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σιγᾶν τὴν ἀλήθειαν 
χρυσόν ἐστί θάπτειν 

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
 Ἀντιφωνητὴς

Ἰσραηλινή διείσδυση στίς ΗΠΑ

 Στίς 18 Αὐγούστου στίς ΗΠΑ εἶδαν τό φῶς 
τῆς δηµοσιότητας ἀποχαρακτηρισµένοι φάκελοι µιᾶς 
ἔρευνας τῆς Γερουσίας σχετικά µέ τήν ἰσραηλινή 
προπαγάνδα καί ἄλλων συναφῶν δραστηριοτήτων 
τοῦ γνωστοῦ λόµπυ στήν Ἀµερική. Τά ντοκουµέντα, 
πού δόθηκαν ἀπό τήν ἁρµόδια National Archives 
and Records Administration στίς 23/7, ἀποκαλύπτουν 
τό πῶς «καλλιεργεῖται» τό κλῖµα στά ΜΜΕ καί 
στίς ἐπίσηµες ἀναφορές σχετικά µέ εὐαίσθητα 
ζητήµατα - σάν αὐτό τῶν πυρηνικῶν τοῦ Ἰσραήλ. 
Τά ἔγγραφα ἀποκάλυψε τό Ἰνστιτοῦτο γιά Ἔρευνα 
στήν Μεσανατολική Πολιτική (IRMEP) καί εἶναι 
πλέον στή διάθεση οἱουδήποτε στό Διαδίκτυο 
(h� p://IRmep.org/ila/azc).  Σύµφωνα µέ τόν Γκράντ 
Σµίθ πού διευθύνει τό IRMEP «εἶναι τροµακτικό, τό 
πόσο εὔκολα µερικά ἀµερικανικά ΜΜΕ παραδίδονται 

σέ µιά ἐκστρατεία δηµοσίων σχέσεων ξένης χώρας 
πού ξοδεύει σέ δυό χρόνια 36 ἑκ. δολάρια. Ὁ χρόνος 
ἔχει ἀποδείξει πώς τά «φυτεµένα» ἄρθρα ἦταν 
παραπλανητικά ἤ καί ἐπικίνδυνα. Αὐτά τά ἱστορικά 
ντοκουµέντα ἐπιφυλάσσουν σηµαντικά µηνύµατα γιά 
τούς Ἀµερικανούς...».
 Σ’ αὐτά λοιπόν διαβάζουµε πώς «δέν µποροῦν 
νά ἀναγραφοῦν ἐπακριβῶς ὅλα ὅσα ἔχουν γίνει ἀπό 
τήν Ἐπιτροπή Περιοδικῶν, ὅµως µπορεῖ νά εἰπωθεῖ ὅτι 
ἦταν αὐτή ὑπεύθυνη γιά τήν συγγραφή καί δηµοσίευση 
ἄρθρων σχετικά µέ τό Ἰσραήλ σέ µερικά ἀπό τά 
κορυφαῖα περιοδικά τῆς Ἀµερικῆς»! Σέ ἄλλο σηµεῖο 
γίνεται καί εἰδική ἀναφορά, στό «Atlantic Monthly»: 
«Τό Atlantic Monthly στό τεῦχος Ὀκτωβρίου δηµοσίευσε 
ἕνα ξεχωριστό ἄρθρο τῆς Martha Gellhorn σχετικά µέ 
τούς Ἄραβες πρόσφυγες, πού ἔκανε αἴσθηση στή χώρα. 
Κανονίσαµε τήν διανοµή 10.000 ἀνατυπώσεών του σέ 
διαµορφωτές κοινῆς γνώµης ὅλων τῶν κατηγοριῶν. 
Ἐνδιαφερόµενοι φίλοι συµφώνησαν µέ τό περιοδικό νά 
σταλεῖ τό ἄρθρο σέ 53.000 ἄτοµα πού τό ὄνοµά τους 
ἐµφανίζεται στό Who’s Who τῆς Ἀµερικῆς...»
 Καί µιά γενικότερη ἐκτίµηση τῶν γκεµπελί-
σκων: «Μπορεῖ νά εἰπωθεῖ πώς ὁ Τῦπος τῆς χώρας 
ἔχει ἐπιδείξει µεγάλη συµπάθεια καί κατανόηση γιά 
τίς θέσεις τοῦ Ἰσραήλ. Ὑπάρχουν φυσικά ἐξαιρέσεις, 
κυρίως ἡ ἁλυσίδα Scripps-Howard ὅπου πρέπει νά 
πετύχουµε τήν εἴσοδό µας, ἡ ἁλυσίδα Pulliam (ὅπου 
µιά πρόοδος ἔχει ἤδη ἐπιτευχθεῖ) καί µερικές τοπικές 
ἐφηµερίδες»!!! Τόση ἐλευθερία τοῦ Τύπου ἀπέµεινε!

Τό παλάτι τοῦ Ὀδυσσέα;

  Ἡ ἔρευνα 16 χρόνων τῶν ἀρχαιολόγων 
τοῦ Πανεπιστηµίου Ἰωαννίνων στήν Ἐξω-
γή τῆς Ἰθάκης δείχνει νά καρποφορεῖ µέ 
τρόπο ἐκπληκτικό: Ἡ πεποίθηση ὅλων 
εἶναι ὅτι ἀνευρέθη τό παλάτι τοῦ βασιλιᾶ 
Ὀδυσσέα!
   Πρόκειται γιά ἕνα τριῶν ἐπιπέδων κτίριο, 
ἀνακτορικῶν διαστάσεων, πού εἶναι 
παρόµοιο µέ τά µυκηναϊκά ἀνάκτορα 
πού ἀνακαλύφθηκαν σέ Πύλο, Τίρυνθα 
καί Μυκῆνες. Τόσο τό µέγεθος, ὅσο καί ἡ 
παρουσία τῶν πινακίδων µέ τήν Γραµµική 
Β’ γραφή δείχνουν βασιλικό ἀνάκτορο. 
  Εἶναι ὅµως τό ἀνάκτορο τοῦ Ὀδυσσέα; 
Τό κλιµακοστάσιο πού εἶναι λαξευµένο 
στόν βράχο ταιριάζει µέ τίς περιγραφές 
στά ὁµηρικά ἔπη. Ὅπως ταιριάζουν καί οἱ 
ξύλινες θῦρες καί οἱ πολλές αὐλές καί - τό 
κυριότερο - ἡ κρήνη πού χρονολογήθηκε 
τόν 13ο π.Χ. αἰώνα, δηλαδή στά χρόνια τοῦ 
Τρωικοῦ Πολέµου! Ἐπίσης, πρίν 4 χρόνια 
(Νοέµβριος τοῦ 2006) ἀνακαλύφθηκε 
καί παρουσιάστηκε στό γερµανικό 
ἀρχαιολογικό περιοδικό «Kadmos» ἀπό 
δύο Ἕλληνες ἀρχαιολόγους καί ἕναν 
Βρετανό ἐπιγραφολόγο ἕνα µοναδικό 
εὕρηµα. 
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Στίς πρῶτες µας ἐπετείους θαµαζόµασταν κι 
ἐµεῖς οἱ ἴδιοι: Δυό χρόνια... Πέντε χρόνια... Ὀκτώ 
χρόνια... Τώρα πλέον πάει, τό χωνέψαµε, εἴµαστε 
σχεδόν κατεστηµένο! Τί νά λέµε πιά, τρεῖς 
ὁλάκερες ὀλυµπιάδες µετά τήν πρώτη ἐκείνη 
διστακτική µας ἔκθεση στό ἀναγνωστικό κοινό 
τῆς Θράκης µά καί τῆς Ἑλλάδος ὅλης; Ἡ πέραν 
πάσης προσδοκίας ἐπιτυχία µας τεκµαίρεται 
τόσο ἀπό τήν διάρκεια καί προκοπή τοῦ ἐντύπου 
(καµµία σχέση ἡ σηµερινή µας ἐµφάνιση µέ τό 
πρωτόλειο τοῦ 1998!), ὅσο καί ἀπό τήν ἀνθρώπινη 
ποιότητα καί τό πνευµατικό ἐπίπεδο τοῦ κοινοῦ 
µας. Ἐπίσης συνάγεται κι ἀπό τό γεγονός ὅτι 
- πέρα ἀπό κάποιους συγκεκριµένους φίλους µας 
- οὔτε µιά καθεστωτική φυλλάδα δέν ἔγραψε µιά 
λέξη γιά µᾶς, οὔτε ἕνα ἀθηναϊκό βοθροκάναλο 
δέν µᾶς ἀφιέρωσε δύο δευτερόλεπτα, οὔτε ἕνας 
κρατικός φορέας δέν µᾶς ἀπένειµε ἕνα µπράβο! 
Ἄρα ὄντως συνεχίζουµε στόν σωστό δρόµο καί 
ἐξακολουθοῦµε νά ἐνοχλοῦµε πολύν κόσµο, ἰδίως 
ἐκεῖ πάνω στά βρώµικα ἕδρανα τῆς ἐξουσίας. Νά 
ὑποσχεθοῦµε ὅτι αὐτό θά συνεχίσουµε νά κάνουµε, 
ὑπερασπίζοντας τήν ἀλήθεια, τήν πατρίδα µας καί 
τό αὐτονόητο; Νοµίζω πώς δώδεκα χρόνια µετά 
τήν ἀφετηρία ἕνα δεκαπενθήµερο ἔντυπο γνώµης 
καί τέσσερεις (ναί!) διαδικτυακές παρουσίες δέν 
ἀρκοῦν. Ἴσως εἶναι καιρός νά γίνει ἕνα ἀκόµη 
βῆµα, ἀφοῦ ἡ ἔκτακτη κατάσταση τῶν ἡµερῶν, 
µέ τόν Καιάδα νά χάσκει µπροστά στά πόδια 
µας, ἀπαιτεῖ ἀπό καθέναν µας τό µέγιστο τῶν 
δυνατοτήτων του. Κάτι ἀκόµη πρέπει νά γίνει!

Αὐτό πού βλέπετε ἀνωτέρω εἶναι ἡ εἴσοδος 
τῶν γραφείων τῆς τοπικῆς ὀργάνωσης 
τοῦ ...κυβερνῶντος κόµµατος ΑΚΡ στήν 
κουρδική πόλη Χακκάρι. Εἶναι στόν 2ο ὄροφο 
πολυκατοικίας καί µετά τήν τελευταία 
ἐπίθεση τοῦ ΡΚΚ φυλάσσεται ἐπί 24ώρου 
βάσεως ἀπό ἔνοπλο ἀστυνοµικό.
Ναί, ἐντάξει, τό ξέρω ὅτι σύγκριση δέν µπορεῖ 
νά γίνει µεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας ἀλλά 
θά ἤθελα πραγµατικά νά δῶ κάπως ἔτσι καί 
στή χώρα µας κάποια κοµµατικά γραφεῖα. 
Ὄχι γιατί θά ἔπεφταν βόµβες ἤ σφαῖρες 
ἀλλά γιατί θά φοβόντουσαν τήν λαϊκή 
ἀγανάκτηση γιά τήν ξενοκρατία πού ἔφεραν 
στόν τόπο. Πρός τό παρόν, δυστυχῶς, τέτοιο 
πρᾶγµα δέν διαφαίνεται στόν ὁρίζοντα...

Ἐ δ ῶ  ἀ κ ό µ α  
τ ί π ο τ ε . . .

Πόση ξεφτίλα ἀκόµη;;;!!!

Στόν µειονοτικό Τῦπο βρήκαµε τίς 
εὐχαριστίες στόν δῆµο Τοπείρου γιά τή 
µεταφορά 600 δηµοτῶν στό ...παζάρι 
τῆς Κεσσάνης! Δέν θά ρωτήσουµε 
τί λέει ὁ δήµαρχος, αὐτός ἔχει τόν 
Ξυνίδη µέ τό µέρος του καί µᾶς γράφει 
ὅλους καταλλήλως. Κάποιος πολίτης 
δέν ὑπάρχει νά καταγγείλει αὐτήν 
τήν ἐλεεινή συµπεριφορά - ἐξαγορά - 
ξεπούληµα - ντροπή, ὅπως θέλετε πέστε 
το; Ποῦ ἀκούστηκε νά πληρώνει ἕνας 
ἑλληνικός δῆµος µέ δικά του ἔξοδα τόν 
τζίρο τῶν παζαρτζήδων στήν Τουρκία, 
πλήττοντας ταυτοχρόνως τήν ντόπια 
ἀγορά; Νόµοι, συνείδηση, ἔνστικτο 
αὐτοσυντήρησης, τίποτε δέν ἀπέµεινε 
ὄρθιο στή χώρα αὐτή; 
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Φάνης Μαλκίδης 
Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ακαδηµαϊκών για τη 
Μελέτη των Γενοκτονιών 

Πριν δύο ακριβώς χρόνια είχαµε κάνει γνωστή 
την υπόθεση των αποζηµιώσεων των θυµάτων 
της Γενοκτονίας Ελλήνων και Αρµενίων. Είχαµε 
αναφέρει ότι  η  απόπειρα του πρωτεργάτη της 
γενοκτονίας των Ελλήνων και των Αρµενίων 
Ταλάατ Πασά να εισπράξει «υπέρ των Αρµενίων» 
τις αποζηµιώσεις των ασφαλιστηρίων ζωής που 
κατέβαλαν για χρόνια οι άνθρωποι που ο ίδιος 
εξόντωσε, φανερώνει το θράσος του θύτη, ακόµη 
βεβαίως και σήµερα µε τη στάση της επίσηµης 
Τουρκίας. Ο Henry Morgenthau πρεσβευτής των 
ΗΠΑ στην Κωνσταντινούπολη, πρόεδρος της 
Επιτροπής Αποκατάστασης προσφύγων,  στο 
βιβλίο του  «Henry Morgenthau Ambassador 
Morgenthau’ s story ( Νew York 1919) αναφέρει τα 
εξής: «Μία µέρα ο Ταλαάτ πασά µου έκανε την πιο 
εκπληκτική ίσως παράκληση, που είχα ακούσει 
στη ζωή µου. Οι ασφαλιστικές εταιρείες της Νέας 
Υόρκης Life Insurance Company και Equitable 
είχαν επί πολλά χρόνια αρκετούς Αρµένιους 
πελάτες. Η έκταση στην οποία αυτοί οι άνθρωποι 
ασφαλίζονταν ήταν ακόµη µία απόδειξη του 
επιχειρηµατικούς τους πνεύµατος. Θα επιθυµούσα 
µου είπε ο Ταλαάτ να πείσετε τις αµερικανικές 
ασφαλιστικές εταιρείες να µας στείλουν έναν 
πλήρη κατάλογο όσων Αρµενίων έχουν κάνει 
ασφάλεια ζωής. Είναι ουσιαστικά όλοι τους 
νεκροί τώρα και δεν έχουν αφήσει κληρονόµους 
για να εισπράξουν τις αποζηµιώσεις. Φυσικά όλα 
αυτά τα χρήµατα πρέπει να περιέλθουν τώρα 
στο τουρκικό κράτος. Η κυβέρνηση είναι πλέον 
ο ευεργετούµενος. Θα το κάνετε αυτό; Αυτό που 

µου ζητούσε ήταν τόσο παράλογο ώστε έχασα τη 
ψυχραιµία µου. Δεν πρόκειται να πάρετε τέτοιον 
κατάλογο από εµένα είπα και αµέσως σηκώθηκα 
και έφυγα». 
Το παραπάνω σηµείο από το βιβλίο του  Χένρυ 
Μοργκεντάου έδωσε το έναυσµα στον Αρµένιο 
δικηγόρο από τη Σπάρτη της Πισιδίας Βαρτκές 
Γεγκιαγιάν να ξεκινήσει  το 1987  δικαστικό 
αγώνα στην Πολιτεία της Καλιφόρνια  µε σκοπό 
να διεκδικήσει υπέρ των απογόνων των θυµάτων 
της γενοκτονίας  τις  αποζηµιώσεις. 
Μετά τον αγώνα του  Γεκαγιάν και δικαστικές 
αποφάσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες New York 
Life Insurance Co και ΑΧΑ, υποχρεώθηκαν να 
καταβάλουν σε Αρµένιους δικαιούχους το συνολικό 
ποσό των 53 εκατοµµυρίων δολαρίων.  Στα αρχεία 
όµως της New York Life Insurance Co υπήρχαν 
και ελληνικά ονόµατα, µεταξύ των οποίων και 
του Μητροπολίτη Σµύρνης Χρυσόστοµου. Στις 
4 Σεπτεµβρίου 2008 η New York Life Insurance 
Co ανακοίνωσε ότι θα αποζηµιώσει Έλληνες 
δικαιούχους, κάτι που έγινε τελικά το Μάρτιο του 
2010.   Το γεγονός των αποζηµιώσεων παραµένει 
εδώ  και καιρό την Αρµενική πλευρά. Μάλιστα 
στις ΗΠΑ κατατέθηκε η πρώτη  αγωγή που 
στρέφεται κατά  της Τουρκικής Δηµοκρατίας, 
µε την οποία διεκδικούνται  αποζηµιώσεις για 
την κινητή και ακίνητη περιουσία που έχασαν 
όταν εκδιώχτηκαν από τις πατρογονικές τους 
εστίες. 
Η αγωγή στρέφεται και κατά δύο µεγάλων 
τουρκικών τραπεζών: της Κεντρικής Τράπεζας 
της Τουρκίας και της αρχαιότερης στη χώρα 
Ziraat Bankasi, η οποία λειτουργεί και στην 
Ελλάδα και στην οποία κατατέθηκαν οι 
καταθέσεις από το κεφαλικό φόρο του 1942, 
µε τον οποίο εξολοθρεύτηκαν οικονοµικά οι 
Έλληνες και οι Αρµένιοι. 
Για την ελληνική πλευρά, η νεώτερη εξέλιξη 
είναι ότι σε καταλόγους ευρωπαϊκής τράπεζας 
περιλαµβάνονται ονόµατα Ελλήνων από τη 
Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη. 
Ο κατάλογος ονοµάτων Ελλήνων αφορά 

αυτούς που  είχαν τραπεζικούς λογαριασµούς 
σε Ευρωπαϊκή Τράπεζα πριν από το 1920. Εξ 
όσων είναι γνωστό η Ευρωπαϊκή αυτή Τράπεζα 
δεν έχει εξοφλήσει τους δικαιούχους, ανάµεσά 
τους και γνωστοί Έλληνες της εποχής, όπως η 
οικογένεια Αλτιναµάζη της Αδριανούπολης, η 
οποία µετά τη Γενοκτονία εγκαταστάθηκε στην 
Αλεξανδρούπολη.  
Η είδηση αυτή αποτελεί µία νέα και σηµαντική 
εξέλιξη, αφού είναι ένα ακόµη περαιτέρω 
βήµα στην αναγνώριση και διεθνοποίηση της 
γενοκτονίας. Βήµα για το οποίο, πέρα από 
ιδιοτέλειες και συµφέροντα, θα πρέπει να γίνει 
γνωστό παντού, όπου υπάρχουν προσφυγικές 
κοινότητες και προσφυγικοί πληθυσµοί. 
(Ακολουθεί κατάλογος µε 119 ονόµατα Ελλήνων 
µε καταθέσεις σε ευρωπαϊκή τράπεζα που δεν 
έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους τους, από 
το υποκατάστηµα του Γαλατά Κων/πολης καί 31 
από το υποκατάστηµα της Σµύρνης, όλα πριν το 
1920)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣ

Για τα τούρκικα χαρτιά του 
Καραγκιόζη...

 Από τη συνέντευξη τού φίλου µας Γιάννη 
Βουλτσίδη στον Κώστα Μοράρο (εφηµερίδα 
«Θεσσαλία») µεταφέρουµε παρακάτω την άποψη 
του πρώτου - που τυγχάνει καραγκιοζοπαίχτης και 
ιδρυτής του «Θρακι- κού Θεάτρου Σκιών» - για τον 
...εκτουρκισµό του Καραγκιόζη: 
- Τι έχετε να πείτε για τον θόρυβο, ότι ο Καραγκιόζης 
είναι τουρκικός και µε τη βούλα της UNESCO;
- Πραγµατικά είναι θόρυβος, δεν είναι οµιλία. Το 
Θέατρο Σκιών σαν Καραγκιόζης – γιατί υπάρχει και Θέατρο 
Σκιών πέρα από τον Καραγκιόζη – παίχτηκε για πρώτη φορά 
στην Αίγυπτο, από τον Πέρση ποιητή Σεΐχη Κιουστερή, τον οποίο 
είδε ο Σελήµ ο Α’ ο οθωµανός αυτοκράτορας και γοητεύτηκε, τον 
πήρε στην Κωνσταντινούπολη να διασκεδάζει το Σεράι. Από κει 
την τέχνη την πήραν όλα τα Μιλιέτ της Πόλης. Έλληνες, Εβραίοι, 
Τούρκοι, Ατσίγγανοι και ο καθένας είχε τον Καραγκιόζη του. Αυτά 
τα αναφέρει ο Τούρκος µελετητής του Θεάτρου Σκιών Μεντίντ 

Εντ, ο οποίος διετέλεσε και πρύτανης 
του Πανεπιστηµίου της Άγκυρας. Άρα 
οι Τούρκοι ξέρουν την αλήθεια. Γιατί 
τώρα το υπουργείο Εξωτερικών τους 
εξάγει το ψέµα, δεν είναι δύσκολο να 
το φανταστούµε. Αντιµετωπίζει τον 
Καραγκιόζη, λες και είναι βοδινό κρέας 
και όποιος προλάβει και το µαρκάρει. Οι 
δικοί µας βέβαια κοιµότανε, συν ότι είναι 
αστοιχείωτοι, κι έτσι οι Τούρκοι βρήκαν 
την ευκαιρία να περάσουν την άποψή 
τους στον Ουνέσκο. Σιγά την άποψη εδώ 
που τα λέµε. Στα χαρτιά τον κάνουν 
Τούρκο, ας έρθουν να τον κάνουν και στην 
πράξη. Αν οι Έλληνες πιστεύαµε στα 
χαρτιά και στα σουλτανικά φιρµάνια, 
ακόµα σκλαβωµένοι θάµασταν. 

Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα

Μία πινακίδα (φωτό) πού ἀπεικόνιζε 
τόν Ὀδυσσέα δεµένο στό κατάρτι καί 
ἑκατέρωθεν τερατόµορφα σχέδια, µιά 
τρίαινα καί σηµάδια πιθανῶς Γραµµικῆς 
γραφῆς Β’! Μαζί βρέθηκαν κι ἄλλες 
πινακίδες µέ σκηνές ἀπό τήν Ἰλιάδα καί 
τήν Ὀδύσσεια.
Ὅλα λοιπόν δείχνουν ὅτι ἡ ὑπόθεση 
πώς ἡ ἀρχαία Ἰθάκη ἦταν ἡ σηµερινή 
Κεφαλλονιά, δέν ἰσχύει. Μπορεῖ οἱ 
πολύχρονες ἀνασκαφές τοῦ Σλῆµαν, τῶν 
Ἄγγλων καί µετά τοῦ ζεύγους Θανάση 
καί Λίτσας Παπαδοπούλου νά ἄργησαν 
νά ἀποδώσουν, ὡστόσο σήµερα µᾶλλον 
δικαιώνονται µέ τον πανηγυρικότερο 
τρόπο, ἀνακα-λύπτοντας τό παλάτι 
τοῦ Ὀδυσσέα καί ἀποδεικνύοντας τήν 
ἱστορικότητα τοῦ ὁµηρικοῦ ἥρωα. 
Πάντα πιστεύαµε στήν ἱστορικότητα 
τῶν προσώπων πού πρωταγωνιστοῦν 
στά Ὁµηρικά Ἔπη. Δέν µπορεῖ ἐπί 
χιλιετίες νά δίδασκαν οἱ Ἕλληνες στή 
νεολαία τους παραµύθια!

Τό παλάτι τοῦ Ὀδυσσέα;

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ

Με περιεργάζονται λεπτομερώς
περιμένοντας την αδερφή μου
για τη ντίσκο.
– Τι γλυκούλης! Αέρινος! Θεός!
Έτσι είναι τα γυμνασιοκόριτσα.
Συγκινούνται
κάθε που αντικρίζουν
αγοράκια
των πρώτων σχολικών τάξεων.
– Και τι μελένια χρώματα!
Τι πέταγμα χορευτικό!

Εντάξει, υπερβολές.
Ξέρω, με πιάνει τα καλοκαίρια ο ήλιος
μα στον χορό δεν πεταρίζω ακόμα.
Μήτ’ έχω μούσκουλα βαρβάτα, να πω,
για να καρφώνουνε το στήθος μου οι ματιές
με λαίμαργη λαχτάρα
ή για να γουργουρίζουνε αγκαλιαστά οι αφές
σ’ αργό ρομαντικό μπλουζάκι
θερινής νυκτός.

Μη βιάζεστε·
θα δείτε,
θα μοιάσω μεγαλώνοντας
στης μπλούζας μου
τον Τζον Τραβόλτα.

Γιάννης Στρούμπας



Ένα ενδεχόμενο κέρδος
Η Κύρα Αδάμ στην «Ελευθεροτυπία» (19/8) για το φυσικό αέριο στην Κύπρο:
   «Η εντυπωσιακή επίσκεψη του πρωθυπουργού του Ισραήλ κ. Νετανιάχου στην Αθήνα 
συνοδεύθηκε από ένα άλλο ακόμα πιο εντυπωσιακό γεγονός που κοινοποιήθηκε τις ίδιες 
ημέρες: Πρόκειται για την επίσημη ανακοίνωση εντοπισμού ενός τεράστιου κοιτάσματος 
φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κύπρο και το Ισραήλ. Το κοίτασμα 
αυτό, με αποθέματα που υπολογίζονται σε 300 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, ονομάστηκε 
ήδη κοίτασμα Cyprus Α από την αμερικανική εταιρεία Noble Energy που διεξάγει τις 
σχετικές έρευνες. Κατά τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Μάρκο Κυπριανού «τα 
πετρέλαια της Κύπρου είναι πετρέλαια της Ευρώπης», ενώ ο ειδήμων δρ Ηλίας Κονοφάγος 
δήλωσε στον κυπριακό «Φιλελεύθερο» ότι το κοίτασμα αυτό είναι «δώρο Θεού για την 
Κύπρο». Το κυπριακό αυτό κοίτασμα γειτονεύει άμεσα με τα ανάλογα κοιτάσματα φυσικού 
αερίου που έχουν ήδη εντοπιστεί στην ίδια θαλάσσια περιοχή σε «οικόπεδα» του Ισραήλ, 
των οποίων η εκμετάλλευση θα αρχίσει σύντομα.
     Έτσι, λοιπόν, το ενδιαφέρον της Κύπρου για υποθαλάσσια κοιτάσματα, που ξεκίνησε από 
την εποχή του αείμνηστου προέδρου Τάσσου Παπαδόπουλου και επί υπουργίας Γιώργου 
Λιλλήκα, απέδωσε καρπούς. ΤΑ γειτονικά κυπρο-ισραηλινά μεγάλα και εκμεταλλεύσιμα 
κοιτάσματα φυσικού αερίου στην περιοχή ασφαλώς θα αλλάξουν το γεωπολιτικό και 
ενεργειακό ενδιαφέρον για ολόκληρη την περιοχή. 
     (...) Για να κλείσει το ενεργειακό υπογάστριο της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο 
υπέρ των νόμιμων ελλαδικών και κυπριακών συμφερόντων δεν μένει παρά να τολμήσει 
η Αθήνα να δει πολύ προσεκτικά και να καθορίσει τα σύνορα της Αποκλειστικής 
Οικονομικής Ζώνης της Ελλάδας στην Αν. Μεσόγειο με αυτά της κυπριακής Αποκλειστικής 
Οικονομικής Ζώνης. Φυσικά για να επισημοποιηθούν τα σύνορα των ΑΟΖ Ελλάδας-
Κύπρου πρέπει, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, να συμφωνήσει και το τρίτο συνορεύον 
μέρος, που είναι η Τουρκία. Αν μάλιστα επαληθευτούν αμερικανικές έρευνες του 2009, που 
θέλουν τα «χρυσοφόρα κοιτάσματα» να ξεκινούν από τα Δωδεκάνησα και να καταλήγουν 
νοτιοανατολικά της Κύπρου, είναι εμφανές ότι το επόμενο διάστημα θα απαιτηθεί πολύ 
σοβαρή διαπραγμάτευση με την Τουρκία.» 

Κρεμάστε ΤΩΡΑ όλους τους υπουργούς Άμυνας! 
   Αν αληθεύει το δημοσίευμα του defencenet (26-8) για την αιτία του δυστυχήματος της 
Π.Α., κι επειδή “η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα”, προτείνουμε την αγχόνη.   
   «Μία σύγκρουση που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί» είναι ο τίτλος της σημερινής 
τραγωδίας στην Κρήτη: Αν τα δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16C/D Block 52+ της 340 
Μοίρας ήταν εξοπλισμένα με Σύστημα Απεικόνισης Μάχης AACMI (Αutonomus Air 
Combat Maneuvering Instrumentation), ο διαγωνισμός για την προμήθεια του οποίου 
έχει ακυρωθεί τέσσερις (!) φορές από το 2001 είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα είχε συμβεί 
ποτέ το δυστύχημα που έχει βυθίσει στο πένθος την Π.Α..
    Το κόστος του AACMI στον ΕΜΠΑΕ 2011-2015 δεν ξεπερνά το ένα έκτο του κόστους 
ενός F-16, μόλις 10 εκατ. ευρώ. Δηλαδή όσο ζημιώνει το δημόσιο ο ΟΣΕ επί τρεις 
ημέρες! Η δαπάνη αυτή είναι ότι έχει απομείνει μετά από μία δεκαετία περικοπών 
ενός προγράμματος που θα εξασφάλιζε όσο το δυνατόν πιο ασφαλή και με μειωμένους 
κινδύνους, εκπαίδευση στις αερομαχίες. Το αρχικό πρόγραμμα ήταν 35 εκατ. ευρώ (όσο 
κοστίζει το μισό F-16) για το σύνολο των Πτερύγων της Π.Α. Τα συστήματα αυτά διαθέτουν 
coalition avoidance (προειδοποιητή σύγκρουσης) και συλλέγουν σε νανοδευτερόλεπτα τα 
δεδομένα της αερομαχίας και εκπέμπουν στον χειριστή προειδοποιητικό σήμα επερχόμενης 
σύγκρουσης βάσει του φακέλου πτήσης των δύο αεροσκαφών. Επίσης μεταδίδουν σε 
πραγματικό χρόνο στο Κέντρο Ελέγχου της Πτέρυγας ακριβή εικόνα της άσκησης.
    Ειδικά έτσι όπως έγινε η σύγκρουση το AACMI θα μπορούσε να αποβεί σωτήριο: 
Το μονοθέσιο F-16C με πιλότο τον άτυχο σμηναγό Αναστάσιο Μπαλατσούκα 33 ετών, 
πήγε και «κάρφωσε» από κάτω προς τα πάνω, περίπου στη μέση το F-16D στο οποίο 
βρίσκονταν ο Σμηναγός Ιωσήφ Αναστασάκης 35 ετών και ο ανθυποσμηναγός Παύλος 
Μποτζάκης, 25 ετών...»

Ξεχασμένη Βόρεια Ήπειρος
   Γράφει ο Γιώργος Δελαστίκ (20/8, «ΕΘΝΟΣ») για τα νεκρά μας ανακλαστικά:
   «Ξενίζει η ταχύτητα με την οποία εξαφανίστηκε από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης 
η σοβαρότατη υπόθεση της στυγερής δολοφονίας του ομογενούς Αριστοτέλη Γκούμα 
στη Χειμάρρα από Αλβανούς επειδή μιλούσε ελληνικά (!). (...) Με εξαίρεση μία - δύο 
περιπτώσεις ουδείς φαίνεται να αισθάνεται την ανάγκη να προσεγγίσει βαθύτερα τις 
κοινωνικές και πολιτικές αιτίες ενός εγκλήματος που σε καμιά περίπτωση δεν περικλείεται 
στο πλαίσιο του αστυνομικού ρεπορτάζ. Άλλο πράγμα ο εγκρατής και νηφάλιος χειρισμός 
του θέματος προκειμένου να μην τροφοδοτηθούν εθνικιστικές εξάρσεις που κανείς δεν 
γνωρίζει πού θα μπορούσαν να οδηγήσουν και εντελώς άλλο πράγμα ο εν συνεχεία 
πολιτικός στρουθοκαμηλισμός της αποφυγής ενασχόλησης με την υπόθεση, σαν να μην 
υπήρξε ποτέ. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι ασυνήθιστα σώφρονες θέσεις του 
συχνότατα εμπρηστικού Αλβανού πρωθυπουργού Σαλί Μπερίσα και η προφυλάκιση των 
δολοφόνων με βαρύτατες κατηγορίες, ικανοποίησαν καταρχάς το περί δικαίου αίσθημα 
και απομάκρυναν τον κίνδυνο αλυσιδωτών αντιδράσεων. (...) Η υπεύθυνη στάση όμως 
της αλβανικής πολιτικής ηγεσίας δεν είναι καθόλου εναρμονισμένη με το κλίμα που 
επικρατεί στον αλβανικό πληθυσμό. Προχθές, άγνωστοι που επέβαιναν δύο αυτοκινήτων 
έριξαν τουλάχιστον τρεις πυροβολισμούς (!) στο σπίτι του θύματος. Αλβανικές ιστοσελίδες 
αποκαλούν... “ήρωες” τους δολοφόνους! Εχει αρχίσει η συλλογή υπογραφών σε κείμενα 
που ζητούν την απελευθέρωση του δολοφόνου Ιλίρ Μούκα. Τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης 
καλλιεργούν βίαιο ανθελληνικό κλίμα...Μόνο γραφειοκράτες έσχατης αποστέωσης δεν 
αντιλαμβάνονται ότι όλα αυτά τα φαινόμενα σε επίπεδο κοινωνίας δεν προοιωνίζονται 
τίποτα καλό για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις και χρήζουν οπωσδήποτε ανάλυσης και 
δράσης για να αποτραπούν τα χειρότερα. Η κυβέρνηση και ο ελληνικός πολιτικός 
κόσμος δεν δείχνουν να αντιλαμβάνονται ότι η Αλβανία ζει σε παρατεταμένη εθνικιστική 
παραζάλη. Βρίσκεται σε πορεία εθνικής ολοκλήρωσης, σταδιακής συσπείρωσης σε ενιαίο 
κράτος των γειτονικών αλβανικών πληθυσμών. (...) 
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Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς

ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 
ΤΟ ΑΠΑΡΤΧΑΪΝΤ
Τήν τελευταία µέρα πρίν τό 
Ραµαζάνι δεκάδες ἀστυνοµικοί κι 
ἐργάτες µέ µπουλντόζες µπῆκαν 
στό ἱστορικό µουσουλµανικό 
νεκροταφεῖο τοῦ Μαµίλλα τοῦ 
7ου αἰώνα µ.Χ. καί ξεπάτωσαν 
ὅ,τι βρέθηκε µπροστά τους. Ἄς 
σηµειωθεῖ ὅτι τό ἴδιο τό ἰσραηλινό 
κράτος ἔχει ἀναγνωρίσει τήν 
ἀρχαιολογική καί ἱστορική ἀξία τοῦ 
κοιµητηρίου (ἔχουν θαφτεῖ χιλιάδες 
µαχητές τοῦ Σαλαντίν) καί ἔχει 
ἐγγυηθεῖ γιά τήν ἀκεραιότητά του. 
Τώρα ὅµως συντρέχει «σοβαρός» 
λόγος: θά χτιστεῖ πάνω σέ 1.500 
ἰσλαµικούς τάφους τό ...«Μουσεῖο 
τῆς Ἀνοχῆς καί τῆς ἀνθρώπινης 
Ἀξιοπρέπειας», ἀπό τό «Κέντρο 
Σιµόν Βίζενταλ»!

Φυσικά δέν γκρεµίζονται µόνο 
τάφοι τῶν Παλαιστινίων στή 
χώρα τους. Κάθε τόσο βγαίνουν 
δεκάδες νέες δικαστικές ἐντολές 
ἐκκένωσης τῶν σπιτιῶν τους: 
στήν Ἱερουσαλήµ, στήν κοιλάδα 
τοῦ Ἰορδάνη, στή Χεβρώνα, 

παντοῦ. Τά στοιχεῖα δέν τά δίνει 
κανένας ...ἀντισηµίτης, τά δίνει ἡ 
ἁρµόδια ὑπηρεσία τοῦ ΟΗΕ καί ὁ 
γενναῖος Ἑβραῖος Τζέφ Χάλπερ, 
πού διευθύνει τήν Ἐπιτροπή 
Κατά τῶν Κατεδαφίσεων. 
Δέν θά παραθέσουµε τούς 
βαρετούς καί ψυχρούς ἀριθµούς 
πού µετρᾶνε τίς χιλιάδες τῶν 
σπιτιῶν πού κατεδαφίστηκαν, θά 
περιγράψουµε µόνο τό σκηνικό 
τ[[ης 26ης Ἰουλίου, µέ τά λόγια 
τοῦ Χάλπερ: «Πάνω ἀπό 1300 
Ἰσραηλινοί συνοριοφύλακες, οἱ 
δυνάµεις κρούσεως τῶν εἰδικῶν 
ἐπιχειρήσεων τῆς Ἀστυνοµίας καί 
ἄλλοι, µέ τή συνοδεία ἑλικοπτέρων, 
κατέβηκαν στό βεδουΐνικο χωριό Ἀλ 
Ἀρακίµπ. Κατεδαφίστηκαν 45 σπίτια 
καί 300 ἄνθρωποι ἐκτοπίστηκαν 
βιαίως. Ὅµως µιά ἀπό τίς πιό 
γκροτέσκες σκηνές ἦταν µέ τήν 
ἐθελοντική συµµετοχή µαθητῶν 

γυµνασίων, πού 
βοηθοῦσαν τήν 
πολιτοφυλακή 
νά βγάλει ἔξω τά 
ὑπάρχοντα τῶν 
χωρικῶν πρίν 
τήν κατεδάφιση 
τῶν κατοικιῶν. 
Πέρα ἀπό τήν 
π ε ρ ι φ ρ ό ν η σ η 
πρός τά θύµατα 
καί τούς βαν-
δ α λ ι σ µ ο ύ ς , 
µαθητές φωτο- 
γ ρ α φ ί ζ ο ν τ α ν 

νά ξαπλώνουν στά ἔπιπλα τῶν 
ἀνθρώπων, µπροστά τους. Καί ὅταν 
οἱ µπουλντόζες ἄρχιζαν τό ἔργο τους, 
οἱ ἐθελοντές νά ζητωκραυγάζουν 
καί νά τό γιορτάζουν» (www.
counterpunch.org/halper08162010.
html).  Καταπληκτικό;;;

Ἁιτή καί ὀφειλές
Οἱ µῆνες περνᾶνε καί τά χρήµατα 
πού θά ἔδινε ἡ διεθνής Κυνότητα 
στήν σεισµόπληκτη Ἁιτή δέν 
φαίνονται πουθενά. Ἀπό τά 
δισεκατοµµύρια πού ἀκούστηκαν 
τίς πρῶτες µέρες µετά τόν σεισµό 
τοῦ Ἰανουαρίου µόνο τό 10% ἔχει 
φτάσει µέχρι τώρα 
στόν προορισµό του. 
Χαρακτηριστικό: ἀπό 
τά 468 ἑκ. δολάρια 
τοῦ Ἀµερικανικοῦ 
Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ὥς 
τώρα ἐκταµιεύτηκαν 
τά ...21! Ὅλα τά ἄλλα 
αὐγατίζουν στά 
θη-σαυροφυλάκια 
τῶν τραπεζῶν. 
Τό ὡραῖο εἶναι ὅτι 
τό πληµµυροπαθές Πακιστάν 
διαµαρτύρεται γιατί δέν τυγχάνει 
διεθνοῦς βοήθειας ἀνάλογης τῆς 
Ἁιτῆς - λές καί πῆραν κάτι µέχρι 
τώρα οἱ καηµένοι οἱ Ἁιτινοί...
Μέσα στήν κατάσταση αὐτή 
ἐµφανίστηκε µία ἐπιστολή στή       
“Λιµπερασιόν”  (16/8/10) µέ πάνω 
ἀπό 90 ὑπογραφές ἐπωνύµων 
διανοούµενων (κάποιοι ἐξ αὐτῶν 
πάντως ΔΕΝ εἶναι γιά κρέµασµα) 
πού ζητοῦσαν ἀπό τή Γαλλία 
νά πληρώσει 40 δισ. εὐρώ στή 
χώρα τῆς Καραϊβικῆς. Πρόκειται 

γιά τό χρέος τῶν 90 ἑκ. χρυσῶν 
γαλλικῶν φράγκων πού πλήρωσε 
ἡ Ἁιτή µετά τήν ἀπελευθέρωσή 
της (ξεχρέωσε µόλις τό 1947!), ὡς 
ἀποζηµίωση στή Γαλλία, γιά τίς 
περιουσίες τῶν Γάλλων πολιτῶν 
πού χάθηκαν µέ τή λήξη τῆς 
ἀποικιοκρατίας. Στίς περιουσίες 
αὐτές συµπεριλαµβανόταν µέχρι 
καί οἱ ...σκλάβοι!

Τό σηµερινό λοιπόν ἀντίτιµο 
τοῦ ἐπαίσχυντου ἐκείνου χρέους 
ὑπολογίζεται σέ 17 δισ. εὐρώ καί 
µέ τούς τόκους σέ 40. Ὑπάρχει 
-ἔστω καί µία στίς 100- περίπτωση 
νά πληρώσει κάτι ὁ Σαρκοζί 
στήν Ἁιτή; Ὄχι, φυσικά. Τό 2003 
στό σχετικό αἴτηµα τοῦ Πόρτ 
- ω - Πρένς τό Παρίσι ἀπάντησε 
δίνοντας χείρα βοηθείας στούς 
Ἁιτινούς πραξικοπηµατίες κατά 
τοῦ προέδρου Ἀριστίντ. Τώρα 
“ἁπλῶς” ἀπειλεῖ µέ νοµικά µέτρα. 
Πάλι καλά... 



 4                                                                                                                                                                                                                                       ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ   1-9-2010

Θά σᾶς διηγηθοῦµε µία µικρή ἀληθινή ἱστορία ἀπό τή 
Γαλλία τῶν φώτων καί τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισµοῦ. 
Δέν εἶναι ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Μεσαίωνα καί τῆς Ἱερᾶς 
Ἐξέτασης, ὄχι, εἶναι πολύ πρόσφατη.
Πρωταγωνιστής εἶναι ἕνας 41χρονος Γάλλος χηµικός 
µηχανικός, ὁ Vincent Reynouard. Οἰκογενειάρχης µέ 
ὀκτώ παιδιά, ὁ συντηρητικῶν πολιτικῶν ἀπόψεων 
Βενσάν ἀποφοίτησε ἀπό τό ISMRA (“Institute of 
sciences of atomic ma�er and radiation”) στήν Καέν. 
Κάποια στιγµή ἀσχολήθηκε µέ τό «ἀπαγορευµένο» 
θέµα τῶν ναζιστικῶν θαλάµων ἀερίων καί µέ τήν 
ἱστορία τοῦ Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, ἐντασσόµενος 
στούς «ἀναθεωρητές» ἱστορικούς, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται 
τήν κατεστηµένη ἄποψη µέ τά σαπούνια κτλ. Τό 2005 
ἔστειλε σέ δεκάδες δηµαρχεῖα, µουσεῖα, τουριστικά 
γραφεῖα κτλ µιάν 16σέλιδη µπροσούρα του µέ τίτλο 
«Ὁλοκαύτωµα; Νά τί σᾶς κρύβουν...»
Ἡ «Δικαιοσύνη» τοῦ τήν ἔπεσε φυσικά ἀµέσως. Στή 

δίκη του τό 2007 καταδικάστηκε σέ φυλάκιση ἑνός 
ἔτους, σέ πρόστιµο 10.000 εὐρώ καί σέ ...ἀποζηµίωση 
3.000 εὐρώ στήν «ἀντιφασιστική» ὀργάνωση LICRA! 
Ἡ ποινή ὅµως ἐκείνη δέν κρίθηκε ἐπαρκής καί στό 
Ἐφετεῖο ἡ µέν φυλάκιση παρέµεινε τό δέ πρόστιµο 
ἔφτασε τά 60.000 εὐρώ! 
Ἔλα ὅµως πού ὁ Βικέντιος µένει στό Βέλγιο καί 
χρειάζεται νά ἐκδοθεῖ στή Γαλλία γιά νά φυλακιστεῖ... 

Νόου πρόµπλεµ. Ἤδη ζητήθηκε ἡ ἔκδοσή του καί στίς 
9 Ἰουλίου προφυλακίστηκε στό Βέλγιο προκειµένου 
νά ἐκδοθεῖ καί νά πληρώσει γιά τό φρικιαστικό του 
ἔγκληµα.
Βεβαίως, τώρα θά µοῦ πεῖτε, τί θές νά γίνει ἀφοῦ αὐτός 
εἶναι ὁ νόµος; Ναί, ἀλλά ΠΟΙΟΣ νόµος; Μιλᾶµε γιά 
τόν ἄθλιο νόµο Γκεϊσό πού πρίν 20 χρόνια ἄνοιξε τόν 
δρόµο στήν παγκόσµια νοµοθεσία γιά ἀπαγόρευση 
τῆς ἐλεύθερης ἔκφρασης κατά τῶν παραµυθιῶν τῶν 
ἀφεντικῶν. Μέ τό γελοῖο πρόσχηµα τῆς «ὑποκίνησης 
µίσους» ἔκτοτε σέ δεκάδες συστηµικές χῶρες τιµωρεῖται 
κάθε ἀµφισβήτηση τῆς κατεστηµένης ἄποψης γιά 
τά στρατόπεδα συγκέντρωσης καί ὄχι µόνο. Πλῆθος 
ἔντιµων ἀνθρώπων ἀπό ὅλον τόν κόσµο ἔχουν 
καταδικάσει τή λογική αὐτή καί τόν συγκεκριµένο 
νόµο. Ἀπό τήν Γαλλική Ἀκαδηµία ἡ Σιµόν Βέιλ καί 
ἡ Hélène Carrère d’Encausse, ἀπό ὑπουργούς οἱ Jean 
Foyer, Jacques Toubon, Alain Peyrefi�e, οἱ ἱστορικοί Henri 
Amouroux, Pierre Vidal-Naquet, Annie Kriegel, Francois 
Furet, Alain Besançon, Jacques Willequet καί François 
Bédarida, ἡ Chantal Delsol πού ἵδρυσε τό Ἐρευνητικό 
Ἰνστιτοῦτο «Χάνα Ἄρεντ», ὁ νοµπελίστας Οἰκονοµίας 
(1988) Maurice Allais, οἱ συγγραφεῖς Michel Tournier, 
Louis Pauwels, Michel Houellebecq, Philip Murray, Jean 
Daniel, Vladimir Volkoff, Michel Rachline καί Alain 
Robbe-Grillet, οἱ δικαστές Philippe Bilger, Alain Marsaud 
καί Raoul Béteille, οἱ νοµοµαθεῖς Olivier Duhamel, 
Anne-Marie Le Pourhiet, Emmanuelle Duverger, André 
Decoq καί Guy Carcassonne, ὁ φιλόσοφος Paul Ricœur, ὁ 
ἱδρυτής τῶν «Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα» Robert Ménard, 
ἡ ἱστορικός Madeleine Rebérioux πού προήδρευε 
στή «Λίγκα γιά τά Δικαιώµατα τοῦ Ἀνθρώπου» καί 
πλῆθος ἄλλων ἐπωνύµων καί µή στή Γαλλία καί στό 
ἐξωτερικό.
Τήν δική µας ἄποψη γιά τό θέµα δέν χρειάζεται νά τήν 
ξαναγράψουµε, εἶναι ἄλλωστε προφανής: κανένας 
νοµικός περιορισµός γιά κανένα ἀπολύτως θέµα. 
Δυστυχῶς ὅµως ἄλλοι κάνουν κουµάντο...

Κ.Κ.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ

   Τόν Ἄλαν Γκρήνσπαν τόν θυµᾶστε, 
φαντάζοµαι. Τέτοια φάτσα ξεχνιέται; 
Ἄσε πού ἔκανε καί 8 χρόνια πρόεδρος τῆς 
κεντρικῆς ἀµερικανικῆς Τράπεζας Federal 
Reserve, µέ διακοµµατική συναίνεση. 
Ἔ, λοιπόν, αὐτός ὁ βέρος «Ἀµερικανός», 
πού τώρα ἔχει ἀποσυρθεῖ, ἔχοντας ἐπί 
δεκαετίες ἐξυπηρετήσει τά συµφέροντα 
τοῦ ...ἐργαζόµενου λαοῦ, µίλησε στήν 
ἀµερικανική τηλεόραση στίς 8/8/2010 γιά τήν 
Οἰκονοµία - καί τί εἶπε; 
   «Τό πρόβληµά µας, βασικά, εἶναι ὅτι 
ἔχουµε µία πολύ στρεβλή οἰκονοµία µέ τήν 
ἔννοια ὅτι ὑπῆρξε σηµαντική ἀνάκαµψη σέ 
µιά περιορισµένη περιοχή τῆς οἰκονοµίας, 
µεταξύ τῶν ὑψηλῶν εἰσοδηµάτων. Μεγάλες 
τράπεζες καί µεγάλες ἐπιχειρήσεις βρίσκονται 
σέ ἐξαιρετική κατάσταση. Οἱ ὑπόλοιποι - 
µικρές ἐπιχειρήσεις, µικρές τράπεζες καί ἕνα 
πολύ σηµαντικό ποσοστό ἐργαζοµένων, πού 
βρίσκεται σέ τραγική ἀνεργία, µακροχρόνια 
ἀνεργία, κοµµατιάζουν τήν οἰκονοµία. Ἐµεῖς 
κοιτᾶµε τόν µέσο ὅρο αὐτῶν τῶν δύο, ἀλλά 
εἶναι δύο θεµελιωδῶς ξεχωριστοί τῦποι 

οἰκονοµίας».
       Ἄρα, ἄν ἑρµηνεύω σωστά τόν γκουρού τῆς 
ξηνταβελονιᾶς, ἡ στρέβλωση εἶναι αὐτή πού 
δηµιουργεῖ τό πρόβληµα. Ποιά στρέβλωση; 
Ὅτι πέρα ἀπό τούς ὑγιεῖς µεγαλοκαρχαρίες 
ὑπάρχει καί ἡ µίζερη σαρδέλλα. Αὐτή πού 
µέ τά τραγικά της προβλήµατα (ἀνεργία, 
φτώχεια κτλ) µᾶς ρίχνει τόν µέσο ὅρο καί 
γενικῶς µᾶς κουράζει. Ἑποµένως ἄν κάποια 
στιγµή ἐκλείψει, ὅλα θά ἔχουν λυθεῖ. 
   Ἀπορῶ πῶς ἀκόµη ἐπιτρέπεται στούς 
µκρούς καί νά ὑπάρχουν!...

Γιά Ἕλληνες «δηµοκράτες»

Κολοµβιανό παράδειγµα 
δηµοκρατίας

Θυµᾶστε, ἴσως, πού γράφαµε πέρυσι τίς λεπτοµέρειες 
τῆς συµφωνίας µεταξύ Κολοµβίας - ΗΠΑ γιά τήν 
παροχή στούς γιάνκηδες 7 βάσεων στό ἔδαφος τῆς 
πρώτης. Προφανῶς οἱ ΗΠΑνθρωποι ψάχνουν τό πῶς 
θά χυµήξουν στό ἔδαφος τῆς Βενεζουέλας, ὅταν οἱ 
συνθῆκες θά εἶναι πρόσφορες γιά κάτι τέτοιο (γιά νά 
σώσουν τή δηµοκρατία καί τήν ἐλευθερία, ἐννοεῖται...).
Ἔλα ὅµως πού ἀκόµα καί στήν Κολοµβία τοῦ Οὐρίµπε 
κάποιοι θεσµοί δηµοκρατικοῦ ἐλέγχου λειτουργοῦν! Καί 
ἰδού, µετά ἀπό προσφυγή τῆς Κολεκτίβας Δικηγόρων  
Χοσέ Ἀλβέαρ Ρεστρέπο στό Συνταγµατικό Δικαστήριο 
τῆς χώρας, τό τελευταῖο ἔκρινε πώς ἡ περσινή 
συµφωνία εἶναι ἀντισυνταγµατική, ἀφοῦ ἡ κυβέρνηση 
ἔπρεπε νά τήν θέσει σέ ψηφοφορία στό Κογκρέσο! Δέν 
µπορεῖ µιά διεθνής συνθήκη νά ἐπικυρώνεται µόνο στό 
Κοινοβούλιο, ὅταν ἀνανεώνονται ἤ προεκτείνονται 
διεθνεῖς ὑποχρεώσεις τῆς χώρας, ἔκριναν οἱ Κολοµβιανοί 
δικαστές.
Συγκρίνετε τώρα µέ τό τί συνέβη στή χώρα µας, πού 
ὡς γνωστόν εἶναι µιά «σταθερή δηµοκρατία» τοῦ 
σκληροῦ πυρήνα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης: τό σῦµπαν 
παραδόθηκε στό Διεθνές Νοµισµατικό Ταµεῖο καί στούς 
ἄλλους δανειστές µας µέ µιά κυβερνητική ἀπόφαση, 
χωρίς κἄν τήν αὐξηµένη πλειοψηφία (180) τῆς Βουλῆς! 
Βεβαίως ἡ ἀντιπολίτευση φωνάζει, ἡ προσφυγή στό 
Συµβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἔγινε, ὅµως ἡ ἔκβαση εἶναι 
ἀβέβαιη. Τή στγµή λοιπόν πού οἱ Τοῦρκοι καλοῦνται 
σέ δηµοψήφισµα (12/9), πού οἱ Λετονοί καί οἱ Ρουµάνοι 
δικαιώνονται δικαστικά κατά τοῦ ΔΝΤ, πού καί οἱ 
Κολοµβιανοί δικηγόροι βρίσκουν τό δίκιο τους, ἐµεῖς 
στήν ἑλληνική ψευτοδηµοκρατία - κοµµατοκρατία µας 
καλούµαστε νά βροῦµε ὅπλα ἀποτελεσµατικά κατά 
µιᾶς ἐθνοκτόνου κυβερνήσεως. Ὑπάρχουν ἄραγε;

Ἔχω µιάν ἀπορία

   Πληροφορηθήκατε ἐνδεχοµένως 
τήν ἀποκάλυψη δεκάδων χιλιάδων 
ἀπόρρη-των ντοκουµέντων τῶν ΗΠΑ 
ἀπό τόν πόλεµο στό Ἀφγανιστάν, 
µέσα ἀπό τήν ἱστοσελίδα Wikileaks 
τοῦ Αὐστραλοῦ µπλόγκερ - πρώην 
χάκερ Julian Assange. Καθώς ὅλο 
τό σύστηµα ἔχει λυσσάξει ἐναντίον 
του καί πασχίζει νά τόν καθίσει στό 
σκαµνί, πιό πολλοί ἀσχολήθηκαν 
µέ τό πῶς τά βρῆκε καί γιατί δέν 
ἔπρεπε νά τά δηµοσιεύσει, παρά µέ 
τό ΤΙ ΛΕΝΕ αὐτά τά ντοκουµέντα 
(γιά ἐγκλήµατα πολέµου κτλ).
   Λίγες µέρες περάσανε καί ἔσκασε 
ἡ βόµβα: Ὁ 39χρονος Assange 
κατηγορεῖται στή ...Σουηδία γιά 
βιασµό µιᾶς γυναίκας καί γιά 
σεξουαλική παρενόχληση µιᾶς 
ἄλλης! Στίς 20/8 βγῆκε ἔνταλµα 
σύλληψής του ἀπό τίς Σουηδικές 
Ἀρχές ἀλλά στίς 21/8 ἀνακοινώθηκε 
πώς ἀποσύρεται ἡ βαρειά κατηγορία 
τοῦ βιασµοῦ. Ἡ Σουηδή Εἰσαγγελέας 
Εὔα Φίννε περιορίστηκε νά δηλώσει: 
«δέν νοµίζω ὅτι ὑπάρχει λόγος 
νά ὑποπτευόµαστε ὅτι διέπραξε 
βιασµό»!
        Βεβαίως δέν ὑπάρχει καµµιά 
ἀµφιβολία ὅτι ἡ ὅλη ἱστορία 
εἶναι πίπες τῆς CIA. Ἀπορῶ ὅµως 
πραγµατικά καί διαφωτίστε µε, ἄν 
µπορεῖτε: πῶς ἔγινε ἡ ἐπαφή µέ 
τίς δικαστικές Ἀρχές τῆς Σουηδίας; 
Ποιός µίλησε στίς ψευδοµάρτυρες; 
Ἦταν ἐνηµερωµένη ἡ σουηδική 
Κυβέρνηση; Γιά σκεφτεῖτε λίγο τό 
σκηνικό, ἔχει τό ἐνδιαφέρον του.

Γιά τόν νόµο Γκεϊσό καί πάλι

ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΤΑΥΑD
Στήν Τουρκία συνεχίζονται οἱ καταπατήσεις 
τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων κανονικά, 
ἀσχέτως κεµαλοστρατιωτικῆς ἤ φιλοϊσλαµι-
κῆς κυβέρνησης. Οἱ συλλήψεις 17 ἀκόµη 
ἀτόµων σέ Σµύρνη καί Ἄγκυρα, µελῶν τοῦ 
TAYAD (Σύλλογος Συµπαράστασης Οἰκογε-
νειῶν τῶν Πολιτικῶν Κρατουµένων) τό 
ἐπι-βεβαίωσε καί πάλι. Τό ἀδίκηµά τους; Ὅτι 
ἀντέδρασαν στήν κατάσταση τῶν συγγενῶν 
τους, οἱ ὁποῖοι ἀργοπεθαίνουν στά κελλιά 
τῆς ἀποµόνωσης. Ἴσως νά θεωρήθηκε ἐπίσης 

ἐπιβαρυντικό τό γεγονός ὅτι συµµετεῖχαν 
στήν κηδεία τῆς Γκιουλέρ Ζερέ πού παρότι 
καρκινοπαθής ἐκρατεῖτο στή φυλακή µέχρι 
τά τελευταῖα της. Ἴσως γιατί δέν ξεχνᾶνε 
τίς εὐθῦνες τοῦ κυβερνῶντος κόµµατος ΑΚΡ 
γιά τίς δολοφονίες 309 κρατουµένων µέσα 
στίς φυλακές τά ἔτη 2000-2009. 
Πάντως ἡ Ἐπιτροπή Ἀλληλεγγύης γιά τούς 
Πολιτικούς Κρατουµένους στήν Τουρκία καί 
στό Κουρδιστάν (Τζαβέλλα 3, Ἀθήνα, τηλ. 
2103848330, epitropi_allileggis@yahoo.com) 
ζητᾶ τήν συµπαράστασή µας. Καί τῆς τήν 
ὀφείλουµε, νοµίζω.



Ἡ παρηγοριά τοῦ 15νθημέρου

Ἡ πρόκριση τῆς ΠΑΟΚάρας µέσα 
στήν Πόλη, κόντρα στό χρῆµα τῆς 
Φενέρ Μπαχτσέ. Παρότι µέ 3 µόλις 
Ἕλληνες στήν ἑνδεκάδα, ἀπέδειξε 
τό τουρκικό κόµπλεξ ἀπέναντί µας
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Ὁ Γιωργάκης τοῦ 15νθημέρου

20 χρυσοπληρωµένους συµβούλους 
προσλαµβάνει στό Μαξίµου, προκει-
µένου νά συνεχίσει τίς διακοπές του 
(καλοκαίρι στά νησιά, χειµώνα στό 
ἐξωτερικό). Τί ἄλλο νά κάνει µήπως; 

Ἡ πρόκληση τοῦ 15νθήμερου 

Ἡ δηµιουργία 3 ἱστοσελίδων στό ὑπ. 
Μεταφορῶν µέ κόστος 21,8 ἑκ. εὐρώ! 
Δηµοσιεύτηκε σέ ΦΕΚ στίς 17/8 κι 
συνέτριψε τό ρεκόρ τῆς Βουλῆς πού ἡ  
ἱστοσελίδα της κόστισε 1 ἑκ. εὐρώ!

Ἡ διαγραφή τοῦ 15νθημέρου

Δέν εἶναι πού τόν διέγραψε ὁ Σαµα-
ρᾶς ἀλλά πού ...ἄργησε. Ἀλήθεια, 
πῶς διάολο ψηφίζεις Μαρκογιαννά-
κη; Ποιά ἀκριβῶς προσόντα διακρί-
νονται σ’ αὐτό τό βλέµµα; 

ΧΑΝΙΑ:  Ἀπαλλάχτηκαν µέ βούλευµα 
οἱ 4 Ἀγγλοαµερικάνοι
Ἡ πολύκροτη ὑπόθεση τοῦ διπλοῦ ἐµπρησµοῦ στήν ἑβραϊκή 
συναγωγή τῶν Χανίων (Ἰανουάριος 2010) ἔµεινε ἐκκρεµής. Παρά 
τή σύλληψη πέντε ἀλλοδαπῶν ὑπόπτων, παρά τήν ἀποκαλυπτική 
ἀναπαράσταση καί τήν ὁµολογία, δέν ἔφτασε κἄν σέ ἀκροατήριο! 
Δικαστικό συµβούλιο ἀπεφάνθη πώς οἱ ἐνδείξεις ἐνοχῆς σέ βάρος τῶν 
συλληφθέντων «δέν ἦταν ἰσχυρές» καί µέ βούλευµα παύει τήν ποινική 
δίωξη. Πάντως ἀφήνει ἀνοικτό τό ἐνδεχόµενο νά παραπεµφθεῖ σέ 
δίκη ἡ ὑπόθεση ἄν τά στοιχεῖα ἐνισχυθοῦν στό µέλλον.
Ποιό ἦταν τό στοιχεῖο πού ἄλλαξε τήν κατάσταση, κι ἀπό κεῖ πού 
ἐθεωρεῖτο ὅτι διελευκάνθηκε ἡ ὑπόθεση σβήστηκαν ὅλα, ἀφήνοντας 
τή ρετσινιά στή χώρα µας; Ἡ ἀλλαγή τῆς κατάθεσης τοῦ µοναδικοῦ 
Ἕλληνα πού ἐνεπλάκη, ἑνός 24χρονου Ἡρακλειώτη. Ἀπολογούµενος 
στήν ἀνακρίτρια ἄλλαξε τήν κατάθεσή του καί ἰσχυρίστηκε ὅτι εἶχε 
ὁµολογήσει λόγῳ τῆς πίεσης στήν Ἀσφάλεια Χανίων. Προσκόµισε 
ἔγγραφα πού βεβαίωναν τά «ψυχιατρικά του προβλήµατα», µέχρι καί 
γιά τό ...διαζύγιο τῶν γονιῶν του µάθαµε! Τό πῶς αὐτά τά στοιχεῖα 
ἀνέτρεψαν ὅλη τήν κατάσταση, µέ τόν Ἀµερικανό πού ἔφυγε στήν 
Ἰταλία µετά τόν ἐµπρησµό, τόν ἄλλον Ἀµερικανό καί τούς 2 Βρετανούς, 
δέν γνωρίζουµε. Αὐτό πού ἀντιλαµβάνεται καθένας εἶναι τό τί 
ἀπίστευτο κάζο γλύτωσε τό σκυλολόι πού ἔστησε τήν προβοκάτσια 
κατά τῆς πατρίδας µας. Φαντάζεστε νά πήγαινε σέ ἀκροατήριο 
µιά τέτοια ὑπόθεση, µέ 4 Ἀγγλοαµερικανούς κατηγορούµενους ὡς 
ἐµπρηστές συναγωγῆς στήν Κρήτη; Δυστυχῶς ὅµως...

Μιά µαύρη σχολική χρονιά ξεκινάει
Ἡ χειρότερη σχολική χρονιά τῶν τελευταίων δεκαετιῶν ξεκινάει, µέ 
τήν ...ὑπουργό µεταξύ ἐκείνων πού συµµερίζονται τήν ἀπαισιοδοξία 
αὐτή! Τριπλάσιες συνταξιοδοτήσεις, µισοί διορισµοί µονίµων, 
ἐπαναφορά ἀπό τούς 25 στούς 30 µαθητές ἀνά τάξη, συρρίκνωση 
ἀποδοχῶν τῶν ἐκπαιδευτικῶν, τραγικό οἰκονοµικό κλῖµα στήν 
κοινωνία (πῶς θά πληρωθοῦν τά φροντιστήρια;) καί ἀνύπαρκτες 
ἐπαγγελµατικές προοπτικές, µέ ἤ χωρίς πτυχίο Ἀνώτατης σχολῆς 
διαµορφώνουν τό πλαίσιο στό ὁποῖο καλεῖται νά λειτουργήσει ἡ 
Ἐκπαίδευση ἐφέτος. Εἶναι φαίνεται αὐτό πού ἐννοοῦσε τό ΠαΣοΚ 
µιλώντας γιά τήν ἐπένδυση στήν Παιδεία!
Τά ἀποτελέσµατα τῶν πανελλαδικῶν ἐξετάσεων γιά τά ΑΕΙ-ΤΕΙ 
ἔδειξαν τό κλῖµα καί τήν κατάληξη µιᾶς 30ετίας λαϊκισµοῦ. Μέ τήν 
κατάργηση τῆς βάσης τοῦ 10, τό 80%, δηλ. πρακτικά ΟΛΟΙ οἱ ὑποψήφιοι 
µπῆκαν* σέ κάποιαν Ἀνώτατη Σχολή! Τί νόηµα καί ἀντίκρυσµα 
µπορεῖ νά ἔχει αὐτή ἡ φαρσοκωµωδία; Τί προοπτικές κοινωνικῆς ἤ 
µορφωτικῆς ἀνέλιξης ἔχει ἕνα παιδί πού κάθε χρόνο περνοῦσε τίς 
τάξεις χάρη στήν γενναιοδωρία (καί ἀδιαφορία) τῶν διδασκόντων καί 
πού τώρα εἰσάγεται σέ ἕνα ΤΕΙ µέ βαρύγδουπο τίτλο καί µηδενικές 
προοπτικές στήν ἀγορά ἐργασίας; Και παρακαλῶ, µήν ἐπικαλεστεῖ 
κανείς τό δικαίωµα στή µόρφωση, µιλᾶµε σοβαρά τώρα.
Πάντως ἡ κυρία ὑπουργός µέ τούς 46 σύµβουλους προσπέρασε τά 
περί τῆς βάσης τοῦ 10 ὡς «ἀποσπασµατικά», θύµισε πώς ἡ µαζική 
πρόσβαση στήν Τριτοβάθµια Ἐκπαίδευση ἦταν ἡ γραµµή ὅλων τῶν 
τελευταίων κυβερνήσεων, µᾶς «καθησύχασε» µέ τά σχέδιά της γιά 
συγχωνεύσεις Σχολῶν καί προανήγγειλε - χωρίς ντροπή - νέες ἀλλαγές 
στό ...ἐξεταστικό σύστηµα! Γιά τό πλῆρες ἀδιέξοδο τῆς χώρας, γιά τήν 
ἔκλειψη τῶν ὁριζόντων τῆς νεολαίας µας (ποιά διέξοδος - πλήν τῆς 
λαµογιᾶς - ἀποµένει τώρα πού τό Δηµόσιο συρρικνώνεται;), γιά τήν 
ἀπαξίωση κάθε µορφωτικοῦ ἰδανικοῦ ἀπαντήσεις δέν ὑπάρχουν.

*  Κάποιοι καί µέ βαθµό πρόσβασης κάτω ἀπό ...1!!!

ΜΕΤΑ ΤΟΝ 
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ, ΤΙ;

 Επιμέλεια Κ. Μ. Βολιώτη

Ο οικονομολόγος, καθηγητής Ιμάνουελ 
Βαλερστάιν θεωρείται ως ένας από τους 
εμπνευστές του παγκόσμιου αντιπαγκοσμιο-
ποιητικού κινήματος. Ίδρυσε και διευθύνει το 
Κέντρο Φερνάντ Μπρωντέλ για τη μελέτη της 
οικονομίας των ιστορικών συστημάτων και 
πολιτισμών στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο 
της Νέας Υόρκης, στο Μπίρχαμπτον. Παρα-
κάτω θα παρουσιαστεί ένα απόσπασμα από 
συνέντευξή του που δόθηκε στον Antoine 
Reverchon και δημοσιεύθηκε στην γαλλική 
εφημερίδα Le Monde της 12/10/2008.
…«Υπήρξαν πολλά στην ανθρώπινη 
Ιστορία, σε αντίθεση με τον κοινό τόπο, 
που  σφυρηλατήθηκε κατά τα μέσα του 19ου 
αιώνα, και τη μαρξιστική του εκδοχή, περί 
μιας διαρκούς και ακατάπαυστης προόδου. 
Εγώ προτιμώ να μιλάω για την πιθανότητα 
και όχι για το αναπόφευκτο της προόδου. 
Βεβαίως, ο καπιταλισμός είναι το σύστημα 
που έχει παραγάγει στην πιο μεγάλη έκταση 
πλούτο και αγαθά. Κάποια στιγμή όμως θα 
πρέπει να κοιτάξουμε και το μέγεθος των 
καταστροφών που ο ίδιος έχει προκαλέσει 
στο περιβάλλον και την κοινωνία. Το μόνο 
καλό του είναι ότι επιτρέπει σ’ ένα μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού να διαμορφώσει μια 
ικανοποιητική  και ορθολογικοποιημένη 
ζωή.
Ωστόσο, η πρόσφατη κρίση παρουσιάζει 
πολλές αναλογίες με εκείνη της κατάρρευσης 
του φεουδαλικού συστήματος στην Ευρώπη, 
η οποία συνέβη μεταξύ του 15ου και του 16ου 
αιώνα, και η οποία οδήγησε στην ανάδυση του 
καπιταλιστικού συστήματος. Η κρίση αυτή, 
που κορυφώνεται με τους θρησκευτικούς 
πολέμους, προκλήθηκε από την κατάρρευση 
της ισχύος της αριστοκρατίας, του κλήρου και 
του βασιλιά στις πλουσιότερες κοινότητες και 
πόλεις. Το πέρασμα από τη φεουδαρχία στον 
καπιταλισμό διαμορφώθηκε ασυνείδητα, 
έπειτα από διαδοχικές δοκιμές και πειράματα, 
όταν απρόσμενες λύσεις προσέφεραν 
διεξόδους που οδήγησαν στη σταδιακή 
διαμόρφωση του καπιταλισμού. 
Το τέλος μιας «Β΄ φάσης» του κύκλου 
Κοντράτιεφ {οικονομικοί κύκλοι, τη 
λειτουργία των οποίων περιέγραψε ο 
οικονομολόγος Ν. Κοντράτιεφ (1882-1930). 
Σήμερα, ζούμε το τέλος μιας «Β΄ φάσης», 
η οποία ξεκίνησε πριν από τριάντα-
τριανταπέντε χρόνια. Πριν από αυτή, υπήρξε 
μια «Α΄ φάση», η οποία μάλιστα ήταν από τις 
μεγαλύτερες φάσεις -διήρκεσε από το 1945 
έως το 1975- στα πλαίσια της 500χρονης 
ιστορίας του καπιταλιστικού συστήματος} 
συνήθως διαρκεί τρία με πέντε χρόνια. 
Έπειτα, περνάμε στην απαρχή μιας νέας «Α΄ 
φάσης», όπου ξανά παράγεται πραγματικό 
κέρδος από νέες μορφές παραγωγής, όπως 

τις περιέγραψε ο Σουμπέτερ. Το γεγονός 
όμως ότι η παρούσα φάση συμπίπτει και με 
την ευρύτερη συστημική κρίση μάς οδηγεί 
σε μια μακρά περίοδο πολιτικού χάους, 
όπου οι μέχρι πρότινος κυρίαρχοι παίκτες, οι 
πολυεθνικές και η Δύση, θα κάνουν οτιδήποτε 
περνάει από το χέρι τους για να επιστρέψουν 
σε ισορροπία, αν και είναι πολύ πιθανόν να 
αποτύχουν.
Οι πιο έξυπνοι απ’ αυτούς έχουν ήδη 
κατανοήσει την ανάγκη να δημιουργηθεί 
κάτι εντελώς καινούργιο. Οι περισσότερες 
αντιδράσεις που αφορούν στην εύρεση νέων 
διεξόδων είναι σκόρπιες και χαοτικές, και δεν 
γνωρίζουμε ποιο σύστημα θα ανακύψει απ’ 
αυτές τις αναζητήσεις.
Βρισκόμαστε σε μια σπάνια στιγμή, όπου 
η κρίση και η αδυναμία των ισχυρών 
πολλαπλασιάζει την ελευθερία της βούλησης 
του κάθε ενός από εμάς: Σήμερα, όλοι έχουμε 
μεγαλύτερες πιθανότητες να καθορίσουμε το 
μέλλον μας. Όμως, στο μέτρο που το μέλλον 
θα αποτελέσει την κοινή συνισταμένη όλων 
των επιμέρους αντιδράσεων στην κρίση, είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να γνωρίζουμε από τώρα 
το προς τα πού θα κινηθεί. Σε δέκα χρόνια, 
θα είναι πολύ πιο εύκολο να διακρίνουμε το 
περίγραμμά του, ενώ σε τριάντα-σαράντα 
χρόνια ένα νέο σύστημα θα έχει αναδυθεί. 
Νομίζω ότι σήμερα είναι εξίσου πιθανό να 
προκύψει ένα σύστημα ακόμα πιο βάρβαρης 
εκμετάλλευσης από τον καπιταλισμό ή 
ένα σύστημα περισσότερο εξισωτικό και 
αναδιανεμητικό. 
Η κρίση την οποία βιώνουμε σηματοδοτεί  το 
τέλος ενός κύκλου αμερικανικής ηγεμονίας, 
ο οποίος ξεκίνησε κατά τη δεκαετία του 
1970. Οι ΗΠΑ θα παραμείνουν ένας μείζων 
παίκτης στη διεθνή σκηνή, αλλά ποτέ ξανά 
δεν θα επανακτήσουν την κυριαρχία πάνω 
στα αναδυόμενα κέντρα της ισχύος, τη Δυτική 
Ευρώπη, την Κίνα, τη Βραζιλία, την Ινδία. 
Με τους όρους της μπρωντελιανής «μεγάλης 
διάρκειας», {ο γάλλος οικονομικοιστορικός 
Φερνάρντ Μπρωντέλ (1902-1985) διέκρινε 
στην ανθρώπινη ιστορία φάσεις «μεγάλης 
διάρκειας», οι οποίες διαδέχονται η μία 
την άλλη, και υποδηλώνουν την ύπαρξη 
διαφορετικών συστημάτων που καθορίζουν 
τη σχέση του ανθρώπου με το υλικό του 
περιβάλλον} είναι πιθανόν να προκύψει 
μια νέα ηγεμονική δύναμη κατά τα επόμενα 
πενήντα χρόνια. Όμως, δεν γνωρίζω ποια θα 
είναι αυτή. 
Εν τω μεταξύ, οι πολιτικές συνέπειες της 
παρούσας κρίσης θα είναι τεράστιες, καθώς τα 
αφεντικά του συστήματος θα προσπαθήσουν 
να βρουν εξιλαστήρια θύματα για την 
κατάρρευση της ηγεμονίας τους. Νομίζω 
ότι οι μισοί Αμερικανοί δεν θα αποδεχτούν 
ό,τι συμβαίνει σήμερα. Έτσι, θα αναδυθούν 
εσωτερικές συγκρούσεις στις ΗΠΑ, οι οποίες 
θα εξελιχθούν στην πολιτικά πιο ασταθή 
χώρα του κόσμου. «Και μην ξεχνάτε ότι εμείς 
οι Αμερικανοί είμαστε όλοι οπλισμένοι…»



 ∆ιαβάζοντας τό πλου-
σιότατο πρόγραµµα τοῦ 
Ἱδρύµατος Θρακικῆς 
Τέχνης καί Παράδοσης 
γιά τό δεύτερο ἑξάµηνο 
τοῦ 2010, πραγµατικά 
ἀπόρησα. Τόση παραγωγή 
πολιτισµοῦ, τόση 
ποικιλία δράσεων, τόσες 
διαφορετικές ἐκδηλώσεις 
πῶς καταφέρνουν καί 
συνεχίζονται; Ἄν κανείς 
γνωρίζει τίς συνθῆκες 

τῆς περιοχῆς καί τήν συγκυρία τῶν ἡµερῶν, δέν µπορεῖ παρά νά ἀνησυχεῖ. Μέ 
τόν ἰδιωτικό τοµέα σέ κατάσταση τραγική καί µέ τόν δηµόσιο σέ κατάσταση 
...Μνηµονίου, πῶς θά συνεχιστεῖ τό ἔργο αὐτό; Ὅταν τό κράτος δέν πληρώνει 
ἕναν χρόνο τώρα τά χρεωστούµενά του (!),  τί ἄλλο νά προσθέσεις; 
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Τό παράρτηµα Ροδόπης τῆς Ἑλληνικῆς Μαθηµατικῆς Ἑταιρείας 
(ΕΜΕ) διοργάνωσε γιά µαθητές Γυµνασίου καί Λυκείου τήν 2η Ἑβδοµάδα 
Μαθηµατικῆς Παιδείας (ξενοδοχεῖο Arcadia, 23 – 27 Αὐγούστου). Στό 
πρόγραµµα περιελήφθησαν µεθοδολογία καί ἀσκήσεις πάνω στήν 

ὕλη τῶν διαγωνισµῶν τῆς ΕΜΕ, προβολή ταινιῶν, ὁµιλίες καί παρουσιάσεις 
ἐργασιῶν πάνω σέ µαθηµατικά θέµατα, ἐπίσκεψη καί ξενάγηση στό Μουσεῖο 
Καραθεοδωρῆ. Συγχαρητήρια ἀξίζουν στούς (συναδέλφους) µαθηµατικούς πού 
δωρεάν συµµετεῖχαν στήν διοργάνωση ἡ ὁποία στόχο ἔχει τήν ἀνάπτυξη τῆς 
µαθηµατικῆς παιδείας στόν τόπο µας. Κρῖµα πού ἡ συµµετοχή ἦταν σχετικά 
µικρή, γιατί ὁ ἀξιέπαινος ἐθελοντισµός τῶν διδασκόντων θά µποροῦσε νά 
προσφέρει σέ πολλά παιδιά...

Tελικά ὁ Γ. Παυλίδης, µέχρι τοῦδε νοµάρχης Ξάνθης, κατεβαίνει ὡς 
ὑποψήφιος Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ γιά τή Νέα Δηµοκρατία. Ντεµέκ 
ἀνεξάρτητο τό ψηφοδέλτιό του, λές καί αὐτό τό µασκαραλίκι µπορεῖ νά 
πείσει ἔστω καί ἕναν ψηφοφόρο. Μέ µία ἀνακοίνωση ὅλο «πρωτοτυπίες» 

(θά τήν δηµοσίευα µόνο γιά νά σᾶς ...τιµωρήσω) ξεφούρνισε τήν ἀπόφασή του 
καί λίγο µετά ἦρθε καί τό χρῖσµα τῆς Ρηγίλλης. Ἄλλωστε τό εἶχε προαναγγείλει: 
«Προσβλέπουµε στόν διάλογο, στήν στήριξη πολιτικῶν κοµµάτων, τῶν 
κλοιννιῶν, τῶν κοινωνικῶν ὁµάδων, κυρίως ὅµως τῶν ἀνένταχτων καί δικαίως 
ἀποστασιοποιηµένων πολιτῶν...» Ντάξει Γιῶργο, τό ΟΚ τοῦ Σαµαρᾶ τό πῆρες. 
Ἐλπίζω αὐτό νά σέ παρηγορήσει κάπως πού δέν παίρνεις τό ...δικό µας!

Tί σοῦ εἶναι αὐτές οἱ ἐκλογές! Χαµός ἀπό ἔργα γίνεται παντοῦ! Ὅλες 
οἱ λαµπρές πρωτοβουλίες, ὅλα τά δηµαρχιακά ὁράµατα, ὅλες οἱ 
πολυπόθητες ρυθµίσεις, ὅλως τυχαίως, ξεκινᾶνε νά ὑλοποιοῦνται 
δυό µῆνες πρίν τίς ἐκλογές (καί σταµατᾶνε ἀµέσως µετά). Ὅµως δέν 

εἶναι µόνο αὐτή ἡ ὑποτίµηση τῆς νοηµοσύνης τοῦ κόσµου, εἶναι καί οἱ εὐθεῖες 
συναλλαγές µέ διάφορους ψηφοτσοµπάνηδες. Διαβάζω π.χ. µεταξύ ἄλλων 
τά θέµατα στήν ἡµερήσια διάταξη τοῦ σηµερινοῦ δηµοτικοῦ συµβουλίου 
Κοµοτηνῆς: «...Δωρεάν παραχώρηση ή µη χρήσης δηµοτικής έκτασης 50,00 τµ 
ευρισκοµένης εντός οικοπεδικής έκτασης εµβαδού 280,00 τ.µ. στο ΟΤ 376 στην 
οδό [........] στον Πολιτιστικό Σύλλογο [....................] για στέγαση των γραφείων 
του». Ἄλλο:  «Δωρεάν παραχώρηση ή µη χρήσης αίθουσας συγκεντρώσεων 
δηµοτικού κτιρίου ευρισκοµένου επί του ΟΤ 28 οικισµού Ν.Μοσυνούπολης Δήµου 
Κοµοτηνής στον Σύλλογο [..................] για στέγαση των γραφείων του». Τρίτο: 
«Δωρεάν παραχώρηση ή µη χρήσης δηµοτικών γραφείων ευρισκοµένων στο 
κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων - Πολυλειτουργικό Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών 
σε Συλλόγους και Φορείς της πόλης µας για τη στέγαση των γραφείων τους». Δέν 
ξέρω ἄν οἱ σύλλογοι αὐτοί δικαιοῦνται ἤ ὄχι στέγη, µπορεῖ νά τό ἐδικαιοῦντο ἀπό 
χρόνια καί τώρα νά δικαιώνονται, ὅµως ἀναρωτιέµαι: τί ἐπιπτώσεις θά ἔχει ἐντός 
τῆς κάλπης µιά τέτοια παραχώρηση τέτοια χρονική στιγµή; 

  Στίς 23 Αυγούστου το Εμπορικό - 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης έστειλε 
επιστολή προς την Υπουργό Οικονομίας Λ. 
Κατσέλη, εκφράζοντας την κριτική του για 
τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο που υποτίθεται 
ότι θα μας βγάλει από το επενδυτικό τέλμα. 
Στην επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος 
του ΕΒΕΡ Νίκος Αγγελίδης επισημαίνεται 
ένα πλήθος από αστοχίες και ελλείψεις, 
όλα στην πεπατημένη των προηγούμενων 
νόμων που μας έφεραν στο σημερινό 
χάλι. Πώς θα πέσει χρήμα στην αγορά 
με τόσους περιορισμούς στην υποβολή 
των επενδυτικών προτάσεων, με τέτοια 
δυστοκία στη ροή των χρηματοδοτήσεων 
και με τόση ...ομίχλη στην τροφοδοσία 
του ειδικού λογαριασμού; Τι σημαίνει 
η ασαφής (και δαπανηρή) «πράσινη» 
επιχειρηματικότητα - που με τόση βαρύτητα 
εμπλέκεται στην χρηματοδότηση; Ποιες 
επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου θα 
έχουν τύχη, όταν το ασύμβατο με αυτήν 
κριτήριο της απασχόλησης εξακολουθεί να 
αξιολογείται τόσο πολύ, λες και δεν είδαμε 
σε τι καταστάσεις - τύπου Λαναρά - μας 
οδήγησε; Πόση επαφή με την αυχμηρή 
πραγματικότητα έχει ο νομοθέτης που 
θέτει ελάχιστο όριο τα 200.000 € για τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, που βλέπει ως 
κίνητρο για τους επιχειρηματίες την μη 
φορολόγηση των αποθεματικών τους που θα 
τα επανεπενδύουν (!) ή που προσδοκά την 
...δικτύωση των επιχειρήσεων!!!;;; Πόση 
διαφάνεια θα προσφέρει στο σύστημα η 
θεσμοθέτηση διαδικασίας όπου εμπλέκεται 
η προσωπική άποψη του αξιολογητή ή ο 
έλεγχος/αξιολόγηση/βαθμολόγηση απο-
κλειστικά από το Υπουργείο; (μάλλον όση 
γνωρίσαμε και τα προηγούμενα χρόνια...).
   Ενδιαφέρον όμως έχει και το μέρος της 

επιστολής που αναφέρεται στα της 
Περιφέρειάς μας, η οποία για κάμποσα 
χρόνια είχε προνομιακή μεταχείριση λόγω 
των ιδιαιτεροτήτων της (σύνορα με χώρες 
χαμηλότατου εργατικού κόστους, τεράστιο 
κόστος μεταφοράς, έλλειψη εξειδικευμένων 
στελεχών, αναλφαβητισμός, πληθυσμιακή 
σύνθεση...). Το κριτήριο του κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ μας αφήνει εκτός νυμφώνος, και αν 
δεν βρεθεί ένας τρόπος ενίσχυσης (μπόνους 
στη βαθμολόγηση, αυξημένο πλαφόν 
χρηματοδότησης...), η κατάσταση θα γίνει 
ακόμη οδυνηρότερη.
     Τέλος, ο Ν. Αγγελίδης υπενθυμίζει το 
αντιαναπτυξιακό πλαίσιο εντός το οποίου 
καλείται να λειτουργήσει (και) ο νέος νόμος, 
και για το οποίο τίποτε δεν βελτιώνεται - 
αντιθέτως επιδεινώνεται: Ένα φορολογικό 
σύστημα ό,τι νάναι, ένα τραπεζικό 
σύστημα στεγνό από χρήμα, μια απίστευτη 
γραφειοκρατία, αθέμιτος ανταγωνισμός, 
υστέρηση υποδομών... Τι προτείνει; Να 
δοθούν περισσότερα κονδύλια, για να 
βγούμε ως χώρα από την ύφεση. Να 
διατηρηθούν τα φορολογικά κίνητρα. 
Να εκλείψει το κριτήριο της πράσινης 
επιχειρηματικότητας. Να αποσυνδεθεί, 
έστω μερικώς, η χρηματοδότηση από 
τις θέσεις εργασίας. Να μειωθούν και να 
προσδιοριστούν σαφέστερα τα κριτήρια για  
να γίνει αντικειμενικότερη η αξιολόγηση 
των προτάσεων. Να συμμετέχουν τα 
Επιμελητήρια στα Επενδυτικά Συμβούλια. 
Να δημιουργηθεί ανεξάρτητο Μητρώο 
Αξιολογητών που θα επιλέγονται με 
αδιάβλητο τρόπο. Να μπορεί η Περιφέρεια, 
ανεξαρτήτως ύψους επένδυσης, με 
ουσιαστικό ρόλο της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής της, να εγκρίνει επενδύσεις...   
     Λογικά όλα τούτα, μα τόσο μακρινά...

Νέος αναπτυξιακός νόμος, σε κενό ανάπτυξης

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ

 Ἀπό ἀβλεψία γράψαµε τίς προάλλες ὅτι πέρασε ὁµόφωνα 
ἡ πρόταση τῶν 135 Κοµοτηναίων γιά ἀνάρτηση στό Διαδίκτυο τῶν 
περιουσιακῶν στοιχείων τῶν δηµοτικῶν ἀρχόντων. Ἡ ἀλήθεια εἶναι 
ὅτι ἡ ἀντιπολίτευση ὄχι µόνο ἔφερε ἀντιρρήσεις (τῆς πλάκας) ἀλλά 
καί καταψήφισε τήν πρόταση, γιαυτό ἐξάλλου µέχρι σήµερα στήν 
δηµοτική ἱστοσελίδα ὑπάρχουν µόνο τά στοιχεῖα τῶν συµβούλων τῆς 
συµπολίτευσης καί τοῦ δηµάρχου Δ. Κοτσάκη. 
 Ἄς τό ἔχουν στά ὑπ’ ὄψιν τους κι αὐτό οἱ ψηφοφόροι τῆς πόλης 
µας, γιά τό ποιός ψάχνει κωµικές δικαιολογίες γιά νά κρύψει ἀπό τόν 
πολίτη πού τόν ψηφίζει τά περιουσιακά του στοιχεῖα. Βεβαίως ὑπάρχουν 
κι ἄλλα στοιχεῖα πού µπορεῖ νά συνεκτιµήσει κανείς, ὅπως εἶναι ἡ 
σταθερότητα-καθαρότητα τῶν προτάσεων: π.χ. ὁ Δάµων Δαµιανός 
πού εἶχε ὑποστηριχθεῖ ἀπό τόν ΣΥΝ κατεβαίνει τώρα µέ τό πράσινο 
ψηφοδέλτιο, ὁ Στ. Μαρούδας πού εἶχε ἀναδειχθεῖ στό νοµαρχιακό 
συµβούλιο µέ τό ΠαΣοΚ ὑποστηρίχθηκε τό 2006 ἀπό τό ΚΚΕ γιά τόν 
Δῆµο καί τώρα κατεβαίνει µέ τήν ὑποστήριξη τοῦ Σύριζα, ἐνῶ ὁ Τάσος 
Βαβατσικλής ἀποσύρεται, παρά τούς περί τοῦ ἀντιθέτου ὅρκους του.

Προσφορά πολιτισµοῦ, ἀλλά...



Πιό ἐπίσηµα δέν γίνεται
Διαβάζουµε στόν µειονοτικό Τῦπο γιά τήν ἐπίσκεψη τῶν κυβερνητικῶν µας 
βουλευτῶν Τσετίν Μάντατζη καί Ἀχµέτ Χατζηοσµάν (12/8) στήν γείτονα χώρα: 
Συζήτησαν µέ τόν πρόεδρο τῆς Ἐθνοσυνέλευσης Μεχµέτ Ἀλή Σαχίν (φωτό) «τά 

προβλήµατα τῶν Τούρκων τῆς 
Δυτικῆς Θράκης», συναντή-
θηκαν µέ τόν ΥΠΕΞ Ἀχµέτ 
Νταβούτογλου, µετεῖχαν σέ 
«ἰφτάρ» τοῦ πρωθυπουργοῦ 
Ἐρντογάν, µετέφεραν στόν 
πρόεδρο τῆς Τουρκικῆς «Δηµο-
κρατίας» Ἀµπντουλάχ Γκιούλ 
«τήν ἀγάπη καί τούς χαιρε-
τισµούς τῆς Τουρκικῆς κοινό-
τητας τῆς Δυτικῆς Θράκης».
Κατά τ’ ἄλλα, γιά τήν ἑλληνική 

πολιτεία, δέν ὑπάρχουν Τοῦρκοι! Νά δοῦµε πότε θά τερµατιστεῖ ὁ στρουθοκαµη-
λισµός γιά ν’ ἀρχίσουµε κάποτε καί νά ἀσχολιόµαστε µέ τήν ἐπίλυση τῶν προ-
βληµάτων, ἀντί µέ τό παράχωµά τους...
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Ἡ Κοµοτηνή ἀδελφοποιεῖται 
µέ τό Κίρτζαλι

Ἡ εἴδηση δέν ἦταν ἔκπληξη, ἀφοῦ τά παρεδῶσε τοῦ δήµου 
Κοµοτηνῆς µέ τήν παραµεθόρια βουλγαρική πόλη κρατᾶνε χρόνια, 
µέχρι καί προσωπικές φιλίες µεταξύ δηµάρχων ἀναπτύχθηκαν κατά 
καιρούς. Ὅµως ἄν ὄντως ἀδελφοποιηθεῖ ἡ θρακική πρωτεύουσα µέ 
τό Κίρτζαλι (µέ τό ὁποῖο ἔχει ὑπογραφεῖ συµφωνία συνεργασίας 
στό οἰκονοµικό, πολιτιστικό καί κοινωνικό ἐπίπεδο ἤδη ἀπό τό 1997), 
τότε θά µιλᾶµε γιά πλήρη ἐκτουρκισµό τῶν διεθνῶν σχέσεων τῆς 
πόλης µας. Κι αὐτό γιατί ὁ µέν πληθυσµός τοῦ Κίρτζαλι εἶναι κατά 
90% τουρκικός, οἱ δέ ἄλλες ἀδελφοποιήσεις τῆς Κοµοτηνῆς ἦταν 
ἀπό τό 2003 µέ τόν Δῆµο Γιάλοβας καί µέ τόν Δῆµο Γιλντιρίµ τῆς 
Προύσσας, καί οἱ δύο στήν Τουρκία*!
Ἄν µάλιστα λάβει 
κανείς ὑπ’ ὄψιν 
του ὅτι ἀφενός 
στά πρωτόκολλα 
σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς 
τῆς Κοµοτηνῆς 
βρίσκει κανείς 
µονάχα ἕναν 
...τσέχικο δῆµο, 
ἕναν ἀλγερινό 
(!) καί τόν δῆµο 
Μπέηογλου τῆς 
Πόλης, ἀφετέρου 
τά πηγαινέλα 
ἐ ν τ ο π ί ζ ο ν τ α ι 
µόνο µέ τά 
γνωστά µας 
καρντάσια, τό τοπίο συµπληρώνεται. Διαβάζουµε πώς στό Κίρτζαλι 
ἡ σχετική ἀπόφαση εἶναι θέµα ἡµερῶν, ἐνῶ στήν Κοµοτηνή µᾶλλον 
θ’ ἀκολουθήσει. 
Ἀλήθεια, αὐτή εἶναι ἡ συµµετοχή τῆς Κοµοτηνῆς στήν λεγόµενη 
παγκοσµιοποίηση καί στήν εὐρωπαϊκή ὁλοκλήρωση; Ὁ ὁρίζοντάς 
µας δέν χωράει τίποτε πέρα ἀπό τούρκικα φέσια καί (νεο)ὀθωµανούς 
µουχτάρηδες; Ὑποτίθεται ὅτι συµµετέχουµε ὡς δῆµος (µαζί 
µέ ἄλλους 5 ἀπό τήν Ἑλλάδα) στό δίκτυο «Energie-Cités» τῶν 
εὐρωπαϊκῶν τοπικῶν Ἀρχῶν πού προωθοῦν τήν τοπική βιώσιµη 
ἐνεργειακή πολιτική. Ἀπό τίς 1000 πόλεις/κωµοπόλεις 26 εὐρωπαϊκῶν 
χωρῶν, καµµιά δέν βρήκαµε νά µᾶς ταιριάζει; Ἤ µᾶλλον καµµία 
δέν ταιριάζει µέ τούς πνευµατικούς καί πολιτικούς µας ὁρίζοντες, 
µέ ὅ,τι σχεδιάζουµε/ὀνειρευόµαστε/ἐλπίζουµε γιά τόν τόπο µας; 
Ἡ θλιβερή κατάληξη τοῦ ἐγχειρήµατος τῆς Ρωµανίας, µιᾶς νέας 
πόλης στά Πετρωτά, δυστυχῶς αὐτό ἐπιβεβαιώνει, τήν κυριαρχία 
µιᾶς ἐπαρχιώτικης µιζέριας κι ἑνός φιλοτουρκικοῦ ρατσισµοῦ.  

* Γιά τήν ἀδελφοποίηση χρειάζεται ἡ σύµφωνη γνώµη καί τοῦ 
ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς χώρας. Γιά σκεφτεῖτε λοιπόν, ποιός ἦταν 
ΥΠΕΞ τό 2003 στήν Ἑλλάδα;... Τυχαῖο; Δέν νοµίζω...

Πόλεις σάν τό Ἀρέτσο τῆς Τοσκάνης - λέω ἕνα 
τυχαῖο παράδειγµα - µέ ἑλληνορωµαϊκές ρίζες, 
ἀνάλογο πληθυσµό (100.000) καί παρόµοια χαρα-
κτηριστικά δέν µᾶς κάνουν, ὄχι. Μᾶς φτάνει τό 

βαλκανοθωµανικό µοντέλο (Κίρτζαλι κτλ)...

 Στίς 26 Ἰουνίου ἔγινε στήν Κοµοτηνή ἡ ἡµερίδα γιά τήν Εἰδική 
Παιδαγωγική Ἀκαδηµία Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ), µέ πρωτοβουλία τῆς 
εἰδικῆς γραµµατέως τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, Θάλειας Δραγώνα. Ἡ 
διοργάνωση εἶχε στόχο τόν διάλογο γύρω ἀπό τό µέλλον τῆς Ἀκαδηµίας 
πού παράγει τούς δασκάλους τῆς µειονοτικῆς ἐκπαίδευσης καί ἔγινε 
καθ’ ὑπόδειξιν τῶν προξενικῶν κύκλων πού διεκδικοῦν χρόνια τώρα 
τήν συνδιαχείριση τῶν ὑποθέσεων πού ἀφοροῦν τήν µουσουλµανική 
κοινωνία. Εἰδικά µάλιστα γιά τήν ΕΠΑΘ, πού παρήγαγε ἐπί χρόνια 
Ποµάκους δασκάλους γιά τά τουρκόφωνα µειονοτικά σχολεῖα, τό 
αἴτηµα ἦταν σαφές: ἐκτουρκισµός ἤ λουκέτο. 
 Τότε παρασκηνιακά εἶχε λεχθεῖ καθησυχαστικά ἀπό κάποιους 
ἰθύνοντες πώς «µήν κοιτᾶτε τί λέγεται, ὅλα εἶναι στάχτη στά µάτια τῆς 
Τουρκίας, δέν πρόκειται νά παραδώσουµε τήν µειονοτική ἐκπαίδευση 
στήν Ἄγκυρα». Οἱ γνωστές δικαιολογίες πρίν κάθε ὑποχώρηση. Ἕναν 
µήνα λοιπόν µετά, µέ ἔγγραφό της ἡ Θ. Δραγώνα (ἀρ. πρωτ. 95403/Z2, 
τῆς 30-7-2010) ἐνηµερώνει τόν διευθυντή τῆς ΕΠΑΘ καί τόν Συντονιστή 
τῶν Μειονοτικῶν Σχολείων ὅτι ἐφέτος δέν θά εἰσαχθοῦν νέοι φοιτητές 
στή Σχολή! Μόνο γιά φέτος; Ἐσαεί; Παρά τή νέα ἀνακοίνωση τῆς 
Δραγώνα στίς 27 Αὐγούστου, παραµένει ἄγνωστο. 
 Ἡ κίνηση κλείνει τό µάτι στήν Τουρκία, ὅµως αὐτή δέν εἶναι 
ἀφελής καί ζητᾶ ἁπτά κέρδη. Ἤδη διά τῶν δασκάλων - ἀποφοίτων τῆς 
ΕΠΑΘ διαµαρτύρεται πού δέν εἶχε ἔγκαιρη ἐνηµέρωση καί ...ἀπειλεῖ! Οἱ 
ἀξιότιµοι κύριοι Μεχµέτ Ντερντιµάν καί Νουρετίν Κιγιτζί (ὑπο)γράφουν: 
«...ζητᾶµε νά ληφθοῦνε ὑπόψιν τά στοιχεῖα πού ὑπάρχουν στό σχετικό 
µέ τό µέλλον τῆς ΕΠΑΘ ἔγγραφο πού οἱ ἐκπρόσωποι τῆς µειονότητας 
ἔδωσαν στήν κυρία Δραγώνα στίς 26 Ἰουνίου 2010 καί µέχρι τή δηµιουργία 
ἑνός ὁδικοῦ χάρτη σέ συνεργασία µέ τήν Τουρκία πού θά συµβάλει στήν 
διδακτέα ὕλη τῶν τουρκικῶν, ζητᾶµε νά ἐπανεξεταστεῖ ἡ ἀπόφαση γιά τό 
σταµάτηµα τῆς εἰσαγωγῆς νέων φοιτητῶν καί νά συνεχιστεῖ ἡ εἰσαγωγή 
τους. Διαφορετικά σᾶς ἐνηµερώνουµε πώς δέν µᾶς µένει ἄλλη ἐπιλογή 
ἀπό τό νά θέσουµε στά διεθνῆ φόρα τά προβλήµατα πού σχετίζονται µέ 
τήν µειονοτική ἐκπαίδευση καί µέ τήν παραγωγή δασκάλων»! 
 Τώρα δηλαδή δέν τούς ἀρκεῖ πού κλείνει ἡ ΕΠΑΘ, ὅπως 
λύσσαξαν νά κραυγάζουν ἐπί χρόνια, ἀλλά θέλουν ἐδῶ καί τώρα τόν 
ἔλεγχο τῆς διάδοχης κατάστασης! Κλείνουµε τήν ἀναφορά µας µέ 
ἕνα ἄσχετο ἐρώτηµα: Πόσα χιλιάρικα τῶν Ἑλλήνων φορολογουµένων 
παντελονιάζουν µηνιαίως οἱ ὑπογράφοντες καί γιά πόσες (πραγµατικές) 
διδακτικές ὥρες; 

Τέρµα ἡ ΕΠΑΘ;

Νταβούτογλου και Θράκη
 (...) Μικρή γεύση όσων κρύβονται πίσω από 
περίπλοκες αναλυτικές φρασεολογίες στο 
βιβλίο του Αχμέτ Νταβούτογλου αλιεύσαμε 
στην σελίδα 104 της ελληνικής έκδοσης του 
βιβλίου (Εκδόσεις Ποιότητα) και αφορά 
την ελληνική Θράκη: «Η Τουρκία οφείλει  
να επανεκτιμήσει πλέον τη βαλκανική της 
πολιτική έχοντας αποτινάξει την ψυχολογία της 
υπεράσπισης της Ισταμπούλ και της Ανατολικής 
Θράκης, η οποία έχει καλλιεργηθεί από τις 
οδυνηρές αναμνήσεις των καταστροφών 
που προκλήθηκαν κατά τους Βαλκανικούς 
Πολέμους και ενισχύθηκαν από τις συνθήκες 
που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια του 
Ψυχρού Πολέμου. Υπό τις νέες περιφερειακές 
συνθήκες η υπεράσπιση της Ανατολικής 
Θράκης και της Ισταμπούλ δεν εξαρτάται από 
την τοποθέτηση συμβατικών μονάδων στην 

Ανατολική Θράκη αλλά από την ενεργό χρήση 
σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο των 
πεδίων επιρροής, που θα δημιουργηθούν 
πέραν της μεθορίου».
Αλλά πέραν της μεθορίου της Αν. Θράκης προς 
Δυσμάς, υπάρχει η ελληνική Θράκη και προς 
Βορράν η Βουλγαρία. Άραγε ποιο διπλωματικό 
και στρατιωτικό επίπεδο επιρροής έχει κατά 
νου ο Αχμέτ Νταβούτογλου; 
Άραγε πόσο μας έχει απασχολήσει ο νεο-
οθωμανισμός του κ. Νταβούτογλου; Από την 
πλευρά μας εμείς έχουμε μελετήσει το βιβλίο 
για να αποκρυπτογραφήσουμε τις απόκρυφες 
σκέψεις του νεο-οθωμανιστή υπουργού; 
Γιατί και σε άλλο σημείο του βιβλίου (σελ. 
83) τονίζει: «Η ιστορική κληρονομιά μπορεί 
να αναγκάσει την Τουρκία να επέμβει σε de 
facto καταστάσεις, που εμφανίστηκαν πέραν 
των συνόρων της».

Παντελής Στεφ. Αθανασιάδης
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

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!

► Ο κυρ Νομάρχης μας σε συνέντευξή 
του στο κανάλι ΘράκηΝετ σχετικά με το 
Φεστιβάλ κυνηγιού που μεταφέρθηκε από 
το Μέγα Δέρειο στον Άρδα (γράψαμε σε 
προηγούμενο φύλλο για αυτό) μας είπε με 
νόημα πως συνάντησε αντιδράσεις από  
«Πατριώτες» σε αυτήν την πρωτοβουλία 
της Νομαρχίας (όπου «Πατριώτης» βάλτε 
Χρυσαυγίτης - εθνικιστής, έτσι όπως 
μας το έθεσε). Δεν θα επανέλθουμε στις 
αντιρρήσεις - ενστάσεις - επισημάνσεις 
μας, μη πάρει κι εμάς η «μπόρα» για τους 
κακούς «πατριώτες». Τι να πούμε για να 
καθησυχάσουμε τον κύριο νομάρχη; Ά, 
ζήτω η ελληνοτουρκική φιλία, ο γάμος 
των γκέϊ, ο χωρισμός εκκλησίας - κράτους,  
ζήτω και ο Ονούρ με την Ζεχραζάτ! Ντάξει 
τώρα; 

► Η Ένωση καταναλωτών Ν. Έβρου (με 
ανακοίνωση του προέδρου κ. Κακαλή) μας 
εφιστά την προσοχή στην πλημμυρίδα των 
λογιών λογιών εμπορευμάτων (αμφιβόλου 
ποιότητος) που έχουν κατακλύσει 
την περιοχή μας. Κινέζικα, τούρκικα, 
βουλγάρικα, μπαγκλαντέζικα κλπ πέραν 
του ότι έχουν πλήξει τους καταστηματάρχες 
(ναι, αυτούς που πληρώνουν φόρους, 
ενοίκια, ΔΕΗ, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ...), έχουν 
και άσχημες επιπτώσεις στην υγεία των 
καταναλωτών και δη των παιδιών. Ρούχα, 
γυαλιά, τρόφιμα, προϊόντα ομορφιάς και 
λοιπά μπορεί να προκαλέσουν δερματίτιδες, 
χρόνιες αλλεργίες, βλάβη στην όραση και 
ένα σωρό άλλες επιπλοκές. Αυτό το μέγα 
πλήθος των αλλοδαπών μικροπωλητών 
εφέτος το καλοκαίρι στην παραλία δεν 
είχε προηγούμενο. Εκατοντάδες τα παρά-
πονα αλλά αν δεν υπήρχαν όσοι (φραγκο-
φονιάδες ή πλανεμένοι) αγοράζουν και 
τους συντηρούν, θα άλλαζε η κατάσταση.

► Πάτωσε φέτος η Σαμοθράκη 
τουριστικά. Λίγο το πανάκριβο εισιτήριο 
(160 ευρώ μόνο το αυτοκίνητο πάνε 
έλα + 120 μια τετραμελής οικογένεια, 
νάτα τα 280 ευρουλάκια), λίγο η γνωστή 
νεοελληνική «συνταγή» της τουριστικής 
«αρπακόλλας», λίγο ο ανταγωνισμός από 
εξίσου όμορφα νησιά (Θάσος - Λήμνος), 
έφεραν το ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. 
Δύσκολοι καιροί διότι ο πελάτης δεν 

μπορεί πλέον να πετά ανεξέλεγκτα τα 
φράγκα του, οι απαιτήσεις και τα στάνταρ 
ανέβηκαν. Οπότε ή ανεβάζετε την ποιότητα 
και εξορθολογείτε αυτό που προσφέρετε 
με αυτό που πληρώνουμε ή ξαναγυρνάτε 
στην αλιεία και την κτηνοτροφία (αυτό 
ισχύει για το πανελλήνιο, φυσικά..).
Επίσης προτείνω δύο πράγματα για το νησί 
της Σαμοθράκης: Α. να σταλούν ειδικοί για 
απεντόμωση, για ψείρες και για δύσκολους 
λεκέδες. Το τι ξυπολταρία. μπίχλα και 
απλυσιά κυκλοφορεί από τα λογιών λογιών 
φρικιά, δεν λέγεται. Β. να επιστρατεύσει η 
εκκλησία το ιεραποστολικό της έργο διότι 
το νησί κατάντησε η χαρά των παγανιστών-
σατανιστών. Οι κουλτουροκακομοίρηδες 
έχουν ξεσαλώσει στο νησί κι όταν η 
τεμπελιά αναμιγνύεται με την ψευτο-
κουλτούρα γεννά εκτρώματα…  

► Πολύ καλή η κίνηση των συνεργείων 
του Δήμου, που άρχισαν να ξηλώνουν τις 
παράνομες πινακίδες. Μακάρι να δούμε και 
το ξήλωμα των ξενόγλωσσων πινακίδων 
(είχε γίνει πρό οκταετίας ενυπόγραφη 
καταγγελία από 17 δημότες για την τραγική 
κατάσταση - μη ρωτήσετε για την τύχη 
της καταγγελίας...). Η ξιπασιά πολλών 
συμπολιτών μας να απαξιώνουν την 
πλούσια γλώσσα μας και να αναγράφουν 
ξενόφερτες αηδίες στις πινακίδες τους 
(gialamatzidis food, coiffure by pithikidis 
stergios, giaourti shop κλπ κλπ) είναι 
σημάδια των καιρών και δίνουν το στίγμα 
της παρακμής και της απονευρώσεώς μας. 
Ξηλώστε τα όλα και στο ...αυτόφωρο!

► Διαβάζω την καταγγελία κάποιου 
διεθνούς δικτύου «welcome to Europe» 
(ποιους άραγε καλωσορίζουν;) πως 
ανακαλύφθηκαν ομαδικοί τάφοι (!) 
λαθρομεταναστών στο Σιδηρώ Έβρου 
(πρόκειται για όσους σκοτώθηκαν 
προσπαθώντας να εισέλθουν στη χώρα 
μας). Η καταγγελία παραπέμπει σε κάτι εν 
είδει ...«Σρεμπρένιτσας» για το Ελληνικό 
Κράτος. Παρόλο που η Μουφτεία Έβρου 
διέψευσε τα πάντα και διαβεβαίωσε πως 
τηρούνται τα τυπικά κατά την ταφή (άσε 
που μερικοί μπορεί να μην είναι κάν 
μουσουλμάνοι...), παρόλο που μεσούσης 
της οικονομικής κρίσεως τα μέσα των 

αρμοδίων δεν περισσεύουν, παρόλον 
των τεράστιο αριθμό των θυμάτων (ελέω 
Τούρκων λαθροδιακινητών), παρόλη την 
διάθεση οποιασδήποτε συνεργασίας από 
τους υπεύθυνους φορείς, πάλι πάνε να 
αναδείξουν θέμα και να κάνουν την τρίχα 
τριχιά. Το μόνο βάσιμο στην καταγγελία 
είναι πως η πινακίδα που αναγράφει 
«νεκροταφείο λαθρομεταναστών» είναι 

γεμάτη σκάγια από κυνηγούς.. Γιαυτό, 
πράγματι, ας λογοδοτήσουμε στα διεθνή 
δικαστήρια, μόνο ας ληφθεί υπόψιν ότι 
εκ των υστέρων κάποιος πήγε και με 
σπρέυ έσβησε το λαθρο- αφήνοντας το 
«μεταναστών»...

► Ξανά στο ίδιο έργο θεατές. Όπως 
κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τα ατελείωτα 
καραβάνια των Τούρκων μεταναστών από 
Γερμανία προκαλούν πονοκέφαλο στις 
Αρχές (για την ασφάλεια των δρόμων) 
και σε μας ανεβάζουν το θρησκευτικό 
μας αίσθημα (αφού σε κάθε συνάντηση 
μαζί τους, κάνουμε τον σταυρό μας..). 
Xώρια η άλλη ωραία εικόνα στους χώρους 
σταθμεύσεως (κι όχι μόνο) της εθνικής 
οδού όπου απλώνουν κουρελούδες και εν 
μέσω σκουπιδιών, ζέστης, καυσαερίων 
κάθονται και τρώνε (μιλάμε για 
τουλάχιστον δεύτερης γενιάς μετανάστες 
στην Ευρώπη, αν όχι τρίτης και τέταρτης. 
Τόση «ενσωμάτωση» ευρωπαϊκή..). Να, 
κάτι τέτοια ζηλευτά βλέπουν οι θιασώτες 
της πολυπολιτισμικότητας και μας 
εγκαλούν για τις αγκυλώσεις μας.

► Είδαν και απόειδαν οι κάτοικοι του 
Πανοράματος Μάκρης και σύστησαν 
επιτροπή διαμαρτυρίας για την 
απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί 
κατά τους θερινούς μήνες σε όλην την 
παραλιακή περιοχή. Τονίζουν πως ως 

μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής στερούνται 
το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης 
στην παραλία (παντού ξαπλώστρες επί 
πληρωμή), το δικαίωμα της ασφάλειας 
(χωριατλαμάδες Σουμάχερ οπλισμένοι 
με τιμόνι), το δικαίωμα της ψυχικής 
ηρεμίας (θόρυβος καταστημάτων, 
καυγάδες οδηγών, κορναρίσματα κλπ) 
και τέλοσπάντων τα βασικά δικαιώματα 

που πρέπει να απολαμβάνει ο 
κάθε πολίτης. Είναι γνωστός ο 
τύπος του «οξύθυμου μάγκα»  που 
δεν σηκώνει διαμαρτυρίες για 
τις μικροαυθαιρεσίες του, όμως 
μπροστά σε πολιτικάντηδες και 
δημονομαρχίδια στέκεται σούζα...

► Τρομακτικά τα στοιχεία που 
δίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξ/
πόλεως. Γύρω στις 250 επιχειρήσεις 
έχουνε κλείσει στην πόλη μας (μέχρι 
σήμερα από την έναρξη της κρίσεως). 

Περίπου 450 κτηνοτροφικές μονάδες έχουν 
κλείσει στην Βόρεια Ελλάδα, με τον Έβρο 
να κρατά τα σκήπτρα. Αν υπολογίσουμε και 
την αύξηση, οσονούπω, του ΦΠΑ από 11% 
σε 23% για πετρέλαιο και τρόφιμα, έ τότε 
το μόνο επάγγελμα με μέλλον θα είναι αυτό 
του τοκογλύφου και του ενεχυροδανειστή 
(εκτός κι αν οι ευαίσθητοι κι αγαπημένοι 
μας γείτονες τονώσουν την αγορά μας. Με 
κάτι τέτοια δεν μας ζαλίζουν τον έρωτα σε 
κάθε επίσκεψή τους;)

► Δώδεκα «προσωπικότητες» της τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, βγήκαν  με ανακοίνωσή 
τους στα τοπικά ΜΜΕ και δήλωσαν την 
εμπιστοσύνη τους στον νυν Δήμαρχο Γ. 
Αλεξανδρή. Διαβάζοντας τα ονόματα 
διακρίνεις όλους τους ...Αντιδημάρχους 
και δημοτικούς συμβούλους του κ. 
Αλεξανδρή! Ευλογούν τα γένια τους οι 
άνθρωποι – Γιάννης κερνάει, Γιάννης 
πίνει – η κουκουβάγια βλέπει όμορφο του 
κουκουβαγιάκι της κλπ κλπ. Η είδηση, 
όμως, θα έπρεπε να είναι το γιατί δεν 
συνυπέγραψαν και οι υπόλοιποι δημοτικοί 
σύμβουλοι. Πάντως κυκλοφόρησαν και 
βιβλίο όπου περιγράφουν τα «έργα» τους. 
Σαν τον δρόμο του Βανικιώτη που μετά από 
25 χρόνια (ή 325;) σχεδόν ολοκληρώθηκε, 
το κολυμβητήριο (που δεν ολοκληρώθηκε)  
και κάτι άλλες «λεπτομέρειες»...

Σ.Γ.

Για τη Σουμελά 
πριν ...22 χρόνια 

Με την ευκαιρία της πανεθνικής ευφορίας 
για την λειτουργία στην Παναγία Σουμελά 
υπενθυμίζουμε ένα τμήμα ομιλίας 
κάποιου που ασχολείτο με το θέμα όταν 
άλλοι είχαν άλλες ...έγνοιες: 
Το τουρκικό ρατσιστικό κράτος στον 
Πόντο δεν μπορούσε να μην ολοκληρώσει 
την πολιτική της γενοκτονίας, του 
ξερριζωμού και της τουρκοποίησης 
των εξισλαμισθέντων πληθυσμών με 
την καταστροφή του καλλιτεχνικού, 
του ιστορικού και του μορφωτικού μας 
πλούτου, των ποντιακών μνημείων, των 
θρησκευτικών και των άλλων κτισμάτων 
και συμβόλων πολιτιστικής παρουσίας 
χιλιετηρίδων. Η πραγματικότητα της 
ιστορικής μονής της Σουμελά δίνει την 
εικόνα της καταστροφής. Επιπλέον 
αντικατέστησαν τα σύμβολα αυτά, που 
ήταν δημιουργήματα του παγκοσμίου 
πολιτισμού, με μνημεία μίσους, όπως αυτό 
του Τοπάλ Οσμάν στην Κερασούντα. 
Μέσα από δική μας προετοιμασία και 

πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Κοινότητα  και 
η ΟΥΝΕΣΚΟ οφείλουν: Να δημιουργήσουν 
μια μόνιμη επιτροπή για τη διάσωση, την 
προστασία και τη συνέχεια της ποντιακής 
γλώσσας και του πολιτισμού των 
Ποντιακών Κοινοτήτων στον Πόντο. Να 
είναι ελεύθερη η πρόσβαση στα τουρκικά 
αρχεία του Πόντου, στα στοιχεία δηλαδή 
της μορφωτικής κληρονομιάς μας. Να 
αναλάβουν τη συντήρηση, την προστασία 
και την αναστήλωση των ποντιακών 
θρησκευτικών ή άλλων αρχιτεκτονικών 
μνημείων. Ειδικότερα οι ιστορικές μονές 
της Παναγίας Σουμελά,του Αγίου Γεωργίου 
Περιστερεώτα και η μονή του Αγίου 
Ιωάννου Βαζελώνος θα πρέπει να τεθούν 
υπό τη δικαιοδοσία του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, 
στο οποίο και ανέκαθεν  υπάγονταν. Είναι 
τόση η ολιγωρία, η πολιτική μας μυωπία, 
ώστε φοβάμαι ότι σε λίγα χρόνια θα 
έχουμε καθολικό ιερωμένο στην πύλη της 
Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα.   

(Από την ομιλία του Μιχάλη Χαραλαμπίδη 
στο 2ο Παγκόσμιο Ποντιακό Συνέδριο,  
Αύγουστος του 1988 στη Θεσσαλονίκη)



- Πάτερ, τί µέλλον βλέπετε νά προδια-
γράφεται γιά τούς Σέρβους στό 
Κόσοβο;
Τά πρῶτα δείγµατα γραφῆς τῆς 
φιλοδυτικῆς κυβέρνησης τῆς Σερβίας 
εἶναι τά ἀκόλουθα: Μετά τήν ἀπόφαση 
τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς Χάγης ὁ 
πρόεδρος τῆς Σερβίας Boris Tadic στήν 
ἀγόρευσή του ἐνώπιον τοῦ σερβικοῦ 
Κοινοβουλίου ἔστειλε τό µήνυµα ὅτι ἐπ᾿  
οὐδενί λόγῳ δέν πρέπει νά ἔλθουµε σέ 
σύγκρουση µέ τίς Μεγάλες Δυνάµεις. 
Καί ἄν αὐτό σηµαίνει ὅτι πρέπει νά 
δεχθοῦµε τήν ἀπόσπαση τοῦ 15% τοῦ 
σερβικοῦ κρατικοῦ ἐδάφους, καί µάλιστα 
τοῦ πιό σηµαντικοῦ, τοῦ λίκνου τοῦ 
σερβικοῦ κράτους, ὥστε νά µήν ἔλθουµε 
σέ σύγκρουση µέ τίς Μεγάλες Δυνάµεις, 
ἐµεῖς εἴµαστε πρόθυµοι νά τό κάνουµε, 
εἶπε ὁ Τάντιτς. Καί γνωρίζουµε ὅτι οἱ 
Μεγάλες Δυνάµεις τό θέλουν καί τό 
ζητοῦν ἐπίµονα ἀπό τήν Σερβία ἐδῶ καί 
χρόνια.
Μετά ἀπό µερικές µέρες ἡ 
Σερβία ἔστειλε στόν ΟΗΕ 
τήν πρόταση Ψηφίσµατος 
(Resolution) πού ἀφορᾶ τό 
Κοσσυφοπέδιο µέ ἀφορµή 
τήν ἀπόφαση τοῦ Διεθνοῦς 
Δικαστηρίου, µέ τήν ὁποία 
δέχεται τήν γνώµη τοῦ ΔΔ 
καί προτείνει στόν ΟΗΕ νά 
καλέσει τίς δύο πλευρές 
(τήν Σερβία δηλαδή καί τό 
Κόσοβο) νά βροῦν λύση κοινά 
ἀποδεκτή! Ἡ Σερβία µέ αὐτήν 
τήν πράξη ἀναγνωρίζει ὅτι 
τό Κόσοβο εἶναι µιά ἄλλη 
ὀντότητα, κάτι ἄλλο ἀπό τήν ἴδια, δηλαδή 
ἐµµέσως πλήν σαφῶς ἀναγνωρίζει τήν 
ὕπαρξη τοῦ ψευδοκράτους τοῦ Κοσόβου 
καί τοῦ δίνει τήν ποθητή νοµιµότητα, 
τήν ὁποία κανείς ἐκτός τῆς Σερβίας δέν 
µπορεῖ νά τοῦ προσδώσει. 
Ὅσον ἀφορᾶ τήν ΣΟΕ, δέν πρέπει νά 
διαφύγει τῆς προσοχῆς µας τό γεγονός 
ὅτι ὁ Πατριάρχης καί ἡ ΔΙΣ ὄρισαν ὅτι τήν 
ἡµέρα πού ἐπρόκειτο νά ἀνακοινωθεῖ ἡ 
ἀπόφαση τοῦ ΔΔ στίς 17:00 νά χτυπήσουν 
γιά 5 λεπτά ὅλες οἱ καµπάνες στήν χώρα 
καί στή συνέχεια νά γίνει Παράκληση 
γιά καλή ἔκβαση τοῦ ζητήµατος. Ἡ 
ἀνταπόκριση τοῦ λαοῦ ἦταν µηδαµινή. Ἐπί 
παραδείγµατι στόν τεράστιο καθεδρικό 
ναό τοῦ Ἁγίου Σάββα στό Βελιγράδι, ὅπου 
πρωτοστάτησε ὁ Πατριάρχης Εἰρηναῖος, 
συγκεντρώθηκαν µόνον ἑκατό (100) 
ἄτοµα! Μά ποιός θά ἐλάµβανε σοβαρά 
τήν πρόσκληση γιά παράκληση τήν ἡµέρα 
τῆς ἀνακοινώσεως, βλέποντας ὅλες 
τίς ὑποχωρήσεις τῆς ΔΙΣ στό θέµα τοῦ 
Κοσόβου καί τῶν Μετοχίων µέχρι ἐκείνη 
τή στιγµή; Τό παράξενο ἐπίσης εἶναι ὅτι 
ἀπό τήν ἡµέρα τῆς ἀνακοινώσεως τῆς 
ἀποφάσεως οὔτε ὁ Πατριάρχης οὔτε ἡ 
ΔΙΣ δέν ἔκαναν καµµία δήλωση γιά νά 
σχολιάσουν τήν προκειµένη ἀπόφαση.
Ἡ ἀπόφαση τοῦ ΔΔ ἦταν µιά ὁλοκλη-
ρωτική ἦττα καί ἕνας ἐθνικός ἐξευτε-
λισµός. Τό λάθος τῆς προσφυγῆς τῆς 
Σερβίας στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς 
Χάγης, τό ὁποῖο καί ἐπισήµαιναν πολύ 
ἐπιφανεῖς εἰδικοί, ἦταν φανερό ἀπό τήν 
ἀρχή. Ὅµως ἡ προσωπική µου ἄποψη 
εἶναι ὅτι ἡ προσφυγή τῆς Σερβίας ἦταν 
µιά ἐσκεµµένη ἐκ µέρους τῆς σερβικῆς 
κυβερνήσεως πράξη, ὥστε µέ τήν 
ἔκδοση ἀρνητικῆς ἀποφάσεως αὐτή νά 
ἀποποιηθεῖ τῶν εὐθυνῶν της ἀπέναντι 
στό µεῖζον ἐθνικό θέµα τοῦ Κοσόβου. Καί 
φυσικά, ὅταν κάποιος ξεκινᾶ µέ αὐτήν 
τήν ἠττοπαθὴ προοπτική, δέν πρόκειται 
καθόλου νά ὑποστηρίξει τά δίκαιά του, 
ἀλλά ἀντίθετα θά τά ὑπονοµεύσει. 
Ἡ προσωπική µου αὐτή ἄποψη τεκµη-
ριώνεται ἀπό τά ἀκόλουθα γεγονότα. 
Ἡ γραµµή πού ἀκολουθεῖται ἀπό τούς 
νῦν ἐκπροσώπους τῆς ΣΟΕ στό Κοσσυ-
φοπέδιο καί τά Μετόχια µετά καί τήν 
ἀπόφαση τῆς Χάγης, µεταξύ ἄλλων, 
κατέστη ἔτι περισσότερο µειοδοτική καί 
περιλαµβάνει:
α) Συναντήσεις µέ τούς ἐκπροσώπους 

τῶν δυτικῶν πρεσβειῶν στήν Πρίστινα, 
ἀποδεχοµένων τῶν ἐκπροσώπων τῆς 
ΣΟΕ τήν ἰδιότητα τοῦ πρέσβεως στό 
ψευδοκράτος τοῦ Κοσόβου. 
β) Συναντήσεις µέ ἀλβανική διοίκηση 
τοῦ Κοσόβου. Ἁπτό παράδειγµα εἶναι οἱ 
συναντήσεις τοῦ τοποτηρητή Ἀµφιλοχίου 
Ράντοβιτς µέ τόν ILBER Hisa, ὁ ὁποῖος 
εἶναι µέλος τῆς ἀλβανικῆς κυβερνήσεως 
τῆς Πρίστινας, ὑπεύθυνος γιά τήν 
ἐνσωµάτωση τοῦ βορείου µέρους τοῦ 
Κοσσυφοπεδίου (τό ὁποῖο βρίσκεται 
ἀκόµα ὑπό τόν ἔλεγχο τῶν Σέρβων) στό 
θεσµικό σύστηµα τοῦ ψευδοκράτους τοῦ 
Κοσόβου. Ὁ µουσουλµάνος Hisa ἦρθε στήν 
ἐκκλησία τοῦ ἁγίου Προφήτου Ἠλιοῦ στό 
Vucitrn τήν ἡµέρα τοῦ ἁγίου στίς 2-8-2010 
(20 Ἰουλίου µέ τό παλαιό ἡµερολόγιο) καί 
συµµετεῖχε ἐπίσηµα στήν ἑορτή. Αὐτό 
σηµαίνει, βέβαια, ὅτι δέν ἦρθε τυχαίως, 
ἀλλά ἦταν προσκεκληµένος. Τέτοια 
πράγµατα ἦταν ἀδιανόητα ἐπί Ἀρτεµίου. 

Σηµειωτέον ὅτι ὁ ναός αὐτός κάηκε τόν 
Μάρτιο τό 2004, καί συµπεριλήφθηκε 
στό πρόγραµµα ἀναστηλώσεως πού 
ἐκτελεῖτο ἀπό µουσουλµάνους, µέ 
εὐλογία τῆς Τριανδρίας (Ἀµφιλόχιος 
Ράντοβιτς, Εἰρηναῖος Μπούλοβιτς, 
Ἀθανάσιος Γιέφτιτς), καί µέ ἐνεργό 
συµµετοχή τοῦ Ἐπισκόπου Θεοδοσίου καί 
ἱεροµονάχου Σάββα Γιάνιτς τῆς Μονῆς 
Ντέτσανι. Ἡ ἐκτίµηση τῶν εἰδικῶν εἶναι 
ὅτι ἡ ποιότητα τῶν ἔργων σ᾿ ὅλους τούς 
ναούς πού ἀναστηλώνονται σύµφωνα 
µέ τό πρόγραµµα Memorandum τῆς ΕΕ 
εἶναι ἀπαράδεκτη.  Μάλιστα ὁ ναός τοῦ 
Προφήτου Ἠλιοῦ εἶναι τό χειρότερο 
δεῖγµα τοῦ προγράµµατος αὐτοῦ, οἱ δέ 
εἰδικοί τό ἔχουν ἐπισηµάνει ἀρκετές 
φορές σέ ἐκθέσεις καί ἀναφορές τους. 
Αὐτές οἱ ἐκθέσεις, βέβαια, ἀπερρίπτοντο 
ἐκ µέρους τῆς Τριανδρίας. 
Τήν ἐπίσηµη ἐπίσκεψη τοῦ Hisa στήν 
ἐκκλησία στό Vucitrn καί τήν συνάντηση 
του µέ τόν Ἀµφιλόχιο τά ἀλβανικά ΜΜΕ 
τήν προέβαλαν ἰδιαιτέρως... 
γ) Τίς ἴδιες µέρες ἡ ἀλβανική ἀστυνοµία 
KPS (Kosovo Police Service) ἀρχίζει 
νά ἀναλαµβάνει τήν προστασία 
τῶν σερβικῶν ὀρθοδόξων µνηµείων, 
διαδεχόµενη σέ αὐτόν τόν τοµέα τήν 
ΚFΟR (πού εἶχε ἀναλάβει τήν προστασία 
τους ἕως τώρα). Ἀκολούθησαν οἱ 
δηλώσεις ἀπό τή Μητρόπολη Ράσκας-
Πριζρένης ὅτι ἡ Σερβική Ἐκκλησία δέν 
συνευδοκεῖ σέ µιά τέτοια ἐξέλιξη καί 
δέν εἶχε ποτέ συνεργασία µέ τήν KPS. 
Αὐτό εἶναι χονδροειδές ψεῦδος, διότι 
γνωρίζουµε ὅτι µέ πρόσκληση τῆς Μονῆς 
Ντέτσανι, (διάβαζε ἐπίσκοπος Θεοδόσιος 
Σίµπαλιτς, ἱεροµόναχος Σάββας 
Γιάννιτς, καί φυσικά εὐλογία τῆς ΔΙΣ) 
ἡ  KPS ἀνέλαβε τά περασµένα χρόνια 
τήν προστασία τῶν σερβικῶν ἐκκλησιῶν 
πού ἀναστηλώνονταν σύµφωνα µέ τό 
πρόγραµµα Memorandum.
δ) Ἄλλο δεῖγµα ἀλλαγῆς στάσεως 
εἶναι ἡ συµµετοχή τῶν κληρικῶν τῆς 
Μητροπόλεως Ράσκας - Πριζρένης 
(συγκεκριµένα ἱεροµονάχων καί µοναχῶν 
τῆς Μονῆς Ντέτσανι) στίς 29-7-2010 στήν 
Πριζρένη σέ διαθρησκειακή συνάντηση 
µέ ἀναπόφευκτες συµπροσευχές µέ 
µουσουλµάνους, παπικούς, µέ τήν 
εὐλογία τοῦ Τοποτηρητοῦ κλπ. 
Συνοψίζοντας ὅλα τά προηγούµενα, 
φρονῶ ὅτι, ἄν δέν ληφθοῦν ἄµεσα µέτρα 

ἀπό τήν ΣΟΕ ἀλλά καί ἀπό τήν Σερβική 
Πολιτεία ὥστε νά ἀποκατασταθεῖ ἡ 
κανονική τάξη στήν Μητρόπολη Ράσκας 
καί Πριζρένης µέ τήν ἐπάνοδο τοῦ 
κανονικοῦ Μητροπολίτου κ. Ἀρτεµίου, 
ὁ ὁποῖος εἶναι ἐξέχουσα ἡγετική µορφή 
τοῦ σερβικοῦ πατριωτισµοῦ καί γνήσιος 
φορέας τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως 
(τῶν µόνων στοιχείων πού µποροῦν 
νά ἀναχαιτίσουν τόν ἐξαλβανισµό τοῦ 
Κοσσυφοπεδίου), τότε, πολύ φοβᾶµαι ὅτι 
τό Κόσοβο πολύ σύντοµα θά ἀποτελέσει 
ἀναπόσπαστο τµῆµα τῆς Μεγάλης 
Ἀλβανίας µέ ὅσα δεινά συνεπάγεται αὐτό 
γιά τούς Σέρβους τοῦ Κοσόβου καί τήν 
σερβική πολιτιστική κληρονοµιά.
Ἐπίσης εἶναι βέβαιο ἀπό ἀσφαλεῖς 
πληροφορίες πού ἔχω στή διάθεσή 
µου ὅτι, δυστυχῶς, τά κέντρα τῆς 
Δύσεως σχεδιάζουν τήν δηµιουργία 
ἀνεξάρτητης-αὐτόνοµης «Κοσοβαρικῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», πού δέν θά ἔχει 
καµµιά σχέση µέ τήν Σερβική Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία. Καί ἔτσι δέν θά ὑπάρξει ποτέ 
πιά δρόµος ἐπιστροφῆς καί συνένωσης 
τοῦ Κοσόβου µέ τήν µητέρα Σερβία.

- Οἱ διώξεις δέν ἀφοροῦσαν µόνον ἐσᾶς 
ἀλλά καί τόν Σεβασµιώτατο Ἀρτέµιο 
καί ὅλους τούς Μοναχούς τοῦ Κοσόβου 
πού τοῦ συµπαραστάθηκαν. Ποιά εἶναι 
ἡ σηµερινή κατάσταση τῶν ἀνθρώπων 
αὐτῶν;

- Καταρχήν ὁ Σεβασµιώτατος 
βρίσκεται σήµερα ἐξορισµένος στή 
Μονή Σισάτσοβατς, ὕστερα ἀπό τήν 
παράνοµη χωρίς δίκη ἀποµάκρυνσή 
του. Οἱ κανόνες  (πζ΄ ἐν Καρθαγένῃ, 
ιστ΄ τῆς Πρωτοδευτέρας, α΄ Κυρίλλου 
Ἀλεξανδρείας) ἀπαγορεύουν ρητῶς 
τήν ἀποµάκρυνση ἐπισκόπου ἀπό τήν 
ἐπισκοπή του ἄνευ δίκης, καταδίκης καί 
καθαιρέσως. Κατάφερε ὅµως ἡ Τριανδρία 
καί ἐξοβέλισε τόν πρᾶο, ταπεινό καί 
ὑπάκουο ἐπίσκοπο Ἀρτέµιο µακράν 
τῆς Ἐπισκοπῆς του χωρίς δίκη. Διότι ἄν 
γινόταν δίκη ἆραγε ποιός θά βρισκόταν 
νά τόν καταδικάσει; Ἕνα ἐπισκοπικό 
δικαστήριο πρέπει νά ἀπαρτίζεται ἀπό 
τοὐλάχιστον δώδεκα ἀρχιερεῖς (ιβ΄ ἐν 
Καρθαγένῃ). Τό δέ δευτεροβάθµιο ἀπό 
ἄλλους δώδεκα. Ἀνάµεσα στούς δικαστές, 
σύµφωνα µέ τούς Ἱερούς Κανόνες, 
δέν πρέπει νά συµπεριλαµβάνονται 
ἐγνωσµένοι διῶκτες του, πού δηµοσίως 
ἐκφράστηκαν ἀρνητικά ἤ συµµετεῖχαν 
σέ ὁποιεσδήποτε ἐπιτροπές ἐλέγχου 
(Ἐπίσκοποι Ἀθανάσιος Γιέφτις, 
Ἀµφιλόχιος Ράντοβιτς, Εἰρηναῖος 
Μπούλοβιτς, Ἰωαννίκιος, Γρηγόριος 
Ἐρζεγοβίνης). Κι ὅµως στήν ὑπόθεση 
του Ἀρτεµίου οἱ κατήγοροι ὑπῆρξαν καί 
οἱ πρωτεργάτες τῆς ἀποµακρύνσεως, 
χωρίς δίκη, χωρίς στοιχεῖα, χωρίς 
δυνατότητα ἀπολογίας. Ἄν καταπέσει 
µιά κατηγορία, δέν ἐξετάζονται οἱ 
ὑπόλοιπες (ρλ΄ τῆς ἐν Καρθαγένῃ). Καί ὁ 
Σεβασµιώτατος ἀπεµακρύνθη κυρίως καί 
ἐξαιτίας τοῦ «λωποδύτη» Συµεών. Ὅµως 
ὁ Ἄρειος Πάγος ἀθώωσε τόν Συµεών, 
ἐνῶ µέχρι καί σήµερα, µετά ἀπό ἑπτά (7) 
µῆνες δέν ἔχει ἀπαγγελθεῖ κατηγορία 
οὔτε ἐναντίον µου οὔτε ἐναντίον τοῦ 
κρατουµένου κ. Σουµποντίσκι ἀπό τόν 
Ἀνακριτή τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου 
τῆς Σερβίας, ὥστε νά ὁριστεῖ καί τακτική 
δικάσιµος. Ἄρα κατέπεσε ἡ πρώτη καί 
σηµαντικότερη κατηγορία. Ἑποµένως θά 
πρέπει πλέον νά ἐφαρµοσθεῖ ὁ ρλ΄ Ἱερός 
Κανών τῆς ἐν Καρθαγένῃ ἀλλά καί ὁ στ΄ 
τῆς Β΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου, ὁ ὁποῖος 
ὁρίζει ὅτι ἄν ἡ κατηγορία κατά ἐπισκόπου 
δέν ἀποδεχθεῖ, τότε πρέπει ὁ κατήγορος 
ἤ οἱ κατήγοροι νά ὑποστοῦν τό ἐπιτίµιο 
πού θά ἐπεβάλετο στόν κατηγορούµενο, 
ἄν αὐτός ἀποδεικνυόταν ἔνοχος.
Σήµερα ὁ «συνταξιοῦχος» Ἐπίσκοπος 
Ἀρτέµιος βρίσκεται φτωχός χωρίς 
σύνταξη (!), ἀλλά συντηρεῖται ἀπό τήν 
ἀγάπη τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Σᾶς πληροφορῶ 
ὅτι δέν εἶναι λίγοι οἱ Ἐπίσκοποι πού τοῦ 
τηλεφωνοῦν καί τοῦ συµπαραστέκονται 
καί τοῦ ἐκφράζουν τήν ἀγάπη τους. Ὁ 
δέ πιστός λαός συρρέει κατά χιλιάδες 
γιά νά πάρει τήν εὐχή τοῦ συγχρόνου 
αὐτοῦ ἁγίου, γνησίου πνευµατικοῦ 

υἱοῦ τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβις, ὁ 
ὁποῖος µάλιστα ἀκολουθεῖ τήν ἴδια 
µαρτυρική ὁδό τελείωσης τοῦ ἁγίου 
πατρός του, τήν ἐξορία. Οἱ δέ ἀντίπαλοί 
του «διαπρίονται ταῖς καρδίαις αὐτῶν» 
βλέποντες ὅτι ἡ πονηρία τους γύρισε 
στήν κεφαλή τους καί ἀποδύονται πλέον 
σέ συγγραφή πολυσέλιδων λιβέλλων 
προσπαθώντας νά ἀποδείξουν εἴτε τήν 
θεολογική του ἀνεπάρκεια εἴτε τίς 
δῆθεν ἐκκλησιολογικές του ἀποκλίσεις 
ἀποδεικνύοντας ὅµως ἔτσι περίτρανα 
τήν δική τους ἀνεπάρκεια, µιά πού 
βάζουν στό στόµα του λόγια πού ποτέ δέν 
εἶπε καί στό ἐνεργητικό του πράξεις πού 
ποτέ δέν ἔκανε. Ἤθελαν νά ἀποκόψουν 
τόν Ἀρτέµιο ἀπό πνευµατικό πατέρα 
τοῦ Κοσόβου καί τῶν Μετοχίων, καί τόν 
κατέστησαν ἄθελά τους πνευµατικό 
πατέρα, ἡγέτη καί ἐθνάρχη ὁλόκληρης 
τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ σερβικοῦ 
ἔθνους ἐν γένει!
Ὅσον ἀφορᾶ τούς µοναχούς, πάνω ἀπό 
ἑκατό (100) πιά µοναχοί καί µοναχές 
ἔχουν ἐγκαταλείψει τά µοναστήρια τους, 
τούς τόπους διαµονῆς τους. Ἀκόµη καί 
σήµερα, 7 µήνες µετά τήν ἀποµάκρυνση 
τοῦ Σεβ. Ἀρτεµίου, φεύγουν µοναχοί 
ἀπό τούς τόπους τῆς µετανοίας τους εἰς 
ἔνδειξιν διαµαρτυρίας. Κύρια αἰτία, ἀλλά 
ὄχι µοναδική, γιά νά καταφύγουν σέ µιά 
τέτοια διαµαρτυρία ἦταν ἡ ἀπόφαση τῆς 
ΔΙΣ µέ τήν ὁποία ἀπαγορεύθηκε στόν 
Σεβασµιώτατο Ἀρτέµιο νά ἀσκεῖ πλέον 
καθήκοντα πνευµατικοῦ στούς µοναχούς 
τῆς Μητροπόλεως Ράσκας-Πριζρένης. 
Ἄς σηµειωθεῖ ὅτι οἱ περισσότεροι ἀπό 
τούς µοναχούς εἶχαν χειροθετηθεῖ ἀπό 
τόν ἴδιο καί ἦταν δικά του πνευµατικά 
τέκνα. 
Μία τέτοια ἀπόφαση τοῦ Πατριάρχου καί 
τῆς ΔΙΣ, ἡ ὁποία στήν οὐσία ἰσοδυναµεῖ 
µέ καθαίρεση, δέν βασίζεται στούς 
ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καί δέν 
ἔγινε ποτέ ἀποδεκτή ἀπό τούς µοναχούς, 
τούς τεθραµµένους µέσα στό πνεῦµα τῆς 
Ὀρθόδοξης Παράδοσης παρά τούς πόδας 
τοῦ µεγάλου πνευµατικοῦ καί ἰατροῦ τῶν 
ἀνθρωπίνων ψυχῶν Ἐπισκόπου Ἀρτεµίου. 
Ἄλλωστε ἡ ἁγιοπνευµατική παράδοση 
ἔχει πλεῖστα ὅσα τέτοια παραδείγµατα 
ἀφοσιώσεως στόν πνευµατικό πατέρα.  
Καί πῶς θά ἦταν δυνατόν ἄνθρωποι 
προικισµένοι µέ τό ἐκ Θεοῦ τιµιώτερο 
δῶρο, τό αὐτεξούσιο, νά καταπατήσουν 
τή συνείδησή τους συνεργαζόµενοι µέ 
τούς παρανοµοῦντας ἀρχιερεῖς;
Καί σάν νά µή ἔφθανε αὐτό, ὁ ἴδιος 
τοποτηρητής Ἀµφιλόχιος Ράντοβιτς 
συνιστοῦσε τόν ἑαυτό του σέ κάποιους 
µοναχούς νά τόν ἀποδεχθοῦν ὡς νέο 
πνευµατικό τους (σά νά λέει ὁ δήµιος µέ 
τά χέρια γεµάτα αἷµα ἀπό τή σφαγή τοῦ 
πατέρα πρός τά ὀρφανευµένα παιδιά: 
«ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς ἐµένα θά ἔχετε 
ὡς πατέρα»!) ἐµποδίζοντας ἐπίσης τήν 
κανονική ἀπόλυσή τους. Ὁ ἴδιος ὅµως εἶναι 
γνωστό ὅτι τό 2000 δέχθηκε δέκα µοναχές 
πού ἀποσκίρτησαν χωρίς εὐλογία ἀπό τήν 
Γερόντισσα Γλυκερία τοῦ Τσέλιε. Ποιός 
λοιπόν εἶναι αὐτός πού συστηµατικά καί 
ἐπανειληµµένα καταλύει τήν κανονική 
τάξη στήν Ἐκκλησία; Ὁ Σεβασµιώτατος 
Ἀρτέµιος, πού ἀποδέχεται καί ἐφαρµόζει 
–ἄν καί διαφωνεῖ– ὅλα τά ἀντικανονικά 
κελεύσµατα τῆς ΔΙΣ ἤ ὁ ἐπίσκοπος Ἀµφι-
λόχιος καί οἱ ὅµοιοί του, πού κυβερνοῦν 
τήν Ἐκκλησία ὡς µικροί πάπες;
Καί ἐνῶ ἔγινε προσπάθεια νά ἐπιβληθεῖ 
κλίµα ψυχαναγκασµοῦ, ἐκφοβισµοῦ 
καί τροµοκρατίας ἀντί τοῦ πνεύµατος 
τῆς ἀγάπης, πού ἐπικρατοῦσε ἕως τότε 
(ἡ ὁποία ἀγάπη ὅµως µοιάζει νά ἔχει 
φυγαδευθεῖ µαζί µέ τόν Ἀρτέµιο ἀπό 
τήν Μητρόπολη Ράσκας-Πριζρένης), ἐν 
τούτοις πολλοί µοναχοί (ὅπως παλαιά 
συνέβη καί µέ τόν ἅγιο προφήτη Μωϋσῆ, 
τόν «µείζονα πλούτον ἡγησάµενον τῶν 
Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὀνειδισµὸν τοῦ 
Χριστοῦ»), ἐπέλεξαν «συγκακουχεῖσθαι» 
τῷ Ποιµένι αὐτῶν «ἢ πρόσκαιρον ἔχειν 
ἁµαρτίας ἀπόλαυσιν», δηλαδή ἐπέλεξαν 
νά ἀπαρνηθοῦν τά ὅποια προσφερόµενα 
προνόµοια καί δῶρα ἀπό τήν νέα διοίκηση 
καί ἔτσι «ἠρνήσαντο λέγεσθαι υἱοί θυγα-
τρὸς Φαραώ» (Ἑβρ. ια΄, 24-26). 

Συνέχεια στήν ἑπόµενη σελίδα
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Συνέντευξη π. Συµεών Βιλόφσκι στόν «Α» (B’ µέρος)

Ὁ σερβικός λαός τοῦ Κοσόβου ὀρφάνεψε
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Συνέχεια ἀπό τή σελ. 9

Ἐν τῷ µεταξύ ὁ πρώην τοποτηρητής 
Ἀθανάσιος Γιέφτιτς ἄρχισε νά διαδίδει 
καί νά κατηγορεῖ τόν Ἀρτέµιο γιά τό 
πνευµατικό του ἔργο καί τήν ποιµαντική 
του δράση, πλήττοντας οὐσιαστικά τόν 
παραδοσιακό καί καθιερωµένο στήν 
ἱερά Παράδοση θεσµό τοῦ πνευµατικοῦ, 
προσπαθώντας νά διαλύσει τόν δεσµό τοῦ 
πνευµατικοῦ τέκνου µέ τόν πνευµατικό 
πατέρα. Σωστοί, κατά τόν ἐπίσκοπο 
Ἀθανάσιο Γιέβτιτς, εἶναι µόνο ἐκεῖνοι οἱ 
µοναχοί οἱ ὁποῖοι ἄφησαν τόν πνευµατικό 
τους πατέρα Ἀρτέµιο καί στράφηκαν 
στόν Ἀθανάσιο (ἀκολουθώντας τίς 
διαστρεβλωµένες διδασκαλίες του, 
πού ἀφοροῦν τήν πνευµατική ζωή τοῦ 
χριστιανοῦ, τήν χωρίς ἐξοµολόγηση). Πού 
τό βρίσκουµε αὐτό, ἀπό ποιόν ἅγιο Πάτερα 
διδάσκεται τέτοια πράξη; 
Καί αὐτό τό λέει καί τό διδάσκει ποιός; 
Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος, ὅπως καί ὁ Ἀµφιλόχιος 
Ράντοβιτς, ὅπως ὁ Εἰρηναῖος Μπούλοβιτς, 
οὐδέποτε ἔζησαν σέ Κοινόβιο Μοναστήρι. 
Ἄλλωστε πόσους µοναχούς ἔκειραν; 
Πόσα πνευµατικά τέκνα ἀπέκτησαν; 
Πόσα µοναστήρια ἐπάνδρωσαν µέ τήν 
ἐπισκοπική -ποιµαντική φροντίδα τους; 
Στή Μητρόπολη Ράσκας-Πριζρένης 
διώκεται σήµερα ὁ παραδοσιακός 
ὀρθόδοξος τρόπος ζωῆς καί διδασκάλιας, 
καί εἰσάγονται οἰκουµενιστικές 
καινοτοµίες, ἀδιανόητες ἐπί 
διαποιµάνσεως Ἀρτεµίου. 
Δεύτερη ἀλλά ἐξίσου σηµαντική αἰτία 
φυγῆς τῶν µοναχῶν εἶναι ἡ µειοδοτική-
ὑποκριτική στάση τῆς ΔΙΣ στό ἐθνικό θέµα 
τοῦ Κοσόβου. Οἱ µοναχοί φεύγουν ὥστε νά 
µήν ἐπικυρώσουν µέ τή παραµονή τους 
τήν ἀντεθνική πολιτική πού ἀσκεῖται ἀπό 
τή ΔΙΣ καί ἀποδειχθοῦν συµµέτοχοι στήν 
ἐνεργούµενη προδοσία. 
Ὅλα τά παραπάνω γίνονται φανερά 
ἀπό πλῆθος ἐπωνύµων δηµοσιεύσεων 
στό διαδίκτυο µοναχῶν, ἱεροµονάχων 
καί ἡγουµένων πού ἐγκατέλειψαν τά 
µοναστήρια τους, ὅπου ἐκφράζουν τήν 
ἀγωνία καί τόν πόνο τους καί ἐπικρίνουν 

τά κακῶς κείµενα στήν Μητρόπολη Ρά-
σκας & Πριζρένης (h�p://www.mancr.org).
Οἱ µοναχοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν φύγει ἀπό τήν 
Μητρόπολη Ράσκας-Πριζρένης, σήµερα 
φιλοξενοῦνται σέ ἰδιωτικά καταλύµατα, 
διότι, ὁ Τοποτηρητής Ἀµφιλόχιος, 
συνευδοκούσης τῆς ΔΙΣ καί τοῦ 
Πατριάρχου, δέν τους χορηγεῖ κανονικό 
Ἀπολυτήριο. Στούς Ἐπισκόπους οἱ ὁποῖοι 
ἔδειξαν προθυµία νά τούς δεχθοῦν 
ἀσκήθηκαν πιέσεις ὥστε νά ὑποχωρήσουν, 
ἐνῶ οἱ ἴδιοι µοναχοί ἀπειλοῦνται µέ 
αὐστηρότατες ἐκκλησιαστικές ποινές 
καθαιρέσεως, ἀποσχηµατισµοῦ καί 
ἀφορισµοῦ. 
Αὐτό βέβαια ἐπ᾿ οὐδενί λόγῳ δέν 
σηµαίνει ὅτι οἱ µοναχοί πού ἔχουν µείνει 
στή Μητρόπολη καί δέν ἔχουν ἀκόµα 
ἐγκαταλείψει τίς µονές τους συµφωνοῦν 
καί συνευδοκοῦν µέ τά πραττόµενα καί 
δρώµενα ἐκ µέρους τῆς καινούργιας 
διοικήσεως. Ἁπλῶς ὑποµένουν 
προσευχόµενοι, ἐλπίζοντας στήν ἐπάνοδο 
τοῦ Σεβασµιωτάτου Ἀρτεµίου.

- Ἡ ὑπόθεση σας εἶχε καί τήν «οἰκου-
µενιστική» τῆς διάσταση. Θεωρεῖτε 
ὅτι ὑπάρχουν µηνύµατα καί πρός τήν 
ἑλλαδική Ἐκκλησία ἀπό τίς ἐξελίξεις;
- Πράγµατι πολλά θά µποροῦσε νά πεῖ 
κανείς γιά τήν οἰκουµενιστική διάσταση 
τοῦ θέµατος στήν ὁποία πολύ σωστά 
ἀναφέρεστε, ὅµως θά προσπαθήσω νά 
εἶµαι σύντοµος. Ὁ Σεβασµιώτατος καί 
ὅλοι ἐµεῖς, τά πνευµατικά του τέκνα, 
ἐδῶ καί πολλά χρόνια, τηρώντας πιστά 
τή διδασκαλία τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου 
Πόποβιτς, ἤρθαµε σέ σύγκρουση µέ 
τούς ἐκφραστές τοῦ Οἰκουµενισµοῦ 
στή Σερβία, καί ὄχι µόνον ἐκεῖ. Ἔτσι 
µένοντας σταθερά προσηλωµένοι στήν 
πεποίθηση τῆς Ἐκκλησίας ὅπως αὐτή 
ἐκφράζεται στό σύµβολο τῆς Πίστεως ὅτι 
ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία, Ἁγία, Καθολική καί 
Ἀποστολική, γίναµε στόχος ὄχι µόνον τῶν 
Οἰκουµενιστῶν τῆς Πατρίδας µας ἀλλά 
κυρίως τοῦ πάπα καί τοῦ Βατικανοῦ, τό 
ὁποῖο, ἄς µήν ξεχνοῦµε, κρύπτεται πίσω 
ἀπό κάθε δίωξη Ὀρθοδόξων λαῶν. 

Χαρακτηριστήκαµε ἀπό πολλούς 
ὡς φανατικοί, φονταµενταλιστές, 
ἀκραῖοι κ.λπ. Παρ’ ὅλ’ αὐτά, καί ἐνῶ 
τά τελευταῖα χρόνια ἦταν ξεκάθαρο 
ὅτι ἡ ἐµµονή µας στήν Ὀρθοδοξία θά 
στοίχιζε σέ ὅλους µας, δέν σταµατήσαµε 
νά ὑπερασπιζόµασε τήν µοναδικότητα 
τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, ἐλέγχοντας τίς 
κακόδοξες θεωρίες τοῦ παπισµοῦ καί 
τῶν ἐκφραστῶν τοῦ Οἰκουµενισµοῦ, µέ 
πλῆθος δηµοσιευµάτων, κηρυγµάτων ἀπό 
ἄµβωνος, µέ τήν ὑπογραφή ὁµολογιακῶν 
κειµένων (ὅπως τήν «Ὁµολογία Πίστεως 
κατά τοῦ Οἰκουµενισµοῦ») κλπ. Μεταξύ 
ἄλλων στιγµατίζαµε καί ἀποκαλύπταµε 
–καί ἀκόµη τό πράττουµε– τά πολλά 
θεολογικά καί ὁµολογιακά προσωπεῖα 
τῶν Οἰκουµενιστῶν πού ἐναλλάσσονται 
ἀνάλογα µέ τό ἀκροατήριο καί τούς 
σκοπούς πού ἐπιδιώκουν.
Ἔτσι ὁ διωγµός του Σεβασµιωτάτου 
ἦταν πλέον ἀναπόφευκτος. Γιά µέν τά 
ἐθνικά θέµατα ἀποτελοῦσε ἐµπόδιο 
στήν ἐφαρµογή τῶν σχεδίων τῆς Δύσεως 
λόγῳ τοῦ ἁγνοῦ καί ἀνυποχώρητου 
πατριωτισµοῦ του, γιά δέ τά οἰκουµενιστικά 
ὁ ἐλεγκτικός καί ὁµολογιακός του 
λόγος ὑπῆρξε πόλος συστράτευσης καί 
ἀντίστασης τῶν παραδοσιακῶν πιστῶν 
ἐναντίον τῆς νοθεύσεως τῆς ἀµωµήτου 
ἡµῶν πίστεως. 
Ὁ διωγµός αὐτός δέν βρίσκει ὁµόφωνη 
τήν Ἱεραρχία τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας, 
ἀλλά ἀντικατοπτρίζει τήν θέληση λίγων 
ἰσχυρῶν Ἱεραρχῶν της, ἐκφραστῶν 
τοῦ πνεύµατος καί τοῦ ἤθους τοῦ 
Οἰκουµενισµοῦ, οἱ ὁποῖοι ἐφαρµόζοντας 
ἕνα ἀπό τά δόγµατα τοῦ Οἰκουµενισµοῦ «ὁ 
σκοπός ἁγιάζει τά µέσα», κατέλυσαν µέ 
συγκεκριµένες µεθοδεύσεις τό συνοδικό 
σύστηµα διοικήσεως τῆς Σερβικῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Κατάφεραν αὐτοί 
(Εἰρηναῖος Μπούλοβιτς, Ἀµφιλόχιος 
Ράντοβιτς καί δύο-τρεῖς ἄλλοι Ἐπίσκοποι 
τῆς ἐπιρροῆς τους) νά ἐγκατασταθοῦν 
ὡς µόνιµα µέλη τῆς ΔΙΣ, τουλάχιστον τά 
τελευταῖα ἕξι (6) χρόνια, παραβιάζοντας 
κατάφωρα τόν Καταστατικό χάρτη τῆς 
ΣΟΕ, ὁ ὁποῖος προβλέπει τόν ὀρθό τρόπο 
ἐναλλαγῆς τῶν µελῶν τῆς ΔΙΣ.
Ἡ κατάλυση τῆς συνοδικότητος ἀπό τούς 
οἰκουµενιστές καί ἡ συγκέντρωση τῆς 
ἐξουσίας στά χέρια ἀκατάλληλων καί 

ἀπροετοίµαστων πνευµατικά ἀνθρώπων, 
τούς ὁδηγεῖ στήν ἀµετροέπεια καί τήν 
ἀλαζονεία. Ἐπί παραδείγµατι ἀµέσως 
µετά τήν ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου 
ὑπῆρξαν δηλώσεις ἀπό τά ἴδια αὐτά 
πρόσωπα πώς ἡ ἀπόφαση αὐτή εἶναι 
προϊόν «παρεµβάσεων», προσβάλοντας µέ 
τόν τρόπο αὐτό τήν ἑλληνική Δικαιοσύνη 
καί τήν ὑπόληψη τῶν ἀρεοπαγιτῶν 
Δικαστῶν. 
Ὁ δέ πρώην τοποτηρητής Ἀθανάσιος 
Γιέφτιτς δέν δίστασε νά κατηγορήσει 
τόν Σεβασµιώτατο Ἀρτέµιο γιά 
ψευδοµαρτυρία ἐνώπιον τοῦ Ἀρείου Πάγου, 
ἐνῶ ὁ Εἰρηναῖος Μπούλοβιτς, µέλος τῆς 
ΔΙΣ, ἀποφαίνεται σέ µία δήλωσή του ὅτι 
πρέπει ὁπωσδήποτε νά βρεθει κάποιος 
ἔνοχος, καί, ἑάν ἀποδειχθεῖ ὅτι αὐτός δέν 
εἶναι ὁ Συµεών, πρέπει νά θεωρηθεῖ ὡς 
ἔνοχος ὁ Ἀρτέµιος, ὁ ὁποῖος ἐπ᾿ οὐδενί δέν 
πρέπει νά γυρίσει στή Μητρόπολή του. 
Τό µήνυµα πού πρέπει ὅλοι µας νά 
λάβουµε καί νά µᾶς προβληµατίσει 
σοβαρά εἶναι ὅτι ὁ οἰκουµενισµός ἀποτελεῖ 
δυστυχῶς µιά λοιµική νόσο ἀπό τήν ὁποία 
δυνητικά κινδυνεύουν ὅλες οἱ Τοπικές 
Ἐκκλησίες. Ταπεινά πιστεύω ὄτι ὀφείλει 
ἡ ἑλλαδική Εκκλησία νά περιχαρακώσει 
τίς ὅποιες τέτοιου εἴδους παραφωνίες 
πού ἐκφράζονται στούς κόλπους της, 
πρίν λάβουν ἔκταση, καί νά προσπαθήσει 
νά τίς θεραπεύσει, διότι, ὅπου ἐπικρατεῖ 
ὁ οἰκουµενισµός, ὁδηγεῖ σέ θεολογικούς 
µονισµούς, σέ νοσηρές καταστάσεις 
αὐταρχικότητος καί διχάζει τήν Ἐκκλησία, 
ὅπως ἤδη βλέπουµε νά γίνεται καί στή 
Σερβική Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία.
Τέλος, ἀς µοῦ ἐπιτραπεῖ νά κάνω µιά 
παρότρυνση στόν φίλο καί ἀδελφό 
ἑλληνικό λαό. Ἡ περίπτωση τοῦ 
Κοσσυφοπεδίου θά πρέπει νά µελετηθεῖ 
πολύ σοβαρά, καί, ἀφοῦ ἐξαχθοῦν ὅλα 
τά ἀπαραίτητα συµπεράσµατα, νά 
ὀργανωθεῖ συστηµατική ἀντίσταση 
ἐνάντια στά σχέδια τῶν ἰσχυρῶν καί 
σέ ὅσα ἐκεῖνοι θέλουν νά ἐπιβάλουν 
ἐγείροντας «µακεδονικό» καί «θρακικό» 
ζήτηµα. Εὔχοµαι τό ταχύτερο δυνατό 
νά ξεκινήσει αὐτή ἡ ἀντίσταση, γιά νά 
ἀποφευχθοῦν τά χειρότερα. «Οἱ καιροί 
οὐ µενετοί». Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν 
φιλοξενία.
- Κι ἐγώ σᾶς εὐχαριστῶ, πάτερ!

Συνέντευξη π. Συµεών Βιλόφσκι στόν «Α»

Ὁ σερβικός λαός τοῦ Κοσόβου ὀρφάνεψε (Β΄)

    Με αφορμή την προ 15νθημέρου αναφορά 
μας στο «παρασιτικό» επάγγελμα του 
συμβολαιογράφου ο Χρήστος Τερζίδης, 
Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου 
Εφετείου Θράκης μας εξηγεί αναλυτικά ότι 
το συμβολαιογραφικό επάγγελμα ως θεσμός 
εγγυάται την ασφάλεια των συναλλαγών:
                              
 Κ. Διευθυντά 
Με έκπληξη, οργή και αγανάκτηση 
πληροφορήθηκα το άρθρο σας στο φύλλο 
της Εφημερίδας σας της 16-8-2010, στο 
οποίο χαρακτηρίζατε το επάγγελμα του 
συμβολαιογράφου ως «παρασιτικό». Στη 
συνέχεια βέβαια κατά την τηλεφωνική 
επικοινωνία μας, αφού σας ενημέρωσα 
για το ποιος είναι ο ρόλος του Έλληνα 
συμβολαιογράφου, τι παράγει και τι 
πραγματικά προσφέρει, με ικανοποίησε 
η γενναία στάση σας να αναγνωρίσετε το 
σφάλμα σας, το οποίο το αποδώσατε σε 
ελλιπή ενημέρωσή σας σχετικά. Περαιτέρω 
εκτιμώ την πρόθεσή σας να επανορθώσετε 
παρέχοντάς μου την δυνατότητα να 
εξηγήσω στους αναγνώστες σας έστω και 
περιληπτικά όσα εξήγησα σε εσάς σχετικά 
με το επάγγελμά μας. Σεβόμενος τον χώρο 
της εφημερίδας σας, που φιλοξενεί την 
παρούσα επιστολή μου θα προσπαθήσω 
όσο γίνεται συνοπτικά να ενημερώσω 
για τον σοβαρό ρόλο, που έχει ανατεθεί 
στον Έλληνα συμβολαιογράφο και τους 
λόγους για τους οποίους πρέπει, σε αυτήν 
την περίοδο της σοβαρότατης κρίσης, που 
διέρχεται η χώρα, ένας θεσμός, που εγγυάται 

την ασφάλεια των συναλλαγών και που από 
συστάσεως Ελληνικού Κράτους με επιτυχία 
ανταποκρίθηκε στο δύσκολο έργο του,  
όχι μόνο να συνεχίσει να υφίσταται, αλλά 
να ενισχυθεί περαιτέρω, προκειμένου να 
αποτελέσει ένα «γρανάζι» στην μηχανή της 
ανάπτυξης.  Οι διατάξεις που ρυθμίζουν την 
παροχή της συμβολαιογραφικής υπηρεσίας 
στην Ελλάδα, είναι ανάλογες με αυτές που 
ισχύουν στις 21 από τις 27 χώρες της 
Ε.Ε. που έχουν επιλέξει  σύστημα δικαίου 
με βαθιές ρίζες στο νομικό πολιτισμό 
της ανθρωπότητας, το οποίο  επιβάλλει 
την  ύπαρξη συμβολαιογράφου λατινικού 
τύπου. Πρόκειται για το σύστημα δικαίου, 
στο οποίο υφίστανται γραπτοί κανόνες 
εκ των προτέρων γνωστοί σε όλους βάσει 
των οποίων κρίνονται όλες οι δικαστικές 
υποθέσεις. Στο άλλο σύστημα δικαίου, που 
είναι το αγγλοσαξωνικό σύστημα όλες οι 
δικαστικές υποθέσεις κρίνονται με βάση  
προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις. 
Αφήνω στην κρίση των αναγνωστών ποιο 
από τα δύο συστήματα είναι ασφαλέστερο 
και δικαιότερο. Αυτό δηλαδή, στο οποίο οι 
κανόνες είναι εκ των προτέρων γνωστοί 
σε όλους ή αυτό στο οποίο μόνο ορισμένοι 
μπορούν εκ των προτέρων να γνωρίζουν 
ή και να διαμορφώσουν την έκβαση μιας 
υποθέσεως και αντιλαμβάνεται κανείς 
εύκολα ποιοι μπορεί να είναι αυτοί. Σε 
κάθε περίπτωση ο νομικός πολιτισμός 
της χώρας μας, όπως άλλωστε και της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ολοκλήρου 

του κόσμου,  έχει βαθιές ρίζες στο σύστημα 
του γραπτού δικαίου, το οποίο αναγνωρίζει  
τον θεσμό του Συμβολαιογράφου. Επιπλέον 
στην χώρα μας, η ανυπαρξία Εθνικού 
Κτηματολογίου, το οποίο βρίσκεται ακόμη 
σε εμβρυακή μορφή, η ανυπαρξία χαρτών 
και πινάκων καταγραφής των δασικών και 
δημοσίων εκτάσεων, η έλλειψη καθορισμού 
της γραμμής αιγιαλού και παραλίας σε όλο 
το μήκος των ακτογραμμών, η επί σειρά 
ετών μη εφαρμογή των νόμων, με την ανοχή 
και συνενοχή της Πολιτείας, η σε πολλές 
περιπτώσεις αντιφατική και δυσερμήνευτη 
νομοθεσία, η επί σειρά δεκαετιών αυθαιρεσία 
στην δόμηση, η αυθαίρετη κατάληψη 
κοινοχρήστων εκτάσεων, η γιγάντωση της 
φοροδιαφυγής, η αναποτελεσματικότητα της 
Δημόσιας Διοίκησης και άλλα πολλά, έχουν 
δημιουργήσει μια δυσμενή πραγματικότητα, 
που για έναν επιπλέον λόγο καθιστά 
απαραίτητη την ύπαρξη του θεσμού του 
συμβολαιογράφου, στον οποίο με πληθώρα 
διατάξεων έχει ανατεθεί ο έλεγχος τήρησης 
των νόμων, που αφορούν στην  άσκηση 
δημοσιονομικής, περιβαλλοντικής, εθνικής 
κλπ πολιτικής του Κράτους. Εξάλλου σε όλες 
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όπως 
προανέφερα έχουν στο νομικό τους σύστημα 
τον θεσμό του συμβολαιογράφου ισχύουν 
οι ίδιοι με εμάς κανόνες ρύθμισης, δηλαδή 
περιορισμένος αριθμός και καθορισμένες 
αμοιβές. Μάλιστα από τα στατιστικά 
στοιχεία προκύπτει  ότι  στην Ελλάδα, σε 
σχέση με τον αριθμό κατοίκων (πληθυσμό), 
ο αριθμός των συμβολαιογράφων είναι από 
διπλάσιος έως και δεκαπλάσιος από ότι στις 
υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.  Στην Ελλάδα 
αναλογεί ένας (1) συμβολαιογράφος  στους  

3.507 κατοίκους, με επόμενη αναλογία 1 
στους 7.500 και ανώτερη  1 στους 32.000. 
Ο συμβολαιογράφος δεν είναι ελεύθερος 
επαγγελματίας, αλλά δημόσιος λειτουργός 
και  τούτο, όχι γιατί το αποφάσισε κάποια 
παντοδύναμη συντεχνία,  αλλά γιατί, κατά 
τις διατάξεις του ισχύοντος  συντάγματος, 
υπάγεται στη δικαστική εξουσία και 
ασκεί  δημόσια υπηρεσία. Απόρροια του 
γεγονότος αυτού είναι το ότι η ευρωπαϊκή 
οδηγία  2006/123/ΕΕ, η σχετική με τις  
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, (οδηγία 
Bolkenstein), η οποία αποτελεί πλέον 
εσωτερικό δίκαιο ορίζει  ρητά ότι από το 
πεδίο εφαρμογής της ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ (άρθρο 4, παρ. ιβ 
ν.3844/2010, με το οποίο κυρώθηκε από το 
Ελληνικό Κοινοβούλιο η εν λόγω οδηγία). 
Ο ρόλος του συμβολαιογράφου εκτός από 
την διασφάλιση των συμφερόντων του 
Δημοσίου, που με πληθώρα διατάξεων του 
έχει ανατεθεί, όπως προανέφερα, έγκειται 
και στην διασφάλιση των συμφερόντων όλων 
των συμβαλλομένων μερών, εκτελώντας τα 
καθήκοντά του με αμεροληψία και τηρώντας 
ίσες αποστάσεις από τα συμβαλλόμενα 
μέρη. Η συμμετοχή του στις συναλλαγές 
διασφαλίζει την εγκυρότητά τους και 
εκμηδενίζει τις πιθανότητες αστοχίας ή 
ακυρότητας των συμβάσεων. Απεναντίας 
στην Αγγλία, όπου δεν υφίσταται ο θεσμός 
του συμβολαιογράφου ποσοστό 30% 
των συναλλαγών μεταβίβασης, μετά την 
κατάρτισή τους,  οδηγούνται προς επίλυση 
των διαφορών που ανακύπτουν στη 
δικαιοσύνη.   

Συνέχεια στή σελίδα 11

Περί τοῦ συµβολαιογραφικοῦ ἐπαγγέλµατος



1) Στίς 1 Σεπτεµβρίου 1984 ὁ  Εὐάγ-
γελος Ἀβέρωφ παραιτεῖται ἀπό 
πρόεδρος τῆς Νέας Δηµοκρατίας 
καί στή θέση του ἐκλέγεται ὁ 
Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης, µέ 
70 ψήφους ἔναντι 40 τοῦ Κων-
σταντίνου Στεφανόπουλου. Μέ τή 
σηµερινή γνώση τῶν πραγµάτων, 
ποιά ἐξέλιξη θά ἦταν καλύτερη 
γιά τό κόµµα;
Α) Νά ἐκλεγόταν ὁ Στεφανόπουλος 
πού τόση σωφροσύνη ἐπέδειξε ὡς 
πρόεδρος Δηµοκρατίας
Β) Νά παρέµενε ὁ Ἀβέρωφ, 
ἀφοῦ ἔβλεπε ποιός ἐρχόταν στά 
πράγµατα
Γ) Νά βρίσκανε κάποιον στήν τύχη, 
ἀπό τόν δρόµο, καλύτερος θά ἦταν 
Δ) Νά διέλυαν τό κόµµα ἀπό τότε, 
ἦταν ἤδη γιά τά µπάζα

2) Στίς 2 Σεπτεµβρίου τοῦ 1901 γεν-
νιέται ὁ µεγάλος σουρρεαλιστής 

ποιητής Ἀνδρέας Ἐµπειρῖκος. Ἡ 
πολιτική, κοινωνική καί κυρίως ἡ 

ἐρωτική ἀπελευθέρωση ἀποτἐλεσε 
κύριο µέληµά του, γιαυτό 
καί περιγράφει στήν ἰδανική 
του Πολιτεία, τήν [................] 
τῆς ὁµώνυµης συλλογῆς, τήν 
πρωτεύουσα τοῦ Νέου Κόσµου:  
οἰκουµενική, γεµάτη ποίηση, 
ἔρωτα, ἡδονή, δικαιοσύνη καί 
ἐλευθερία. 
Α) Βιριδιάνα
Β) Ὀκτάνα
Γ) Οὐτοπία
Δ) Σοβιετία

3) Στίς 3 Σεπτεµβρίου τοῦ 1974 ὁ 
Ἀνδρέας Παπανδρέου ἱδρύει τό 
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα 
καί ἡ ἱδρυτική του διακήρυξη δίνει 
ἐλπίδες γιά τό µέλλον τῆς χώρας. 
Βρεῖτε κάτι µέσα στήν διακήρυξη 
ἐκείνη πού νά µήν ἔχει διαψευσθεῖ 
παταγωδῶς.
Α) οἱ γενικές ἀρχές της
Β) ὁ τίτλος της
Γ) οἱ ὑποσηµειώσεις της
Δ) τό χαρτί πρίν τυπωθεῖ

4) Στίς 6 Σεπτεµβρίου 1919 τό 
Ἀνώτατο Συµµαχικό Συµβούλιο 
ἐπικυρώνει τήν παραχώρηση 
ὁλόκληρης τῆς Θράκης στήν 
Ἑλλάδα, ἐνῶ στή Βουλγαρία 
δίνεται ἐµπορική διέξοδος στό 
Αἰγαῖο. Τήν ἑπόµενη χρονιά τό 
θέµα τῆς Θράκης ἔληξε µέ τήν 
εἴσοδο τοῦ ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καί 
τελικά ἐπικυρώθηκε µέ...
Α) τή Συνθήκη τῆς Κων/πολης
Β) τή Συνθήκη τῶν Σεβρῶν
Γ) τή Συνθήκη τῆς Λωζάνης
Δ) τή Συνθήκη τῆς Ρώµης

5) Στίς 7 Σεπτεµβρίου τοῦ 413 π.Χ. 
οἱ Συρακούσιοι καταναυµαχοῦν 
τόν Ἀθηναϊκό Στόλο κοντά στό 
λιµάνι τῶν Συρακουσῶν. Λίγες 
µέρες µετά, τούς καταστρέφουν 
καί στήν ξηρά. Ἔτσι ὄχι µόνο 
χάνεται ὁ ἔλεγχος τῆς Σικελίας 
γιά τήν Ἀθήνα ἀλλά ξεκινάει καί 
τό τέλος τῆς παντοκρατορίας της, 
ἀφοῦ στήν Σικελική Ἐκστρατεία 
χάθηκαν περί τούς [...............] 
χιλιάδες Ἀθηναῖοι (πάνω ἀπό τό 
1/3 σκοτωµένοι), τό µεγαλύτερο 
νούµερο Ἑλλήνων νεκρῶν σέ 
ὁποιαδήποτε µάχη τοῦ ἀρχαίου 
κόσµου.
Α) 10
Β) 20
Γ) 50
Δ) 80

6) Στίς 8 Σεπτεµβρίου 1822 ὁ 
τουρκικός στόλος, προερχόµενος 

ἀπό τή Μονεµβασιά, κίνησε πρός 
ἀνεφοδιασµό τοῦ Παλαµηδίου στό 
Ναύπλιο, τό ὁποῖο πολιορκοῦσαν 
ἀπό στεριᾶς δυνάµεις τοῦ 
Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντη 

καί ἀπό θαλάσσης δυνάµεις τῆς 
Λασκαρίνας Μπουµπουλίνας. 
Φθάνοντας µεταξύ Τρίκερι καί 
Σπετσοπούλας, οἱ τουρκικές 
δυνάµεις βρέθηκαν ἀντιµέτωπες 
µέ τόν στόλο τῶν Σπετσῶν, 
τῆς Ὕδρας καί τῶν Ψαρῶν. Ὁ 
ναύαρχος τοῦ ἑλληνικοῦ στόλου, 
Ἀνδρέας Μιαούλης, ἔδωσε διαταγή 
νά κινηθεῖ ὁ ἑλληνικός στόλος 
πρός τό ἐσωτερικό τοῦ Ἀργολικοῦ 
Κόλπου, γιά νά ἐγκλωβίσει ἐκεῖ 
τούς πολυαριθµότερους καί κα-
λύτερα ἐξοπλισµένους Τούρκους. 
Ἡ ναυµαχία κερδήθηκε ὅταν... 
Α) Οἱ Σπετσιῶτες πλοίαρχοι (Ἰ. 
Τσούρπας, Δ. Λάµπρου, Ἰ. Κούτσης) 
καί ὁ Ὑδραῖος Κριεζής, δέν θέλησαν 
νά ἀφήσουν ἐκτεθειµένες τίς 
Σπέτσες καί ἀγνόησαν τίς ἐντολές, 
ἐπιτιθέµενοι στούς Ἀγαρηνούς καί 
καίγοντας τή ναυαρχίδα τους
Β) Ὅλοι µαζί οἱ καραβοκύρηδές µας 
συντάχτηκαν µέ τίς διαταγές τοῦ 
ἀνωτέρου τους καί τίς ἐκτέλεσαν 
κατά γράµµα
Γ) Ὁ Θεός τῆς Ἑλλάδος ἔστειλε µία 
θαλασσοταραχή πού σκυλόπνιξε 
τήν Τουρκιά
Δ) Ἕλληνες καί Τοῦρκοι κάθησαν 
καί τό φιλοσόφησαν: «τί χωρίζει 
τούς λαούς µας; Μήπως µεθαύριο τά 
ἐγγόνια µας δέν θά ζοῦν σάν καλοί 
γείτονες, δέν θά βλέπουν τά ἴδια 
βλακοσήριαλ;» Ἔτσι τὄπαιξαν ἁπλῶς 
κορώνα - γράµµατα καί κερδίσαµε 
ἐµεῖς.

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

Σέ ἦχο ἁψύ

§
Μοιάζει νά τή χτενίζει τήν ἐλιά

ἔτσι πού τήν κορφολογᾶ,
σάν ἔρωτας τοῦ Χαλεπᾶ!

§
«Εὐλογηµένα χἐρια, καταραµένα στόµατα»

(Ἀπό τό ἀρχιευαγγέλιο τοῦ τσιγγούνη)

§
Πίσω ἀπό κάθε πορδή κι ἕνα µικρόφωνο.

Ὁ κόσµος τοῦ λάιφ στάιλ!

§
Ὁ Καραγκιόζης µασκαρευόµενος 

ξεµασκαρεύει. Ἄλλο εἶναι ὁ µασκαράς!

§
Στό φλάουτο δέν φυσᾶµε µόνον ἀέρα

§
Στήν τέχνη τό τεχνικό εἶναι φύση.

§
Φίλτραρε τήν κουρούνα σου, στό θέατρο δέν 

σερβίρονται  νωπά κρέατα

§
Ἡ θλίψη εἶναι µιά ἐπιθυµία ζωντανή

Ἡ κατάθλιψη εἶναι ἐπιθυµία σκοτωµένη

Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ Íôïõ
Ãéáêáìðüóï ðáýëá Âïõëôóßäçò

SUMO FUNDO ÌðáìðáôæéÜí

Συνέχεια από τη σελ. 10
Και για να ανταποκριθούν οι συμβολαιογράφοι 
επιτυχώς στα παραπάνω καθήκοντά τους σε καμιά 
περίπτωση δεν πρέπει να υπαχθούν στα πλαίσια του 
Ανταγωνισμού, καθόσον κάτι τέτοιο θα καταστήσει 
τους συμβολαιογράφους ευάλωτους στις απαιτήσεις των 
οικονομικά ισχυρών και από αμερόληπτους εγγυητές 
των συμβάσεων θα τους μετατρέψει σε όργανα αυτών 
που έχουν την οικονομική δυνατότητα να επιβάλλουν 
την βούλησή τους στους οικονομικά ανίσχυρους.Ούτε 
φυσικά θα μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται μέσω των 
συμβολαιογράφων η κοινωνική πολιτική του Κράτους, 
που εφαρμόζεται ήδη με διάφορους τρόπους. Εξάλλου 
θα αυξηθεί η παραβατικότητα, που αυτή την στιγμή 
είναι σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Η ένταξη λοιπόν 
των συμβολαιογράφων στα πλαίσια του ανταγωνισμού 
θα είχε σαν αποτέλεσμα την διασάλευση της ασφάλειας 
δικαίου. Η επίλυση των προβλημάτων, τα οποία  μετά 
βεβαιότητος θα  προκληθούν από την κατάρτιση   άκυρων 
– ακυρώσιμων συναλλαγών,  θα   δημιουργήσουν  για τα 
εμπλεκόμενα μέρη ένα πολύ μεγάλο «εκ των υστέρων» 
κόστος (χρήμα- χρόνος), το οποίο και θα καλούνται να 
πληρώσουν,  προσφεύγοντας  στη δικαιοσύνη. 
Από όλα τα παραπάνω θεωρώ ότι εύκολα συμπεραίνει 
κανείς ότι: 1) Οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι άλλωστε 
πληρώνουν σε σχέση με όλους τους άλλους επαγγελματίες 
πολύ υψηλότερους φόρους αναλογικά με τα πραγματικά 
τους εισοδήματα, γεγονός που διατίθεμαι να το 
τεκμηριώσω, σε καμιά περίπτωση δεν ασκούν «παρασιτικό» 
επάγγελμα. 2) Η «απελευθέρωση» του επαγγέλματος του 
συμβολαιογράφου, αφενός μεν θα αποτελέσει παγκόσμια 
πρωτοτυπία, αφετέρου δε θα διασαλεύσει μετά βεβαιότητας 
την ασφάλεια των συναλλαγών, ενώ ουδόλως θα επιφέρει 
οικονομικά ή άλλα οφέλη στους πολίτες της χώρας και 
ειδικότερα στους οικονομικά ανίσχυρους. 

Περί τοῦ συµβολαιογραφικοῦ 
ἐπαγγέλµατος

ΤΑ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
(μέρος βου)

ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΕΒΓΑΛΑΝ ΟΙ ΜΥΓΕΣ Κ… ΚΙ 
ΕΧΕΣΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΛΟ»
     Βραβείον του κ… γενικώς, απονέμεται κατά συνέπεια 
εις άπαν το καθ’ ημάς φωταδιστικόν ελληνοφοβικόν 
σκυλολόι. Τα έτερα…φασιστοειδή που λέγαμε 
προηγουμένως ντε! Γιατί του κ…; Ε, γιατί πώς να το 
κάνουμε τώρα, δεν είναι ούτε τόσο σπουδαίοι (κάτι 
ανιστόρητοι και νευρωτικοί ημιαναλφάβητοι είναι, που 
υποδύονται τους διανοουμένους, τους καθηγητάδες και 
τους δημοσιογράφους), αλλά ούτε τελικά και τόσο πολλοί, 
όσο νομίζουν. Απλώς φαίνονται πολλοί, γιατί είναι 
απλωμένοι σε κάποια καίρια πόστα, ελέγχουν μεγάλο 
μέρος των βοθροκάναλων και των κοπροφυλλάδων 
και κάνουνε και σαματά δια της τρομοκρατίας, της 
προσβολής και της εξουθενώσεως. Τώρα βέβαια με 
τους Γιωργάκηδες, τους Δρούτσες, τους Ραγκούσηδες, 
τις Αννούλες και τις Θάλειες στα κόλπα, ο Ξωμερίτης, 
ο Βαλλιανάτος, ο Δημητράς κι ο Τάσος Κωστόπουλος 
έχουν ανοίξει εδώ και καιρό σαμπάνιες, αλλά εμείς δεν 
χαλιόμαστε τόσο εύκολα! Τώρα δείχνει πραγματικά να 
είναι η ώρα τους, οπότε ας την απολαύσουν, έχει ωστόσο 
και γυρίσματα ο καιρός! Ο σαματάς πάντως εναντίον 
όλου του μισελληνικού - κυβερνητικού και μη - απόπατου 
θ’ αρχίσει οσονούπω να εξαπλώνεται σαν χιονοστιβάδα, 
όσο ακριβώς θα γίνεται ολοένα και πιο αντιληπτή η 
οικονομική και πολιτική καταβαράθρωση της χώρας 
υπό τη μπότα των φαιοπράσινων κατοχικών δυνάμεων. 
Προσευχόμαστε για την κλιμάκωσή του και φυσικά 
κάνουμε και ό, τι μπορούμε, για να τον φουντώσουμε 
απέναντι στα θρασύτατα νεοταξίτικα γιουφουφάκια! 
Είμαστε και θα παραμείνουμε εδώ, στις επάλξεις μας! 
Ελελεύ!          
                             
                                                     Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ



Μετά τήν ἄρνησή τους νά πληρώ-
σουν τά κερατιάτικα τῶν τραπεζῶν, 
ἑτοιµάσανε τόν πιό φιλελεύθερο νόµο 
περί Τύπου. Ποιοί; Οἱ ...Ἰσλανδοί! 

Τοῦ Ἰσλανδοῦ ὁ τράχηλος ζυγόν δέν 
ὑποµένει, οἱ ἥρωες πολεµοῦν σάν 
Ἰσλανδοί, ἡ λέξη «φιλότιµο» ὑπάρχει 
µόνο στά ἰσλανδικά κτλ κτλ.

Νέος Ἐργατικός ἡγέτης θἄναι ὁ Ἔντ 
Μίλιµπαντ ἤ ὁ Ντέιβιντ Μίλιµπαντ; 
Στήν ἀγγλική δηµοκρατία διαλέγεις 
ὅποιον Ἑβραῖο θέλεις ἀπό 2 ἀδέρφια 

Ἔρευνες γενετιστῶν σέ 39 ἀπόγονους 
τοῦ Χίτλερ ἀποδείξανε ἑβραϊκή τήν 
καταγωγή του (“Ἔθνος”, 25/8). Καί; 
Ποιά ἡ ἔκπληξη; 

Τόν ἐθνικό ὕµνο ψάλανε 33 Χιλιανοί 
ἐγκλωβισµένοι µεταλλωρῦχοι καί ζή-
τησαν σταυρουδάκια. Μᾶλλον δέν 
τούς κάλυπτε ἡ θυσία χάριν τοῦ ΑΕΠ.

Στίς 8/10 ἡ αἴτηση ἀκύρωσης κατά 
τοῦ Μνηµονίου στό Συµβούλιο τῆς 
Ἐπικρατείας πού κατέθεσαν ΑΔΕΔΥ, 
ΔΣΑ, ΤΕΕ... Νῦν ὑπέρ πάντων ὁ ἀγών!

Σλοβάκοι - Τσέχοι ἀρνοῦνται νά 
πληρώσουν γιά τά ἑλληνικά χρέη 
στίς γαλλογερµανικές τράπεζες. 
Μπράβο παιδιά, καί µεῖς µαζί σας! 

44% ἡ αὔξηση τοῦ ἀνταγωνισµοῦ στό 
α’ ἑξάµηνο τοῦ 2010 κι ὁ ὑπόδικος γιά 
ἀπιστία σέ βαθµό κακουργήµατος 
Βουρλούµης παραµένει στόν ΟΤΕ!  

Φαίνεται ἡ δουλειά τῆς διοίκησης 

δέν εἶναι νά βρίσκει συνδροµητές 
ἀλλά νά στρώνει τόν δρόµο τῆς 
Deutsche Telekom. Ἀλλιῶς τί νά πῶ...

Mικτές περιπολίες Ἑλλήνων - Βούλ-
γαρων τροχονόµων. Ὤχ, πρέπει νά 
κουβαλᾶµε 50αράκια οὔζου ὁδη-
γώντας καί στόν Ἕβρο, δηλαδή;

Νέο ἄρθρο στό International Journal of 
Microbiology µιλᾶ γιά βλάβες (νεφρά,  
συκώτι) ζώων πού τρέφονταν µέ κα-
λαµπόκι τῆς Monsanto

Βεβαίως καθένας δικαιοῦται νά πι-
στεύει ὅτι τά µεταλλαγµένα τρόφι-
µα “θά µᾶς σώσουν ἀπό τήν πείνα”. 
Ἴσως κι ἀπό τήν Ἀλ Κάιντα...

Τήν ὑποψηφιότητά του στό Καρπε-
νήσι ἀνακοίνωσε ὁ πρίγκηψ Κ.Μπα-
κογιάννης. Γιά κάποιον ἀδιευκρίνι-
στο λόγο ζητᾶ καί τή λαϊκή ψῆφο.

Ὁ “Ἑλληνικός Χρυσός” (Μπόµπολας 
- Κούτρας) προχωράει στη Χαλκιδι-
κή. Ἄλλους ταΐζουµε πράσινη παπα-
ρολογία κι ἄλλους χρυσές µπίζνες.

Καί παρά τά µπιρµπιλοπράσινα 
χαϊµαλιά της, ἡ Κυβέρηση ξέχασε τά 
περί νέου Μεταλλευτικοῦ Κώδικα. 
Δέν θά τά ἐπιτρέπει τό Μνηµόνιο...

Κάµποσα τά χρέη τῶν θρακικῶν µε-
γάλων πόλεων ἀλλά ἐντυπωσιακά 
καί τῶν µικρῶν δήµων: Σαµοθράκη, 
Τυχερό, Διδυµότειχο... Τί γίνεται;

Τελικά ἡ Περιφέρεια ΑΜ-Θ µείωσε 
ἤ αὔξησε τό πολιτικό βάρος τῆς µει-

ονότητας; Γιατί οἱ ὑποψηφιότητες 
ΝΔ - ΠαΣοΚ δείχνουν σαφῶς ...Βῆτα

Ἄν κατεβαίνεις µέ Ξανθιώτη ἤ Κο-
µοτηναῖο ὑποψήφιο περιφερειάρχη, 
τί ἄλλο δείχνεις ἀπό ὅτι ἔδεσες καί 
Δράµα - Καβάλα στήν ἴδια λογική;

Βούκινο ἔκανε διεθνῶς τίς σπασµέ-
νες ταφόπλακες τοῦ Πός Πός ἡ Εὐ-
ρωπαϊκή Ὁµοσπονδία Τούρκων Δ. 
Θράκης. Ἀναµενόµενο.

Συνάντηση Πεταλωτῆ - τοπικῶν 
δηµάρχων γιά τό Ἐθνικό Πάρκο τῆς 
Περιφέρειας. Κι ἄλλη ἀξιοποίηση; 
Πιό πράσινη ἀνάπτυξη; Νισάφι!

Λάθος τίτλοι στό προηγούµενο φῦλ-
λο µας, στά σχόλια τοῦ 15νθήµερου 
(σελ. 7). Οἱ 3 πρῶτοι µᾶς διέφυγαν 
καί ζητᾶµε συγγνώµη. 
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Πολύ συγκινητικό, όσοι είστε ευαίσθητοι 
μην το διαβάσετε!
Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 
εκπλήρωσε την υπόσχεση του και ατά την 
επίσκεψή του στο χωριό Σινίρτεπε του 
νομού Μάρντιν χάρισε σε ανάπηρο νέο 
μηχανοκίνητο όχημα. Ο διοικητής της 70ης 
μηχανοκίνητης ταξιαρχίας, ταξίαρχος Σελίμ 
Μερτ θύμισε πως όταν στις 21-10-2009 
ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ιλκέρ 
Μπασμπούγ είχε επισκεφτεί το χωριό και 
είχε συναντηθεί με τους πολίτες, ο 23χρονος 
Σαχίν Ασλάν που ζει στο χωριό, του είχε 
ζητήσει ένα επαναφορτιζόμενο όχημα 
που θα του διευκόλυνε την ζωή. Ο Ασλάν 
εξέφρασε την μεγάλη του ευτυχία για την 
απόκτηση του οχήματος και ευχαρίστησε 
τον στρατηγό Μπασμπούγ. 

(21-8-2010, εφ. Νετγκαζέτε)

Κράτος της ΜΙΤ
Πάλι αδιέξοδο. Στο αίτημα της Εισαγγελίας 
Κωνσταντινούπολης να δοθεί άδεια για 
διερεύνηση τυχόν ευθυνών μελών της ΜΙΤ 
στην δολοφονία του διευθυντή έκδοσης 
της εφημερίδας «Άγος», Χραντ Ντινκ, ο 
πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν απάντησε 
αρνητικά. Παλιότερα ο πρωθυπουργός 
Ερντογάν πάλι δεν είχε δώσει άδεια στην 
εισαγγελία της Άγκυρας όταν είχε ζητηθεί 
για τον τέως Διοικητή της ΜΙΤ Σενκάλ 
Ατασαγκούν, σχετικά με την εμπλοκή του 
στην ετοιμασία του οργανογράμματος της 
Εργκενέκον. Για την διερεύνηση μελών 
της ΜΙΤ είναι αναγκαία η έγκριση του 
Πρωθυπουργού.

 (23-8-2010, εφ. Ραντικάλ)

Και τα σώβρακα
Τρομοκράτες του ΡΚΚ έκαψαν μηχανήματα 
έργου που χρησιμοποιούσε  κατασκευαστική 
εταιρία στην κατασκευή του νέου κτιρίου της 
Στρατοχωροφυλακής στην περιοχή Αντακλί 
του νομού Μπίνγκιολ. Οι τρομοκράτες 
πήραν υπό την απειλή των όπλων τις κάρτες 
SIM από τα κινητά τηλέφωνα των εργατών 
και έφυγαν. Γίνονται επιχειρήσεις για την 
εξουδετέρωση των ΡΚΚδων. 

(25-8-2010, Ασκέρχαμπερ) 

Αφιόν Καραχισάρ
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και δασών 
Βεϊσέλ Έρογλου εγκαινίασε την Πορεία 
Νίκης που διοργανώνεται επ΄ευκαιρία της 
88ης επετείου της Μεγάλης Επίθεσης, στο 
χωριό Τσακίροζου και στην οποία μετείχαν 
εκατοντάδες φοιτητές από διάφορα 
πανεπιστήμια της Τουρκίας και από την 
Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. 
Ο υπουργός εξέφρασε την ευτυχία του 
για το ότι παρευρίσκεται ανάμεσα στους 
συμμετέχοντες στην Πορεία Νίκης και 
δήλωσε: “Πριν 88 χρόνια ο Μουσταφά 
Κεμάλ Ατατούρκ, οι συμπολεμιστές του και 
ο γενναίος μας Στρατός βάδισαν από εδώ 
προς το Κοτζάτεπε. Όπως είναι γνωστό ο 
γενναίος μας στρατός στις 26 Αυγούστου 
μετά από σκληρό αγώνα διέλυσε τον 
εχθρό. Και μετά από 15 μέρες έριξε τον 
ελληνικό Στρατό στη θάλασσα της Σμύρνης. 
Πραγματικά αυτή η ωραία, η υπέροχη μέρα, 
υπήρξε το σημείο εκκίνησης του Πολέμου 
της Ανεξαρτησίας”. 

(26-8-2010, εφ. Νέτγκαζετε)      

Μ.Κ.     kyneg@otenet.gr

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

Ἀπελπιστικά µόνος του ὁ Γιάννης 
Κουριαννίδης στό δηµοτικό συµβού-
λιο Θεσ/νίκης ὅταν πρότεινε ἀποχή 
τοῦ Δήµου ἀπό τή ΔΕΘ λόγῳ τοῦ 
«ἑλληνόφωνου» προέδρου της. Κι 
ἔρχονται Εὐθυµιάδης, Μπουτάρης... 
Ποῦ θά πάει αὐτή ἡ πόλη - τοὐλά-
χιστον ὁ Παπαθεµελής νά ἐκλεγεῖ.

ΤΑ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
(μέρος βου)

ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «Η ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΕ»
      Βραβείο όμως σήμερα όχι μόνο για τον κυβερνητικό 
συρφετό, αλλά και για το έτερο μαγαζί, που φυσικά επίσης 
δεν έχει…σωτηρία. Μέγα ευτύχημα ασφαλώς η απαλλαγή από 
τη θυγατέρα του Μητσοτάκουλα, θετικές κάποιες κινήσεις με 
στόχο την…αποτοξίνωση του κόμματος από τα δηλητήρια της 
γιάφκας της, αρκετά θετική σε γενικές γραμμές και η στάση σε 
σχέση με το ΔΝΤ, όμως όλα αυτά είναι πασιφανώς ελάχιστα 
και ανεπαρκή. Ούτως ή άλλως ήταν που ήταν δεδομένο ότι 
το μπουρδέλο, εκκλησία ΔΕΝ γίνεται! Ε και τούτο ειδικά 
το μπουρδέλο δεν θέλει απλώς βάψιμο και ανακαίνιση, 
αλλά γκρέμισμα και σκάψιμο εκ βάθρων! Κι επειδή τώρα ο 
Σαμαράς ούτε μπορεί, αλλά προφανώς ούτε και θέλει τέτοιες 
συγκλονιστικές ανατροπές, ξεχάστε το:  άνευ πραγματικών 
ρήξεων, άκρη δεν βγαίνει. Και φυσικά δεν είναι μόνο η κωμική 
ανεπάρκεια των δεξιών «στελεχών» (στο 99% των οποίων, 
δεν θα ανέθετες ούτε ρόλο 3ου ανθυπο-βοηθού σε πλανόδιο 
σαλεπιτζή), πρωτίστως είναι ότι και ο ίδιος βεβαίως αποτελεί 
επίσης καθεστωτικό γρανάζι του ευρύτερου κομματικού 
βοθροσυστήματος, άρα μοιραία ανάλογες είναι και οι 
δυνατότητές του. Απολύτως χαρακτηριστική άλλωστε είναι 
υπό αυτό το πρίσμα και η επιλογή του ανεκδιήγητου νομάρχη 
Ξάνθης ως υποψηφίου περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας και 
Θράκης. Αυτή είναι δηλαδή η νεοδημοκρατική απάντηση 
στις επιλογές της κατοχικής κυβέρνησης; Η μετατροπή των 
εκλογών σε…διαγωνισμό φοβικότητας και οσφυοκαμψίας; 
Και άπας ο…μεγαλεπήβολος οραματισμός του δικομματισμού 
για τη διοίκηση της μισής σχεδόν (και μάλιστα ανοιχτά 
απειλούμενης) Βόρειας Ελλάδας εξαντλείται ανάμεσα στον 
Παυλίδη και στον Γιαννακίδη; Κυριολεκτικά αγωνιώδη τα 
ερωτήματα αυτά! Και φυσικά άκρως αποκαλυπτικά (για μια 
ακόμη φορά) της αδήριτης αλήθειας ότι τελικά, όσο κι αν 
τα…πασπαλίσεις με άχνη ζάχαρη, τα σκατά κουραμπιέδες 
ΔΕΝ γίνονται! Σπολάτη! 

ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΕΘΝΟΚΑΠΗΛΟΙ ΤΖΟΥΤΖΕΔΕΣ, 
ΠΕΦΤΟΥΝΕ ΟΙ ΦΕΡΕΤΖΕΔΕΣ»
     Ασφαλώς όμως ένα (τουλάχιστον) κατοχικό βραβείο 
το δικαιούται και εκείνη η απερίγραπτη μάζωξη των 
εθνοθρησκειοκαπηλευτικών πολιτικών σαλτιμπάγκων της 
θυμηδίας. Ήτοι το γελοίον ανθυποπροϊόν της αλήστου μνήμης 
καφροακροδεξιάς, της ίδιας που συνεχίζει εδώ και δεκαετίες να 
πιάνει στο χυδαίο στόμα της την περιϊπτάμενη και αχώρητον 
παντί Ρωμηοσύνη μας (την οποία φυσικά την κατάντησε κάποτε 
χαμερπή ομφαλοσκοπικό εθνοκεντρισμό του νοτιοελλαδίτικού 
ψευδοκράτους) και την απόλυτη άνω θρώσκουσα αναρχία 
της Ορθοδοξίας μας (που βεβαίως δύναται – με την πτωχή 
της αντιληπτική ικανότητα - να την εκλάβει μόνο ως μία 
ευνουχισμένη παραθρησκειακή προτεστάντικη ιδεοληψία)! 
Ευτυχώς όμως μας φυλάει ο Κύριος κι από δαύτους και οι 
μάσκες (μαζί με τους φερετζέδες) έχουν αρχίσει επιτέλους σιγά-
σιγά να πέφτουνε και για τον ανεκδιήγητο μεγαλοαρριβίστα 
αρχηγό, αλλά και για το υπ’ αυτόν προσωποπαγές ανεμομάζωμα 
από γραφικούς, περίεργους και «σταγονίδια», που ΤΟΣΟ 
κακό κάνει στην πατρίδα. Κατά κύριο λόγο η πολιτεία τους 
ως στηρίγματος της πράσινης κατοχικής συμμωρίας στην 
αθλιότητα με το ΔΝΤ, αλλά και η πλήρης πια αποκάλυψη 
της μόνης τους έγνοιας που είναι φυσικά η ψηφοτσομπάνικη 
αντιπολίτευση και αντιπαράθεση στη ΝΔ του Σαμαρά (μέχρι 
και σε δηλώσεις υπέρ του…Μαρκογιαννάκη προέβησαν οι 
απίστευτοι), είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικές. Ευχόμαστε 
να συνεχιστεί ο κατήφορος για το εν λόγω συνονθύλευμα, 
ώστε να πάψει επιτέλους - ως αυτόκλητος και αυτοδιόριστος 
πατριδοκάπηλος μεγαλονταβατζής - να καπελώνει τις ιδέες 
μας και τοιουτοτρόπως να λύνει τα χέρια και στα έτερα 
φασιστοειδή (σ.σ. τα εθνομηδενιστικά νεοταξίτικα). Να πάψει 
τουλάχιστον το αριστοκρατικόν ομόδοξον και ομοδίαιτον του 
Καθ’ ημάς Τρόπου να κυλιέται ως βορά στους πέντε ανέμους, 
για να το ευνουχίζουν και να το «εκπροσωπούν» μονοπωλιακά 
φαιδρότυπα καρτούν και περιστασιακοί πολιτικοί απατεώνες 
που δεν πιστεύουν σε ΑΠΟΛΥΤΩΣ τίποτε. Γρηγορείτε!
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