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Ν’ ἀγαπᾶς τήν εὐθύνη. 
Νά λές: «Ἐγώ, ἐγώ 

µονάχος µου ἔχω χρέος 
νά σώσω τή γῆς. Ἄν δέν 

σωθεῖ, ἐγώ φταίω»!

Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

 Ἀντιφωνητὴς

Ἡ πανελλήνια σηµασία τοῦ «Σ»
           Τήν ἄποψη τοῦ καθηγητῆ 

φιλοσοφίας κ. Χρήστου Γιανναρᾶ 
γιά τόν «Σπάρτακο» παραθέτουµε 
µέ περηφάνεια κατωτέρω, ἐλπί-
ζοντας ὅτι οἱ ἐκτιµήσεις του καί 
οἱ εύχές του θά πιάσουν τόπο 
στά µυαλά καί στίς καρδιές τῶν 
συµπολιτῶν µας:  

Ἡ συγκρότηση τοῦ «Σπάρτακου» 
καί ἡ κάθοδός του στίς δηµαρχιακές 
ἐκλογές εἶναι γεγονός µέ σηµασία 
πού ξεπερνάει τήν Κοµοτηνή καί 

τόν τοπικισµό. Ἄν ὁ «Σπάρτακος» πετύχει, θά εἶναι ἡ πρώτη 
νίκη Ἑλλήνων πολιτῶν ἐνάντια στήν κοµµατοκρατία, τό πρῶτο 
στήν Ἑλλάδα βῆµα γιά τήν ἀποτίναξη τοῦ ζυγοῦ πού ἔχουν 
ἐπιβάλει οἱ κοµµατικές συντεχνίες (καρκινώµατα φαυλότητας 
καί διαφθορᾶς) στήν ἑλληνική κοινωνία. Νά σπάσει ὁ πρῶτος 
κρίκος, οἱ πολίτες τῆς Κοµοτηνῆς νά κερδίσουν ἀκοµµάτιστη 
αὐτοδιοίκηση. Ἡ νίκη θά λειτουργήσει σάν καταλύτης 
ἐνεργοποίησης πλήθους πυρήνων ἀντίστασης. Ἀντίστασης στόν 
ἐξανδραποδισµό µας ἀπό ἐνόχους ἐγκληµάτων πού τά πληρώνει 
σήµερα µόνο ὁ ἀδύναµος πολίτης. Ὄχι οἱ αὐτουργοί.
 Τήν Κυριακή 7 Νοεµβρίου οἱ Κοµοτηναῖοι διαχειρίζονται 
τίς ἐλπίδες κάθε ρεαλιστῆ Ἕλληνα.

Χρῆστος Γιανναρᾶς 

Χαµένη εἶναι ἡ µάχη πού δέν δίνεται

 Βρισκόµαστε πιά λίγες µέρες πρίν τίς 
δηµοτικές ἐκλογές καί ἡ ἀπόπειρα 
...ἀνταρσίας µέρους τῆς κοινωνίας 
πού λέγεται «Σπάρτακος» ἀµφισβητεῖ 
εὐθέως τήν παντοδυναµία τῶν κοµµά-
των καί τήν κυριαρχία τῆς παρακµῆς. 
Χωρίς τήν παραµικρή ἐµπειρία, 
χωρίς χρήµατα, χωρίς πλάτες, χωρίς 
βρωµιές καί ταξίµατα ἐπιχειροῦµε 
νά καταγράψουµε ἕνα ἀξιοπρεπές 
ποσοστό στόν δῆµο Κοµοτηνῆς, τέτοιο 
πού θά µᾶς ἐπιτρέψει τήν παρουσία 
µας στό ἑπόµενο δηµοτικό συµβούλιο. 
Ρεῦµα εὐρύτερο ὑπέρ ἡµῶν ὑπάρχει, τό 
ἔχουν ἀντιληφθεῖ οἱ πάντες, καί πλέον 
τό ζητούµενο εἶναι νά µετατραπεῖ ἡ 
συµπάθεια σέ ψῆφο.
 Κατεβαίνουµε στίς ἐκλογές γιά νά 
δώσουµε στούς ἑαυτούς µας καί στούς 
συµπολίτες µας µιά διέξοδο πρό τῆς 
κάλπης καί νά µήν µείνουν πάλι οἱ 
ἐντιµότεροι καί ὀξυδερκέστεροι ἐξ 
αὐτῶν µεταξύ ἄκυρου καί λευκοῦ. 
Στήν προσπάθεια αὐτή τοῦ «χώρου» 
µας βρήκαµε συµπαραστάτες πού δέν 
περιµέναµε, ἐντός κι ἐκτός Κοµοτηνῆς 
κι ἔγινε µιά µαγιά πραγµατική ἐλπίδα 
γιά τό αὐχµηρό αὔριο πού καταφθάνει. 
Τό ἄθλιο πολιτικό σύστηµα καταρρέει 
ἀλλά µαζί του, δυστυχῶς, παίρνει 
καί τή χώρα. Ἡ αὐτοοργάνωση τῆς 
ἑλληνικῆς κοινωνίας εἶναι ἡ µόνη 
λύση, πόσο µᾶλλον στίς ἰδιαίτερες 
συνθῆκες τῆς Κοµοτηνῆς (γιά τήν 
συγκεκριµένη «ἰδιαιτερότητα» κανένας 
ὑποψήφιος -πλήν ἡµῶν- δέν ἔβγαλε 
κίχ, οὔτε καί µετά τήν «προδοσία» τῆς 
Σιµπέλ πού κατεβαίνει µέ τόν προξενικό 
συνδυασµό). Χρειάζονται πρόσωπα µέ 
γνώση, ἦθος καί µαρτυρία ζωῆς, πού 
θά µποροῦν νά ἐµπνεύσουν τόν κόσµο 
γιά µιάν ἄλλη πορεία. Σέ ἕναν βαθµό 
σεµνυνόµεθα ὅτι τά διαθέτουµε - καί 
σ’ αὐτό συµφωνοῦν καί οἱ «ἐπώνυµοι» 
ἀνά τήν Ἑλλάδα φίλοι µας: 
«Σὲ µιὰ συγκυρία τόσο κρίσιµη γιὰ τὴ χώρα 
µας, τὰ αὐθεντικὰ κινήµατα πολιτῶν 

ποὺ διεκδικοῦν στὶς ἐπικείµενες 
ἐκλογὲς τὴν αὐτόνοµη παρουσία 
τους στὰ κοινὰ καὶ ἀµφισβητοῦν τὴν 
παντοδυναµία τῶν κοµµάτων, εἶναι 
µία µεγάλη ἐλπίδα.
Εἰδικὰ γιὰ τὸν «Σπάρτακο» στὴν 
Κοµοτηνή, ὅπου πρωτοστατοῦν 
ἄνθρωποι µὲ ἐγνωσµένο πολιτικὸ 
στῖγµα καὶ δηµοκρατικὸ ἦθος, δὲν 
µποροῦµε παρὰ νὰ εὐχηθοῦµε τὸ 
καλύτερο δυνατὸ ἀποτέλεσµα. 
Ἐλπίζουµε ὅτι ἡ τοπικὴ κοινωνία 
θὰ ξεπεράσει τὶς ἀναχρονιστικὲς 
νοοτροπίες πρὸ τῆς κάλπης καὶ θὰ 

ἐκµεταλλευτεῖ τὴν ἐξαιρετικὴ ἐπιλογὴ 
ποὺ τῆς προσφέρεται!»
Ἐρατοσθένης Καψωµένος, ὁµότιµος 
καθηγητής ἑλληνικῆς Φιλολογίας
Γιῶργος Καραµπελιᾶς, συγγραφέας, 
ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ Ἄρδην
Κώστας Ζουράρις, συγγραφέας
Δηµήτρης Νόλλας, συγγραφέας
Γιάννης Παπαµιχαήλ, Καθηγητὴς Παν-
τείου Πανεπιστηµίου
Δηµήτρης Ἀλευροµάγειρος, Ἀντιστράτη-
γος, ἐπίτιµος Γεν. Ἐπιθεωρητὴς Στρατοῦ
Μανώλης Μηλιαράκης, πρόεδρος Χρι-
στιανικῆς Δηµοκρατίας
Σωτήρης Σόρογκας, ζωγράφος
Θανάσης Τζιούµπας, κοινωνιολόγος
Μαριάνθη Κλάδη, ἐπικ. Καθηγήτρια 
Διεθνῶν Σχέσεων Παντείου
Ἄς σηµειωθεῖ ὅτι λάβαµε τίς θερµές εὐχές 
τοῦ Παλαιστινίου πρώην δηµάρχου τῆς 
Νάµπλους, κ. Σακά (ἡ γνωριµία µας 
ἔγινε ἀπό τό 2006, ὅταν πρωτοστατήσαµε 
γιά τήν ἀδελφοποίηση τῆς Κοµοτηνῆς 
µέ τήν Νάµπλους), τοῦ ἐκδότη Βά-σου 
Φτωχόπουλου ἀπό τήν Κύπρο («εὐχό-
µαστε στόν Σπάρτακο κάθε ἐπιτυχία. 
Εὐχόµαστε νά πρωτοτυπήσετε ξανά καί 
ν’ ἀνοίξετε καινούργιους δρόµους πολιτι-
κῆς παρέµβασης τώρα πού ἡ πατρίδα 
µας χρειάζεται νέους ὁρίζοντες, νέα 
ὁράµατα καί νέες ἀντιστάσεις») καί τῶν 
Τούρκων καί Κούρδων φίλων µας ἀπό 
τήν ἀριστερή ὀργάνωση πολιτικῶν 
προσφύγων DHKC.
Βεβαίως δέν εἶναι µόνον ἐκτός Θράκης 
οἱ  ὑποστηρικτές µας. Ἔτσι, αὔριο Τρίτη 
(στίς 20:00) στήν κεντρική πλατεία τῆς 
Κοµοτηνῆς, ὅπου θά κάνουµε τήν προ-
εκλογική µας γιορτή, θά διατυπώσουν 
µουσικά τήν ἀλληλεγγύη τους στόν 
«Σπάρτακο» ὁ Θανάσης καί ὁ Κώστας 
Γκαϊφύλλιας (φωτό), ὁ Σγουρής Μαργα-
ρίτης καί ὁ Γιάννης Βουλτσίδης. Τούς 
εὐχαριστοῦµε θερµά!
  Ἡ πλήρης λίστα τῶν συσπάρτακων - 
ὑποψηφίων µας βρίσκεται στή σελίδα 4.



Μην τους λέτε σοσιαλιστές, 
προσβάλετε τον σοσιαλισµό 

Κλείσαµε ένα χρόνο από την 
ιστορική εκείνη µέρα που οι Έλληνες, 
απογοητευµένοι από τον τότε 
πρωθυπουργό της χώρας Κώστα 
Καραµανλή ο οποίος την περίοδο 
εκείνη, έκανε κάτι που δεν είχε 
ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία, είπε 
ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό και ενώ 
βρισκόµασταν σε µια προεκλογική 
περίοδο, ότι δε θα υπάρξουν αυξήσεις 
σε µισθούς και συντάξεις, ότι για δύο 
χρόνια τα πάντα θα είναι παγωµένα 
και γενικά ότι το κράτος δεν έχει 
χρήµατα, και εµπιστεύτηκαν την 
τύχη της πατρίδας µας στα χέρια του 
σοσιαλιστή Γιώργου Παπανδρέου, 
ένας Παπανδρέου που ακόµα κι 
εκείνοι που πάσχουν από αµνησία, 
θυµούνται ότι έταζε τα πάντα, έλεγε 
ότι υπάρχουν λεφτά και γενικά 
παρουσίαζε την ακριβώς αντίθετη 
από του Κώστα Καραµανλή εικόνα. 
Βέβαια για τι περίφηµο «λεφτά 
υπάρχουν» κανείς δε µπορεί να 
κατηγορήσει τον τότε αρχηγό 
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης 
και σηµερινό πρωθυπουργό µας 
αφού την ώρα ακόµα που έλεγε τη 
συγκεκριµένη φράση, προφανώς 
είχε στο µυαλό του τα λεφτά του 
διεθνούς νοµισµατικού ταµείου, 
απλά δεν τολµούσε να το πει γιατί 
αν το έλεγε, σήµερα δε θα ήταν 
πρωθυπουργός. 
Ένα χρόνο µετά, τα πράγµατα 
στη χώρα δε θα µπορούσε να 
γίνουν χειρότερα και φυσικά 
τα µέτρα που το διάστηµα αυτό 
ψηφίστηκαν και ήδη εφαρµόζονται, 
µόνο σοσιαλιστή πρωθυπουργό δε 
θυµίζουν. Μειώθηκαν οι µισθού 
και οι συντάξεις, αυξήθηκε 
ραγδαία ο αριθµός των ανέργων, 
καταργήθηκαν βασικά δικαιώµατα 
των εργαζοµένων όπως τα διάφορα 
επιδόµατα και δώρα που για να 
αποκτηθούν χύθηκε ακόµα και αίµα, 
ακρίβυναν τα πάντα, δόθηκε στους 

εργοδότες το ελεύθερο να απολύουν 
όποτε και όσους εργαζόµενους 
θέλουν, ότι ακριβώς ορίζει δηλαδή ο 
σοσιαλισµός.     
Σήµερα, και ενώ οι πάντες γνωρίζουν 
ότι αµέσως µετά τις περιφερειακές 
και δηµοτικές εκλογές της 7ης 
Νοεµβρίου έρχονται νέα, ακόµα 
πιο σκληρά µέτρα, η κυβέρνηση 
εξακολουθεί να παίζει το ίδιο 
παιχνίδι, να υπόσχεται δηλαδή 
ότι δε θα υπάρξουν νέα µέτρα 
προκειµένου να ξαναπάρει την 
ψήφο µας. Μα τα ίδια δε µας έλεγαν 
και τόσο καιρό αλλά πάντα έκαναν 
τα ακριβώς αντίθετα; Δεν ήταν οι 
ίδιοι που έλεγαν ότι δεν πρόκειται 
να αυξήσουν τον συντελεστή του 
φόρου προστιθεµένης αξίας και την 
επόµενη µέρα τον αύξησαν; Δεν 
ήταν αυτοί που µας έλεγαν ότι δε θα 
υπάρξει καµιά περικοπής ε µισθούς, 
συντάξεις και δώρων Χριστουγέννων 
και Πάσχα και αµέσως µετά πήραν 
το τσεκούρι και έκοβαν ότι έβρισκαν 
µπροστά τους; Ο κύριος Παπανδρέου 
δεν ήταν αυτός που από το πρωί 
µέχρι το βράδυ έλεγε και ξανάλεγε 
ότι δε θα προσφύγουµε ποτέ στο 
διεθνές νοµισµατικό ταµείο κι ότι θα 
βγούµε από την κρίση µόνοι µας και 
τώρα έχουµε την περίφηµη τρόικα 
να αποφασίζει για όλα στη χώρα 
µας; Της φαντασίας µου είναι όλα 
αυτά κι όχι η πραγµατικότητα; 
Γιατί λοιπόν τώρα προσπαθούν µε 
την ίδια υποκρισία να πάρουν την 
ψήφο µας; Μόνο η καρέκλα τους 
ενδιαφέρει; Να δεχτώ ότι υπήρχαν 
περιπτώσεις εργαζοµένων που 
πληρώνονταν πολύ περισσότερα 
απ’ όσα θα έπρεπε, αλήθεια, οι 
εργαζόµενοι αυτοί µόνοι τους τα 
πήραν αυτά τα λεφτά; Μόνοι τους 
µπήκαν στις συγκεκριµένες θέσεις; 
Δεν ήταν το κράτος αυτό που τους 
έδωσε θέσεις και µισθούς; 
Τώρα µάθαµε ότι ο ίδιος ο 
πρωθυπουργός, δε ξέρω κι τι 
προσπαθώντας να καταφέρει, έλεγε 
ότι κυβερνάει µια διεφθαρµένη χώρα, 

όχι ότι µας είπε κάτι το καινούριο, ο 
λαός το ξέρει εδώ και χρόνια αυτό, 
ο ίδιος όµως γιατί το θυµήθηκε 
τώρα; Προσπαθώντας βέβαια να 
δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, 
ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός µας 
αναφέρθηκε στα στοιχεία εκείνα που 
θέλουν τη χώρα µας να έπεσε στην 
θέση 71 των διεφθαρµένων χωρών 
από τη θέση 47 που κατείχε στην προ 
Καραµανλή εποχή. Ωραία, έχει δίκιο 
σ’ αυτό ο κύριος Παπανδρέου, µόνο 
που δεν µας είπε τίποτα απολύτως 
για το πώς η χώρα µας έφτασε µέχρι 
τη θέση 47 της διαφθοράς µέχρι να 
έρθει η ώρα του Καραµανλή να την 
ανεβάσει στη θέση 71. δεν ήταν 
το ΠΑΣΟΚ αυτό που κυβερνούσε 
µέχρι τότε; Δεν ήταν υπουργός 
στις κυβερνήσεις αυτές ο κύριος 
Παπανδρέου; Εκτός κι αν στα δικά 
σχολεία που σπούδασε εκείνος, η 
αριθµητική ξεκινάει από το 47 και όχι 
από το 1 και ο ίδιος έχει σαν αριθµό 
εκκίνησης το 47.  
Επίσης δε µπορώ να εξηγήσω την 
απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου, 
να ζητήσει τη σύσταση εξεταστικής 
επιτροπής για τα οικονοµικά της 
χώρας µας κατά την περίοδο 2007-
2009 και όχι για όλα τα χρόνια της 
διακυβέρνησης Καραµανλή. Μήπως 
το έκανε αυτό για τα πρώτα χρόνια 
του Κώστα Καραµανλή υπήρχαν 
ήδη σε εξέλιξη πολλά σκάνδαλα 
τα οποία είχαν ξεκινήσει από το 
ΠΑΣΟΚ κι απλά η Νέα Δηµοκρατία, 
ως καλός συνεχιστής του σπουδαίου 
µέχρι τότε έργου,  τα ολοκλήρωσε;  
Φυσικά δε θα συµφωνήσω και µε 
την τακτική που ακολουθεί για 
τις ερχόµενες εκλογές της 7ης 
Νοεµβρίου η Νέα Δηµοκρατία η 
οποία προσπαθεί µε το σύνθηµα 
«απαλλαγή της χώρας µας από το 
µνηµόνιο» να τις µετατρέψει 
σε ένα δηµοψήφισµα το οποίο 
θα καταδικάσει τις επιλογές 
του ΠΑΣΟΚ, εδώ µιλάµε για 
αυτοδιοικητικές και όχι για 
εθνικές εκλογές. Όχι ότι αν 
τελικά τις κερδίσει η Νέα 
Δηµοκρατία τις εκλογές αυτές, 
δε θα έχει σταλεί από το λαό ένα 
ισχυρό µήνυµα στην κυβέρνηση 

του Γιώργου Παπανδρέου, απλά δε 
θα έχει αλλάξει και τίποτα, ο κύριος 
Παπανδρέου είναι αποφασισµένος 
να κάνει όλα όσα πρέπει ή µάλλον 
όλα όσα τον προστάζουν οι ξένες 
δυνάµεις να κάνει. Γι’ αυτό έγινε 
πρωθυπουργός, γι’ αυτό στις 
προηγούµενες εθνικές εκλογές είχαν 
ξεσηκωθεί ακόµα και οι πέτρες να τον 
στηρίξουν. Έπρεπε µε κάθε τρόπο να 
γίνει πρωθυπουργός, αυτόν ήθελε το 
σύστηµα, αυτός εξυπηρετούσε µε τον 
καλύτερο τρόπο τους σκοπούς και τα 
παιχνίδια των µεγάλων ευρωπαϊκών 
δυνάµεων.
Είναι λοιπόν τουλάχιστον αστείο να 
µιλάνε ορισµένοι για σοσιαλιστική 
κυβέρνηση στην Ελλάδα, τα µέτρα 
που έχουν παρθεί και οι νόµοι που 
έχουν ψηφιστεί στη χώρα µας τον 
τελευταίο χρόνο, δε θα µπορούσαµε 
να τα δούµε ούτε κι από µια ακροδεξιά 
κυβέρνηση, κι όµως, τα είδαµε από 
τον πρόεδρος τη σοσιαλιστικής 
διεθνούς, τον άνθρωπο που ήρθε 
για να µας δώσει τα πάντα και 
τελικά µας πήρε τα πάντα, ακόµα 
και την αξιοπρέπεια µας κι αυτό το 
τελευταίο είναι που µας πονάει πιο 
πολύ απ’ όλα. 
Το ανησυχητικό βέβαια στην 
περίπτωση µας δεν είναι που θα 
έρθουν ακόµα πιο σκληρά µέτρα, 
είναι που ο λαός δε φαίνεται να έχει 
καν το κουράγιο να αντιδράσει, ένας 
λαός που το 1940 είπε το µεγάλο όχι 
σε ξένες υπερδυνάµεις, τώρα δεν 
έχει δύναµη να πει ένα ανάλογο ΟΧΙ 
στον κύριο «ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ».      

Σεµπαίδήν Καραχότζα    
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ΝΟΜΑΔΕΣ
Κοπαδιαστά το καλοκαίρι
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Γιάννης Στρούµπας

Αν ο Παπανδρέου είναι σοσιαλιστής, 
εγώ είµαι αστροναύτης 

Ελληνικό κράτος 
κατά Ελληνικής Ομογένειας

Του Χρήστου Ηλιόπουλου,
δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, Master of Laws. 

  Οι Έλληνες ομογενείς που ζουν στο εξωτερικό συχνά 
εκφράζουν το παράπονο ότι δεν τυγχάνουν της αρμόζουσας 
προστασίας από το ελληνικό κράτος. Ένα κράτος που δεν 
μπόρεσε να τους διατηρήσει στην αγκαλιά του πριν από 
αρκετές δεκαετίες, αφήνοντάς τους να μεταναστεύσουν σε 
ξένες χώρες, όπου η επιβίωση δεν ήταν ποτέ εύκολη. 
   Πολλοί ομογενείς σήμερα πιστεύουν ότι το ίδιο ελληνικό 
κράτος δεν τους αναγνωρίζει όχι μόνο τους κόπους, τον ιδρώτα, 
τις στερήσεις και τις αντιξοότητες που έζησαν στην ξενιτιά, 
αλλά και κάτι πιο απλό και αγνό. Δεν τους αναγνωρίζει την 
αγάπη για την Πατρίδα και εξακολουθεί να τους αντιμετωπίζει 
στην καλύτερη περίπτωση με αδιαφορία, ίσως και αχαριστία, 
εάν λάβουμε υπόψη μας τα κεφάλαια, την προοδευμένη 
νοοτροπία, την πρόθεση για συνέχιση της δημιουργίας, την 
τεχνογνωσία και την εμπειρία που φέρνουν οι ομογενείς στην 
Ελλάδα και την διάθεσή τους να επανεγκατασταθούν στην 
Πατρίδα, έχοντας πλέον εξασφαλίσει τα μέσα για μία σχετικώς 
άνετη ζωή.
   Κατά μία παράξενη σύμπτωση, εκεί ακριβώς που επιχειρεί 
κανείς να αντικρούσει τέτοιους ισχυρισμούς, έρχεται η 

επίσημη Ελλάδα να δείξει για μία ακόμη φορά στους ομογενείς 
το παγερό και αδιάφορο πρόσωπό της. 
   Μέχρι προ ολίγων μηνών ο Έλληνας ομογενής ετύγχανε 
κι αυτός, μαζί με τους αλλοδαπούς της Ελλάδος (Αλβανούς, 
Πακιστανούς, Αφρικανούς κλπ.), της απαλλαγής πρώτης 
κατοικίας. Εάν δηλαδή αγόραζε ένα ακίνητο στην 
Ελλάδα (διαμέρισμα, μονοκατοικία, ή οικόπεδο άρτιο και 
οικοδομήσιμο), απαλλασσόταν από τον φόρο μεταβιβάσεως, 
αρκεί ο ίδιος, ο σύζυγος και οποιοδήποτε από τα ανήλικα 
τέκνα αυτού να μην είχε δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή 
επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή σε ιδανικό μερίδιο αυτής, 
ούτε σε οικοδομήσιμο οικόπεδο, που πληρούσε τις στεγαστικές 
ανάγκες της οικογένειάς του.
    Για να τύχει της απαλλαγής του φόρου χρειαζόταν επιπλέον 
να είναι εγγεγραμμένος σε Δημοτολόγιο κάποιου Δήμου στην 
Ελλάδα, δηλαδή να είχε επισήμως την ελληνική ιθαγένεια.  
     Δυστυχώς, με το άρθρο 23 του Ν. 3842/2010, που ισχύει από 
τον Απρίλιο του 2010, η απαλλαγή που διδόταν στους Έλληνες 
ομογενείς καταργήθηκε ειδικά γι΄ αυτούς, ενώ εξακολουθεί 
να ισχύει για τους επί μακρόν διαμένοντες στην Ελλάδα 
αλλοδαπούς. Χωρίς καμία διάθεση διακρίσεως εις βάρος των 
αλλοδαπών που μένουν στην Ελλάδα (κατατρεγμένοι άλλωστε 
είναι και οι περισσότεροι εξ αυτών), δεν μπορεί κανείς να μην 
στηλιτεύσει την δυσμενή αυτή διάκριση που κάνει το ελληνικό 
κράτος εις βάρος των Ελλήνων ομογενών. 
 

Συνέχεια στη σελ. 9



Οι ανδροπρεπείς των Βαλκανίων και οι ευρύπρωκτοι της Εσπερίας
   Κάποιος Δ. Γουσέτης υπηρετεί τον καθεστωτικό στόχο της γενικής εκπούστευσης 
με εμέσματα ως το ακόλουθο στην Καθημερινή (20/10): 
   «Η ανοχή απέναντι στον διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό αποτελεί ίσως 
το πιο καθοριστικό κριτήριο για το επίπεδο πολιτισμού μιας κοινωνίας. Το δικαίωμα 
της ελευθερίας στον σεξουαλικό προσανατολισμό αποτελεί κεκτημένο στην υπόλοιπη 
Ευρώπη. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει ψηφίσει υπέρ της αναγνώρισης των ομοφυλικών 
γάμων προ εξαετίας. Όμως εδώ είναι Βαλκάνια. Η καθυστέρηση στο θέμα αυτό δεν 
είναι ανεξάρτητη από τη γενική καθυστέρηση.
   Στις 30/6/2001 αποτολμήθηκε στο Βελιγράδι η πρώτη παρέλαση ομοφυλοφιλικής 
περηφάνιας (Gay Pride). Διαλύθηκε από οργισμένους ανδροπρεπείς με 15 τραυματίες. 
Μετά την εμπειρία αυτή, η δεύτερη απόπειρα έγινε μόλις πέρυσι. Είχε την υποστήριξη 
των πρεσβειών Ολλανδίας, Σουηδίας, Βρετανίας, Γερμανίας, καθώς και του ΟΑΣΕ, του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΗΕ. Ωστόσο, η αστυνομία έπεισε τους διοργανωτές 
να τη ματαιώσουν, αφού δεν εγγυήθηκε για την ασφάλειά τους από τον μαινόμενο 
όχλο. Η τρίτη απόπειρα έγινε πριν από δέκα μέρες. Στην παρέλαση συμμετείχαν ο 
επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στη Σερβία, ο Ολλανδός πρέσβης, ο 
Γερμανός αναπληρωτής πρέσβης και διπλωμάτες της Αυστρίας, της Ισπανίας, 
της Σουηδίας και της Βρετανίας. Η παρέλαση εξελίχθηκε στη χειρότερη σύγκρουση 
των τελευταίων ετών, με 141 τραυματίες, εκ των οποίων 121 αστυνομικοί. Οι ζημιές 
εκτιμήθηκαν σε ένα εκατ. ευρώ.
    Στη χώρα μας, πέρασαν οι εποχές όπου δύο εξέχοντες δημοσιογράφοι, ο Τάκης 
Λαμπρίας και ο Γιάννης Λάμψας, έφαγαν ξύλο από τον τότε ανδροπρεπή της δικτατορίας 
Ιωάννη Λαδά, επειδή αναφέρθηκαν στην ομοφυλοφιλία ως γνώρισμα της αρχαίας 
Ελλάδας. Στη φετινή παρέλαση περηφάνιας, της 5ης Ιουνίου, οι ημέτεροι ανδροπρεπείς 
αντέδρασαν με πιο πολιτισμένο, αλλά όχι λιγότερο φοβικό τρόπο. Η παρέλαση αγνοήθηκε 
επιδεικτικά από όλα τα κανάλια και τις περισσότερες εφημερίδες. Ούτε 10 δευτερόλεπτα 
δεν της αφιέρωσαν οι γενικά τόσο φλύαρες τηλεοπτικές ειδήσεις. Σαν να ήταν κάτι για 
το οποίο ντρεπόμαστε και για το οποίο δεν μιλάμε. Τα ελληνικά ΜΜΕ απεδείχθησαν 
πιο ανδροπρεπή από τη γερμανική κρατική τηλεόραση, που κάνει ζωντανή μετάδοση 
της παρέλασης του Βερολίνου σχεδόν όλη μέρα. Απεδείχθησαν πιο ανδροπρεπή και 
από το γαλλικό πρακτορείο, που μας πληροφόρησε ότι η πολύχρωμη παρέλαση της 
Αθήνας συγκέντρωσε τρεις χιλιάδες κόσμο και ότι το σύνθημα ήταν «Είμαστε παντού». 
Αυτό ειδικά το τελευταίο είχε ήδη μαθευτεί από ανακοίνωση της ανδροπρεπούς Χρυσής 
Αυγής, που θύμωσε και απειλούσε με ξύλο, επειδή το «παντού» περιελάμβανε και έναν 
τσολιά. Με τον τρόπο της βοήθησε η Χρυσή Αυγή να σπάσει η συνωμοσία σιωπής. 
Τα τέσσερα τελευταία χρόνια, οι διοργανωτές της παρέλασης περηφάνιας ζητούν 
από τον δήμαρχο Αθηναίων να τη θέσει υπό την αιγίδα του δήμου. Συναντούν 
την επίμονη άρνησή του, παρά τις κάποιες θετικές εισηγήσεις της αντιπολίτευσης στο 
δημοτικό συμβούλιο. Ο κ. Κακλαμάνης απέδειξε ότι είναι πιο ανδροπρεπής π.χ. από 
τους προέδρους Κλίντον και Ομπάμα, που ανακήρυξαν τον μήνα Ιούνιο ως μήνα της 
ομοφυλοφιλικής περηφάνιας. Κυρίως είναι πιο Βαλκάνιος.»

Κρατική πολιτική δολοφονιών
   Στό «ΕΘΝΟΣ» (20-10) η είδηση από την Τουρκία για κάτι παλιά, ξυνά σταφύλια:
   «Σκάνδαλο ανάλογο του αμερικανικού Γουότεργκεϊτ μπορεί να αποδειχθεί ο θάνατος 
του πρώην προέδρου της Τουρκίας, Τουργκούτ Οζάλ, όπως υποστηρίζει ο αδελφός 
του, Κορκούτ, σε βιβλίο του, που αναμένεται να βγει σύντομα στις προθήκες των 
βιβλιοπωλείων. “Εάν αυτό το γεγονός (ο θάνατος του Τουργκούτ Οζάλ) ερευνηθεί, θα 
φανεί ότι πρόκειται για ένα σκάνδαλο ανάλογο του Γουότεργκεϊτ, που οδήγησε στην 
παραίτηση του (πρώην) προέδρου των ΗΠΑ Νίξον”, αναφέρει ο Κορκούτ Οζάλ στο 
βιβλίο του, υποστηρίζοντας ότι ο αδελφός του δολοφονήθηκε από κάποια οργάνωση, τα 
“πλοκάμια” της οποίας φτάνουν μέχρι το προεδρικό μέγαρο Cankaya. 
(...) Ο Τουργκούτ Οζάλ “έφυγε” από τη ζωή στις 17 Απριλίου 1993, από καρδιακή 
προσβολή. Για τις συνθήκες του θανάτου του έχουν διατυπωθεί -κατά καιρούς- διάφοροι 
ισχυρισμοί, τόσο από την άμεση οικογένειά του όσο και από τρίτους. Όπως αναφέρει 
στην αγγλόφωνη ιστοσελίδα της η τουρκική εφημερίδα Zaman (Today’s Zaman), 
επικαλούμενη στοιχεία από το δημοσίευμα της “Bugun”, ο αδελφός του Τουργκούτ 
Οζάλ γράφει στο βιβλίο του: “Έβαλαν κάποιον στο (προεδρικό μέγαρο) Cankaya και 
τον σκότωσε. Ποιος έδωσε ρεπό στους γιατρούς και τις νοσοκόμες του μεγάρου; Θα 
πρέπει να ερευνηθεί. Υπάρχει μια μεγάλη οργάνωση, που φτάνει έως το μέγαρο (δηλ. 
τη διοίκηση)”. Μάλιστα, ο Κορκούτ Οζάλ κατονομάζει την πολυπλόκαμη οργάνωση 
Εργκενεκόν ως υπαίτια για τη δολοφονία, όπως υποστηρίζει, του αδελφού του, αλλά και 
του Αντνάν Μεντερές, του Τούρκου πρωθυπουργού, που καταδικάστηκε σε θάνατο δι’ 
απαγχονισμού, το 1961, μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα της 27-5-1960. 
“(...) Πιστεύεται ότι, η Εργκενεκόν δηλητηρίασε τον Τουργκούτ. Είναι αξιοσημείωτο 
ότι, οι γιατροί και οι νοσοκόμες είχαν ρεπό εκείνη την ημέρα (που πέθανε ο Οζάλ). Δεν 
γνωρίζω το μηχανισμό στο (προεδρικό) μέγαρο. Είναι ενδιαφέρον ότι κανείς γιατρός δεν 
βρισκόταν στο μέγαρο ενός άρρωστου προέδρου, ο οποίος είχε υποβληθεί σε εγχείριση 
ανοιχτής καρδιάς”, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κορκούτ Οζάλ. Και προσθέτει: “Με το 
θάνατο του Τουργκούτ, άλλαξαν τόσο πολλά πράγματα στην Τουρκία. Μετά το θάνατό 
του, η Τουρκία οδηγήθηκε σε τέλμα”. Ο Κορκούτ Οζάλ υποστηρίζει, επίσης, ότι ο 
αδελφός του γνώριζε ποιος σκόπευε να τον δολοφονήσει και τού είχε πει το όνομα. 
“Έπειτα από κάποια χρόνια -σημειώνει- πληροφόρησα το (τότε) Κρατικό Δικαστήριο 
Ασφαλείας για το όνομα (Ερόλ Σιμαβί). Αυτό το όνομα διέρρευσε αργότερα στον 
Τύπο. Αυτό που είναι αληθινό είναι ότι ο θάνατός του δεν είναι φυσιολογικός. Είναι 
ξεκάθαρο ότι δηλητηρίασαν τον αδελφό μου”. Το ζήτημα των ύποπτων θανάτων και 
των ανεξιχνίαστων δολοφονιών εμφανίστηκε στο προσκήνιο, μετά τις δηλώσεις του 
ναυάρχου εν αποστρατεία, Ατίλα Κιγιάτ, ότι “οι δολοφονίες ήταν κρατική πολιτική την 
περίοδο μεταξύ του 1993 και του 1997”...»
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Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς
Ἄλλη µιά γιγάντια ἀποστολή 
ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας ἔφτασε 
στίς 21 Ὀκτωβρίου στή Γάζα, χωρίς 
νά ἀσχοληθοῦν διόλου τά Μέσα 
Μαζικῆς Ἐξηλιθίωσης. Περίπου 150 
ὀχήµατα µέ 370 ἀνθρώπους ἀπό 
30 διαφορετικές χῶρες µετέφεραν 
βοήθεια ἀξίας 5 ἑκ. δολαρίων στόν 
ἀποκλεισµένο Παλαιστινιακό 
πληθυσµό πού ἀριθµεῖ 1,4 
ἑκατοµµύρια ψυχές. Οἱ ἐθελοντές 
ξεκίνησαν στίς 18 Σεπτεµβρίου 
ἀπό τήν Ἀγγλία, διέσχισαν Γαλλία, 
Ίταλία, Ἑλλάδα, Τουρκία καί µέσῳ 
Λατάκειας  (Συρία) περάσανε στό 
αἰγυπτιακό λιµάνι τοῦ Ἀλ Ἀρίς, 
µέ καθυστέρηση δύο ἑβδοµάδων 
πού τούς ἐπέβαλαν οἱ πάντα 
ἀπρόθυµες αἰγυπτιακές Ἀρχές. 
Ἀπό ἐκεῖ τούς δόθηκε ἡ πολυπόθητη 
ἄδεια νά µποῦν ἀπό τή Ράφα στή 
Λωρίδα τῆς Γάζας γιά τρεῖς µόνον 
ἡµέρες, ἀφήνοντας ὅµως ἔξω 17 
ἄτοµα, µεταξύ τῶν ὁποίων καί 

τόν διοργανωτή τοῦ ἐγχειρήµατος, 
τόν µεγάλο Σκωτσέζο πολιτικό 
Τζώρτζ Γκάλογουεη, τόν ὁποῖον 
εἶχε ἀπελάσει στήν προηγούµενη 
εἴσοδό του στή Γάζα ἡ αἰγυπτιακή 
Κυβέρνηση.
Ἄραγε γιατί δέν ἀσχολεῖται κανείς 
µέ µιά τόσο σηµαντική πρωτοβου-
λία, ἡ ὁποία καλύπτει ὅλον τόν 
κόσµο (ἐµπλέκονται Εὐρωπαῖοι, 
Ἀµερικανοί, Ἀσιάτες, Ἀφρικανοί); 
Γιατί δέν ἀναδεικνύεται πουθενά 
ἡ µεγάλη αὐτή ἐπιτυχία; 

Πάλι γιά τόν Μπίν Λάντεν
Κάθε τρεῖς καί δύο µαθαίνουµε γιά τά ἀπειλητικά µηνύµατα πού στέλνει 
στό Διαδίκτυο κάποιος κακός ἰσλαµοτροµοκράτης, Ἀλκαϊντίτης ἤ κάτι 
παρόµοιο. Τελευταίως εἴχαµε τό ἐπεισόδιο µέ τά ἐκρηκτικά στά µεταφορικά 
ἀεροπλάνα πού προερχόντουσαν ἀπό τήν Ὑεµένη. Φυσικά ὅσοι ἔχουµε 
ἀκόµη µερικά µή κατεστραµµένα ἐγκεφαλικά κύτταρα γελᾶµε, ἀλλά ἐνίοτε 
χρειάζονται καί κάποια στοιχεῖα γιά τό αὐτονόητο.
Ἔτσι ἄς δοῦµε ποιό ἦταν τό «µυστικό» website πού ἐξαπέλυσε πάλι ἰσλαµικές 
ἀπειλες κατά τῶν ΗΠΑ. Ἦταν µιά ἰσραηλινή ἑταιρεία ὅπου πρωταγωνίστησε 
ἕνας δῆθεν Ἀµερικανός Ταλιµπάν, πού στήν πραγµατικότητα ἦταν ὁ 
Adam Perlman, ἰσραηλινός ἀπό οἰκογένεια µέ παρουσία στήν διαβόητη  
Anti-Defamation League. Μιλᾶµε γιά τήν SITE Intelligence, πού ἔχει πλῆθος 
συµβολαίων µέ τήν ἀµερικανική Κυβέρνηση καί διευθύνεται ἀπό ἕνα πρώην 
στέλεχος τοῦ ἰσραηλινοῦ Στρατοῦ, ὁ πατέρας τοῦ ὁποίου εἶχε ἐκτελεστεῖ στό 
Ἰράκ ὡς πράκτορας τῆς Μοσάντ. Ἡ ἴδια ἑταιρεία παρήγαγε καί τίς κασέτες 
µέ τίς µαγνητοφωνηµένες ἀπειλές τοῦ Μπίν Λάντεν πού ἀποδείχθηκαν 
ἤδη πλαστές. Καί πῶς ἀλλιῶς νά γινόταν ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος πέθανε στίς 14 
Δεκεµβρίου τοῦ 2001, ὅπως τόσοι καί τόσοι τό ἔχουν καταθέσει; Τό εἶχε πεῖ ἡ 
πρωθυπουργός τοῦ Πακιστάν, Μπεναζίρ Μποῦτο, στόν Ντέιβιντ Φρόστ τοῦ 
BBC, τό λέει σήµερα ὁ ἐπικεφαλῆς τῶν πακιστανικῶν µυστικῶν ὑπηρεσιῶν 
Στρατηγός Πασά στό ABC, ὁ ἴδιος ὁ διευθυντής τῆς CIA, Λέων Πανέτα 
παραδέχεται ὅτι δέν ὑπάρχουν ἀποδείξεις µετά τά τέλη τοῦ 2001 ὅτι ὁ Μπίν 
Λάντεν ζεῖ. Τά ΜΜΕ ὅµως τόν χαβά τους, τώρα µᾶς λένε ὅτι ζεῖ στό ...Ἰράν 
µέσα στήν πολυτέλεια! Αὐτός ὅµως πού ζεῖ καί βασιλεύει στό Ἀφγανιστάν 
εἶναι ὁ χρηµατοδότης τοῦ Μπίν Λάντεν καί πράκτορας τῆς CIA, Gulbuddin 
Hikmatyar. Δῆθεν καταζητούµενος ἀπό τίς ΗΠΑ, πετάει (καθώς λέγεται) 
µέ ἀµερικανικά ἀεροπλάνα, προσγειώνεται σέ ἀµερικανικές βάσεις καί 
συνοµιλεῖ καί κλείνει συµφωνίες µέ τήν κυβέρνηση Καρζάι. Τί νά γίνει, 
ἀφοῦ ὁ ἄλλος ὁ νεφροπαθής τούς χάλασε, πῆραν ἄλλο παιχνιδάκι...

Ὁ Τζώρτζ τῆς Γάζας

Ἡ µία εἴδηση γνωστοποίησε τήν 
ἀπόφαση τοῦ Ρώσου Προέδρου 
∆. Μεντβέντεφ νά καθιερώσει ὡς 
ἐπίσηµη ἀργία τοῦ Ρωσικοῦ Κράτους 
τήν ἡµέρα τοῦ ἐκχριστιανισµοῦ τοῦ 
ρωσικοῦ λαοῦ.  
Ἡ δεύτερη ἀναφερόταν σέ µία 
ἀπό τίς πρῶτες ἀποφάσεις τοῦ 
νεοεκλεχθέντος ∆ηµάρχου τῆς 
Μόσχας, Σέργιου Σοβιάνιν, µέ τήν 
ὁποία ζήτησε ἀπό τίς διοικητικές 
ὑπηρεσίες τῆς ρωσικῆς πρωτεύουσας 
τήν ἐξεύρεση 200 οἰκοπέδων µέ 
σκοπό τήν οἰκοδόµηση Ὀρθοδόξων 
ἐκκλησιῶν.
Ἡ Ρωσία λοιπόν ἀνακάµπτει σέ 
ὅλα τά ἐπίπεδα καί βεβαίως δέν θά 
µποροῦσε νά ἀγνοήσει τίς ρίζες της 
καί τή συνοχή της. 
Ἄλλοι, ἀλλοῦ, δῆθεν Ὀρθόδοξοι, 
συνεχίζουν νά τά σνοµπάρουν ὅλα 
τοῦτα καί ν’ ἀσχολοῦνται µόνο µέ τίς θρησκευτικές ἀνάγκες τῶν λαθρεπιβατῶν 
στό ἐθνικό τους σκάφος...

Η ΡΩΣΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΕΙ...



Ὁ ἡγέτης ἔφυγε, οἱ ἀγορές πανηγυρίζουν...
Ὁ θάνατος τοῦ 
Νέστορος Κίρχνερ (στή 
φωτό µέ τόν Τσάβες) 
ἦταν µιά µεγάλη 
ἀπώλεια γιά τή χώρα 
του, τήν Ἀργεντινή, µά 
καί γιά τόν κόσµο ὅλον. 
Δέν ὑπάρχουν πιά καί 
τόσοι πολιτικοί πού νά 
µποροῦν νά ποῦνε ΟΧΙ 
στά ἀνθρωποειδῆ πού 
κυβερνᾶνε. Ἔτσι, ὅταν 
τόν Σεπτέµβριο τοῦ 2003 ὁ Περονιστής ἡγέτης ἀρνήθηκε νά πληρώσει τά χρέη 
τῆς κατεστραµµένης χώρα του πρός τό ΔΝΤ κι ὕστερα τοῦ ἀνακοίνωσε ὅτι θά 
πληρώσει µόνο τό 35%, δόθηκε ἕνα παράδειγµα στήν διεθνή πολιτική σκηνή 
τοῦ πῶς µπορεῖ νά (ἀντι)δράσει ἕνας ἡγέτης. Οἱ ἐξελίξεις τόν δικαίωσαν, 
ἡ Ἀργεντινή ὀρθοπόδησε καί ὁ ἴδιος ἑτοιµαζόταν γιά τήν προεδρία ξανά, 
διαδεχόµενος τή σύζυγό του. Ὅµως ὁ θάνατος τόν πρόλαβε καί τώρα, λέει, 
«οἱ ἀγορές αἰσιοδοξοῦν γιά ἕνα πιό φιλικό πρός τίς ἐπενδύσεις καθεστώς»!
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ΣΚΑΤΑ ΝΑ ΦΑΕΙ Ο ΝΤΟΥΤΣΕ!

Επειδή μάλλον στην Ελλάδα δεν γνωρίσαμε ποτέ τι θα πει φασιστικό 
καθεστώς, αφού οι δικτατορίες μας ήταν λίγο πολύ φάρσες, καλά είναι 
να το μάθουμε από το δημοσίευμα της τουρκικής «Νέτγκαζετε» (23-
10-2010) που αναφέρεται σε όσα συμβαίνουν ΣΗΜΕΡΑ, παρακαλώ, 
στη χώρα του Ερντογάν:
«Το μαυσωλείο του Ατατούρκ θα στολιστεί πριν από την γιορτή της δημοκρατίας 
στις 29-10 υπ΄ευθύνη του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Άγκυρας (ΑΤΟ). Στην 
γραπτή του ανακοίνωση το ΑΤΟ αναφέρει πως στα πλαίσια του σχεδίου “Τα 
λουλούδια της Τουρκίας με τους ανθοπώλες της Τουρκίας, στη γαλήνη του 
Ατατούρκ” το μαυσωλείο θα στολιστεί με 50.000 λουλούδια. Θα δουλέψουν 
150 λουλουδάδες από την Άγκυρα που χρησιμοποιώντας 20.000 κόκκινα και 
άσπρα γαρύφαλλα θα στολίσουν το μαυσωλείο σχηματίζοντας μια τουρκική 
σημαία 15 τετρ. μέτρων. 
Ο στολισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 8 ώρες. Κατά τη διάρκειά του θα 
τοποθετηθούνε και 200 από τα λουλούδια που φέρουν το όνομά του, τα “Λουλούδια 
του Ατατούρκ”. Επίσης θα ετοιμαστούν και 10 μεγάλες κατασκευές από λουλούδια. 
Στα πλαίσια του σχεδίου αυτού, θα εργαστεί και η Επιτροπή ανθοπωλών 
και εμπόρων μπαχαρικών. Τα έξοδα για τα λουλούδια που θα στολίσουν το 
μαυσωλείο του Ατατούρκ θα πληρωθούνε από το Εμπορικό Επιμελητήριο της 
Άγκυρας ΑΤΟ. Επίσης στα πλαίσια του σχεδίου θα διοργανωθεί και “αγώνας 
δρόμου λουλουδιών της δημοκρατίας” από την Σμύρνη ως την Άγκυρα. Ο 
αγώνας δρόμου θα αρχίσει στις 27 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη από το μνημείο 
του Χασάν Ταχσίν που έριξε την πρώτη σφαίρα και θα περατωθεί στις 29 
Οκτωβρίου στο Μαυσωλείο του Ατατούρκ. Κατά την διάρκεια του αγώνα 
θα ληφθεί χώμα από τα μνημεία του Ντομλούπιναρ, του Κοτζάτεπε και του 
λοχαγού Αγά Εφέντη, και θα παραδοθεί στο Μαυσωλείο του Ατατούρκ. Στο 
σχέδιο αυτό συνολικά από όλη την Τουρκία θα μετέχουν 500 ανθοπώλες. 
Επίσης στα πλαίσια του σχεδίου, κατά μήκος της διαδρομής από την Σμύρνη 
ως την Άγκυρα, θα κατατεθούν στεφάνια σε όλα τα μέρη που υπάρχουν 
μνημεία του Ατατούρκ. Θα υπάρχουν επισκέψεις σε σημαντικά σημεία και 
μνημεία του εθνικοαπελευθερωτικού πολέμου όπου θα αφεθούνε 100.000 
γαρύφαλλα.» 
Φαντάζεστε έναν κανονικό άνθρωπο του 21ου αιώνα που ζει μέσα σ’ 
αυτήν την παράνοια; Πώς να επιβιώσει;

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ:
Πείνα ἀλλά ...ντηµόκραση

Πρόπερσι ἦταν 5 τά ἑκατοµµύρια τῶν Ἀφγανῶν πού ζοῦσαν σέ 
ἀκραία φτώχεια στήν πατρίδα τους. Ἐφέτος εἶναι σχεδόν διπλάσιοι, 
φτάσανε τά 9 ἑκατοµµύρια, σύµφωνα µέ ἐπίσηµες πηγές, τῆς 
Καµπούλ καί διεθνῶν ὀργανισµῶν! Μιλᾶµε δηλαδή γιά πείνα καί 
ἀδυναµία κάλυψης τῶν βασικῶν ἀναγκῶν, ὅπως καί γιά µηδενική - 
ἤ σχεδόν µηδενική - γαιοκτησία. Ὁ ἁρµόδιος ὑπουργός ἀνακοίνωσε 
τήν ἵδρυση Ἐθνικῆς Ἀρχῆς Γαιῶν καί παροχές γιά τούς ἀγρότες 
(δάνεια, σπόροι, λιπάσµατα...), µά καί µίλησε γιά παρακαταθήκη 
ποσοτήτων σιτηρῶν πρός διανοµή γιά ὥρα ἀνάγκης. 
Ὅλα αὐτά βεβαίως καθώς βαδίζουµε πρός τή συµπλήρωση µιᾶς 
δεκαετίας ἀπό τήν εἰσβολή τῶν Ἀµερικανῶν. Τελικά ποιά ἦταν 
εἴπαµε ἡ ἀφορµή γιά τήν εἰσβολή ἐκείνη; Τό κρυσφύγετο τοῦ Μπίν 
Λάντεν; Ἡ ὀπισθοδροµικότητα τῶν Ταλιµπάν; Τά δικαιώµατα τῶν 
Ἀφγανίδων γυναικῶν; Ἡ ἀπουσία κοινοβουλευτικῆς δηµοκρατίας; 
Ποιός θυµᾶται; Ποιός σκοτίζεται; Τό πραγµατικό ἀποτέλεσµα τό 
λένε οἱ ἀριθµοί πού προηγήθηκαν, χωρίς βεβαίως νά ἐπιτευχθεῖ καί 
καµµία πρόοδος σέ ὁποιοδήποτε ἀπό τά ἀνωτέρω θέµατα. Κι ὕστερα 
ψάχνουµε νά βροῦµε γιατί αὐξήθηκε τόσο ἡ ἔλευση οἰκονοµικῶν 
προσφύγων στά σύνορά µας...

 Παραθέτουµε κατωτέρω τούς ἀνθρώ-
πους πού θέτουν ὑποψηφιότητα µέ τόν 
«Σπάρτακο», δίνοντας µιά µάχη γιά τήν 
τιµή τῆς τοπικῆς κοινωνίας καί γιά τήν 
προσωπική τους ἀξιοπρέπεια µέσα σέ µιά 
πολιτική ζωή ἐκµαυλισµένη ὡς τό µεδούλι. 
Ἡ ἀνθρώπινη ποιότητα περισσεύει καί 
πραγµατικά εἴµαστε ὑπερήφανοι γιά 
ὅλους τους!

Υποψήφιος ∆ήµαρχος
Νεκτάριος ∆απέργολας - ∆ρ. Ιστορίας

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
1. Αµανατίδης ∆ηµήτριος – Γεωπόνος
2. Αχµέτ Τζεµ – Ιδιωτ. Υπάλληλος
3. Βερβερίδης Φίλιππος – Καθηγητής 
ΤΕΙ
4. Γαρυφάλλου ∆ηµήτριος – Συλλέκτης / 
Ερευνητής
5. Γκοτζαρίδης Κώνσταντίνος – Πολιτ. 
Μηχανικός Τ.Ε.
6. ∆ανέζου Ειρήνη – Ιδιωτ. Υπάλληλος
7. Εφετζής Γεώργιος – Άνεργος
8. Καραγιαννίδης Αθανάσιος – Ιδιωτ. 
Υπάλληλος
9. Καραΐσκος Κωνσταντίνος – Μαθηµα-
τικός, διευθυντής του «Αντιφωνητή»
10. Καρακολίδης Παναγιώτης – Φιλόλο-
γος
11. Κατσανέβα - Ιωακειµίδου Ελένη 
– Θεολόγος
12. Κελέσης Γεώργιος – Γιατρός
13. Κεραµιτζής ∆ηµήτριος – ∆ασολόγος
14. Κιαµήλ Εµπρά – Ιδιωτ. Υπάλληλος
15. Κιτούλης Στυλιανός – Ιδιωτ. 
Υπάλληλος
16. Κοντόλια Αναστασία – Οικιακά
17. Κυριαζής Κυριάκος – Γιατρός

18. Μάλλιου Παρασκευή – Αναπλ. 
Καθηγήτρια ∆ΠΘ
19. Μαµούκαρη Περσεφόνη – Κα-
θηγήτρια Αγγλ. Φιλολογίας
20. Μεχµέτ Ζεχριέ – Οικιακά
21. Μητσοπούλου Ευδοκία – Οδο-
ντοτεχνίτης
22. Μποζατζή Αγγελική – Ελεύθ. 
Επαγγελµατίας
23. Νικηφορίδης ∆ηµήτριος 
– Γιατρός
24. Οσµάν Τζανσού – Οικιακά
25. Παπαγεωργίου Μαρία – ∆α-
σκάλα
26. Παπαδόπουλος Αντώνιος – Σω-
φρονιστικός Υπάλληλος
27. Πάφης Γεώργιος – ∆ρ. ΤΕΦΑΑ
28. Προυσινούδης Ιωακείµ – Ελεύθ. 
Επαγγελµατίας
29. Σεµπελίδης Γρηγόριος – Σύµ-

βουλος Internet
30. Σερετίδης Μιχαήλ – Ελεύθ. Επαγγελ-
µατίας
31. Σκέντο Μιρέλα – Ιδιωτ. Υπάλληλος
32. Σωτηρίου Σταυρούλα – Οικιακά
33. Τακίδης Γεώργιος – Χηµικός Μηχανι-
κός
34. Φωλιάς ∆ηµήτριος – Φυσικός
35. Χατζηαγαπίου Ανδρέας – Καθηγητής 
Πληροφορικής
36. Χεργκελετζή Ευµορφία – Βοηθός Αναι-
σθησιολόγος
37. Χουσεΐν Χουσεΐν – Ιδιωτ. Υπάλληλος

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΓΕΙΡΟΥ
1. Βγενάς Παναγιώτης – Πολιτικός Μηχα-
νικός
2. Θεοδωρίδης Παναγιώτης – Ιδιωτ. Υπάλ-
ληλος
3. Σπουρίτα Μαρία – Οικιακά

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΕΟΥ ΣΙ∆Η-
ΡΟΧΩΡΙΟΥ
1. Λύρατζης Αναστάσιος – Μουσικός
2. Μποζατζή Βασιλική – Ιδιωτ. Υπάλληλος

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΟΤΗ-
ΝΗΣ
1. Αχµέτ Μεργιέµ – Οικιακά
2. Αχµέτ Ντιλάκ – Οικιακά
3. Καλοδηµίδης Πάρις – Γεωλόγος
4. Κάλφας Σταµάτιος – Ιδιωτ. Υπάλληλος
5. Καραΐσκος Κοσµάς – Ελεύθερος Επαγ-
γελµατίας
6. Κασάπης ∆ηµήτριος – Αγρότης
7. Μεχµέτ Αλή Νεντίµ – Εργάτης
8. Παρλάκ Ελισάβετ – Ιδιωτ. Υπάλληλος
9. Σουλεϊµάν Μουµίν – Εργάτης

ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΑΙΓΕΙΡΟΣ: Σιδηρόπουλος ∆ηµήτριος 
– Ιδιωτ. Υπάλληλος
ΓΡΑΤΙΝΗ: ∆ελίδου Ζωγραφίνα – Κτηνο-
τρόφος
ΘΡΥΛΟΡΙΟ: Χασαντζόγλου Ριτβάν – Αγρό-
της
ΚΟΣΜΙΟ: ∆άγκα Γεωργία – Νηπιαγωγός
Ν.ΣΙ∆ΗΡΟΧΩΡΙ: Κουρτ Χασάν – Εργάτης
ΠΑΓΟΥΡΙΑ: Ρωσίδου Μαρίνα – Αγρό-
τισσα
ΚΑΡΥ∆ΙΑ: Ξανθού-Αµανατίδου Χρυσάνθη 
– Φιλόλογος

« Σ Π Α Ρ Τ Α Κ Ο Σ »
Παράταξη Πολιτῶν γιά 

τόν Δῆµο Κοµοτηνῆς
ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ!



Ἡ ρουφιανιά τοῦ 15νθημέρου

Αὔξηση τῶν ἑλληνικῶν ρατσιστικῶν 
/ παράνοµων ἱστοσελίδων βλέπει τό 
SafeLine.gr κάποιου Νίκου Φρυδᾶ. 
Ἐκφοβιστικές ταµπέλες, σκόπιµη 

σύγχυση κι ἀποδείξεις πουθενά!
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Ὁ Γιωργάκης τοῦ 15νθημέρου

Μέ τήν διακαναλική του συνέντευξη 
γέµισε τή χώρα µέ νηπιώδη ψέµµατα 
καί τό ἐξωτερικό µέ τή βεβαιότητα τῆς 
ἀναπόφευκτης χρεωκοπίας µας ἐντός 

3ετίας. Διαβάστε καί κατωτέρω.

Ἡ δήλωση τοῦ 15νθήμερου 

“Τέτοια ντροπή γιά τόν ἑλληνικό λαό 
δέν τήν περίµενα (...) νά ὑποφέρει 
ξανά ἀπό δουλοπρεπεῖς ἀνθρώπους 
πού ὑποκλίνονται µπροστά στούς ξέ-
νους” (Μ. Γλέζος, Ἀντίπαρος, 22/10)

Ἡ παραίτηση τοῦ 15νθημέρου

Τῆς κ. Θάλειας Δραγώνα ἀπό τό 
ὑπουργεῖο Μή Ἐθνικῆς Παιδείας. 
Φυσικά τό χαρήκαµε, ἀφοῦ οἱ ἰδέες 
της χάσανε, ἀλλά τή ζηµιά µᾶλλον 
θά τή συνεχίσει ἀπό ...ἄλλο µετερίζι.

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Τις τελευταίες εβδοµάδες είναι 
εµφανέστατη η προσπάθεια 

της κυβέρνησης για την κλιµάκωση 
της πόλωσης και την προβολή 
της ολοκληρωτικής νοοτροπίας 
προπαγάνδας περί συλλογικής 
ευθύνης για το Μνηµόνιο και την 
υποταγή µας στους ατλαντικούς 
επικυρίαρχους. Όσο µετατρέπεται 
η ψήφος στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές σε δηµοψήφισµα κατά του 
Μνηµονίου και όσο αποκαλύπτεται 
ότι η εγκαθίδρυση της τρόικας στην 
Ελλάδα δεν ήταν αναπότρεπτη, παρά 
µεθοδευµένη και συστηµατική 
προσπάθεια του πρωθυπουργού, 
τόσο αισθάνεται ο ίδιος και οι 
καθοδηγητές του, σύµβουλοι 
διάφοροι ή επίβουλοι - διότι πολλά 
παράξενα συµβαίνουν στου Μαξίµου 
και στην κορυφή της κυβέρνησης -, 
ότι δεν έχουν άλλο δρόµο επιλογής 
τις δύο τελευταίες εβδοµάδες έως την 
κάλπη. Η ολοκληρωτικής νοοτροπίας 
προπαγάνδα είχε µεθοδευθεί 
σχεδόν τέλεια, όσο σε λίγες άλλες 
φορές στην ιστορία· αρχική της 
εκκίνηση ήταν η διαστρέβλωση των 
δηµοσιονοµικών στοιχείων - χωρίς 
ποτέ να δοθούν στη δηµοσιότητα 
- και ο καταλογισµός της ευθύνης 
στην προηγούµενη κυβέρνηση, 
µε ταυτόχρονη διατυµπάνισή της 
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, 
µε πρώτον στην προπαγάνδα τον 
Γ.A. Παπανδρέου· στο εσωτερικό 
διαλαλείτο η ηλεκτρονική διακυβέρ-
νηση, αλλά επιβαλλόταν η παρά- 
λυση της δηµοσίας διοίκησης, µε 
τις µεταφορές αρµοδιοτήτων στα 
διάφορα υπουργεία επί εξάµηνο και 
την κατάργηση όλων των διαδικασιών 
εισπράξεως εσόδων του δηµοσίου, 
νοµιµοποίηση αυθαιρέτων, έκτακτη 
εισφορά, προγράµµατα ΕΣΠΑ και 
άλλα. 

Την ίδια στιγµή δεν έγινε καµµία 
προσπάθεια αξιολόγησης των 

δηµοσιονοµικών αναγκών µας του 
εποµένου έτους - διότι για το  2009, 
είχαν ήδη εξασφαλισθεί αρκετά 
ταµειακά πλεονάσµατα και δεν 
υπήρχε ανάγκη αµέσου προσφυγής 
σε δανεισµό -, αλλά και διερεύνησης 
των δυνατοτήτων µας στις δυτικές 
αγορές, στις οποίες παραµέναµε 
προσηλωµένοι. Μοναδική 
ενασχόληση της κυβέρνησης 

ήταν η δυσφήµιση της χώρας στο 
εξωτερικό απ΄ τον πρωθυπουργό 
µε τους ισχυρισµούς του ότι µας 
επαρκούν τα κονδύλια του Διεθνούς 
Νοµισµατικού Ταµείου, αλλά και η 
περιφρονητική του στάση προς την 
Ευρωζώνη και τους ηγέτες της, ενώ  
οι διαπληκτισµοί των υπουργών για 
τις αρµοδιότητές τους και η προ-
γραµµατισµένη επιχείρηση εκδιώ-
ξεως των Κινέζων απ΄ το λιµάνι του 
Πειραιά δέσποζαν στο εσωτερικό, 
µαζί µε τις εξαγγελίες για πληθώρα 
Εξεταστικών Επιτροπών. 

Κύριο όπλο της κυβέρνησης 
ήταν η πλήρως υποταγµένη 

διαπλοκή, ατλαντική και 
επιχώρια. Οι προειδοποιήσεις του 
Σαµαρά, άλλων πολιτικών της 
αντιπολίτευσης, πολλών βουλευτών 
της κυβέρνησης, αλλά και υπουργών, 
µε την αγωνιώδη επίκληση, «πάρτε 
µέτρα για την οικονοµία», δεν 
εισακούστηκαν. Ακόµη ξεχάσθηκε 
και ο λόγος της προσφυγής στις 
εκλογές απ΄ τον Καραµανλή, 
η ανάγκη λήψεως επειγόντως 
οικονοµικών µέτρων. Όλα αυτά 
συµποσούνται σε δύο κύριους 
άξονες: πρώτον, την ολοκληρωτικής 
νοοτροπίας προπαγάνδα, περί 
συλλογικής ευθύνης, και δεύτερον, 
τον ασφυκτικό εγκλωβισµό της 
χώρας στις ατλαντικές αγορές και 
µόνο. Το πρώτο ενισχύθηκε και απ΄ 
τον αντιπρόεδρο, µε το περίφηµο, 
«µαζί τα φάγαµε», αλλά δεν έδωσε 
στη δηµοσιότητα τα στοιχεία για το 
πότε διορίσθηκαν οι 750.000 δηµόσιοι 
υπάλληλοι, όπως και την ενοχοποίηση 
του τέως πρωθυπουργού και των 
κυβερνήσεών του ως αποκλειστικών 
υπευθύνων για την οικονοµική µας 
χρεωκοπία. 

Φυσικά τα δοµηµένα οµόλογα του 
2001 - 2002 και η εξαφάνιση των 5 

δις ευρώ απ΄ τους λογαριασµούς δεν 
αναφέρονται, ούτε οι µυστικοί δείπνοι 
του «Πεντελικού» και οι συνάφειες µε 
τους Αµερικανοεβραίους τραπεζίτες 
του πρωθυπουργού, της οικογενείας 
του και των επιτελών του. Αυτά 
θεωρούνται ταµπού, οπότε και 
η Εξεταστική για την οικονοµία 
περιορίζεται στο 2007-2009, επειδή 
οι λογαριασµοί των δοµηµένων 
οµολόγων φθάνουν έως το 2006, όταν 
τους πλήρωσε ο ελληνικός λαός. 
Η επίσκεψη του Κινέζου πρωθυ-
πουργού αποτελεί σταθµό για 
την πρόσφατη ιστορία µας, διότι 
πέραν της εµφάσεως στην ανάγκη 
διαλόγου των δύο αρχαίων και 

ζωντανών πολιτισµών και στο ρόλο 
της ναυτιλίας στις σχέσεις µας, ο 
Ουέν Τζιαµπάο, αποκάλυψε και τις 
δυνατότητες προσφοράς πιστώσεων 
για τις δηµοσιονοµικές µας ανάγκες. 
Ο πρωθυπουργός όµως, όχι µόνο 
αρνήθηκε, αλλά απέκλεισε κάθε 
δυνατότητα προσφυγής στο µέλλον, 
παρά την παρώθηση προς την 
κατεύθυνση αυτή απ΄ τις Βρυξέλλες. 
Ήδη πολλές ευρωπαϊκές χώρες 
προσφεύγουν στην Κίνα και στους 
αναδυοµένους, ενώ εµείς είχαµε 
εκδώσει οµολόγα σε αυτές τον 
Δεκέµβριο του 2008 και τον Ιανουάριο 
του 2009, όπως το επιβεβαίωσε 
και ο Κινέζος πρωθυπουργός. Ο 
Γ.Α.Π. αρνείται πεισµατικά και η 
διαπλοκή επιµένει στην ανάγκη 
προσαρµογής µας στις ατλαντικές 
αγορές, στο «παγκόσµιο» σύστηµα 
όπως το αποκαλεί, δηλαδή πλήρους 
υποδουλώσεως στις αµερικανο-
εβραϊκές τράπεζες. Η πρόκληση εις 
βάρος των Ελλήνων είναι τροµερή, 
έστω και από δηµοσιονοµικής µόνο 
πλευράς. Κλείνουµε τα µάτια, 
διότι σε αυτές τις εντολές υπακούει 
ο πρωθυπουργός, στη σηµερινή 
διεθνή οικονοµική πραγµατικότητα 
και µένουµε προσηλωµένοι στο 
ατλαντικό σύστηµα, όχι για την 
επιβίωσή µας, αλλά για την επιβίωση 
των αµερικανοεβραϊκών τραπεζών. 
Θυσιάζουµε την Ελλάδα, τη 
σηµερινή και τις µελλοντικές γενιές. 
Φυσικά το παιχνίδι είναι χαµένο για 
τους Αµερικάνους, αλλά αυτό δεν 
το σκέπτεται η κυβέρνηση και πολύ 
λιγότερο σκέπτεται το µέλλον της 
Ελλάδος. 

Υπάρχει και η τελευταία πτυχή· 
απ΄ τις δυτικές χώρες η Ελλάδα 

έχει τις περισσότερες οικονοµικές 
σχέσεις µε την Κίνα και τους 
Αναδυοµένους, λόγω της ναυτιλίας 
µας, εκτός κι αν εξαιρέσουµε την 
εµπορική ναυτιλία απ΄ την οικονοµία 
µας, όπως έκανε ο πρωθυπουργός 
µε την κατάργηση του υπουργείου 
Εµπορικής Ναυτιλίας, αλλά και την 
ανασύστασή του χωλό και αδύναµο. 
Μεγάλο µέρος των οµολόγων 
µας θα πωληθούν σε κεφάλαια, 
εµµέσως ή άµεσα σχετιζόµενα µε 
τον εφοπλισµό, εποµένως δεν θα 
είµαστε και τόσο υποχρεωµένοι 
στους τρίτους. Αλλά η κυβέρνηση 
απέκλεισε τον δρόµο αυτό, ο οποίος 
ούτε Μνηµόνιο θα έφερνε ούτε την 
τρόικα, παρά την χρηµατοδότηση της 
ελληνικής οικονοµίας µε πληθώρα 
και χαµηλών επιτοκίων κεφάλαια 

Η επιλογή του πρωθυπουργού ήταν 
πολιτική και προσωπικώς δική του 
και του περιβάλλοντός του ή της 
οικογενείας του. Ήταν πολιτική 
εγκλωβισµού της χώρας στην 
οικονοµική χρεωκοπία και στην 
ολοκληρωτική εξουσία. Απέτυχε 
εις αµφότερα, αλλά δεν φαίνεται 
διατεθειµένος να αναπροσαρµόσει 
την τακτική του και έχει κηρύξει 
δηµοψήφισµα ενόψει των εκλογών 
της 7 Νοεµβρίου, απειλώντας (ποιόν;) 
µε εθνικές εκλογές.

Κ. Μ. Βολιώτης

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
Η έκθεση του Σπύρου Μερκούρη «Δημο-
κρατία και Μάχη του Μαραθώνα» στο 
Ζάππειο ήταν μία από τις εκδηλώσεις 
εορτασμού των 2.500 χρόνων από τη 
Μάχη του Μαραθώνα. Πολύ σωστά τόνισε 
ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού 
Παύλος Γερουλάνος ότι «Σε έναν κόσμο 
που με μανία ψάχνει παγκόσμια ιδανικά, 
δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι 2.500 χρόνια 
μετά, οι αξίες που γέννησε η Αθηναϊκή 
Δημοκρατία, οι αξίες της ελευθερίας και της 
ισότητας του ατόμου επιστρέφουν ξανά ως 
οι μόνες που μπορούν να αντιμετωπίσουν 
τις προκλήσεις του μέλλοντος». Κι επίσης 
ότι «Η ταυτότητά μας σαν χώρα σήμερα 
ορίζεται τόσο από το πώς προβάλλουμε τη 
νέα μας δημιουργία όσο και από το πώς 
συμπεριφερόμαστε στην παράδοσή μας».
Μήπως όμως δεν πρέπει να επικεντρώνου-
με αποκλειστικά στην Δημοκρατία; Είναι 
βεβαίως κατανοητοί οι επικοινωνιακοί 
λόγοι για κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε όμως 
και να παραποιούμε την ιστορική αλήθεια 
για χάρη παροδικών σκοπιμοτήτων. Αυτοί 
που συγκρούστηκαν στον Μαραθώνα 
ήταν πρωτίστως οι Έλληνες (ανεξαρτήτως 
πολιτεύματος) με τους Πέρσες και 
η αφορμή δεν ήταν η δημοκρατία* 
(που άλλωστε μόλις είχε ξεκινήσει σε 
ορισμένες μονάχα πόλεις) αλλά η στήριξη 
της ιωνικής εξέγερσης κατά των Περσών. 
Συγκρούστηκε η ασιατική δεσποτεία 
με το ελληνικό πνεύμα της ελευθερίας, 
το οποίο μεταξύ άλλων εφηύρε και την 
(άμεση) δημοκρατία. Ο - αριστοκρατικών 
αντιλήψεων - Μιλτιάδης δεν πολέμησε 
υπέρ της ...καθολικής ψήφου αλλά υπέρ 
βωμών και εστιών. Όλα τ΄ άλλα...

* δεν είναι ότι μας ζήλευαν για τις ελευθερίες 
μας, που θα έλεγε κι ο βλακοΜπούς
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Μαθήµατα τουρκικῆς γλώσσας θά ὑλοποιήσει (µεταξύ ἄλλων) ὁ 
Ἐµπορικός Σύλλογος Ἀλεξανδρούπολης, σέ συνεργασία µέ τό Κέντρο 
Ἀνάπτυξης Ἑλληνικοῦ Ἐµπορίου τῆς Ἐθνικῆς Συνοµοσπονδίας 
Ἑλληνικοῦ Ἐµπορίου. Τά σεµινάρια θά γίνουν 1-8 Νοεµβρίου καί 

µποροῦν νά τά παρακολουθήσουν οἱ ἐνδιαφερόµενοι ἔµποροι καί ἐπαγγελ-
µατίες. Ποιό εἶναι ὅµως τό σκεπτικό τῆς ἀπόφασης αὐτῆς; Σύµφωνα µέ 
τήν ἀνακοίνωση τοῦ Συλλόγου ἐπιλέχθηκε ἡ τουρκική γλῶσσα γιατί «τόν 
τελευταῖο καιρό ὑπάρχει κίνηση ἀπό Τούρκους ἐπισκέπτες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν 
τή διάθεση (sic) νά γνωρίσουν τήν ἀγορά τῆς Ἀλεξανδρούπολης»! Εἶµαι 
πραγµατικά περίεργος νά µάθω, τί νοµίζουν ὅτι θά πουλήσουν οἱ ἔµποροι 
τῆς Ἀλεξανδρούπολης στούς Τούρκους - πέρασαν καµµιά 500αριά φέτος τό 
καλοκαίρι ἀπό τήν πόλη - ἐκτός ἀπό κανά σουβλάκι. Εἴπαµε, ὁ πνιγµένος 
ἀπό τά µαλλιά του πιάνεται, ἀλλά ἄς ἔχουµε µιάν ἐπαφή καί µέ τήν 
πραγµατικότητα...

Τελικά ἔχει πλάκα ὅταν µία µόδα τῶν βαρυεστηµένων δυτικῶν πάει 
νά µεταλαµπαδευτεῖ στήν καθ’ ἡµᾶς Βαλκανία. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα τῶν καταστάσεων πού προκύπτουν εἴχαµε πρό ἡµερῶν  
(23/10)  στήν κεντρική πλατεία τῆς Κοµοτηνῆς, ὅπου ἔλαβε χώρα µιά 

«δράση γιά τήν ἐξάλειψη τῆς φτώχειας» ἀπό µέλη τῆς Διεθνοῦς Ἀµνηστίας 
Κοµοτηνῆς (στήν πλειοψηφία τους φοιτήτριες στήν πόλη). Ἡ Β.Γ., ἀναφέρθηκε 
στό ζήτηµα τῶν Ροµά τῆς Ρουµανίας, οἱ ὁποῖοι ὑποβλήθηκαν σέ ἀναγκαστικές 
ἐξώσεις ἀπό τήν ρουµανική κυβέρνηση καί µετεγκαταστάθηκαν τό 2004 σέ 
µεταλλικές καµπίνες κοντά σέ ἐργοστάσιο ἐπεξεργασίας λυµάτων. Στόχος, 
λέει, τῆς Διεθνοῦς Ἀµνηστίας εἶναι νά πιεστεῖ µέ συλλογή ὑπογραφῶν 
ἡ ρουµανική κυβέρνηση ὥστε νά ἀλλάξει στάση ἔναντι τῶν ἀνθρώπων 
αὐτῶν. Δέν ξέρω τί γνωρίζει γιά τόν τόπο µας ἡ Β.Γ. ἀλλά καλοῦ κακοῦ τήν 
πληροφορῶ ὅτι στήν ἄκρη τῆς Κοµοτηνῆς (τέρµα ὁδοῦ Ἀδριανουπόλεως) 
ὑπάρχει οἰκισµός µέ 1000 κατοίκους Ροµά πού µένουν σέ παράγκες ἐλεεινές 
καί τρισάθλιες. Ἀντί λοιπόν νά µαζεύουµε ὑπογραφές γιά νά πιέσουµε τήν 
µακρινή κυβέρνηση τῆς Ρουµανίας (!), ἄς δοῦµε πρῶτα τά δικά µας χάλια...

Πραγµατοποιήθηκαν µέ τό ζόρι, λόγῳ τῶν ἄσχηµων καιρικῶν 
συνθηκῶν, οἱ παρελάσεις τῆς 28ης Ὀκτωβρίου στίς θρακικές 
πόλεις (Ξάνθη, Κοµοτηνή, Ἀλεξανδρούπολη). Τα σχολεῖα λόγῳ 
ψύχους δέν παρέλασαν, παρέλασε ὅµως ὁ Στρατός καί τά τµήµατα 

τῆς Ἐθνοφυλακῆς (Ἀλεξανδρούπολης - Τραϊανούπολης), κλέβοντας τήν 
παράσταση καί τά χειροκροτήµατα. Ὁ ἐλάχιστος κόσµος πού παραβρέθηκε 
ἔνιωσε περήφανος γιά τά ἔνστολα παιδιά τῆς πατρίδας µας µά καί γιά τούς 
Ἐθνοφύλακες, πού παρά τά χρονάκια τους, ἔδειξαν πώς ὁ ἐθελοντισµός, τό 
(ξεχασµένο) φιλότιµο καί ἡ ἀγάπη γιά τήν Πατρίδα µποροῦν νά µᾶς βγάλουν 
ἀπό τό σηµερινό τέλµα τῆς νεοελληνικῆς παρακµῆς. 

Μετά τήν ἐναέρια καί θαλάσσια 
παρουσία τῆς FRONTEX στά σύνορα 
τῆς χώρας µας, τώρα κι Εὐρωπαῖοι 
στρατιῶτες θά ἐπιτηροῦν τά χερσαῖα 
σύνορά µας στόν Ἕβρο! Βεβαίως καί 
θά εἶναι ἔνοπλοι, ἁπλῶς ἡ χρήση 
τῶν ὅπλων τους θά δικαιολογεῖται 
µόνο σέ περιπτώσεις πού οἱ ἴδιοι 
«θά βρίσκονται σέ κίνδυνο». 

Ἄν αὐτό δέν εἶναι κατάντια 
τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους καί 
ὁµολογία ἀδυναµίας γιά τήν 
αὐτοσυντήρησή του, ἄς πεῖ κάποιος 
τί εἶναι. Μετάθεση τῆς εὐθύνης στίς 
Βρυξέλλες γιά τό πρόβληµα τῆς 
λαθροµετανάστευσης; Οἰκονοµία 
πόρων γιά τό ἡµέτερο Δηµόσιο; Κι 
ἄν οἱ Νορβηγοί, Δανοί, Λεττονοί 
κτλ στρατιῶτες κάνουν «ἄλλες» 
δουλειές στόν Ἕβρο, ποιός θά τούς 
ἐγκαλεῖ; Ποιός θά εἶναι ὁ ρόλος 
τοῦ ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καί τῆς 
Συνοριοφυλακῆς στήν περιοχή;
Ζοῦµε ἕναν ἀπίστευτο τραγέλαφο: 
πρῶτα µᾶς βάλαν νά ξηλώσουµε 
ὅλα τά (περιφραγµένα καί πλήρως 
σεσηµασµένα) ναρκοπέδια τοῦ 
Ἕβρου, µετά ἀπαγόρευσαν τήν 
προβολή κάθε ἀντίστασης στήν 
ἔλευση τῶν λαθροµεταναστῶν, 
ὕστερα νοµιµοποίησαν τήν παράνο- 
µη εἴσοδο στή χώρα καί τώρα ψά-
χνουν λύσεις σέ ξένους στρατούς!
Ξαναγυρνᾶµε στή Frontex, πού 
σύµφωνα µέ πρόσφατη ρύθµιση 
(2010/0039) µπορεῖ πλέον: Νά 
συλλέγει καί νά ἐπεξεργάζεται 
προσωπικά δεδοµένα ὑπόπτων 
γιά ἐµπλοκή σέ παράνοµες 
δραστηριότητες στά σύνορα. Νά 
ἀποσπᾶ ἀξιωµατούχους της σε 
τρίτες χῶρες, ἐκτός ΕΕ. Νά παίρνει 
τήν πρωτοβουλία γιά κοινές 
ἐπιχειρήσεις καί πιλοτικά σχέδια σέ 
συνεργασία µέ τά κράτη - µέλη. Νά 
ἀξιολογεῖ τά κράτη - µέλη σχετικά 
µέ τήν διαχείριση τῶν συνόρων τους. 
Νά συµβάλει στήν ἐκπαίδευση τῶν 

συνοριοφυλάκων κάθε κράτους. 
Νά ἐπισηµοποιήσει ἕναν κώδικα 
ἐπικοινωνίας γιά τίς ἐπιστροφές, 
ὁ ὁποῖος θά ἐφαρµόζεται σέ ὅλες 
τίς περιπτώσεις. Νά ἀναλαµβάνει 
ἄµεση εὐθύνη γιά τούς ἐπαναπα-
τρισµούς µετά τήν αἴτηση κάποιου 
κράτους - µέλους. Νά ἀναπτύξει 
καί νά διαχειρίζεται ἕνα σύστηµα 
πληροφόρησης κατάλληλο γιά τήν 
ἀνταλλαγή ἀπορρήτων πληροφο-
ριῶν. Κτλ, κτλ.
Μέ λίγα λόγια ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση 
ἀποφάσισε πλέον ὅτι τό κῦµα 
τῶν λαθροµεταναστῶν πρέπει νά 
ἀνακοπεῖ, κόντρα στίς ἄναρθρες 
κραυγές τῶν πολυπολιτισµικῶν,  
τῶν δῆθεν ἀνθρωπιστῶν καί ἄλλων 
«χρησίµων ἠλιθίων». Αὐτό βεβαίως 
σηµαίνει ἀνάσχεση τῶν τουρκικῶν 
σχεδίων καί συµφερόντων πού 
ἑδράζονται στό δουλεµπόριο. Ἐξ οὗ 
καί ἡ τούρκικη ἀντίδραση γιά τήν 
παρουσία τῆς FRONTEX στήν Ε/Τ 
µεθόριο (βλ. καί τίς προηγούµενες 
παρενοχλήσεις τῶν ἑλικοπτέρων 
καί ἀεροπλάνων της ἀπό τουρκικά 
µαχητικά): τίς ἀπύθµενα φαρισαϊκές 
«ἐπιφυλάξεις» του γιά τό ἔργο τῆς 
FRONTEX στόν Ἕβρο διατύπωσε ὁ 
Μετίν Τσοράµπατιρ, ἐκπρόσωπος 
τῆς ἁρµοστείας τοῦ ΟΗΕ γιά 
τούς πρόσφυγες (UNHCR) στήν 
Τουρκία. «Αὐτοί πού διαφεύγουν ἀπό 
βασανιστήρια κι αὐτοί πού φεύγουν 
γιά οἰκονοµικούς λόγους ταξιδεύουν 
ὅλοι µαζί στά πλοῖα, ἀλλά ἡ 
FRONTEX τούς µεταχειρίζεται ὅλους 
ὡς οἰκονοµικούς µετανάστες (...) δέν 
πρέπει νά ἐπαναπροωθοῦµε αὐτούς 
πού προσπαθοῦν νά γλυτώσουν 
ἀπό τά βασανιστήρια», δήλωσε ὁ 
ξεδιάντροπος ἐκπρόσωπος τοῦ κρά-
τους στό ὁποῖο τά βασανιστήρια 
ἀποτελοῦν προαιώνιο θεσµό! 
«Ἡ φύλαξη τῶν συνόρων εἶναι 
δικαίωµα κάθε χώρας, ἀλλά 
προτεραιότητα ἔχουν οἱ ἄνθρωποι 
πού διαφεύγουν ἀπό πιέσεις καί 
βασανιστήρια. Δέν πρέπει αὐτή ἡ 
ἀρχή νά καταπατεῖται», πρόσθεσε 
ὁ Τσοράµπατιρ, ὁλοκληρώνοντας 
ἕνα µάθηµα δηµοκρατικῶν ἀρχῶν 
ἀπό τό τουρκικό κράτος πρός τήν 
Εὐρωπαϊκή Ἕνωση...
Θά κάνει λοιπόν ἡ Εὐρώπη γιά µᾶς 
ὅσα δέν κάνει τό δικό µας κράτος; 
Μπορεῖ, ἐδῶ πού καταντήσαµε...

Ἡ FRONTEX στόν Ἕβρο

Τ’ ἀγαθά τῆς θρακικῆς πολυπολιτισµικότητας 
Ὅσο οἱ χρήσιµοι ἠλίθιοι τῶν ἐλίτ πασχίζουν νά µᾶς πείσουν γιά τό πόσο 
ὡραία -κι ἀνώτερη τῆς ὁµογενοῦς- εἶναι µιά πολυπολιτισµική κοινωνία, οἱ 
συγκρουσιακές πραγµατικότητες ἐξακολουθοῦν νά διαµορφώνονται καί 
νά παράγουν ἐξαµβλωµατικά φαινόµενα. Ἔτσι, στήν Κοµοτηνή εἴδαµε τήν 
περασµένη Παρασκευή ἕναν καβγά γιά ἀσήµαντο τροχαῖο ἀτύχηµα νά 
ἐξελίσσεται σέ θανατηφόρο µαχαίρωµα καί σέ βεντέτα µεταξύ δύο µεγάλων 
πληθυσµιακῶν ὁµάδων. Ἀπό τή µιά οἱ νεοπρόσφυγες ὁµογενεῖς µας ἀπό τήν 
πρώην ΕΣΣΔ καί ἀπό τήν ἄλλη οἱ µουσουλµάνοι Ροµά τῆς παραγκούπολης 
στό τέρµα τῆς ὁδοῦ Ἀδριανουπόλεως. Οἱ πρῶτοι θρήνησαν ἕνα θῦµα, τόν 
47χρονο Γ. Πασχαλίδη, ὅταν αὐτός πῆγε στόν οἰκισµό γιά νά ζητήσει τόν 
λόγο ἀπό τόν πρωταγωνιστή στό τροχαῖο Σιαµπάν Σιαµπάν, καί στήν 
προσπάθειά τους νά ἐκφοβίσουν τούς τσιγγάνους κάποιοι τραυµατίστηκαν 
ἀπό κυνηγετικά ὅπλα, λοστούς κτλ. Τά ἐπεισόδια ἔξω ἀπό τά δικαστήρια, 
ὅταν προσῆλθε στόν ἀνακριτή ὁ δράστης, ἦταν ἄνευ προηγουµένου καί τό 
κλῖµα στόν νεοπροσφυγικό οἰκισµό τῆς Νέας Μοσυνούπολης παραµένει 
εὐεπίφορο γιά παληκαρισµούς καί βεντέτες. Ὅλα τοῦτα βεβαίως σχετίζονται 
ἄµεσα µέ τήν κοινωνική καί οἰκονοµική περιθωριοποίηση τῶν ἀνθρώπων 
(καί τῶν µέν καί τῶν δέ), ἀλλά τέτοια ὥρα τέτοια λόγια...

Κ.Κ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΓΙΑΔΟΦΩΝΙΑ
Διαβάζοντας τήν προκήρυξη (ΣΟΧ Α1/2010) γιά τήν πλήρωση 
171 θέσεων δηµοσιογράφων µέ σύµβαση ἐργασίας ὁρισµένου 
χρόνου στήν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΕΡΤ-
Α.Ε.), δύο πράγµατα µᾶς ἐξόργισαν. Πρῶτον ἡ ἀπίστευτη 
ἀγραµµατωσύνη τοῦ συντάκτη (βαρυόµαστε τώρα νά 
παραθέσουµε τά δυό κραυγαλέα λάθη) καί δεύτερον ἡ εἰδική 
πρόβλεψη γιά τίς δύο θέσεις τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθµοῦ 
Κοµοτηνῆς: πρέπει, λέει, νά πιστοποιήσει «τήν πολύ καλή 
γνώση τῆς τουρκικῆς γλώσσας»!
Ἔτσι βλέπουµε ὅτι στήν περιοχή µας οἱ µειονοτικοί ἔχουν 
καί πάλι προβάδισµα σέ κάποιες θέσεις ἐργασίας. Καί ἄντε, 
νά δεχθοῦµε τήν χρησιµότητα τοῦ προσόντος, ἄν ἀφορᾶ 
τήν ἐκφώνηση τουρκόφωνων προγραµµάτων. Ὅµως ἐξ 
ὅσων γνωρίζουµε - καί διεθνῶς τε καί ἐπισήµως ἰσχυρίζεται 
ἡ ἑλληνική πολιτεία - στή Θράκη ὑπάρχουν κι ἄλλοι 
ἀλλόγλωσσοι, µειονοτικοί καί µή: ρωσόφωνοι, ποµακόφωνοι, 
τσιγγανόφωνοι... Τουρκόφωνους δηµοσιογράφους ἔχει καί 
τώρα ἡ κρατική µας ραδιοφωνία, πότε ὅµως θά προσλάβει τόν 
πρῶτο (1ο!) Ποµάκο; Πότε δηλαδή θά ὑπερασπιστεῖ ἐµπράκτως 
κι ὄχι µόνο στά λόγια τήν πολιτισµική ποικιλοµορφία στό 
ἐσωτερικό τῆς µειονότητας; Πᾶνε 13 χρόνια πού τό εἶχε 
ζητήσει (δίς!) αὐτό τό Κέντρο Ποµακικῶν Μελετῶν ἀπό τήν 
τότε διοίκηση τῆς ΕΡΤ καί δέν ἔλαβε οὔτε κἄν ἀπάντηση 
ἀπό τόν Τζαννετάκο (τί νά περιµένει ἄλλωστε κανείς ἀπό 
δαῦτον...). Βρισκόµαστε στό 2010 καί τά ἐγκλήµατα σέ βάρος 
τῶν Ποµάκων τῆς Θράκης συνεχίζονται ἀπρόσκοπτα, λές καί 
βρισκόµαστε στήν µετεµφυλιακή Ἑλλάδα*. Ὁ ραγιαδισµός 
δέν ἄλλαξε καθόλου!

* Καλά πού εἶναι ὁ Σεµπαεδίν Καραχότζα, πού µόνος του 
συντηρεῖ τήν ποµακική γλῶσσα στά ἐρτζιανά, µέ τό δελτίο 
εἰδήσεων στό ξανθιώτικο «Κανάλι 6»

Τί κάνει νιάου νιάου στο Πρακτορείο;

Άλλο ένα περιστατικό προεκλογικού εκβιασμού από τους 
προξενικούς μηχανισμούς καταγράφηκε στις 16 Οκτωβρίου. 
Οι μέχρι εκείνη των ώρα υποψήφιοι του Άρη Γιαννακίδη για 
τον Περιφερειακό του (πασοκικό) συνδυασμό, Τζελαετίν 
Δουλγέρ, Χουσεΐν Σεδάτογλου και Ιρφάν Χατζηγενέ του 
έθεσαν ωμά το δίλημμα: «Ή μένουμε μόνον εμείς στον 
συνδυασμό σου ή φεύγουμε όλοι αν φέρεις κι άλλον». Ο φόβος 
της διάσπασης των μουσουλμανικών ψήφων και η ανάγκη 
να ξεκαθαρίσει τό ποιος κάνει κουμάντο λειτούργησαν 
με τέτοιον τρόπο και οι απειλές δεν ήταν μούφα: Όντως 
παραιτήθηκαν οι 3 υποψήφιοι και αντικαταστάθηκαν την 
τελευταία στιγμή από τον δύσμοιρο Γιαννακίδη. Το ωραίο 
ήταν το φινάλε: την επομένη βρέθηκαν και οι τρεις στο 
τουρκικό Προξενείο της Κομοτηνής και συναντήθηκαν με 
τον πρόξενο Μουσταφά Σάρνιτς γιά ...2,5 ώρες! 

Ψευδεῖς δηλώσεις 
ἐντοπιότητας;

Ἄλλο ἕνα δεῖγµα τῆς µειονοτικῆς 
αὐθαιρεσίας, τήν ὁποία διαρκῶς 
συγχωροῦν στούς πράκτορες 
τῆς Ἄγκυρας κάποιοι δικοί µας, 
εἴχαµε πρόσφατα. Ὁ µειονοτικός 
συνδυασµός ΙΣΟΤΗΤΑ γιά τόν 
δῆµο Ξάνθης εἶχε ὑποχρέωση 
νά κατεβάσει στόν δῆµο 
Σταυρούπολης ὑποψηφίους πού 
εἶναι µόνιµοι κάτοικοι ἐκεῖ, ὅπως 
ἔπραξαν ὅλοι. Περιφρονώντας 
ὅµως τή νοµιµότητα καί τήν κοινή 
γνώµη, ἐλλείψει ἄλλων ὑπο-
ψηφίων κατέβασε κάποιον Κίρ 
Ἀλή Χασάν καί µιά κυρία Ὀσµάν 
Ὀγλού Μπινούρ, ἀµφότεροι 
ἄγνωστοι στήν περιοχή καί 
εἰδικά ἡ δεύτερη γνωστή ὡς 
κάτοικος Ξάνθης. Μάλιστα ὁ 
νόµος ζητάει καί ὑπεύθυνες 
δηλώσεις τῶν ὑποψηφίων ὅτι 
εἶναι µόνιµοι κάτοικοι ἐκεῖ πού 
θέτουν ὑποψηφιότητα. Τί ἔγινε 
λοιπόν; Ἡ Μπινούρ πού εἶναι 
καί ...πρόεδρος τοῦ Συλλόγου 
γονέων καί κηδεµόνων τοῦ 1ου 
µειονοτικοῦ σχολείου Ξάνθης 
ἀκυρώθηκε τελικά. Τό φαινόµενο  
ὅµως ὡς ἀπόδειξη θράσσους 
παραµένει ἀξιοσηµείωτο...

Πριν λίγες µέρες γράφαµε για τους 
τουρκόφρονες των περιφερειακών 
εκλογών, επιµένοντας σε τρία 
πρόσωπα του συνδυασµού του 
Γιώργου Παυλίδη. Ο ένας εξ 
αυτών, ο Μεχµέτ Ντερντιµάν, 
βάλθηκε να µας επιβεβαιώσει 
µε τον πιο προκλητικό τρόπο, 
διαµαρτυρόµενος στο Υπουργείο 
Παιδείας για τα ποιήµατα της 28ης 
Οκτωβρίου που δόθηκαν στους 
µαθητές του µειονοτικού σχολείου 
στο χωριό Λύκειο της Ροδόπης. 

Τι λέγανε αυτά; Μιλούσαν για 
Έλληνες και Ελληνάκια, πράγµα 
που (για τον κ. Ντερντιµάν, 
πρόεδρο των ΕΠΑΘιτών δασκάλων 
και δάσκαλο στο συγκεκριµένο 
χωριό) είναι απαράδεκτο! Διαβάστε 
το δηµοσίευµα της «Ρόντοπ 
Ρουζγκαρί»  (26-10-2010) και φρίξτε 
αναλογιζόµενοι το πού πάµε!
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
Ενδεχοµένως να υπάρξει αποχή από 
τη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου στο 
χωριό Λύκειο!!!
Πάλι παρουσιάστηκε κρίση στα 
µειονοτικά σχολεία της Δυτικής 
Θράκης µε τα ποιήµατα της γιορτής 
της 28ης Οκτωβρίου. Αναφέρθηκε 
πως χριστιανοί δάσκαλοι έδωσαν σε 
µαθητές του µειονοτικού σχολείου 

του χωριού Λύκειο ποίηµα που 
περιλαµβάνει τους στίχους ¨Έλληνας 
γεννήθηκα και Έλληνας θα πεθάνω¨ 
και ¨Ελληνάκι¨. Οι γονείς των 
µαθητών αντιµετώπισαν αυτήν την 
ακραία κατάσταση µε ανησυχία και 
οργή και λέγεται πως αν οι δάσκαλοι 
δεν ανακαλέσουν τα ποιήµατα, µπορεί 
να υπάρξει αποχή από την γιορτή της 
28ης Οκτωβρίου.
Η κρίση µε τα ποιήµατα κινητοποίησε 
και τον σύλλογο αποφοίτων της 
Ε.Π.Α.Θ. Ο πρόεδρος του συλλόγου 
Μεχµέτ Ντερντιµάν στην επιστολή 
που απέστειλε στην υπουργό  Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, αναφέρει πως 
τέτοιου είδους ακραίες πρακτικές 
διαταράσσουν την οµαλή συµβίωση 
χριστιανών και µουσουλµάνων και 
ζητά από την υπουργό να επέµβει στο 
θέµα. Σχετικά µε το θέµα ο σύλλογος 
αποφοίτων της Ε.Π.Α.Θ. έστειλε το 
ακόλουθο γράµµα στο υπουργείο:
ΘΕΜΑ: ¨ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ¨
Κοµοτηνή, 21-10-2010          Αρ. Πρ. 59
Κυρία Υπουργέ,
Όπως ενηµερώθηκε ο σύλλογός 
µας από τους κηδεµόνες του µειο-
νοτικού δηµοτικού του Λυκείου 
(νοµού Ροδόπης), κάποιοι δάσκαλοι 
του ελληνικού προγράµµατος, επ΄ 
ευκαιρία της γιορτής της 28ης Οκτω- 
βρίου έδωσαν στους µειονοτικούς 
µαθητές ποιήµατα που περιλαµβάνουν 
τους στίχους ̈ Έλληνας γεννήθηκα και 
Έλληνας θα πεθάνω¨ και ¨Ελληνάκι¨. 
Αυτή η απαράδεκτη συµπεριφορά 
προκάλεσε αγανάκτηση στα µέλη 
µας. Τέτοιου είδους κινήσεις είναι 
απαράδεκτες.
Οι ταυτότητες των κοινοτήτων δεν 
πρέπει να περιλαµβάνονται στις 
επιλογές των δασκάλων. Όπως και 
η συµµετοχή στην προσευχή της 

εκκλησίας δεν πρέπει 
να περιλαµβάνεται 
στις επιλογές των 
γραµµατέων των δή-
µων και κοινοτήτων.
Συµφωνώντας µε τις 
παραπάνω αρχές,  
προσδοκούµε τη 
βοήθεια σας για την 
διασφάλιση της τάξης 
ώστε στο µέλλον 
αυτοί οι δάσκαλοι να 
µην διαταράσσουν 
την οµαλή συµβίωση 
χριστιανών και µου-
σουλµάνων στην 
περιοχή, και θέλουµε να αναφέρουµε 
πως πρόκειται για παιδιά και είναι 
ανάγκη να αντιµετωπίζονται µε 
ευαισθησία. Ελπίζουµε στην άµεση 
επέµβαση του υπουργείου στο θέµα 
αυτό. Ως σύλλογος παρακαλούµε να 
ενηµερωθείτε για το θέµα αυτό.  
Εξ ονόµατος του συλλόγου αποφοί-
των ΕΠΑΘ
Ο Γ. Γραµµατέας           Ο πρόεδρος
Ιµπραήµ Μεµέτ         Μ. Ντερντιµάν
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Κι αφού λοιπόν δεν ικανοποιήθη-
καν τα τουρκοπρεπή «αιτήµατα», 
την παραµονή της 28ης Οκτωβρίου 
τα παιδιά δεν προσήλθαν στο 
σχολείο, ούτε στο 1ο ούτε και στο 
2ο µειονοτικό σχολείο του Λυκείου. 
Υποτίθεται ότι αυτό το αποφάσισαν 
οι γονείς και κηδεµόνες τους, 
σε ένδειξη διαµαρτυρίας για τα 
«εθνικιστικά ποιήµατα» που 
δόθηκαν από τους δασκάλους στα 
παιδιά!!! Ενώ η πραγµατικότητα 
είναι ότι όλος ο θόρυβος ξεκίνησε 
από τον ίδιο τον Ντερντιµάν που 
είναι εκεί δάσκαλος και άνθρωπος 
των µηχανισµών εκτουρκισµού της 
µειονότητας. Μάλιστα ανακοινώ-

θηκε κι ότι το ίδιο θα επαναληφθεί 
και στις 25 Μαρτίου!
Ο ίδιος βεβαίως πήγε στην τελετή, 
όπως και οι άλλοι, µειονοτικοί 
και µη, δάσκαλοι και κατέθεσε 
στεφάνι. Παράλληλα έβγαλε όµως 
και ανακοίνωση του συλλόγου 
αποφοίτων ΕΠΑΘ ότι «στηρίζει 
την απόφαση των γονέων»!
Εγείρεται λοιπόν το ερώτηµα, τι 
είδους σχέση έχει ο άνθρωπος 
αυτός µε το τουρκικό Προξενείο; Τι 
σηµαίνουν άραγε οι καθηµερινές 
(σε κάποιες συγκυρίες) επισκέψεις 
του στην οδό Ιώνων; Διαβάζουµε 
κάτι  χαρακτηριστικό (στο www.
burasibatitrakya.com): «Στο φετεινό 
χάτιµ (17/4/10) που µετείχαν 12 
παιδιά, ήταν παρών ο Μουσταφά 
Σάρνιτς πρόξενος της Τουρκικής 
Δηµοκρατίας στην Κοµοτηνή, ο 
εκλεγµένος µουφτής Κοµοτηνής 
Ιµπραήµ Σερήφ, (...) ο πρόεδρος 
των αποφοίτων της ΕΠΑΘ Μεχµέτ 
Ντερντιµάν και εκατοντάδες 
οµογενείς από τα γύρω χωριά. 
Τα παιδιά διάβασαν προσευχές, 
το Κοράνι, καθώς και ποιήµατα 
εθνικού περιεχοµένου».
Τι συµπέρασµα βγαίνει;

Θράσσος Ντερντιµάν: Προσβάλλονται που τους λές Έλληνες!

Ὁ καθ. Βασίλειος Μαρκεζίνης 
γιά τή Θράκη
Στήν πρόσφατη βαρυσήµαντη ὁµιλία του γιά τήν 
ἐξωτερική µας πολιτική, στό «Μεγάλη Βρετανία», ὁ 
κορυφαῖος ἀκαδηµαϊκός σέρ Βασίλειος Μαρκεζίνης 
ἔκανε µία πολύ συγκεκριµένη ἀναφορά στή Θράκη. 
Μίλησε γιά τήν γεωµορφολογία καί γιά τήν διάταξη 
τῶν ἑλληνικῶν δυνάµεων στόν βόρειο Ἕβρο, δείχνοντας 
µάλιστα ἕναν τεράστιο χάρτη τῆς περιοχῆς. Ἐπίσης 
ἀνέφερε τό παρακρατικό σχέδιο «Βαριοπούλα» καί τό 
συνέδεσε µέ τά 35 γεφυροποιά µηχανήµατα πού ἀγόρα-
σε ἐσχάτως ὁ τουρκικός Στρατός. Τά ἐπανέλαβε καί στόν 
Τζίµα (28/10, «Μέγκα»). Γιατί δέν σχολίασε κανείς;
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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!

► Θλίβομαι για όσους δεν έχουν 
χρίσμα άρα και «στήριγμα» για τις 
εκλογές που έρχονται. Ιδίως για τους 
Κομοτηναίους Σπάρτακους, οι οποίοι 
είναι «φτερό στον άνεμο». Πού πάνε 
ξεβράκωτοι στα αγγούρια; Χωρίς 
«μηχανισμούς» και «πλάτες»; Ευτυχώς 
εδώ στην Αλεξ/πολη δεν έχουμε τέτοια 
φαινόμενα «ανταρτών». Εδώ όλα είναι 
όπως τα ξέρετε. Μετρημένα τα κουκιά, 
πάνω κάτω οι ίδιοι «οραματιστές», «τι 
έχεις Γιάννη-τ’είχα πάντα» κλπ 
κλπ. Μάλιστα μας ήρθε κι ο κυρ 
Πρωθυπουργός για να στηρίξει τον 
εδώ εκλεκτό του γιατί (όπως λένε 
οι κακές γλώσσες) δεν έχει την 
αναμενόμενη απήχηση. Φυσικά 
αναμένεται και η έλευση του 
Σαμαρά για να στηρίξει τους δικούς 
του. Εννοείται πως και οι λοιποί 
«στηρίχθηκαν» από διάφορους 
«αστέρες» της πολιτικής που μας 
κουβαλήθηκαν μέχρι εδώ για να 
μας καταπλήξουν. 
Παρατηρήσεις: Α. όλα αυτά χωρίς 
να ντρέπονται Β. Λες και απευθύνονται 
σε ιθαγενείς πρωτόγονους που θα εκστα-
σιαστούνε με την παρουσία τους Γ. ο 
κόσμος πηγαίνει και τους αβαντάρει, 
σημάδι της πολιτικής παρακμής μας 
(πέραν των υπολοίπων).

► Ξέρω και κατανοώ πως είναι αρκετά 
δύσκολο να έχετε διαβάσει τις θέσεις 
όλων των υποψηφίων. Γιαυτό τον λόγο 
έκανα πέτρα την καρδιά μου, διάβασα 
φυλλάδια, άκουσα εκπομπές και σας 
μεταφέρω την «κεντρική ιδέα» (κόψε – 
ράψε, πάνω - κάτω αυτό είναι το ρεζουμέ): 
«Αγαπητέ συμπολίτη, γεννήθηκα εκεί, 
είμαι ό γιός της κυρά τάδε, πήγα σχολείο, 
πέρασα από μερικές θέσεις του Δημοσίου 
(άνευ αρμοδιότητας) και παρέμεινα 
μαχόμενος από αυτές τις θέσεις (και από 
τον καναπέ μου). Η πόλη μας χρειάζεται 
όραμα, σχέδιο και προοπτική (που μόνο 
εγώ γνωρίζω). Είναι ώρα για δουλειά. 
Τελειώσαν τα ψέμματα. Έχω γνώση, έχω 
πείρα, έχω τόλμη, έχω σχέδιο, έχω όρεξη 
(εδώ είναι ...διφορούμενη η έννοια), έχω 

ιδέες, έχω, έχω, έχω, πάρε, πάρε, πάρε 
τώρα που γυρίζει. Μετά; Πού σε είδα 
πού σε ξέρω. Δεν με ξέρεις δεν σε ξέρω, 
υποφέρεις κι υποφέρω. Αυτά. Τώρα 
μπορείτε κατασταλαγμένα και ώριμα να 
πάτε να ψηφίσετε κι αν δεν ψηφίσετε το 
κόμμα - μαντρί θα σας φάει ο λύκος (ή ο 
τσομπάνης. Διαλέχτε)…

► Μας κουβαλήθηκε ο Πρωθυπουργός 
(στις 23/10) για να μας αναπτύξει την 

πολιτική του και τον σχεδιασμό του για 
την περιοχή (μην γελάτε). Στο ξενοδοχείο 
που μίλησε γινόταν συνωστισμός (όχι 
σαν της Σμύρνης) για να μπούνε και να 
ακούσουν τις βαρυσήμαντες δηλώσεις 
του (είπαμε, μην γελάτε). Πρώτοι 
πρώτοι στην σειρά οι υποψήφιοι (έ, δεν 
ήρθε μόνον για να σας αναπτύξει την 
μπουρδολογία του, αλλά κυρίως για να 
στηρίξει...). Το μόνο καλό που βγήκε 
από τον ερχομό του, είναι η συνάντησή 
του με τους απολυμένους της εδώ 
κλωστοϋφαντουργίας και η υλοποίηση 
των υποσχέσεών του προς αυτούς (εδώ 
γελάτε). Μόνο ξύλο που δεν φάγαν οι 
(πρώην) εργαζόμενοι. Ο Πρωθυπουργός 
(φυσικά) δεν τόλμησε να κατέβει να τους 
μιλήσει, όπως τότε που χαριεντιζόταν 
μαζί τους. Είπαμε, μην χαλάσει η εικόνα 
του Πρωθυπουργού που «εισπράττει 
μόνο θαυμασμό από τους ιθαγενείς»... 

► Πρό ημερών, σε έλεγχο που 
διενήργησαν τελωνιακοί στους 
Κήπους, συνέλαβαν μια μουσουλμάνα 

(Ελληνίδα υπήκοο) με 185.000 ευρώ 
στο πορτ μπαγκάζ της. Πήγαινε, λέει, 
να τα καταθέσει στην Τουρκία γιατί δεν 
εμπιστεύεται το Ελληνικό κράτος και τις 
εδώ τράπεζες. Απορίες –παρατηρήσεις: 
Πολλοί θα ήθελαν να είχαν ένα μέρος 
από αυτά τα λεφτά. Για «καταπιεσμένη» 
έχει καλές απολαβές… Δεν εμπιστεύεται 
την Ελλάδα για τα λεφτά της αλλά την 
εμπιστεύεται στα επιδόματα-μισθούς-
κοινωνικές παροχές-περίθαλψη κλπ κλπ. 
Γιατί δεν τα κατέθεσε στην φερέγγυα 
Ζιραάτ Μπάνκ και διακινδύνεψε να τα 
βγάλει με αυτόν τον τρόπο; Τελικά «πιάνει 
τόπο» η πλύση εγκεφάλου από το εδώ 
Προξενείο και τους παρατρεχάμενούς 
του για την έλλειψη εμπιστοσύνης προς 
κάθε τι ελληνικό, με τραγικές συνέπειες 
για όλους μας (γκετοποίηση, έχθρα, 
υπονόμευση κλπ). Για τα λεφτά της 
φοβάται αλλά όχι για την περιουσία της 
και την ποιότητα ζωής της (πώς μπορεί 
να υπάρχει ασφάλεια για όλα αυτά 
αλλά όχι για τα χρήματα); Δεν πιστεύω 
να έχουν «βγεί» και άλλα χρήματα από 
μουσουλμάνους συμπολίτες μας…
Ζήτω η ελληνοτουρκική προσέγγιση!

► Θεσμοθετήθηκαν, πλέον,  εκτός από τις 
μαθητικές διακοπές των Χριστουγέννων 
και του Πάσχα,  και οι «φθινοπωρινές» 
διακοπές. Ναι, καλά καταλάβατε. 
Αναφέρομαι στις καταλήψεις, που 
έγιναν παράδοση τα τελευταία χρόνια, 
με «σοβαρά» και «φλέγοντα» αιτήματα 
(να μην έχει μυζήθρα η τυρόπιτα αλλά 
τυρί, το αόριστο «καλύτερες συνθήκες» 
κλπ κλπ). Τραγικός ο τρόπος που 
φέρονται οι μαθητές (να μου πείτε 
τέτοια βλέπουν, τέτοια κάνουν), ο 
τρόπος που αντιμετωπίζονται από τους 
καθηγητές και τους γονείς και ο τρόπος 
που κεφαλοποιούν τέτοιας μορφής 
«αγώνες». Λαμπρή εξαίρεση το 2ο 
ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου το οποίο είναι το 
μοναδικό Λύκειο που δεν κατελήφθη. 
Κινητοποιήθηκαν οι καθηγητές και 
περιφρούρησαν το σχολείο, ήρθαν σε 
συνεννόηση με γονείς και μαθητές 
και απέτρεψαν αυτήν την γελοία 
«παράδοση». Συμπέρασμα; Αν ήθελαν 
οι καθηγητές πολλά μπορούσαν να 
αποτραπούν και αν προσεγγίζαμε 

αλλιώς τους μαθητές, ίσως να τους 
πείθαμε. Αλλά δεν βαριέσαι…Να μας 
κατηγορήσει καμμιά αριστερή κίνηση ως 
«αντιτιθέμενους στους λαϊκούς αγώνες 
της μαχόμενης μαθητιώσας νεολαίας»;!

► Κομματάκι κομματάκι εγκαινιάσαμε 
την Εγνατία (αμ πώς; Τέτοιο έργο 
πρέπει να εγκαινιάζεται συνεχώς για 
να μας θυμίζει την μεγαλοψυχία των 
ελληνικών κυβερνήσεων και των 
υπερεργολάβων…). Έτσι και πρό 
ημερών εγκαινιάσαμε ακόμα ένα τμήμα 
του κάθετου άξονα Αρδανίου-Ορμενίου, 
την παράκαμψη του Θουρίου. Ήρθε 
ο κυρ Μαγκριώτης (φυσικά χωρίς 
να ντρέπεται, όπως κι όλοι) και το 
εγκαινίασε. Καλά, συμφωνούμε για 
την αναγκαιότητά του, καθώς θα είναι 
ασφαλέστερος κατά την χρησιμοποίησή 
τους από τους (ταλαιπωρημένους) 
κατοίκους του Β. Έβρου καθώς και για 
την μείωση του αποστάσεων. Εκεί όμως 
που γελάμε είναι για την «προοπτική» 
των επενδύσεων - ανάπτυξης - 
αναγέννησης εμπορίου κλπ. Προφανώς 
δεν εννοεί εμάς αλλά τους Τούρκους και 
τους Βουλγάρους οι οποίοι θα μπορούν 
να έρχονται ταχύτερα και πιο εύκολα να 
μας παραδίδουν τα εμπορεύματά τους 
καθώς και στο να γίνουν οι μεταφορείς 
τους ακόμα πιο ανταγωνιστικοί (ήδη μας 
έχουν «θάψει»). Επίσης θα ενισχύσει τον 
τουρισμό προς την Αδριανούπολη και τη 
Βουλγαρία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 
Οι συμπαθείς  Βουλγαροτσιγγάνοι θα 
μας επισκέπτονται πιο συχνά και πιο 
γρήγορα. Τελικά λέτε να έγιναν για 
όλους τους παραπάνω και όχι για τους 
κατοίκους του Β. Έβρου; Μπορεί. 
Άλλωστε μιά «οικογένεια» είμαστε.

► Το είδαμε κι αυτό. Κάποτε στο άκουσμα 
«Αστυνομία» οι λαθρομετανάστες 
τρέχαν σαν λαγοί για ώρες. Τώρα τους 
ψάχνουν (τους αστυνομικούς) σαν 
τρελλοί για να παραδοθούν. Χαζοί είναι; 
Τζάμπα φαϊ, στέγη και μεταφορά. Μπάτε 
σκύλοι αλέστε έγιναν τα χερσαία σύνορα 
του Έβρου. Ο χαμός του Ναύτη. Της 
«Πόπης» το κάγκελο. Κάτω τα σύνορα! 
Άφεριμ…

Σ.Γ.

Στίς 23 Ὀκτωβρίου ἔξω ἀπό τό Βρετανικό Μουσεῖο οἱ διαδηλωτές µέ τά µαῦρα 
µπλουζάκια καί τά πλακάτ ἦταν ἑλληνοκύπριοι φοιτητές πού ζητοῦσαν τό αὐτονόητο 
γιά τά κλεµµένα µάρµαρα τοῦ Παρθενώνα, τήν ἐπιστροφή τους στήν πατρίδα: “Bring 
Them Back”. Ἡ διαδήλωση, πού ὀργανώθηκε ἀπό τό φοιτητικό κίνηµα «ΜΕΤΩΠΟ» καί 
τήν ΜΚΟ ‘Artclick’, εἶχε µεγάλη ἐπιτυχία καί κατέληξε στήν παράδοση ἑνός ψηφίσµατος 
στίς Ἀρχές τοῦ Μουσείου ἀπό τόν πρόεδρο τοῦ Μετώπου, Μάριο Νικολάου.
Ἀξίζει ἐδῶ νά ἀναφερθεῖ πώς ἡ πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ Κινέζου πρωθυπουργοῦ Γουέν 
Τζιαµπάο ἄνοιξε νέους δρόµους διεκδίκησης, καθώς ὁ ἴδιος µίλησε γιά τήν καταστροφή 
τῶν παλαιῶν θερινῶν ἀνακτόρων (Γιουάν Μινγκ Γιουάν) ἔξω ἀπό τό Πεκῖνο, ἀπό τά 
βρετανικά στρατεύµατα, πού διέταξε τό 186O ὁ γιός τοῦ λόρδου Ἔλγιν, Τζέηµς Μπρούς, 
καί τή λεηλασία σηµαντικῶν τοιχογραφιῶν καί ἄλλων θησαυρῶν. Νά λοιπόν ἄλλος 
ἕνας τοµέας ἐνδεχόµενης συνεργασίας µέ τήν Κίνα. Ἐµεῖς θέλουµε; Καί µποροῦµε;

Συµµαχία γιά τά Μάρµαρα
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Αυτοδιοίκηση χωρίς ανθρώπους;   
To (αμείλικτο) δημογραφικό  
πρόβλημα στον νομό Έβρου*

Του  Φάνη Μαλκίδη (malkidis.blogspot.com)

Έχει ενδιαφέρον, ειδικά προ των εκλογών για την 
Αυτοδιοίκηση (1),  να δούμε την εξέλιξη του πληθυσμού 
του νομού Έβρου, μετά το 1951 και μέχρι σήμερα. 

Το  1951 ο πληθυσμός ήταν 141.340 κάτοικοι  και δέκα 
χρόνια αργότερα ήταν 157.760, λόγω της αύξησης των 
γεννήσεων. Στην απογραφή του 1971 ο πληθυσμός μειώνεται 
λόγω της μεγάλης μετανάστευσης και μειώνεται στις 
138.988. Η παλιννόστηση της δεκαετίας του 1970 φέρνει 
αποτέλεσμα, αφού το 1981 απογράφονται 148.486. Ωστόσο 
και στη δεκαετία του 1980-1990 ο πληθυσμός μειώνεται 
ξανά, αφού το 1991 είναι 143.752. Η έλευση των Ελλήνων 
από την πρώην Σοβιετική Ένωση προβλήθηκε ως μία λύση 
στο δημογραφικό, ωστόσο ο νομός είχε μικρή αύξηση και 
έφτασε στις 149.354. Η τελευταία εκτίμηση  (2008) για τον 
πληθυσμό δείχνει και πάλι μείωση, αφού οι κάτοικοι στον 
νομό είναι 148.716. 
Σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος, όπως είναι το βόρειο 
κομμάτι του νομού Έβρου, όπου και η άμεση συνοριακή 
χερσαία επαφή της Ελλάδας με την Τουρκία και τη 
Βουλγαρία, και ο χώρος διόδου της λαθρομετανάστευσης,   
καθώς και στο νησί της Σαμοθράκης, οι δημογραφικές 
εξελίξεις είναι πιο δραματικές.
Ειδικότερα, για το νησί της Σαμοθράκης, όπως δείχνουν 
οι απογραφές των ετών 1951 (4258 κάτοικοι), 1961 (3850 
κ),1971 (3012 κ) 1981 (2871 κ) 1991 (3083 κ), 2001 (2723κ.)  
παρατηρείται συνεχής μείωση του πληθυσμού και ιδιαίτερα 

των πιο παραγωγικών ηλικιών.
Ειδικότερο  ενδιαφέρον έχει η μεταβολή κάποιων οικισμών 
του νησιού. Συνολικά ο πληθυσμός της πρωτεύουσας Χώρας, 
από το 1951 έως το 2001, εμφανίζει μείωση 62,2% (!), το 
Λάκκωμα έχει μείωση 39,9% (!), ο Προφήτης Ηλίας 48,4% 
(!), τα Αλώνια 62,9% (!), ο Ξηροπόταμος ή 91,3% (!), δηλ. 
μέσα σε πενήντα έτη το χωριό έχει εγκαταλειφθεί. 
Η τελευταία εκτίμηση για τον πληθυσμό της Σαμοθράκης 
αναφέρει 2.600 κατοίκους που σημαίνει ότι υπήρξε και 
άλλη μείωση της τάξης του 4,5%, μείωση η οποία από ό,τι 
δείχνουν οι προβολές και οι εκτιμήσεις θα φανεί και στα 
αποτελέσματα της απογραφής του 2011. 
Στην περιοχή του Τριγώνου, στον βόρειο Έβρο, η 
κατάσταση ομοιάζει με αυτήν της Σαμοθράκης. Οι μειώσεις 
του πληθυσμού στην περίοδο 1961-2001 είναι μεγάλες 
έως τεράστιες, χωρίς προοπτικές αναπλήρωσης, λόγω του 
γεγονότος ότι σχεδόν όλοι κάτοικοι είναι ηλικιωμένοι. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε την έδρα του Δήμου Τριγώνου, τον 
οικισμό Δίκαια, ο οποίος απώλεσε στο παραπάνω χρονικό 
διάστημα 32,5% του πληθυσμού, τον οικισμό Κόμαρα με 
μείωση 30,8%, τον οικισμό Σπήλαιο με μείωση 56% (!), 
τον οικισμό Μαράσια με μείωση 69,7% (!), τον οικισμό 
Πετρωτά με μείωση 79,3% (!), τον οικισμό Κριός με μείωση 
79,6% (!), τον οικισμό Δίλοφος με μείωση 80%! 
Στις περιοχές του βορείου Έβρου, εκτός από το άμεσο μεγάλο 
και σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα το οποίο σύμφωνα με 
την εκτίμηση του 2008 συνεχίζει να οξύνεται - θα το δείξει 
εκτιμούμε  και η απογραφή του 2011 -  υπάρχει και η συνεχής 
έλευση μουσουλμάνων τουρκογενών από τη γειτονική 
Βουλγαρία, με ημιμόνιμη και μόνιμη εγκατάσταση, όπως 
βεβαίως και το τεράστιο ζήτημα της λαθρομετανάστευσης.  
Η δημογραφική παράμετρος στον νομό Έβρο, ειδικά 
στο βόρειο κομμάτι του και στη Σαμοθράκη αποτελεί 
ζήτημα εθνικής ασφάλειας και κυριαρχίας το οποίο πρέπει 
να εξετασθεί με σοβαρότητα και ειλικρίνεια. Μάλιστα 
λόγω του επείγοντος του ζητήματος, που εντείνεται με τη 
λαθρομετανάστευση, κάθε καθυστέρηση θα δυσχεραίνει 
και άλλο την κατάσταση, συνεπώς οι αποφάσεις για την 
αντιστροφή της κατάστασης πρέπει να ληφθούν άμεσα. 
Με άλλα λόγια αυτοδιοίκηση ειδικά στον Νομό Έβρου δεν 
μπορεί να γίνει χωρίς ανθρώπους. 

(1) Χαρακτηριστική η μείωση των εγγεγραμμένων στον 
νομό από 179.000 πέρυσι σε 165.000 εφέτος, αφού λείπουν 
στρατιωτικοί και ετεροδημότες!
*  Ολόκληρη η έρευνα για το δημογραφικό πρόβλημα στον 
νομό Έβρου δημοσιεύεται στην ετήσια έκδοση ΑΜΥΝΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΟΣ 2010-2011 (Αθήνα 2010)  

 Δεν μας έφταναν η κατάργηση και 
μείωση των μισθών και των συντάξεων, 
αυξήσεις φόρων, κατάργηση δικαιωμάτων 
και αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης… 
 Σύμφωνα με δημοσιεύματα από 
έγκριτες εφημερίδες, και από το Διαδίκτυο, 
η κυβέρνηση προωθεί δύο μέτρα, συν τοις 
άλλοις πολυέξοδα για το κράτος :
 1ον: Θέλει να αντικαταστήσει την 
αστυνομική ταυτότητα με «κάρτα πολίτη», 
που πολύ σωστά έχει χαρακτηριστεί 
Κάρτα Φακελώματος του Πολίτη, η οποία 
μάλιστα δεν έγινε δεκτή στην Αγγλία, 
λόγω μεγάλου και άσκοπου κόστους και 
των αντιδράσεων για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων. 
 Αυτή η κάρτα προγραμματίζουν 
να ενημερώνεται με κάθε αλλαγή στην 
οικονομική κατάσταση (ακίνητα, κινητές 
αξίες, λογαριασμοί, οφειλές), οικογενειακή 
κατάσταση, κατάσταση υγείας (φάρμακα, 
εισαγωγές σε νοσοκομεία, κληρονομικό 
ιστορικό), μετακινήσεις ταξίδια κτλ.  
Όλα τα προηγούμενα θα εμφανίζονται σε 
«ενιαία οθόνη». Αναφέρουν ότι ο ίδιος 
κάτοχος «θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα 
στοιχεία του από το Διαδίκτυο» - λες και 
δεν τα ξέρει. Θα έχει όμως και το κράτος 
πρόσβαση και μάλιστα σε τομείς που 
μέχρι σήμερα δεν επιτρέπεται. Εννοείται 

ότι πρόσβαση θα «αποκτήσουν» όλοι 
οι μεγάλοι προμηθευτές (πολυεθνικές, 
ασφαλιστικές, τράπεζες, διαγνωστικά 
κέντρα, πολυκλινικές, ιδιωτικά γραφεία 
«εύρεσης εργασίας», ενοικίασης εργαζο-
μένων, εισπρακτικές … ) και βέβαια οι 
χάκερς. Είναι γνωστό ότι το διαδίκτυο 
είναι και θα είναι πάντα διάτρητο. φυτίλια 
συννεφάκια.
 2ον Θέλει να επιβάλλει υπο-
χρεωτικά σε όλες τις συναλλαγές την 
«κάρτα των συναλλαγών», που και αυτή έχει 
χαρακτηριστεί Χαφιές του Καταναλωτή, 
και αυτή δεν έγινε δεκτή ούτε καν από τον 
αρμόδιο επίτροπο της φορολογίας της ΕΕ.  
Τη δεύτερη κάρτα επιδιώκουν να την έχει 
συνέχεια ο καταναλωτής (από ποια μέχρι 
ποια ηλικία άραγε;) για να καταγράφεται η 
κάθε συναλλαγή: το προϊόν ή η υπηρεσία, 
ο χρόνος και η χρηματική της αξία. Είναι 
προφανές ότι με αυτό τον τρόπο, και επειδή 
κάθε προϊόν διαθέτει μπαρ-κοντ –με μία 
αναγωγή στα προϊόντα που αγοράζει- θα 
είναι γνωστά τα πάντα ανεξαιρέτως, για 
τον πολίτη - καταναλωτή: Οι συνήθειές 
του, τα πιστεύω του, η σεξουαλική του 
ζωή, η υγεία του κλπ.
 Με αυτές τις υποχρεωτικές 
κάρτες ουσιαστικά δρομολογούν να 
καταργηθεί το Τραπεζικό Απόρρητο, το 

Ιατρικό Απόρρητο, και γενικά κάθε είδους 
απόρρητο στην ιδιωτική ζωή, θα ενοποιη-
θούν όλοι οι αριθμοί (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, 
κτλ) και θα μετατραπεί ο πολίτης σε έναν 
ανθρωποαριθμό. 
 Το ΙΝΚΑ δηλώνει κάθετα ότι δεν 
θα δεχτεί τον Μεγάλο Αδελφό, δεν έχει να 
διαπραγματευτεί και να διαβουλευτεί την 
αξιοπρέπεια του πολίτη - καταναλωτή και 
καταδικάζει απερίφραστα τα προτεινόμενα 
μέτρα. Καλεί όλες οργανώσεις πολιτών, 
τους συνδικαλιστικούς και τους επιστη-
μονικούς φορείς και όλα τα πολιτικά 
κόμματα για να μην περάσει το φακέλωμα. 
Το ΙΝΚΑ θα χρησιμοποιήσει κάθε νομικό 
μέσο, αλλά καλεί από τώρα τους πολίτες 
σε ετοιμότητα αν χρειαστεί, για να μην 
παραλάβουν τέτοιες κάρτες, με βάση το 
Ελληνικό Σύνταγμα και τις διακηρύξεις 
των δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΟΜΕΝΟΥΝ 
ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ 
ΦΤΩΧΕΙΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΗΝ ΥΠΟ-
ΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΟΥΣ 
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ.

 ΥΓ: Το Διαδίκτυο είναι χρήσιμο αλλού 
και όχι για φακέλωμα. Το ΙΝΚΑ έχει 
υποδείξει και πώς θα καταπολεμηθεί η 
γραφειοκρατία και πώς θα εντοπιστούν οι 

φοροφυγάδες, που άλλωστε είναι γνωστοί. 
Τα επιχειρήματα αυτά είναι κουκούλες 
προσχήματα

ΙΝ.ΚΑ

Σημείωση «Α»:
Απολύτως σχετική με τα ανωτέρω είναι 
η ανατριχιαστική είδηση που κυκλοφορεί 
παντού στο Διαδίκτυο αλλά έχει 
αναδειχθεί και από τηλεοπτικούς διαύλους: 
Αστυνομικός με 19 χρόνια υπηρεσία 
και άμεμπτο μητρώο, ο αρχιφύλακας 
Δημήτρης Ανδρεάκος, ο οποίος υπηρετεί 
στο Αλλοδαπών, έγγαμος και πατέρας δύο 
παιδιών, αποτάχθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. όταν 
αρνήθηκε να παραλάβει την συγκεκριμένη 
«κάρτα του πολίτη» για θρησκευτικούς 
λόγους. Άλλοι 5 συνάδελφοί του από 
τη Θεσσαλονίκη ακολουθούν. Η κάρτα 
μοιράζεται από μήνες, αρχής γενομένης από 
τα Σώματα Ασφαλείας για να ολοκληρωθεί 
η διανομή της εντός του 2011 σε όλον τον 
ελληνικό λαό, όπως το δήλωσε ξεκάθαρα ο 
ΓΑΠ στις 11 Σεπτεμβρίου, μιλώντας στην 
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάντως η 
Ιερά Σύνοδος ανέθεσε (12/10) σε Επιτροπή 
την διερεύνηση του θέματος και αναμένει 
την εισήγησή της για το θέμα της έκδοσης 
της «κάρτας του πολίτη». Προφανώς 
έχουμε επιτάχυνση των σχεδίων τα οποία 
εκπονήθηκαν με στόχο την κυριαρχία του 
Μεγάλου Αδελφού στις ζωές μας και δεν 
είναι μόνον οι θρησκευτικοί λόγοι που 
επιβάλλουν την αντίδρασή μας...

Ο Χ Ι  ΣΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ,
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ! 

Συνέχεια από σελ. 2

   Πρέπει δε να σημειωθεί ότι πάρα πολλοί 
ομογενείς δεν αφήνουν πλέον να περάσουν 
πολλά χρόνια για να επισκεφθούν την 
Πατρίδα. Οι περισσότεροι έρχονται συχνά 
στην Ελλάδα, σχεδόν κάθε χρόνο, μένουν 
από λίγες εβδομάδες έως πέντε ή έξι μήνες 
και μετέχουν της κοινωνικής και οικονομικής 
ζωής, αγοράζουν ακίνητα, συμμετέχουν σε 
επιχειρήσεις κλπ. έστω κι αν δεν έχουν εγκατα-
σταθεί επισήμως μονίμως στην Ελλάδα με 
μετοικεσία.
    Σ’ αυτούς τους ομογενείς, στο παιδί τους 
που θέλει να αγοράσει ένα σπίτι στην Ελλάδα 
μήπως κι εγκατασταθεί μόνιμα κάποια 
στιγμή, ή σ΄ εκείνον τον ομογενή που θέλει 
να επενδύσει στην Ελλάδα σε ένα σπίτι για 
να έρχεται ο ίδιος και οι ξένοι φίλοι του να 
περνούν ωραία στην όμορφη Ελλάδα, το 
επίσημο ελληνικό κράτος δείχνει το πιο ψυχρό 
και αρνητικό πρόσωπό του, δυσχεραίνοντας 
την επιθυμία και την φιλοδοξία τους να 
αποκτήσουν σπίτι, δηλαδή τον πιο σταθερό 
δεσμό με την Πατρίδα των ιδίων και των 
προγόνων τους. Κατά τα άλλα, το ίδιο ελληνικό 
κράτος κοιτάζει πώς να τους πουλήσει 
ομογενειακά ομόλογα στο εξωτερικό για να 
υφαρπάξει για μία ακόμη φορά τα λεφτά των 
ομογενών και να τα διαχειρισθεί όπως μόνο οι 
Έλληνες κρατικοδίαιτοι γραφειοκράτες τόσο 
καλά γνωρίζουν. 
    Ακούγεται συνεπώς παράδοξο και άδικο η 
μητέρα Πατρίδα να μεταχειρίζεται δυσμενώς 
τους Έλληνες ομογενείς, όπως συμβαίνει 
με την στέρηση της απαλλαγής του φόρου 
πρώτης κατοικίας, ενώ την απαλλαγή αυτή 
την παρέχει στους αλλοδαπούς που έχουν 
κατακλύσει την Ελλάδα και οι οποίοι ασφαλώς 
δεν αγαπούν την Πατρίδα μας περισσότερο 
από τους ομογενείς.  

Ελληνικό κράτος 
κατά Ελληνικής Ομογένειας



Του Μιχάλη Χαραλαµπίδη

Από το 1985, πολύ περισσότερο 
το 1990, η Θράκη αποτελούσε 
πλεονέκτηµα του ελληνικού 
Συστήµατος. Έπρεπε να εξελιχθεί 
στην πρώτη ατµοµηχανή της 
Ελληνικής ανάπτυξης. Αυτήν 
την δυναµική της κεντρικότητας 
και του πρωταγωνιστισµού της 
Θράκης, αγωνίστηκα διανοητικά και 
πολιτικά να αναδείξω – να εξοπλίσω 
θεσµικά και σε υποδοµές µε µια 
οµάδα νέων ανθρώπων. Τα µέτωπα 
των πολλών πρωτοβουλιών και των 
στόχων είναι γνωστά. Ήταν υψηλού 
επιπέδου, υψηλής πολιτικής, πολλών 
διαστάσεων, όχι µόνο Θρακικών 
αλλά Βαλκανικών, Ευρωπαϊκών, 
Παγκόσµιων. Έτσι το Θρακικό 
τµήµα της Εγνατίας υλοποιήθηκε 
πρώτο ενώ δεν προβλέπονταν καν 
στους σχεδιασµούς του Κέντρου. 
Είναι γνωστές οι άλλες ιστορικού 
τύπου πρωτοβουλίες. 
Την ίδια περίοδο ο υιός Παπανδρέου 
συµπρωθυπουργεύων µετά του Κ. 

Σηµίτη, διαµόρφωνε, έδινε σάρκα 
στο δικό του πρότυπο για τη Θράκη. 
Αυτό που ως γνωστόν ονοµάστηκε 
πρότυπο Σαπών. 
Αυτό το πρότυπο είχε και άλλες 
αποκρουστικές πλευρές τις οποίες 
αποπειράθηκαν και οι οποίες 
ευτυχώς δεν υλοποιήθηκαν. Όπως 
η κοινή πορεία Ελληνίδων Γυναικών 
µε αυτές της ρατσιστικής κεµαλικής 
Εργκένεκον, την 19η Μαίου. Μια 
πορεία των δυνάµεων του ρατσισµού 
και µάλιστα γυναικών, µητέρων, 
αδελφών, συζύγων. Τόσο µεγάλος 
ήταν ο εκφυλισµός τους. Τόσο 
µεγάλη η ύβρις προς τους νεκρούς.
Το µοντέλο αυτό, αντί την ανάδειξη 
του Θρακικού πλεονεκτήµατος 
µετέβαλε τη Θράκη σε µειονέκτηµα. 
Σε περιθωριακή αντί κεντρική 
δυναµική περιοχή. Τους προειδοποί-
ησα ότι θα ξανακάνουν την Αλε-
ξανδρούπολη Δεδέαγατς. Παραµένει 
µαζί µε την Καβάλα ένα τυφλό 
αζήτητο λιµάνι και εκτός προορισµών 
ως πόλη. Εκτός από τις ροές των 
χειραγωγούµενων µεταναστών.
Είναι γνωστοί οι νέοι άνθρωποι 
που αγωνίστηκαν για τη Θράκη. 
Από τον συναθλητή µου και 
φίλο Ηλία Ευαγγελίδη έως τον 
Πασχάλη Χριστοδούλου. Είναι 
γνωστοί αυτοί που είπαν ΠΡΩΤΑ Η 
ΘΡΑΚΗ. Όπως είναι πολύ γνωστοί 
αυτοί που είπαν πρώτα ο εαυτός 
µας, η καρέκλα, τα προνόµια, οι 
µισθοί, η ιδιωτική συσσώρευση, η 
πολιτική ως µονιµουπαλληλία, οι 
καριέρες, η φωτό ως οικογενειακό 
κειµήλιο, ο µικρόκοσµος µας. Αυτά 
που δηµιούργησαν µια οικονοµία 

πληρωµής χρεών.
Με αφορµή τις δηµοτικές και περι-
φερειακές εκλογές, παρατηρώ στη 
Θράκη ένα αποκρουστικό φαινόµενο 
πολιτικού µεταµορφισµού και 
χαµαιλεοντισµού που χαρακτηρίζει 
τις υπανάπτυκτες κοινωνίες και τα 
υπανάπτυκτα πολιτικά συστήµατα. 
Εκφράζεται µάλιστα µε µια ιδιαίτερη 
θρασύτητα ολοκληρωτικού τύπου, 
λόγω απουσίας δηµοκρατικού 
διαλόγου. Όπως γράφω στο 
βιβλίο µου «Από το ΠΑΣΟΚ 
στο ΚΚΚΑΣΟΡ, ο εκφυλισµός 
ενός ιστορικού εγχειρήµατος», ο 
χαµαιλεοντισµός είναι κυρίαρχο 
ενδηµικό χαρακτηριστικό της 
σηµερινής ηγεσίας του ΚΚΚΑΣΟΡ. 
Τα παραδείγµατα είναι άπειρα, όχι 
στην cosco ναι στην cosco, λεφτά 
υπάρχουν λεφτά δεν υπάρχουν κλπ. 
Σπάνια τα συναντά η πολιτική 
επιστήµη... 
Έτσι οι επιφανείς εκπρόσωποι 
υποβάθµισης της Θράκης και 
υπονόµευσης του γεωοικονοµικού 
πλεονεκτήµατος της, οι πλάστες 
του µοντέλου των Σαπών, µπορεί να 
ονοµαστεί και των πεχλιβάνηδων, 
παρουσιάζονται δεκαετίες µετά, το 
2010, ως υπερασπιστές της κεντρικό-
τητας της.
Ως γνωστόν ο άξονας Αλεξανδρού-
πολη - Μπουργκάς - Δούναβης 
- Βουκουρέστι - Οδησσός - Κίεβο 
απετέλεσε επί δεκαετίες θεµελιώδες 
στοιχείο της ταυτότητας µου. Πολύ 
περισσότερο από τους Γάλλους και 
τους Ιταλούς που αγωνίστηκαν 
πολύ αργότερα για τον άξονα Λυών 
- Τορίνο - Κίεβο και τον πέτυχαν. 
Τι έκαναν εδώ και δεκαετίες αυτά 
τα εγχώρια πρόσωπα; Τίποτα. 
Καταδίκασαν, επιδεικνύοντας ένα 

υψηλό επίπεδο ανευθυνότητας και 
ιδιωτισµού, την πλέον δυναµική 
περιφέρεια της χώρας στο τέλµα 
µιας υπανάπτυκτης οικονοµίας, στον 
µικρόκοσµο της µικροπολιτικής, 
παρακµιακής αναπαραγωγής τους. 
Υφιστάµενο παθητικό πεδίο πρωτο-
βουλιών ξένων δυνάµεων.
Το πρώτο που χρειάζεται η 
Θράκη αλλά και η Ελλάδα για 
να συγχρονιστεί µε την ευνοϊκή 
γι αυτήν ιστορική εξέλιξη, είναι 
µια άλλη δηµόσια πολιτική ηθική. 
Ο µεταµορφισµός και ο χαµαι-
λεοντισµός δεν αποτελούν εφόδια 
για το µέλλον. Αντίθετα.
Γι’ αυτόν τον λόγο οι καθεστωτικές 
δυνάµεις του µεταµορφισµού, της 
πολιτικής ως απάτη και του χαµαι-
λεοντισµού πρέπει να ηττηθούν στις 
προσεχείς εκλογές.
Αυτή είναι µια στάση µιας κοινωνίας, 
ενός τόπου που σέβεται τον εαυτό του 
και προσδοκά έναν πρωταγωνιστικό 
ιστορικό ρόλο. Αυτό ήθελα να κάνω 
οργανώνοντας το πρώτο συνέδριο 
Θρακών στις Φέρρες το 1994, που 
αυτές οι ίδιες παρακµιακές δυνάµεις 
εκφύλισαν.
Το τρις εξ αµαρτείν ου λαού σοφού.
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Η ΜΑΧΗ 
ΣΤΟ ΚΑΛΠΑΚΙ

και η σωτήρια ανυπακοή 
του Κατσιμήτρου

Βρισκόµαστε στὶς 1 καὶ 2 Νοεµβρίου 
1940, µέ τούς ἐπιτιθέµενους Ἰταλούς νά 
φτάνουν στό σηµεῖο ὅπου ὁ Ἠπειρώτης 
στρατηγός Κατσιµῆτρος ἀποφάσισε νά 
ἀµυνθεῖ, παρά τίς ἐλαστικές προτροπές τοῦ 
ΓΕΣ γιά ἐναλλακτική ἄµυνα νοτιότερα. 
Στό Καλπάκι λοιπόν, ὅπου οἱ εἰσβολεῖς 
ἐπιχείρησαν µὲ ἅρµατα καὶ πυροβολικὸ 
«τὴν διάρρηξιν τῆς τοποθεσίας», ὁ 
στρατηγὸς Κατσιµῆτρος διέθετε πέραν 
τῆς ἐπιθυµίας του νὰ ἀποδείξει ὅτι «οἱ 
Ἰταλοὶ δὲν θὰ περάσουν» κι ἕνα µεγάλο 
ἀτού: τὸ πυροβολικὸ τῆς µεραρχίας του. 
Τὶς δυὸ προηγούµενες µέρες οἱ Ἰταλοὶ 
εἶχαν ἤδη λάβει µία πρόγευση. Στὶς 
ἀναµνήσεις του ὁ τότε ἀρχιστράτηγος 
Βισκόντι Πράσκα ὁµολογεῖ γιὰ τὶς 
τρεῖς πρῶτες µέρες τοῦ πολέµου, ὅτι τὸ 
«ἐχθρικὸν πυροβολικὸν εἶναι ἀνώτερον 
τοῦ ἰδικοῦ µας εἰς διαµέτρηµα καὶ ἀκτίνα 
δράσεως...» καὶ σὲ ἄλλο σηµεῖο, ὅπου 
σηµειώνει τὴν εὐστοχία τοῦ πυροβολικοῦ 
µας, ἀποκαλύπτει ὅτι οἱ πυροβολαρχίες 
µας ἦταν κρυµµένες ἀκόµα καὶ σὲ 
σπήλαια! Καὶ ἔτσι δὲν ἦταν δυνατὸ νὰ 
ἀνακαλυφθοῦν οὔτε ἀπὸ ξηρᾶς οὔτε 
ἀπὸ ἀέρος... Καί, τέλος, διαπιστώνει, 
ὅτι οἱ Ἕλληνες διέθεταν καὶ µερικὲς 
πυροβολαρχίες µακροῦ βεληνεκοῦς, οἱ 
ὁποῖες βρίσκονταν «µακράν τῆς ἀκτίνος 
δράσεως τοῦ ἰδικοῦ µας πυροβολικοῦ...» 

καὶ συνεπῶς δὲν ἦτο δυνατὸ νὰ 
ἐξουδετερωθοῦν! Αὐτὰ γιὰ τὴ δράση τοῦ 
πυροβολικοῦ µας πρὶν ὁ Ἰταλὸς χτυπήσει 
τὸ Καλπάκι. Ὅταν ἔφτασε ἐκεῖ τὸν 
περίµεναν κι ἄλλες ἐκπλήξεις...
Στὶς 8 τὸ πρωὶ τῆς 2ας Νοεµβρίου τοῦ ‘40, 
ἕνας ἀσύρµατός µας ὑπέκλεψε ἕνα σῆµα 
πρὸς τὶς ἰταλικὲς ἀεροπορικὲς µονάδες ἀπὸ 
τὸν διοικητὴ τοῦ XII Σώµατος Στρατοῦ 
ἀντιστράτηγο Ρόσσι. Τὸ σῆµα διέτασσε 
τοὺς ἀεροπόρους νὰ «...ἐπωφεληθοῦν τοῦ 
καλοῦ καιροῦ καὶ νὰ πλήξουν σκληρῶς 
τὸν ἐχθρό». Μία ὥρα ἀργότερα, ἡ ἰταλικὴ 
ἀεροπορία σὲ µιὰ σαρωτικὴ ἐπίθεση, 
βοµβάρδισε σφοδρότατα µία ἔκταση ποὺ 
ἄρχιζε ἀπὸ τὸ Καλπάκι κι ἔφτανε µέχρι 
τὰ Γιάννενα. Στὶς δώδεκα τὸ µεσηµέρι 
ἄρχισε ὁ «φραγµὸς πυροβολικοῦ» τῶν 
Ἰταλῶν, ποὺ ἐπικεντρώθηκε σχεδὸν ἐξ 
ὁλοκλήρου στὴ στενωπὸ τοῦ Καλπακίου. 
Ὅταν τελείωσε τὸ «µπαράζ» οἱ ἀπώλειες 
τῶν ὑπερασπιστῶν τοῦ Καλπακίου ἦταν 
σχετικὰ µικρές. Τὸ ἑλληνικὸ δαιµόνιο εἶχε 
καὶ πάλι θαυµατουργήσει... Ἡ ἐπινόηση, 
ποὺ χρησιµοποιήθηκε ἦταν γνησίως 
Κολοκοτρωνέικη! Ἀπὸ τὶς πολλαπλὲς 
σειρὲς χαρακωµάτων, στὶς πιὸ ἐµφανεῖς 
δὲν εἶχαν µπεῖ φαντάροι κι ἔτσι τὰ 
βλήµατα τῶν Ἰταλῶν ἔπεφταν στὸ κενό...
Τὸ ἀπόγευµα τῆς 2ας Νοεµβρίου, µετά 
τὴν ἀπὸ ἀέρος καὶ ξηρᾶς προπαρασκευή, 
ἐπετέθη καὶ τὸ ἰταλικὸ πεζικό. Ἡ ἐπίθεση 
καθηλώθηκε µπροστὰ στὸν δικὸ µας 
φραγµό, πυροβολικοῦ καὶ πεζικοῦ. Ἀλλὰ 
οἱ Ἰταλοὶ σηµείωσαν µία πρόσκαιρη 
ἐπιτυχία, ἐκτὸς τῆς ἀµυντικῆς περιµέτρου 
τοῦ Καλπακίου. Στὸ δεξιὸ µας, στὰ 
βόρεια τοῦ Καλπακίου στὶς 8 τὸ βράδυ 

ἕνα ἐπίλεκτο τάγµα βοηθούµενο ἀπὸ 
ἡµιατάκτους Ἀλβανοὺς σκαρφάλωσε 
στὴν κακοτράχαλη Γκραµπάλα καὶ 
ἀνέτρεψε τὸν ἑλληνικὸ λόχο, ποὺ κατεῖχε 
τὸ ὕψωµα. Ἡ καταρρακτώδης βροχὴ 
κάλυψε τὴν Γκραµπάλα, καθιστώντας 
ἀδύνατη τὴν ἀνακατάληψη. Μόλις ὅµως 

κόπασε ὁ καιρός, στὶς 5 τὸ πρωὶ µία ἰσχυρὴ 
ἑλληνικὴ ὁµάδα ὑπὸ τὸν ταγµατάρχη 
Πανταζὴ ξεκίνησε µέσα στὸ σκοτάδι. Ἀπὸ 
ἄνδρα σὲ ἄνδρα µία διαταγὴ καὶ µόνο 
πέρασε: «Ἐµπρός διὰ τῆς λόγχης...» Οἱ 
βράχοι τῆς Γκραµπάλας ἀντήχησαν γιὰ 
πρώτη φορὰ ἀπὸ δυὸ χαρακτηριστικοὺς 
ἤχους, ἤχους ποὺ ἀπὸ κεῖ κι ἔπειτα ἔµελλε 
νὰ σκορπίσουν τὸν τρόµο στὸν ἐχθρό. 
Τὸν ἀνατριχιαστικὸ ἦχο καθὼς ἡ µακριὰ 
ξιφολόγχη ἀνασπᾶται ἀπὸ τὴ θήκη καὶ 
τὸν µεταλλικὸ ἦχο ὅταν στεριώνεται στὰ 
µάνλιχερ... Σὲ µιὰ θυελλώδη ἀντεπίθεση 
οἱ ἄνδρες τοῦ Πανταζῆ ξαναπαίρνουν 
τὴν Γκραµπάλα. Τὸ φοβερὸ αὐτὸ ὕψωµα 
ποὺ δέσποζε τοῦ Καλπακίου ἔµελλε ν’ 

ἀλλάξει χέρια πολλὲς φορές µέχρι νὰ 
λήξει ἡ µεγάλη µάχη.
Στὶς 3 Νοεµβρίου ἀπὸ τὰ προκεχωρηµένα 
παρατηρητήρια τῆς VIII Μεραρχίας 
φτάνει στὸν Σταθµὸ ∆ιοικήσεως ἕνα 
σῆµα: «Ἐχθρικὴ φάλαγξ ἁρµάτων ἐκκινεῖ 
ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἀπὸ ∆ολιανὰ πρὸς Καλπάκι». 
Σὲ δυὸ φάλαγγες µὲ 80 ἅρµατα µάχης, οἱ 
«Κένταυροι» πλησιάζουν σὲ ἀπόσταση 
βολῆς τὶς ἑλληνικὲς ὀχυρώσεις. 
Ἀκαριαῖα σχεδὸν δέχονται τὶς πρῶτες 
ὁµοβροντίες ἀπὸ τὸ πεδινὸ πυροβολικὸ 
κι ἀναχαιτίζονται. Τοὺς παραλαµβάνει 
κι ἕνα «ἀντιαρµατικὸ συγκρότηµα» ὅλα 
- ὅλα τέσσερα ἀντιαρµατικὰ τῶν 37, ποὺ 
συναγωνίζονται πρὸς τὸ πεδινὸ καὶ τὸ 
βαρὺ ποὺ βάλλει ἀπὸ πιὸ πίσω. Ἐννιὰ 
ἄρµατα τοῦ ἐχθροῦ ἀχρηστεύονται. Ὄρθιοι 
στὰ χαρακώµατα οἱ εὔζωνοι ὠρύονται. 
Θέλουν νὰ ἐφορµήσουν µὲ τὴ λόγχη, γιὰ 
νὰ δικαιωθοῦν οἱ λαϊκὲς ζωγραφιές, ποὺ 
ἀργότερα θ’ ἀπεικονίζουν ἕναν εὔζωνο νὰ 
κυνηγάει τὰ τάνκς! Μέχρι τὶς 8 Νοεµβρίου 
οἱ ἐπιθέσεις ἁρµάτων καὶ πεζικοῦ 
ἐναντίον τοῦ Καλπακίου συνεχίστηκαν 
σφοδρές, χωρὶς νὰ καµφθεῖ τὸ ὀχυρό τοῦ 
Κατσιµήτρου. Ἡ Γκραµπάλα εἶδε µάχες 
ὁρµητικές, στὶς ὁποῖες οἱ Ἰταλοὶ ἐπέδειξαν 
πεῖσµα καὶ γενναιότητα. Ἀλλὰ στὶς ἐκ 
τοῦ συστάδην συγκρούσεις, στὶς ὁποῖες 
ὁ ἀγώνας γινόταν µὲ χειροβοµβίδες καὶ 
λόγχες δὲν µπόρεσαν νὰ ὑπερισχύσουν.  
Στὶς 9 Νοεµβρίου εἶχε γίνει σαφές ὅτι 
τὸ µέτωπο τῆς Ἠπείρου δὲν σπάει, ὄχι 
µόνον στούς εἰσβολεῖς µά καί στόν ἴδιον 
τόν Παπάγο πού εἶδε τὸν «ἀνυπάκουο» 
Κατσιµῆτρο νά δικαιώνεται. 

ΜΕΑ CULPA
Πρό ἡµερῶν στή σελίδα αὐτή 
δηµοσιεύσαµε ἕνα κείµενο µέ 
τόν τίτλο «Κηφηνεῖον ἡ ὡραία 
Ἑλλάς», τοῦ Σαράντου Καργάκου, 
παίρνοντάς το ἀπό κάποιον 
διαδικτυακό τόπο. Δυστυχῶς τό 
(παλιότερα δηµοσιευµένο στήν 
«Εὐθύνη») κείµενο ἦταν λειψό 
σέ βαθµό ἀλλοίωσης, κι ἔτσι 
ἀναπαρήχθη καί ἀπό ἐµᾶς.
Λυπούµαστε γιά τό συµβάν καί 
ἐλπίζουµε ὅτι δέν θά ἐπαναληφθεῖ.

ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΜΙΑΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
ΤΩΝ ΣΑΠΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΗΤΤΗΘΟΥΝ



1) Στίς 1 Νοεµβρίου τοῦ 1920 οἱ ἐκλογές 
φέρνουν τήν ἦττα τοῦ Ἐλευθερίου 
Βενιζέλου, πού φεύγει ἀπογοητευµένος 
ἀπό τήν Ἑλλάδα κι ἀνοίγει ἔτσι 
διάπλατα ὁ δρόµος γιά τήν µεγαλύτερη 
Καταστροφή τοῦ ἑλληνικοῦ Γένους. 
Ποιά ἄλλη ἐκλογική ἦττα προσοµοιάζει 
µέ τήν προαναφερθείσα; 
Α) Τοῦ Κ. Σηµίτη τόν Μάρτιο τοῦ 2004
Β) Τοῦ Τάσσου Παπαδόπουλου στίς 
17/2/2008 στήν Κύπρο
Γ) Τοῦ Κώστα Καραµανλῆ πέρυσι
∆) Τοῦ Κ. Μητσοτάκη τόν Ὀκτώβριο τοῦ 
1993

2) Στίς 8 Νοεµβρίου 1827 ὁ Ἄγγλος 
φιλέλλην ναύαρχος Φράνκ Ἄµπνεϋ 
Ἄστιγξ, ἔχοντας καταστρέψει µέ 

τήν ἀτµοκίνητη «Καρτερία» του τόν 
τούρκικο στόλο στήν Ἰτέα, συναντᾶ 
στήν Πάτρα ἕνα αὐστριακό φορτηγό 
πλοῖο πού ἀρνεῖται νά ὑπακούσει στίς 
διαταγές του. Ὁ Αὐστριακός πρέσβης 
προσπαθεῖ νά ἐπέµβη, θυµίζοντάς του 
ὅτι Ἀγγλία καί Αὐστρία δέν εἶναι σέ 
πόλεµο. Ὁ Ἄστιγξ  πρίν τό βυθίσει λέει 
στόν διπλωµάτη...
Α) Πόσα δίνεις;
Β) Στεῖλε µου τόν λογαριασµό στό σπίτι
Γ) Εἶµαι Ἕλλην ἀξιωµατικός καί διοικῶ 
µοῖρα ἀποκλεισµοῦ, κύριε!
∆) Κολύµπι οἱ δικοί σου ξέρουν;

3) Στίς 8 Νοεµβρίου τοῦ 392 µ.Χ. ὁ 
αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου Μέγας 
Θεοδόσιος καταργεῖ µέ διάταγµά του 
τήν εἰδωλολατρία καί ἀπαγορεύει τήν 
προσέλευση σέ ναούς τῶν έθνικῶν. 
Οἱ παραβάτες αὐτοῦ τοῦ διατάγµατος 
θεωροῦνταν ἔνοχοι προσβολῆς κατά 
τοῦ αὐτοκράτορα καί τῆς θρησκείας 
καί ἄξιοι γιά τίς πιό βαριές τιµωρίες. 
Τό διάταγµα αὐτό χαρακτηρίζει τήν 
παλαιά θρησκεία ὡς «εἰδωλολατρική 
δεισιδαιµονία» (gentilicia superstitio). 
Ὁ Θεοδόσιος καταγόταν ...
Α) ἀπό ρωµαϊκή οἰκογένεια τῆς Ἰσπανίας
Β) ἀπό ἑλληνική οἰκογένεια τῆς Ἰωνίας
Γ) ἀπό φρυγική οἰκογένεια τῆς Καρίας
∆) ἀπό ἰνδική οἰκογένεια τῆς Ἀλάσκας

4) Στίς 9 Νοεµβρίου τοῦ 1866 γίνεται τό 
Ὁλοκαύτωµα στό Ἀρκάδι τῆς Κρήτης. 
Ὁ Κωνσταντίνος [.....] βάζει φωτιά 
στήν πυριτιδαποθήκη καί ἀνατινάζει 

τήν δυτική πτέρυγα τῆς µονῆς, κατα-
πλακώνοντας τούς Χριστιανούς, κυρίως 
γυναικόπαιδα, πού εἶχαν καταφύγει ἐκεῖ 
καί τούς Τουρκαλβανούς ἐπιτιθέµενους 
(ἄλλωστε κι ὅσοι τήν ἑποµένη 
παραδόθηκαν µέ ἐγγυήσεις γιά τή ζωή 
τους ἀποκεφαλίστηκαν).
Α) Μητσοτάκης
Β) Μαρτάκης
Γ) Γιαµπουδάκης
∆) Μαρκογιαννάκης

5) Στίς 10 Νοεµβρίου τοῦ 1997, στό 
κορύφωµα τοῦ ψευδώνυµου ἐκσυγχρο-
νισµοῦ, ἀρχίζει τή λειτουργία της ἡ Ἀρχή 
Προστασίας Προσωπικῶν ∆εδοµένων. 
Σήµερα, σχεδόν µιάµιση δεκαετία µετά 
τήν ἵδρυσή της, ποιόν σκοπό φαίνεται 
νά ὑπηρετεῖ τελικά τό νεοταξίτικο αὐτό 
ἔκτρωµα; 
Α) Τήν µηχανοργάνωση τοῦ κράτους
Β) Τήν προστασία τοῦ πολίτη
Γ) Τήν διαφύλαξη τῆς ίδιωτικότητας
∆) Τή ρουφιανιά κατά πάντων

6) Στίς 13 Νοεµβρίου τοῦ 1646 οἱ 
Ὀθωµανοί καταλαµβάνουν τό Ρέθυµνο 

ἀπό τούς Ἑνετούς. Στόν τελευταῖο 
αἰώνα τῆς ἑνετοκρατίας ὁ τοπικός 
πληθυσµός αὐξήθηκε φτάνοντας 
τίς 10.000, οἱ κατακτητές εἶχαν 
ἀρχίσει νά ἀφοµοιώνονται, οἱ 
ντόπιοι εὐγενεῖς συγκυβερνοῦσαν, 
οἱ πρῶτοι ἐπιστήµονες - ἀπόφοιτοι 
τοῦ παν/µίου τῆς Πάδοβας - 
γυρνοῦσαν στήν πόλη, ἡ «Κρητική 
Ἀναγέννηση» στά γράµµατα καί 
στίς τέχνες δίνει τήν «Ἐρωφίλη» 
τοῦ Χορτάτζη καί τόν «Κρητικό 

Πόλεµο» τοῦ Μαρίνου Τζάνε 
Μπουνιαλέ... Ὅλα τοῦτα µέχρι πού 
ἦρθαν οἱ Τοῦρκοι. Μετά... 
Α) Ὅλα πῆγαν καλύτερα, ἀναπτύχθηκαν 
οἱ Τέχνες, θριάµβευσε ἡ ποίηση, ἔλαµψαν 
οἱ Ὀθωµανοί καλλιτέχνες...
Β) ∆ιακόπηκε γιά λίγο ἡ ὑλικοπνευµατική 
ἀνάπτυξη µά ἡ πόλη γρήγορα συνῆλθε
Γ) ∆ιαβλέπω µιά τουρκοφοβικότητα στό 
ἐρώτηµα καί γιαυτό δέν ἀπαντῶ 
∆) Στάχτη καί µπούρµπερη ὅλα!

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Β, 2Γ, 3Α, 4Γ, 5∆, 6∆
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Σέ ἦχο ἁψύ

§
Κράτα µνήµη τῶν µεταµορφώσεών σου,

γιά νά µήν ἐκπέσεις σέ µοχθηρό καί ἀδρανή 
ὄχλο.

§
Ἤ µόνος ἤ µέ καλούς φίλους δίπλα.

Ὁ δικός µου ὁ τζουράς δέν θέλει πίστα!

§
Πρέπει νά ‘χουµε τά µάτια ἀνοιχτά,

ἰδίως ὅταν κοιµόµαστε.

§
Ἀπό τό χάσµα γενεῶν, 

περάσαµε στό ...χασµουρητό!

§
Μήν ἀνησυχεῖτε, ὁ λήθαργος ἔρχεται 

σιγά σιγά, δέν εἶναι τροχαῖο.

§
Οἱ παλιοί ἄντε νά σέ ψυλλιάσουν γιά τά 

κατατόπια. Τό θηρίο ὅµως µόνος σου πρέπει 
νά τό τραβήξεις ἔξω.

§
Σ’ αὐτή τήν ἄνυδρη ἐποχή,

σπόρους φυλᾶµε περισσότερο...

Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ Íôïõ
Ãéáêáìðüóï ðáýëá Âïõëôóßäçò

SUMO FUNDO ÌðáìðáôæéÜí

Ἀντιφωνητικό κουΐζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
του skymnos.blogspot.com

ΤΟΥΡΚΙΑ
* Μετά από έρευνα για το ατυχές γεγονός της καταστροφής  
νεκροταφείων των Ίμβριων Ρωμιών στις 29/10 στο νησί της 
Ίμβρου, οι αστυνομικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως 
ήταν προβοκάτσια από έναν 87χρονο Ρωμιό κάτοικο του νησιού με 
συνεργό μιά 94χρονη επίσης Ρωμιά. Θα γίνει διάβημα στην ελληνική 
Πρεσβεία της Άγκυρας με αίτημα την συγκυριαρχία στο Αιγαίο, 
αναγνώριση της Β.Κύπρου και αυτονομία της Θράκης.
* Κατόπιν των τελευταίων αποκαλύψεων για κλοπή απόρρητων 
τούρκικων στρατιωτικών εγγράφων από Έλληνες πράκτορες , οι 
έρευνες καταλήγουν στην υπόθεση πως τα έγγραφα βγήκαν από 
την Τουρκία κρυμμένα στους πρωκτούς Ελλήνων τουριστών που 
επισκέφθηκαν την Κων/πολη. Θα σταλεί διάβημα με απαίτηση την 
άμεση αποστρατικοποίηση των νησιών και την διάλυση του 4ου 
Σώματος Στρατού. 
* Μετά από διαδικτυακή δημοσίευση (tourkikanea.wordpress.com) 
πως επίκειται εισροή 8.000 Τούρκων ψηφοφόρων στην Ελληνική 
Θράκη για να στηρίξουν τους δημοτικούς τουρκοσυνδυασμούς, το 
τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής απαιτεί την μίσθωση ελληνικών 
λεωφορείων για την ομαλή τους μετάβαση από την Προύσσα στην 
Δ.Θράκη. Σε περίπτωση μή ικανοποιήσεως του δημοκρατικού 
αυτού αιτήματος ο Σύλλογος Αλληλεγγύης Τούρκων Δ.Θράκης 
θα καταφύγει στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, στο Παρατηρητήριο 
των Συμφωνιών του Ελσίνκι και στα πολιτικά γραφεία του ΣΥΝ-
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-Οικολόγων Πράσινων
ΑΛΒΑΝΙΑ
* Κοινοποιήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες θα 
διεξαχθεί η πολυαναμενόμενη μειονοτική  απογραφή στην Αλβανία 
στις αρχές του 2011. Για αποφυγή αλλοιώσεως του αριθμού των 
μόνιμων κατοίκων με δικαίωμα απογραφής από την ελληνική 
μειονότητα, θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α)τα τελευταία 12 χρόνια δεν έχουν βγεί από την Χώρα β)δεν 
συμμετείχαν σε θρησκευτική εκδήλωση τα τελευταία 14 χρόνια γ) 
δεν παρακολουθούν ελληνική τηλεόραση ε) δεν πανηγύρισαν την 
κατάκτηση του EYRO το 2004  δ) να συμφωνούν με την αυτονομία 
της Τσαμουριάς και ε) να ψήφισαν το τραγούδι της Αλβανίας στο 
διαγωνισμό της Eurovision.    Συνέχεια στη σελ. 12

Κρίση - ξεκρίση,
τά δῶρα συνεχίζονται



Πῶς ἤχησε ἡ γερµανική ἐµµονή στήν 
ΕΕ γιά κυρώσεις πού ζητάει (καί δροµο-
λόγησε) κατά τῶν ἀνυπάκουων κρατῶν; 
Κάπως σάν τά Στούκας, µέρες πού εἶναι;

Τούς S-300 πού δέν πῆγαν στό Ἰράν θά 
καταφέρει νά τούς πουλήσει στή Βενεζου-
έλα ἡ Ρωσία; Ἤ θά ξαναγελοιοποιηθεῖ 
ἀπό τούς Ἑβραίους πού λέν πάλι «ὄχι»;

Ὁ David Coleman Headley, πού τόν ἀνέ-
κριναν οἱ Ἰνδοί γιά τίς τροµοεπιθέσεις 
(174 νεκροί) στή Βοµβάη, τώρα καί στίς 
ΗΠΑ παραδέχονται πώς ἦταν τῆς CIA!

Εἴπαµε, τροµοκρατία - καί δή ἰσλαµική 
- ὑπάρχει. Κι ὅποιος τό ἀµφισβητεῖ, 
κάποιες «ὑπηρεσίες» µποροῦν νά τοῦ τό 
ἀποδείξουν, µέ ἕνα µακελειό π.χ.

Ὑποστηρικτής τῆς µαριχουάνας ὁ Σόρος 
στό σχετικό δηµοψήφισµα τῆς Καλιφόρ-
νιας (2/11). Χάριν τῶν δηµοσίων ἐσόδων, 
λέει, καί κατά τῆς διαφθορᾶς...

Ραββῖνος Ὀβαδία Γιόζεφ, ἡγέτης τῶν Σε-
φαραδιτῶν στό Ἰσραήλ: «Οἱ µή Ἕβραῖοι 
(γκόιµ) ὑπάρχουν γιά νά µᾶς ὑπηρετοῦν. 
Ὅπως, ἄς ποῦµε, τά γαϊδούρια»

Βεβαίως βγῆκε µετά ὁ Φόξµαν τῆς ADL 
γιά νά ἀποκηρύξει τόν ρατσισµό τῆς 
ἑβραϊκής παράδοσης, ἀλλά τό Ταλµούδ 
µᾶλλον τόν γέροντα ραββῖνο δικαιώνει.  

Ἡ Τουρκία ξεκινᾶ ἔρευνες γιά πετρέλαιο 
ἀνοικτά τῆς Κατεχόµενης Κύπρου κι ὁ 
ὑπουργός Ἐνέργειας τοῦ Ἐρντογάν λέει 
ὅτι θά ...ἐφοδιάζει καί τό ἐλεύθερο νησί

Θυµᾶστε τί γράψαµε µόλις ὁρίστηκε ὁ 
Ντάουνερ ἀπεσταλµένος τοῦ ΟΗΕ γιά 
τό Κυπριακό. ∆έν ἤθελε καί πολύ µυαλό, 
ὁ ἄνθρωπος κραυγάζει καθεστωτισµό

Τώρα, µετά τίς τόσες προκλήσεις του, 
ὁµάς Κυπρίων βουλευτῶν θέτει ἐρώτηµα 
στήν Ἐπιτροπή Θεσµῶν γιά τόν ἄθλιο, 
ἀγγλοπρεπή ρόλο του. Πάλι καλά.

Τό οἰκογενειακό σώου «Κλιµατική Ἀλ-
λαγή», µέ Ἀντρίκο ὀργανωτή καί Γιωρ-
γάκη ὑποστηρικτή ἐµεῖς τό πληρώσαµε. 
Ὅπως πάντα στό Παπανδρεϊστάν.

28/10: Ἀπόδοση τιµῶν στήν Ἑλλάδα γιά 
τή συµβολή της στή Νίκη κατά τοῦ Ἄξο-
να ἀπό ρωσικό ἄγηµα πού παρήλασε στίς 
Σπέτσες. Συγκινητικό κι ἐλπιδοφόρο...

Ὁ ὁρισµός τοῦ δυνατοῦ στοµαχιοῦ: Νά 
διαβάσεις τίς εύχές τοῦ Καρατζαφέρη 
στόν Μητσοτάκουλα γιά τά «ἐφηβικά» 
93α γενέθλιά του καί νά ΜΗΝ ξεράσεις.

Γιά ἀπάτη 130 ἑκ. κατηγορεῖ τήν 
ἑταιρεία «Γλού» ἡ Puma καί τήν πάει 
στά δικαστήρια. Τί περιµένεις, αὐτοί οἱ 
Γερµανοί ἦταν πάντα ἀντισηµίτες...

Ὅσο ὑπάρχουν ἔντυπα µέ τίτλους ὅπως 
«τί εἶπε ὁ Χριστόφορος Κοτέντος στή 
Μενεγάκη γιά τό στύλ τῆς Ἄννας Βίσση» 
σωτηρία δέν ἔχουµε. Ἄν σβήσουν, ἴσως. 

Ψῆφος σέ µετανάστες µέ ψεύτικες διευ-
θύνσεις («Ποντίκι», 28/10). Ποιός µπορεῖ 
νά τό ἔκανε αὐτό; Σέ ποιάν ἔκταση; Τί 
λέει γιά τήν «λαϊκή ἐτυµηγορία»; 

Τί ἦταν αὐτό πού πέταξε ὁ Μίκης ὅτι θά 
ἱδρύσει κίνηµα ἀνεξάρτητων πολιτῶν 
ἄν γίνουν ἐθνικές ἐκλογές; Παρηγοριά 
στόν ἄρρωστο ἤ ὑπόσχεση ἀνάστασης;

Στοιχεῖα ζητᾶ τό ὑπ. Παιδείας ἀπό τά ΑΕΙ 
γιά τήν οἰκογενειοκρατία στίς σχολές. 
Μεταξύ αὐτῶν καί τό ∆ΠΘ, ὅπου πέτρα 
ἄν πετάξεις, ἕναν κουµπάρο θά βρεῖς.

Τί εἶπε πάλι τό ἄτοµο ρέ παιδιά στήν 
Ἀλεξ/λη, ὁ ΓΑΠ; Θά ἐπιδιώξει λέει στήν 
ΕΕ τήν «φιλελευθεροποίηση» τῆς διαδι-
κασίας ἔκδοσης βίζας σέ Τούρκους! 

Γιατί δέν «φιλελευθεροποιεῖ» πρῶτα τό 
κόµµα του, τήν διαχείριση τῆς περιου-
σίας του, τήν πρόσβαση στό ἀπευθυ-
σµένο του;  Ἤ φιλελευθεροποιεῖς ἤ ὄχι!

Σηµαντική ἡ παρουσία τῶν ντόπιων µε-
λισσοκόµων στήν πλατεία τῆς Κοµοτη-
νῆς (22-23/10), εἶχε ἀπ’ ὅλα: Προϊόντα 
ποιότητας, γνώση, ψυχαγωγία... 

Παραιτήθηκε ὁ Φερούχ Ὀζκάν ἀπό τόν 
«Σύλλογο Ἀλληλοβοήθειας Τούρκων 
∆. Θράκης» (Τουρκίας) καί µᾶλλον τόν 
διαδέχεται ὁ Μπ. Χακγκιουντέρ.

Τί ἔγινε ρέ συντρόφια τοῦ ΠαΣοΚ, δέν 
θά τήν διαγράψετε τή Σιµπέλ πού σᾶς 
πούλησε τόσο ὕπουλα, πού σᾶς ἔφτυσε 
τόσο ἄθλια; Τί περιµένετε, τίς ...14/11;

Θυµίζω ὅτι στό ∆ιδυµότειχο κατεβαίνει 
γιά δήµαρχος ὁ καρδιολόγος καί φίλος 
µας Στέφανος Σιναπίδης, γιά ὅσους δέν 
προσκυνᾶνε κόµµατα καί συµφέροντα. 

Ἄλλη µιά ...πρωτιά τῆς Περιφέρειάς 
µας, πού ἀνακοινώθηκε διά στόµατος Λ. 
Κατσέλη: 14% ἡ ἀνεργία στό β΄ ἑξάµηνο 
τοῦ 2010. Ἄντε βρέ, καί σ’  ἀνώτερα!
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Η άλλη όψη της τούρκικης ανάπτυξης

Πολίτες με φαράσια και σκούπες στον 
περιφερειακό δρόμο της Μερσίνας ρισκάρουν 
τη ζωή τους μπαίνοντας ανάμεσα στα οχήματα 
που περνάνε με ταχύτητα και ανταγωνιζόμενοι 
ο ένας τον άλλον, μαζεύουν το καλαμπόκι 
που πέφτει από τα φορτηγά. Ειδικότερα τα 
φορτηγά που βγαίνουν από το λιμάνι της 
Μερσίνας στην εθνική οδό D-400 Άδανα-
Μερσίνας, μπορεί για τους οδηγούς να είναι 
ένας δρόμος ¨βάσανο¨ αλλά για κάποιους 
είναι διαφορετικά. Διότι το καλαμπόκι που 
πέφτει από τα φορτηγά για μερικούς φτωχούς 
ανθρώπους αποτελεί τρόπο να εξασφαλίζουν 
το ψωμί τους. Κρατώντας φαράσι, σκούπα 
και καροτσάκι, μαζεύουν το καλαμπόκι που 
πέφτει στην άσφαλτο, χωρίς να υπολογίζουν 
τον κίνδυνο. Σε ένα τμήμα 5 χλμ του δρόμου 
αυτού κατά καιρούς βρίσκονται πολλά άτομα 
από 7 έως 70 χρονών. Ένας ηλικιωμένος μας 
είπε πως έρχεται μια φορά την εβδομάδα εδώ 
και επί 5 ώρες μαζεύει το καλαμπόκι που έχει 
πέσει στην άκρη του δρόμου. Μας λέει πως 
γεμίζει τσουβάλια και με το καροτσάκι τα πάει 
στο σπίτι: «Τα μισά είναι άμμος και χαλίκια, 
όμως τα περνάμε από κόσκινο, πλένουμε το 
καλαμπόκι και το απλώνουμε στην ταράτσα μας 
για να στεγνώσει. Ακολούθως διαχωρίζεται, 
ένα μέρος για ψωμί και το υπόλοιπο πάει 
στα ζώα.      (εφ. Νέτγκαζετε, 8-10-10)

Μαλάτεια, Τουρκία, 2007 μ.Χ.
Η Τουρκία στις 18-4-2007 σείστηκε με το 
νέο από την Μαλάτια. Τρεις νέοι επιτέθηκαν 
στον εκδοτικό οίκο Ζιρβέ και κατηγορώντας 
αυτούς που βρήκαν εκεί για ¨ιεραπόστολους¨, 
βασάνισαν και σκότωσαν τον Γερμανό 
Τίλμαν Γκέσκε, τον Νετζατί Αϊντίν και τον 
Ουγούρ Γιουκσέλ. Σχετικά με το περιστατικό 
συνελήφθησαν οι Εμρέ Γκιουναϊντίν, 
Αμπουζέρ Γιλντιρίμ, Τζουμά Οζντεμίρ, Σαλίχ 
Γκιουρλέρ και Χαμίτ Τσεκέρ, όλοι μεταξύ 19 
και 20 χρονών. Τους έστειλαν στις φυλακές 
Μαλάτιας τύπου Ε και δικάζονται στο 3ο 
Κακουργιοδικείο Μαλάτιας αντιμετωπίζοντας 
ποινή ισόβιας κάθειρξης. Η εφημερίδα Ταράφ 
μόλις έμαθε για το γεγονός, έφτασε στις 
φωτογραφίες που τράβηξε ο αστυνομικός που 
ήταν ο πρώτος που πήγε εκεί. Οι φωτογραφίες 
δείχνουν με κάθε λεπτομέρεια την αγριότητα, 
πώς οι κατηγορούμενοι έδεσαν τα πόδια και τα 
χέρια των θυμάτων τους και τους βασάνισαν 
σκληρά. Φαίνονται και τα μαχαίρια που 
χρησιμοποιήθηκαν στη σφαγή, όπου οι 3 
δολοφονηθέντες μαχαιρώθηκαν πολλές 
φορές, τους έπνιξαν, κάποιους τους έδεσαν 
με τον κόμπο του γουρουνιού, ενώ φαίνεται 
να τους έχουν κόψει και τα γεννητικά όργανα. 
Ο δικηγόρος Ορχάν Κεμάλ Τζενγκίζ είπε πως 
πιστεύει πως πίσω από τις δολοφονίες κρύβεται 
μια μεγάλη οργάνωση. Ανέφερε πως υπήρξε 8 
μηνών προετοιμασία για τις δολοφονίες και 
πως τα θύματα παρακολουθούνταν από την 
Αστυνομία καθώς ανέπτυσσαν ιεραποστολικές 
δραστηριότητες και είπε: ̈ Αυτές οι δολοφονίες 
διαπράχθησαν λόγω του ότι οι αστυνομικοί 
εθελοτυφλούσαν, όπως και στη δολοφονία 
του Ντινκ¨.       (εφ. Ταράφ, 20-10-10) 
Μ.Κ.            kyneg@otenet.gr

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

Φτάνει µέ τ’ ἀνδρείκελα τῶν κοµµάτων!

ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
του skymnos.blogspot.com

Συνέχεια από σελ. 11

ΣΚΟΠΙΑ
* Ο Μακεδόνας  Πρωθυπουργός Γκρούεφσκι 
καταθέτει σήμερα Μακεδονικό νομοσχέδιο 
για την Μακεδονική τόνωση της Μακεδο-
νικότητας του Λαού της Μακεδονίας. 
Σύμφωνα με το Μακεδονικό νομοσχέδιο 
επιδοτούνται όσοι εμπίπτουν στις παρακάτω 
Μακεδονικές κατηγορίες:
α) φέρουν ονόματα Άλεξ (Αλέξανδρος), 
Φιλ (Φίλιππος), Βούκ (Βουκεφάλας), Άκης 
(Μακεδονάκης), Νούλης (Μακεδονούλης)
β) κυκλοφορούν με χλαμύδες, ασπίδες και 
σανδάλια
γ) τρώνε 2 κιλά Μακεδονικό Χαλβά την 
ημέρα ή 2 ταψιά Μακεδονική Σφολιάτα
δ) επισκέπτονται τον παπα-Τσαρκνιά στην 
κατεχόμενη ελληνική Μακεδονία (εδώ 
δικαιούνται να φέρουν και τον τίτλο του 
Χατζή-Χατζιλίκι)
ε) το πουλί τους να έχει το μήκος της 
Σάρισας
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
* Ο Πρωθυπουργός Μπορίσωφ και η 
ανεξάρτητη από εξωτερικές πιέσεις 
Βουλγαρική κυβέρνηση θα προχωρήσουν 
τελικά στην υλοποίηση του πετρελαιαγωγού 
σε αντίθεση με εχθές που απέρριψαν 
την προχθεσινή συγκατάθεση τους 
μετά από την αντιπροχθεσινή απόρριψη 
της προπροχθεσινής συγκατάθεσης ως 
αποτέλεσμα της προπροπροχθεσινής άρνησης 
στην προπροπροπροχθεσινή κατάφαση κ.ο.κ


