς βουλευτές 
Χατζηοσµάν καί Μάντατζη, ἀλλά τό τραβάει 
πολύ παραπέρα, ἀποκαλύπτοντας ρόλους 
καί ὀνόµατα! Γιά τόν Τσετίν Μάντατζη: «Ἀπό 
τότε πού ἐπανεξελέγη µέ ἀγνοεῖ καί µέ τούς 
150 ἰµάµηδές µου θά κάνουµε τό πᾶν γιά νά 
τόν ἀνατρέψουµε». Γιά τόν Ἀµπντουλλάχ 
Τσολάκ: «Εἶναι προδότης, χαραµοφάης καί 
καταχραστής τῶν 35.000 εὐρώ πού τοῦ ἔδωσα 
γιά τό τέµενος τῶν Τοξοτῶν». Γιά τή φυλλάδα 
«Μιλλέτ» τῆς Ξάνθης: «Εἶναι ἄνθρωποι τοῦ 
παρακράτους καί τῆς Ἐργκενέκον». Γιά τό 
κουµάνο στή Θράκη: «Στή Θράκη κουµάντο 
κάνει ὁ Χαλίτ Ἐρέν, ὁ πρόξενος εἶναι κι αὐτός 
ἄνθρωπός του». Γιά τόν Φερούχ Ὀζκάν µόνον 
εἶχε νά πεῖ µιά καλή κουβέντα (στή φωτό 
δεξιά τοῦ Μέτε κι ἀριστερά ὁ Χαµπίπογλου 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ὁµοσπονδίας, ἡ ὁµονοούσα 
τριάδα), µάλιστα νά βεβαιώσει ὅτι συµφωνοῦν 
ἀπολύτως καί στίς διαπιστώσεις τους γιά τούς 
ἄλλους. Μάλιστα µεταφέρεται διάλογος µέ 
τόν Φερούχ, ὅπου ὁ τελευταῖος δηλώνει ὅτι 
«τά µέλη τῆς Ἐργκενέκον θέλουν νά φᾶνε» κι 
ἐκεῖνον καί τόν Μέτε!           

Συνέχεια στή σ. 9

Ὁ Ἐµπορικός Σύλλογος Ξάνθης στίς 12/6 
βράβευσε στήν Ἐµπορική Λέσχη τῆς πόλης 
τήν Ζυθοποιΐα Μακεδονίας - Θράκης 
ΒΕΡΓΙΝΑ.  Ἡ ἐκδήλωση ἐγκαινίασε µιά 
προσπάθεια τοῦ Ἐµπορικοῦ Συλλόγου (στήν 
χειρότερη στιγµή τῆς ἀγορᾶς µεταπολεµικά) 
νά στηριχθοῦν οἱ ὑγιεῖς ἐπιχειρήσεις τῆς 
περιοχῆς µας καί ἀξίζουν συγχαρητήρια 
στούς ἰθύνοντες πού ξεκίνησαν χωρίς 
ἐπαρχιώτικα συµπλέγµατα: ἡ Ζυθοποιΐα 
ΒΕΡΓΙΝΑ ἔχει τό ἐργοστάσιό της στήν ΒΙ.ΠΕ. 
Κοµοτηνῆς καί οἱ ἰδιοκτῆτες δέν εἶναι κἄν 
Θρακιῶτες.            Συνέχεια στή 2η σελίδα

Βραβεῖο γιά τή ΒΕΡΓΙΝΑ
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Ἀ ν τ ι φ ω ν η τ ή ς
Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό 

Ἔντυπο Γνώµης
Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρῆ 15, 

691 00, Κοµοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 81537  

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

www.antifonitis.gr

Κωδικός 1380

Ἔκδοση τοῦ σωµατείου 
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο: 
Καραΐσκος Κώστας

Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
Ἐκτύπωση: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.

Ἐτήσια συνδροµή:  
Ἰδιωτῶν 30 €

Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, ὀργανισµῶν, 
κλπ: 60 €

Ἀριθµοί λογαριασµῶν: 
EUROBANK     306-0100211038

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   779/603135-81

Απαντήστε στις ερωτήσεις που 
ακολουθούν, μετρήστε τους πόντους 
που θα συγκεντρώσετε και ελέγξτε πόσο 
οραματιστές είστε!

1) Η διπλανή φωτογραφία απεικονίζει 
τμήμα:
Α. του Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης.
Β. των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι.
Γ. της Κόκκινης Πλατείας στη Μόσχα.
Δ. του Άλσους της Αγίας Παρασκευής 
στην Κομοτηνή.

2) Το μονοπάτι με τη βοηθητική χάραξη 
για τους τυφλούς οδηγεί:
Α. στο αναψυκτήριο.
Β. κατευθείαν πάνω στο δέντρο.
Γ. στο νοσοκομείο.
Δ. στο άπειρο και στην αιωνιότητα.

3) Ο εργολάβος και οι τεχνίτες που 
ανέλαβαν το έργο το υλοποίησαν:
Α. με χιούμορ.
Β. με σχέδιο.
Γ. με προχειρότητα.
Δ. με υπευθυνότητα.

4) Το σημείο της φωτογραφίας απέχει:
Α. 100 μέτρα από το δημαρχείο 
Κομοτηνής.
Β. 1000 χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο.
Γ. 100.000 έτη φωτός από την ευφυΐα.
Δ. 1 χιλιοστό από την αρπαχτή.

5) Στέλνετε την παραπάνω φωτογραφία 
σαν καρτποστάλ στις αρμόδιες αρχές. Με 
ποιο μήνυμα θα τη συνοδέψετε;
Α. Τυχαίο; Δε νομίζω!
Β. Σας συγχαίρω για την οικολογική σας 
συνείδηση.
Γ. Απαιτώ να μεριμνήσετε για την 
αποσύνδεση του έργου από τις προμήθειες 
του οδοντιατρικού συλλόγου.
Δ. Σε εποχή οικονομικής κρίσης δεν 
χρειάζεται να ζουν όλοι ως τα 110.

6) Ας υποθέσουμε ότι γκρεμίζονται 
ταυτόχρονα όλοι οι φούρνοι της πόλης και 
οι αρμόδιες αρχές καταδέχονται να σας 
απαντήσουν. Τι απάντηση περιμένετε;
Α. Διαθέτετε παρατηρητικότητα κι εκπλη-
κτικό χιούμορ. Θερμά συγχαρητήρια!
Β. Η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι 
πάγια θέση μας, αν και καμιά φορά αυτά 
τα δέντρα παίρνουν πρωτοβουλίες που 
μας υπερβαίνουν.
Γ. Σ’ όλη την πόλη οι τυφλοί συμπολίτες 

μας κυκλοφορούν χωρίς τη βοήθεια ειδικής 
χάραξης, το πευκάκι σάς πείραξε και 
φυτρώνετε εκεί που δεν σας σπέρνουν;
Δ. Η παράταξή μας, πάντα πρωτοπόρα, 
καθιέρωσε την ευθανασία προτού 
νομιμοποιηθεί διεθνώς!

Στον ακόλουθο πίνακα σημειώνονται 
οι πόντοι που αντιστοιχούν σε κάθε 
απάντησή σας. Αφού τους προσθέσετε, 
μπορείτε κατόπιν να διαβάσετε πόσο 
οραματιστές είστε!

Α Β Γ Δ
Ερ. 1 3 4 2 1
Ερ. 2 4 3 2 1
Ερ. 3 4 2 1 3
Ερ. 4 1 2 4 3
Ερ. 5 2 3 1 4
Ερ. 6 2 3 1 4

Αν συγκεντρώσατε μέχρι 6 πόντους:
 Τα μαντάτα είναι δυσάρεστα για 
εσάς. Όχι απλώς δεν είστε οραματιστές, 
αλλά πιστεύετε επιπλέον πως είστε 
προσγειωμένοι, ρεαλιστές και έντιμοι, ενώ 
στην πραγματικότητα είστε μεμψίμοιροι, 
πεζοί και θλιβεροί. Πάψτε να βλέπετε γύρω 
σας μόνο απάτες και να είστε καχύποπτοι, 
γιατί η οπτική σας απλώς φανερώνει πως 
δεν βλέπετε την τύφλα σας. Με τέτοια 
μυαλά δεν πρόκειται να προκόψετε.

Αν συγκεντρώσατε 7 - 12 πόντους:
 Δεν είστε οραματιστές. Έχετε 
μία τάση να εκλογικεύετε τα πάντα και 
να προβαίνετε σε αναγωγές που αφήνουν 
αλώβητο το περιβάλλον σας. Κάποτε 

θεωρείτε μάλιστα ότι οι προσεγγίσεις 
σας έχουν χιούμορ. Λυπόμαστε, μα το 
χιούμορ σας είναι ξεπερασμένο και οι 
«εκλογικεύσεις» σας φτηνή απόπειρα 
να παραστήσετε τους υποψιασμένους. Η 
νόσος σας δεν είναι μη αναστρέψιμη, έχε-
τε όμως πολύ δρόμο ακόμη μπροστά σας.

Αν συγκεντρώσατε 13 - 18 πόντους:
 Αρχίσατε τις εξυπνάδες πάλι; 
Ποιοι νομίζετε πως είστε ώστε να 
ειρωνεύεστε ασύστολα; Οι ειρωνείες δεν 
αρμόζουν σε ανθρώπους οραματιστές. 
Ούτε έχετε όραμα, ούτε και πρόκειται 
να αποκτήσετε, γιατί η προσέγγισή σας 
δεν είναι φιλάνθρωπη αλλά ισοπεδωτική 
και ανθρωπόφοβη. Προφανώς ισχύει ότι 
βλέπετε το στραβό δέντρο και χάνετε 
το μονοπάτι στο δάσος. Καλύτερα να 
ιδιωτεύσετε ή να ασκητέψετε.

Αν συγκεντρώσατε 19 - 24 πόντους:
 Φιλότιμη η απόπειρά σας να μας 
ξεγελάσετε ότι τάχα έχετε όραμα, όμως 
άλλο είναι η ικανότητα να αναγνωρίζετε 
και να εξασκείτε τον πολιτικαντισμό 
και άλλο ο οραματισμός. Η δική σας 
περίπτωση πιο πολύ παραπέμπει στον ωμό 
κυνισμό και τον στυγνό μπαγαποντισμό. 
Δυστυχώς, δεν έχετε καμία πιθανότητα να 
αναδειχτείτε οραματιστές. Άλλωστε, ποιος 
από σας θα ’χε πραγματικά την έμπνευση 
να σχεδιάσει το μονοπάτι για τους τυφλούς 
πάνω στο δέντρο; Μην αυταπατάστε 
λοιπόν.

Γ.Σ.

Τεστ: Πόσο οραματιστές είστε;

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 

ΠΟΜΑΚΟΙ
ΚΑΤΑΓΩΓΗ & ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Πέτρος Α. Γεωργαντζής

Το ζήτημα της καταγωγής των Πομάκων είναι από τα πιο 
αμφιλεγόμενα θέματα της ιστορίας μιας μερίδας των κατοίκων 
της περιοχής της Θράκης, για το οποίον έχουν γραφεί 
πάρα πολλές απόψεις και εκδοχές, τόσο διαφορετικές και 

αποκλίνουσες 
μ ε τ α ξ ύ 
τους, ώστε 
κυριολεκτικά ο 
ενδιαφερόμενος 
αναγνώστης ή 
μελετητής να 
μη μπορεί μετά 
β ε β α ι ό τ η τ ο ς 
να καταλήξει 
σε κάτι το 
ε π ι σ τ η μ ο ν ι κά 
τεκμηριωμένο 
και αναντίλεκτο. 
Και τούτο διότι, 
δυστυχώς, στη 
δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η 
αυτού του 
θ έ μ α τ ο ς 
υπεισέρχονται 
και πρυτανεύουν 

άλλες σκοπιμότητες και επιδιώξεις, με συνέπεια η ιστορική 
αλήθεια να αποκρύπτεται ή παραθεωρείται, προκειμένου 
να εξυπηρετηθούν άλλα συμφέροντα και καιροσκοπισμοί. 
Ο κύριος λόγος αυτού του είδους των ερευνών είναι ότι 
επιχειρείται εκ των προτέρων η προσπάθεια εθνικής και 
πολιτιστικής αλλοτρίωσης, υφαρπαγής και προσάρτησης 
αυτού του  λαού, που κατοικεί επάνω στην οροσειρά της 
Ροδόπης, σε εθνοτισμούς και γεωπολιτικές στρατηγικές 
παρακειμένων κρατών.

Στη παρούσα εκδοτική προσπάθεια το όλο θέμα εκδιπλώνεται 
σε οκτώ κεφάλαια.
Συγκεκριμένα  στο πρώτο διερευνάται η καταγωγή των 
Πομάκων κατά τους Τούρκους, Βουλγάρους και Έλληνες 
μελετητές και επιχειρείται μια κάποια κριτική όλων αυτών 
των επί μέρους απόψεων.
Στο δεύτερο κεφάλαιο εκδιπλώνεται η πολιτική ιστορία 
της Ροδόπης κατά τους μέσους και ύστερους βυζαντινούς 
χρόνους(1018-1371).
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια για κατανόηση της 
περιρέουσας θρησκευτικής ατμόσφαιρας στη Ροδόπη κατά 
τους μέσους και ύστερους βυζαντινούς χρόνους, προκειμένου 
να κατανοηθούν ορισμένες θρησκευτικές συνιστώσες 
που επέδρασαν καθοριστικά στην μετέπειτα θρησκευτική 
συμπεριφορά των Πομάκων.
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις συνθήκες 
διαβιώσεως και τον εξισλαμισμό των κατοίκων της Θράκης 
και ειδικότερα των Αχριάνων-Πομάκων κατά την περίοδο 
της τουρκοκρατίας.
Στο πέμπτο κεφάλαιο καταβάλλεται προσπάθεια για 
κατανόηση των προσωνυμίων Αχριανός και Πομάκος, με 
παράθεση όλων των σχετικών απόψεων και κριτική αυτών.
Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται διάφορα τοπωνύμια και 
έθιμα των Αχριάνων-Πομάκων της ελληνικής Ροδόπης με 
χριστιανικές ή και ελληνικές ονομασίες ή καταβολές-ρίζες.
Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται  λόγος για τις ονομασίες των 
ενδυμάτων των Πομάκων καθώς και για δύο παλαιά δημοτικά 
τραγούδια αυτών με αποκαλυπτικό περιεχόμενο.
Στο όγδοο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις σχέσεις Πομάκων 
και Τούρκων και τις προσπάθειες των τελευταίων για να 
προσοικειωθούν τους Πομάκους, και επίσης εκδιπλώνονται 
κάποιες σκέψεις για όσους Πομάκους θέλουν να ασχοληθούν 
με την ιστορία της φυλής τους.
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Βραβεῖο γιά τή ΒΕΡΓΙΝΑ

Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
Ὅµως ἐπί 12 χρόνια λειτουργεῖ ὑγιῶς 
καί παράγει τρεῖς γεύσεις µπύρας (Lager, 
Κόκκινη, Weiss) κορυφαίας ποιότητας, 
ἄσχετα πού εἶναι σχεδόν ἀδύνατον νά 
τίς βρεῖς στήν ...τοπική ἀγορά. Στήν 
ἐκδήλωση ἡ µπύρα συνοδεύτηκε ἀπό 
δύο διατροφικά ὀνόµατα - σήµατα τῆς 
Ξάνθης, τῆς γαλακτοβιοµηχανίας 
«Ροδόπη» καί τῆς ἀλλαντοβιοµηχανίας 
Ἀφοι Παπαδόπουλοι. Τήν ἐκδήλωση 
ἐπένδυσαν µουσικά ὁ Ἀντώνης 
Μουσαδές καί οἱ Αcoustic Band µέ τζάζ, 
BOSA NOVA, κτλ.



Κυβέρνηση αναπάντητων ερωτημάτων
  Ο Σταύρος Λυγερός στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» (2/7-10) ξεγυμνώνει τον ρόλο της ας 
πούμε κυβέρνησής μας:
  «... Ας υποθέσουμε ότι μόνο με την εφαρμογή του μνημονίου μπορεί η Ελλάδα να 
κρατήσει το κεφάλι έξω από το νερό. Γιατί η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει παραλλήλως δικά 
της μέτρα για εξυγίανση των δημοσιονομικών και ανάπτυξη; Αναφέρω μερικά σκόρπια 
παραδείγματα, όχι τα σημαντικότερα: Σωστά επέβαλε αντικειμενικά τεκμήρια διαβίωσης. 
Γιατί, όμως, τόσο χαμηλά; Γιατί δεν επέβαλε και αντικειμενικά κριτήρια ελάχιστης 
φορολόγησης επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών; Γιατί δεν ανασυγκροτεί τον 
φοροεισπρακτικό μηχανισμό; Γιατί δεν εκκαθαρίζει τις υποθέσεις χρεών προς το Δημόσιο; 
Γιατί ανέχεται την ανασφάλιστη εργασία και την εισφοροδιαφυγή; Γιατί δεν αξιοποιεί τη 
μεγάλη δημόσια περιουσία και ειδικότερα τα ολυμπιακά ακίνητα, που ρημάζουν; Γιατί 
δεν εξορθολογίζει δομές και λειτουργίες στη δημόσια διοίκηση; Υπάρχουν περιθώρια 
να αυξήσει κάθετα την παραγωγικότητα και ταυτοχρόνως να εξοικονομήσει τεράστιους 
πόρους και ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί δεν υπάγει τους διοικητικούς υπάλληλους στο 
υπουργείο Εσωτερικών για να διευκολύνει τη μετακίνηση όσων πλεονάζουν σε υπηρεσίες 
που έχουν ανάγκες; Γιατί ανέχεται μαύρες τρύπες, όπως ο ΟΣΕ; Γιατί δεν δίνει κίνητρα 
και κυρίως γιατί δεν εξαλείφει το πλήθος αντικινήτρων για παραγωγικές επενδύσεις; Γιατί 
δεν αναπτύσσει τον θαλάσσιο τουρισμό και δεν δημιουργεί τουριστικά χωριά; Γιατί δεν 
αξιοποιεί τον -σύμφωνα με το ΙΓΜΕ- πλούσιο ορυκτό πλούτο στη βόρεια Ελλάδα; Γιατί 
δεν θεσμοθετεί την κατά προτεραιότητα δικαστική διεκπεραίωση των υποθέσεων, που 
αφορούν φορολογικά, διαφθορά και επενδύσεις; Ο κατάλογος των “γιατί” είναι πολύ 
μακρύς. Το νοικοκύρεμα και η εκμετάλλευση συγκριτικών πλεονεκτημάτων δεν απαιτεί 
ούτε κεφάλαια ούτε βραβείο Νομπέλ Οικονομίας. Απαιτεί, όμως, αίσθηση δημοσίου 
συμφέροντος, πολιτικό σχέδιο και βούληση. Δυστυχώς, η κυβέρνηση Παπανδρέου έχει 
μετατρέψει τη συνταγή της “τρόικας” σε αυτόματο πιλότο. Γι’ αυτό και εξαντλεί την 
ενεργητικότητα και αποφασιστικότητά της στην εφαρμογή του μνημονίου. Οι πράξεις της 
δείχνουν ότι το καθεστώς κηδεμονίας την έχει βολέψει». 

Το ψωμί του φτωχού στα χρηματιστήρια
    Η London Independent (2/7/10) γράφει για την παγκόσμια πείνα που γεννήθηκε 
στους οίκους του διεθνούς εμπορίου: 
   «Είναι η ιστορία του πώς ορισμένοι από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, 
όπως στελέχη της Goldman Sachs, της Deutsche Bank, επιχειρηματίες της Merrill Lynch 
και πολλών άλλων μεγαθηρίων ευθύνονται για την πείνα σε μεγάλο τμήμα του πλανήτη.
Η ιστορία αρχίζει κάπως έτσι: Κάπου στο τέλος του 2006, οι τιμές των τροφίμων σε 
ολόκληρο τον κόσμο άρχισαν να αυξάνονται ξαφνικά. Μέσα σε ένα χρόνο, η τιμή του 
σιταριού είχε αυξηθεί κατά 80%, το καλαμπόκι κατά 90 % ενώ η τιμή του ρυζιού ανέβηκε 
κατά 320 %. Η πείνα έκανε, λοιπόν, την εμφάνισή της ως φυσικό επακόλουθο των 
τρομακτικών ανατιμήσεων στα είδη πρώτης ανάγκης και 200 εκατομμύρια άνθρωποι 
–κυρίως παιδιά– μη μπορώντας να αντέξουν οικονομικά την αγορά των τροφίμων 
βυθίσθηκαν σε υποσιτισμό ή ασιτία. Ακολούθησαν αναταραχές και εξεγέρσεις σε 30 
χώρες ενώ τουλάχιστον μία κυβέρνηση ανετράπη. Δύο χρόνια μετά, την άνοιξη του 2008, 
οι τιμές, όπως μυστηριωδώς εκτοξεύθηκαν, εξίσου μυστηριωδώς και επανήλθαν στα 
κανονικά τους επίπεδα. Ο Jean Ziegler, ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για το δικαίωμα 
στα τρόφιμα, ονόμασε το γεγονός αυτό “μαζική δολοφονία της σιωπής” εξαιτίας των 
ανθρώπινων ενεργειών που το προκάλεσαν (...)
Οι περισσότερες από τις εξηγήσεις που δόθηκαν εκείνη την περίοδο αποδείχθηκαν 
ψευδείς. Το ξέσπασμα της πείνας δεν συνέβη επειδή οι προμήθειες μειώθηκαν: το Διεθνές 
Συμβούλιο Grain δηλώνει ότι η παγκόσμια παραγωγή σιταριού αυξήθηκε, ουσιαστικά, 
κατά την περίοδο εκείνη. Ωστόσο, το παραπάνω γεγονός δε συνέβη ούτε λόγω της αύξησης 
της ζήτησης: ο καθηγητής Jayati Ghosh του Κέντρου Οικονομικών Σπουδών στο Νέο 
Δελχί έχει αποδείξει ότι η ζήτηση στην πραγματικότητα μειώθηκε κατά 3% εκείνη την 
περίοδο. Άλλοι παράγοντες, όπως η άνοδος των βιοκαυσίμων, και η απότομη αύξηση της 
τιμής του πετρελαίου, μπορεί να συνέβαλαν στην έκρηξη της παγκόσμιας πείνας αλλά και 
πάλι τα στοιχεία αυτά δεν είναι αρκετά από μόνα τους για να εξηγήσουν μια τέτοια βίαιη 
αλλαγή (...)
Για πάνω από έναν αιώνα, οι αγρότες στις πλούσιες χώρες είχαν τη δυνατότητα να 
συμμετάσχουν σε μια διαδικασία για να προστατευθούν από τον κίνδυνο: μπορούσαν να 
συμφωνήσουν τον Ιανουάριο για να πουλήσουν τη σοδειά τους σε έναν επιχειρηματία τον 
Αύγουστο, σε καθορισμένη τιμή. Αν το καλοκαίρι ήταν καλό και ευνοϊκό για τις καλλιέργειές, 
ο αγρότης ίσως ζημιωνόταν σε σχέση με την τιμή που θα μπορούσε να τα πουλήσει 
τελικά , αλλά αν το καλοκαίρι αποδεικνυόταν ζημιογόνο για τη σοδειά ή σημειωνόταν 
μια παγκόσμια πτώση στις τιμές, τότε η πρωταρχική συμφωνία αποδεικνυόταν μια καλή 
κίνηση. Το σύστημα αυτό λειτουργούσε όταν αυτή η διαδικασία ήταν καλά οργανωμένη 
και συμμετείχαν μόνο επιχειρήσεις που είχαν άμεσο ενδιαφέρον για τον τομέα. Μέσα στη 
δεκαετία του 1990,όμως, η Goldman Sachs με άλλες επιχειρήσεις άσκησαν πίεση και οι 
κανονισμοί τελικά καταργήθηκαν. Έτσι, οι συμβάσεις μετατράπηκαν σε «παράγωγα» που 
θα μπορούσαν να αγοράζονται και να πωλούνται στους εμπόρους οι οποίοι δεν είχαν 
καμία σχέση με τη γεωργία. Αποτέλεσμα; Η γέννηση μιας αγοράς τροφίμων βασισμένη 
στην κερδοσκοπία. Έτσι, ο αγρότης συνεχίζει να πουλάει την παραγωγή του στον έμπορο 
10.000 λίρες. Όμως τώρα το συμβόλαιο μπορεί να πουληθεί σε κερδοσκόπους που 
το μεταχειρίζονται ως αντικείμενο πιθανού πλούτου. Η Goldman Sachs μπορεί να το 
αγοράσει και να το πουλήσει για 20.000 λίρες στη Deutsche Bank, που μπορεί να το 
ξαναπουλήσει για 30.000 στη Merrill Lynch κτλ κτλ, μέχρι που να μην διακρίνεται καμμία 
σχέση με την παραγωγή (...) Το 2006, οι κερδοσκόποι της αγοράς σαν τη Goldmans 
τραβήχτηκαν από την καταρρέουσα αγορά ακινήτων των ΗΠΑ. Θεωρώντας ότι οι 
τιμές των τροφίμων θα μείνουν σταθερές ή θα ανέβουν, γύρισαν εκεί τα χρήματά τους. 
Ξαφνικά οι τρομοκρατημένοι επενδυτές του κόσμου έτρεξαν εκεί πανικόβλητοι. Κι έτσι, 
ενώ προσφορά και ζήτηση τροφής έμεναν ίδιες, η προσφορά κι η ζήτηση παραγώγων 
βασισμένων στην αύξηση των τιμών των τροφίμων εκτοξεύθηκαν...»
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Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς
Δέν πρόλαβε νά φύγει ὁ Ντµίτρι 
Μεντβέντεφ ἀπό τίς ΗΠΑ, ὅπου 
περιόδευσε καί συζήτησε µέ τόν 
Ὀµπάµα τήν βελτίωση τῶν διµερῶν 
σχέσεων, καί τό FBI συνέταξε ἕναν 
φάκελο γιά µιά ὑπόθεση 11 Ρώσων 
πού συγκέντρωναν καί µετέφεραν 
πληροφορίες ἀπό τίς ΗΠΑ γιά 
λογαριασµό τῆς Μόσχας. 
Ἡ ὑπόθεση θυµίζει βέβαια Ψυχρό 
Πόλεµο, πράκτορες ἀπό τό κρῦο 
κτλ ἀλλά κάπου ...χωλαίνει. Τό 
προφίλ τῶν συλληφθέντων καί τῆς 
ὅλης ὑπόθεσης δέν πολυκολλάει 
στό χολυγουντιανό µοντέλο τῆς 
KGB. Δέν εἶναι γνωστό ἄν οἱ 
11 κατάφεραν νά ἀποκτήσουν 
διαβαθµισµένα στοιχεῖα. Δέν 
κατηγοροῦνται γιά κατασκοπεία 
(παρά µόνο γιά «συνωµοσία» καί 
ξέπλυµα χρήµατος). Δέν εἶχαν 
διεισδύσει σέ κάποιες καίριες 
θέσεις, παρά βρισκόντουσαν κοντά 
σέ κῦκλους πού παράγουν πολιτική 
(χρηµατιστηριακούς κ.ἄ.)  ἀπό τούς 
ὁποίους µάθαιναν πληροφορίες, 
π.χ. σχετικά µέ τήν ἀµερικανική 
πολιτική στά προγράµµατα µείω-
σης τῶν ἐξοπλισµῶν, µέ τήν πορεία 

τοῦ χρυσοῦ στίς ἀγορές κτλ. Τελικά 
συµφωνήθηκε ἡ ἀνταλλαγή καί 
ἐπιστροφή τους στή Ρωσία. 
Ὁπότε; Δέν ἐπρόκειτο παρά γιά µία 
ὑπόθεση ρουτίνας, ἀπό τίς ἐπιχει-
ρήσεις συλλογῆς πληροφοριῶν 
πού γίνονται ἀπό ὅλα τά κράτη καί 
συνήθως κλείνουν παρασκηνιακά, 
χωρίς φῶτα δηµοσιότητας καί 
φανφάρες. Ἄλλωστε τήν ὑπόθεση 
τήν παρακολουθοῦσε τό FBI ἐδῶ 
καί µιά δεκαετία, οἱ συλληφθέντες 
µπαινόβγαιναν στίς ΗΠΑ ἀπό 
χρόνια, τί συνέβη καί προχώρησαν 
σέ συλλήψεις αὐτή τή χρονική 
συγκυρία; Εἶναι νά µήν σκέφτεσαι 
πώς τό βαθύ ἀµερικανικό κράτος 
δέν καλοβλέπει τήν (ρεαλιστική) 
ρωσική πολιτική τοῦ Ὀµπάµα; 
Μήπως αὐτό δέν διεφάνη ἤδη ἀπό 
τήν δυσφορία κάποιων κύκλων γιά 
τήν ἀπόφαση τοῦ Λευκοῦ Οἴκου 
νά µαταιώσει τήν ἐγκατάσταση 
τῶν πυραυλικῶν συστηµάτων πού 
προόριζε ὁ Μπούς γιά Πολωνία - 
Τσεχία; Προφανῶς οἱ ὑποχωρήσεις 
τῆς Ρωσίας (Ἰράν, Ἀφγανιστάν...) 
ἐκλαµβάνονται ὡς δείγµατα ἀδυ-
ναµίας. Καί δικαίως, ἴσως...

Στίς 30 Ἰουνίου τό 
καηµένο τό Κονγκό 
(ὅπου 232 ἄνθρωποι 
σκοτώθηκαν στίς 4/7 ἀπό 
ἔκρηξη σέ ἀνατραπέν 
βυτίο καυσίµων) 
γιόρταζε τά 50 χρόνια 
τῆς ἀνεξαρτησίας του. Ἡ 
πλουσιότερη χώρα τῆς 
Ἀφρικῆς, πού βρίσκεται 
καί στήν κεντρικότερη 
θέση τῆς Μαύρης 
Ἠπείρου, δέν εἶχε καί 
πολλούς λόγους νά γιορτάσει, 
καθώς µέ τήν «ἀνεξαρτησία» οὔτε 
πραγµατική εἰρήνη πέτυχε, οὔτε 
τά ὀρυκτά πλούτη της πέρασαν 
στόν ἔλεγχό της. Ὁ ἐµφύλιος µέ τά 
5,4 ἑκατοµµύρια νεκρούς (οἱ µισοί 
ἦταν παιδιά!) καί τούς τόσους 
πρόσφυγες τῶν τελευταίων 15 
χρόνων δέν ἔληξε µέ τήν δεκάχρονη 
καί ἀµφιλεγόµενη παραµονή 
22.000 κυανόκρανων (γιά τούς 
ὁποίους ὁ ΟΗΕ παραδέχθηκε 150 
περιπτώσεις βιασµῶν!). Ἔτσι, ἡ 
κυβέρνηση τοῦ Ζοζέφ Καµπιλά, 
πού προσπαθεῖ νά πατήσει στά 
χνάρια τοῦ ἱστορικοῦ πρώτου ἡγέτη 
τοῦ Κονγκό, Πατρίκ Λουµούµπα,  
ζητάει τήν ἀποχώρηση τοῦ ΟΗΕ 
µά ὡς τώρα πέτυχε µόνο τήν 

ἀνακοίνωση µιᾶς µείωσης 10%. Ἡ 
χώρα, πού βρίσκεται στά χέρια τῆς 
Παγκόσµιας Τράπεζας καί τοῦ ΔΝΤ, 
πασχίζει δυόµιση χρόνια τώρα νά 
ἀναθεωρήσει τά συµβόλαια τῶν 
ξένων µεταλλευτικῶν ἑταιρειῶν 
(π.χ. ἡ καναδική First Quantum 
Minerals Ltd) πού ὑπογράφηκαν 
στή διάρκεια τοῦ πολέµου ἤ ἀπό 
µεταβατικές κυβερνήσεις, µήπως 
κι ἐπωφεληθεῖ κάποτε καί ἡ ἴδια. 
Μόλις στίς 2 Ἰουνίου ὁ ἀκτιβιστής 
Φλόριµπερτ Τσεµπέγια βρέθηκε 
νεκρός καί δεµένος στό πίσω 
κάθισµα τοῦ αὐτοκινήτου του, 
µιά µέρα µετά τήν κλήση του 
στήν Ἀστυνοµία. Ὁ ἀρχηγός 
τῆς Ἀστυνοµίας τέθηκε σέ 
διαθεσιµότητα καί συνελήφθησαν 
ἄλλοι ἀξιωµατικοί της.

Πίσω στόν Ψυχρό Πόλεµο;

Κόστα Ρίκα: Γεύση ἀπό στράτευµα
7.000 πεζοναῦτες, 46 πολεµικά πλοῖα καί ἑκατοντάδες ἑλικόπτερα 
τῶν ΗΠΑ σέ µιά κεντροαµερικάνικη χώρα, τί εἶναι; Εἰσβολή; Λάθος! 
Πραξικόπηµα; Λάθος! Εἶναι ...συµφωνία γιά τήν καταπολέµηση τῶν 
ναρκωτικῶν! Γιά τήν ἀκρίβεια εἶναι ἡ λευκή ἐπιταγή πού ἔδωσε ἡ 
κυβέρνηση τῆς Κόστα Ρίκα στούς γιάνκηδες, µαζί τήν ἐλευθερία κάθε 
κίνησης στό ἐσωτερικό τῆς χώρας, προκειµένου νά εὐοδωθεῖ ὁ ...ἱερός 
σκοπός τῆς καταπολέµησης τῶν ναρκωτικῶν. Ἄς σηµειωθεῖ ὅτι ἡ χώρα 
ὄχι µόνο δέν εἶχε ποτέ ἐξεγέρσεις καί πολέµους ἀλλά ἔχει καταργήσει 
καί τόν Στρατό ἐδῶ καί 6 δεκαετίες - µάλιστα γιορτάζει κάθε 1η 
Δεκεµβρίου τήν κατάργησή του! Ἔ, τώρα λοιπόν ἀπέκτησαν κι αὐτοί, 
καί µάλιστα χωρίς νά κουνήσουν τό δαχτυλάκι τους. Μόνο πού εἶναι 
ξένος καί µέ στοχεύσεις ξένες πρός τόν τόπο. Ἔ, τί νά κάνουµε, κανείς 
δέν µπορεῖ νά τά ἔχει ὅλα!

Τά πλούτη τοῦ Κονγκό εἶν’ ἡ κατάρα του



ΡΚΚ μετά θάνατον

Ανακοινώθηκε πως με βάση τα επίσημα 
στοιχεία στον αιματηρό πόλεμο ανάμεσα 
στο ΡΚΚ και στις δυνάμεις ασφαλείας της 
Τουρκίας, πέθαναν 42.044 άτομα. Εξ αυτών 
οι 6.653 αναφέρονται ως ̈ μάρτυρες¨, 5.687 
σαν ̈ θύματα της τρομοκρατίας¨ και 29.704 
που “σκοτώθηκαν”. (...) Το πώς βιώνουν οι 
οικογένειες των Τούρκων τους συγγενείς 
τους ως ¨μάρτυρες¨ ή ¨θύματα 
τρομοκρατίας¨ το ξέρουμε πολύ 
καλά, αλλά  επειδή σκέφτηκα 
πως δεν ξέρουμε πως η 
κουρδική πλευρά αντιμετωπίζει 
αυτές τις καταστάσεις με όσους 
¨σκοτώθηκαν¨, σας καλώ να 
δούμε και την ¨άλλη πλευρά 
του φεγγαριού. 
Ζηλεύοντας την Τουρκάλα 
μάνα
Έτος 2007. Ένα κρύο 
φθινοπωρινό βράδυ σε ένα 
φτωχικό σπίτι της περιοχής Μπαγλάρ του 
Ντιαρμπακίρ μια Κούρδισσα με τρεμάμενη 
και θλιμμένη φωνή εξιστορεί: ¨Θα ήθελα 
να να έχω ασχοληθεί με τον θάνατο του. 
Να τον πλύνω με τα χέρια μου και να τον 
θάψω¨ . Το άτομο για το οποίο μιλούσε ήταν 
ο Αϊντίν, το μεγαλύτερο από τα τέσσερα 
παιδιά της. Όταν το 1990 βγήκε στο βουνό 
ήταν ένας 19χρονος φοιτητής. Την άνοιξη 
του 1992, σκοτώθηκε σε σύγκρουση με 
τις δυνάμεις ασφαλείας στην περιοχή του 
Σιρνάκ και ετάφη σε μέρος ανάμεσα Σιρνάκ 
και Τζίζρε. Ήταν χρόνια που ο εμφύλιος 
ήταν στο αποκορύφωμα. Η οικογένεια από 
τον φόβο δεν πήγε να ζητήσει το σώμα, και 
αργότερα υποχρεώθηκε να μεταναστεύσει. 
Η μητέρα του Αϊντίν συνεχίζει: Πέρασαν 
περίπου 15 χρόνια. Δεν υπάρχει ούτε μια 
ταφόπετρα για τον γιό μου να πάω να 
κλάψω. Από τοτε που πέθανε εδώ στον 
λαιμό μου έχω ένα κόμπο. Και κάθε μέρα 
λίγο μεγαλώνει. Μερικές φορές χτυπάει 
η πόρτα και σκέφτομαι πως ίσως είναι 
εκείνος. Ανοίγω την πόρτα, μα δεν είναι 
εκείνος. Ξέρω ότι δεν ζει. Όμως εδώ και 
15 χρόνια για μένα ζει κάθε μέρα, κάθε 
μέρα νεκρός. Διότι ακόμα το σώμα του 
δεν το είδαμε, έτσι έχουμε μια έστω μικρή 
ελπίδα πως ακόμη ζει. Οι Τούρκοι έιναι 
τυχεροί. Τουλάχιστον έχουν τις κηδείες 
τους. Όλοι οι πασάδες, όλοι οι πολιτικοί, 
όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι πηγαίνουν 

στις κηδείες. Τις τελετές των κηδειών 
τις δείχνουν οι τηλεοράσεις. Εκείνοι 
θάβουν τους νεκρούς τους όπως θέλουνε. 
Έχουν και έναν τάφο που θα μπορούνε να 
επισκέπτονται. Όταν θα κλαίνε θα υπάρχει 
και μια ταφόπλακα να ακουμπήσουν το 
κεφάλι τους. Οι άνθρωποι λένε πως ¨αυτό 
είναι ένας πόλεμος¨. Το κράτος λέει πως 
¨αυτοί είναι τρομοκράτες¨. Πιστεύω πως 
αυτή είναι η μοίρα. Αυτό καταλαβαίνω. 
Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κρίση 

του Θεού. Πρέπει να την αποδεχτούμε. 
Όμως τι θέλει το κράτος από τις κηδείες 
μας, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω¨.
 Το κράτος πιο δυνατό ή οι νεκροί;
(...) Το κράτος μέσω των νεκρών κάνει 
επίδειξη δύναμης. (...) Για αυτό ενώ στις 
τηλεοράσεις με τον πλέον εντυπωσιακό 
τρόπο δείχνει για τους Τούρκους 
¨μάρτυρες¨ με τυλιγμένη τη σημαία, να 
θάβονται με κρατική τελετή δείχνοντας 
τον πόνο των Τούρκων γυναικών, για τους 
Κούρδους νεκρούς δεν γίνεται καν λόγος. 
Ακόμη και αν αναφέρεται, μιλάει για όσους 
¨σκοτώθηκαν¨, ή δείχνει τις φωτογραφίες 
των νεκρών στη σειρά κάτω, σαν τις 
σαρδέλλες. Καμμία αναφορά φυσικά για 
τις μητέρες των νεκρών. Καμμία κάμερα 
δεν στρέφεται στις Κούρδισσες μάνες. 
(...) Μάλιστα οι κρατικοί αξιωματούχοι 
δεν πηγαίνουν ούτε καν στις κηδείες των 
¨μαρτύρων¨ που κατάγονται από τα ΝΑ. 
Μάλιστα πολλές φορές ανάμεσα στους 
στρατιώτες που σκοτώνονται υπάρχουν 
και Κούρδοι, και πολλές Κούρδισσες 
έχουν το ένα παιδί τους στον στρατό και το 
άλλο στο βουνό. Μερικές φορές κάποιες 
Κούρδισσες μάνες τη μια μέρα κλαίνε για 
το ένα τους παιδί που ¨εξουδετερώθηκε¨ 
και την άλλη για το βλαστάρι τους που 
έγινε ¨μάρτυρας¨…
Αυτοί που τους βγάλαν απ’ τους τάφους
Πράττοντας έτσι το κράτος σκοτώνει 

δύο φορές τους ΡΚΚδες. Και φυσικά 
και συμβολικά. Διότι ξέρει ότι σε όλους 
τους πολιτισμούς το να ¨αφήνεις άταφο 
τον νεκρό¨ είναι η πιο μεγάλη ντροπή. 
Το κράτος σε αυτό το σημείο είναι τόσο 
αποφασισμένο που βρίσκει τους τάφους 
των μελών του ΡΚΚ που σκοτώθηκαν στις 
συγκρούσεις, και είτε τους βομβαρδίζει 
είτε τους καταστρέφει. Το ίδιο ισχύει 
και για τα νεκροταφεία στις πέραν των 
συνόρων συγκρούσεις στο Καντίλ ή 
στο Μαχμούρ. Το κράτος έχει μεθόδους 
επεμβάσεων του τύπου: Οι κηδείες θα 
γίνονται μόνο κατά τον τρόπο που θέλει το 
κράτος, στο μέρος όπου θέλει, από αυτούς 
που θέλει και θα θάβονται την χρονική 
στιγμή που επιθυμεί. Όμως υπήρξαν και 
χειρότερα. Όταν το 1998 10 μέλη του ΡΚΚ 
σκοτώθηκαν στην περιοχή ανάμεσα στο 
Σέρικ της Αττάλειας και το Μάναβγκατ, και 
θάφτηκαν στα νεκροταφεία της Αττάλειας 
και του Μάναβγκατ, διεπράχθη κάτι ίσως 
για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας. 
Στο Μάναβγκατ χιλιάδες ¨εθνικιστές νέοι¨ 
και συγγενείς μαρτύρων συγκεντρώθηκαν 
στην πλατεία φωνάζοντας ¨Τι ευτυχία 
να λές ότι είσαι Τούρκος¨ και ¨Κατάρα 
στο ΡΚΚ¨ και μετά έκλεισαν τον δρόμο 
Μάναβγκατ-Αττάλειας¨. Αυτοί ζητούσαν 
τα μέλη του ΡΚΚ που είχαν θαφτεί στο 
νεκροταφείο να εξαχθούνε και να θαφτούν 
αλλού ή ακόμα καλύτερα να καούνε. Η 
δικαιολογία τους ήταν η εξής: Οι μάρτυρες 
και οι τρομοκράτες δεν μπορεί να είναι 
δίπλα δίπλα. Όταν αυξήθηκε η ένταση, 
οι υπεύθυνοι ικανοποίησαν το αίτημα του 
πλήθους και τα σώματα εξήχθησαν από 
τους τάφους και θάφτηκαν στο νεκροταφείο 
της Αττάλειας. Ακολούθως όμως ανάλογα 
περιστατικά υπηρξαν και στην Αττάλεια. 
Και οι αρμόδιοι της Αττάλειας υπάκουσαν 
στις απαιτήσεις του πλήθους, και τα 
πτώματα για μια ακόμη φορά εξήχθησαν 
και θάφτηκαν σε άγνωστο μέρος. Σε αυτό 
το απάνθρωπο γεγονός δεν είδαμε κάποιαν 
αντίδραση ούτε από τους αρμόδιους, ούτε 
από τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης. 
Έτσι γίναμε μάρτυρες πως σε στιγμές 
¨εθνικισμού¨ ή ̈ πατριωτισμού¨ δεν υπάρχει 
ηθική αξία που να μην μπορούμε να 
καταπατήσουμε. Κι όμως κατά μήκος της 
ιστορίας το ¨δικαίωμα στην ταφή¨ υπήρξε 
ένα από τα πιο ιερά. Σ’ αυτό το θέμα το πιο 
ωραίο μνημείο αποτελεί η τραγωδία του 
Σοφοκλή ¨Αντιγόνη¨.   
Δεν είναι κηδεία αλλά ¨εθνικός γάμος¨

Η απάντηση των Κούρδων σε αυτά είναι 
η μαζική συμμετοχή στις κηδείες αυτών 
που είχαν τη τύχη να βρεθούνε. Το ΡΚΚ 
έμαθε την επίδραση των κηδειών πάνω 
στον εχθρό (Ισραήλ), όταν τα έτη 1980-
82 η PLO παρείχε εκπαίδευση στα μέλη 
του στα στρατόπεδα της Συρίας και του 
Λιβάνου. Και η PLO το είχε μάθει όταν οι 
Παλαιστίνιοι στα 1936-39 αντιστέκονταν 
στους Βρετανούς. Η πρώτη κηδεία -
διαδήλωση οργανώθηκε τον Ιανουάριο 
του 1990 για το μέλος του ΡΚΚ Μπινέβς 
Αγκάλ (Μπεριβάν) στην πόλη Τζίζρε. 
(...) Το περιστατικό όμως που έδειξε 
περισσότερο την πολιτική ισχύ των 
κηδειών ήταν τον Ιούλιο του 1991 η κηδεία 
του Βεντάτ Αϊντίν στο Ντιαρμπακίρ. Ο 
Αϊντίν ήταν πρόεδρος του κόμματος ΗΕΡ 
στην περιοχή. Στις 5-7-1991 η Αστυνομία 
τον πήρε από το σπίτι και 2 μέρες μετά 
το πτώμα του βρέθηκε στον δρόμο 
Ντιαρμπακίρ-Ελάζιγ. Μετά από χρόνια 
φάνηκε ότι είχε απαχθεί από την ομάδα-
δημίων του κράτους, του αξιωματικού 
Τζέμ Ερσεβέρ, είχε βασανιστεί και είχε 
δολοφονηθεί με σφαίρα στο κεφάλι. Στην 
κηδεία συμμετείχαν 100.000 άτομα. Όχι 
μόνο το Ντιαρμπακίρ, αλλά όλη η περιοχή 
επηρρεάστηκε από αυτό το γεγονός. 
Εκείνη τη μέρα ομάδες πολιτικά αντίπαλες 
έδωσαν τα χέρια, ο λαός ενώθηκε. 
Άξιες Οικογένειες
Είναι δύσκολο να το δεχτεί η τουρκική 
πλευρά, όμως και το ΡΚΚ αποκαλεί 
τους νεκρούς του ¨μάρτυρες¨. Το δόγμα 
του ηρωισμού του ΡΚΚ, αν και δεν 
περιλαμβάνει ισλαμικές αναφορές, μοιάζει 
πολύ. Οι νεκροί θάβονται με βάση τα 
ιλαμικά έθιμα. (...) Όπως οι Τούρκοι έτσι 
και αυτοί, ευλογούνται ως ¨μάρτυρες¨ σε 
εφαρμογή του συνθήματος ¨η πατρίδα 
υπάρχει ως τέτοια αν υπάρχουν νεκροί για 
χάρη της¨. Στις οικογένειες που πληρώνουν 
στον ¨εθνικό αγώνα¨ αυό το ¨τίμημα¨ 
δίνεται το προσωνύμιο ̈ Άξιες οικογένειες¨, 
στις σημαντικές μέρες του χρόνου οι 
τοπικοί διοικούντες τους επισκέπτονται 
και δίνεται δουλειά στον δήμο σε παιδιά 
αυτών των οικογενειών. Σήμερα στις 
κηδείες των Κούρδων μετέχουν χιλιάδες 
άτομα, σα να πρόκειται για γάμο. Αν η 
νεκρή είναι παρθένα βάζουν στα χέρια της 
κινά. Και για τις μεν γυναίκες λένε πως 
¨παντρεύτηκε το Κουρδιστάν¨ και για τους 
άντρες πως έγινε ¨γιός του Κουρδιστάν¨. 
Οι συμμετέχοντες στις τελετές φοράνε 

πολύχρωμα ρούχα και χορέυουνε 
συνοδεία ζουρνά. Στους ζουρνάδες 
προστίθενται και ιδιαίτερα τραγούδια 
ή ¨εθνικοί¨ ύμνοι για τους ¨μάρτυρες¨.  
Στα έτη 1984-1989 για κάθε ̈ μάρτυρα¨ 
συνέθεταν και ένα τραγούδι, αλλά 
όταν στα έτη 1990-1992 οι νεκροί 
έφτασαν τους χιλιάδες αυτό το έθιμο 
έφτασε στο τέλος του, και παρέμεινε 
να συντίθενται τραγούδια μόνο για 
τους πολύ γνωστούς. Έτσι π.χ. το 
γραμμένο για τον Βεντάτ Αϊντίν 
τραγούδι με τίτλο ¨Amedé Serhildané¨ 
στις εκλογές του 1991 παίχτηκε 
παντού. Σε αυτές τις κηδείες-γάμους 
γίνεται προσπάθεια εκτός της μάνας 
οι άλλοι να μην κλαίνε, και οι κραυγές 
να καλύπτονται από ήχους γέλιου. 
Αυτό γίνεται με τη λογική να μην 
ενθαρρυνθεί ο εχθρός. Μετά την ταφή 
η τελετή συνεχίζεται στα λεγόμενα 
¨Σπίτια συλλυπητηρίων¨. Και μετά 
στην γλώσσα και στη καρδιά των 
μανάδων… Στα νεογέννητα δίνονται 
ονόματα μαρτύρων όπως τα κωδικά 
ονόματα Μπεριβάν, Ζιλάν, Σιγιάρ, 
Βελάτ, Ροσάτ, Ζοζάν, Νεβρόζ...

Αϊσέ Χούρ, εφ. “Ταράφ”, 27-6-2010
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Χειρότερα ἀπό τή Χιροσίµα!

       Στίς 3 Ἰουλίου κυκλοφόρησε στήν Ἑλβετία (International 
Journal of Environmental Studies and Public Health) ἡ 
ἐπιδηµιολογική µελέτη τῶν Μάλακ Χαµντάν καί Κρίς 
Μπάσµπυ. Τά συµπεράσµατά της εἶναι τροµακτικά, 
καθώς δείχνουν αὔξηση καρκίνων, λευχαιµιῶν, παιδικῆς 
θνησιµότητας κτλ πολύ µεγαλύτερη ἀπό ἐκείνην 
στή Χιροσίµα ἤ στό Ναγκασάκι µετά τίς ἀτοµικές 
βόµβες τοῦ 1945! Μάλιστα τό φάσµα τῶν καρκίνων 
πού τετραπλασιάστηκαν εἶναι ἴδιο µέ κεῖνο σέ ὅσους 
εἶχαν ἐκτεθεῖ στήν ἀκτινοβολία τῆς βόµβας τότε. Οἱ 
συγκρίσεις µέ τίς γειτονικές χῶρες εἶναι καταλυτικές, 
µέ τίς ἀνωτέρω ἀσθένειες νά ἐµφανίζονται µέ δεκάδες 
φορές µεγαλύτερη συχνότητα. Κι ἕνα τελευταῖο, πού 
δέν ἀκούγεται τόσο σοβαρό ὅσο στήν πραγµατικότητα 
εἶναι: ἡ ἀνατροπή στίς γεννήσεις ἀγοριῶν/κοριτσιῶν, 
ἀπό τό 1,05 στό 0,86. Τό ἴδιο εἶχε συµβεῖ καί στή Χιροσίµα. 
«Πρόκειται γιά ἕνα ἀνησυχητικό καί ἀσυνήθιστο 
ἀποτέλεσµα, πού παρήχθη ἀπό ἔκθεση σέ ἕναν ἰσχυρό 
µεταλλακτικό παράγοντα ὁ ὁποῖος πρέπει νά ἐντοπισθεῖ. 
Πρέπει ὁπωσδήποτε νά µάθουµε τί συνέβη τό 2004», λένε 
οἱ έρευνητές. 
        Ποιάν περίπτωση ἀφοροῦν ὅλα τοῦτα; Τήν πόλη 
Φαλούτζα τοῦ Ἰράκ. Αὐτήν πού δέχθηκε τόν Νοέµβριο 
τοῦ 2004 (δεύτερη) λυσσαλέα ἐπίθεση τῶν Ἀµερικανῶν µέ 

ὅπλα ἀπεµπλουτισµένου 
οὐρανίου καί λευκοῦ 
φωσφώρου, τά ὁποῖα 
προκάλεσαν φρικτές 
ἀπώλειες (πτώµατα 
φρικτά καµµένα) µεταξύ 
τῶν ἀνταρτῶν καί τῶν 
ἀµάχων. Ἦταν ἡ πιό 
φονική µάχη γιά τόν 
ἀµερικανικό Στρατό 
µετά τό Βιετνάµ (µέ 
95 νεκρούς, χώρια τῶν 
συµµάχων του), στήν 
ὁποία 15.000 πεζοναῦτες 
καί ὑπό τήν κάλυψη τῆς 

ἀεροπορίας καί τῶν ἁρµάτων µάχης κατάφεραν νά 
νικήσουν 500 ἀντάρτες καί τούς ὑποστηρικτές τους στόν 
πληθυσµό τῆς πόλης.
      Ὁ  ...γενναῖος στρατηλάτης πού ἡγεῖτο τῆς ἀµερικανικῆς 
δύναµης σέ κεῖνο τό µακελλειό (πού πρώτη ἡ κρατική 
τηλεόραση RAI τῆς Ἰταλίας τό ἀποκάλυψε) ἦταν ὁ 
Richard F. Natonski, µέ τή ...γνωστή ἐθνοθρησκευτική 
ρίζα. Ὄχι µόνο δέν ὑπαινίχθηκε κανένας τήν πιθανότητα 
τιµωρίας του ἀλλά καί συνεχίζει τήν καριέρα του, 
παριστάνοντας τώρα τόν διοικητή τῆς Marine Corps 
Forces Command. Αὐτά τά λιλιά πού κουρντίστηκε, νά 
ἀφοροῦν τά ἐγκλήµατα πού διέπραξε;



Ἡ ἀκύρωση τοῦ 15νθημέρου

Ἀκύρωσε τή συναυλία της ἡ Τζένιφερ 
Λόπεζ στά Κατεχόµενα, µετά ἀπό 
χιλιάδες διαµαρτυρίες ἑλληνοκυπρί-
ων. Σελέµπριτι - ξεσελέµπριτι, ἡ ζη-
µιά θά γινόταν. Εἶναι σαφῶς νίκη...
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Ὁ Γιωργάκης τοῦ 15νθημέρου

«Εἶναι ἀνάγκη νά εἴµαστε ἀντιεξου-
σιαστές στήν ἐξουσία», δήλωσε στήν 
«Ε» (4/7). Γι’ αυτό παρέδωσε τήν 
ἐξουσία στό ΔΝΤ κι αὐτός πιά ἀπερί-
σπαστος ἀµολάει τίς παπαριές του.

Τό φόρουμ τοῦ 15νθήμερου 

Γιά τό «Φόρουµ γιά τήν Ἑλλάδα» ἡ 
ἀποκλειστικότητά µας: ΔΕΝ φαίνεται 
νά µετέχει ὁ Τζώρτζ Μπούς, ἡ ΜΙ5, 
ὁ Κόφι Ἀνάν, ὁ Πήλιος Γούσης, ὁ 
Σωτηράκης Κουγιάς κι ὁ Δ. Νενέκος.

Ἡ μετάταξη τοῦ 15νθημέρου

Καί ξαφνικά ὁ τ. πρόεδρος τοῦ ΣΥΝ 
µετατάχτηκε στόν ἀθλητικό τοµέα:  
ὁ Ν. Κωνσταντόπουλος ἔγινε πρόε-
δρος στόν ΠΑΟ. Τοὐλάχιστον ἦταν 
µετάταξη κι ὄχι ἀπόλυση...

Τό τί είδους κόµµα είναι η Νέα Δηµοκρατία είναι 
γνωστό τοις πάσι και κανένας δεν περιµένει από 
εµάς να του το πούµε: Ένας µηχανισµός της κακιάς 
ώρας, χωρίς ίχνος ιδεολογίας και ανιδιοτέλειας, 
στο εσωτερικό του οποίου οι αντίπαλες φατρίες 
σκοτώνονται για το έπαθλο της εξουσίας που 
οδηγεί και στον τελικό στόχο, τον γνωστό και ως 
µαρχάλα. Στά θεµελιώδη του χαρακτηριστικά 
ας προστεθεί και η χρόνια συµπλεγµατικότητα 
που το διακρίνει έναντι του ΠαΣοΚ, µε βάση την 
οποία επί χρόνια αντιγράφει τα συνθήµατά του 
και τις πρακτικές του. 
Η αναπάντεχη άνοδος όµως του Αντώνη Σαµαρά 
στην εξουσία, όταν πια η κοµµατική αποθήκη του 
τίποτε και η υποµονή της κοµµατικής πελατείας 
είχε εξαντληθεί, έδωσε το φιλί της ζωής στον 
ηµιθανή σχηµατισµό. Κάποιοι άνθρωποι µε 
ιδέες και αντιλήψεις ανεπηρρέαστες από την 
πολιτική ορθότητα, την εθελοδουλεία και την 
συµφεροντολογική αντίληψη για την πολιτική, 
προερχόµενοι από το “Δίκτυο 21” κι έχοντας 
εµπιστοσύνη στον Σαµαρά, προσπάθησαν να 
σταθούν στο πλάι του: ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, 
ο (παλιός νοµάρχης Ροδόπης) Διονύσης Καρα-
χάλιος, ο Φαήλος Κρανιδιώτης... 
Τι απεδείχθη όµως στο συνέδριο µε την εκλογική 
αποδοκιµασία του τρίτου (και εν µέρει του πρώτου) 
για την Πολιτική Επιτροπή του κόµµατος; Ότι 
τα κωµικά ανθρωπάκια που κάνουν (ακόµη) 
κουµάντο στη ΝΔ δεν πρόκειται να αφήσουν 
τα µικροφέουδά τους έτσι εύκολα. Οχυρωµένοι 

πίσω από τις µπούρδες περί “µεσαίου χώρου” 
και “φιλελεύθερου χαρακτήρα του κόµµατος” 
κατάφεραν να αποτρέψουν τη νίκη του 
πατριωτικού χώρου, που την είδαν να έρχεται 
απειλητική για την µηδαµινότητά τους.
Βεβαίως σε επίπεδο ουσίας δεν κατάφεραν τίποτε, 
αφού η (σικέ) µάχη ήταν µόνο για οφίκια άνευ 
περιεχοµένου. Οι άνθρωποι του Προέδρου θα 
αποτελέσουν την πρώτη γραµµή του κόµµατος, 
που πάντα έπασχε από έλλειψη ιδεολογικής 
γραµµής και καθαρής φυσιογνωµίας, είτε αυτό 
αρέσει στα τρωκτικά και στις νούλες είτε όχι. 
Δεν γνωρίζουµε βεβαίως αν το εγχείρηµα του 
εξελληνισµού µε ενέσεις ανθρώπινου δυναµικού 
(σαν τον αγαπητό µας Φαήλο) θα πετύχει αλλά 
ο Σαµαράς σίγουρα θα επιµείνει. Πού αλλού 
δηλαδή θα µπορούσε να στηριχθεί; Στόν Δήµα ή 
στόν ...Αβραµόπουλο;

ΝΔ: Ἀντίσταση στὴν ἀπόπειρα ἐξελληνισµοῦ της 

Η ΠΤΩΧΕΥΣΗ 
ΚΑΤΑΦΤΑΝΕΙ!

  Σέβοµαι τή στάση ὅλων τῶν 
συνειδητῶν πολιτῶν καί ὅλες τίς 
τεκµηριωµένες ἀπόψεις, ἔστω κι 
ἄν διαφωνοῦµε κάθετα. Μιλῶ 
βεβαίως γιά ἐνεργό συνείδηση 
καί στέρεη τεκµηρίωση, ὄχι γιά 
ἀµπελοφιλοσοφίες καφενείου ἤ γιά 
ψυχοπαθολογικές καθηλώσεις ὀπα-
δικοῦ τύπου. Ἔτσι, προσπαθώντας 
νά διαλευκάνω τό ποῦ ἀκριβῶς 
κρυφοελπίζει ὁ µέσος πολίτης, 
καταλήγω πώς µᾶλλον προσδοκᾶ 
νά τή βγάλει καθαρή µέ τά µέτρα 
πού ἤδη ἔχουν ληφθεῖ καί µέ ἕνα 
συµµάζεµα πού ἴσως ξεκινήσει. 
Κάπως ἔτσι τό φαντάζεται, ἐκτός κι 
ἄν ΔΕΝ εἶναι δηµόσιος ὑπάλληλος, 
ὁπότε λόγῳ τῆς ἄµεσης ἐπαφῆς µέ 
τήν πραγµατικότητα, οἱ ψευδαι-
σθήσεις του θά ἔχουν ἐξανεµιστεῖ.
      Βλέπω λοιπόν στόν Νόµο 3845, ΦΕΚ 
65/2010 πού µᾶς φόρεσε τά µέτρα, 
πώς στόχος εἶναι ἡ ἐξοικονόµηση 5,8 
ἑκ. εὐρώ γιά τό 2010. Καί παράλληλα 

διαβάζω στά κυβερνητικά στοιχεῖα 
ὅτι ἡ πρόβλεψη εἶναι ἤδη 1 δισ. πάνω 
οἱ δαπάνες καί 1 δισ. κάτω τά ἔσοδα 
(ἐνδεικτικό πώς ἀντί αὐξήσεως 15% 
τῶν ἐσόδων ἀπό τόν ΦΠΑ, εἴχαµε 
µόλις ...1,5%)!!! Ἄρα, καί παρά τή 
µείωση τοῦ δηµοσιονοµικοῦ ἐλλείµ-
µατος κατά 41% πού ἐπέφερε ἡ 
µείωση µισθῶν καί συντάξεων (καί 
ἐκθείασαν Γιουνγκέρ - Ρέν), ἤδη 
µιλᾶµε γιά ἀπόκλιση τῆς τάξης τοῦ 
1/3! Ἀπό ποῦ θά καλυφθεῖ αὐτή ἡ 
χαώδης διαφορά;
      Ὅµως τά χειρότερα εἶναι µπροστά 
µας: Γιά τοῦ χρόνου προβλέπεται 
ἐξοικονόµηση ἄλλων 9,65 δισ., γιά 
τό 2012 ἀκόµη τόσα, κτλ κτλ, ὥστε 
µέχρι καί τό 2014 νά συγκεντρωθοῦν 
συνολικά 30 δισ., µέ τήν Κυβέρνηση 
νά λέει πώς µᾶλλον ἡ πρώτη µας 
χρονιά θά ἀποδώσει κάπου τά ...3,8 
ἀπό αὐτά! Ποῦ θά βρεθοῦν τά ἄλλα; 
Οὐδείς γνωρίζει, ἀφοῦ στό κείµενο 
τοῦ νόµου ἀναγράφονται 9,8 δισ. 
ἀπό ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ!
  Ἡ πρόβλεψή µας (καί µακάρι 
νά διαψευστοῦµε...) εἶναι µία: 
ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. Ἤδη µία 

γεύση παίρνουµε µέ τίς συντάξεις: 
Ἐπίδοµα ἀδείας δέν δόθηκε (ναί, 
αὐτό τό 200άρι τῆς ντροπῆς πού 
εἴπανε), ἐνῶ ὁ προϋπολογισµός 
τοῦ 2010 πού κατατέθηκε στό ΔΝΤ 
ἔχει µέσα κόστος γιά συντάξεις 
2,5% τοῦ ΑΕΠ, δηλ. 7,5 δισ. γιά ὅλο 
τό 2010 (πέρυσι ἦταν 17,5). Ἤδη τό 
ποσό αὐτό ἐξαντλήθηκε στό µέσον 
τῆς χρονιᾶς. Κι ἀπό Σεπτέµβρη ποιό 
ἀποθεµατικό Ταµείου θά πληρώνει;
  Γλαύκα στήν Ἀθήνα δέν θά 
κοµίσουµε ἀλλά θέλουµε - παρότι µή 
οἰκονοµολόγοι - νά συµφωνήσουµε 
µέ ὅσους θεωροῦν τά µέτρα ὄχι 
µόνο ληστρικά καί ἀνήθικα µά καί 
ἀτελέσφορα. Κι αὐτός ἀκριβῶς ὁ 
ἀτελέσφορος χαρακτήρας τους εἶναι 
πού καθιστά βεβαία τήν ραγδαία 
ἐπιδείνωση τῆς οἰκονοµικῆς κατά-
στασης τῆς χώρας καί ὅλων µας. 
Τό διαγούµισµα τῆς Ἑλλάδος θά 
ἐνταθεῖ κι ὅποιος δέν ἀρέσκεται 
στήν ἰδέα νά γίνει κρέας γιά τά 
νύχια τοῦ χρηµατοπιστωτικοῦ 
κατεστηµένου (καί τῶν πολιτικῶν 
του ἀνδρείκελων) ἄς ἑτοιµάζεται... 

Κ.Κ.

Περί Κερδοσκοπίας καί πάλι
Ἐπιµένουν οἱ 15 βουλευτές τοῦ ΠαΣοΚ πού 
ὑπό τή Βάσω Παπανδρέου εἶχαν ἐπισηµάνει 
τήν ἐνέργεια τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος νά 
διευκολύνει τούς σορτάκηδες στήν κερδοσκοπία 
τους κατά τῶν ἑλληνικῶν ὁµολόγων. 
Θυµίζουµε ὅτι µέ ἀπόφαση τοῦ διοικητῆ της κ. 
Γ. Προβόπουλου τήν ἑποµένη τῶν ἐκλογῶν 
(5/10/09) ἄφησε ἕνα περιθώριο 10 ἡµερῶν 
(ἀντί τῶν τριῶν πού ἴσχυαν µέχρι τότε) γιά 
διαπραγµάτευση τῶν ἑλληνικῶν ὁµολόγων, 
ἕνα µέτρο πού διευκόλυνε τήν κερδοσκοπία καί 
τελικά ὁδήγησε στό ΔΝΤ καί στό Μνηµόνιο. 
Τώρα οἱ 15 βουλευτές ἀποκαλύπτουν ὅτι 
ὑπῆρξαν 4 τεκµηριωµένες γνωµοδοτήσεις 
τῆς Νοµικῆς Ὑπηρεσίας τῆς ΤτΕ, τίς ὁποῖες 
ἀγνόησε ἡ διοίκησή της καί µόλις τόν Ἀπρίλιο 
ἀνέστειλε τό αὐτοκτονικό µέτρο! Μάλιστα 
µιλοῦν γιά προσπάθεια παραπλάνησης τῆς 
Βουλῆς ἀπό τήν πλευρά τῆς Τράπεζας (ἄν 
ὄχι καί τοῦ ὑπουργείου Οἰκονοµικῶν πού 
συµφωνεῖ), καθώς ἡ ἀπάντηση Προβόπουλου 
ἔδινε ἀριθµούς γιά ...ἄλλη περίοδο ἀπό τήν 
ζητηθείσα!
Δέν νοµίζουµε ὅτι ἔχει καί τόση σηµασία ἄν 
κι ὁ Παπακωνσταντίνου µετεῖχε συνειδητά 
στό κόλπο πού µᾶς ἔφερε µέ τήν πλάτη στόν 
τοῖχο ἤ ἄν ἁπλῶς δέν πῆρε εἴδηση τί γινόταν 
λόγῳ ἀνεπάρκειας. Τό θέµα εἶναι ὅτι ἐδῶ 
ἀποκαλύπτεται ἕνα σχέδιο κατά τῆς ἑλληνικῆς 
οἰκονοµίας πού πῆρε µπρός µέ τήν ἄνοδο 
τοῦ ΓΑΠ στήν ἐξουσία. Ἀπό κεῖ καί πέρα οἱ 
ἑρµηνεῖες ποικίλουν...

ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

  Τόν τελευταῖο καιρό στίς σελίδες 
τοῦ “Α” παρουσιάσαµε τήν ὑπόθεση 
τοῦ Σέρβου π. Συµεών Βιλόφσκι, ὁ 
ὁποῖος εἶχε συλληφθεῖ στήν Περαία 
καί ἀνέµενε τήν ἔκδοσή του στήν 
πατρίδα του, κατηγορούµενος γιά 
ὑποθέσεις κακοδιαχείρισης στή 
Μητρόπολη Ράσκας καί Πριζρένης 
στό Κόσοβο. Ἡ ἀρθρογραφία µας 
ἔδειξε τήν πολιτική διάσταση τῆς 
δίωξης, καθώς οἱ νεοταξίτικες Ἀρχές 
τῆς Σερβίας πού πέτυχαν νά ἐκδιώ-
ξουν τόν µητροπολίτη Ἀρτέµιο, 
τελευταῖο ὀχυρό κατά τῶν νατοϊκῶν 
σχεδιασµῶν στήν περιοχή, ἤθελαν 
νά τόν πλήξουν καί ἠθικά διά τῆς 
σπιλώσεως τοῦ πρωτοσύγγελού 
του. Ὅµως στίς 13/7 ὁ Ἄρειος Πάγος 
δέχθηκε τήν προσφυγή τοῦ π. 
Συµεών πού ἀφέθηκε ἐλεύθερος,  
ἴσως δέ συµβάλανε καί τά δηµοσι-
εύµατά µας (πού εἶχαν ὅλοι οἱ 
Ἀρεοπαγίτες). Μιά µεγάλη νίκη µέ 
θετικά µηνύµατα κι ἐντός Ἑλλάδος! 
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Η ενασχόληση της Οικολογικής Εταιρείας Έβρου µε το περίφηµο 
Δέλτα του Έβρου είχε ως στόχο να το καταστήσει, ως εθνικό πάρκο, 
πόλο αειφορικής οικοανάπτυξης της περιοχής. Τα οικονοµικά οφέλη 
που θα προέκυπταν κάτω από αυτές τις προτεραιότητες είναι εµφανή. 

Όσοι όµως κατοικούν στις καλύβες του Δέλτα εµποδίζουν την προοπτική αυτή 
(είχαµε αναφερθεί και παλιότερα) και κατά τη γνώµη της Οικολογικής Εταιρείας 
στην περιοχή τον πρώτο λόγο έχει η παραοικονοµία (και δεν εννοούν µόνο το 
παράνοµο κυνήγι αλλά και “άλλες δράσεις µπορούν να γίνονται σε µια περιοχή 
δίπλα στον Έβρο ποταµό - σύνορα µε την Τουρκία”). Διαβάζουµε παρακάτω 
στην ανακοίνωση της Οικολογικής Εταιρείας: “Σε δικαστήρια που έγιναν για τις 
παράνοµες καλύβες των “ψαράδων” και των “κτηνοτρόφων”, γνωστά µέλη της 
πολιτικής κατέθεταν ως µάρτυρες υπεράσπισης γιατί αυτοί οι ιδιοκτήτες των 
παράνοµως κτισµάτων ( σε απόσταση αναπνοής από το ποτάµι - σύνορο ) φυλάγουν 
...Θερµοπύλες. Τα ίδια περίπου ασπάζονταν οι υπηρετούντες τη θεά Θέµιδα. Έτσι 
αντί να είναι το Δέλτα κάτι αντίστοιχο µε την Κερκίνη (όπου αρκετά χωριά ζουν 
µε τον οικοτουρισµό) και τις Πρέσπες, σήµερα φαντάζει ως ...Ζωνιανά του Έβρου. 
Πριν από 8 περίπου χρόνια όταν το Δασαρχείο επιχείρησε την κατεδάφηση των 
παράνοµων κτισµάτων, πολιτικός της περιοχής αντέδρασε, και ικανοποιήθηκε 
όταν έµαθε ότι χρειάζονται 8 χρόνια (!) για να φθάσει το Δασαρχείο από τον νότο 
(Άνθεια) έως τον βορρά του Δέλτα (Φέρες).” 

Βιώνοντας το διαρκώς οξυνόµενο αδιέξοδο ενώπιον της κάλπης, 
Ξανθιώτες φίλοι κυκλοφόρησαν ένα κείµενο που πιάνει το πρόβληµα 
από τη διαπίστωση της συνολικής µας αλλοτρίωσης µα και της ανάγκης 
να αναστραφεί η πορεία των πραγµάτων που έχουν πάρει έναν 

επικίνδυνο κατήφορο. Διαβάζουµε: “Το πρόβληµα δεν είναι, να παρουσιαστεί  
στις εκλογές που έρχονται κάποιος άλλος συνδυασµός, κάποια άλλη οµάδα 
ανθρώπων. Το θέµα είναι να ορθώσουµε µιαν άλλη λογική, την απλή και κοινή 
λογική. Να συµφωνήσουµε στα χαρακτηριστικά του ηγέτη, στη µορφή της άµεσης 
δηµοκρατίας, στην αλλαγή νοοτροπίας κατά την άσκηση της εξουσιοδότησης του 
πολίτη προς τον εκπρόσωπο – τοπικό άρχοντα. (...) Δεν µιλούµε για µεγαλεπήβολα 
σχέδια. Μιλάµε για υλοποιήσιµα µικρά όνειρα. Όνειρα που αν πραγµατωθούν, 
θα αλλάξουν τη ζωή µας (...) Πρώτα απ’ όλα και πάνω απ’ όλα, η φύση και ο 
άνθρωπος. Το οικονοµικό κέρδος δεν έχει όριο, αυτό το τυφλό κέρδος µας έφερε 
εδώ που  βιώνει όλη η ανθρωπότητα (...) Δεν µπορούν τα κόµµατα να µιλούν για 
‘αυτόνοµη’ αυτοδιοίκηση, όταν τα ίδια χρίζουν όσους είναι ‘δικοί τους’. Οι τοπικοί 
άρχοντες δεν είναι άλλη µία εξουσία (...) Με τις παραπάνω σκέψεις ανοίγουµε µια 
πλατιά αγκαλιά, ένα Δίκτυο Λόγου και Πράξης, όπου όλοι και όλες έχουν θέση, 
όλοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις προτάσεις και τις θέσεις τους, τις 
ιδέες και τις δυνάµεις τους, για να βγει ο τόπος απ’ τη µέγγενη της φθοράς.” Στις 
πρώτες υπογραφές είδαµε τον συγγραφέα Θανάση Μουσόπουλο, τον εκδότη 
Μιχάλη Σπανίδη, τον ποιητή Γιώργο Κωτούλα, τον συνθέτη Αντώνη Μουσαδέ...

«Γιά τό Διδυµότειχο τῶν ἀξιῶν»
 Διαβάζοντας τήν ἀνακοίνωση τοῦ καρδιολόγου Στέφανου Σιναπίδη, 
πού θά εἶναι ὑποψήφιος δήµαρχος Διδυµοτείχου στίς ἐκλογές τοῦ Νοέµβρη, 

βρήκαµε πολλές διαπιστώσεις γιά τήν ἐκλογική 
συµπεριφορά τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν πού, 
ἀσχέτως ἄν ἰσχύουν ἀπολύτως ἤ ὄχι γιά τόν 
Ἕβρο, σίγουρα ἰσχύουν στό µεγαλύτερο µέρος 
τῆς χώρας. Ποιός δέν γνωρίζει τά αὐτονοµηµένα 
πελατειακά κυκλώµατα τῶν ἀντιδηµάρχων, 
ἀκόµα καί τῶν ἁπλῶν δηµοτικῶν συµβούλων 
πού λειτουργοῦν συχνά καί ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ 
ἑκάστοτε δηµάρχου; Ποιός δέν ἔχει ἐµπειρία 
ἀπό ὁµάδες συµφερόντων πού λυµαίνονται τούς 
δήµους; Ποιός δέν ξέρει τό ταπεινό ἀντάλλαγµα 
πού προσφέρεται κάθε φορά στούς οἰκονοµικά 
ἀσθενέστερους (τυπικό παράδειγµα οἱ Ροµά) γιά 

τήν εὐθεία ἐξαγορά τῆς ψήφου; Ποιός δέν διαπιστώνει - εἰδικά σήµερα - ὅτι  
«ἡ πολιτική ἔχει πάψει νά εἶναι ὑπόθεση πολιτῶν, εἶναι ὑπόθεση κοπαδιῶν 
καί κατακερµατισµένου πλήθους»; Τό θέµα εἶναι νά προκύψει ἕνα 
ἀντιπαράδειγµα, µιά ἀπόδειξη ὅτι µποροῦµε σέ µιά τοπική κοινωνία νά 
κάνουµε “ἅλµα µεγαλύτερο ἀπό τή φθορά”. Θά τό κάνει ἄραγε ὁ Στέφανος;

Καλοκαίρι 2010 στόν 
Μικρό Διάκοσµο
 
Παραθέτουμε κατωτέρω το καλοκαιρινό 
πρόγραμμα στον «Μικρό Διάκοσμο» 
του πάντα παραγωγικού φίλου Γιάννη 
Βουλτσίδη, στον Ίμερο της Ροδόπης. 
Όσοι πιστοί της καλλιτεχνικής και άλλης 
δημιουργικότητας, προσέλθετε!

9 Ιουλίου Παρασκευή – 10 μ.μ.
Τζαζ με τους Grooving Minds
Τιμή εισιτηρίου:  5 ευρώ
10 Ιουλίου Σάββατο - 9 μ.μ.
Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων
σ/ε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε, 
την ΦΕΞ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Κινουμένων Σχεδίων
www.animationcenter.gr/modules/news
16-17 Ιουλίου Διήμερο Τάνγκο
16 Ιουλίου Παρασκευή
8-9.30 μ.μ.  – Practica Tango με τον 
Ναπολέοντα Σγουρίδη
10-2 μ.μ. – Live Milonga με τους
Ostinato Ensemble
Τιμή εισιτηρίου:  5 ευρώ
(Το διήμερο τάνγκο είναι συνεργασία 
με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κομοτηνής 
Alma Libre, τηλ. επικοινωνίας: Γ. 
Σγούρος: 6936829343)
17 Ιουλίου Σάββατο
9-11 μ.μ. – Αφιέρωμα στον σύγχρονο 
Αργεντίνικο κινηματογράφο σε 
συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες 
και την ΦΕΞ.
11-2 μ.μ. – Milonga Alma Libre
Είσοδος ελεύθερη
24 Ιουλίου Σάββατο
«Το Βαλτοπέδι» από τον Δον Σάντσο 
Βουλτσίδη. Ο Καραγκιόζης του Σάντσο 
ξεμασκαρεύει τους μασκαράδες της 
ψευτοευσέβειας
30 Ιουλίου Παρασκευή
Οι U’N’U με τους Christopher Baka και 
Symose Paga σε μια ζωντανή συναυλία 
σε ύφος ηλεκτρονικής τζάζ και ροκ.
Τιμή εισιτηρίου: 5 ευρώ
31 Ιουλίου 2010 Σάββατο
9 μ.μ. - Συνέχεια στο αφιέρωμα στο 
σύγχρονο Αργεντίνικο κινηματογράφο
11.00 μ.μ. – Η καινούργια ταινία μικρού 
μήκους του Στέργιου Μουντζάκη «Υπο-
συνείδητο της πόλης», είσοδος ελεύθερη
6-7-8 Αυγούστου
Ντόπιοι παραγωγοί υλικού και 
πνευματικού έργου εκθέτουν τις 
παραγωγές τους εν μέσω εξαίρετων 
καλλιτεχνικών δρώμενων με τη 
συνεργασία του Τοπικού Συμφώνου 

Ποιότητας ν. Ροδόπης και των Δήμων 
Μαρώνειας & Σαπών
6 Αυγούστου Παρασκευή
6-8 μ.μ. - Εργαστήριο Αγγειοπλαστικής 
με την Νατάσα Μανωλίδου
(Τιμή συμμετοχής: 5 ευρώ)
8-9 μ.μ.  – Ντοκυμαντέρ για τη διατροφή 
του ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΜΟΥΣΕΙΟΥ  
ΘΡΑΚΗΣ σε σκηνοθεσία Δ. Πανταζή, 
φωτογραφία Β. Καραφυλλίδη, μουσικής 
Κ. Κάλλια και έρευνα Αγγέλας 
Γιαννακίδου.
9 μ.μ. – Διασκεδαστικά Μασάλια από 
θρακιώτες αφηγητές
9.30 μ.μ. - Δημοτικό τραγούδι Ακαπέλα 
με γνώστες  του  είδους
10.00 μ.μ. – Η ορχήστρα του Νίκου 
Βερβερίδη, του Χρήστου Ναλμπάντη 
και της Ραχήλ σε ρεμπέτικους και 
σμυρνέικους ήχους.
12.00 μ.μ. – Ο Θεοδόσης Αμπατζιάνης με 
ακριτικά και ερωτόκριτο.
Είσοδος ελεύθερη.
7 Αυγούστου Σάββατο
6-8 μ.μ. - Εργαστήριο Αγγειοπλαστικής 
με την Νατάσα Μανωλίδου
Τιμή συμμετοχής: 5 ευρώ
9 μ.μ. – Διασκεδαστικά Μασάλια από 
θρακιώτες αφηγητές
9.30 μ.μ. - Δημοτικό τραγούδι Ακαπέλα 
με γνώστες του είδους
10.00 μ.μ. – Η επταμελής ορχήστρα του 
Χρήστου Κανέλη, και η Nick Jennings 
σε αγροτικά τραγούδια του 18ου αιώνα. 
Είσοδος ελεύθερη.
8 Αυγούστου Κυριακή
9.30 μ.μ. – Μουσική περιπλάνηση λόγου 
και εικόνας, ένας διάλογος ανάμεσα 
στη μουσική του Χρήστου Ναλμπάντη 
και την ποίηση του Τζεμ. Συμμετέχει 
“εικονικά” η Θεολογία.
10.30 μ.μ. - Ντοκυμαντέρ “Γιώργος 
Χρονάς επικούριος μαθητής εκ 
Περάματος”, σε σκηνοθεσία Γιάννη 
Βουλτσίδη, φωτογραφία Γιάννη Κάσση, 
μοντάζ  Νίκου Δούρτση
Είσοδος ελεύθερη
20 Αυγούστου Παρασκευή
9.30 μ.μ. – Βραδιά κλασικής μουσικής 
με τους Τάσο Λύρατζη (κλασική κιθάρα), 
Χρήστο Ναλμπάντη (κρουστά), Δέσποινα 
Λεοντζάκη (βιολοντσέλο). Θα ακουστούν 
έργα των: Γρανάδος, Αλμπένιεφ, 
Μποκερίνι και άλλων συνθετών, τιμή 
εισιτηρίου: 5 ευρώ – όχι παραπάνω...!
Έκθεση ζωγραφικής (Άγγελος Γεωργίου), 
έκθεση αγγειοπλαστικής (Νατάσα 
Μανωλίδου). Οι εκθέσεις θα διαρκέσουν 
από 9/7 - 20/8.
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ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
ΣΤΗ  ΜΟΝΑΔΙΚΗ  ΣΙΘΩΝΙΑ

ΞΕΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΑ
Σάρτη  Χαλκιδικῆς 

τηλ. - τ/ο:  23750 94670, 6944547099
karaiskk@otenet.gr   www.aristeahalkidiki.gr

Εκπαίδευση 
μουσουλμανόπαιδων

    Είναι τουλάχιστον ασυνέπεια για το 
Υπουργείο που έβγαλε από την Παιδεία 
το πρόθεμα «εθνική» να ασχολείται 
δίνοντας δεκάδες εκατομμύρια σε πρώην 
«αριστερές» κυρίες για να φτιάξουν ένα 
πρόγραμμα που λέγεται «Εκπαίδευση 
Μουσουλμανοπαίδων».
  Γιατί ένα Μουσουλμανόπαιδο 
χρειάζεται «άλλη» παιδεία; Τα Δημόσια 
σχολεία παρέχουν εκπαίδευση σε 
«Χριστιανόπουλα»; Άλλη Φυσική, 
Χημεία, Μαθηματικά ή Ιστορία πρέπει 

να μάθουν τα Χριστιανόπουλα και άλλη 
τα Μουσουλμανόπαιδα από το Ελληνικό 
Υπουργείο Παιδείας; Γιατί αναφερόμαστε 
στη Συνθήκη της Λωζάνης, όταν 
γνωρίζουμε πως η Τουρκία την καταπατά 
εδώ και πολλά χρόνια, τη στιγμή μάλιστα 
που ο παραμερισμός της μοναδικό στόχο 
θα έχει την φιλελευθεροποίηση της 
εκπαίδευσης των Μουσουλμάνων; Γιατί 
την ονομάζουμε Εκπαίδευση Μουσουλ-
μανόπαιδων εφόσον το διακύβευμα και 
η διαφορά από την Δημόσια εκπαίδευση 
είναι αποκλειστικά και μόνο η γλώσσα  
που χρησιμοποιείται; Γιατί δεν τολμούμε 
ως εκπαιδευτική κοινότητα, ως τοπική 
κοινωνία, ως “προοδευτικοί Αριστεροί” 
να πούμε τα πράγματα με τ’ όνομά 
τους; Η Μειονοτική εκπαίδευση είναι 
το βασικό εργαλείο στα χέρια των 
πρακτόρων του Τουρκικού Προξενείου, 
δηλαδή της Τουρκίας, για να παράγουν 
ανθρώπους που μεγαλώνουν στη Θράκη 
αλλά σε ένα άλλο εντελώς διαφορετικό 
περιβάλλον (γκέτο) από τους Έλληνες, με 
αποτέλεσμα να μην αναπτύσσουν σχέσεις 
μεταξύ τους να τους χωρίζουν πολύ 
περισσότερα από αυτά που τους ενώνουν 
και έτσι να μπορούν να τους ελέγχουν, σε 
όφελος πάντα της Τουρκίας. 
  Η προσπάθεια ενσωμάτωσης των 
υπόλοιπων μειονοτήτων, Ρομά και 
Πομάκων, είναι μια τυπική πια 
διαδικασία των κεμαλιστών Τούρκων 
κατά την οποία όποιος δεν έχει ισχυρή 
εθνική ταυτότητα είναι αυτοδικαίως 
Τούρκος, εφόσον είναι μουσουλμάνος.  
Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως όλοι 
αυτοί οι παράγοντες της μειονότητας 
που θέλουν την Νέα «εκπαίδευση των 
Μουσουλμανόπαιδων» με Τουρκικά στα 
νηπιαγωγεία και περισσότερα Τουρκικά 
σε Γυμνάσιο και Λύκειο είναι αυτοί που 
στηρίζουν και στηρίζονται προεκλογικά 
από τον ψευτομουφτή  Μέτε που έχει βγει 
δεκάδες φωτογραφίες με την αποσχιστική 
σημαία της λεγόμενης Δυτικής Θράκης. 

   Είναι ντροπή σήμερα η Ελλάδα που 
ανήκει στην ελίτ των  Δημοκρατικών 
χωρών του Δυτικού κόσμου να 
περιθάλπει εκπαίδευση με θρησκευτικό 
προσδιορισμό. Είναι ντροπή στη χώρα 
μας να υπάρχει Μουσουλμανικό γκέτο 
ΚΑΙ με κρατικές ευλογίες το οποίο όσο 
πιο ισχυρό και συμπαγές γίνεται τόσο 
πιο αποτελεσματικό θα είναι σαν μέσο 
πίεσης της Τουρκίας εναντίων μας.    
Είναι ντροπή “αριστεροί –προοδευτικοί” 
δημοσιογράφοι να στηρίζουν το 
μειονοτικό εκπαιδευτικό μόρφωμα, 
να παραβλέπουν τη γκετοποίηση του 
Μουσουλμανικού κόσμου στη Θράκη 
και να αρθρογραφούν με πρόστυχο τρόπο 

υπέρ της Νέας Σύγχρονης ΕΠΑΘ και της 
ριζικής αναμόρφωσης της μειονοτικής 
εκπαίδευσης, τη στιγμή που οι ίδιοι 
αρθρογραφούν υπέρ της φοίτησης των 
μεταναστών - αλλοδαπών σε κοινά 
σχολεία με τα Ελληνόπουλα για την 
γρηγορότερη ένταξη τους στην Ελληνική 
κοινωνία. Όποια εθνική ή θρησκευτική 
ομάδα στη Θράκη θέλει να αναπτύξει 
τις ιδιαιτερότητές της και  να παραμείνει 
συνδεδεμένη με τις ρίζες της μπορεί να 
το κάνει μέσω Πολιτιστικών Συλλόγων, 
κέντρων Γλωσσικών Σπουδών, εντός του 
σχολείου και άλλων δράσεων, έτσι ώστε  
η εκπαίδευση στη Θράκη να γίνει μία 
για όλους τους μαθητές. Πατρίδα μας 
είναι (και) η παιδική μας ηλικία. Στην 
παιδική πατρίδα των μουσουλμάνων 
που θα επιλέξουν μειονοτική 
εκπαίδευση δεν θα υπάρχουν Έλληνες, 
αυτό είναι που θέλει η Τουρκία, το 
ερώτημα είναι αν το θέλουμε και μείς 
αυτό. Η συνύπαρξη στη Θράκη ξεκινάει 
από τη συνύπαρξη στα μαθητικά 
θρανία. Διαιρεμένο σχολείο παράγει 
καχύποπτους μεταξύ τους ανθρώπους, 
ας αναλογιστούμε πως οι πιο στέρεες 
φιλίες μας ανάγονται από τη φοίτηση 
στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. 
Παρέχοντας μειονοτική παιδεία (έστω 
και ακαδημαϊκά την καλύτερη) χτίζεις 
τις προϋποθέσεις για τον διχασμό που 
έρχεται, τον διχασμό που έχει η Τουρκία 
στην ατζέντα της χρόνια τώρα και στο 
proxeneio-stop.org μπορεί κάποιος να 
τον παρακολουθήσει να εξελίσσεται.    

Π.Κ.

Υ.Γ. Φυσικά δεν περιμένουμε την 
κατάργηση της μειονοτικής εκπαίδευσης 
από την κ. Δραγώνα, είναι πολλά τα 
λεφτά, πάνω από 10 εκατομμύρια για 3 
χρόνια για να ασχολείται. Τουλάχιστον 
οι υπόλοιποι, που δεν είμαστε στη 
μοιρασιά, δεν βλέπουμε το σκοτάδι που 
μας πλακώνει;

Σεβασµός τῆς Λωζάνης 
τό τελευταῖο τούρκικο 

ἀνέκδοτο

Βρήκαµε τήν εἴδηση στήν «Ἀνατολή» 
πού ἐκδίδουν οἱ Κωνσταντινουπο-
λίτες στήν Ἀθήνα καί πραγµατικά 
µᾶς ἐντυπωσίασε. Δείχνει µέ πλήρη 
ἐνάργεια τί σηµαίνει «ἀλλαγή» στήν 
Τουρκία, τοὐλάχιστον στά ζητήµατα 
τῆς ἐξωτερικῆς της πολιτικῆς: ὅ,τι 
γινόταν ἐπί στρατηγῶν καί κεµα-
λισµοῦ µέ τό ζόρικο, ἐπί ἐρντογανικοῦ 
ἰσλαµισµοῦ γίνεται µέ τό µαλακό. 
Γίνεται ὅµως τό ἴδιο πρᾶγµα!
Ἡ ὑπόθεση ἀφορᾶ τά ἑλληνικά 
σχολεῖα τῆς ὅποιας µειονότητας 
µᾶς ἀπέµεινε στήν Πόλη. Μέ τή 
συρρίκνωση τοῦ µαθητόκοσµου 
τά ἐκπαιδευτήρια, συχνά λαµπρές 
δωρεές εὔπορων Ἑλλήνων, µένουν 
ἄχρηστα καί οἱ ἐφοροεπιτροπές τῶν 
Ρωµηῶν πασχίζουν νά τά νοικιάσουν 
/ ἀξιοποιήσουν πρός ὄφελος τῆς 
κοινότητας ἤ καί τοῦ συνόλου τῆς 
µειονότητας (ἔ, καµµιά φορά καί 
πρός ὄφελος ὁρισµένων...). Ἔλα 
ὅµως πού κι αὐτό δέν εἶναι εὔκολο! 
Παράδειγµα τό δηµοτικό σχολεῖο 
τῆς κοινότητας Ἁγίου Δηµητρίου 
Ταταούλων. Ὁ πρόεδρος τῆς ἐφορο-

επιτροπῆς κ. Δηµήτρης Ζῶτος 
προσέφυγε στό τουρκικό ὑπουργεῖο 
Παιδείας, ζητώντας νά κλείσει κι 
ἐπισήµως τό σχολεῖο πού ἐρήµωσε 
πρό 7ετίας ἀπό µαθητές, µήπως 
καί τό νοικιάσει ὥστε νά ὑπάρξει 
κάποιο ἔσοδο γιά τήν κοινότητα. 
Ποιά ἦταν ἡ ἀπάντηση τοῦ 
τουρκικοῦ κράτους; Ὅτι ΔΕΝ µπορεῖ 
νά κλείσει τό σχολεῖο, γιατί κάτι 
τέτοιο ἀντίκειται στήν προστασία 
τῶν µειονοτήτων πού προβλέπει 
ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης! Δηλαδή 
δέν φτάνει πού σᾶς ξεπατώσαµε, 
τώρα θά σᾶς στερήσουµε καί τήν 
ἐναποµείνασα περιουσία σας γιά 
νά σᾶς ...προστατέψουµε! Ὁποία 
ὑποκρισία, κοροϊδία καί θρασύτητα! 
Φυσικά ἡ ἐφοροεπιτροπή προσέφυγε 
στήν (τουρκική...) δικαιοσύνη καί 
ἀναµένεται ἡ ἀπόφαση. 
Εἶναι ὅµως ἀπολύτως ἐνδεικτική ἡ 
περίπτωση γιά τή νέα τουρκική µειο-
νοτική πολιτική πού χρησιµοποιεῖ τό 
ἀπολειφάδι τῆς ἑλληνικῆς παρουσί-
ας στήν Πόλη ὡς πρόσχηµα γιά νά 
κερδίζει πόντους στή Θράκη. Ὅπως, 
σοῦ λέει, ἐµεῖς «σεβόµαστε» τή 
Συνθήκη τῆς Λωζάνης ἔτσι πρέπει 
κι ἐσεῖς νά τό κάνετε, µέ τόν τρόπο 
φυσικά πού ἐµεῖς θά ὑποδείξουµε. 
Ἐµεῖς τί ἀπαντᾶµε; 

Θράσσος κι αὐτό!

Tό ἄκρον ἄωτον τοῦ θράσσους εἶναι λίγο δύσκολο νά προσδιοριστεῖ. Ὅµως 
νοµίζουµε ὅτι τό πλησίασε ἡ πρόσφατη ἐπίθεση κατά τῆς χώρας µας ἀπό 
τά ἐνεργούµενα τῆς Ἄγκυρας στίς 28 Ἰουνίου στήν ...Ἀστάνα.
Ἐκεῖ, στήν πρωτεύουσα τοῦ Καζακστάν (πού προεδρεύει στόν ΟΑΣΕ), ἡ Μελέκ 
Κιρµατζί ἀπό τήν «Εὐρωπαϊκή Ὁµοσπονδία Τούρκων Δυτικῆς Θράκης» καί ἡ 
Περβίν Χαϊρουλά ἀπό τόν Σύλλογο Ἐπιστηµόνων Μειονότητας ἐπιτέθηκαν 
γιά µία ἀκόµη φορά κατά τῆς Ἑλλάδος. Ἡ πρώτη δήλωσε ἀνήσυχη µέ τήν 
...«αὔξηση τῶν στερεοτύπων καί τῶν προκαταλήψεων» καί τήν «αὔξηση 
τῶν περιστατικῶν ὑποκίνησης µίσους σέ βάρος τῆς Τουρκικῆς Μειονότητας 
τῆς Δυτικῆς Θράκης». Ἡ δέ Χαϊρουλά  εἶπε πώς «ἰδιοκτησίες τῆς Τουρκικῆς 
Μειονότητας τῆς Δυτικῆς Θράκης καί µέλη της ἔγιναν στόχοι ἐγκληµάτων 
µίσους», και πρόσθεσε πώς τό 2009 καί στίς ἀρχές τοῦ 2010 «παρατηρήθηκε 
αὔξηση τῶν ἐπιθέσεων στούς ἱερούς χώρους». 
Μάλιστα, κύριε! Ἡ Τουρκία στό Καζακστάν µᾶς µέµφεται γιά ...στερεότυπα 
καί ἀναγραφή συνθηµάτων σέ τζαµιά! Ἄραγε πόσοι δικοί µας φορεῖς τήν 
ἐγκάλεσαν γιά τήν Κατοχή τοῦ Β. Κουρδιστάν καί τῆς Β. Κύπρου, γιά τούς 
Χράντ Ντίνκ καί τούς Ἀκίν Μπιρντάλ, γιά τούς σφαγµένους πάστορες;

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Δέν εἶναι βόας, δέν εἶναι κροταλίας... Εἶναι “προσοντοῦχος” (Σ.Σ.: 
δηλαδή τί ...προσόντα ἔχει;) µουσουλµάνος δάσκαλος σέ µειονοτικό σχολεῖο. Ὄχι, 
δέν πάει ἔτσι στό σχολεῖο, τώρα τό καλοῦσε ἡ περίσταση τοῦ τουρκοπανηγυριοῦ 
στήν ...Προῦσσα µά καί στό «Χίλια», ὅπου θἄναι “ἀγάς”, δηλαδή τελετάρχης.
ΔΕΞΙΑ:  Γεῦµα τοῦ Τούρκου Προξένου (Πετρόλοφος, 12/7) µέ τόν τουρκοµουφτή 
Κοµοτηνῆς καί ὁρισµένους «ἄλλους» ἐκπαιδευτικούς (θεολόγοι, ἰµάµηδες...) πού 
ἐπιτελοῦν τό ἔργο τους στά τεµένη ὅταν τά σχολεῖα εἶναι κλειστά καί τά «Κοράν 
κουρσού» ἀναλαµβάνουν τήν ἐθνοθρησκευτική διαπαιδαγώγιση τῶν παιδιῶν 
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Το πρόσφατο (29 – 30/6/10) περιστατικό 
µε το υδρογραφικό – ωκεανογραφικό 
τουρκικό  πλοίο “Τσεσµέ” που έπλεε 
ή διενεργούσε έρευνες κοντά στη 
Σαµοθράκη, εκτός ελληνικών χωρικών 
υδάτων αλλά εντός της  ελληνικής 
υφαλοκρηπίδας, µου ξύπνησε µνήµες 
παλαιοτέρων περιστατικών, ορισµένα 
από τα οποία τα έζησα από κοντά. Ας 
τα θυµηθούµε.   
1978
Το αλιευτικό «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ψ» εµβο-
λίζεται από Τούρκικη τορπιλλάκατο, 
4 ν.µ. ΝΑ, από το λιµάνι της Αλε-
ξανδρούπολης. Η Αλεξανδρούπολη 
θρηνεί για τον πνιγµό ενός 20χρονου 
παλικαριού, µέλους του πληρώµατος 
του αλιευτικού.
1981
Το αλιευτικό «ΠΛΑΝΗΤΗΣ», 3 ν.µ.  
ΝΑ της Σαµοθράκης καταλαµβάνεται 
από το πλήρωµα Τουρκικού πολεµικού 
πλοίου και οδηγείται στην Ίµβρο. Το 
αλιευτικό µαζί µε το πλήρωµα του 
απελευθερώνονται µετά από 3 ηµέρες 

1982
Τα αλιευτικά «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» και  
«ΓΛΑΡΟΣ», 4 ν.µ  ΝΑ , από το λιµάνι 
της Αλεξανδρούπολης, οδηγούνται από 
Τουρκική ακταιωρό καταλαµβάνεται 
από το πλήρωµα Τουρκικού πολεµικού 
πλοίου και οδηγείται Τα αλιευτικά και 
τα πληρώµατα τους απελευθερώνονται 
µετά από 10 ώρες .
1993
Το αλιευτικό  «ΚΑΠΕΤΑΝ  ΓΙΩΡΓΗΣ» 
10 ν.µ. ΝΑ, από το λιµάνι της 
Αλεξανδρούπολης (διεθνή ύδατα), 
παίρνει εντολή από Τούρκικο πολεµικό 
να το ακολουθήσει στο λιµάνι της 
Αίνου. Ο κυβερνήτης του αλιευτικού 
αρνείται και από το Τούρκικο πολεµικό 
ρίχνουν κάβο στο αλιευτικό για να το 
ρυµουλκήσουν αναγκαστικά .Μετά 
από «µάχη» το αλιευτικό ξεφεύγει 
µε πολλές ζηµιές και µετά από ώρες, 
ρυµουλκείται από άλλο αλιευτικό  στο 
λιµάνι της Αλεξανδρούπολης.
2002
Το αλιευτικό «ΔΕΣΠΟΙΝΑ» κοντά στη 

βραχονησίδα Ζουράφα καταλαµβά-
νεται από το πλήρωµα Τουρκικού 
πολεµικού πλοίου και οδηγείται στο 
λιµάνι της Αίνου. Το πλήρωµα του 
αλιευτικού ελευθερώνεται µετά από 
λίγες ηµέρες και το σκάφος µετά από 
10 µήνες.
2005
Τρία τουρκικά πολεµικά πλοία (2 
κανονιοφόροι και 1 αντιτορπιλικό) 
πλέουν προκλητικά κοντά στη βραχο-
νησίδα Ζουράφα.  
2009
Tουρκική ακταιωρός παρενοχλεί 
περιπολικό σκάφος  της  Λιµενικής 
Αρχής  Σαµοθράκης που  διενεργούσε 
συντήρηση στο Φάρο της βραχονησίδας  
Ζουράφα. Όλο το περιστατικό  
κατέγραψε ερασιτεχνική κάµερα αλιέα 
της περιοχής. 

Αλεξανδρούπολη, 1-7-2010

Παπανικολόπουλος Νικόλαος
Υποναύαρχος Λ.Σ (ε.α ) 
Πρόεδρος “ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ” 
Πρώην Κεντρικός Λιµενάρχης 
Αλεξανδρούπολης

► Κλάνει… ο πεθαμένος; Συνήθως όχι 
αλλά στην περίπτωση της ελληνικής 
κυβερνήσεως, μάλλον ναι! Πως αλλιώς 
να χαρακτηρίσεις την (ακατανόητη) 
«άμεση» αντίδραση  για το θέμα του 
αγωγού Πύργου - Αλεξ/
πόλεως (που μας άφησε 
χρόνους); Κατόπιν 
εορτής, η κυβέρνησή 
μας, ανακοίνωσε πως 
θα λάβει πρωτοβουλίες 
για την διεκπεραίωση 
του όλου σχεδίου, την 
υλοποίησή του κλπ κλπ. 
Όχι, δεν κάνουμε πλάκα, 
τώρα αποφάσισαν 
να κινηθούν! Τέλος 
πάντων, το έχουμε 
ξαναδεί το έργο «τζάμπα 
μάγκες». Άλλωστε δεν είναι κακό να 
εξαρτόμαστε ενεργειακά από την φίλη 
Τουρκία (μιάς και ο αγωγός φυσ. αερίου 
φαίνεται να μας εγκαταλείπει κι αυτός...) 
Κάτι, όμως, ακούγεται για την επιθυμία 
Αμερικανών να πάρουν ένα μερίδιο 
μετοχών από τον αγωγό και να του 
ξαναδώσουν πνοή. Ά, τώρα μάλιστα. Θα 
διαλυθούν και οι «περιβαλλοντολογικές» 
ανησυχίες του γνωστού οικολόγου 
Βουλγαροπρωθυπουργού αλλά θα 
καμφθούν και οι αντιδράσεις αρκετών 
ημεδαπών, που είχαν αμφιβολίες για το 
όλο (ρωσο)εγχείρημα. Οι Αμερικανοί 
μάλιστα. Μπορούν να μας εγγυηθούν την 
οικολογική «ασφάλειά» μας. Και κάτι 
τελευταίο. Μόνο το  2007 πέρασαν από τα 
Στενά (δηλαδή από δίπλα μας) πάνω από 
10.000 τάνκερ φορτωμένα με πετρέλαιο. 
Την στατιστική επιστήμη (για κάποιο 
ατύχημα) την έχουν ακουστά όσοι δεν 
θέλανε τον αγωγό; (Άσε που η Τουρκία 
άρχισε να χρησιμοποιεί την τέχνη που 
μόνο αυτή γνωρίζει τόσο καλά, τις 
απειλές για αλλαγή του καθεστώτος των 
Στενών, για «περιβαλλοντολογικούς» 
λόγους, φυσικά…). Ούστ ρε!!! 

► Ά ρε πως καταντήσαμε… Να κόβει 
βόλτες επί τρείς συνεχόμενες ημέρες το 
τουρκοκάραβο «Τσεσμέ» μπροστά στα 
μούτρα μας και εμείς να σφυρίζουμε σαν 
...Κινέζοι. Η εικόνα της θρασσύτατης 
αυτής κίνησης ήταν ορατή από την 

Αλεξ/πολη (καθώς έπλεε κοντά στα 
παράλιά μας). Αν θυμάμαι καλά το 
΄87 για τον ίδιο ακριβώς λόγο δεν 
έγινε επιστράτευση; Τώρα τι έγινε; Το 
καταπίνουμε αδιαμαρτύρητα; Πάντως αν 

δεν υπήρχε και το διαδίκτυο για άμεση 
και έγκυρη ενημέρωση, δεν θα παίρναμε 
είδηση για το τι συνέβη. Αν περιμένεις 
από τα ξεφτιλισμένα κανάλια… (άσε 
που τώρα το τουρκοσήριαλ με τον 
γυφτοΟνούρ είναι σε κρίσιμο σημείο. 
Για θερμά επεισόδια είμαστε;;)

► Προ ημερών στο λιμάνι μας «έδεσε» 
ένα κρουαζιερόπλοιο από την Κύπρο, 
πράγμα σπάνιο που μας χαροποίησε 
όλους. Οι Κύπριοι τουρίστες ήταν γύρω 
στα 550 άτομα. Λίγο κράτησε, όμως, η 
χαρά μας. Τι έπραξαν; Φορτώθηκαν όλοι 
σε 10 λεωφορεία. Τα 3 από αυτά κάνανε 
τον γύρο της Θράκης, τα υπόλοιπα 7 πού 
λέτε να πήγαν; Πήγαν στην ...Τουρκία! 
Αφού εδώ και χρόνια τρώνε «ροχάλα» 
από τους Τούρκους (που δεν δέχονται 
κανένα πλοίο Κυπριακό να δέσει σε 
τούρκικο λιμάνι) είπανε οι άνθρωποι 
«ποιο είναι το πιο κοντινό λιμάνι για 
την Τουρκία;» και μας ήρθαν εδώ. Για 
ποιο πράγμα να πρωτοκλάψεις; Για 
τον ξεπεσμό των θυμάτων να τρέχουν 
στους θύτες τους που ακόμη και σήμερα 
κατέχουν την μισή τους Πατρίδα; Για 
την έλλειψη αξιοπρέπειας, που ενώ δεν 
τους δέχονται στα λιμάνια τους, αυτοί 
φορτώνονται σαν τα βόδια στα λεωφορεία 
για να πάνε σώνει και καλά στους 
«φίλους» μας; Για την χρηματοδότηση 
της ήδη ευημερούσας τουρκοοικονομίας, 
ενώ θα μπορούσαν να ενισχύσουν την 

παραπαίουσα τοπική αγορά; Ειλικρινά, 
ώρες ώρες, η λογική σταματά. Η οργή 
για παρανοϊκές πρακτικές ξεχειλίζει. Ο 
Ελληνισμός είναι σε πραγματική κρίση 
κι η Παναγιά να βάλει το χέρι της…

► Όλοι στην Αλεξ/πολη, λίγο πολύ, 
γνωρίζουμε την υπόθεση με την 
Σομαλή μάνα που έχασε το παιδί της 
και το ξαναβρήκε μετά από μεγάλη 
κινητοποίηση των ελληνικών Αρχών. 
Η υπόθεση έχει ως εξής. Ομάδα 
λαθρομεταναστών προσπάθησαν να 
περάσουν τον Έβρο. Ανάμεσά τους και 
μια Σομαλή με το οκτώ μηνών παιδί της. 
Καθώς ήταν έτοιμη να περάσει το ποτάμι, 
πέφτουν πάνω σε τούρκικο περίπολο και 
η μάνα φοβήθηκε και έδωσε το παιδί 
της σε αυτούς που ήταν ήδη μέσα στην 
βάρκα για να το περάσουν με ασφάλεια 
απέναντι (τι φοβήθηκε μωρέ; Δεν 
έχει ακούσει τίποτα για την ξακουστή 
τούρκικη φιλοξενία;). Χωρίστηκαν. Η 
ομάδα πιάστηκε από τους δικούς μας και 
το παιδάκι μεταφέρθηκε προσωρινά στο 
νοσοκομείο μας.
Εκεί ξετυλίχθηκε το ελληνικό μεγαλείο 
(που ακόμα έχουμε εν υπνώσει μέσα 
μας). Όλοι το περιποιήθηκαν σαν παιδί 
τους και κίνησαν γή και ουρανό για να 
βρούνε την μητέρα του. Έτυχε εκείνη 
την περίοδο να νοσηλεύεται άτομο του 
κύκλου μας και μας περιέγραφε το πώς 
το αγκάλιασαν αυτό το παιδάκι. Τελικά, 
μετά από αρκετές μέρες η μάνα πέρασε 
απέναντι (αφού την κακομεταχειρίστηκαν 
οι Τούρκοι, όπως δήλωσε η ίδια) και 
ξανάσμιξε με το παιδί της. Σκηνές 
απερίγραπτες. Κατ’ οικονομίαν της 
δόθηκε άδεια παραμονής γι’ αυτήν 
και το παιδί της. Αυτό ως απάντηση 
για όσους επιμένουν πως οι Έλληνες 
είμαστε ...ρατσιστές και ξενοφοβικοί εκ 
πεποιθήσεως. 

► Μιάς και καταπιαστήκαμε με αυτό το 
θέμα, σας ενημερώνουμε πως τις τελευ-
ταίες ημέρες ο ποταμός Έβρος έχει 
ξεβράσει γύρω στους είκοσι πνιγμένους 
λαθρομετανάστες. Οι απέναντι συνεχί-
ζουν το θεάρεστο έργο τους. Όταν δεν 
τους ρίχνουν στα ναρκοπέδια, τους 
πνίγουν στα ποτάμια και τις θάλασσες. 
Ανοίξτε, ρε, το κεφάλαιο «ανθρώπινα 
δικαιώματα» στην Ε.Ε. για την Τουρκία. 
Τόση μισαλλοδοξία;…

► Ορμώμενος από την αναβίωση του 
εθίμου του Αη Γιάννη του Κλήδονα στην 
πόλη μας (που κάποτε δεν υπήρχε γειτονιά 
που να μην ανάβει φωτιές για να πηδάνε 
τα πιτσιρίκια, ενώ σήμερα κατάντησε 
μουσειακό φολκλόρ) μου έρχονται στον 
νου όλες οι εορτές των Αγίων μας (των 
τοπικών εκκλησιών) που είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες με την ιστορική μας 
πορεία, την καθημερινότητά μας, την 
όλη μας διαδρομή και την σημαντική 
τους σημειολογία στο υποσυνείδητο 
των κατοίκων (όσο απέμεινε ακόμα..). 
Το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας στην 
Μαΐστρο, της Αγίας Παρασκευής 
στη Μάκρη, της Αγίας Κυριακής και 
τόσα άλλα αποτελούσαν για χρόνια 
ημερομηνίες - ορόσημα που καθόριζαν 
και πλαισίωναν τον μικρόκοσμό μας.
Χαραγμένα βαθιά στις μνήμες των 
παιδικών μας χρόνων, παρακολουθούμε 
απαθείς το σβήσιμο ενός μέρους από την 
ταυτότητα αυτής της πόλης (όπως ισχύει 
άλλωστε και σε όλες τις άλλες περιοχές 
της Πατρίδος μας). Σημεία των καιρών; 
«πρόοδος»; Απαιδευσιά; Παραλείψεις 
των νέων γονέων; Όπου και να οφείλεται, 
είναι άδικο και κρίμα. Χάνουμε αυτό 
που είμαστε και καταντούμε απρόσωποι 
- άοσμοι - άχρωμοι. Είθε….

► Ε ρε γλέντια… τον τελευταίο καιρό, ο 
ραδιοφωνικός παραγωγός Δημ. Κολιός, 
βγάζει στον «αέρα» μέσα από το ράδιο 
Μάξιμουμ, την βουλευτή Έβρου Όλγα 
Ρενταρή. Τι την έχουν σούρει…. Τι 
διαμαρτυρίες, τι παράπονα, τι κράξιμο...
Απορώ πως επιμένει και βγαίνει πάλι και 
πάλι. Καλά, οι απαντήσεις από τραγικές 
έως ανύπαρκτες. Πάντως μπράβο της. 
Για τα υπόλοιπα δεν ξέρω αλλά σίγουρα 
έχει θάρρος (άσε που ξεδίνει κι ο Λαός..). 
Βγάλτε στην «αρένα» κι άλλους!

Σ.Γ.

ΕΛΛΗΝΟ -ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
ΣΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 
καί πάλι

Φαίνεται ὅτι δέν θά γλυτώσουµε 
ἔτσι εὔκολα ἀπό τό ριζικό µας. Καί 
µιλῶ γιά τό χούι τῆς διχόνοιας πού 
µᾶς διακρίνει ὡς λαό καί τό ὁποῖο 
µᾶλλον ἐρείδει ἐπί τοῦ ἀπύθµενου 
ἐγωισµοῦ ὅλων ἡµῶν. Στό πλαίσιο 
αὐτό πρέπει νά ἑρµηνευθεῖ καί ἡ 
παρατεινόµενη ἔρις γιά τήν ἕδρα 
τοῦ Μουσείου Καραθεοδωρῆ, τό 
ὁποῖο ξεκίνησε µέν ὡς ἰδέα στή 
Νέα Βύσσα τοῦ Ἕβρου, ἔλαβε δέ 
σάρκα καί ὀστᾶ στήν Κοµοτηνή.
Εἴδαµε τό σχόλιο τοῦ Σταύρου Πα-
παθανάκη στόν «Βορέα» γιά ἕνα 
ἄρθρο µας σχετικά µέ τήν κοµµα-
τικοποίηση τῶν δύο «στρατοπέ-
δων». Αὐτό πού γράψαµε ἦταν 
πώς τό πρᾶγµα περιπλέκεται ἔτι 
περαιτέρω καί εἶναι καιρός νά 
ἀσχοληθοῦµε ὅλοι µέ κάτι παρα-
γωγικότερο ἀπό τό νά χαλάσουµε 
ὅ,τι ἔφτιαξε ὁ διπλανός µας. 
Θέλουµε λοιπόν νά ποῦµε ὅτι δέν 
ἔχουµε καµµία ἀντίρρηση γιά 
κανέναν σκόπιµο διάλογο. Ὅµως 
ἐδῶ, ἀγαπητοί φίλοι, ἔχουµε ἕνα 
Μουσεῖο πού δουλεύει, µόλις πρό 
ἡµερῶν κέρδισε ἄλλη µιά δηµο-
πρασία γιά ἐπιστολές τοῦ Κ.Κ. Τί 
ἀκριβῶς διεκδικεῖ δηλαδή ἡ Νέα 
Βύσσα, καί ὅποιος ἄλλος, τούς 
καρπούς τῆς δουλειᾶς ἄλλων; 



Καθώς ἡ καταγέλαστη µπούρδα 
περί πολυπολιτισµικῶν 
κοινωνιῶν καταρρέει παντοῦ, 
ὅλο καί πληθαίνουν οἱ φωνές πού 
ἐπισηµαίνουν τό αὐτονόητο. Κάπως 
ἔτσι καί ἡ Γερµανία ἀνακαλύπτει 
πλέον ὅτι τά 3 ἑκατοµµύρια τῶν 
Τούρκων πού ἔχει στήν ἐπικράτειά 
της δέν εἶναι µόνο ἐργατικά χέρια 
καί καταναλωτική δύναµη. Ὅτι εἶναι 
ἄνθρωποι µέ συγκεκριµένη φυλετική 
καταγωγή, θρησκευτική συνείδηση 
καί πολιτισµική ἑτερότητα, 
θεµελιώδη δηλ. χαρακτηριστικά τά 
ὁποῖα µάλιστα ἐννοοῦν νά µήν τά 
ἀπεµπολήσουν εἰσερχόµενοι στό 
...Λίντλ! Ἄν τώρα σ’ αὐτά προστεθεῖ ὅτι 
πλέον τό µέν µοντέλο τῆς γερµανικῆς 
εὐµάρειας διέρχεται κρίση ἡ δέ 
µητέρα πατρίδα τους ἀνερχόµενη 
διεκδικεῖ ἀναβαθµισµένο διεθνή 
ρόλο, γίνεται κατανοητό πώς ἡ 
παροιµιωδῶς δυσχερής προσαρµογή 
τῶν Deutschtürken σέ ἀλλότριο 
περιβάλλον γίνεται ἀφετηρία γιά 
νέα προβλήµατα.
Τά προβλήµατα αὐτά φέρνουν στό 
φῶς ἄλλοτε δηλώσεις ἐπισήµων 
(βλ. κόντρα Μέρκελ - Ἐρντογάν) κι 
ἄλλοτε συµβάντα στό ἐπίπεδο τῆς 
κοινωνίας. Ἕνα τέτοιο γεγονός ἦταν 
ἡ πρόσφατη ἔκδοση τοῦ βιβλίου 
“Die Prediger des Islam: Imame 
-- Wer Sie Sind und Was Sie Wirklich 
Wollen” τοῦ Ραούφ Τσεϊλάν. Σ’ αὐτό 
ὁ (Κοῦρδος) συγγραφέας ψάχνει τόν 
ρόλο τῶν ἰµάµηδων πού ἔρχονται 
στή Γερµανία διορισµένοι ἀπό τήν 
Προεδρία Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων 
στήν Ἄγκυρα, ἕνας ρόλος πού 

βεβαίως ἀνταποκρίνεται στά σχέδια 
τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης γιά τούς 
Τούρκους τῆς Διασπορᾶς. Ὅταν ὁ 
Ἐρντογάν στή Γερµανία χαρακτηρίζει 
τήν ἀφοµοίωση «ἔγκληµα κατά 
τῆς ἀνθρωπότητος», ἀποφεύγει 
ἐπίτηδες τήν ἔννοια τῆς κοινωνικῆς 
ἐνσωµάτωσης καί ἐγκαλεῖται γιαυτό 
ὥς κι ἀπό τόν τουρκικῆς καταγωγῆς 
Ὀζκάν Μουτλού τῶν Πρασίνων γιά 
ὑπερτόνιση τῶν ἐθνικῶν διαφορῶν. 
Μάλιστα ὁ τελευταῖος τοποθετεῖται 
καί κατά τῶν τουρκικῶν σχολείων 
πού θέλει νά λειτουργήσει ἡ Ἄγκυρα 
στή Γερµανία, λέγοντας «Θέλουµε 
τά παιδιά τῶν Γερµανῶν καί τῶν 
Τούρκων νά µαθαίνουν µαζί» (ἄραγε 
τ’ ἄκουσε αὐτό κανένας τουρκόφρων 
στήν ἑλληνική Θράκη;).
Οἱ ἑκατοντάδες ἰµάµηδες λοιπόν 
πού ὄχι µόνο πληρώνονται ἀπό τήν 

Ἄγκυρα ἀλλά καί ἐκφωνοῦν τούς 
λόγους πού τούς ἔρχονται ἀπό τήν 
Τουρκία, πόσο συµβάλλουν στήν 
ἐνσωµάτωση τοῦ γκάσταρµπάιτερ; 
Παντοῦ τούρκικες σηµαῖες, ἐνθύµια, 
µπλουζάκια, πάντα σέ συνεργασία 
µέ τίς τουρκικές διπλωµατικές 
Ἀρχές, τώρα καί σέ σύνδεση µέ τό 
νεότευκτο Γραφεῖο τῶν Τούρκων 
τοῦ Ἐξωτερικοῦ. Ἡ κοινωνική καί 
ἐκπαιδευτική τους ἀνέλιξη παραµέ 
νει ζητούµενο καί ἡ Γερµανία 
σκέφτηκε πώς κάτι πρέπει νά κάνει. 
Πέρυσι λοιπόν δηµιούργησε τµήµατα 
ἰσλαµικῆς θεολογίας σέ γερµανικά 
Πανεπιστήµια πού σκοπεύουν νά 
παράξουν ἰµάµηδες καί µουφτήδες 

µά καί ἕνα πιό σύγχρονο ἰσλάµ, 
προσαρµοσµένο στίς ἀνάγκες τῆς 
δυτικῆς κοινωνίας (ὅπου ζοῦν οἱ 
Deutschtürken) κι ὄχι σέ κεῖνες 
ἑνός χωρικοῦ τῆς Ἀνατολίας. Ἡ 
λειτουργία τῆς πρώτης ἀπό αὐτές τίς 
σχολές (στήν πόλη Osnabrück, κοντά 
στά ὁλλανδικά σύνορα), προκάλεσε 
ἤδη θύελλα ἀντιδράσεων. Δέν εἶναι 
δύσκολο νά φανταστοῦµε (ἐµεῖς 
στή Θράκη πού ἔχουµε δεῖ παρόµοιο 
...ἔργο) τί θά γίνει ὅταν ὁ ἰµάµης 
ἀπό τό γερµανικό Πανεπιστήµιο θά 
πάει νά κηρύξει σέ κάποιο τέµενος, 
ἀντικαθιστώντας τόν µέχρι σήµερα 
ἐκ Τουρκίας διορισµένο. Οὔτε ψῦλλος 
στόν γερµανικό κόρφο! 

Τί συµβαίνει λοιπόν στό 
ἐσωτερικό τῆς µειονοτικῆς 
ἡγεσίας; Αὐτό πού γίνεται, 
κατά τήν ταπεινή µας 
γνώµη, εἶναι ὁ σταδιακός 
παραµερισµός τοῦ Μέτε ἀπό 
τό προσκήνιο. Βλέπουµε ὅτι 
συµµάχους ἐντός Θράκης 
δέν διαθέτει. Καί καλά νά τά 
βάζει µέ τούς 2 µειονοτικούς 
βουλευτές, πού οὕτως ἤ 
ἄλλως θά παίζουν καί µέ 

τούς δικούς µας (τόσα ὀφέλη ἀπολαµβάνουν!), καί διατηροῦν ἀποστάσεις 
ἀπό τούς ἐξτρεµισµούς τοῦ τουρκοµουφτῆ. Ὅµως γιατί ἔβαλε ἀπέναντί 
του ὥς καί τήν ὁµάδα τῆς φαιᾶς «Μιλλέτ»; Τό διακύβευµα δέν µπορεῖ 
νά εἶναι πολιτικό µά προσωπικό. Σίγουρα ὁ Μέτε διεῖδε πώς πᾶνε ὅλοι 
νά τόν ἀδειάσουν, ἀκόµα καί οἱ ὁµοϊδεάτες του «δηµοσιογράφοι», καί 
ἀντιδρᾶ καρφώνοντας τίς σχέσεις τους µέ παρακρατικούς καί σκοτεινές 
κονόµες. Γιατί νά τόν ἀδειάσουν; Μά δέν εἶναι κι εὔκολο νά προτείνουν 
γιά θρησκευτικό ἡγέτη κάποιον πού δηµοσίως λυσσάει κατά τῶν 
«γκιαούρηδων»! Ἤδη ἡ πρόταση Χατζηοσµάν γιά ἐκλογή µουφτήδων 
πάει τά πράγµατα πρός τά ἐκεῖ πού πάντα στόχευε ἡ Τουρκία, ὅµως µέ 
τρόπο πιό διακριτικό (καί εὔληπτο γιά τήν ἑλληνική πλευρά). 
Ἄν αὐτή ἡ ἑρµηνεία στέκει, µένει νά δοῦµε ποιός εἶναι ὁ Χαλίτ Ἐρέν (στή 
φωτό µέ τόν Γκιούλ), γιά τόν ὁποῖον ὁ Μέτε λέει πώς κυβερνάει τή Θράκη, 
µάλιστα θεωρεῖ καί τόν Πρόξενο τῆς Κοµοτηνῆς «ἄνθρωπό του». Ὁ Ἐρέν 
διευθύνει τό ἰσλαµικό Κέντρο IRCICA, πού ἑδρεύει στήν Πόλη (σέ κτίριο 
πού δώρισε ἡ τουρκική Κυβέρνηση) καί ἱδρύθηκε τό 1980 µέ πρόταση τῆς  
Τουρκίας ὡς ὄργανο τῆς Ἰσλαµικῆς Διάσκεψης γιά θέµατα πολιτισµοῦ. Σ’ 
αὐτό προήδρευε ὁ δρ. Ἐκµελεντίν Ἰχσάνογλου, µέχρι πού ἔγινε γ.γ. τῆς 
Ἰσλαµικῆς Διάσκεψης καί ἀνέλαβε ὁ Κοµοτηναῖος στήν καταγωγή Ἐρέν. 
Ἔτσι ἐξηγεῖται καί τό χρῆµα γιά τά νέα τεµένη στή Θράκη. Γιά ἐργαλεῖο 
τῆς νεο-οθωµανικῆς κυβέρνησης τῆς Ἄγκυρας µιά χαρά τόν κόβω... 
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ΔΩΡΟ «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ»!

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

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

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

 Τό θεωρεῖτε καλή ἰδέα; Βάλτε το ἀµέσως µπρός!

Από τα βυζαντινά λάθη 
στη βυζαντινή στρατηγική

Ν. Λυγερός

Ακόμα και στον τομέα της πληροφορικής 
έχει καθιερωθεί σε διεθνές επίπεδο 
ο όρος: βυζαντινό λάθος, ο οποίος 
σημαίνει ότι η ένδειξη της τοποθεσίας 
του λάθους, είναι λανθασμένη. Με άλλα 
λόγια, υπάρχει παραπληροφόρηση, όσον 
αφορά στο λάθος. Αυτή επίπτωση σ’ 
ένα επιστημονικό γνωστικό αντικείμενο 
προέρχεται όχι μόνον από την ιστορία 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αλλά κι 
από την στρατηγική της. Πολλοί από 
εμάς δεν γνωρίζουμε την ύπαρξη των 
βιβλίων: Περί παραδρομής πολέμου, 
Τακτικόν και Στρατηγικόν, τα οποία είναι  
υψίστης σημασίας για την κατανόηση της 
βυζαντινής επινόησης στον στρατιωτικό 
τομέα. Ασχολούμαστε κατά κύριο λόγο με 
την Άλωση και δεν μελετάμε τα διαχρονικά 
στοιχεία του Βυζαντίου. Ξεχνάμε ότι κάθε 
αυτοκρατορία, σε όλο τον κόσμο, έζησε 
το τέλος της και δεν αναδεικνύουμε τη 
διάρκεια της βυζαντινής ενώ κατέχει 
το παγκόσμιο ρεκόρ. Αν εξετάσουμε το 
χώρο και το χρόνο συμπληρωματικά, τότε 
θα δούμε την αξία του επιχειρήματος. Η 
Αυτοκρατορία του Μέγα Αλεξάνδρου ήταν 
η πιο μεγάλη σε έκταση στην Αρχαιότητα. 
Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι με 
μεγαλύτερη διάρκεια όλων των εποχών. 
Βέβαια, εκ φύσης δεν βασίζεται σε ένα 
μοναδικό άνθρωπο κι είναι πιο δύσκολο 
να την αντιληφθούμε ως μία ολότητα. Η 
δυσκολία όμως δεν ελαττώνει τη σημασία 
αυτής της οντότητας. Το να κατακτάς είναι 
εύκολο, το δύσκολο είναι να κρατάς κι 

αυτό δεν γίνεται δίχως στρατηγική. Όλο 
το σύστημα της βυζαντινής στρατηγικής 
είναι ουσιαστικά αμυντικό, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι δεν ήταν ικανή να τολμήσει 
την ώρα της ανάγκης. Συνεχώς η Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία είχε να διαχειριστεί πολλές 
κρίσεις σε πολλά μέτωπα. Δεν υπήρξε 
ποτέ ουσιαστική στάση. Το Βυζάντιο είχε 
πάντα μαζί του και τους εχθρούς του σε 
όλη του την περιφέρεια. Κατά συνέπεια, 
λειτουργούσε περισσότερο με ελιγμούς, 
παρά με συνδυασμούς και πρόσεχε 
ιδιαίτερα τις γεωστρατηγικές θέσεις. Στην 
ιστορία του Βυζαντίου δεν έχουν μόνο 
σημασία οι εκστρατείες, όπως νομίζουμε 
απλοϊκά, βέβαια, εντυπωσιάζουν τους 
μη στρατιωτικούς, αλλά οι στρατηγιστές 
εξετάζουν και το μέλλον των εκστρατειών. 
Αντιλαμβανόμαστε τότε ότι η βυζαντινή 
στρατηγική χρησιμοποίησε κατά κόρον 
την ελαχιστοποίηση δυνάμεων για 
να μην έχει κόστος κι όχι την άμεση 
ελαχιστοποίηση κόστους, όπως κάνουν οι 
πολιτικοί της σύγχρονης εποχής, η οποία 
προκαλεί συντηρητικότητα και μαρασμό. 
Επιπλέον, η βυζαντινή διπλωματία δεν 
ήταν μόνο περίπλοκή. Ήταν πολύπλοκη, 
βέβαια, αλλά και αποτελεσματική, όπως 
το έδειξε ο χρόνος. Λειτουργούσε με 
επιφύλαξη, τεχνάσματα, οικονομία, 
εκπλήξεις, αλλαγές, μελέτες του αντιπάλου 
και προσαρμογές στο στρατηγικό επίπεδο, 
αλλά και στη μετα-στρατηγική. Επιπλέον, 
ξεχνάμε συχνά τη σημασία του ναυτικού 
έως τον ΙΒ΄ αιώνα. Γι΄ αυτό το λόγο η 
μνήμη μας δεν πρέπει να είναι μόνο μία 
νοσταλγία ή ένα μοιρολόγι. Την χρειάζεται 
η νοημοσύνη μας για το μέλλον. Ας 
εξετάσουμε, λοιπόν, βαθύτερα αυτή τη 
στρατηγική της διάρκειας. 

Gastarbeiter: Μεταξύ δυό πατρίδων

Ὁ Μεσούτ Ὀζίλ πού παίζει στήν 
ἐθνική Γερµανίας εἶναι µᾶλλον 

σπάνια περίπτωση ἐνσωµάτωσης Φοβερές κατηγορίες Μέτε κατά πάντων!
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Η εταιρεία ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ που 
δημιούργησε και λειτουργεί το 
Μουσείο Ελιάς και Λαδιού Πηλίου 
στο χωριό Γατζέα προγραμματίζει 
για το καλοκαίρι (18/7-28/8) 
μια σειρά εκδηλώσεων. Σ’ αυτές 
ξεχωρίσαμε τις 5 παραστάσεις 
του «Θρακικού Θέατρου Σκιών» 
του Γιάννη Βουλτσίδη με το έργο 
«Ο Καραγκιόζης μάγειρας στην 
Αργώ του Ιάσονα, αλλέως για το 
χρυσόμαλλο πετρέλαιο», εκθέσεις 
ζωγραφικής και χαρακτικής σε 
γυαλί, δραστηριότητες εναλλακτικής 
κατασκήνωσης νέων, βραδιά 
κιθάρας και ποίησης, θεατρικές 
παραστάσεις... Λεπτομέρειες και 
λοιπές πληροφορίες μπορεί να 
μάθει κανείς στο 2423022009 ή 
διαδικτυακά (www.mouseioelias.gr, 
info@mouseioelias.gr)

Πολιτισμός στό Πήλιο
καί στό Μουσείο Ελιάς

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ν. ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ, 
«ΣΛΑΒΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 7ο 
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 9ο ΑΙ.»

        Εκδόθηκε πριν από μερικούς μήνες 
από τον γνωστό εκδοτικό οίκο της 
Θεσσαλονίκης «Βάνιας» (του Ι. Σεμελίδη) 
το ιστορικό, επιστημονικό βιβλίο του 
Διδάκτορα Βυζαντινής Ιστορίας του 
Α.Π.Θ. Νεκτάριου Δαπέργολα, με τίτλο 
«Σλαβικές Εγκαταστάσεις στη Μακεδονία 
από τον 7ο έως και τον 9ο αι.», που 
καταπιάνεται μ’ ένα πολύ σημαντικό και 
ενδιαφέρον ζήτημα, το οποίο βεβαίως, 
όπως όλοι μας εύκολα αντιλαμβανόμαστε, 
έχει σαφείς προεκτάσεις και στη σύγχρονη 
ελληνική και ευρύτερη βαλκανική 
πραγματικότητα.
        Όπως δηλώνει ο ίδιος ο συγγραφέας 
στην εισαγωγή, το ζήτημα των 
μεσαιωνικών σλαβικών εγκαταστάσεων 
του ελλαδικού χώρου, που τόσες 
συζητήσεις και αντεγκλήσεις πυροδότησε 
ήδη από τον 19ο αι. με την περίφημη 
θεωρία του J. Fallmerayer για τον πλήρη 
εκσλαβισμό των Ελλήνων κατά τη Μέση 
Βυζαντινή Περίοδο, παραμένει ακόμη και 
σήμερα συνδεδεμένο με πολλά ιστορικά 
προβλήματα, που σχετίζονται με τη 
χρονολόγηση των εγκαταστάσεων αυτών, 
την εξακρίβωση της γεωγραφικής θέσης 
και της πληθυσμιακής τους ισχύος, αλλά 
και τη μελέτη της περαιτέρω ιστορικής 
τους εξέλιξης. Ειδικά όσον αφορά 
μάλιστα τις σλαβικές εγκαταστάσεις 
της Μακεδονίας, όλες οι γνώσεις μας 
προέρχονται από σποραδικές ιστορικές 

μαρτυρίες, που συνήθως παρουσιάζουν 
επιπλέον και προβλήματα χρονολογικής 
και γεωγραφικής ασάφειας ή ενίοτε 
και ιστορικής αξιοπιστίας. Το γεγονός 
αυτό οδήγησε συχνά, ακόμη και κατά το 
πρόσφατο παρελθόν, στην παρερμηνεία 
τους από τη νεότερη έρευνα, με 
αποτέλεσμα να διατυπώνονται μέχρι και 
σήμερα απόψεις ατεκμηρίωτες και σε 
μεγάλο βαθμό αυθαίρετες. 

        Η παρούσα μελέτη προβαίνει 
λοιπόν στην πλήρη επανεξέταση του 
ζητήματος, εξετάζοντας εξαντλητικά όλες 
τις υπάρχουσες ιστορικές μαρτυρίες των 
βυζαντινών πηγών και αναδεικνύοντας τις 
ασφαλείς πληροφορίες που μπορούν να 
αντληθούν από αυτές, γεγονός που μοιραία 
οδηγεί και στην επανεξέταση όλων των 
σχετικών απόψεων της παλαιότερης και 
σύγχρονης έρευνας και στην κατάρριψη 
εκείνων που βασίζονται σε αυθαίρετες 
εκτιμήσεις. Το όλο εγχείρημα περιλαμβάνει 
ακόμη την εξέταση των σχετικών με το 
ζήτημα αρχαιολογικών δεδομένων, αλλά 

και όλων των σλαβικών και ελληνικών 
μεσαιωνικών τοπωνυμίων του μακεδονικού 
χώρου (τα οποία μαρτυρούνται κυρίως στα 
έγγραφα των μονών του Αγίου Όρους κατά 
τη Μέση και Ύστερη Βυζαντινή Περίοδο). 
Στόχος είναι η διατύπωση μιας όσο γίνεται 
πιο ολοκληρωμένης άποψης γύρω από 
την εικόνα που δείχνει πραγματικά να 
παρουσιάζει η σλαβική παρουσία στη 
Μακεδονία μέχρι τα τέλη του 9ου αιώνα.
        Εκείνο που φαίνεται τελικά να 
προκύπτει ως κεντρικό συμπέρασμα αυτής 
της μελέτης είναι ότι η εγκατάσταση 
σλαβικών πληθυσμών στην περιοχή 
ήταν μεν ένα φαινόμενο αναμφισβήτητο, 
αλλά μάλλον απέχει πολύ του να 
χαρακτηριστεί ως ιστορικό γεγονός 
κρίσιμης σημασίας. Επρόκειτο κυρίως 
για μία ομάδα φύλων, που στις αρχές 
του 7ου αι. έφτασαν στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, εκμεταλλευόμενα την 
προσωρινή στρατιωτική αποδιοργάνωση 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας κατ’ 
εκείνη την περίοδο, και μετά από δύο 
αποτυχημένες απόπειρες κατάκτησης της 
πόλης, διασκορπίστηκαν αναζητώντας 
μόνιμους τόπους κατοικίας σε γειτονικές 
περιοχές. Εγκατεστημένα εφεξής κυρίως 
σε δυσπρόσιτα ορεινά σημεία (Μενοίκειο, 
Παγγαίο, Βέρμιο) ή σε επίσης δύσβατους 
ελώδεις τόπους (λίμνες Γιαννιτσών και 
Αχινού στον κάτω ρου του Στρυμόνα), 
παρέμειναν για κάποιο διάστημα 
ανυπότακτα, παρότι δεν υπάρχει η 
παραμικρή ένδειξη για το ότι η παρουσία 
τους προκάλεσε ιδιαίτερες καταστροφές ή 
πολύ περισσότερο ότι επέφερε την έστω 
και προσωρινή απώλεια του βυζαντινού 
κρατικού ελέγχου στον μακεδονικό χώρο, 
όπως είχε επανειλημμένα υποστηριχθεί 
κατά το παρελθόν από γνωστούς μελετητές. 
Σταδιακά πάντως τα φύλα αυτά δέχτηκαν 
τη βυζαντινή επικυριαρχία, εξέλιξη στην 
οποία συνέβαλαν αποφασιστικά και οι 

στρατιωτικές επιχειρήσεις που οργάνωσε 
εναντίον τους η Αυτοκρατορία, ενώ 
ακολούθησε η ένταξή τους στον βυζαντινό 
κρατικό μηχανισμό υπό τη μορφή δύο 
τουλάχιστον Σκλαβηνιών (στην περιοχή του 
Βερμίου και στην κοιλάδα του Στρυμόνα), 
οι οποίες ήταν πολιτικά και φορολογικά 
υποκείμενες στην Αυτοκρατορία. Την 
ίδια περίπου εποχή (8ος αι.) είναι βέβαιο 
ότι τίθεται πλέον σε εξέλιξη και μία 
διαδικασία αφομοίωσης των Σλάβων της 
Μακεδονίας από τους πολυπληθέστερους 
γειτονικούς ελληνικούς πληθυσμούς, που 
συνεχίζεται με πιο έντονους ρυθμούς μετά 
τον 9ο αιώνα.     
        Απ’ όλα αυτά πιστοποιείται ότι η 
σλαβική διείσδυση στην περιοχή της 
(σημερινής ελληνικής)  Μακεδονίας δεν 
ήταν ένα φαινόμενο που θα πρέπει να 
υπερεκτιμάται ως προς την έκταση και 
τη σημασία του. Αναμφίβολο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει ωστόσο και το γεγονός ότι 
τελικά ακόμη και για τη βορειότερη περιοχή 
του σημερινού κρατιδίου των Σκοπίων 
δεν υπάρχει κανένα τεκμήριο μόνιμης 
σλαβικής παρουσίας κατά την περίοδο 
πριν από τα τέλη του 9ου αι, εποχή κατά 
την οποία τα εδάφη αυτά προσαρτήθηκαν 
προσωρινά από το βουλγαρικό κράτος 
του Βόρι και του Συμεών. Συνιστούμε 
ανεπιφύλακτα τη μελέτη αυτού του 
βιβλίου, για το οποίο θεωρούμε ότι, 
πέραν του καθ’ αυτό ενδιαφέροντος που 
παρουσιάζει, θα μπορούσε σαφέστατα 
να παράσχει και περαιτέρω ιστορικά 
επιχειρήματα για την προάσπιση κάποιων 
εθνικών μας δικαίων. Θεωρητικά ωστόσο 
βεβαίως όλα αυτά, ε; Καθότι είναι γνωστό 
ότι το παιχνίδι παίζεται με άλλους όρους 
και σε άλλα πεδία, πολύ μακριά δυστυχώς 
από τα όποια πορίσματα της νηφάλιας 
επιστημονικής σκέψης των ιστορικών μας 
ερευνητών…

ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΛΗ

Ἐφέτος, στίς 16 Σεπτεµβρίου, 
συµπληρώνονται 2.500 χρόνια* 
ἀπό τήν κοσµοϊστορική µέρα 
πού οἱ Ἕλληνες στόν Μαραθώνα 
ἀπέκρουσαν γιά πρώτη φορά (ἡ 
δεύτερη θα ἐρχόταν µιά δεκαετία 
ἀργότερα) τήν ἀσιατική ὀρδή τῶν 
Περσῶν, διασώζοντας τήν ἀνάδυση 
τοῦ ἀνθρώπινου Πολιτισµοῦ πού 
ἐφευρέθηκε καί κορυφώθηκε στήν 
µοναδική αὐτή γωνιά τοῦ πλανήτη. 
Στούς µαχητές ἐκείνους, καί στούς 192 
νεκρούς τους, χρωστᾶµε τό γεγονός 
ὅτι µάθαµε γιά Δηµοκρατία, γιά 
Τέχνη, γιά Ἐπιστήµη, γιά Ἐλευθερία, 
γιά τόν Ἄνθρωπο ὡς ἀξία κι ὄχι ὡς 
µονάδα παραγωγῆς ἑνός δεσποτικοῦ 
κράτους. Ἡ ἐπέτειος τιµήθηκε βέβαια 
ἀλλά µακρυά ἀπό τό εὐρύ κοινό πού 
συνεχίζει νά ἀγνοεῖ τό βάρος καί τήν 
ἀξία τῆς κληρονοµιᾶς µας.  
Τό Ἵδρυµα τῆς Βουλῆς γιά τόν Κοι-
νοβουλευτισµό καί τή Δηµοκρατία 
διοργάνωσε τόν Ἰούνιο ἔκθεση µέ 
θέµα «Ἡ Μάχη τοῦ Μαραθώνα: 
Ἱστορία καί Θρῦλος». Τό Εὐρωπαϊκό 
Πολιτιστικό Κέντρο Δελφῶν 
πρό ἡµερῶν διοργάνωσε διεθνές 
συµπόσιο «Μαραθώνας, ἡ ἑπόµενη 
µέρα» µέ πολλές παράλληλες 
καλλιτεχνικές ἐκδηλώσεις στούς 
Δελφούς ἀλλά καί στήν Ἀθήνα. Ἡ 
Τράπεζα Κύπρου χρηµατοδότησε 
τήν παραγωγή ντοκυµαντέρ τῆς 

Μαρίας Χατζηµιχάλη - Παπαλιοῦ 
γιά τήν πολεµική σύγκρουση. Καί 
στίς 30 Ὀκτωβρίου ὁ Μαραθώνιος 
τῆς Ἀθήνας θά ἔχει ξεχωριστό 
χαρακτήρα λόγῳ τῆς ἐπετείου. 
Καί σήµερα οἱ  ἐκδόσεις «Πελασγός» 

παρουσιάζουν στό Μουσεῖο Μαρα-
θωνίου Δρόµου τό βιβλίο τοῦ συγ-
γραφέα Ἀθανάσιου Κόρµαλη, µέ 
τίτλο «Ἑλλήνων προµαχοῦντες Ἀθη-
ναῖοι Μαραθῶνι...». Τήν παρουσίαση 
κάνουν ὁ συγγραφέας, ὁ δήµαρχος 
Μαραθώνα Σπ. Ζαγάρης καί ὁ 
βουλευτής Ἀττικῆς (ΛΑΟΣ) Μάκης 
Βορίδης. Αὐτά στήν Ἑλλάδα.
Ὅµως τήν ἴδια κληρονοµιά φθονοῦν 
κι ἐκµεταλλεύονται κι ἄλλοι 
(καί δέν µιλᾶµε µόνο γιά τούς 
Ψευτοµακεδόνες). Διαβάζουµε, 
γιά παράδειγµα, στήν τούρκικη 
ἐφηµερίδα «Ραντικάλ» (11-7-2010) 

γιά τίς ἐκδηλώσεις στήν Τένεδο 
ὑπό τόν τίτλο «Ἡµέρα ποίησης καί 
ἀνάγνωσης Ὁµήρου». Λίγο πρίν τό 
ξηµέρωµα συγκεντρώθηκε κόσµος 
(ὁ Τοῦρκος ἀρχαιολόγος πού σκάβει 
στήν Τροία, δυό Τοῦρκοι ποιητές, 
ὁ Γερµανός πρέσβης κ.ἄ.) καί 
ἀπαγγέλθηκαν στίχοι τῆς Ἰλιάδας 
στά ἀγγλικά, στά γερµανικά, στά 
τουρκικά, στά κινεζικά καί στά 
οὑγγρικά. Ὁ διοργανωτής καθηγητής 
Χαλούκ Σαχίν µίλησε γιά τήν ἱστορία 
τῆς Ἰλιάδας πού «διεξήχθη στήν 
περιοχή», γιά τόν Ὅµηρο πού «ἦταν 
Σµυρνιός» καί πού «συνέλαβε πολύ 
καλά τήν ψυχή αὐτοῦ τοῦ τόπου, 
τούς ἀνέµους πού φυσᾶνε στήν 
Τένεδο, τῶν πουλιῶν πού πετᾶνε, τίς 
σχέσεις τῶν ἀνθρώπων»...
Ὁ Σαχίν δήλωσε περήφανος ὡς 
Τενέδιος καί πρόσθεσε πώς «ὅ,τι ἔχει 
ἀποµείνει στήν Ἀνατολία ἀπό τό 
παρελθόν ἀποτελεῖ παρακαταθήκη» 
καί σχετικά µέ τήν πολύγλωσση 
(ὄχι ὅµω ςκαί ἑλληνική) ἀνάγνωση 
εἶπε πώς ἤθελε «νά τονίσει τήν 
οἰκουµενική πλευρά τοῦ Ὁµήρου καί 
τοῦ ἀνατολικοῦ πολιτισµοῦ»!
Ποιός µπορεῖ νά ἐγκαλέσει τό ὅποιο 
πρόστυχο γουρούνι πού κοπρίζει 
τήν βαρβαρική του προπαγάνδα 
στό µεγαλύτερο ποιητικό ἔργο 
τῆς ἀνθρωπότητας; Μόνον ὅποιος 
ἀποδεδειγµένα τιµᾶ τόν τίτλο τοῦ 
Ἕλληνος Ἀνθρώπου. Εἶναι ἄραγε 
πολλοί αὐτοί;



1) Στίς 16 Ἰουλίου τοῦ 1054 ὁ 
πατριάρχης Κωνσταντινουπό-
λεως Μιχαήλ Κηρουλάριος 
ἐπισηµοποιεῖ τό Σχῖσµα τῶν 
Ἐκκλησιῶν καί ἀφορίζεται 
ἀπό τούς ἀπεσταλµένους τοῦ 
Πάπα. Ποιές εἶναι οἱ διαφορές 
πού κρατᾶνε σήµερα χωριστά 
τούς παπικούς ἀπό τούς ὀρ-
θόδοξους;
Α) Τό φιλιόκβε, ἡ Οὐνία καί τό 
παπικό πρωτεῖο
Β) Οἱ γεωπολιτικές διαφορές τῆς 
λατινικῆς Δύσης καί τῆς καθ’ 
ἡµᾶς Ἀνατολῆς 
Γ) Ἕνα πλῆθος δογµατικῶν καί 
λατρευτικῶν διαφορῶν
Δ) Τίποτε ἀπολύτως, ὅλοι εἴµαστε 
ἴσοι ἐνώπιον τοῦ τραπεζίτη

2) Στίς 20 Ἰουλίου 1974 οἱ 
Τοῦρκοι εἰσβάλλουν στήν 
Κύπρο. Σύµφωνα µέ τήν 
καινοφανή θεωρία τῶν 
ναιναίκων ἐπρόκειτο γιά µιά 
σχεδόν νόµιµη ἀντίδραση τῆς 
Ἄγκυρας στό πραξικόπηµα τοῦ 
Σαµψών. ΟΚ, ἄς τό δεχθοῦµε. 
Τό πραξικόπηµα αὐτό ὅµως 
ἐνθαρρύνθηκε ἀπό...  
Α) τούς ἐθνοπατριωτικούς καί 
φιλεκκλησιαστικούς κύκλους 
τῆς Ἀθήνας
Β) τήν ΚΥΠ καί τήν ΕΣΑ
Γ) τήν CIA καί τόν Κίσσιγκερ
Δ) τόν Βάσο Φτωχόπουλο καί 
τούς πελάτες τοῦ «Αἰγαίου»

3) Στίς 22 Ἰουλίου 1943 ὁ λαός τῆς 
κατεχόµενης Ἀθήνας, κάπου 
200.000 κόσµος πραγµατοποιεῖ 
µαχητική διαδήλωση κατά τῆς 

ἀπόφασης τῶν Γερµανῶν νά 
παραχωρήσουν στή Βουλγαρία 
ὁλόκληρη τή Βόρεια Ἑλλάδα 
ὥς τόν Ἀξιό. Τό ἀποτέλεσµα 
ἦταν 100  διαδηλωτές νεκροί 
καί ἡ ἀναστολή τῆς σχετικῆς 
ἀπόφασης τοῦ Χίτλερ. Σήµερα, 
στήν κατεχόµενη ἀπό τό ΔΝΤ 
(καί τούς τζουτζέδες του) 
Ἀθήνα, γιά ποιό ἐθνικό θέµα θά 
διαδήλωνε καί θά σκοτωνόταν 
τόσος κοσµάκης; 
Α) Γιά τό δικαίωµα ψήφου τῶν 
Σιεραλεονέζων στόν τόπο πού 
ἐπέλεξαν
Β) Γιά τή νοµιµοποίηση τοῦ 
γάµου τῶν ὁµοφυλόφιλων
Γ) Γιά τήν πράσινη ἀνάπτυξη
Δ) Γιά τόν κῶλο του καί µόνο

4) Στίς 24 Ἰουλίου 1982 ἡ µόλις 
9 µηνῶν σοσιαλιστική κυβέρ-
νηση τοῦ Ἄνδρέα Παπαν δρέου 
ξεκινᾶ τίς δοµικές ἀλλαγές 
πού θά δηµιουργήσουν τή νέα 
Ἑλλάδα: ἀποποινικοποιεῖ τή 
µοιχεία. Ποιό ἦταν τό ἀντικαπι-
ταλιστικό σκεπτικό τῆς τοµῆς 
ἐκείνης;
Α) Μέικ λάβ, νότ γουώρ
Β) Τέρµα στήν ὑποκριτική ἠθική 
τῶν ἀστῶν
Γ) Ἀλλάξτε, σύντροφοι, τόν νόµο, 
µή µᾶς πάει φυλακή τό πουλί 
µας, ἀντί γιά τίς ἰδέες µας 
Δ) Ἀποποινικοποίηση τώρα, 
γιατί σέ λίγα χρόνια κι ὅλη ἡ 
χώρα νά γίνει φυλακή, πάλι δέν 
θά µᾶς χωράει

5) Στίς 28 Ἰουλίου 
1913 ὑπογράφεται 

ἡ Συνθήκη τοῦ Βουκουρεστίου 
ἀπό τίς ἀντίπαλες χῶρες τοῦ 
2ου Βαλκανικοῦ Πολέµου 
(Ἑλλάδα, Σερβία, Μαυροβούνιο, 
Ρουµανία ἐναντίον Βουλγαρί-
ας). Μέρος τῆς Μακεδονίας 
προσαρτᾶται στήν Ἑλλάδα, 
µά ἡ Θράκη µένει σέ βουλγα-
ρικά χέρια ὥς τό 1919. Τί συµ-
φωνήθηκε γιά τήν ...Κρήτη σέ 
σχέση µέ τή Βουλγαρία;  
Α) Ἡ Βουλγαρία παραιτήθηκε 
ἀπό κάθε ἀξίωση ἐπί τῆς 
Κρήτης.
Β) Ἡ Βουλγαρία προσάρτησε τήν 
Κρήτη
Γ) Βρέ ἀφῆστε τίς µ...., τί σχέση 
ἔχει ἡ Κρήτη µέ τή Βουλγαρία;
Δ) Ἡ Κρήτη προσάρτησε τή 
Βουλγαρία

6) Στίς 29 Ἰουλίου τοῦ 1919 
γεννιέται ὁ ποιητής Μίλτος 
Σαχτούρης, δισέγγονος τοῦ 
Ὑδραίου ναυάρχου τοῦ ‘21. 
Ποιητής τοῦ κλειστοῦ χώρου, 
ἀντιηρωικός, ἐκφραστής καί 
ἀπολογητής τῆς καθηµαγ-
µένης ἀνθρώπινης ὕπαρξης. 
Στή ζωή του δέν ἀπέκτησε 
οἰκογένεια, ἐπειδή... 
Α) Ἦταν τέτοια ἡ ψυχοσύνθεσή 
του
Β) Δέν ἄσκησε ποτέ του βιοπο-
ριστικό ἐπάγγελµα 
Γ) Ἦταν µισογύνης
Δ) Δέν τοῦ πέρασε ἀπό τό νοῦ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Δ, 2Γ, 3Δ, 4Γ, 5Α, 6Β

 Είκοσι τέσσερα χρόνια πριν, κάπου εκεί στα 
τέλη της δεκαετίας του 80, συζητώντας με τον μακαριστό 
γέροντα Παϊσιο άκουσα το εξής καταπληκτικό : Λίγα 
είναι τα ψωμιά της ΕΟΚ…Δεν θα κρατήσει και πολλά 
χρόνια…Θα την διαλύσουν οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι, 
αυτοί είναι ένας λαός και συνεργάζονται…σου λέει, τι 
γίνεται εδώ; Σηκώνει πάλι κεφάλι ο Χίτλερ;…. και θα 
την διαλύσουν…
             Σήμερα μετά από τόσα χρόνια, παρακολουθώντας 
τα γεγονότα θυμήθηκα τον γέροντα. Επίθεση δέχεται 
όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και η Ε.Ε.     Γι’ αυτό έφτιαξαν 
ολόκληρο μηχανισμό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για να 
στηρίξουν το Ευρώ και την ευρωπαϊκή ένωση από τις 
επιθέσεις των κερδοσκόπων. Αυτό δεν είναι κάποια 
άποψη ή κάποια ανάλυση, αυτό είναι οικονομικό 
γεγονός, διοικητική πράξη σε υψηλότατο επίπεδο, 
από τους κυβερνώντες την Ε.Ε.   Άρα αυτοί οι ίδιοι 
αναγνωρίζουν τον κίνδυνο.
            Διαβάζοντας άρθρα οικονομολόγων και πολιτικών 
αναλυτών εντυπωσιάζομαι για το πως έρχονται στα 
λόγια του γέροντος. Λένε ‘ η παγκοσμιοποίηση είναι 
φτιαγμένη από Αγγλοσάξονες και για Αγγλοσάξονες’ 
ή ‘ το μεγάλο παιχνίδι για τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης’ που γίνεται από τους Αμερικάνους.
     Προσωπικά πιστεύω α) ότι θα καταργηθεί το Ευρώ 
και θα επιστρέψουμε ξανά στα εθνικά μας νομίσματα, β) 
ότι θα διαλυθεί συνεπώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν 
έχω οικονομικές γνώσεις αλλά έχω εμπειρία από τον π. 
Παϊσιο. Όλες οι προφητείες του έχουν επαληθευθεί!!! 
Και αυτές που αφορούσαν εμένα προσωπικά (π.χ 
ότι θα κάνω τρία παιδιά, μου χάρισε τρία ξύλινα 
σταυρουδάκια για τα παιδιά που θα έκανα..) αλλά και 
αυτές που αφορούσαν παγκόσμια γεγονότα ( σάπισαν 

τα δίχτυα, δεν μπορούν να κουμαντάρουν τον κόσμο…. 
Θα πέσει ο κομουνισμός και θα διαλυθεί η Σοβιετική 
Ένωση, μας έλεγε ….) Και εγώ απορούσα πως είναι 
δυνατό να συμβεί αυτό…μας φαινόταν απίστευτο…μία 
αυτοκρατορία που ήλεγχε τον μισό κόσμο να πέσει σαν 
χάρτινος πύργος!... και όμως αυτός βγήκε για χιλιοστή 
φορά ‘σωστός και ακριβής’ στα λόγια του.
       Αυτά τα γράφω για τους καλοπροαίρετους 
αναγνώστες που όμως κινούνται μέσα στα πλαίσια της 
μικρής ανθρώπινης λογικής… όμως ό άνθρωπος έχει 
μέσα του πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις από την λογική 
του…Η πίστη στον Χριστό είναι μία τέτοια δύναμη…τα 
έργα της είναι εκπληκτικά…απόδειξη είναι ό ίδιος ο 
π. Παϊσιος που σάρκωνε στο πρόσωπό του αυτή την 
αλήθεια… 
             Η πατρίδα μας βγάζει ακόμα Αγίους, γιατί 
κουβαλάει μέσα της την ορθόδοξη πίστη… Αυτό είναι το 
μόνο καλό που έχει απομείνει στην χώρα μας…Φτάνει 
όμως για να βοηθήσει και τον κόσμο ολόκληρο και να 
δώσει διέξοδο στα αδιέξοδά του.
        Όσοι καλοπροαίρετοι θα έχουν σύντομα την 
ευκαιρία να διαπιστώσουν και να διασταυρώσουν την 
αλήθεια των λόγων από τα επερχόμενα γεγονότα. Όσοι 
θέλουν μπορούν να διαβάσουν στα βιβλία του γέροντα 
και άλλες προφητείες που αφορούν τα χρόνια που ζούμε 
και να έχουν πολλές ακόμα περισσότερες αποδείξεις. 
Ψάξτε και θα βρείτε, είπε ο Χριστός. Ελπίζω έτσι να 
κάνετε δικό σας τον θησαυρό της πατροπαράδοτης 
ορθόδοξης πίστης των Ελλήνων.
    Θα ήθελα να τελειώσω με κάτι το αισιόδοξο. Πολλά 
χρόνια πριν μας προειδοποιούσε ο γέροντας…Θα έρθουν 
δύσκολα χρόνια, θα πούμε το ψωμί, ψωμάκι…Θα φέρει 
όμως ο Θεός έτσι τα συμφέροντα των μεγάλων και στο 
τέλος θα μας βοηθήσουν οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι…
όχι από δίκαιο ή από φιλία αλλά γιατί έτσι θα είναι το 
συμφέρον τους.

Αθανάσιος Ρακοβαλής
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Ἀντιφωνητικό κουΐζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Σέ ἦχο ἁψύ

§
Ὁ ρόλος τοῦ θύµατος εἶναι ὁ πιό εὔκολος
δέν χρειάζεται κἄν νά σηκωθεῖς ὄρθιος

§
Αὐτοί ἀνοίγουν τό σπίτι τους µόνο στήν 

πε(ν)θερά καί στόν Χάρο, καί σέ κείνους 
µόνο γιά νά ...σκουπίσουν!

§
Σταθερότητα δέν σηµαίνει ἀκινησία,

ἴσα - ἴσα!

§
Στή σιωπή µέσα θρέφεται 
ὁ ἀνθός τοῦ ἀκατάβλητου

§
Μάταια περίµενες, τό σκίρτηµα ἀκούστηκε 

πάλι ἀπό τίς λεῦκες

§
Μερικά λουλούδια τά κόβουνε

πρίν προλάβουν νά βγάλουν ἀγκάθια

§
Χειρότερη ἀπό τήν πτώση ἡ ἔκπτωση,

πιστέψτε µε!

Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ Íôïõ
Ãéáêáìðüóï ðáýëá Âïõëôóßäçò

SUMO FUNDO ÌðáìðáôæéÜí

Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Ο Π. ΠΑΪΣΙΟΣ

ΓΚΡΕΜΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΧΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!

Συνέχεια από σελ. 12
Το θέμα είναι πότε αυτές οι αντιδράσεις θα μετατραπούν 
σε πραγματική εξέγερση, πότε θα γίνουνε ποτάμι που 
θα παρασύρει (και επιτέλους θα διαολοστείλει) όλα 
τα ανθυποσκύβαλα στον Καιάδα της Ιστορίας! Και 
όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα, έτσι; Από οποιονδήποτε 
ανθυποβουλευτίσκο της κυβερνώσας θυμηδίας έως 
οποιονδήποτε παρατρεχάμενό του ανθυπολακέ, όλοι 
τους είναι ένοχοι ή συνένοχοι και συνεπώς ΥΠΟΛΟΓΟΙ 
κατηγοριών που μπορεί τελικά να είναι ακόμη και η 
εσχάτη προδοσία. Και γιατί όχι άραγε; Μήπως θα έπρεπε 
μάλιστα ήδη από τώρα να μιλούμε για μία φασιστική 
χούντα, που βεβαίως εξελέγη δημοκρατικά (μέσα σε 
αυτά τα κωμικά τέλος πάντων πλαίσια της γελοίας 
κοινοβουλευτικής πομφόλυγας), αλλά στη συνέχεια 
εξαπάτησε τους πάντες, καταπάτησε όλους τους όρκους 
της, υποθήκευσε τη χώρα, παραβίασε πολλαπλώς το 
ίδιο το Σύνταγμα και ασφαλώς στερείται πλέον κάθε 
νομιμότητας;
     Εμείς φυσικά, απέναντι σε αυτή την απίστευτη 
λαίλαπα των θλιβερών ανδρεικέλων του νέου Βισύ, τη 
λαίλαπα που έχει βαλθεί με τρόπο κυνικά ξεκάθαρο και 
απροκάλυπτο να ξεκληρίσει οικονομία, παιδεία, υγεία, 
κοινωνική ασφάλιση, μαζί με κάθε έννοια εθνικής 
αξιοπρέπειας, δηλαδή να σαρώσει ανηλεώς τσέπες, 
σώματα και ψυχές, κραυγάζουμε και πάλι - με ακόμη 
πιο κατηγορηματικό όμως τρόπο - για την απόλυτη 
ανάγκη ενός πραγματικού αντάρτικου, μιας πραγματικά 
ανένδοτης και μέχρις εσχάτων μετωπικής σύγκρουσης 
με τον εφιάλτη. Έναν εφιάλτη, που όσο πιο γρήγορα 
βεβαίως μάς απαλλάξει από την παρουσία του, τόσο το 
καλύτερο θα είναι για όλους μας. Γιατί ασφαλώς το ότι 
όλη αυτή η υποτελής χυδαιότητα θα καταρρεύσει κάποια 
στιγμή μέσα στα ίδια τα δύσοσμα σκατά της, είναι ηλίου 
φαιδρότερο. Όσο πιο αργά ωστόσο συμβεί κάτι τέτοιο, 
είναι προφανές ότι τόσο λιγότερες θα είναι και οι 
πιθανότητες μιας σχετικής έστω αναστρεψιμότητας του 
σεληνιακού τοπίου που θ’ αφήσει πίσω της…

                                                  Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ



Τρεῖς νύχτες ταραχῶν καί 80 τραυ-
µατίες ἀστυνοµικοί σέ ποιά δυτική 
χώρα ΔΕΝ εἶναι εἴδηση; Στή Βρετα-
νία (Μπέλφαστ) πού ἔτσι γουστάρει.

Ἀναµένουν οἱ Σέρβοι τήν κρίση τοῦ 
Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς Χάγης 
(στίς 22/7) γιά τήν ἀνεξαρτησία τοῦ 
Κοσόβου. Τί προσδοκοῦν, ἄγνωστο.

1,5 ἑκ. Καταλανοί διαδήλωσαν (10/7): 
Εἴµαστε ἔθνος, θέλουµε ἀνεξαρτησία!

Οὔτε ἡ συγγνώµη ἄρκεσε στό CNN 
καί ἀπέλυσε τήν ἐπί 20ετία ἀρχισυν-
τάκριά του Ὀκτάβια Νάσρ, πού εἶχε 
ἕναν καλό λόγο γιά τόν θανόντα 
σεΐχη Φαντλαλά τοῦ Λιβάνου.

Γιά τόν ἴδιο λόγο ἡ Βρετανία ἀποδο-
κίµασε καί ...κατέβασε τό µπλόγκ 
τῆς Πρέσβειράς της, Φράνσις Γκάι! 
Ὁ περιούσιος λαός δέν θέλει κόνξες.

Ἦταν σέ Λετονία καί Ρουµανία, 
τώρα καί στήν Ἰσλανδία τό Ἀνώτατο 
Δικαστήριο δικαίωσε τίς προσφυγές 
κατά τῶν ξένων δανείων. Σειρά µας!

Μετά τό 1957 ἡ Ἐλισάβετ ξαναπῆγε 
στόν ΟΗΕ, καί µίλησε µάλιστα γιά 
τήν ...«τροµοκρατία»! Αὐτό σκεφτό-
ταν 53 χρόνια ἡ µεγαλειοτάτη;

Μέ βάση πρόσφατες ἀνακαλύψεις 
στή Γκαµπόν, οἱ πολυκύτταροι ὀρ-
γανισµοί ἐµφανίστηκαν πρίν 2,1 δισ. 
χρόνια, κι ὄχι πρίν 600 ἑκ. χρόνια

«Χεστήκαµε» θά πεῖτε. ναί, ἀλλά ἐδῶ 
λέµε γιά τήν ἱστορία τῶν ἔµβιων 

ὄντων. Τί σόι Ἐπιστήµη εἶναι αὐτή 
µέ αὐτοδιαψεύσεις τέτοιας ἔκτασης;

«Τσαµουριά ἐλεύθερη τοῦ χρόνου» 
ἦταν τό σύνθηµα στό ἀνθελληνικό 
φεστιβάλ τῶν Ἁγίων Σαράντα. Γρα-
φικότητες; Μακάρι, ἀλλά...

Καλά πού τή λέν Διεθνή (κι ὄχι ἑλ-
ληνική ἤ µακεδονική) τήν Ἔκθεση 
κι ἔτσι δέχθηκε νά µπεῖ πρόεδρος 
τῆς ΔΕΘ ὁ Γιάννης Κωνσταντίνου

Γιατί ὁ ἄνθρωπος εἶχε αὐτοσυστηθεῖ 
στήν παρουσίαση τοῦ «Μακεδονι-
κοῦ» ἀναγνωστικοῦ: «εὐρωπαῖος 
ἑλληνόφωνος κεντροαριστερός»!

Ξαφνικό διαζύγιο Τατιάνας - ΑΝΤ1. 
Τί; Ὄχι, ἀγαπητέ. Τραγικό δέν εἶναι 
πού τό γράφουµε. Τραγικό εἶναι πού 
κανείς δέν ρωτάει «ποιά Τατιάνα;»

Κάποτε οἱ Σκανδιναβές 
στίς διακοπές κάναν 
ἁπλῶς σέξ. Τώρα καταγ-
γέλουν τούς ἐραστές τους 
ὡς βιαστές γιά νά κονοµή-
σουν! Ο tempora, o mores!

Βρεῖτε τόν πλειονοτικό 
τοπικό ἄρχοντα πού 
παρέστη στό ἀλυτρωτικό 
πανηγύρι τῶν Τούρκων 
στήν Προύσσα (3/7/10)

Ναί, πέραν τοῦ δηµάρχου 
Τοπείρου Χατζηευαγγέλου 
πού ἀνερυθρίαστα πάει 
πάντα. Ὁ Β. Τσολακίδης, πρ. 
δήµαρχος  Βιστωνίδας! 

Λευκά εἴδη, ὑφαντά, εἴδη διατροφῆς 
σκοπεύει νά πουλάει ἐπαγγελµατικά 
ὁ γυναικεῖος συνεταιρισµός Κοτύλης 
καί ἡ Κόκλα ὑποσχέθηκε βοήθεια

Μακάρι νά µήν εἶναι προεκλογικό 
τρύκ καί νά βοηθηθοῦν µέ συνέπεια 
οἱ Ποµάκισσες γιά τήν διπλή τους 
ἀπελευθέρωση...

Πάει καί τό ἐργοστάσιο ζαχάρεως 
τῆς Ξάνθης, τέρµα µέ τά περί βιοκαυ-
σίµων ψέµµατα. Ἡ µετατροπή µας σέ 
Βουλγαρία τοῦ Νότου προχωράει.

Στήν Ξάνθη, 19/7 (“Π”, 8.30) ἡ ὁµιλία 
τοῦ Κύπριου ἱστορικοῦ κι ἀγωνιστῆ 
Γιάννη  Σπανοῦ γιά τή Μεγαλόνησο

Πάλι χάθηκαν φῦλλα µας στήν 
Ἀθήνα κι ἀλλοῦ. Ναί, δέν µποροῦµε 
νά κάνουµε κάτι µέ τά ΕΛΤΑ, ὅµως 
νά µᾶς ἐνηµερώνετε

Κι ἄν κάποιο φῦλλο χάνεται, νά τό 
ξαναστέλνουµε, εἶναι τό λιγότερο 
πού µποροῦµε νά κάνουµε. Τά ξανα-
λέµε στίς 16 Αὐγούστου!
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Δεν μασάνε τα λόγια τους...
Διαδήλωση της Βουλής Γυναικών του Άμεντ 

( Ν τ ι α ρ μ π α κ ί ρ )  
που συνδέεται με 
το κόμμα BDP, ως 
διαμαρτυρία για 
την εκμετάλλευση 
και τους θανάτους 
παιδιών καθώς και 
για τα περιστατικά 
βιασμού γυναικών, 
μετετράπη σε 
διαδήλωση υπέρ 

του Αμπντουλάχ Οτζαλάν. Περίπου 1000 
άτομα περπάτησαν επί δύο χιλιόμετρα 
φωνάζοντας συνθήματα. Η ομάδα φώναζε 
συνθήματα όπως «Αίμα για το αίμα, μαζί 
σου είμαστε Οτζαλάν» και «Θα επιτεθούμε 
στη βουλή, θα κρεμάσουμε τον Ερντογάν». 
Αστυνομικοί με πολιτικά μπροστά από την 
ομάδα τραβούσαν φωτογραφίες και βίντεο. 

(5-6-2010, εφ. Ραντικάλ)

Κλασική τούρκικη πρακτική
Συνεχίστηκε το δικαστήριο των 15 
στρατιωτικών που κατηγορούνται για τον 
θάνατο του Αμπντουλκαντίρ Κουρτ, ο 
οποίος  συνελήφθη στις 19-4-2010 στην 
Μπίσμιλ του Ντιαρμπακίρ και αργότερα 
πέθανε από το βασανιστήριο με γκλόμπ. 
Στην πρόταση του ο εισαγγελέας ζήτησε 
την αθώωση των 14 στρατιωτικών και 
την τιμωρία με την ποινή των ισόβιων για 
τον δόκιμο Σαλίχ Ουνέρ (παρατσούκλι 
Ράμπο) για ¨δολοφονία ανθρώπου με 
τερατώδη τρόπο, με βασανιστήρια¨. Επίσης 
αναφέρει πως ¨όλοι οι αρμόδιοι ήξεραν 
αλλά δεν μιλούσαν¨. Στην ιατρική αναφορά 
αναφερόταν πως πέθανε από εσωτερική 
και εξωτερική αιμοραγία, όταν του έβαλαν 
το γκλόμπ στον πρωκτό.

(30-6-2010, εφ. Ραντικάλ)   

Σόι πάει το βασίλειο
Αναφέρεται πως ο Κεμάλ Ακίν που 
αναζητείται στην Τουρκία επειδή στη 
Ταντεμποστάν – μια από τις πιο δημοφιλείς 
περιοχές της Κωνσταντινούπολης - σκότωσε 
δυο άτομα και τραυμάτισε άλλα δύο, 
φέρεται να έχει φύγει στην KKTC (Τουρκική 
Δημοκρατία Β. Κύπρου). Έγινε γνωστό ότι 
ο Κεμάλ που είναι ο μεγάλος αδερφός του 
τέως βουλευτή και υπουργού Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων Κενάν Ακίν, αναζητείται 
επίσης και από την αστυνομία της KKTC.

 (9-7-2010, Τ/Κ εφ. Κίμπρις)
(Σ.Σ. O Κενάν Ακίν πυροβόλησε στον ιστό 
τον ήρωα Σολωμό Σολωμού. Τώρα φόνους 
διέπραξε ο αδερφός του. Γονίδιο;)

Αγάπη στα αρμενικά; Απαγορεύεται! 
Το TRT βρήκε επιβλαβές το τραγούδι του 
Άλεξ στα αρμενικά, που εμπεριέχεται στο 
άλμπουμ του με τίτλο «Ίχνη». Σύμφωνα 
με την είδηση της “Βατάν”, το τραγούδι 
“Μεγάλος Πόνος” της γνωστής σταρ της 
δεκαετίας του 80 Τουρκάν Σοράι, είχε 
γραφτεί από τον πατέρα του Άλεξ, τον 
γνωστό τραγουδιστή Χάικο. Ο γιός στο νέο 
του άλμπουμ λέει πάλι το τραγούδι  συνοδεία 
παιδικής χορωδίας Αρμενόπουλων. Ο Άλεξ 
δήλωσε: «Δεν είχα κακή πρόθεση ούτε 
ήθελα να περάσω πολιτικά μηνύματα. 
Λέγοντας τα λόγια του τραγουδιού του 
πατέρα μου στο στούντιο με την παιδική 
χορωδία συγκινηθήκαμε πολύ. Το τραγούδι 
στα αρμενικά μιλά μόνο για αγάπη...» 

 (13-7-2010, εφ. Ακσάμ)

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

ΓΚΡΕΜΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΧΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!

    Το γράφαμε ήδη από πέρυσι - κάπου εκεί στις αρχές του 
φθινοπώρου - όταν ο (απειροελάχιστος) επικεφαλής της 
προηγούμενης κυβέρνησης, νικημένος από την ίδια του την 
ανεπάρκεια, την αδιαφορία και τη δειλία του, υποταγμένος 
προδήλως και σε πιέσεις, εκβιασμούς και ψευδεπίγραφες 
ανάγκες ισορροπίας, έπαιρνε την προφανή απόφαση να 
ηττηθεί και να παραδώσει τη χώρα στη Σκύλα (και το κόμμα 
του βεβαίως στη…Χάρυβδη, ασχέτως ασφαλώς του ότι εκεί οι 
εξελίξεις πήραν τελικά μάλλον απρόβλεπτο δρόμο). Το γράφαμε 
τότε ξεκάθαρα (ήτανε το «G.A.P. ANTE PORTAS» στον «Α» 
της 15/9/2009) ότι «το μέλλον ανοίγεται πλέον μπροστά μας 
πιο σκοτεινό από κάθε άλλη φορά», ότι «βρισκόμαστε μπροστά 
στη χειρότερη στιγμή της ούτως ή άλλως άθλιας ιστορίας του 
γελοίου ελλαδικού ψευδοκράτους», ότι «βρισκόμαστε λίγες 
μόλις μέρες πριν από την παλινόρθωση του πλέον ελεεινού και 
δυσώνυμου πολιτικού συρφετού που πέρασε ποτέ από αυτόν 
τον τόπο, ενός συρφετού μάλιστα που υπό τις εντολές (;) του 
συγκεκριμένου αστείου προεδρεύοντος και εμπλουτισμένος από 
τη γνωστή φασίζουσα αριστερογενή ελληνοφοβική συμμωρία, 
θα είναι πολύ χειρότερος ακόμη και από τις τραγικές μέρες της 
σημιτικής καταισχύνης». Και ταυτόχρονα αναρωτιόμασταν για 
το «τι μπορεί πλέον να μας αποτρέψει κι εμάς από το να μην 
πάρουμε τα βουνά, κηρύσσοντας όχι απλώς αντάρτικο, αλλά 
ανένδοτη και μέχρις εσχάτων μετωπική σύγκρουση απέναντι 
στον εφιάλτη αυτής της αθλιότητας». 
     Η αλήθεια είναι ωστόσο ότι αυτά που περνάμε αυτή τη στιγμή 
εκτείνονται δυστυχώς πολύ πέραν του …κωμικά απλοϊκού όρου 
«επαλήθευση των φόβων μας». Για την ακρίβεια, βρισκόμαστε 
10 μόλις μήνες μετά και η απίστευτη πραγματικότητα την οποία 
ζούμε έχει ξεπεράσει πλέον εδώ και πολύ καιρό τη μακράν 
χειρότερη φαντασία. Μιλάμε για ένα απερίγραπτο εσμό, που 
όσο περνούν οι μέρες, τόσο και εμπεδώνει με τα έργα και 
τις ημέρες του στον εγκέφαλο και του πλέον ανυποψίαστου 
ηλίθιου ελληνέζου την ιδέα ότι ήρθε στα πράγματα σε 
διατεταγμένη υπηρεσία και με μία απολύτως συγκεκριμένη 

αποστολή: να καταστρέψει τα πάντα (ξεχαρβαλώνοντας δηλαδή 
εντελώς ότι απέμεινε ακόμη μισο-όρθιο από την επέλαση 
που επιχειρεί εδώ και 30 χρόνια όλο ετούτο το παμμίαρο 
σκυλολόι που τολμά να αυτοαποκαλείται «πολιτικό σύστημα» 
ή …«μεταπολίτευση») και αφού ξεπουλήσει στη συνέχεια όλο 
το καταπτωχευμένο και ρημαγμένο οικόπεδο στα ξένα της 
αφεντικά, να φύγει νύχτα. Βιαστική παράδοση της χώρας σε 
στυγνό σύστημα ξένης κατοχής, οικονομική καταστροφή όλων 
των μικρομεσαίων εργαζομένων, βίαιη κατάργηση όλων των 
αυτονόητων εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, άρον 
- άρον παράδοση των επόμενων γενεών σε καθεστώς πλήρους 
αιχμαλωσίας, αποπεράτωση της εθνικής αποδόμησης μέσα 
από τους προκλητικούς λαθρομεταναστευτικούς νόμους (αλλά 
φυσικά και την ελληνοφοβική εκπαιδευτική …μεταρρύθμιση 
της Άννας και της Θάλειας), συμφωνίες συνεκμετάλλευσης και 
άλλων …παραχωρήσεων με την Τουρκία και βεβαίως πλήρης 
ακυβερνησία σε όλα τα υπόλοιπα, είναι τα έως τώρα έργα όλης 
αυτής της κατοχικής συμμωρίας των χυδαίων ανδρεικέλων. Και 
όλα αυτά μάλιστα, ενώ τα βοθροκάναλα και άπαντα τα υπόλοιπα 
εγκάθετα παπαγαλάκια σε αθηναϊκό αλλά και σε τοπικά επίπεδα, 
συνεχίζουν να εμπαίζουν τη νοημοσύνη μας, υπερασπιζόμενοι 
ακόμη και τώρα τον δήθεν μονόδρομο του ΔΝΤ, και φυσικά να 
εντείνουν την οργή μας.
     Και ασφαλώς το θέμα είναι πότε και πώς ακριβώς θα ξεσπάσει 
αυτή η οργή. Ακούμε καθημερινά για πράξεις περιορισμένης 
βίας απέναντι σε μεμονωμένους εκπροσώπους του πολιτικού 
κοπροσυστήματος, πράξεις που φυσικά θα κλιμακώνονται όσο 
αυτές οι απερινόητες κυβερνητικές μαριονέτες της απόλυτης 
υποτέλειας θα αποδεικνύουν όλο και περισσότερο την υποταγή 
τους στους ξένους τους επιβήτορες, όσο θα αποκαλύπτονται 
μέρα με τη μέρα οι απόκρυφες σελίδες και τα «ψιλά» γράμματα 
του μνημονίου της υποθήκευσης, όσο οι φόροι και οι περικοπές 
θα κλιμακώνονται, όσο η αγορά θα νεκρώνει και όσο οι γελοίες 
διακηρύξεις του κωμικοτραγικού (φερόμενου ως) προεξάρχοντος 
του κατοχικού θιάσου για κάθαρση, τιμωρίες και δημεύσεις 
περιουσιών θα αποδεικνύονται επίσης όλο και περισσότερο 
μία σαχλεπίσαχλη φενάκη προς διανοητικά καθυστερημένους 
ιθαγενείς.
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Ξεκίνησε ἡ «Ἀµάλθεια» ἀπό τό Λαύριο, µέ 
µολδαβική σηµαία, Κουβανό καπετάνιο καί 
Λίβυο χορηγό, γιά βοήθεια στή Γάζα. Νά ἡ 
παγκοσµιοποίηση πού θέλουµε! Οἱ ἀπειλές τῶν 

σιωναζιστῶν ὅµως τὄστειλαν στήν Αἴγυπτο.


