
  Τρεῖς - τέσσερεις κι-
νήσεις ἀνεξάρτητες µε-
ταξύ τους συνέπεσαν 
χρονικά καί τόνισαν 
τήν βασιµότητα τῆς 
πρότασής µας γιά ἐνί-
σχυση καί προβολή τῆς 
βυζαντινῆς ταυτότη-
τας τῆς Θράκης. Οἱ ση-
µαντικότερες ἀφοροῦν 
τό Διδυµότειχο καί ἡ 
κυριότερη ἐξ αὐτῶν 
ἦταν τά θυρανοίξια τοῦ πρώτου ναοῦ ἀφιερωµένου στή µνήµη τοῦ 
βυζαντινοῦ αὐτοκράτορα Ἰωάννη Βατάτζη τοῦ Ἐλεήµονος. 
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Ἰσότης στάσιν οὐ ποιεῖ

ΣΟΛΩΝ
 Ἀντιφωνητὴς

Τό ἀπελπιστικό σηµεῖο στό ὁποῖο 
βρισκόµαστε ὡς ἑλληνική κοινωνία 
ἐπιτάσσει τήν ἀναζήτηση ἐξόδου ἀπό 
τήν κρίση. Βλέπουµε τόν τελευταῖο 
χρόνο - καί µάλιστα γινόµαστε 
ἀποδέκτες κι ἐµεῖς στόν «Α» - 
πολλές προτάσεις νέων πολιτικῶν 
σχηµατισµῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκφράζουν 
πράγµατα γενικῶς ἀποδεκτά 
ἀπό τό σύνολο τῶν σκεπτόµενων 
Ἑλλήνων. Διατηροῦµε ὅµως κι 
ἐµεῖς τίς ἐπιφυλάξεις µας γιά τήν 
ἔκβαση τέτοιων ἐγχειρηµάτων, ὅσο 
τό πολιτικό σκηνικό παραµένει στό 
γνωστό µεταπολιτευτικό πλαίσιο 
τῆς κοµµατοκρατίας, τῆς διαπλοκῆς 
καί τῆς ἀπάθειας τοῦ τηλεοπτικοῦ 
κοινοῦ. Τό ἐρώτηµα πού τίθεται εἶναι 
ἄν µποροῦν νά ὑπάρξουν τά ἐχέγγυα 
γιά µιά πραγµατική πολιτική ἀλλαγή 
καί µέ ποιούς ὅρους θά περιοριστεῖ 
- ἔννοµα καί δηµοκρατικά - ἡ 
κοµµατοκρατία πού µᾶς ἔφερε στήν 
σηµερινή µας κατάπτωση. Θεωροῦµε 
πώς ὑπάρχουν συγκεκριµένα µέτρα 
πού µποροῦν νά πετύχουν κάτι στήν 
κατεύθυνση αὐτή, πού µποροῦν 
δηλαδή νά ἀφήσουν κάποια 
λουλούδια ν’ ἀνθίσουν µέσα στή 

σάπια, γαλαζοπράσινη ζούγκλα. 
Τό πρῶτο ἀπό τά µέτρα αὐτά 
θά ἦταν ἡ κατάργηση κάθε 
χρηµατοδότησης τῶν πολιτικῶν 
κοµµάτων ἀπό τό κράτος. Μάλιστα 
νά κληθοῦν νά ἐξοφλήσουν τά χρέη 
τους πρός τό κράτος καί στό ἑξῆς νά 
ἀποδίδουν λογαριασµό γιά τά ἔσοδα 
καί τά ἔξοδά τους, ὡς ἑταιρεῖες π.χ. 
λαϊκῆς βάσης. Ὅπως κάθε νέος 
πολιτικός ὀργανισµός ξεκινάει 
µέ δικά του µέσα κι ἔξοδα γιά νά 
συσταθεῖ καί νά λειτουργήσει, ἔτσι 
καί οἱ ὑπάρχοντες θά πρέπει νά 
παίζουν µέ τούς ἴδιους ὅρους (πού 
καί πάλι δέν θά εἶναι ἴδιοι, λόγῳ τῆς 
κυρίαρχης θέσης πού ἔχουν σήµερα 
στήν «ἀγορά»). Ἄλλωστε ὁ τρόπος 
µέ τόν ὁποῖον στό ΚΚΕ µέρος τῆς 
βουλευτικῆς ἀποζηµίωσης πάει στό 
κοµµατικό ταµεῖο δείχνει τό πῶς 
µπορεῖ νά λειτουργήσει καί κάθε 
ἄλλο κόµµα τῆς Βουλῆς. Δέν τούς 
φτάνουν; Δικό τους πρόβληµα.
Τό δεύτερο µέτρο πρέπει νά 
εἶναι ἡ θεσµοθέτηση ἐλάχιστης 
συµµετοχῆς στίς ἐκλογές ὥστε νά 
θεωρεῖται ἔγκυρο τό ἀποτέλεσµά 
τους, ὅπως στή Γιουγκοσλαβία. 

Ἔτσι θά ἔχει πολιτικό νόηµα (καί 
ἀποτέλεσµα!) ἡ ἀποχή καί βεβαίως 
λύνεται τό πρόβληµα τοῦ ἄν θά 
µετράει ἡ λευκή ψῆφος στά ἔγκυρα ἤ 
ὄχι. Ἄν λοιπόν ψηφίζει λ.χ. κάτω ἀπό 
τό 66% τοῦ ἐκλογικοῦ σώµατος, νά 
ἐπαναλαµβάνονται οἱ ἐκλογές. Κι 
ἄν πάλι δέν τό θέλουµε αὐτό (ἤ ἄν ἡ 
ἀποχή παραµένει ὑψηλή), νά παίρνει 
κάθε κόµµα τό ποσοστό τῶν ἑδρῶν 
πού ἀναλογεῖ στούς ψηφίσαντες. 
Ἄν δηλαδή τό ἐκλογικό σύστηµα 
(πού πρέπει νά γίνει βεβαίως 
ἀναλογικότερο) δίνει µέ κάποιο 
ποσοστό 151 ἕδρες γιά ἐλάχιστη 
συµµετοχή τοῦ 66%, σέ συµµετοχή 
κάτω τοῦ ὁρίου νά δίνει ἀναλόγως 
λιγότερες ἕδρες. Μέ ποιά λογική 
ἄλλωστε παίρνει κανείς σήµερα 151 
ἕδρες εἴτε ψηφίστηκε ἀπό 4.000.000 
εἴτε ἀπό 2.000.000 ψηφοφόρους; Ὅσο 
ἰσχύει τό σηµερινό σύστηµα, τό νά 
γυρίζουµε οἱ πολίτες τήν πλάτη 
µας στίς κάλπες εἶναι ἡ καλύτερη 
τῶν ἐπαγγελµατιῶν τῆς πολιτικῆς, 
κάνουν ἥσυχοι τή «δουλειά τους». 
Τό τρίτο µέτρο πρέπει νά εἶναι 

τό ἑνιαῖο ψηφοδέλτιο σέ κάθε 
νοµό / περιφερειακό διαµέρισµα 
τῆς χώρας. Σέ ἕνα ψηφοδέλτιο 
νά µπαίνουν ὅλοι οἱ ὑποψήφιοι, 
κοµµατικοί καί µή, καί νά παίρνει 
τήν ἕδρα ὁ πρῶτος (ἤ οἱ πρῶτοι, ἄν 
εἶναι πολυεδρική), ἀνεξαρτήτως ἄν 
πρόκειται γιά ὑποψήφιο κόµµατος ἤ 
ὄχι. Ἔτσι καταργεῖται ἡ ὑποχρέωση 
πανελλαδικῆς καθόδου γιά ἕνα 
κόµµα καί δίνεται ἡ δυνατότητα σέ 
ἀνεξάρτητους ὑποψήφιους (κάτι 
πού γίνεται σέ διάφορες χῶρες, ὥς 
καί στήν Τουρκία!) νά ἐκλεγοῦν. 
Φανταστεῖτε ὅτι σήµερα ἄν στή 
Λέσβο ὑπάρχει ἕνας ἄνθρωπος πού 
χαίρει τῆς ἐκτίµησης τοῦ 90% τοῦ 
κόσµου, αὐτός δέν µπορεῖ νά ἐκλεγεῖ 
στόν τόπο του ἄν δέν ἐνταχθεῖ 
σέ κόµµα πού ἔχει ὑποψηφίους 
(σχεδόν) παντοῦ καί πού θά µπεῖ στή 
Βουλή. Τό ἴδιο µπορεῖ νά ἰσχύει καί 
σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα ἀλλά ἡ ἔλλειψη 
κοµµατικοῦ µηχανισµοῦ πού νά τούς 
συνδέει θάβει τίς ἐλπίδες τοῦ τόπου.

Συνέχεια στή σελίδα 8

Συµβούλιο τῆς Κοµµατοκρατίας

Ὅσα εἶχαν προηγηθεῖ στή Λετονία καί στή Ρουµανία, ἡ καταδίκη 
δηλαδή τῶν ἐκεῖ κυβερνητικῶν µέτρων λιτότητας τοῦ ΔΝΤ στά Ἀνώτατα 
Δικαστήρια τῶν δύο χωρῶν, µᾶς εἶχαν κάνει νά τρέφουµε µερικές κρυφές 
ἐλπίδες: πώς καί στή χώρα µας ὑπάρχουν δικαστές.
Ἡ ἐξέλιξη ὅµως τῆς πολυµεροῦς (ΔΣΑ, ΓΣΕΕ, ΤΤΕ κτλ) προσφυγῆς 
στό Συµβούλιο τῆς Ἐπικρατείας µᾶς ἐπανέφερε στό γνώριµο 
νεοελλαδικό σκηνικό: ἡ προσφυγή κατά τῶν κυβερνητικῶν µέτρων καί 
µεθοδεύσεων πάει γιά πανηγυρική ἀπόρριψη, καθώς ἤδη ἡ εἰσηγήτρια 
Μαίρη Σάρπ (Σάρπ;!) συντάχθηκε ὁλοκληρωτικά µέ τήν κυβερνητική 
λογική καί ἐπιχειρηµατολογία. Οὔτε ἀντισυνταγµατικό τό βρῆκε, οὔτε 
ἀδικαιολόγητο, οὔτε κἄν τήν αὐξηµένη πλειοψηφία στή Βουλή δέν ἔκρινε 
ἀπαραίτητη! Ὅλα ἔγιναν µιά χαρά καί νά µήν βγάζουµε µιλιά!
Νά τό πάρουµε ἀπόφαση: δέν ὑπάρχει σωτηρία στή χώρα αὐτή, ὅπου 
ἡ κοµµατοκρατία (καί µᾶλλον πασοκοκρατία) ἔχει λάβει µορφή 
νοµιµοποιηµένης χούντας. Ὅταν οἱ δικαστές - καί οἱ πάντες - ἐπιλέγονται 
ἀπό τήν ἑκάστοτε κρατούσα κυβερνοσυµµορία, εἶναι δυνατόν νά ποῦν 
κάτι ἐναντίον της; Ἀλλοῦ πρέπει νά ψάξουµε διεξόδους στό χάλι πού 
βρισκόµαστε. Μιά ἰδέα δίνουµε καί κατωτέρω.

Τά ξεπούλησαν 
ΟΛΑ;;;!!!

Ἡ φωτογραφία βεβαίως µιλάει 
ἀπό µόνη της ὅταν εἰκονίζει τόν 
Οἰκουµενικό Πατριάρχη ἐν µέσῳ 
τῶν δύο τουρκοµουφτήδων τῆς 
Θράκης!!! Ἡ συνάντηση ἔγινε 
στά πλαίσια τῆς «Διάσκεψης  
θρησκευτικοῦ τουρισµοῦ - Κωνστα-
ντινούπολη 2010» στήν Τουρκία. 
Δέν πέρασαν δυό βδοµάδες πού ὁ 
Ξυνίδης νοµιµοποίησε τόν Μέτε, 
συναντώντας τον προεκλογικά 
στήν Ξάνθη, καί ἔχουµε νέο 
δεῖγµα ταπεινωτικῆς ὑποχώρη-
σης, τούτη τή φορά ἀπό τόν 
ἄλλον καθεστωτικό πυλώνα τοῦ 
ἑλληνόφωνου ἀµερικανισµοῦ, τόν 
θρησκευτικό! Ὁ Μέτε πού ρωτήθη-

κε µίλησε γιά τήν προθυµία καί 
τήν εὐγένεια τοῦ Πατριάρχη καί 
βρῆκε πολύ φυσικό νά ἔρθουν 
δίπλα δίπλα οἱ θρησκευτικοί ἡγέ-
τες «τῆς τουρκικῆς µειονότητας 

τῆς Δ. Θράκης καί τῆς µειο-
νότητας τῶν Ρωµιῶν τῆς 
Ἰνσταµπούλ»! Πᾶµε λοιπόν 
πλησίστιοι γιά ἀποδοχή τῶν 
ἀπαιτήσεων τῆς Ἄγκυρας στό 
θέµα τῶν µουφτήδων, δηλαδή 
ὁ ΑΡΧΙΦΑΣΙΣΤΑΣ Μέτε θά 
χρισθεῖ ἡγέτης τῆς µισῆς κοι-
νωνίας τῆς Θράκης. Ἐλπίζω νά 
ἀντιλαµβάνονται ὅλοι τί ση-
µαίνει αὐτό γιά τόν τόπο µας...
Στήν µάζωξη αὐτή µάλιστα 
ὁ τουρκοµουφτής Κοµοτηνῆς 

Ἰµπραήµ Σερήφ ἔριξε καί τό 
µοντέρνο δολωµατάκι τῆς 
«ἀνάπτυξης» διά τοῦ τουρισµοῦ 
Τούρκων - µουσουλµάνων πού 
θά ἔρχονται στήν ἑλληνική 
Θράκη! «Θά ὑπῆρχε στήν περιοχή 
οἰκονοµική κίνηση καί θά ὠφελεῖτο 
ἡ Ἑλλάδα µέ τήν εἰκόνα τῆς ἀνοχῆς 
πού θά ἔβγαζε», λέει ὁ πράκτορας 
τοῦ τουρκισµοῦ. Καί δέν τά εἶπε 
µόνον ἐκεῖ, ἀλλά τά ἴδια πρότεινε, 
λέει, καί στήν κυβέρνηση καί 
ἀναµένει ἀπάντηση. Νά γίνουµε 
δηλαδή ἡ Μέκκα τῶν ἀπανταχοῦ 
Τούρκων, µπάς καί µᾶς ἐλεήσουν 
µέ τή σκόνη τῶν ὑποδηµάτων τους! 
Ὡραία εἰκόνα ἀπό τό µέλλον µας!

προτάσεις γιά τήν ἀνάσταση 
τῆς πολιτικῆς µας ζωῆς

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΡΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

3



 2                                                                                                                                                                                                                                       ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ   1-12-2010

Ἀ ν τ ι φ ω ν η τ ή ς
Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό 

Ἔντυπο Γνώµης

Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρῆ 15, 
691 00, Κοµοτηνή

Τηλέφωνο/Τηλεοµοιότυπο: 2531081536
Ἠλ. διεύθυνση:  karaiskk@otenet.gr

www.antifonitis.gr

Κωδικός 1380

Ἔκδοση τοῦ σωµατείου 
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο: 
Καραΐσκος Κώστας

Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
Ἐκτύπωση: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.

Ἐτήσια συνδροµή:  
Ἰδιωτῶν 30 €

Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, ὀργανισµῶν, 
κλπ: 60 €

Ἀριθµοί λογαριασµῶν: 
EUROBANK     306-0100211038

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   779/603135-81

Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε στις 
9/11/2010 εγκύκλιο σχετική με τη διαδι-
κασία που χρειάζεται να ακολουθείται 
προτού επιβληθεί από ένα σχολείο σε 
μαθητή η ποινή της αλλαγής σχολικού 
περιβάλλοντος. Πέρα από τις διαδοχικές 
ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται σε 
αντίστοιχες περιπτώσεις από τους συλλό-
γους διδασκόντων, τονίζεται ιδιαιτέρως η 
αναγκαιότητα της έγκαιρης ενημέρωσης 
των κηδεμόνων και της απολογίας του 
εμπλεκόμενου μαθητή, της εξάντλησης 
των παιδαγωγικών μεθόδων πριν από την 
επιβολή ποινής, καθώς και της επαρκούς 
αιτιολόγησης από τους συλλόγους 
διδασκόντων οποιασδήποτε κύρωσης.
Αν και το υπουργείο με τη συγκεκριμένη 
εγκύκλιο αυτοσυστήθηκε καινοτόμο, δεν 
προσκόμισε τίποτε το νέο σε σχέση με όσα 
ήδη ισχύουν. Είναι ενδεικτική εξάλλου η 
φρασεολογία της εγκυκλίου, η οποία μιλά 
για «υπενθύμιση»: «Με αφορμή ζητήματα 
που έχουν προκύψει […] σας υπενθυμίζουμε 
τα εξής […]» (η υπογράμμιση με πλάγια 
στοιχεία δική μου). Το υπουργείο διέρρηξε 
απλώς ορθάνοιχτες θύρες, αφού όλες 
οι υποδείξεις του ήταν ήδη γνωστές 
στους συλλόγους των διδασκόντων. Οι 
διδασκαλικοί σύλλογοι όχι μόνο προσέχουν 
ιδιαιτέρως την τήρηση των κανονισμών, 
τόσο για λόγους παιδαγωγικούς όσο και για 
να μη βρεθούν εκτεθειμένοι διοικητικώς, 
μα επιδεικνύουν επιπροσθέτως υπομονή, 
κατανόηση κι ανεκτικότητα σε βαθμό 
που κάλλιστα θα μπορούσε να θεωρηθεί 
ακόμη και παρεξηγήσιμος. Ενώ όμως η 
πραγματικότητα στους σχολικούς χώρους 
επιβεβαιώνει συντριπτικώς τα παραπάνω, 
το υπουργείο, διακινώντας δημοσίως την 
εγκύκλιό του κι όχι επιδίδοντάς την διά 
της υπηρεσιακής οδού στις διευθύνσεις 
των σχολείων, δημιουργεί εντυπώσεις 
αμφισβητώντας την ορθότητα των 
κινήσεων από την πλευρά των συλλόγων 
διδασκόντων, καθώς επίσης και την 
αξιοπιστία των σχολικών μονάδων.
 Εν προκειμένω, βέβαια, φαίνεται 
πως η ανακίνηση του θέματος οφείλεται 
σε συγκεκριμένο περιστατικό, μάλλον 
υπερβολικό: «Το υπουργείο Παιδείας 
προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου μετά 
το περιστατικό αποβολής τριών μαθητών 
λυκείου στα Τρίκαλα, επειδή αγόραζαν 
τυρόπιτες από το κυλικείο του γυμνασίου 
και όχι του λυκείου», σημειώνεται στο 
ρεπορτάζ του «in.gr» (10/11/2010, 
h t t p : / / n e w s . i n . g r / g r e e c e / a r t i c l e /
?aid=1231066861). Αν αληθεύει το συμβάν, 
η κύρωση ήταν αναμφίβολα αψυχολόγητη. 
Επειδή ωστόσο δεν είναι καθόλου σίγουρο 
πως τα πράγματα εκτυλίχτηκαν σύμφωνα 
με τα παραπάνω, δεν θα ’ταν άστοχο 
να κρατηθεί μια επιφύλαξη. Άλλωστε, 
ο αντίλογος δεν ακούστηκε ποτέ, ούτε 
και διευκρινίστηκαν οι συνθήκες υπό τις 
οποίες επιβλήθηκε η ποινή, κι αν πράγματι 
οφείλεται στον προαναφερθέντα λόγο ή σε 
κάποιον άλλο. Όταν λοιπόν το υπουργείο 
καλεί –ορθότατα– τους συλλόγους 
διδασκόντων να μην επιβάλουν κυρώσεις 
προτού αξιολογήσουν την απολογία 
των μαθητών στους οποίους χρεώνεται 
κάποιο παράπτωμα, θα ’πρεπε να ’χει τη 
στοιχειώδη συνέπεια και διακριτικότητα να 
μην επιπλήττει έναν σύλλογο διδασκόντων 
δημοσίως, τη στιγμή που δεν του παρέχει 
τη δυνατότητα να παρουσιάσει κι εκείνος 
δημοσίως τη δική του οπτική.
 Η επιλογή του υπουργείου να 
δημοσιοποιήσει την υπόθεση χρεώνοντάς 
την, μέσα από τη γενίκευση που επιχειρεί, 
στο σύνολο των συλλόγων διδασκόντων 
είναι πολιτικάντικη, αισχρή, ανήθικη. 

Ακόμη κι αν υποθέσουμε πως στη 
συγκεκριμένη περίπτωση η κύρωση που 
επέβαλε το σχολείο στους μαθητές ήταν 
όντως υπερβολική κι άδικη, δεν είναι 
δυνατόν η ατυχής ενέργεια ενός μόνο 
συλλόγου να χρησιμοποιείται σαν μέσο για 
να στιγματιστούν οι διδασκαλικοί σύλλογοι 
στο σύνολό τους. Μα, θα αντέτασσε 
κανείς, το υπουργείο απλώς προέβη στις 
αυτονόητες συστάσεις. Κι όμως, δεν είναι 
τόσο αθώα η υπουργική παρέμβαση. Δεν 
είναι μόνο η επιλογή της δημοσιοποίησης 
μιας μεμονωμένης υπόθεσης, της οποίας 
ο χειρισμός θα μπορούσε να περιοριστεί 
στο εσωτερικό διοικητικό επίπεδο· 
είναι το επιτιμητικό ύφος με το οποίο η 
ηγεσία του υπουργείου διαχειρίστηκε την 
υπόθεση, όπως αυτό αποτυπώνεται στα 

ρεπορτάζ του τύπου: «Αυστηρές οδηγίες 
στους εκπαιδευτικούς δίνει το υπουργείο 
Παιδείας», σημειώνει το ηλεκτρονικό 
«Έθνος» (10/11/2010, http://www.ethnos.
gr/article.asp?catid=11424&subid=2&p
ubid=41242993), και συνεχίζει: «Στόχος 
της εγκυκλίου είναι οι αποφάσεις για την 
αποβολή των παιδιών να μη λαμβάνονται 
αυθαίρετα και να μην υπάρχει διαπόμπευση 
των μαθητών και στιγματισμός.» Κι όλα 
αυτά υπό τον εύγλωττο τίτλο «“Μάθημα” 
σε καθηγητές για τις αποβολές των μαθητών 
από το σχολείο»! Με χαρακτηριστική 
ελαφρόνοια η ηγεσία του υπουργείου 
«τραβάει το αφτί» των εκπαιδευτικών, 
τους εγκαλεί για «αυθαιρεσία» και 
«διαπόμπευση» (!) των μαθητών, τους 
«παραδίδει μάθημα» (!) αφ’ υψηλού, από 
την ουράνια έδρα της και τους εκθέτει. 
Κι ενώ μεριμνά, υποτίθεται, ώστε να μη 
διαπομπεύονται και να μη στιγματίζονται 
οι μαθητές, φροντίζει την ίδια στιγμή να 
διαπομπεύει και να στιγματίζει εκείνη τους 
εκπαιδευτικούς ακυρώνοντάς τους!
 Η παραπάνω δεν είναι η μοναδική 
αντίφαση στην οποία υποπίπτει η ηγεσία 
του υπουργείου επί του συγκεκριμένου 
θέματος. Στην ενημέρωση που διακίνησε 
το υπουργείο, με παραπομπή σε σχετικό 
έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, και 
την οποία αναπαρήγαγαν πανομοιότυπα 
στα ρεπορτάζ τους τα μέσα ενημέρωσης 
(π.χ. http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_
articles_kathbreak_1_10/11/2010_363876 
και http://www.real.gr/DefaultArthro.
aspx?page=arthro&id=21999&catId=3), 
σημειώνεται ότι συνηθισμένοι λόγοι που 
επισύρουν την αποβολή ενός μαθητή 
είναι η χρήση απρεπών εκφράσεων προς 
τους καθηγητές, οι βίαιες εκδηλώσεις 
εναντίον άλλων μαθητών και καθηγητών, 
η μαγνητοσκόπηση αυτών με τη χρήση 
κινητού τηλεφώνου και η ανάρτηση του 
μαγνητοσκοπημένου υλικού στο διαδίκτυο, 
η χρήση του κινητού κατά την ώρα του 
μαθήματος ή το κάπνισμα στον χώρο του 
σχολείου. Όλες οι περιπτώσεις θεωρούνται 

σημαντικά παραπτώματα των μαθητών 
και, ειδικά για τα θέματα της χρήσης του 
κινητού και του καπνίσματος, υπάρχουν 
αντίστοιχες εγκύκλιοι που δηλώνουν 
ρητά πως οι συγκεκριμένες παρεκκλίσεις 
είναι τιμωρητέες. Ενώ όμως το υπουργείο 
σαφέστατα ορίζει τη γραμμή των ενεργειών 
προς επιβολή ποινής για τα προαναφερθέντα 
παραπτώματα, επιλέγει ταυτόχρονα να τα 
εντάξει στο κείμενο της εγκυκλίου του που 
συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα των 
κυρώσεων, καθώς και την επιβολή τους με 
«φειδώ» («in.gr», http://news.in.gr/greece/
article/?aid=1231066861, 10/11/2010). Η 
ένταξη των προαναφερθεισών περιπτώσεων 
στο κείμενο που αφορμάται από την 
καταδίκη μιας κύρωσης αψυχολόγητης, 
τοποθετεί αυτοστιγμεί στην ίδια κατηγορία 
την περίπτωση της αποβολής για αγορά 
αγαθού από το κυλικείο μιας άλλης 
σχολικής μονάδας, με τις περιπτώσεις 
των απρεπών και βίαιων εκδηλώσεων ή 
της εισβολής στον προσωπικό βίο μέσω 
της βιντεοσκόπησης με κινητό τηλέφωνο. 
Όλες οι παρεκκλίνουσες συμπεριφορές 
πολτοποιούνται, και σοβαρότατες 
περιπτώσεις αντικοινωνικής συμπεριφοράς 
υποτιμούνται, καθώς προτείνεται η 
αντιμετώπισή τους με ελαφρότητα.
 Φαίνεται άκρως λογικό να 
υποστηρίζεται ότι η επιβολή ποινής θα 
πρέπει να είναι το τελευταίο στάδιο πριν από 
την απόφαση για μια τιμωρία. Η διαπίστωσή 
αυτή όμως αποκρύπτει πως στη συντριπτική 
πλειοψηφία των περιπτώσεων τα στάδια 
των επανειλημμένων νουθετήσεων και των 
επιπλήξεων εξαντλούνται από τις σχολικές 
μονάδες σαν μέθοδοι διαπαιδαγώγησης 
και συμμόρφωσης προτού επιβληθεί 
η οποιαδήποτε ποινή σε μαθητές. Ένα 
σχόλιο, συνεπώς, από την πλευρά του 
υπουργείου ή του συνηγόρου του πολίτη, 
το οποίο αποσιωπά τη συγκεκριμένη 
πραγματικότητα, αποδέχεται προκατειλημ-
μένα πως οι ποινές επιβάλλονται 
ασυλλόγιστα, και με την αβάσιμη γενίκευσή 
του μειώνει τους εκπαιδευτικούς και 
ακυρώνει τις προσπάθειές τους προς την 
κατεύθυνση της σφυρηλάτησης ήθους.
 Η ιδεολογική τρομοκρατία που 
ελέγχει τους εκπαιδευτικούς σε κάθε 
απόπειρά τους να συνετίσουν όσους 
παρεκτρέπονται συστηματικά και να 
αποδώσουν δίκιο στις πλευρές που 
υφίστανται τις αδικίες, παραγνωρίζει πως 
όσο παιδαγωγικό ή όσο «ρομαντικό» κι 
αν ακούγεται ότι στόχος επιβάλλεται να 
είναι η νουθεσία κι όχι η τιμωρία, άλλο 
τόσο εκτός πραγματικότητας κινείται, όταν 
ο ελεγχόμενος μαθητής δεν εκδηλώνει 
καμία διάθεση μεταμέλειας. Η στοιχειώδης 
επαφή με τον πραγματικό κι όχι τον 
εξιδανικευμένο κόσμο καταδεικνύει 
πως, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
η επιείκεια από την πλευρά του 
σχολείου εκλαμβάνεται από τους 
παρεκκλίνοντες μαθητές όχι σαν 
ευκαιρία και μεγαθυμία, μα σαν 
αδυναμία. Το αποτέλεσμα είναι 
η παγίωση των παρεκκλινουσών 
συμπεριφορών, συχνά μάλιστα 
με αντιδράσεις που εκδηλώνονται 
με αυξανόμενη θρασύτητα κι 
εκτροχιάζονται σε ακρότητες.
 Ο βαθμός αναποτελεσματικό 
τητας της νουθεσίας στις προηγούμε-
νες περιπτώσεις καθίσταται 
ευκολότερα αντιληπτός μέσω 
μιας αναγωγής των παραβατικών 
συμπεριφορών από τον χώρο των 
ανηλίκων στον χώρο των ενηλίκων, 
και μάλιστα όχι ομάδων ευάλωτων, 
που λόγω δυσμενών βιοτικών 
συγκυριών κινούνται στο κοινωνικό 
περιθώριο, μα ομάδων μορφωμένων 
κι εύπορων. Η υπόθεση εργασίας 

αφορά την τάξη του πολιτικού κόσμου. 
Εκλαμβάνεται λοιπόν σαν δεδομένο 
ότι μέλη μιας κυβέρνησης εμπλέκονται 
σε απάτη διασπάθισης του δημόσιου 
χρήματος. Η απάτη κάποτε αποκαλύπτεται. 
Η μεγάθυμη και διαπνεόμενη από 
παιδαγωγικές αρχές κοινωνία αποφασίζει 
να μην τιμωρήσει όσους εμπλέκονται 
στην απάτη (δεν θα ’χε νόημα άλλωστε, 
λόγω βουλευτικής ασυλίας!), παρά μόνο 
να τους νουθετήσει μητρικά! Τότε –ω του 
θαύματος!– οι παραβάτες κατανοούν το 
σφάλμα τους και συμμορφώνονται! Εξαίσια 
προοπτική, η οποία ωστόσο κινείται στη 
σφαίρα της εξιδανίκευσης κι όχι της 
ωμής πραγματικότητας. Επιπρόσθετα, η 
πρόταση να εξαντλούνται προηγουμένως 
όλες οι βαθμίδες των ποινών προτού 
επιβληθεί η εσχάτη τους είναι ανεδαφική, 
γιατί δεν συνυπολογίζει το μέγεθος του 
παραπτώματος. Θα ήταν αδιανόητο, για 
παράδειγμα, να επέβαλλε ένα δικαστήριο 
απλό χρηματικό πρόστιμο σε πρόσωπο που 
για πρώτη φορά διέπραξε προμελετημένο 
φόνο, μόνο και μόνο επειδή οι ποινές θα 
πρέπει να επιβάλλονται κλιμακωτά.
 Η ηγεσία του υπουργείου επέλεξε 
ελεεινό παιχνίδι. Είναι ανεπίτρεπτο να 
προωθεί τη δική της «ατσαλάκωτη», 
«προοδευτική» κι «ανεκτική» εικόνα, 
σε αντιπαράθεση με τους συλλόγους 
διδασκόντων και σε βάρος τους. Η νοοτροπία 
της χαλαρότητας και της ασυδοσίας 
δεν ωφελεί τις κοινωνίες· αντιθέτως τις 
διαλύει, ενισχύοντας τόσο τις πρακτικές 
τραμπουκισμού που μεταχειρίζονται εκείνοι 
που αισθάνονται ασφαλείς στο απυρόβλητο, 
όσο και το αίσθημα αδικίας των υπολοίπων 
που νιώθουν ότι μένουν απροστάτευτοι 
από τις αντικοινωνικές συμπεριφορές. Το 
υπουργείο θα ’πρεπε να ’χε πάρει το μάθημά 
του και να εκφραστεί προσεκτικότερα, 
ύστερα από τη γελοιοποίηση της πρόθεσής 
του να μειώσει τον αριθμό των απουσιών, 
και την αναγκαστική υπαναχώρησή του 
εξαιτίας του φόβου των καταλήψεων. Η 
βίαιη, αβάσιμη, διαλυτική προοπτική των 
καταλήψεων εμπόδισε την εφαρμογή ενός 
μέτρου συνετού. Αν όμως το υπουργείο, 
«χαϊδεύοντας» την ευκολία μαθητών και 
γονέων στο πλαίσιο του μικροπολιτικού 
«ψαρέματος» ψηφοφόρων, πήρε την 
απόφαση να αυτοεξευτελιστεί, δεν δικαι-
ούται σε καμία περίπτωση να εξευτελίζει 
τους εκπαιδευτικούς, περιφέροντάς τους 
διασυρμένους στα μέσα ενημέρωσης με 
την ταμπέλα του… «τέντι-τίτσερ» και την 
αντίστροφη αναβίωση του νόμου 4000 εν 
έτει 2010 μετά Χριστόν.

Γιάννης Στρούμπας

Νόμος 4000 περί… «τεντι-τιτσερ-ισμού»!…



Συγκρούσεις για το ...Κοράνι
   Το Βήμα (18-11-10) αναφέρεται στην πρόσφατη μόδα με τα μη μου άπτου Κοράνια, 
που βρίσκονται παντού. Σας το λέω, μας πήραν πρέφα και μας δουλεύουνε! 
   «Ένταση επικρατεί το μεσημέρι στην πλατεία Κοτζιά από συγκέντρωση περίπου 350 
μουσουλμάνων οι οποίοι διαμαρτύρονται, γιατί όπως καταγγέλλουν, δημοτικοί αστυνομικοί 
κατάσχεσαν παπύρους που είχαν αποσπάσματα από το Κοράνι. Οι συγκεντρωμένοι 
επιτέθηκαν με πέτρες και άλλα αντικείμενα εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ η οποία τους 
απώθησε, ενώ προκάλεσαν ζημιές σε αυτοκίνητο ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού. Επίσης 
επιτέθηκαν και σε τροχονόμο που ρύθμιζε την κυκλοφορία και προκάλεσαν φθορές στην 
μοτοσικλέτα του. Τελικά οι αστυνομικοί των ΜΑΤ απομακρύνθηκαν από το σημείο. 
Νωρίτερα μικτό κλιμάκιο αστυνομικών της ΕΛ.ΑΣ. και της Δημοτικής Αστυνομίας κατά τη 
διάρκεια ελέγχων που έκαναν για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου στη διασταύρωση 
των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους στην Ομόνοια άρχισαν να κατάσχουν διάφορα 
προϊόντα. Ένας ιρακινός κουρδικής καταγωγής άρχισε να διαμαρτύρεται έντονα ότι 
ανάμεσα στα αντικείμενα ήταν πάπυροι με αποσπάσματα από το Κοράνι.
Άλλοι μουσουλμάνοι που βρίσκονταν στο σημείο ξεσηκώθηκαν και άρχισαν να πετούν 
πέτρες και ξύλα εναντίον των δημοτικών αστυνομικών. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου 
προκλήθηκαν ζημιές από πέτρες σε διερχόμενο λεωφορείο χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. 
Οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον ιρακινό στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως για να 
δώσει κατάθεση για το περιστατικό. Την ίδια ώρα οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι έκαναν 
πορεία προς την Ομόνοια και στη συνέχεια προς τη πλατεία Κοτζιά.»

Σοσιαληστής με 180 οφσόρ!
   Στην «Ισοτιμία» (22-11) βρήκαμε την είδηση που έκτοτε έπαιξε σε πολλά ιστολόγια, 
για άλλον έναν πρώην υπουργό του ΠαΣοΚ, δυστυχώς χωρίς το ονοματάκι του: 
   «Δόκανα στήνουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου Οικονομικών και όχι μόνο. 
Ένα από τα δόκανα έχει στήσει το ΣΔΟΕ για πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 
‘80 και μάλιστα από εκείνους που θεωρούνταν έντιμοι άνθρωποι και αδιάφθορα στελέχη. 
Η υπόθεση αφορά σε φοροδιαφυγή πολλών εκατομμυρίων και έφτασε στην υπηρεσία με τη 
μέθοδο της μαρτυρίας από άλλους πολίτες. Ο συγκεκριμένος πρώην υπουργός έχει τεθεί 
υπό διακριτική παρακολούθηση, ελέγχονται οι κινήσεις του και όλες οι δοσοληψίες του, 
ενώ το ίδιο θα γίνει και με τους λογαριασμούς του. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαθέτει 
180 πολυτελή ακίνητα τα οποία ανήκουν σε ισάριθμες εξωχώριες εταιρείες real estate. 
Κάθε εταιρεία είχε κεφάλαιο 90.000 ευρώ, αλλά όλες εμφανίζονται ζημιογόνες. Παρ’ 
όλα αυτά ποτέ δεν στερήθηκε τη δανειοδότηση από τις τράπεζες, έχοντας μια περίεργη 
ευχέρεια ως προς αυτό. Η έρευνα έχει προχωρήσει αρκετά και ήδη, όπως αναφέρουν 
πληροφορίες, επίκειται η απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα. 
   Το ΣΔΟΕ εξετάζει επίσης 31 φακέλους με στρατιωτικές προμήθειες, καθώς είναι σοβαρές 
οι ενδείξεις ότι υπάρχουν και φοροδιαφυγή και μαύρο χρήμα. Ειδικότερα, οι υποθέσεις 
αυτές αφορούν στην αγορά στρατιωτικών τζιπ, αλλά και αυτοκινήτων που μπορούν να 
μεταφέρουν και πυραύλους. Οι προμήθειες αυτές κόστισαν στο ελληνικό δημόσιο 1,5 δισ. 
ευρώ. Ερευνάται επίσης τι έχει συμβεί με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, καθώς και εκεί 
υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν γίνει πολλά και διάφορα, σχετικά με τη ναυπήγηση και 
επισκευή υποβρυχίων και φρεγατών τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, ο επικεφαλής 
της αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος, βρίσκεται αυτές τις μέρες στη 
Χάγη, για να ερευνήσει την υπόθεση της αναβάθμισης των ολλανδικών φρεγατών, καθώς 
υπάρχουν πληροφορίες ότι και εκεί διακινήθηκε «μαύρο χρήμα». 
   Η εντολή που έχει δοθεί από τον πρωθυπουργό στο Υπουργείο Οικονομικών και από 
αυτό στις αρμόδιες αρχές, είναι να ερευνηθούν τα πάντα, όποια υπόθεση κι αν αφορούν, 
όποια πρόσωπα κι αν εμπλέκονται...»
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Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς
Μιά Θεία Λειτουργία σέ ἕνα ἄσηµο 
χωριό ἔξω ἀπό τό Βελιγράδι ἦταν µεῖζον 
γεγονός γιά τήν ὀρθόδοξη Σερβία, γιά 
τή Σερβία πού (ἀκόµη) ἀντιστέκεται. Οἱ 
1000 Σέρβοι πού παρακολούθησαν τήν 
Λειτουργία πού τέλεσε τήν Κυριακή 
(28/11) ὁ Μητροπολίτης Ράσκας καί 
Πριζρένης Ἀρτέµιος (φωτογραφία) 

στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδροµο 
τοῦ  χωριοῦ Ljuljaci µαζί µέ τούς 
14 ἱερεῖς καί διάκονους δήλωσαν 
ἐµπράκτως ὅτι παραµένουν πιστοί στόν 
τελευταῖο ὑπερασπιστή τοῦ σερβικοῦ 
Κοσσυφοπεδίου. Ὁ Σεβασµιώτατος 
µίλησε ἐναντίον τοῦ Οἰκουµενισµού 
«πού ἔχει ἁλώσει σχεδόν ὅλες τίς 
ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καί τά Ὀρθόδοξα 
Πατριαρχεῖα» καί δήλωσε ὅτι δέν 
ἀναγνωρίζει τήν ἀπόφαση τῆς σερβικῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου πού ἔγινε ἐν ἀγνοίᾳ του 
καί τόν καθαίρεσε ἀπό τή θέση ὅπου 
ὁρίστηκε ἐφ΄ ὅρου ζωῆς κι ἀπ΄ ὅπου 
µόνον ἕνα ἐκκλησιαστικό δικαστήριο 
µπορεῖ νά τόν πάψει.
Εἶναι ἡ τελευταία πράξη ἑνός δράµατος 
ἐν ἐξελίξει, ὅπου ἡ πολιτικά ἐλεγχόµε 
νη ἱεραρχία µιᾶς ρηµαγµένης χώρας 
πασχίζει νά ὑποτάξει µέ κάθε τρόπο τίς 
τελευταῖες ἀντιδράσεις τοῦ λαοῦ καί τῶν 
γνήσιων ταγῶν του. Μέ τήν πρόσφατη 
ἀνακήρυξη νέου ἐπισκόπου Ράσκας 
- Πριζρένης, ζῶντος τοῦ κανονικοῦ 
Ἐπισκόπου Ἀρτεµίου (πράξη ἡ ὁποία 
ρητῶς ἀπαγορεύεται ἀπό τούς Ἱερούς 
Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας), ὁ νέος Σέρβος 
Πατριάρχης θύµισε τίς ἐποχές τοῦ Τίτο, 
ὅταν ἡ πολιτική ἐξουσία διέτασσε καί ἡ 
Ἐκκλησία ἐκτελοῦσε - ἔστω κι ἄν αὐτό 
σήµαινε Σχῖσµα.  

ΕΞΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΟΒΟ
Ἄς σηµειωθεῖ ὅτι πρό ὀλίγων ἡµερῶν 
(στίς 20/11) ὁ Σεβασµιώτατος Ἀρτέµιος 
συνελήφθη ἀπό ἰσχυρή ἀστυνοµική 
δύναµη τοῦ Κοσόβου, συνοδευόµενη 
ἀπό εἰδικούς ἀστυνοµικούς µέ πολιτική 
περιβολή ἀπό τό Βελιγράδι, µέ τήν 
παρουσία τῆς ΕULEX (Εὐρωπαϊκή 

Ἀστυ-νοµία Κοσσυφοπεδίου). Οἱ 
ἀστυνοµικοί εἶχαν εἰσβάλει στό 
Μοναστήρι Duboki Potok, ὅπου 
κατέλυε ὁ Ἀρτέµιος, µετά τήν θεία 
Λειτουργία. Προηγουµένως ἡ ἴδια 
δύναµη ἀστυνοµικῶν µέ ἐπικεφαλῆς 
τόν ἐπίσκοπο Θεοδόσιο εἶχε µπεῖ 
σέ κοντινό ἔρηµο µοναστήρι, ὅπου 
εἶχαν καταλύσει 20 µοναχές τοῦ 
Ἀρτεµίου, καί τίς ἐξεδίωξε. Ὁ ἴδιος 
µάλιστα ὁ Θεοδόσιος ἔδιωξε τήν 
ἡγουµένη Σάρα, βιαιοπραγώντας 

σέ βάρος της!
Ἡ ὅλη ἐπιχείρηση διηυθύνετο ἀπευ-
θείας άπό τό Πατριαρχεῖο Σερβίας, 
τό ὁποῖο κατέθεσε µήνυση ἐναντίον 
τοῦ Σεβασµιωτάτου Ἀρτεµίου γιά 
«καταπάτηση περιουσίας», µετά καί 
ἀπό σύσκεψη πού προηγήθηκε στό 
Πατριαρχεῖο µεταξύ τῶν µελῶν τῆς 
∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί τοῦ 
Ὑπουργοῦ ∆ηµοσίας Τάξεως καί τοῦ 
Ὑπουργοῦ Θρησκευµάτων. Μηνύθηκαν 
ἐπίσης ὅλοι οἱ µοναχοί τοῦ Ἀρτεµίου 
πού συµµετεῖχαν στή θεία Λειτουργία 
καί στήν ἀπόπειρα ἐπιστροφῆς στά 
µοναστήρια τά ὁποῖα ἐγκατέλειψαν πρό 
µηνῶν διαµαρτυρόµενοι γιά τήν ἄδικη 
ἀπόφαση ἐναντίον τοῦ Ἀρτεµίου. 
Οἱ Μοναχοί ἐξώσθησαν τῆς Μονῆς 
διά τῆς βίας. Ἄλλοι διακορπίσθηκαν 
καί µερικοί συνελήφθησαν. Κατόπιν οἱ 
ἀστυνοµικές δυνάµεις, ἀφοῦ ἔσπασαν 
τήν πόρτα ὅπου ὁ Σεβασµιώτατος 
εὑρίσκετο, διά τῆς βίας ἔσυραν ἔξω 
τόν Σεβασµιώτατο καί τόν ἀνάγκασαν 
νά τούς ἀκολουθήσει στό Βελιγράδι. 
Τώρα φαίνεται ὅτι κι ἐκεῖ ὁ κόσµος τόν 
πλαισιώνει µαζικά. Τί θ’ ἀκολουθήσει 
ἄραγε; Ποιός πιστεύει τίς κωµικές 
κατηγορίες γιά ...καταχρήσεις; Πόσο 
χαµηλά θά φτάσει ἡ σερβική Ἱεραρχία;

Κ.Κ.

ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ π. ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ: 
Ελλάδα vs Ιρλανδία

Μια κάρτα που φευγαλέα πήρε 
το µάτι µας σε βραδινό δελτίο 
ελεγχόµενης (παρα)πληροφόρησης 
µεγάλου τηλεοπτικού αθηναϊκού 
βόθρου την περασµένη Κυριακή, 
αποτέλεσε αφορµή για ορισµένες 
σκέψεις. Παρουσίαζε συγκριτικά 
τις µικτές απολαβές γιατρών του 
ΕΣΥ στο ενταύθα χρεωκοπηµένο 
προτεκτοράτο και σε ορισµένες άλλες 
χώρες της ΕΕ, περιλαµβανοµένης 
της συγκατοίκου µας στο αρτικόλεξο 
(PIGS), επίσης χρεωκοπηµένης 
Ιρλανδίας. Δεν θα τις αναφέρουµε 
όλες από σεβασµό στην κατάσταση 
του νευρικού συστήµατος των 
αναγνωστών µας, θα περιοριστούµε 
στις δύο άµεσα – υποτίθεται - 
συγκρίσιµες. 66.000 € για την Ελλάδα 
(προφανώς εννοούσε διευθυντή µε 
πολλά χρόνια προϋπηρεσία και όλων 
των ειδών τα επιδόµατα) και 152.000 € 
για την Ιρλανδία! Ευνόητα κάνοντας 
αναγωγή, ανάλογες διαφορές 
θα παρατηρούνται και σε άλλα 

επαγγέλµατα (πανεπιστηµιακούς, 
εκπαιδευτικούς, δικαστικούς, 
σώµατα ασφαλείας κοκ). Τι θέλει να 
πει ο ποιητής σε απλά ελληνικά;
Επιγραµµατικά: η Ιρλανδία είναι 
µια χώρα στην περιφέρεια της 
Ευρώπης η οποία όχι απλώς δεν 
αντιµετωπίζει κανέναν εθνικό 
κίνδυνο, αλλά αντιθέτως η ίδια 
διεκδικεί την απελευθέρωση του 
κατεχόµενου βόρειου τµήµατός της 
από τον ισχυρό της γείτονα. Έχει σαν 
επίσηµη γλώσσα της τα αγγλικά, 
µε συνέπεια οι εργαζόµενοι να 
µπορούν αν χρειαστεί να δουλέψουν 
οπουδήποτε στον αγγλόφωνο κόσµο 
από τη Μ. Βρετανία, τις ΗΠΑ και 
τον Καναδά µέχρι την Αυστραλία 
και τη Νέα Ζηλανδία. Η άνοδος του 
βιοτικού επιπέδου βασίστηκε στην 
πρόοδο µιας πραγµατικής οικονοµίας 
στραµµένης σε τεχνολογίες 
αιχµής. Οι εργαζόµενοι εκεί πήραν 
µέρος στο πάρτι µε µισθούς που 
ακολούθησαν και συµβάδισαν µε 
την πρόοδο της οικονοµίας και τώρα 
σταθεροποιήθηκαν ή µειώθηκαν από 
τις τεράστιες αυξήσεις που είχανε στο 
µεταξύ πάρει. Οι πολίτες πληρώνουν 

κατά πλειοψηφία τους φόρους τους 
και το κράτος λειτουργεί. Η πτώχευση 
επήλθε από την κατάρρευση του 
τραπεζικού συστήµατος από τη 
φούσκα των ακινήτων κυρίως και 
όχι από καταλήστευση του δηµόσιου 
πλούτου. Οι εξαγριωµένοι 
πολίτες πνέουν µένεα κατά 
των πολιτικών, αποδίδοντάς 
τους πολιτικές ευθύνες 
για λανθασµένες, όπως 
αποδείχθηκε, αποφάσεις, 
και όχι κατηγορίες για 
πλουτισµό και σκάνδαλα. Οι 
κυβερνώντες εκεί δεν άρχουν 
κληρονοµικώ δικαιώµατι. 
Τι σχέση έχουν όλα αυτά µε 
το ενταύθα προτεκτοράτο; 
Με το χειρότερο πολιτικό 
προσωπικό, τη χειρότερη 
αστική τάξη, τους χειρότερους 
( κ ρ α τ ι κ ο δ ί α ι τ ο υ ς ) 
επιχειρηµατίες, τα 
περισσότερα λαµόγια 
κι αεριτζήδες, την  
ολοκληρωτική σχεδόν 
διαφθορά και παρακµή; 
Με την απόλυτη έλλειψη 
αισθήµατος δικαίου στο 

σύνολο της κοινωνίας, για όλους 
αυτούς τους κοπρίτες που  την 
κατάντησαν έτσι, χωρίς ούτε ένας 
να έχει λογοδοτήσει και εκτελεστεί 
στην πλατεία Συντάγµατος (ακόµη).  
Απλώς καµµία.     
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Του Γιάννη Μήτσιου*

Το μελαγχολικό φθινόπωρο του 2010,  
μας προετοιμάζει σιγά-σιγά για τη 
βαρυχειμωνιά του 2011. Τα είκοσι τελευταία 
χρόνια, μεταξύ των παγκόσμιων  αλλαγών, 
είδαμε την πτώση του διπολισμού, τον 
πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία, τη 
Ρωσία  γονατισμένη μετά την πτώση 
του κομμουνισμού και αναγεννημένη 
στη συνέχεια, την  Ευρωπαϊκή ‘Ενωση 
που προσπαθούσε να βρει το δρόμο 
της με την δημιουργία 
του ευρώ, την παγκόσμια 
οικονομία να χορεύει στο 
ρυθμό των τραπεζών, στις 
«φούσκες» των ακινήτων, 
στα κερδοσκοπικά 
κεφάλαια και στην 
προσπάθεια δημιουργίας 
του αιώνα της αμερικανικής 
κυριαρχίας και της νέας 
τάξης των πραγμάτων 
που είχαν οραματιστεί 
οι νεοσυντηρητικοί. Το 
ιδεολογικό πλαίσιο είχε τοποθετηθεί με 
τις αυτοεκπληρούμενες προφητείες του 
Χάντιγκτον για τις συγκρούσεις πολιτισμών, 
του Φουκουγιάμα για την επικράτηση του 
δυτικού μοντέλου δημοκρατίας και του 
Μπρεζίνσκι για τη «Μεγάλη Σκακιέρα» 
και τον μοναδικό ρόλο της Αμερικής στα 
παγκόσμια πράγματα.
Η δεκαετία όμως πέρασε γρήγορα και η 
νέα τάξη πραγμάτων μέσα στα δέκα αυτά 
χρόνια μάλλον οδηγείται σε παγκόσμια 
αταξία. Η αποθέωση των αγορών (που 
κανείς δεν λέει τα ονοματεπώνυμά της), η 
δικτατορία των τραπεζών που επιχειρείται 
να επιβληθεί μέσω κρατικών πολιτικών 
και να υποκαταστήσει το ρόλο της 

πολιτικής, των δημοκρατικών θεσμών και 
της βούλησης των λαών και οι δομές του 
παγκόσμιου οικονομικού συστήματος που 
τρίζουν οδηγούν τον πλανήτη σε μια νέα 
φάση της παγκόσμια ιστορίας, σκοτεινή, 
δύσκολη και με πολύ ενδιαφέρον για την 
επόμενη δεκαετία που έρχεται.
Η νευρικότητα που επικρατεί στο παγκόσμιο 
πολιτικό και οικονομικό στερέωμα είναι 
άνευ προηγουμένου και φαίνεται ξαφνικά 
όλοι να τα έχουν βάλει με όλους και 
να είμαστε στην αρχή των εξελίξεων. 

Σταθερές αξίες και σίγουρες επιλογές δεν 
υπάρχουν πουθενά.Η παγκοσμιοποίηση 
που θεοποιήθηκε τις περασμένες δεκαετίες 
με την πτώση του κομμουνισμού, δρέπει 
σήμερα τα επίχειρα της φιλοσοφίας της 
που έβαζε την οικονομία και τις αγορές 
πάνω από τον άνθρωπο και τους λαούς. 
Το «σφτιχταγκάλιασμα» των οικονομιών 
(λέγε με οικονομική αλληλεξάρτηση),  
κοντεύει να παρασύρει την ανθρωπότητα 
σ’ ένα χορό στο χείλος της αβύσσου.
Στην Ευρώπη, ζούμε το τέλος του 
ευρωπαϊκού ονείρου. Τα γερμανικά 
πλεονάσματα από τη μια και τα 
ελλείμματα και χρέη από την άλλη των 
μικρών διακυβεύουν την ύπαρξη του ευρώ 

αλλά και την συνοχή της ευρωπαϊκής 
ηπείρου. Η Ευρώπη αποτελείται από μια 
ένωση διαφορετικών εθνών και λαών και 
δεν έχει ή δεν επιθυμεί ηγεμονίες. Ούτε 
πολιτική ηγεμονία μέσω μιας χώρας και 
συμμάχων αλλά και ούτε οικονομική 
μέσω διεθνών τραπεζιτικών μη θεσμικών 
φορέων. Ιστορικά τουλάχιστον όσες φορές 
επιχειρήθηκε να γίνει αυτό, απέτυχε με 
βαρύ φόρο αίματος και δυστυχίας για τους 
λαούς της.
Η Αμερική αντεπιτίθεται με τύπωμα 
δολαρίων για να αυξήσει τις εξαγωγές 
της, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας 
και να μειώσει το έλλειμμα της. Την ίδια 
ώρα που βιώνει ανεργία στο 10% και 
την μακροχρόνια ανεργία τη χειρότερη 
από την περίοδο του κραχ του 1929 και 
με μια προεδρία αδύναμη νομοθετικά 
και πολιτικά, για τα επόμενα δύο 
χρόνια, αφού η Γερουσία ελέγχεται από 
τους Δημοκρατικούς και η Βουλή των 
Αντιπροσώπων από τους Ρεπουμπλικάνους.
Στο χορό μπήκε και η Κίνα που μαζί 
με τη Γερμανία, αντιστέκονται σε ένα 
φθηνό δολάριο διότι τα προϊόντα τους 
θα χάσουν σε ανταγωνιστικότητα και 
αυτές θα μειώσουν τα πλεονάσματά τους. 
Την ώρα που η Κίνα τεχνηέντως κρατά 
το δικό της νόμισμα υποτιμημένο και η 
Γερμανία κρατά χαμηλά τους μισθούς και 
περιορίζει την ιδιωτική κατανάλωση. Η 
Κίνα έχοντας 2 τρις δολάρια αποθέματα 
σε ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου 
πιέζει για να μην μειωθεί η αξία τους. 
Στο παγκόσμιο παιχνίδι των νομισμάτων 
μπήκαν και οι αναδυόμενες οικονομίες,  
(Βραζιλία, Μεξικό, Ινδία) που δεν 
θέλουν ασθενές δολάριο γιατί έτσι θα 
απαξιωθούν οι εξαγωγικές και επενδυτικές 
τους προοπτικές. Όπως πολύ εύστοχα 
έγραψε πρόσφατα στους Τάιμς της Νέας 
Υόρκης ο Νίκολας Κριστόφ: «Η τεράστια 
συγκέντρωση πλούτου στα χέρια λίγων 
διαβρώνει την ψυχή όλων των εθνών… το 

αποτέλεσμα να είναι έθνη χωρίς κοινωνική 
συνοχή ή αίσθηση εθνικής ενότητας».
Σε γεωπολιτικό επίπεδο, το ΝΑΤΟ αλλάζει 
το στρατηγικό του δόγμα να μπορεί να 
καλύψει νέους κινδύνους και απειλές όπως 
κοινωνικές συγκρούσεις, μετανάστευση, 
τρομοκρατία, κυβερνοπόλεμο, πειρατεία, 
διασπορά των βαλλιστικών πυραύλων 
και των πυρηνικών όπλων με ιδιαίτερη 
έμφαση στη σχέση του ΝΑΤΟ με τους 
στρατηγικούς εταίρους Ρωσία, Κίνα, 
Ινδία και Ιαπωνία, αλλά και το μέλλον 
του Αφγανιστάν.  Κανείς δεν ξέρει τι 
θα γίνει με το  θέμα των πυρηνικών του 
Ιράν, την κατάσταση στη Μ. Ανατολή, 
και την στρατηγική απειλή της Κίνας 
στον Ειρηνικό. Η πρόσφατη κρίση στην 
χερσόνησο της Κορέας δεν ξέρουμε που θα 
οδηγήσει μιας και φαίνεται για αναμέτρηση 
των μεγάλων μέσω τρίτων χωρών (proxy 
wars). H Βόρεια Κορέα συνδέεται με την 
Κίνα και τη Ρωσία ενώ η Νότια Κορέα 
με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Για την ώρα 
φαίνεται ότι Κίνα, ΗΠΑ και Ρωσία είναι 
σε διαρκή συνεργασία αλλά και αμοιβαία 
καχυποψία για τα στρατηγικά τους θέματα 
και το ερώτημα είναι αν θα βάλουν τάξη 
στην παγκόσμια αταξία ή θα οδηγήσουν 
τον πλανήτη σε άλλες καταστάσεις.
Μέρος, λοιπόν, αυτού του χαοτικού 
συστήματος είναι και η χώρα μας. Είμαστε  
ένα βήμα πριν τη χρεοκοπία όχι μόνον 
της οικονομικής μας πολιτικής αλλά και 
του  ολόκληρου του μεταπολιτευτικού μας 
πολιτικού συστήματος. Οι εποχές που οι 
αδυναμίες του οικονομικού και πολιτικού 
συστήματος καλύπτονταν με φθηνό 
δανεισμό πέρασαν ανεπιστρεπτί. Ήρθε  η 
ώρα να πληρώσουμε το λογαριασμό και 
δυστυχώς η ιστορία μας διδάσκει ότι το 
μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό.

*  Πολιτικός – επιστήμων διεθνολόγος, 
Μ.Α Παν/μιου Northeastern Βοστώνης, 
ymitsios@otenet.gr  

Από τη Νέα Τάξη Πραγμάτων στην παγκόσμια 
αταξία και το μέλλον της Ελλάδας

Αὐτό τό γελοῖο ὑποκείµενο 
εἶναι ὁ Ἰταλός ΥΠΕΞ, Φράνκο 
Φρατίνι. Πρόσφατα ἐπισκέφτηκε 
τό Ἰσραήλ καί τή Λωρίδα τῆς 
Γάζας καί προέβη σέ ἀπίστευτες 
δηλώσεις στήν πόλη Σντερότ: 
Γιά τήν ἰσραηλινή κυβέρνηση 
πού «θέλει τήν εἰρήνη», γιά 
τίς «ἐπιθέσεις» σέ βάρος τῶν 
...καηµένων τῶν Σντεροτιανῶν 
ἀπό τή Γάζα, γιά τούς 
Παλαιστίνιους τῆς Γάζας πού 
εἶναι «ὅµηροι τῆς Χαµάς», γιά 
τόν κίνδυνο πού ἀντιπροσωπεύει 
τό Ἰράν γιά ὅλον τόν κόσµο...
Ἔχω µιά δυσκολία µ΄ αὐτούς τούς 
µπερλουσκονικούς Ἰταλούς, δέν 
µπορῶ νά καταλάβω: εἶναι τόσο 
κρετίνοι, τόσο πουληµένοι ἤ τόσο 
πεπεισµένοι πώς ἀπευθύνονται 
σέ ἠλιθίους; Θά µοῦ πεῖς γιά νά 
ψηφίζουν τό ἀρχισούργελο γιά 
πρωθυπουργό τους...

Φράνκο Φρατίνι ΤΑ ΕΘΝΗ ΕΙΝΑΙ 
ΠΑΝΤΑ ΕΔΩ!

Οἱ Γερµανοί πιέζουν µέ τήν 
οἰκονοµική τους δύναµη. Οἱ 
Γάλλοι ὑποχωροῦν στό µέτρο 
τῆς πολιτικῆς τους ἀδυναµίας. 
Οἱ Ἀµερικανοί κατηγοροῦν τούς 
Κινέζους γιά τό ὑποτιµηµένο 
τους νόµισµα. Οἱ Ἰρλανδοί 
ξεσηκώνονται γιά τήν ἐθνική τους 
ἐξάρτηση µέσῳ τοῦ µηχανισµοῦ 
ΕΕ - ΔΝΤ - ΕΚΤ. Ὁ Ἐρντογάν 
ξαναστήνει τήν Ὀθωµανία, οἱ 
Ρῶσοι ἐπιστρέφουν σταθερά στίς 
σλαβικές ρίζες τους.
Σέ ὅλον τόν κόσµο τά ἔθνη ὄχι 
µόνο παραµένουν ἰσχυρά ἀλλά 
καί ἐνισχύονται ὡς ὑποκείµενα 
τοῦ διεθνοῦς στερεώµατος 
καί τοῦ διεθνοῦς δικαίου. 
Ἄραγε ποῦ εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι 
οἱ παπαρολόγοι πού µιλοῦσαν 
πρίν ἐλάχιστα χρόνια γιά τήν 
µετα-εθνική ἐποχή; Ποῦ εἶναι 
ἐκεῖνοι πού εὐαγγελίζονταν τίς 
νέες ταυτότητες τῶν πολιτῶν, τά 
πολυεθνικά µορφώµατα πού θά 
ἀντικαθιστοῦσαν τά ἔθνη - κράτη; 
Πουθενά στήν πραγµατικότητα 
δέν ἀνιχνεύονται οἱ φαντασιώσεις 
τῶν καθεστωτικῶν διανοούµενων 
τῆς «πολυπολιτισµικότητας» κι 
ὅλα µᾶς φέρνουν καί πάλι στά 
ἴδια πού ξέραµε ἐδῶ καί 2.500 
χρόνια. 

Εἶναι ἀπό τίς ἐλάχιστες ἐκεῖνες 
εἰδήσεις πού µποροῦν νά δώσουν µιά 
µικρή χαρά στόν ἐπαρκή ἀναγνώστη 
τοῦ Τύπου καί πού - γι’ αὐτό! - 
ἀποσιωπῶνται. Ἔτσι κι ἐµεῖς εἴπαµε 
νά σᾶς τήν προσφέρουµε, νά γελάσει 
λίγο τό χειλάκι σας.
Θυµᾶστε ἴσως τήν ὑπόθεση 
µέ δύο κορυφαῖα στελέχη τῆς 
Ἀµερικανοϊσραηλινῆς Ἐπιτροπῆς 
Δηµοσίων Σχέσεων (AIPAC), πού 
κατηγορήθηκαν τό 2005 ἀπό τό FBI 
γιά κατασκοπεία σέ βάρος τῶν ΗΠΑ 
καί ὑπέρ τοῦ Ἰσραήλ. Τότε οἱ ἔρευνες 
σέ βάρος τους διακόπηκαν ἀλλά τό 
τίµηµα τῆς (ἀφανοῦς µά προφανοῦς) 
συµφωνίας ἦταν οἱ Στήβ Ρόζεν καί 
Κήθ Βάισµαν νά ἀπολυθοῦν λίγο µετά 
ἀπό τήν ὀργάνωσή τους.
Ἔλα ὅµως πού ὁ Ρόζεν τό πῆρε 
κατάκαρδα! Νά τόν πετάξουν µετά 
ἀπό 23 χρόνια ὑπηρεσίας, ἐπειδή 
δῆθεν «δέν ἐργαζόταν µέ τά στάνταρ 
τῆς ὀργάνωσης»! Τραβάει λοιπόν µιά 
ἀγωγή στήν AIPAC καί τούς ζητάει 
τώρα 20 ἑκ. δολάρια ἀποζηµίωση! 
Ἡ πλάκα εἶναι ὅτι ἡ AIPAC εἶχε ἤδη 
ξοδέψει 4,5 ἑκ. δολάρια σέ δικηγόρους, 
προκειµένου νά σώσει τόν Ρόζεν ἀπό 
τή φυλακή, σέ µιά ὑπόθεση ὅπου καί 
ἡ ἴδια κινδύνευε θανάσιµα. Ὅταν 
ὅµως συµφώνησε νά ἀπολύσει τούς 
δύο ὑπαλλήλους της δέν φανταζόταν 
τέτοια ἀντίδραση. Νά βρίσκονται 
καί ἀµερικανικές ὑπηρεσίες πίσω 

ἀπό τίς διεκδικήσεις τοῦ Ρόζεν; Δέν 
ἀποκλείεται, ἀφοῦ πρόκειται γιά 
πραγµατικά µοναδική εὐκαιρία τῶν 
Ἀµερικανῶν νά πάρουν λίγο αἷµα 
τους πίσω ἀπό τήν ὀργάνωση πού 
κουµαντάρει τήν Κυβέρνησή τους 
δεκαετίες τώρα. Μέ 180 ἔγγραφα ὁ 
Ρόζεν σκοπεύει νά ἀποδείξει στό 
δικαστήριο ὅτι ἦταν πάντα ἐπαρκής 
καί κακῶς ἀπελύθη, ἄρα θέλει ὅσα 
διεκδικεῖ, ἀλλιῶς θά βγάλει πολλά 
ἄπλυτα τῆς ὀργάνωσης στή φόρα! Ὁ 
πανικός τῆς AIPAC εἶναι τέτοιος πού 
ἔφτασε νά δηµοσιοποιεῖ µικροβρωµιές, 
ὅπως ὅτι ἐν ὥρᾳ ἐργασίας ὁ Ρόζεν 
σέρφαρε σέ ἱστοσελίδες πορνό. Ὅµως 
κι ὁ τελευταῖος ἀπαντᾶ µέ νόηµα ὅτι 
κι ὁ διευθυντής τῆς AIPAC, Χάουαρντ 
Κόρ δέν εἶναι τό καλύτερο παιδί... 
Φυσικά τό θέµα δέν εἶναι ποιός ἔχει 
δίκιο ἤ ποιός εἶναι καλύτερος. Ὁ Ρόζεν, 
πού τώρα ἐργάζεται στό Middle East 
Forum τοῦ σιωναζιστῆ Ντάνιελ Πάιπς, 
εἶναι ἕνα ἀπό τά αἱµοδιψῆ καθάρµατα 
πού προώθησαν τήν εἰσβολή στό 
Ἰράκ, πού λυσσᾶνε γιά πόλεµο κατά 
τοῦ Ἰράν καί πού σαµποτάριζε τίς 
συνοµιλίες Ράµπιν - Ἀραφάτ τό 
1992 (ὁ Ράµπιν εἶχε ζητήσει τότε νά 
ἀπολυθεῖ!). Τό καλό πού κάνει ὅµως 
τώρα εἶναι νά ἀπασχολεῖ - καί νά 
ξοδεύει - τήν AIPAC, προσφέροντας 
χρόνο στήν κυβέρνηση Ὀµπάµα. Ὁ 
Γιαχβέ νά τόν ἔχει καλά.

Ἔριδες µεταξύ τῶν ἀφεντικῶν



ΑΝΤΑΡΣΙΑ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

 Ως κινήσεις ανταρσίας κατά του Μνημονίου 
θεωρούνται οι αρνήσεις κάποιων υπουργών, για την 
εφαρμογή των όρων του, όπως των υπουργών Εργασίας 
και Ανάπτυξης, αλλά και οι διαφοροποιήσεις απ΄ τον 
πρωθυπουργό. Οι υπουργοί στο έργο τους δεν έχουν 
παρουσιάσει τίποτε το θετικό για την οικονομία, αλλά 
έχουν διακριθεί για τις αντιευρωπαϊκές απόψεις τους. 
Οι τωρινές αντιρρήσεις τους αποβλέπουν και στην 
προσέγγιση των δυσαρεστημένων βουλευτών, ενώ 
δεν αποκρύπτουν και τις ηγετικές φιλοδοξίες τους. 
Μεταξύ των βουλευτών κυκλοφορούν πολλές φήμες 
για τις επαφές τους, αλλά και για την προετοιμασία της 
επομένης ημέρας στην κυβερνητική παράταξη, καθώς 
θεωρούν κοινό μυστικό την προσφυγή στις κάλπες τους 
πρώτες μήνες του 2011. 
Μία εβδομάδα μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές και 
διευρύνεται η αλλαγή πολιτικής δυναμικής, μετά τα 
νέα δεδομένα του πρώτου γύρου της ψηφοφορίας. Η 
κυβέρνηση βρίσκεται σε πολύ χειρότερη κατάσταση 
απ΄ εκείνην της προεκλογικής περιόδου, με βαθύτερη 
στους Έλληνες την αίσθηση της κοροϊδίας, σε σύγκριση 
με εκείνη της επιβολής του Μνημονίου. Ο κόσμος 
χωνεύει όλο και περισσότερο την συμπαιγνία της 
διαπλοκής με την κυβέρνηση και τους Αμερικανούς, για 
την πλήρη απομόνωση της χώρας μας από την Ευρώπη 
και την μετατροπή της σε απλό προτεκτοράτο της 
Ουάσιγκτον. Τρία γεγονότα της περασμένης εβδομά-
δος διαδραμάτισαν αποφασιστικό ρόλο: 
 Πρώτον, η ανακοίνωση των νέων εισπρακτικών 
μέτρων, η αποστολή της περίφημης «περαίωσης» 
και της πλήρους απονέκρωσης της αγοράς, αφού δεν 
προβλέπεται τίποτε για την ενίσχυση της ρευστότητας. 
Όλοι πίστευαν ότι θα ακολουθούσαν κάποια μέτρα, 
αλλά όχι και τόσο σκληρά, ούτε δε και με τόσο ανάλγητο 
τρόπο. Η «τρόικα» ήταν ωμή, «τα υπογράψατε και 
θα τα εφαρμόσετε», διατάσσουν και η κυβέρνηση 
υποκύπτει, διότι οι εξαρτήσεις της είναι πολύπλευρες. 
Το χειρότερο είναι η πεποίθηση πλέον του κόσμου, ότι 
ακολουθούν και άλλα χειρότερα, αφού είναι δεδομένο 
ότι και αυτός ο προϋπολογισμός θα εκτροχιασθεί, 
όπως και ο προηγούμενος. Οι απολύσεις στον ιδιωτικό 
τομέα πολλαπλασιάζονται και ακολουθούν εκείνες 
στον δημόσιο, με πρώτους τους συμβασιούχους και 
τις περαιτέρω μειώσεις των αποδοχών· οι γιορτές 
προβλέπονται από όλους μαύρες και άραχλες. 
 Δεύτερον, η ψυχρολουσία της κυβέρνησης στην 
Βουλή στην ψηφοφορία για την υπόθεση Βατοπεδίου, 
με την διαρροή τριάντα περίπου βουλευτών, στην 
παραπομπή των τριών πρώην υπουργών, αλλά 
διπλασίων, για την αθώωση των Θόδωρου Ρουσόπουλου 
και Γιώργου Βουλγαράκη, όπως και των τριών για 
τις δύο άλλες κατηγορίες. Η κινούμενη άμμος είναι 
αισθητή στο Μέγαρο Μαξίμου, διότι διαπιστώνουν 
ότι οι βουλευτές βρίσκονται σε αρμονική σύμπλευση 
με τα κομματικά στελέχη και γνωρίζουν πολύ καλά, το 
πού οδηγεί η δυναμική. Η μικρή ανάσα του δευτέρου 
γύρου των εκλογών χάθηκε απ΄ την επομένη, με την 
ψηφοφορία στην Βουλή, έστω κι αν διαστρεβλώθηκε 

απ΄ την διαπλοκή, αλλά κυρίως με την ανακοίνωση του 
προϋπολογισμού και των νέων εισπρακτικών μέτρων. 
Τρίτον, η απόλυτη ταύτιση του Γ. Α. Π. με τους 
Αμερικανούς στα διεθνή οικονομικά, δηλαδή στην 
αντιμετώπιση της κρίσης και στο νομισματικό, αλλά 
και στα πολιτικά, στην διάσκεψη του ΝΑΤΟ. Η 
απομόνωσή του είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη 
Δευτέρα (15 Νοε) στο Παρίσι, διότι οι ασκούντες 
την εξουσία σοσιαλιστές στην Ευρώπη, δεν έστειλαν 
ούτε υφυπουργό στην συνεδρίαση της Σοσιαλιστικής 
Διεθνούς, αλλά ήταν καταφανής στη Λισσαβόνα, αν 
και πέρασε απαρατήρητος, με την ανταλλαγή απλής 
χειραψίας και τριών λέξεων με τον Αμερικανό πρόεδρο 
και την Γερμανίδα καγκελάριο. Στα κρίσιμα θέματα, 
έστω κι αν δεν έγινε ψηφοφορία η Ελλάδα τάχθηκε 
με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως στην διατύπωση του 
νέου αμυντικού δόγματος συνεργασίας με την Ρωσία 
και κοινής εφαρμογής της αντιπυραυλικής ασπίδας, 
όπως έδειξαν οι παρεμβάσεις στους διαδρόμους. 
Στον προγραμματισμό αποχώρησης των ευρωπαϊκών 
στρατιωτικών δυνάμεων απ΄ το Αφγανιστάν, η Ελλάδα 
δεν ήταν με τους Ευρωπαίους κι ούτε υποστήριξε την 
σχετική πρόταση, απλώς και μόνο την αποδέχθηκε, 
ενώ ήταν εμφανής η δυσαρέσκειά της, όπως και των 
Αμερικανών. 
 Το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ πολύ δύσκολα 
αποδέχεται την απόλυτη 
υπακοή στις αμερικανικές 
εντολές και την σταδιακή 
απομάκρυνση απ΄ την 
Ευρώπη. Στις συζητήσεις 
μεταξύ των κυβερνητικών 
βουλευτών αυτό είναι το 
δεύτερο θέμα, μετά από 
εκείνο του Μνημονίου και 
των νέων εισπρακτικών 
μέτρων. Απ΄ την άλλη, όλοι 
γνωρίζουν ότι η υποστήριξη 
των εξαπτέρυγων, πρόσφερε 
την μικρή ανάσα στον 
δεύτερο γύρο των εκλογών, 
αλλά και θεωρείται ως 
βραδυφλεγής βόμβα στα 
θεμέλια του ΠΑΣΟΚ. 
Μπορεί τα εξαπτέρυγα να 
αισθάνονται άνετα στον 
ρόλο τους και στην προβολή 
τους από την διαπλοκή, 
όπως και η αρχηγός του νέου 
κομματιδίου, αλλά ο πολύς 
κόσμος του κυβερνώντος 
κόμματος αισθάνεται 
ντροπή και αποτροπιασμό 
για το σύμπλεγμα αυτό. Η 
ακροδεξιά, η αποστασία 
της κεντρώας παράταξης 
και η αριστερά των κουκου-
λοφόρων εν αγαστή 
σύμπνοια με την κυβέρνηση 
προσπα-θούν να επιβάλλουν 
την αμερικανοκρατία στη 
χώρα. 

 Οι μεγάλες δοκιμασίες έπονται, με την 
ψηφοφορία για το σκάνδαλο της Siemens, αλλά 
και την εφαρμογή των οικονομικών μέτρων του 
προϋπολογισμού, όπως και των αποκαλύψεων για την 
δημιουργική λογιστική στα δημοσιονομικά στοιχεία 
του τρέχοντος έτους. Οι Ευρωπαίοι σκληραίνουν 
όλο και περισσότερο την στάση τους απέναντι στην 
κυβέρνηση, διότι δεν αισθάνονται καλά με την πέμπτη 
φάλαγγα στις γραμμές τους. Η βοήθειά τους δίδεται 
προς την Ελλάδα και μόνο· ενώ γνωρίζουν άριστα όλοι 
οι Ευρωπαίοι, ότι ο Γ. Α. Παπανδρέου υπηρετεί άλλες 
σκοπιμότητες. Η τακτική με τις επιθέσεις κατά της 
Γερμανίας, είναι τόσο προκλητικά φιλοαμερικανική, 
ώστε ενοχλεί τους οπαδούς του κόμματος· όλοι βλέπουν 
κάθε μέρα και καθαρότερα ότι η πολεμική κατά του 
Βερολίνου και της Αγκέλας Μέρκελ, με την πλήρη 
διαστρέβλωση των οικονο-μικών στοιχείων, στρέφεται 
στην πραγματικότητα κατά της Ευρωζώνης και του 
ευρώ κι όχι τόσο κατά της γερμανικής οικονομίας, η 
οποία θα υποστεί τις λιγότερες συνέπειες απ΄ τυχόν 
κατάρρευση της Ευρωζώνης. Η ελληνική κυβέρνηση 
αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις της για την διάσωση 
της αμερικανικής οικονομίας, όχι της ελληνικής.

Κ. Μ. Βολιώτης

Τό ὅραμα τοῦ 15νθημέρου

“Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι ζοῦσαν ἐδῶ, 
καί καλό εἶναι νά ἔρχονται νά προ-
σκυνᾶνε τά πατρογονικά τους καί 
νά µᾶς τά χώνουν” (Μπουτάρης γιά 

αὐριανούς Τούρκους τουρίστες...)
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Ὁ Γιωργάκης τοῦ 15νθημέρου

79ος µεταξύ τῶν 100 παγκόσµιων 
στοχαστῶν (!!!), λέει, ὁ ΓΑΠ, κατά 
τό ἀµερικανικό περιοδικό Foreign 
Policy! Γιατί «ἔκανε ὅ,τι καλύτερο στή 
χειρότερη χρονιά γιά τήν Ἑλλάδα»!!!

Ἡ πρόκληση τοῦ 15νθήμερου 

Ἀπ’ τόν συνήθη δράστη, Θ. Πάγκαλο, 
µέ τή δήλωση «Εὐτυχία γιά τόν τόπο 
τό Μνηµόνιο», ἐννοώντας τίς παρά- 
πλευρες ὠφέλειες. Σά νά λές «εὐτυ- 
χία γιά τόν ἄρρωστο ὁ καρκίνος»...

Ἡ ἀποστασία τοῦ 15νθημέρου

Τί νά πρωτοπεῖς γιά τή «Δηµοκρατική 
Συµµαχία» τῆς Ντόρας; Ἄς εἶναι,  
νά ξεχωρίσει ἡ ἑλληνική ἀπό τήν 
ἀµερικανική κεντροδεξιά, νά δοῦµε 
τί θέλει τελικά κι αὐτός ὁ κόσµος...

Ο κ. Πανάρετος, 
ο νεποτισµός και η αµνησία 

 
 Προσφάτως ο υφυ-
πουργός Παιδείας Γ. 
Πανάρετος ακύρωσε 
την εκλογή λέκτορα 
στο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας επειδή στον 
έλεγχο νοµιµότητας 
αποκαλύφθηκε ότι 
πρόεδρος του εκλεκτο-
ρικού σώµατος ήταν ο 
πατέρας του κρινόµε-
νου. Το γεγονός έδωσε 
την αφορµή στο υπουρ-
γείο να ασχοληθεί µε το 
φαινόµενο του νεποτι-
σµού στα Πανεπιστήµια 
της χώρας µας, κάτι που είναι κοινό µυστικό για το σύνολο των Ελλήνων. 
   Θα µου πείτε «κάλλιο αργά, παρά ποτέ». ∆εν διαφωνώ, όµως το όλο εγχείρηµα 
υπονοµεύεται από τον ίδιο τον κρίνοντα, τον Γιάννη Πανάρετο, του οποίου το 
παρελθόν συνάδει ακριβώς µε το θέµα! Ο κ. Πανάρετος (στη φωτογραφία µε την 
υπουργό Παιδείας), στενός φίλος του νυν πρωθυπουργού, διορίστηκε καθηγητής 
στο Τµήµα Στατιστικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, όταν πρόεδρος 
του Τµήµατος ήταν  η ...γυναίκα του, το 1991. Και για τα επόµενα 12 χρόνια µάλιστα, 
τη θέση του προέδρου την κατείχαν εναλλάξ… ο ίδιος και η γυναίκα του!» 
   Μήπως έτσι εξηγείται το γεγονός ότι στο έγγραφό του προς τις πρυτανικές Αρχές 
των Πανεπιστηµίων ζητά στοιχεία για όσους πανεπιστηµιακούς διορίστηκαν τα 
τελευταία 15 χρόνια στο πανεπιστήµιο των συγγενών τους. Έτσι έµεινε η δική του 
περίπτωση εκτός ερεύνης, ενώ αν πήγαινε 20 χρόνια πίσω θα συµπεριελάµβανε και 
τον ίδιο! 
   Τό πρόβληµα του Πανάρετου είναι το γενικό πρόβληµα του κυβερνώντος ΠαΣοΚ. 
∆εν µπορούν οι άνθρωποι που έκαναν όσα έκαναν τριάντα χρόνια να εµφανίζονται 
σήµερα αρχάγγελοι της κάθαρσης. ∆εν γεννηθήκαµε εχθές στη χώρα αυτή!
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Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

Στό Ἐθνολογικό Μουσεῖο Θράκης στήν Ἀλεξανδρούπολη τό βράδυ 
τῆς 17ης Νοεµβρίου ἡ διάλεξη τοῦ καθ. Ἐρατοσθένη Καψωµένου ἦταν 
µιά ἀληθινή µέθεξη στή γνώση καί στήν (οὐσιαστική) πολιτική. Ὁ κ. 
Καψωµένος, παρουσιάζοντας τό ἑλληνικό πολιτισµικό παράδειγµα 

ὅπως αὐτό ἀναδύεται ἀπό τήν λόγια καί δηµώδη λογοτεχνία µας καί τήν 
κρίση τοῦ σύγχρονου δυτικοῦ πολιτισµοῦ ξεκίνησε µέ ἕναν διαχωρισµό τῶν 
«πολιτισµῶν τοῦ χώρου» (ὅσων δηλαδή ἑδράζουν στό ἔδαφος καί πιστεύουν 
στήν κυκλικότητα τοῦ χρόνου καί τῶν ἀνθρωπίνων πραγµάτων) καί τῶν 
«πολιτισµῶν τοῦ χρόνου» (ἐκείνων δηλαδή πού δίνουν προτεραιότητα στόν 
χρόνο καί πιστεύουν στή γραµµική πρόοδο τῆς ἱστορίας). Μάλιστα ἔδωσε 
ὡς χαρακτηριστικά παραδείγµατα τῶν δύο κατηγοριῶν τόν ἑλληνικό 
πολιτισµό καί τόν ἑβραϊκό ἀντίστοιχα. Οἱ πρῶτοι εἶναι κατά βάσιν εἰρηνικοί 
καί συνδεδεµένοι µέ τήν πάτρια γῆ, ἐνῶ οἱ δεύτεροι εἶναι ἐπιθετικοί καί 
ἐσχατολογικοί. Στή δεύτερη αὐτή κατηγορία ἀνήκει καί ὁ σύγχρονος δυτικός 
πολιτισµός, πού ἔχει φέρει τά σηµερινά ἀδιέξοδα: τή σύγκρουση ἀνθρώπου 
- Φύσης µέ τήν ἀπειλούµενη οἰκολογική καταστροφή, τήν ἐκτροπή τῆς 
ἐπιστήµης πρός τερατώδεις ἀτραπούς (µεταλλαγµένα, «µετάνθρωπος»...) τήν 
διάρρηξη κάθε ἰσορροπίας καί κατάργηση κάθε κανονικότητας στόν πλανήτη, 
τήν ἐπίθεση κατά τῶν ἐθνικῶν κρατῶν στό ὄνοµα τῆς «παγκοσµιοποίησης» 
κτλ. Πάντως ἡ διάλεξη ἔκλεισε µέ τόν αἰσιόδοξο τόνο πού διακρίνει πάντα 
τόν λόγο τοῦ κ. Καψωµένου, ἀφοῦ τά χειροπιαστά πλέον ἀδιέξοδα γεννοῦν 
µειοψηφικές (πρός τό παρόν) ἀντιδράσεις, µέ τό σπέρµα τῆς ἀνατροπῆς.

Στή χώρα τῆς φαιδρᾶς πορτοκαλέας πού ζοῦµε ὁ δηµόσιος λόγος ἔχει 
πρό πολλοῦ χάσει κάθε βαρύτητα. Κάποτε οἱ ρήσεις τῶν πολιτικῶν 
προσώπων εἶχαν τή σηµασία τους, ἀλλά στήν ἐποχή πλέον τοῦ 
Πάγκαλου αὐτό ἔχει ἐξανεµιστεῖ. Κάπως ἔτσι φαίνεται ὅτι περνᾶνε 

ἀσχολίαστα καί ἐπώνυµες δηλώσεις περί ἐξαγορᾶς ψήφων στίς πρόσφατες 
ἐκλογές. Διαβάζω π.χ. µεταξύ ἄλλων στή δήλωση τοῦ περιφερειακοῦ 
συµβούλου Ξάνθης, Μπουρχάν Μπαράν στόν «Παρατηρητή τῆς Θράκης» 
(24/11/10): «...Μπορῶ νά πῶ ὅτι ἔχουµε καταγράψει ἄτοµα ἀπό τόν χῶρο τοῦ 
ΠαΣοΚ πού ἀγόραζαν ψήφους γιά ἑκατό εὐρώ κατά οἰκογένεια...» Ρωτῶ: 
εἶναι δυνατόν τέτοια πράγµατα νά µήν ἀπασχολοῦν τόν εἰσαγγελέα; 

Ὁ «Σπάρτακος», πρίν ἀκόµη δραστηριοποιηθεῖ στά δηµοτικά 
πράγµατα τῆς Κοµοτηνῆς, ἐξακολουθεῖ νά προκαλεῖ σύγχυση στόν 
δηµοσιογραφικό κόσµο τῆς πόλης. Ποῦ νά µᾶς κατατάξουν; Ὁ ἕνας 
βρῆκε ὅτι ὑπάρχει σχέση µέ τόν ...«Ἀντιφωνητή», ἄρα δέν πρόκειται 

γιά ἀνεξάρτητη παράταξη! Ὁ ἄλλος συνεχίζει τίς φιλότιµες προσπάθειές 
του νά µᾶς φορέσει φουστανέλα! Ρέ παιδιά, γιατί δέν ἀκοῦτε ὅλα ὅσα εἴπαµε 
προεκλογικά; Ὅλα εἶναι ξεκάθαρα, ὅλα βρίσκονται στό φῶς, ὅσο κι ἄν αὐτό 
σᾶς φαίνεται ἀπίθανο. Οἱ ἀποδείξεις ἔρχονται.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΡΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
Στό ∆ιδυµότειχο ἔγιναν τά θυρανοίξια ἑνός µοναδικοῦ (ξύλινου) ναοῦ, ἀφιερωµένου 
στόν Ἰωάννη Γ’ ∆ούκα Βατάτζη. Ὁ Ἰωάννης, γεννηµένος τό 1193 στό ∆ιδυµότειχο, ἦταν 
ἕνας φωτισµένος Βυζαντινός Αὐτοκράτορας πού ἔµεινε στήν ἱστορία γιά τίς ἐλεηµοσῦνες, 
τή σώφρωνα φιλολαϊκή πολιτική του καί τίς νίκες του κατά Τούρκων, Βουλγάρων καί 
Λατίνων, νίκες πού ἔφεραν τήν ἀνακατάληψη τῆς Βασιλεύουσας ἀπό τούς Βυζαντινούς 
προγόνους µας. Παρότι ἀναγνωρίστηκε ὡς ἅγιος (καί µάλιστα µυροβλήτης), δέν ὑπῆρχε 
ὥς τώρα ναός στή µνήµη του ἀλλά καί στό ∆ιδυµότειχο, γιορταζόταν στήν Ἐκκλησιά τοῦ 
Χριστοῦ Σωτήρα τοῦ Κάστρου, ὅπου ὑπῆρχε καί φορητή εἰκόνα τοῦ Ἁγίου, τοῦ 1958. Ἕνα 
ἄλλο σηµαντικό βῆµα θά εἶναι ἡ ἔνταξη στό ΕΣΠΑ τῆς χρηµατοδότησης τοῦ (κτιριακά 
ἕτοιµου) Βυζαντινοῦ Μουσείου τοῦ ∆ιδυµοτείχου. Θά εἶναι τό πρῶτο βυζαντινό µουσεῖο 
ἀνατολικά τῆς Θεσσαλονίκης καί ἐλπίζουµε νά λειτουργήσει µέσα στό ἐρχόµενο ἔτος. 
Παράλληλα, τό Κεντρικό Ἀρχαιολογικό Συµβούλιο ἀποφάσισε τήν ἀποκατάσταση 
τοῦ τεµένους Βαγιαζήτ, πάλι στό ∆ιδυµότειχο, πού - κατασκευασµένο τό 1420 - εἶναι 
τό παλαιότερο ὀθωµανικό µνηµεῖο στήν Εὐρώπη, περιλαµβάνεται σέ σηµαντικότερα 
µνηµεῖα ἰσλαµικῆς τέχνης καί κινδυνεύει µέ κατάρρευση τῆς ξύλινης στέγης του.  
Τέλος, στὶς 22/11 στὴν Ξάνθη τὸ Ἵδρυµα Θρακικῆς Τέχνης καὶ Παράδοσης σὲ συνεργασία 
µὲ τὴ Μητρόπολη (καὶ µὲ τὴ στήριξη τῶν Βιβλιοπωλείων «Σπανίδη») ὀργάνωσε ἕνα 
ἀφιέρωµα στὶς Βυζαντινὲς Σπουδές, παρουσιάζοντας τὸ βιβλίο  «Χρονικὰ τῶν Ἁλώσεων 
τῆς Θεσσαλονίκης» τῶν Ἰωάννου Καµινιάτη, Εὐστάθιου Θεσσαλονίκης καὶ Ἰωάννου 
Ἀναγνώστη. Προλόγισε ὁ δρ. Βυζαντινῆς Ἱστορίας Νεκτάριος ∆απέργολας καὶ τὶς 
εἰσηγήσεις ἔκαναν δυὸ διακεκριµένοι βυζαντινολόγοι: ὁ  Paolo Odorico (∆ιευθυντὴς 
σπουδῶν στὸ Κέντρο Βυζαντινῶν, Νεοελληνικῶν καὶ Νοτιοευρωπαϊκῶν Σπουδῶν τῆς 
Ἀνωτάτης Σχολῆς Κοινωνικῶν Ἐπιστηµῶν - EHESS στὸ Παρίσι) καὶ ὁ Βασίλης Κατσαρὸς 
(Πρόεδρος τοῦ Κέντρου Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν, Καθ. Βυζαντινῆς Φιλολογίας στὸ ΑΠΘ).

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς από την 
πρόσφατη απόφαση να κλείσουν τα 
Στρατιωτικά Νοσοκομεία της Θράκης; 
Την προχειρότητα, την τσαπατσουλιά 
και τον ερασιτεχνισμό ή την ανεπάρκεια, 
τον τυχοδιωκτισμό και την ανοησία! 
Τα δύο Κινητά Χειρουργικά Νοσοκομεία 
Αλεξανδρούπολης και Ξάνθης 
εξυπηρετούσαν για δεκαετίες τις ανάγκες 
πολλών χιλιάδων κληρωτών και μόνιμου 
προσωπικού του 4ου Σώματος Στρατού. 
Με περιορισμένο σχετικά προσωπικό 
διεκπεραίωναν αποτελεσματικά έναν 
σημαντικό όγκο δουλειάς, συχνά με 
πολλές ιδιαιτερότητες (λχ αναβολές 
στράτευσης, τακτικοί έλεγχοι 
αξιωματικών), ενώ εκτός από το ρόλο 
τους σε καιρό ειρήνης συμμετείχαν 
εκ της φύσεώς τους στην οργάνωση 
και προετοιμασία των στρατιωτικών 
σχηματισμών για το απευκταίο, το οποίο 
αποτελεί και τον λόγο ύπαρξης του 
Στρατού.
Μέσα σε μια νύχτα, χωρίς καμία 
προεργασία, εντελώς απροειδοποίητα 
και με κριτήριο προφανώς ότι 
οι στρατιωτικοί δεν μπορούν να 
διαμαρτυρηθούν ή να αντιδράσουν, 
μάθαμε από τις τηλεοράσεις ότι ήρθε 
διαταγή για κλείσιμο των Νοσοκομείων 
και μεταφορά των δραστηριοτήτων 
τους στα πολιτικά. Το τι επακολούθησε 
αποτελεί την επιτομή της σοβαρότητας, 
μεθοδικότητας, αποτελεσματικότητας, 
οργανωτικό-τητας του νεοελλαδικού 
κρατικού μορφώματος. Τα Στάγιερ 
άρχισαν να αδειάζουν κατά δεκάδες αν 
όχι εκατοντάδες τους φαντάρους στους 
χώρους των εξωτερικών ιατρείων των 
πολιτικών Νοσοκομείων με αποτέλεσμα 
να χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη 
μάνα.
Άπειρα τα ερωτήματα που δεν 
φαίνεται να πολυαπασχόλησαν τους 
υπερεγκεφάλους των «αρμοδίων», αλλά 
αντιμετώπισαν θέλοντας και μη το σύνολο 
των υπολοίπων εμπλεκομένων ένθεν 
κακείθεν που δεν ζούνε στη virtual reality 
των τηλεοράσεων και της επικοινωνίας. 
Ποιο νοσηλευτικό και ιατρικό 
προσωπικό θα εξετάζει και θα νοσηλεύει 

τους πολλές χιλιάδες ένστολους; Το 
ήδη εγκληματικά ελλειμματικό των 
πολιτικών Νοσοκομείων; Τι θα γίνει 
με το προσωπικό των στρατιωτικών 
Νοσοκομείων; Θα μετατεθεί στο 424 ή 
θα στελεχώσει τα πολιτικά Νοσοκομεία 
που στενάζουν εδώ και χρόνια από 
τις ελλείψεις; Αν ναι (θα ήταν μια 
κάποια λύση) με ποιες συνθήκες και 
προϋποθέσεις; Θα υποχρεωθούν να 
μεταταγούν στο ΕΣΥ; Με ποιες σχέσεις 
εργασίας, σε ποιες βαθμίδες, θα κάνουν 
εφημερίες ή όχι; Τι θα γίνει με τα 
ιδιωτικά ιατρεία των στρατιωτικών 
γιατρών (για να μη πούμε με τη ζωή τους 
εν γένει που κοντεύει να διαλυθεί); Σε 
ποιόν θα υπακούνε, στους ανωτέρους 
τους στρατιωτικούς ή στη διοίκηση 
του πολιτικού Νοσοκομείου; Ποια 
οικονομία θα επιτευχθεί, όταν ο Στρατός 
θα πληρώνει 3€ για κάθε εξέταση στα 
εξωτερικά ιατρεία που πριν γινόταν 
δωρεάν, θα καταναλώνονται άπειρες 
εργατοώρες και θα χρησιμοποιούνται τα 
ίδια με πριν αναγκαία (και πολλές φορές 
πολύ ακριβότερα) υλικά και αναλώσιμα 
του πολιτικού Νοσοκομείου; Ποιες 
θα είναι οι επιπτώσεις στο αξιόμαχο ή 
-για να το θέσουμε πολιτικά ορθά- στη 
γενικότερη λειτουργία του στρατεύματος 
(μαθαίνουμε ότι καταργούνται και τα 
Τάγματα Υγειονομικού στα νησιά); 
Αύριο μεθαύριο δηλαδή να περιμένουμε 
να μείνει το 4ο Σώμα χωρίς Διαβιβάσεις 
ή Μηχανικό για λόγους οικονομίας; Για 
τις επιπτώσεις στο αίσθημα ασφάλειας 
των κατοίκων της περιοχής να μη 
ρωτήσουμε καλύτερα, όταν χρόνια τώρα 
το Προξενείο αλωνίζει και τελευταία 
έχει ξεσαλώσει εντελώς και ο Στρατός 
αντί να ενδυναμώνει την παρουσία του, 
κάνει δήθεν οικονομία!
Τελευταίο αλλά καθόλου έσχατο. Γιατί 
έκλεισαν τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία 
της Θράκης και όχι αυτά της Τρίπολης 
και της Λάρισας; Με την ίδια λογική που 
τα 850 διάσπαρτα ανά την επικράτεια 
στρατόπεδα, φυλάνε τα σουβλατζίδικα 
του Μεσολογγίου, τις πιτσαρίες 
της Κορίνθου και τα ενοικιαζόμενα 
διαμερίσματα της Θήβας; 
Κάθε απάντηση επιπέδου σοβαρό-τητας 
λίγο πάνω από του «Καφέ με την Ελένη», 
δεκτή.                        

Δ.Ν.



Βουλγαρία, 
όπως Ελλάδα!

Συχνά νομίζουμε ότι τα προβλήματα που 
έχουμε με την Τουρκία (δια της μειονοτικής 
ηγεσίας) στη Θράκη είναι μοναδική 
περίπτωση. Κι όμως, τα γεγονότα τις 
τελευταίες μέρες στη γειτονική Βουλγαρία 
παρουσιάζουν αξιο-
σημείωτες ομοιότητες! 
Μαθαίνουμε λοιπόν ότι 
προ ημερών ο λεγόμενος 
(κι εκεί!) «εκλεγμένος» 
μουφτής Βουλγαρίας 
Μουσταφά Αλίς Χατζή 
βρέθηκε στην Προύσσα 
και από εκεί δήλωσε 
πως οι μουσουλμάνοι 
της χώρας αυτής τον 
εξέλεξαν στη θέση αυτή, 
αλλά πως οι Βουλγαρικές Αρχές αυτό 
δεν το δέχονται. Ο Χατζή είπε πως βάσει 
συμφωνίας που είχε γίνει πριν χρόνια, ο 
αρχιμουφτής της Βουλγαρίας εκλέγεται. Ο 
Χατζή ανέφερε πως άσκησε τα καθήκοντα 
του Μουφτή από το 1997 έως το 2000, το 
2005 επανεξελέγη και το 2008 μετά από 
μήνυση που έγινε, η εκλογή ακυρώθηκε 
στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βουλγαρίας. 
Ο Χατζή αναφέροντας πως επανεξελέγη 
σε συνέδριο που έγινε πέρσι μίλησε ως 
εξής: «Οι μουσουλμάνοι μας επέλεξαν, 
αλλά το κράτος δεν μας αναγνωρίζει. 
Καθώς το δικαστήριο δεν επικύρωσε το 
συνέδριο, δεν τέθηκαν και σε εφαρμογή 

οι αποφάσεις του. Αυτή τη στιγμή 
στην Βουλγαρία δεν υπάρχει νόμιμος 
Αρχιμουφτής. Βρισκόμαστε στο κτίριο 
της αρχιμουφτείας και οι μουσουλμάνοι 
εμάς αναγνωρίζουν. Συνεχίζουμε 
την άσκηση των καθηκόντων μας. 
Διεκδικούμε τα δικαιώματα μας ως 
Βούλγαροι πολίτες. Ένα άτομο που 
εξελέγη σε συνέδριο που έγινε το 1996, 

πιστεύει πως είναι αρχιμουφτής. Εμείς 
θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τους 
μουσουλμάνους που μας επέλεξαν». 
Ο Χατζή ανέφερε όχι μόνο τους 
αριθμούς για την τουρκική μειονότητα 
στη Βουλγαρία αλλά και διεκδίκησε τα 
12 οθωμανικά τζαμιά τα οποία δεν έχει 
στην δικαιοδοσία του. Διαμαρτυρήθηκε 
για την μη έκδοση αδειών για ανέγερση 
νέων τζαμιών και δήλωσε ότι υπάρχει και 
πρόβλημα με το εζάν που απαγορεύεται 
μεν σε κάποιες βουλγαρικές πόλεις 
αλλά συνεχίζει να ακούγεται από τους 
μιναρέδες. 

Ε, δεν πέρασαν δυό μέρες από τις δηλώσεις 
αυτές και το πρωί του Σαββάτου (28/11) 
ο κρατικός αρμόδιος (του Ανωτάτου 
Συμβουλίου) με την δικαστική επιμελήτρια 
Μαριάν Πέτκοφ μπήκε ετσιθελικά στο 
κτίριο της αρχιμουφτείας (φωτογραφία). 
Επικαλούμενοι το χρέος της αρχιμουφτείας 
για φόρους και κινητά τηλέφωνα ύψους 
300.000 ευρώ, μπήκαν με την βοήθεια της 
αστυνομίας στο κτίριο της οδού Bratya 
Miladinovi 27, για να διαπιστώσουν 
την περιουσιακή κατάσταση. Πέταξαν 
έξω όποιον διαμαρτυρήθηκε και λέγεται 
ότι ...προσέφεραν εναλλακτική στους 
διαμαρτυρόμενους την μετοίκηση σε άλλη 
χώρα! Σε λίγο εκατοντάδες μουσουλμάνοι 
κύκλωσαν το κτίριο της αρχιμουφτείας 
αλλά τα ΜΑΤ και η αστυνομία εμπόδισαν 
την είσοδό τους στο κτίριο. Δεν έγινε 
δεκτή ούτε η «βοήθεια» που πήγαν να 
προσφέρουν οι Τούρκοι βουλευτές του 
κόμματος Δικαιωμάτων και Ελευθεριών 
(HÖH) Ονάλ Λουτφί, Κασίμ Νταλ και 
Τσετίν Καζάκ. Κινητοποίηση έγινε και σε 
άλλα σημεία της χώρας. 
Τελικά ο εισαγγελέας της Σόφιας Νικολάϊ 
Κοκίνοφ επενέβη και το κτίριο εκκενώθηκε 
και σφραγίστηκε ώς τη Δευτέρα. Θα 
υπάρξει συνέχεια, είναι σίγουρο και μας 
ενδιαφέρει Α-Μ-Ε-Σ-Α!
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Αυτοί αυτά, εμείς ...τίποτα;

   Διαβάζουμε ότι η «Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης» 
(ABTTF) επισκέφτηκε στις 12 Νοεμβρίου 2010 τον Γερμανό βουλευτή του SPD 
Κριστόφ Στράσερ, προκειμένου να τον ενημερώσει για τα προβλήματα της 
«τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης». Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Χαλίτ Χαμπίμπογλου αναφέρθηκε σε αύξηση των «επιθέσεων μίσους» σε βάρος 
μελών της μειονότητας, των συλλόγων και των τζαμιών της, του παρέδωσε το 
προπαγανδιστικό υλικό της ABTTF για το θέμα, και δεν παρέλειψε να πράξει το 
ίδιο και για την «Τουρκική Μειονότητα που ζει σε Ρόδο και Κω»! Καθώς λοιπόν 
ο Στράσερ είναι 2ος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κι έχει εξουσιοδοτηθεί 
να ετοιμάσει αναφορά για την κατάσταση της μουσουλμανικής κοινωνίας στην 
Δωδεκάνησο, αντιλαμβάνεται κανείς την δουλειά που γίνεται σε βάρος των 
ελληνικών συμφερόντων από τους πράκτορες της Άγκυρας στους ευρωπαϊκούς 
και διεθνείς θεσμούς.
   Αναρωτιέται κανείς, ποια είναι η ελληνική αντίδραση στην δραστηριότητα 
αυτή της αντίπαλης πλευράς; Είναι δυνατόν να περιοριζόμαστε μονάχα στις 
τυπικές απαντήσεις της πολιτείας, που ελάχιστη αξιοπιστία προσφέρουν ως 
τέτοιες; Είναι δυνατόν το δίκιο μας και η αλήθεια να κρίνονται μόνο από την 
επάρκεια των κρατικών λειτουργών που είναι αρμόδιοι για το θέμα; Και τι είδους 
άμυνα θα προτάξει ένα υπουργείο του οποίου η πολιτική ηγεσία είναι δοτή από 
ένα άτομο σαν τον ΓΑΠ;
   Δεν γνωρίζουμε τι γίνεται αλλού, όμως στη Θράκη δεν μπορούμε να μένουμε 
απαθείς θεατές των γεγονότων. Εμείς προτιθέμεθα να αναλάβουμε μια 
πρωτοβουλία για καταγραφή των επιθέσεων μίσους σε βάρος των χριστιανών 
και της Ελλάδος στην περιοχή μας. Μια καταγραφή που θα πηγαίνει αρμοδίως 
για να δίνει και την άλλη όψη του νομίσματος. Η καθημερινότητα δίνει τακτικά 
αφορμές (πρόσφατο μόλις παράδειγμα η βεβήλωση των νεκροταφείων στη Διώνη 
από τρείς μουσουλμάνους που συνελήφθησαν) και μάλιστα τεκμηριωμένες, όχι 
λόγια του αέρα και ύποπτα συμβάντα, όπως αυτά που επικαλείται η Άγκυρα. 
Καλούμε δε όσους θέλουν να συμβάλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Δεν 
μπορούμε να περιμένουμε από κανέναν τίποτε αν εμείς οι ίδιοι αδρανούμε!

Στίς πρόσφατες δηµοτικές ἐκλογές 
ὁ Δῆµος Τοπείρου ἀνέδειξε ἀπό 
τήν πρώτη Κυριακή τόν ἐκλεκτό 
του ἄρχοντα: ὁ “πράσινος” Στέλιος 
Χατζηευαγγέλου, γνωστός καί ὡς 
φίλος τοῦ τ. γραµµατέα Σ. Ξυνίδη, 
ἐπανεξελέγη µέ ἄνεση. 
Κι ὅµως, προεκλογικά ἔπαιξε στόν 
τοπικό Τῦπο ἡ ἱστορία πού ἐµεῖς 
ἀναδείξαµε, µέ τά καραβάνια 
τῶν ἐκδροµέων πού ἔστελνε ὁ 
Δῆµος στό ...παζάρι τῆς Κεσάνης. 
Παρότι προκλήθηκε καί ἀπό τόν 
Ἐµπορικό Σύλλογο τῆς Ξάνθης, 
ὁ ἀξιότιµος κύριος δήµαρχος δέν 
ἔβγαλε λέξη γιά τό θέµα, πῆγε στίς 
έκλογές σάν νά µήν τρέχει τίποτε 
καί ἐπανεξελέγη, σέ πεῖσµα ὅσων 
πίστευαν ὅτι καί ἡ ἠθική πρέπει νά 
παίζει ἕναν ρόλο στή λαϊκή ψῆφο. 
Κι ὄχι µόνον αὐτό. Ἀµέσως µετά 
τίς ἐκλογές καί τήν ἐπικράτησή 
του, ὅπως ἀποκαλύπτει τό σχετικό 
δηµοσίευµα τῆς ἐφηµερίδας 
«ΟΝΤΕΡ» (15-11-2010), «ἔστειλε στό 
παζάρι τῆς Κεσάνης 10 λεωφορεῖα 
γεµᾶτα στήν πλειοψηφία τους 
ἀπό δυτικοθρακιῶτες ὁµογενεῖς». 
Βλέπετε ἦταν τό Κουρµπάν 
Μπαϊράµ πού ἔφτανε καί δέν 
µποροῦσε ὁ ἄνθρωπος νά ἀφήσει 
ξεκρέµαστους τούς ψηφοφόρους 

του πού ἤθελαν νά 
ψωνίσουν! 
Ὁ ἴδιος µάλιστα ὁ ἀντι-
δήµαρχος Τοπείρου, Ναζίφ 
Ναζίφογλου, πού συνόδευε 
τήν ...ἐκστρατεία, ἔχει 
δηλώσεις στήν ἐφηµερίδα, 
ὅπου περιγράφει τά ἆθλα 
τοῦ Χατζηευαγγέλου: «Τήν 
προηγούµενη ἑβδοµάδα 
εἶχε τοπικές ἐκλογές στήν 
Ἑλλάδα. Ὁ δήµαρχός µας 

Στέλιος Χατζηευαγγέλου κέρδισε 
τίς ἐκλογές στόν πρῶτο γῦρο. 
Πληρώσαµε τά ἔξοδα γιά 10 
λεωφορεῖα καί φέραµε στό παζάρι 
τῆς Κεσάνης Ἕλληνες δηµότες 
µας καί Τούρκους ὁµογενεῖς µας 
ἀπό τά γύρω χωριά. Ὡς δῆµος, 
ἐδῶ καί τρία χρόνια, πρίν ἀπό τό 
Μπαϊράµ στέλνουµε τούς πολίτες 
µας στό παζάρι τῆς Κεσάνης. 
Μᾶς εὐχαριστεῖ τό ἐνδιαφέρον 
πού βλέπουµε στήν Κεσάνη. 
Ἄλλωστε ἔχουµε καλές σχέσεις 
µέ τό Ἐµπορικό καί Βιοµηχανικό 
Ἐπιµελητήριο τῆς Κεσάνης. Ἐµεῖς 
εἴµαστε εὐχαριστηµένοι ἀπό τήν 
Κεσάνη, καί οἱ καταστηµατάρχες 
ἀπό ἐµᾶς». 
Ρωτᾶµε λοιπόν: Δίνεται ποτέ ἡ 
δυνατότητα σέ ἀνάλογες περιπτώ-
σεις (ὄχι σ’ αὐτήν, σέ ἄλλες...) νά 
µιζώνεται κάποιος ὅταν φέρνει 
τόσο χρῆµα ἀπό µακρυά; Ὅταν 
στό ρεπορτάζ κάποιος Μπιλκγίν 
Σεµπαχατίν ἀπό τό Παλιό Ἐράσµιο 
δηλώνει πώς ξόδεψε 450 εὐρώ, 
φαντάζεστε γιά τί οἰκονοµική 
αἱµορραγία µιλᾶµε. Μέχρι ποῦ θά 
πάει στά µουγκά αὐτή ἡ ντροπή; 
Ὁ εἰσαγγελέας τί λέει σχετικά;

Κ.Κ.

 Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΟΥΣ (ΦΑΣΙΣΤΟ)ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Γιορτάστηκε και φέτος στις 24 Νοεµβρίου η ηµέρα του Δασκάλου µε τελετές 
σε όλη την Τουρκία και στην ...ηµετέρα Θράκη. Στην εορταστική τελετή που 
έγινε στον Ίασµο µετείχε φυσικά και η ηγεσία του τουρκικού Προξενείου 
Κοµοτηνής υπό τον Μουσταφά Σάρνιτς. Μεταξύ των τιµηθέντων ήταν και 
η Σιµπέλ Μουσταφάογλου, που έκανε το ...Πρώτο Βήµα για την Ισότητα, 
ενώ η χήρα του Σαδίκ κουβάλησε και πάλι από την Τουρκία τις συζύγους 
διαφόρων «προσωπικοτήτων»: του νοµάρχη Κωνσταντινούπολης, του 
νοµάρχη Τεκίρνταγ, του βουλευτή του ΑΚΡ από το Σίιρτ, της επιχειρηµατικής 
οικογένειας Ερντεµίν του οµίλου Γκένπα, της οικογένειας Τουρκές, της 
οικογένειας Ορούτς κτλ. 

Κανένας εἰσαγγελέας γιά τόν Τόπειρο;

Το τουρκικό Ίδρυμα Ανταλλάξιμων της 
Συνθήκης της Λωζάννης εξέδωσε «Άτλαντα» 
με τα νέα (ελληνικά) και παλιά (τουρκικά) 
τοπωνύμια της Βορείου Ελλάδος, μια 
δουλειά του γραμματέα του Ιδρύματος, 
Σεφέρ Γκιουβέντς. 
Τώρα εσείς μη βάζετε κακό με το μυαλό 
σας, ο άνθρωπος ετοιμάζει τα φουσάτα των 
τουριστών που περιμένει ο Μπουτάρης. 
Ήδη φέτος οργάνωσε συναυλίες στη Δράμα 
και στη Νάουσσα. Καλά κρασιά!

ΑΤΛΑΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ 
ΦΙΛΙΑΣ
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
► Θλίβομαι και λυπάμαι που για 
μερικούς υποψηφίους το «όραμα» έγινε 
εφιάλτης, η «σελίδα» δεν γύρισε και η 
«νέα αρχή» έμεινε στην αφετηρία. Επίσης 
λυπάμαι που μερικοί το πήραν τόσο 
βαρέως που την επομένη των εκλογών 
(μόλις διαπιστώσανε πως βρίσκονται 
στο στρατόπεδο των ηττημένων) άρχισε 
η γκρίνια, βγήκαν τα «μαχαίρια», οι 
απειλές για «αποκαλύψεις» (αλήθεια, 
πόσες φορές ακούσαμε αυτήν την 
καραμέλα χωρίς να αποκαλύπτεται 
τίποτα;) και γενικώς συμπεριφέρθηκαν 
ως μαινόμενοι ταύροι γιατί δεν τους 
«στήριξε» το κόμμα από το 
οποίο κρατήσαν αποστάσεις 
ως ανεξάρτητοι υποψήφιοι 
(!;). Δεν έχω φοβερές 
πολιτικές γνώσεις αλλά το 
αυτονόητο δεν είναι το να 
μην περιμένεις στήριξη από 
κάποιο κόμμα την στιγμή που 
είσαι ανεξάρτητος; Γιατί μετά 
βγαίνεις και παραπονιέσαι 
για «πόλεμο» από τους 
κομματάρχες; Γνωστό είναι το παιχνίδι. 
Όποιος βγαίνει από το «κομματικό 
μαντρί», τον τρώει ο «πολιτικός λύκος». 
Τέλος πάντων. Για να δούμε τι θα 
προκόψει η νέα Δημοτική Αρχή. Ας τους 
ευχηθούμε καλή επιτυχία.

► Για λόγους οικονομίας, προτείνω 
την επόμενη φορά των αυτοδιοικητικών 
εκλογών, να μην διεξαχθεί ψηφοφορία 
αλλά κλήρωση. Ούτως ή άλλως σχεδόν 
οι ίδιοι και οι ίδιοι εκλέγονται. Ας 
γράψουν το όνομά τους σε ένα χαρτάκι, 
ας το ρίξουν σε μια κληρωτίδα κι ας 
αναδείξουν από εκεί τους Δημοτικούς 
Συμβούλους (με μια ποσόστωση 30% 
για νέα άτομα, με προτίμηση αυτά τα νέα 
άτομα να προέρχονται από παλιότερους 
αναμεμειγμένους με την πολιτική). 
Γλυτώνουμε κόπο, χρόνο, χρήμα, 
μεγαλοστομίες, χαρτούρα, ρύπανση, 
ζαλούρα κλπ κλπ.

► Και για να μην ξεχνιόμαστε. Ο 

νέος Δήμαρχος από την επομένη των 
εκλογών μας το ξεκαθάρισε νέτα - σκέτα 
πως δεν υπάρχει φράγκο στα ταμεία του 
Δήμου. Άδικα μπήκε στον κόπο να μας 
το πεί διότι από ιδρύσεως του Ελληνικού 
Κράτους ΠΟΤΕ δεν υπήρξε κάποιος 
νεοεκλεγείς που να δήλωσε πως βρήκε 
λεφτά στο ταμείο…

► Βρέχει πολύ; Διακοπές η ΔΕΗ! 
Φυσάει δυνατά; Διακοπές η ΔΕΗ! Έχει 
σκόνη από την Αφρική; Διακοπές η 
ΔΕΗ! Έχει υγρασία; Διακοπές η ΔΕΗ! 
Έχει πολύ ζέστη και δεν ανταποκρίνεται 

στην ζήτηση το σύστημα; Διακοπές 
η ΔΕΗ! Κάνει παγωνιά; Διακοπές η 
ΔΕΗ! Κάπως έτσι μας έχει συνηθίσει 
η ΔΕΗ. Τελευταία φορά, πρό ημερών, 
οι ατελείωτες διακοπές ρεύματος 
λόγω υγρασίας, δώσανε δουλειά στους 
επισκευαστές ηλεκτρικών συσκευών 
αλλά και στους νευρολόγους (αφού μας 
σπάσαν τα νεύρα). Γι’ αυτό, κάτοικοι της 
πόλης, να θυμάστε: βρέχει, φυσά, καίει, 
έχει παγωνιά ή υγρασία; Κατεβάστε τους 
διακόπτες. Αν η θερμοκρασία κυμαίνεται 
μεταξύ 15-25 βαθμούς με νηνεμία, τότε 
απολαύστε τον ηλεκτρισμό.. 

► Να κι ο πρώτος νεκρός από ένοπλη 
ληστεία σε τράπεζα της Ορεστιάδος. 
Τα «καλά» της πρωτεύουσας και της 
συμπρωτεύουσας άρχισαν να φτάνουν 
και εδώ. Έλληνας ο κακοποιός (είχε 
καταδικαστεί για υπόθεση ναρκωτικών). 
Γιατί τονίζω πως είναι Έλληνας; Διότι 
θέλω να σας υπενθυμίσω πως ήδη έχουμε 
και εμείς τα «λουλούδια» μας. Δεν μας 

χρειάζονται και άλλοι - πολλαπλάσιοι 
-  από την αλλοδαπή…

► Τραγελαφικό, ιλαροτραγωδία, 
κλαυσίγελος, κωμικοτραγικό κλπ κλπ. 
Στην περίπτωσή μας, όμως, ταιριάζει 
πιο πολύ το «μας πρήξατε τα ούμπαλα». 
Για ποιο πράγμα αναφέρομαι; Μα για 
τον αγωγό Μπουργκάς - Αλεξ/πόλεως 
που όταν «τελειωτικά» αποφασίζουν 
πως δεν θα γίνει, τότε ανασταίνεται με 
δηλώσεις Προέδρων, Υπουργών κλπ και 
όταν ξαναπαίρνει «μπρος» για να γίνει, 
τότε «πεθαίνει» με την πρώτη. Πάντως 
σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο θα 
μας απασχολήσει μέχρι το έτος 2732, 
τότε που θα το χρειάζονται οι απόγονοί 
μας για εντριβές ή για καθαρισμό των 
κρεββατιών τους από τους διαστημικούς 
κοριούς… 

► Ερώτηση κατέθεσε η βουλευτής 
του Έβρου Ο. Ρενταρή για την χαμηλή 
επάνδρωση του στρατοπέδου της 
Σαμοθράκης όπου «έχει συνέπειες στην 
οικονομική ζωή του νησιού». Τώρα πώς 
να το σχολιάσει κανείς αυτό; 1ον σας 
θυμίζω πως η χαμηλή επάνδρωση , κυρά 
Βουλευτίνα, γίνεται  στα πλαίσια των 
περικοπών που εσείς ψηφίσατε (ελέω 
μνημονίου). 2ον πότε επιτέλους θα 
σταματήσετε να βλέπετε τον Στρατό σαν 
«αγελάδα για (οικονομικό) άρμεγμα» 
κι όχι για τον σκοπό που καλείται να 
διαδραματίσει, ιδίως σε ακριτικές 
ευαίσθητες περιοχές; 3ον πιστεύω 
να κάνετε πιο πολύ «θόρυβο» με την 
απονεννοημένη απόφαση του Υ.ΕΘ.
Α. να σταματήσει την λειτουργία του 
Στρατιωτικού Νοσοκομείου, το οποίο θα 
συγχωνευτεί στο πολιτικό Νοσοκομείο. 
Ένα Νοσοκομείο υπόδειγμα, με καλούς 
γιατρούς και πρωτεύοντα ρόλο στην 
περιοχή μας, θα παύσει να υπάρχει. Τι 
συμβαίνει ρε παιδιά; Θέλετε να μας πείτε 
κάτι; Όλα καταρρέουν σιγά σιγά. Τελικά 
τίποτα δεν έχουμε δεί ακόμη…

► Και μην ξεχνάτε πως τα εμπορικά 
αλισβερίσια με τους Τούρκους (που 
πολλοί από σας ξιπάζεστε και μας τα 
παρουσιάζετε ως αθώα και επιβεβλημένα) 

είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση με το 
να χρηματοδοτούν οι Εβραίοι τους 
τιμητές του Χίτλερ. Πώς αλλιώς να 
σας το θέσω; Όταν οι εκπρόσωποι 
του εμπορικού επιμελητηρίου της 
Άγκυρας αναλαμβάνουν εξολοκλήρου 
τον στολισμό και την διακόσμηση του 
Μαυσωλείου του σφαγέα των Ελλήνων 
Κεμάλ (για την επέτειο της ανακηρύξεως 
της Τουρκικής Δημοκρατίας - 
Δημοκρατία να την κάνει ο Θεός) αλλά 
μετά έρχονται κατά δω και μας πουλάν 
φούμαρα για «συνεργασίες», «εμπορικές 
σχέσεις», «αδελφοσύνες» κλπ, μου 
έρχεται αυτόματα στο μυαλό η εικόνα 
να πηγαίνουν Ναζιστές στους Εβραίους, 
αφού γιόρτασαν πρώτα στο μαυσωλείο 
του Χίτλερ, και να τους μιλάνε για 
συνεταιριλίκια (όπως καταλάβατε ΔΕΝ 
ψήφισα Μπουτάρη, ούτε ΑΝΤΑΡΣΥΑ).

► Απαγορεύτηκε το κάπνισμα στα 
καταστήματα; Νόου πρόμπλεμ. 
Θα γεμίσουμε τα πεζοδρόμια και 
τους πεζόδρομους με εκτρωματικές 
κατασκευές από ρολλά, νάϋλον και 
μουσαμάδες ούτως ώστε καί να 
επεκτείνουμε (τζάμπα) τα μαγαζιά 
μας εις βάρος των κοινόχρηστων 
χώρων και της αισθητικής μας αλλά 
και αφήνουμε να φουμάρουν όλοι 
ανενόχλητα. Προσωπικά ΠΙΟ πολύ με 
ενοχλεί αυτή η κιτσαρία σε όλην την 
πόλη με τις ακαλαίσθητες και πρόχειρες 
κατασκευές, παρά το να καπνίζουν μέσα 
σε (συγκεκριμένα) μαγαζιά. Ούτε το 
κάπνισμα χτυπάτε αλλά ούτε και την 
ασχήμια…

► Και να σας ενημερώσω πως πατώντας 
στο διαδίκτυο ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥΠΟΛΗ (oldalexandroupoli.
blogspot.com) θα σας αποκαλυφθεί 
ένας διαδικτυακός κόσμος με πολλές 
παλιές φωτογραφίες της πόλεως (κτίρια, 
πρόσωπα, παρέες, τοποθεσίες κλπ) που 
τους παλιούς Αλεξ/πολίτες θα τους 
ταξιδέψει χρόνια πίσω και θα τους 
θυμίσει πράγματα-πρόσωπα ή (στην 
περίπτωση των νεότερων) θα τους δώσει 
την ευκαιρία να τα μάθουν. Αξίζει να το 
επισκεφθείτε.                                    Σ.Γ.

Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
- Δ. ΜΟΡΑΡΟΣ 

Εγκαινιάστηκε η έκθεση ζωγραφικής του 
Δημήτρη Μοράρου, με έργα εμπνευσμένα 
από το συγγραφικό έργο του Αλεξάνδρου 
Παπαδιαμάντη. Η έκθεση πραγματοποιείται 
στον πολυχώρο ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ (Ιπποκρά-
τους 118), θα διαρκέσει μέχρι τις 15/1 και 
είναι η πρώτη εκδήλωση για το «2011 έτος 
Παπαδιαμάντη», που συμπληρώνονται 
εκατό έτη από τον θάνατό του. Με την 
ευκαιρία της έκθεσης η νεοελληνίστρια 
Νικολέττα Σπυρίδωνος γράφει: 
«Εκατό χρόνια μετά το θάνατο του 
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Η γραφή 
του εξακολουθεί να μαγεύει αλλά και να 
υπενθυμίζει διακριτικά το απαράλλαχτο 
της ανθρώπινης φύσης. Ο παπαδιαμαντικός 
κόσμος δεν έχει αρχή και τέλος, μόνο 
διάρκεια. Σκιαγραφεί τον άνθρωπο ως 
αιώνια ύπαρξη και ψάχνει για απαντήσεις 
στα μεγάλα ερωτήματα κάθε καιρού.
Ο Παπαδιαμάντης έχει εμφανιστεί 
ποικιλοτρόπως στη ζωγραφική του 
Δημήτρη Μοράρου. Το δέσιμο του Βολιώτη 
ζωγράφου με το Σκιαθίτη συγγραφέα σε 
καλλιτεχνικό επίπεδο εμφανίζεται έτη 
νωρίτερα. Ο Παπαδιαμάντης είναι διαρκώς 

παρών στα έργα και την έμπνευση του 
Μοράρου επιβεβαιώνοντας τη δύναμη 
που έχει η τέχνη να διεισδύει και να βάζει 
τα δημιουργήματά της σε μια διαλεκτική 
ζύμωση. 
(...) Οι πληθωρικές εικόνες που απλόχερα 
χαρίζει η πένα του Παπαδιαμάντη κι 
ασύδοτα απολαμβάνει η αναγνωστική 
φαντασία εισχωρούν κι αποτυπώνονται 
στις διαισθητικές και πολυεπίπεδες 
ζωγραφιές του Δημήτρη Μοράρου. Είναι το 
σημείο όπου η συγκίνηση ή το συναίσθημα 
αποκτούν έκφραση, εκεί όπου η μια μορφή 
τέχνης εμπνέει μιαν άλλη». 
Η έκθεση το νέο έτος θα μεταφερθεί στο 
νέο «Μουσείο της ιστορίας της πόλεως» 
στον Βόλο στα Παλιά. Παράλληλα, στο 
πατάρι του βιβλιοπωλείου – καφέ ΧΑΡΤΑ, 
θα εκτίθενται χαρακτικά έργα, που έχουν 
ιχνογραφηθεί από τον ίδιο καλλιτέχνη 
Δ. Μοράρο για τα έργα του Αλέξανδρου 
Παπαδιαμάντη, ενώ από τις εκδόσεις 
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ μόλις εκδόθηκε το βιβλίο 
με τίτλο «Να είχεν ο έρωτας σαΐτες!».  Ο 
Κώστας Ακρίβος επιλέγει επτά ερωτικά 
διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 
και ο ζωγράφος Δημήτρης Μοράρος 
κοσμεί καθένα από αυτά με μια εικόνα σε 
μια έκδοση.
                                                                     

Τρεῖς προτάσεις γιά τήν ἀνάσταση 
τῆς πολιτικῆς ζωῆς

Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα 

Τέλος λοιπόν σέ κάθε ὅριο (3% κτλ) 
καί ὅποιος µπορεῖ ἄς διεκδικεῖ τήν 
ψῆφο τῶν συντοπιτῶν του*. Ἄν 
τελικά τό πρῶτο κόµµα µαζεύοντας 
τούς ἐκλεχθέντες ὑποψηφίους του 
πιάσει τό 151, ἄς κυβερνήσει. Ἔτσι 
θά ξαναποκτήσει κῦρος ὁ βουλευτής 
καί θά ἐπανασυνδεθεῖ µέ τόν τόπο 
του κι ὄχι µέ τόν ἀρχηγό του. 
Οἱ προτάσεις αὐτές εἶναι ἴσως 
πρωτόλειες κι ἐπιδέχονται 
βελτιώσεις. Νοµίζουµε ὅµως ὅτι 
εἶναι στή σωστή κατεύθυνση, 
στοχεύοντας στό βασικό πολιτικό 
πρόβληµα τῆς χώρας. Ποιός θά 
κάνει ὅµως αὐτές τίς ἀλλαγές; 
Εἶναι δυνατόν νά ζητᾶµε ἀπό 
τόν σηµερινό πολιτικό κόσµο 
νά αὐτοκτονήσει; Ὄχι βέβαια, 
προφανῶς καί χρειάζεται 
µιά ἔκτακτη συνθήκη, τύπου 
Συντακτικῆς Συνέλευσης. Ἀπό κεῖ 
καί ὕστερα, ἄν δηλαδή προηγηθοῦν 
οἱ παραπάνω ριζικές ἀλλαγές, 

µποροῦν νά γίνουν κι ἄλλα 
πράγµατα πού προτείνει πολύς 
κόσµος καί εἶναι λογικά καί δίκαια: 
κατάργηση ὅλων τῶν βουλευτικῶν 
προνοµίων, κατάργηση κάθε 
ἀσυλίας, καθορισµός νέων 
κριτηρίων λειτουργίας τῶν 
ἰδιωτικῶν τηλεοπτικῶν σταθµῶν, 
δρακόντειο ΕΣΡ, καθιέρωση 
δηµοψηφισµάτων γιά τά µείζονα 
ζητήµατα τοῦ τόπου, ἐπιδοµατική 
ἀντιµετώπιση τοῦ δηµογραφικοῦ 
ἐφιάλτη, κατάργηση τῆς Ἀρχῆς 
Προσωπικῶν Δεδοµένων κτλ κτλ.

* Μπορεῖ κάποιοι ἐδῶ νά προτάξουν 
τόν κίνδυνο ἐκλογῆς ἀνεξάρτητων 
µειονοτικῶν βουλευτῶν. Ἡ γνώµη 
µας εἶναι ὅτι ἡ ζηµιά γίνεται καί 
τώρα καί εἶναι χειρότερη, µέσα 
ἀπό τά κόµµατα ὅπου ἐντάσσονται 
εἰκονικά. Ἄλλωστε δέν µπορεῖ νά 
στρεβλώνουµε τή λειτουργία τῆς 
δηµοκρατίας µέ τό φόβητρο τῆς 
αὐθεντικῆς ἔκφρασης τοῦ κόσµου, 
ἔστω κι ἄν αὐτή δέν µᾶς συµφέρει. 
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Θεόδωρος Κιακίδης 
Το ημερολόγιο του στρατιωτικού μου 

βίου - Μικρασιατική εκστρατεία 1920-
22 

Η Μικρασιατική  εκστρατεία και καταστροφή καθώς και 
η έλευση των προσφύγων στην Ελλάδα το 1922, αποτελεί 
μία μεγάλη τομή στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Τόσο, για 
το μεγάλο τραύμα που επέφερε, όταν ο ελληνικός στρατός 
εγκατέλειψε την Ανατολή των Ελλήνων,  για τη βίαιη αποκοπή 
των προσφύγων  από τις εστίες τους και  τη διακοπή της 
μακραίωνης παρουσίας ελληνικών πληθυσμών,  όσο και  για 
την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα που μπόλιασε με νέο 
δυναμικό τη χώρα. 
Μέσα σ΄ αυτό το δράμα  κεντρική θέση κρατά η παρουσία του 
ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία και την ανατολική Θράκη, 
μία παρουσία η οποία απελευθέρωσε εκατοντάδες χιλιάδες 
ανθρώπους, Έλληνες της Ανατολής. 
Το βιβλίο του Θεόδωρου Κιακίδη  «Το ημερολόγιο του 

στρατιωτικού μου βίου. Μικρασιατική εκστρατεία 1920-1922» 
(Δήμος Νέου Σιδηροχωρίου Ροδόπης 2010), αποτελεί μία 
σημαντική μαρτυρία για την παρουσία του ελληνικού στρατού 
στη Μικρά Ασία. Το βιβλίο αποκτά μεγαλύτερη σημασία αφού 
γράφεται από ένα ανατολικοθρακιώτη, ο Θ. Κιακίδης καταγόταν 
από το Σαμμάκοβο (Σαμακόβι), γνωρίζοντας πρόσωπα και 
πράγματα και κυρίως αποτελώντας και ο ίδιος ένας από αυτούς 
που ζητούσαν την ελευθερία τους. 
Όπως σημειώνει ο Περικλής Κιακίδης, γιος του Θεόδωρου, 
και επιμελητής του βιβλίου, η Μικρασιατική εκστρατεία 
αποτελεί για τον πατέρα του μία από τις πιο δύσκολες φάσεις 
της ζωής του. Ο Θ. Κιακίδης αισθανόμενος τη σοβαρότητα 
της κατάστασης, συνέλλεγε φωτογραφίες και άλλα στοιχεία 
ιστορικής σημασίας και στα εικοσιένα του χρόνια, κρατούσε 
σημειώσεις για τα δρώμενα με ωριμότητα έμπειρου πολεμικού 
ανταποκριτή. 
Η φιλοπατρία και αδελφοσύνη των ανατολικοΘρακών  και η 
αλληλεγγύη στον αγώνα απελευθέρωσης των Ελλήνων της 
Μικράς Ασίας είναι διάχυτη στο έργο. Και βεβαίως η συγκίνηση 
που εκπέμπει είναι αναμφισβήτητη, για έναν άνθρωπο που 
άφησε εκτός των άλλων και το έργο για την «Ιστορία του 
Σαμμακοβίου και των περιχώρων». 
Το βιβλίο αποτελεί μία σημαντική  παρακαταθήκη γνώσης για 
τη Μικρασιατική εκστρατεία, και οφείλουμε να δώσουμε τα 
συγχαρητήριά μας στον Περικλή Κιακίδη που επιμελήθηκε την 
έκδοση και στον Κωνσταντίνο Βαρβάτο, δήμαρχο του Νέου 
Σιδηροχωρίου, της συνέχειας του Σαμακοβίου στην προσφυγιά, 
που προχώρησε στη σημαντική αυτή έκδοση. 
Και βεβαίως όταν διαβάζουμε βιβλία με ανάλογο περιεχόμενο, η 
ευχή μας είναι να βρεθούν και να εκδοθούν και άλλα ημερολόγια 
και αναμνήσεις, που μπορούν να συνεισφέρουν σε σημαντικό 
βαθμό στη γνώση μας για την παρουσία του ελληνικού στρατού 
στη Μικρά Ασία.                                          Φάνης Μαλκίδης

ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ 
ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ

(Ή η επιτακτική ανάγκη ενός νέου 
ανένδοτου απέναντι στις συμμωρίες 

των ανικάνων και των ηλιθίων)

      Σε όποια σχόλια και αν αναλωθεί 
κάποιος σε σχέση με τις πρόσφατες 
αυτοδιοικητικές εκλογές, σε όποιες 
ερμηνείες ή αναλύσεις και αν προβεί, 
ένα είναι το βέβαιο. Ότι τόσο στις 7, 
όσο και στις 14 του Νοέμβρη, υπήρξε 
μία αρίδηλη αποδοκιμασία του άθλιου 
κομματικού σκηνικού της τελευταίας 
τριακονταετίας - έστω και δια της αποχής 
(την οποία φυσικά δεν είναι δίκαιο να τη 
μεταφράζουμε πάντοτε σε απάθεια και 
απολιτίκ ιδιωτεία, ειδικά στις περιπτώσεις 
που δεν υπάρχει απολύτως τίποτε πλέον 
που να σε εκφράζει, ώστε να το ψηφίσεις). 
Ήταν μια αποδοκιμασία όλης της εν 
σαρκί περιπολούσας διαφθοράς που κατ’ 
ευφημισμόν ονομάστηκε Μεταπολίτευση 
και που βεβαίως δεν κατέστρεψε 
απλώς οικονομικά τη χώρα, αλλά στην 
πραγματικότητα διέλυσε, ξεχαρβάλωσε, 
λήστεψε, απομύζησε, λεηλάτησε, 
κατασυκοφάντησε και εξευτέλισε οτιδήποτε 
αυθεντικό είχε να επιδείξει πνευματικά, 
πολιτικά και κοινωνικά αυτός ο τόπος. 
Μια αποδοκιμασία και απέναντι στον 
σοσιαληστρικό προδοτικό συρφετό των 
φαιοπράσινων Κουίσλινγκς και απέναντι 
στη χυδαία, συνένοχη, εξίσου ληστρική 
και ηλιθίως επικίνδυνη Νέα Δημοκρατία, 
αλλά τελικά και απέναντι στα μικρότερα 
κόμματα, που δεν μπόρεσαν ουσιαστικά 
να εισπράξουν σε ψήφους τη διαμαρτυρία. 
Και δικαίως δεν μπόρεσαν, θα προσθέταμε 
εμείς, γιατί είναι ηλίου φαιδρότερο ότι 
καμμία λύση δεν έχει κανείς να αναμένει 
ούτε από τη θυμηδία μιας ομάδας που 
διατηρώντας όλα τα νευροπαθολογικά 
χαρακτηριστικά παραθρησκευτικής 
χιλιαστικής σέχτας, παραμένει ακόμη 
εγκλωβισμένη στον μεταφυσικό απόπατο 
της πλέον κωμικής παλαιομαρξιστικής 
ιδεοληπτικής εμμονής, ούτε από τη 

γνωστή σχιζοφρενικά εθνομηδενιστική 
αυτοϊκανοποιούμενη ασυναρτησία 
των αριστερόσχημων ελληνοφοβικών, 
αλλά ούτε βεβαίως και από το χυδαίο 
συνονθύλευμα των περιπτωσιακών 
σαλτιμπάγκων πατριδοκάπηλων του 
θλιβερού αριβίστα συνοδοιπόρου της 
Ντόρας και του κατοχικού delivery boy 
- πρωθυπουργίσκου του Μνημονίου.

      Παρ’ όλα αυτά βεβαίως θα μπορούσε 
κανείς να πει ότι ακόμη και αυτή η - έστω 
δια της αποχής - αποδοκιμασία δεν υπήρξε 
τόσο ικανοποιητική, από τη στιγμή που το 
60% του ελλαδικού πληθυσμού ψήφισε 
πάλι μία από τα (θλιβερά) ίδια. Την ώρα 
που όλα γύρω μας καταρρέουν μέσα στον 
εκκωφαντικό κουρνιαχτό των κραυγαλέων 
ανομιών αυτού του τριακονταετούς εσμού 
των πρασινοκυανέρυθρων κομματοσυμμο-
ριτών, το ότι οι 6 στους 10 συνέλληνές μας 
εξακολουθούν να πιστεύουν στα εν λόγω 
καθ’ ολοκληρίαν διεφθαρμένα πολιτικά 
καρκινώματα (ή εν πάση περιπτώσει 
να αδυνατούν - επί του παρόντος - να 
απεγκλωβιστούν από τα δήθεν ιδεολογικά 
ψευτοδιλήμματα, που με απύθμενο 
θράσος εκείνα εξακολουθούν να θέτουν), 
είναι απλά τραγικό και αποδεικνύει 
ακόμη απλούστερα ότι σε περίπτωση 
πυρηνικού ολοκαυτώματος το μόνο 
πράγμα που τελικά θα επιζούσε επί της 
γης δεν θα ήταν βεβαίως οι κατσαρίδες, 

αλλά προφανώς η ανθρώπινη βλακεία. 
Και τυγχάνει βαθύτατα καταθλιπτική η 
γνώση ότι κάποιοι συνάνθρωποί μας δεν 
θα ανανήψουν ποτέ από το…κώμ(μ)α και 
θα παραμείνουν τελικά για πάντα χαμένοι 
μέσα στη συγκεκριμένη πλάνη τους (είναι 
μέχρι και δια ψυχιατρικών αναλύσεων 
βέβαιο αυτό), ακόμη και μετά την πλήρη 
καταστροφή που επέρχεται δρομαίως. Η 
ίδια καταστροφή ωστόσο, η δυσπραγία, η 
παράλυση, η χρεοκοπία, η άγρια φτώχεια 
και η (κυριολεκτικά) ανελέητη πείνα που 
επίκεινται - σε ένα βάθος τουλάχιστον 
τριακονταετίας - θα αφυπνίσουν αναμφί-
βολα πολλούς ακόμη. Και αυτό είναι θέμα 
μηνών ή και εβδομάδων, για να συμβεί…
     Τι απομένει όμως τώρα μετά απ’ όλα 
αυτά; Μα τι άλλο άραγε από την ανάγκη να 
υπάρξει επιτέλους κάτι διαφορετικό; Κάτι 
που δεν θα διοχετεύει την αγανάκτηση 
στην απλή αποχή, αλλά θα τη μετουσιώνει 
σε ενεργητική πράξη. Κάτι που θα χτυπήσει 
επιτέλους επί της ουσίας όλο αυτό το 
πανάθλιο σκηνικό, μια πολιτική κίνηση 
εξίσου θεωρητική όσο και ακτιβιστική, 
μια μαζική συναλληλία συνοδοιπόρων, 
που θα συγκρουστεί μετωπικά με την 
ανθιστάμενη εισέτι όζουσα υστερία των 
κομματικών ανικάνων, των κλεφτών, των 
χυδαίων και των ηλιθίων. Μια κίνηση 
που δεν θα είναι απλώς υπερκομματική 
(όρος που ούτως ή άλλως τείνει να 
χάσει κάθε σημασία πλέον, κάτι σαν τον 
«σοσιαλισμό» της γελοίας πασοκοσύναξης 
δηλαδή ή σαν τα …«ανεξάρτητα» 
κομματόσκυλα του «Καλλικράτη»), αλλά 
θα καταγγείλει αναφανδόν και θα κηρύξει 
με τον πλέον ηχηρό τρόπο ορκισμένο 
ανένδοτο απέναντι σε όλο αυτό το 
σκυλολόι και τα κομματοληστρικά του 
απόνερα. Στην κίνηση αυτή αναμφίβολα 
θα πρωτοστατήσουν και πολλές από τις 
εγκλωβισμένες έως τώρα δυνάμεις του 
υγιούς και προβληματισμένου πάλαι ποτέ 
αριστερού χώρου - και λόγω δεδομένης 
αγωνιστικότητας και εξαιτίας (ε, πώς να το 
κάνουμε τώρα) ανώτερης πολιτικής ευφυΐας 
και ευρύτερης αντιληπτικής ικανότητας 
των πραγμάτων, αλλά και επειδή βεβαίως 
κανείς άλλος δεν θα μπορέσει ποτέ 

- πρακτικά και φραστικά - να χτυπήσει 
επί της ουσίας τους εθνομηδενιστές 
που εξακολουθούν να λυμαίνονται τα 
πάντα, αλλά και να τραβήξει επαρκώς 
τις απαιτούμενες διαχωριστικές γραμμές 
και απέναντι στη δήθεν Αριστερά των 
πλεγματικών σταλινικών αγκυλώσεων 
ή της εθνοφοβικής καφρίλας, αλλά και 
απέναντι στα τυπικώς ελληνόκαυλα (αλλά 
επί της ουσίας εξοργιστικώς ανελλήνιστα) 
φασιστόμουτρα ή τους καιροσκόπους 
εθνοκάπηλους της απερίγραπτης καρα-
τζαφέρειας απάτης. Αρκεί να μπορέσει 
βεβαίως αυτός ο χώρος που προανέφερα να 
υπερκεράσει το παρελθόν του (προσοχή: 
όχι να το απεμπολήσει, αλλά απλούστατα 
να το υπερβεί), να ξεπεράσει τις παιδικές 
ασθένειες της Αριστεράς (με πρώτη βεβαίως 
την παροιμιώδη αυτο-ευνουχιστική της 
ομφαλοσκοπική μυωπία) και να αναχθεί 
επιτέλους προς το Όλον, αφήνοντας πίσω 
του την αδιέξοδη λογική των Μερών 
(φραξιών τε και γκρουπουσκούλων και 
αποκομμάτων). Για να το πετύχει, ο 
δρόμος είναι θεωρητικά πολύ απλός: δεν 
έχει παρά να αφεθεί επιτέλους και να 
εμβαθύνει πραγματικά σε αυτά που στο 
κάτω-κάτω ήδη πιστεύει - και τα οποία 
στην πραγματικότητα είναι απολύτως 
ενωτικά και ουδαμώς διασπαστικά. Ιδού 
λοιπόν η Ρόδος. Ο κόσμος μας είναι πολύς, 
πολλές οι παρέες μας ανά το πανελλήνιον, 
πολλοί οι αποκαρδιωμένοι ομόφρονες 
δίχως οδό πολιτικής έκφρασης, πολλά και 
τα ομόδοξα διεστώτα. Ήρθε επιτέλους ο 
καιρός να γίνει μια προσπάθεια, ώστε τα 
διεστώτα να ενωθούν. Στην Κομοτηνή 
μόλις κάναμε το πρώτο μεγάλο (και 
απολύτως μπαρουτοκαπνισμένο πλέον) 
πολιτικό πείραμα με τον «Σπάρτακο». 
Καιρός να ακολουθήσουν και άλλα. Είναι 
τόσο απίστευτα αποπνικτική και τόσο 
απίστευτα επικίνδυνη όλη αυτή η αθλιότητα 
ολόγυρά μας, που δεν υπάρχει πια χρόνος 
για άλλες μακράς…πνοής συζητήσεις και 
ζυμώσεις. Αρκετά ομφαλοσκοπήσαμε. 
Είναι απολύτως βέβαιο ότι κάθε αδράνεια 
από δω και στο εξής θα είναι εντελώς 
ασυγχώρητη πλέον…

                                     Ν. Δαπέργολας

Φτάνει µέ τ’ ἀνδρείκελα τῶν κοµµάτων!

ΝΕΟΘΩΜΑΝΙΣΜΟΣ & ΘΡΑΚΗ

Στις 29 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 
στην Παλαιά Βουλή η μεγάλη εκδήλωση του 
περιοδικού «Άρδην» με θέμα την ελληνική Θράκη και 
τον Νεοθωμανισμό. Η κεντρική αίθουσα της Παλαιάς 
Βουλής, αλλά και η είσοδος και ο διάδρομος, ήταν 
ασφυκτικά γεμάτη, περισσότερα από 600 άτομα στην 
πρώτη, ίσως, μεγάλη εκδήλωση που έγινε στην Αθήνα 
για τη Θράκη και τον νεοθωμανισμό.
Την εκδήλωση συντόνισε ο στρατηγός ε.α (και ήρωας 
του 1974 στην Κύπρο), Δημήτρης Αλευρομάγειρος, ενώ 
απηύθυνε χαιρετισμό ο επιχειρηματίας Πρόδρομος 
Εμφιετζόγλου, που για χρόνια έχει ενισχύσει 
προσπάθειες αυτοπροσδιορισμού των Πομάκων και 
των Ρομά στη Θράκη. Ο κ. Εμφιετζόγλου αναφέρθηκε 
στην ανάγκη τόνωσης του πατριωτισμού των Ελλήνων 
και μίλησε για τον αρνητικό ρόλο που διαδραματίζει 
η ελληνική πολιτεία ενώπιον των αξιώσεων του 
Νεοθωμανισμού.
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Όλοι οι Κώδικες Δήμων και Κοινοτήτων 
που ίσχυσαν από το έτος 1954 και μετά έως 
31-12-2006 όριζαν ρητά ότι το αξίωμα του 
αιρετού άρχοντα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
είναι «τιμητικό και άμισθο» (ενδεικτικά 
άρθρο 122 Ν. 2888/1954, άρθρο 111 Ν. 
1065/1980, άρθρο 173 Π.Δ. 410/1995 
κ.λ.π.).
Με τη χρήση της φράσης «τιμητικό και 
άμισθο», ο νομοθέτης ήθελε, προφανώς, 
να δείξει ότι τα αξιώματα του Δημάρχου, 
του Προέδρου της Κοινότητας, του 
Αντιδημάρχου, του Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου, του Αντιπροέδρου 
της Κοινότητας και του Δημοτικού 
και Κοινοτικού 
Συμβούλου είναι 
αφενός ΤΙΜΗΤΙΚΑ 
διότι οι μεν 
εκλογείς – δημότες 
με την ψήφο τους 
εμπιστεύονται στους 
κατέχοντας αυτά 
τη διαχείριση των 
τοπικών υποθέσεων, 
οι δε αιρετοί άρχοντες 
αναδέχονται τα 
αξιώματα αυτά 
διαπνεόμενοι από την ευγενή φιλοδοξία 
προσφοράς των υπηρεσιών τους για την 
εξυπηρέτηση του κοινού, και αφετέρου 
ΑΜΙΣΘΑ, διότι αυτά ίστανται μακρυά από 
κάθε υπηρεσιακή σχέση, εξάρτηση και 
επαγγελματική απασχόληση και στηρίζονται 
στην εκλογή, η οποία εξευγενίζεται μένουσα 
άμισθος και ενεργείται χάριν του δημοσίου 
συμφέροντος. 
Στον ισχύοντα, όμως, από 01-01-2007 
και εφεξής έως σήμερα Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), δεν 
συμπεριελήφθη η φράση «τιμητικό και 
άμισθο» στις διατάξεις του άρθρου 136 
αυτού, που αναφέρονται στην καταστατική 
θέση των αιρετών αρχόντων. Γιατί; 
Έπαυσε, πια, από 01-01-2007 και στο εξής 
να είναι «τιμητικό και άμισθο» το αξίωμα 
του αιρετού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;
Φρονώ ότι «τιμητικό», αναμφίβολα, 
εξακολουθεί να είναι και μετά την 01-01-
2007, αφού εξακολουθεί αυτό να στηρίζεται 
στην εκλογή του τοπικού εκλογικού 
σώματος. Δεν ξέρω, όμως, κατά πόσο ήταν 
ή είναι «άμισθο»;
Ας κάνουμε μια προσπάθεια να δώσουμε 
κάποια απάντηση στο δίλημμα αυτό.
Σήμερα στους Δημάρχους, Προέδρους 
Κοινοτήτων, στους Αντιδημάρχους, στους 
Προέδρους των Δημοτικών Συμβουλίων 
και στους Αντιπροέδρους των Κοινοτήτων, 
καταβάλλονται από τους οικείους 
Ο.Τ.Α. «έξοδα παραστάσεως», τα οποία 
καθορίζονται με κοινή Υπουργική απόφαση 
και είναι ανάλογα με τα τακτικά έσοδα που 
πραγματοποιούν οι αντίστοιχοι Δήμοι και 
Κοινότητες, με το κατεχόμενο αξίωμα και 
τον πληθυσμό του οικείου Ο.Τ.Α. (άρθρο 
136 Ν. 3463/2006).
Τα «έξοδα παραστάσεως» ελάμβαναν μέχρι 
το 1980 μόνο οι Δήμαρχοι και οι Πρόεδροι 
Κοινοτήτων. Από το έτος αυτό και μετά 
στους δικαιούχους «εξόδων παραστάσεως» 
προστέθηκαν και οι Βοηθοί Δημάρχου 
(που από το 1982 μετονομάστηκαν ως 
Αντιδήμαρχοι), λίγο αργότερα και οι 
Πρόεδροι των Δημοτικών Συμβουλίων 
και πιο μετά (από 01-01-2007) και οι 
Αντιπρόεδροι Κοινοτήτων. 
Με τη χρήση του όρου «έξοδα 
παραστάσεως», προφανώς, ο Νομοθέτης 

θέλει να δείξει ότι αυτά δεν αποτελούν μισθό, 
ούτε οικονομική αποζημίωση διαφυγόντων 
κερδών ή αμοιβή του παρεχόμενου έργου 
από τον αιρετό άρχοντα στον οικείο Δήμο 
ή Κοινότητα, διότι το αξίωμα του αιρετού 
είναι εμπιστευτικό και όχι επαγγελματική 
απασχόληση, καθώς και ότι τα «έξοδα 
παραστάσεως» είναι χρηματικό ποσό 
που καταβάλλεται στα ανωτέρω αιρετά 
όργανα των Δήμων και Κοινοτήτων για την 
αντιμετώπιση των παντοειδών δαπανών 
στις οποίες υποβάλλονται αυτά, ως εκ 
του αξιώματός τους, και για την ευπρεπή 
παράστασή τους κατά την ενάσκηση των 
καθηκόντων τους.

Αν λάβουμε υπόψη ότι, σήμερα ο αριθμός 
των Αντιδημάρχων κυμαίνεται από 
έναν (1) έως και πέντε (5) σε Δήμους με 
πληθυσμό από 40.001 και έως 100.000 
κατοίκους, και μπορεί να αυξηθεί κατά 
έναν (1) στους Δήμους που έχουν 10 και 
πλέον Τοπικά Διαμερίσματα (σήμερα 
π.χ. ο Δήμος Κομοτηνής έχει έξι «6» 
Αντιδημάρχους), ενώ στους Δήμους με 
πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους 
ο αριθμός των Αντιδημάρχων είναι 
μεγαλύτερος και συγκεκριμένα ίσος με τον 
αριθμό των Διαμερισμάτων και μπορεί να 
αυξηθεί κατά τρεις (3) με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, τότε βλέπουμε 
μια μεγάλη διεύρυνση του κύκλου των 
αιρετών αρχόντων στους μεσαίους και 
μεγάλους Δήμους που λαμβάνουν έξοδα 
παραστάσεως. Το γεγονός αυτό, φρονώ ότι 
αλλοιώνει τον χαρακτήρα του «αμίσθου» 
του αιρετού αξιώματος, αλλά και αυτόν 
των «εξόδων παραστάσεως», αφού ένας 
μεγάλος αριθμός των αιρετών αρχόντων, 
στην ουσία, αμείβεται για την ενάσκηση 
των απορρεόντων από το αξίωμά τους 
καθηκόντων, έστω κι αν η αμοιβή τους αυτή 
δεν ονομάζεται στο νόμο ως «αμοιβή», 
αλλά εξακολουθεί να «βαφτίζεται» ως 
«έξοδα παραστάσεως». 
Από 01-01-2011 και στο εξής τα «Έξοδα 
παραστάσεως», που εισπράττουν 
σήμερα οι Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, οι 
Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων (οι 
Κοινότητες καταργούνται από 01-01-
2011), αντικαθίστανται με την μηνιαία 
«αντιμισθία», η οποία και θα έχει ως εξής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 
του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»:
1. Για τους Δημάρχους σε Δήμους 
με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους 
είναι ισόποση με το σύνολο των πάσης 
φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα 
Υπουργείου. 
2. Για τους Δημάρχους σε Δήμους 
με πληθυσμό από 20.000 έως 100.000 
κατοίκους είναι ισόποση με το 80% των 
ανωτέρω αποδοχών.
3. Για τους Δημάρχους σε Δήμους 
με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων 
είναι ισόποση με το 60% των ανωτέρω 
αποδοχών. 

4. Οι Αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 
50% της αντιμισθίας που αναλογεί στο 
Δήμαρχο και 
5. Οι Πρόεδροι των Δημοτικών 
Συμβουλίων λαμβάνουν το 40% της 
αντιμισθίας που αναλογεί στο Δήμαρχο. 
Σύμφωνα με την αριθμ. 2/14924/0022/01-
04-2010 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. οι μεικτές 
μηνιαίες πάσης φύσεως αποδοχές 
ανέρχονται στο ποσό των 5.981,00 ευρώ. 
Ο «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010), 
αναφορικά με την καταστατική θέση αιρετών 
αρχόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
ορίζει και τα εξής: 
1. Οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι, 
οι Πρόεδροι των Δημοτικών Συμβουλίων 
και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, που έχουν 
περισσότερα από ένα (1) αξιώματα στην 
Τοπική Αυτ/ση α’ βαθμού, υποχρεούνται να 
εισπράττουν την αντιμισθία μόνο από ένα 
αξίωμα, κατ’ επιλογή τους (άρθρα 92 παρ. 
8 Ν. 3852/2010). 
2. Στους Δημάρχους, Αντιδημάρχους 
και Προέδρους Δημοτικών Συμβουλίων 
όλων των Δήμων, που είναι δημόσιοι 
υπάλληλοι, ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή 
υπάλληλοι Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιων 
επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων, 
τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή 
έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη 
ή ως μέτοχος, καθώς και οι υπάλληλοι 
λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., χορηγείται άδεια ΑΝΕΥ 
ΑΠΟΔΟΧΩΝ, για όλο το διάστημα της 
θητείας τους, ανεξαρτήτως υποβολής 
σχετικής αίτησης. Το χρονικό διάστημα 
χρήσης της θεωρείται πραγματικός 
χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, 
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα 
που απορρέουν. Σε περίπτωση που η 
προδιαληφθείσα, κατ’ αξίωμα αιρετού, 
αντιμισθία είναι μικρότερη των πάσης 
φύσεως αποδοχών της οργανικής θέσης 
τους, η αντιμισθία προσαυξάνεται κατά 
το ποσό της διαφοράς και μέχρι το ύψος 
των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα 
Υπουργείου (άρθρο 92 παρ. 5, 93 παρ. 1 και 
2 Ν. 3852/2010). 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
1. Μέχρι 31-12-2010, οι ανωτέρω 
αιρετοί Ο.Τ.Α. εάν και εφόσον κατέχουν 
περισσότερα από ένα αξιώματα στην Τοπική 
Αυτ/ση, δικαιούνται να εισπράττουν όλα τα 
έξοδα παραστάσεως μόνο από ένα αξίωμα 
και το ήμισυ (1/2) των εξόδων παραστάσεως 
από ένα ακόμη αξίωμα, κατ’ επιλογή τους 
(άρθρο 136 παρ. 7 Ν. 3463/2006). 
2. Οι ως άνω αιρετοί άρχοντες των 
Ο.Τ.Α., που είχαν και την ιδιότητα του 
υπαλλήλου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ., 
εδώ και πολλά χρόνια, εισέπρατταν και 
όλα τα έξοδα παραστάσεως του αιρετού 
αξιώματος που κατείχαν, αλλά και όλες 
τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης 
ως υπάλληλοι της υπηρεσίας από την 
οποία προέρχονται!! Το απαράδεκτο και 
προκλητικό αυτό φαινόμενο σταμάτησε από 
το έτος 2010, οπότε και υποχρεώθηκαν να 
επιλέξουν είτε τις αποδοχές της οργανικής 
τους θέσης από την οποία προέρχονται, 
είτε τα έξοδα παράστασης που δικαιούνται 
(βλέπετε ενδεικτικά άρθρο 25 παρ. 2 Ν. 
2738/1999, άρθρο 10 Ν. 3146/2003, 
άρθρο 20 παρ. 1 Ν. 3242/2004, άρθρο 18 
παρ. 8 Ν. 3320/2005, άρθρο 24 παρ. 1β Ν. 
3613/2007, άρθρο 8 παρ. 7 Ν. 3833/2010).
3. Σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» 
(άρθρο 59 Ν. 3852/2010), ο αριθμός 
των Αντιδημάρχων στους Δήμους που 
προέρχονται από συνένωση κατά του 
«Καλλικράτη», ξεκινά από δυο (2) σε 
Δήμους έως 5.000 κατοίκους και μπορεί να 
φθάσει έως και ένδεκα (11) στους μεγάλους 
Δήμους. Στο Δήμο Κομοτηνής ο αριθμός 
των Αντιδημάρχων θα ανέρχεται και πάλι 
στους έξι (6). 

Είδαμε παραπάνω ποιοι από τους 
αιρετούς των Δήμων ελάμβαναν και που 
θα λαμβάνουν έως 31-12-2010 «έξοδα 
παραστάσεως» και που από 01-01-2011 και 
εφεξής θα λαμβάνουν μηνιαία αντιμισθία. 
 Ο νόμος, όμως παρέχει τη 
δυνατότητα σε αιρετούς κατόχους και άλλων 
αξιωμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να 
λαμβάνουν είτε «έξοδα παραστάσεως», 
είτε «αποζημίωση». Ας δούμε ποια είναι 
τα «προσοδοφόρα» αυτά αξιώματα της 
Τοπικής Αυτ/σης:
1. Αιρετός άρχοντας του Δήμου μπορεί 
να ορισθεί με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου:
α. Ως Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος Διοικητικού 
Συμβουλίου Ιδρύματος ή Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 
στον οποίο είναι εκλεγμένος, και εισπράττει 
έξοδα παραστάσεως, καθοριζόμενα με 
Κοινή Υπουργική απόφαση, τα οποία δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν το 50% των 
αντίστοιχων του οικείου Δημάρχου, υπό 
τον όρο ότι ο οικονομικός απολογισμός 
του προηγούμενου έτους του Ιδρύματος ή 
του Ν.Π.Δ.Δ. υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ. 
Αμειβόμενοι μπορεί να είναι, ταυτόχρονα, 
τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος 
του Δ.Σ. του Ιδρύματος ή του Ν.Π.Δ.Δ. 
(άρθρα 230 και 242 Ν. 3463/2006). 
β. Ως Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος Διοικητικού 
Συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης. Σε έναν εκ των δύο μπορεί 
να καταβάλλεται αποζημίωση και μέχρι 
του ποσού που καταβάλλεται ως έξοδα 
παραστάσεως στον Πρόεδρο του οικείου 
Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 255 πρ. 5 
Ν. 3463/2006 – αριθμ. 61995/13-11-2007 
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών).
γ. Ως Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης  (Δ.Ε.Υ.Α.), εισπράττοντας 
αποζημίωση, που δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 50% του ποσού των εξόδων παραστάσεως 
που εισπράττει ο Δήμαρχος του οικείου 
Δήμου (άρθρο 3 παρ. 7 Ν. 1069/1980 
– άρθρο 8 παρ. 9 Ν. 2839/2000).
Πέραν και των ανωτέρω θέσεων - 
αξιωμάτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
Δημοτικοί Σύμβουλοι που έχουν ορισθεί 
από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο 
ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης 
ή Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
– Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), επιτρέπεται 
να απασχολούνται με μερική ή και με 
πλήρη απασχόληση και με ΑΜΟΙΒΗ στην 
Επιχείρηση της οποίας του Δ.Σ. είναι μέλος 
(άρθρο 6 παρ. 2 αριθμ. 43224/31-07-2007 
απόφ. Υπουργού Εσωτερικών και άρθρο 
3 παρ. 7 Ν. 1069/1980 – άρθρο 8 παρ. 9 
Ν. 2839/2000). Δηλαδή, μπορεί ο αιρετός 
αυτός να είναι, ταυτόχρονα, και ελέγχων και 
ελεγχόμενος! Εύγε στην Πολιτεία! Ποιός 
λογαριάζει βασικές αρχές του Διοικητικού 
δικαίου και προπαντός, ποιός νοιάζεται για 
τους ανέργους δημότες – πολίτες! 
Επί πλέον: 
α) Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, 
ανεξαρτήτως εάν έχουν την ιδιότητα του 
Αντιδημάρχου, τα οποία μετέχουν στις 
συνεδριάσεις του, καθώς και τα μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής, εκτός από το 
Δήμαρχο, δικαιούνται αποζημίωση για 
κάθε συνεδρίαση και μέχρι τρεις (3) το 
πολύ συνεδριάσεις το μήνα. Η αποζημίωση 
αυτή είναι για τα Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου ίση με το 2% και για τα Μέλη 
του της Δημαρχιακής Επιτροπής, εκτός από 
τον Δήμαρχο, ίση με το 1% επί των μηνιαίων 
εξόδων παραστάσεως του Δημάρχου (παρ. 
3 άρθρου 140 Ν. 3463/2006).
β) Δημοτικοί Σύμβουλοι, που είναι Μέλη 
Διοικητικών Συμβουλίων: 
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Το αξίωμα αιρετού άρχοντα του Δήμου

ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΜΙΣΘΟ 
Ή ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΜΙΣΘΟ;



1) Στίς 6 ∆εκεµβρίου 1878 πεθαίνει 
στή Γερµανία ὁ σπουδαῖος Ἕλληνας 
ζωγράφος τῆς «Σχολῆς τοῦ Μονάχου», 
................, σέ ἡλικία 64 ἐτῶν.  Τόν 
πατέρα του τόν εἶχαν κρεµάσει οἱ 
Τοῦρκοι τό 1821 καί ὁ ἴδιος πέρασε κι 
ἀπό τό ὀρφανοτροφεῖο πού ἵδρυσε ὁ 
Καποδίστριας. Πεθαίνοντας ἄφησε ὅλα 
τά ἔργα τοῦ ἀτελιέ του στό Πανεπιστή-
µιο Ἀθηνῶν, ἐπιβεβαιώνοντας καί µέ 
τόν τρόπο αὐτόν τήν ἀγάπη του γιά 
τήν πατρίδα του. Γνωστά του ἔργα ἡ 
«Ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου», ὁ «Τυφλός 
ἀγωνιστής»,  ὁ «Ὅρκος τῆς Ἁγίας 
Λαύρας», τό «Στρατόπεδο Καραϊσκάκη», 
ἡ «Ὑποδοχή τοῦ Λόρδου Βύρωνα στό 
Μεσολόγγι» κ.ἄ., ὅλα παρµένα ἀπό τήν 
Ἑλληνική Ἐπανάσταση.
Α) Κ. Βολονάκης
Β) Ν. Γύζης
Γ) Θ. Βρυζάκης
∆) Κ. Παρθένης

2) Στίς 7 ∆εκεµβρίου 1912 οἱ Ἕλληνες 
νικοῦν τούς Τούρκους στήν Πλεάσα καί 
στήν Τόσνιτσα καί καταλαµβάνουν τήν 
Κορυτσά. Μέ δεδοµένο λοιπόν ὅλον 
αὐτόν τόν ὄγκο ἱστορικῶν πληροφοριῶν 
γιά τό συµβάν, τί συµπέρασµα προκύπτει 
γιά τόν ἐπάρατο ἑλληνικό ἰµπεριαλισµό 
πού πολεµοῦσε τούς καηµένους τούς 
Τούρκους καί καταλάµβανε πόλεις τῆς 
Ἀλβανίας;
Α) Μωρέ καί λίγα τούς σέρνει ὁ σύριζα, 
τά ἰµπεριαλιστικά γουρούνια τῆς Ἀθήνας
Β) Μέικ λάβ, νότ γουώρ, πού θἄλεγε κι ὁ 
Κωστέτσος
Γ) Ὀφείλουµε µιά συγγνώµη, ὄχι µόνο 

ἀπό τούς Τουρκαλβανούς ἀλλά κι ἀπό 
ὅλη τήν οἰκουµένη. Πού ὑπάρχουµε.
∆) Μπά! ∆ηλαδή µέ πόλεµο πήραµε τά 
ἐδάφη πού ἔχουµε; ∆έν τά κερδίσαµε σέ 
κάποια κλήρωση, σέ κάποιο σώου;

3) Στίς 10 ∆εκεµβρίου 1893 ὁ Χαρίλαος 
Τρικούπης (δέν) δηλώνει στή Βουλή 
τήν περίφηµη φράση «δυστυχῶς 
ἐπτωχεύσαµε», σηµατοδοτώντας τήν 
οἰκονοµική κατάρρευση τῆς χώρας. 
Σήµερα ἕνας ἄλλος πρωθυπουργός µας 
λέει περίπου τό ἴδιο πρᾶγµα. Καθώς σέ 
τίποτε ἄλλο δέν µοιάζουν, ὁ Τρικούπης 
ὑπερτερεῖ τοῦ ἀκατανόµαστου σέ ὅλα, 
ἐκτός ἀπό... 
Α) Τήν βαθειά, οὐσιαστική σχέση του µέ 
τήν Ὀρθοδοξία
Β) Τήν εὐφυΐα
Γ) Τήν φιλοπατρία
∆) Τό ὕψος

4) Στίς 12 ∆εκεµβρίου 1916 ἀναθεµα-
τίζεται ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος στό 
Πεδίον τοῦ Ἄρεως. Μέσα στό κλῖµα τοῦ 
ἐθνικοῦ ∆ιχασµοῦ, ἡ Ἐκκλησία γίνεται κι 
αὐτή δυό στρατόπεδα: ἕνα βασιλόφρον 
παλιοελλαδίτικο (ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο 
Θεόκλητο κι ἕνα φιλοβενιζελικό τῶν 
«Νέων Χωρῶν». Μέσα στό κλῖµα τῶν 
φοβερῶν ἔκτροπων ἡ Ἱερά Σύνοδος καί 
οἱ διαδηλωτές κατευθύνονται στό Πεδίο 
τοῦ Ἄρεως κι ἐκεῖ ὁ κάθε διαδηλωτής 
ρίχνει µία πέτρα κι ἐπαναλαµβάνει 
τήν κατάρα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου: «Κατά 
Ἐλευθερίου Βενιζέλου, φυλακίσαντος 
ἀρχιερεῖς καί ἐπιβουλευθέντος τήν 
βασιλείαν καί τήν πατρίδαν, ἀνάθεµα 

ἔστω». Ὅταν ἀργότερα ὁ Βενιζέλος 
ξαναπῆρε τήν ἐξουσία...........  
Α) Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί οἱ µητροπολίτες 
πού εἶχαν πρωτοστατήσει κηρύχθηκαν 
ἔκπτωτοι 
Β) Ξύρισε ὅλη τήν Ἱερά Σύνοδο
Γ) Συµβιβάστηκε µέ τήν Ἱεραρχία καί τά 
παλιά µίση ξεχάστηκαν
∆) Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δήλωσε µετάνοια 
καί συντάχθηκε µέ τόν Βενιζέλο

5) Στίς 13 ∆εκεµβρίου 1995 
πεθαίνει στά 77 του ὁ Χρύσανθος 

Μποσταντζόγλου, γνωστότερος ὡς 
Μποστ, εἰκαστικός καί σατυρικός 
καλλιτέχνης. Μέ ἕνα ἀπολύτως 
προσωπικό στύλ διακωµώδησε τό 
καθεστώς τῆς ἐποχῆς, δηµιουργώντας 
τρεῖς χαρακτηριστικούς ἥρωες στίς 
γε-λοιογραφίες του, ἐξόχως ἐπίκαιρους 
στίς µέρες µας: τήν ἀρχαιοπρεπή µά 
ἐξαθλιωµένη Μαµά Ἑλλάδα καί τά 
δυό της παιδιά, τόν Πειναλέοντα καί 
τήν Ἀνεργίτσα. ∆οκίµασε ἀρκετές 

φορές τήν τύχη του καί στήν πολιτική, 
θέτοντας ὑποψηφιότητα ὡς βουλευτής 
κοµµάτων τῆς Ἀριστερᾶς, καί µέ τό 
ΚΚΕ µεταπολιτευτικά, ἀλλά...
Α) Μόνο µιά φορά ἐξελέγη
Β) ∆έν ἐξελέγη ποτέ
Γ) Ἐξελέγη µιά φορά καί ἀρνήθηκε τήν 
ἕδρα
∆) Μιά φορά δέν ἐξελέγη καί ἔκτοτε δέν 
ξαναδοκίµασε

6) Στίς 14 ∆εκεµβρίου 1943, τήν ἑποµένη 
τοῦ τροµεροῦ µαζικοῦ ἐγκλήµατος 

στά Καλάβρυτα, µέ 
τούς ἑκατοντάδες 
ἐ κ τ ε λ ε σ θ έ ν τ ε ς 
ἄνδρες τοῦ χωριοῦ, 
οἱ ναζί Γερµανοί 
ἐκτελοῦν στήν Ἁγία 
Λαύρα 5 µοναχούς. 
Αὐτούς γιατί τούς 
ἐκτέλεσαν λέτε; 
Α) Ὡς ἐκπροσώπους 
τοῦ σκοταδιστικοῦ 
κλήρου
Β) Ὡς µή ἐπαρκῶς 
ἐπευφηµοῦντες τήν 
γερµανική ὑπεροχή
Γ) Ὡς Ἕλληνες 

πατριῶτες
∆) Ὡς παρασιτικῶς ζῶντες (καί 
τεµπελιάζοντες) σέ βάρος τοῦ µοχθοῦντος 
γερµανικοῦ λαοῦ

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

§
Ἔχω δεῖ γεροντάκια τῶν δώδεκα χρόνων,

µή µοῦ µιλᾶτε γιά ἡλικίες!

§
Τί κοντάρι, τί δοξάρι... Ἀρκεῖ νά µή γίνεις 

µία µηχανή µίσους, διέκρινε

§
Ἄ ρέ µπαγάσα Ἰησοῦ, 

τή βραδυά τῆς Ἀναστάσεως 
νά τράβαγες καί τή µάνα µου πάνω!...

§
Εἶµαι πολύ κακός καί πολύ καλός 

γιά νά κολακέψω κάποιον

§
Ἐκµεταλλεύοµαι 

τά κενά τῆς γλώσσας της
γιά ν’ ἀκούω 

τά βατράχια ἀπέναντι

§
Ὁ ποιητής φαντάζει ἀδύνατος,

ὅµως ἄλλοι κυκλοφοροῦν µέ σεκιούριτι!

§
Ποιός εἶπε ὅτι τά µηδενικά εἶναι ἀκίνδυνα,
Οἰ πιό βαρειές ἁλυσίδες ἀπό ἕνα σύνολο 

µηδενικῶν ἀποτελοῦνται

Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ Íôïõ
Ãéáêáìðüóï ðáýëá Âïõëôóßäçò

SUMO FUNDO ÌðáìðáôæéÜí

Ἀντιφωνητικό κουΐζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Συνέχεια από σελ. 10
(1) Δημοτικών Ιδρυμάτων και Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου, μπορούν να λαμβάνουν αποζημίωση, 
για κάθε συνεδρίαση μέχρι τρεις (3) μηνιαίως, για 
την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δ.Σ. των 
Δημοτικών Ιδρυμάτων και των Ν.Π.Δ.Δ., η οποία και 
ανέρχεται στο 1% των μηνιαίων εξόδων παραστάσεως 
του οικείου Δημάρχου (άρθρο 230 παρ. 3, και 242 
παρ. 2 Ν. 3463/2006).(2) Δημοτικών Κοινωφελών 
Επιχειρήσεων, μπορούν επίσης, να λαμβάνουν (εκτός  
από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που λαμβάνουν 
αποζημίωση), αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση 
και έως τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα, το ύψος της 
οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4%  του ποσού που 
καταβάλλεται μηνιαίως ως έξοδα παραστάσεως στον 
Πρόεδρο του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 2 
παρ. 1 αριθμ. 61995/13-11-2007 απόφαση Υπουργού 
Εσωτερικών) και (3) Δημοτικών Επιχειρήσεων 
Ύδρευσης  - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), μπορούν επίσης 
να λαμβάνουν αποζημίωση, για τη συμμετοχή τους στις 
συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α., η οποία δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το ύψος του ποσού που εισπράττουν τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου για 
την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου,  δηλαδή το 2% επί των μηνιαίων εξόδων 
παραστάσεως του Δημάρχου (παρ. 3 άρθρου 7 Ν. 
1069/1880, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 
άρθρου 8 του Ν. 2839/2000, σε συνδυασμό με την παρ. 
3 του άρθρου 140 του Ν. 3463/2006).
Δίλλημα ως επίλογος
Ύστερα από όλα αυτά, δεν είναι εύλογο να διερωτάται 
ο δημότης – εκλογέας αν τελικά το αξίωμα του αιρετού 
άρχοντα του Δήμου είναι «ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΜΙΣΘΟ 
Ή ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΜΙΣΘΟ»; Το νόμιμο είναι, κατ’ 
ανάγκη, ηθικό και δίκαιο ή το ηθικό και δίκαιο πρέπει 
να γίνεται νόμος;

Κομοτηνή    18/11/2010
ΑΘΑΝ. ΚΕΡΑΜΙΤΖΗΣ

Το αξίωμα αιρετού άρχοντα του Δήμου

ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΜΙΣΘΟ 
Ή ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΜΙΣΘΟ;

ΝΕΟΘΩΜΑΝΙΣΜΟΣ & ΘΡΑΚΗ
Συνέχεια από τη σ. 9
Ο Κώστας Καραΐσκος από τον Αντιφωνητή της Κομοτηνής, 
μίλησε για τον εκτουρκισμό της μουσουλμανικής μειονότητας 
καθώς και τα μέτρα που μπορούν να ανακόψουν αυτή την 
εξέλιξη. Η εφαρμογή των νόμων και η απλή λογική αρκούν για να 
εξαλείψουν τον κίνδυνο της κυπροποίησης, αλλά, όπως τόνισε, 
σκέψεις, προτάσεις και λόγια που θεωρούνται αυτονόητα στην 
Αθήνα, στη Θράκη είναι ταμπού και η επιρροή του Προξενείου 
απαγορεύει ακόμη και την αναφορά των αυτονόητων. Τη 
θλιβερή αυτή πραγματικότητα περιέγραψε και η δασκάλα 
του Μεγάλου Δερείου Χαρά Νικοπούλου, που περιέγραψε 
την πλήρη απουσία του ελληνικού κράτους από την Θράκη. 
Μίλησε για τους αγώνες που έκανε για τους μουσουλμάνους 
Πομάκους και τις προσπάθειες του Προξενείου να εκτουρκίσει 
την κοινωνία τους. Υπενθύμισε πως ο νεοθωμανισμός δεν 
θα ήταν τόσο ισχυρός, αν δεν υπήρχε και ο νεοραγιαδισμός 
πολλών Ελλήνων, στέλνοντας ένα μήνυμα στις κυβερνήσεις 
Ελλάδας και Κύπρου. Ο Παναγιώτης Σγουρίδης, πρώην 
Αντιπρόεδρος της Βουλής, μίλησε για τον ρόλο του τουρκικού 
Προξενείου και στην εξάρτηση των κομμάτων από τον τουρκικό 
παράγοντα και την ψηφοθηρική λογική τους, που έχει δώσει 
στο Προξενείο την δύναμη και την επιρροή που διαθέτει. Τη 
συζήτηση έκλεισε ο Γιώργος Καραμπελιάς που συνόψισε το 
πρόβλημα της μουσουλμανικής μειονότητας,  το συνέδεσε με 
το αντίστοιχο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Βουλγαρία και 
τον κίνδυνο δημιουργίας μιας ενιαίας αυτονομιστικής, πλέον, 
τουρκοποιημένης μειονότητας. Αναφέρθηκε στις ευρύτερες 
επιδιώξεις του Νεοθωμανισμού στην περιοχή και την ιστορική 
πορεία των Βαλκανίων, που αποτελούν τον μοναδικό χώρο, 
στον οποίο μπορεί η Ελλάδα να επιβιώσει, δημιουργώντας 
έναν ισχυρό πόλο, ικανό να αντισταθεί στις επιθέσεις Ανατολής 
και Δύσης. Στη Θράκη και συνολικά στη Βόρεια Ελλάδα δεν 
έχουν απλώς κάποια εθνικά προβλήματα που αναζητούν 
επίλυση, αλλά αποτελούν τον χώρο όπου κρίνεται σήμερα η 
ίδια η επιβίωση του Ελληνισμού. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε 
ο πρ. πρόεδρος της Βουλής Απ. Κακλαμάνης, ο οποίος σε 
ερώτημα της Χαράς Νικοπούλου, για την ανθελληνική στάση 
των Τούρκων βουλευτών, μακρυγόρησε χωρίς να πείσει και 
αποδοκιμάστηκε. Πάντως κρατάμε την εκτίμησή του ότι 
απαραίτητη προϋπόθεση για μια σωστή πολιτική στη Θράκη, 
είναι η απομάκρυνση του τουρκικού Προξενείου Κομοτηνής.



Παγκόσµια ἀναταραχή ἀπό τίς ἀποκαλύ-
ψεις τοῦ Wikileaks πού ξεµπρόστιασε 
τούς ΗΠΑνθρώπους. Βέβαια ἡ Ἰντερπόλ 
κυνηγάει τόν Assange, ἀλλά εἶναι ἀργά!

Τό 92% τῶν Ἀφγανῶν δἐν ξέρει τί συνέβη 
τήν 11η Σεπτεµβρίου 2001! Καί τί κάνει 
τό ΝΑΤΟ στή χώρα τόσα χρόνια; ∆έν 
τούς ἔµαθε τί θά πεῖ Ἀλκάιντα;

Πῶς χαρακτήρισε τό Ἀφγανιστάν ὁ Ζιπέ 
στή σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ; «Παγίδα»! Τί 
χρεία ἄλλων µαρτύρων ἔχουµε; 

Σέ ποιά χώρα τά ὅρια συνταξιοδότησης 
πέφτουν ἀπό τά 65 στά 58 ἔτη καί προ-
χωρᾶνε οἱ ἐθνικοποιήσεις; Στή Βολιβία 
τοῦ Μοράλες. 

ΗΠΑ: ∆ώσαν στό Ἰσραήλ 3 δισ. $ γιά 90 
µέρες ἀναβολή τοῦ ἑβραϊκοῦ ἐποικισµοῦ 
τῆς Ἀν. Ἱερουσαλήµ! Αὐτό λέγεται πει-
θώς, µαλακία ἤ κάτι πολύ βαθύτερο;

∆έν θά σᾶς πῶ ποιά ἑταιρεία τῶν ΗΠΑ 
ἀγόρασε τό 70% τοῦ µεγαλύτερου ἱσπα-
νικοῦ ὁµίλου ΜΜΕ (El Pais κτλ). Θέλω 
ἐσεῖς νά βρεῖτε ποῦ ἀλλοῦ προεδρεύει  ὁ 
µεγαλοεπενδυτής της Μartin Franklin

Στόν Σύλλογο Φιλοπτώχων ∆εσποινίδων 
Παλιᾶς Ξάνθης; Στήν Ἕνωση Αἰγυπτίων 
ἐργατῶν ὁ Ἅγιος ∆ιακινητής; Στό Jewish 
Theological Seminary of America; 

∆ηλαδή τώρα πρέπει νά πανηγυρίζει 
ὁ ἑλληνισµός γιά τό ξύλινο γκρεµούλι 
τῆς Πριγκήπου πού ἐπιστρέφεται στό 
Φανάρι; Καί ποιό εἶναι τό ἀντάλλαγµα;

Σήµερα ἡ ἐλπίδα τοῦ ἔθνους παίρνει 
σάρκα καί ὀστᾶ ἀπό τόν µέγα Μίκη 
Θεοδωράκη. Ὅ,τι καί νά πεῖ, πάντως, 
ἐµεῖς εἴµαστε µαζί του!

Στό α’ τρίµηνο ἐφαρµογῆς τοῦ Μνηµονί-

ου τό δηµόσιο χρέος πῆγε 20 δισ. πάνω, 
στά 337! ∆έν εἶναι µόνο πού φτωχύναµε 
ὡς ἰδιῶτες, καί τό κράτος χρεωκοπεῖ...

Ὅµως τώρα ἡ ἐλπίδα µας εἶναι, λέει, ἡ 
ἐπιµήκυνση. Μάλιστα. Πιό µακρύ - καί 
πιό χοντρό; - θά τό χαροῦµε καλύτερα, 
γιατί τόσο πού ἦταν δουλειά δέν ἔκανε

Κι αὐτό δέν τό ἤξεραν οὔτε οἱ Τροϊκανοί 
οὔτε οἱ Γαπικοί! Ἔπρεπε νά πέσει ἡ 
Ἰρλανδία γιά νά καταλάβουν ὅτι σέ τρία 
χρόνια δέν θά ἔβγαιναν τόσα λεφτά! 

Πληρώσαµε 2.531 εὐρώ γιά τήν Κοσµοτέ  
(Σεπτ. 10) τοῦ Πάγκαλου. ∆έν εἶναι καί 
πολλά, ἄν σκεφτεῖς πόσα προσφέρει ὁ 
ἄνθρωπος στήν πατρίδα...  

Ὁ Χρ. ∆ηµόπουλος, πού παρουσιάζει τό 
Οὐράνιο Τόξο στήν ΕΤ-1 ἐρεύνησε τά 
παιδικά τηλεπρογράµµατα - καί τί ∆ΕΝ 
βρῆκε; Πουθενά ὁτιδήποτε ἑλληνικό:

Οὔτε πρόγραµµα, οὔτε δηµιουργός, οὔτε 
παράδοση, οὔτε ἐκπαιδευτικός στόχος, 
οὔτε κἄν ὄνοµα γιά ἑλληνόπουλα. 

Φέρµπ, Πίκατσου, 
Γιου-γκι-ό, τέτοια.  

Ὥστε κι ὁ Γ. Ἀνδριανός, 
πού διηύθυνε τό 
Μαξίµου ἐπί Ν∆, 
ἔγινε διδάκτωρ στό 
∆ΠΘ! Καί ποιόν δέν 
ἔφτιαξε τελικά αὐτό 
τό Ἵδρυµά µας!

Εὔλογες καί οἱ ἀπορίες 
γιά τό πότε ἐκπόνησε 
τό διδακτορικό του, 
ὄντας στήν Ἀθήνα. 
Φαίνεται πώς  ἡ 
τεχνολογία ἔχει δώσει  
λύσεις (διακτινισµός 
κτλ). 

Τά ...«κοινά προβλήµατα» τῶν Τούρκων 
τῆς ἑλληνικῆς Θράκης, τῆς Κύπρου, τοῦ 
Ἰράκ καί τοῦ Ἀζερµπαϊτζάν συζητήθηκαν 
στό Λονδῖνο (31/10/10)

Καί δέν συµµετεῖχαν µόνο ἀλυτρωτικοί 
σύλλογοι (σάν τόν σύλλογο Ἀλληλεγ-
γύης Τούρκων ∆. Θράκης) µά καί Τοῦρκοι 
διπλωµάτες. Σᾶς λέει κάτι αὐτό;

Ὥς καί στό «Κ» τῆς Καθηµερινῆς µπορεῖ 
νά βρεῖ κανείς κάτι καλό, π.χ. τό κείµενο 
τοῦ Γ. Τσίρου µέ τίς µαρτυρίες Ποµάκων 
φίλων µας γιά τά Ποµακοχώρια (28/11). 

Νέα κατάληψη στό ∆ηµοκρίτειο Πανεπι-
στήµιο, λόγῳ τῶν ἐξελίξεων στή σίτιση 
τῶν φοιτητῶν. Οἱ ἰδιωτικοποιήσεις προ-
χωροῦν, τό µπάχαλο ἔρχεται...

∆έν θά πάρουµε τελικά τά ρώσικα BMP-3 
λέει ἡ Κυβέρνηση καί ποιός πανηγυρίζει; 
Ὁ ...Ἰλχάν Ἀχµέτ («Μπιρλίκ», 27-11-10), 
ὁ κράχτης τῆς Ντόρας στή µειονότητα 

Γιατί; Μά γιατί σέ µᾶς “δέν χρειάζονται 
ὅπλα, ἀφοῦ δέν ἔχουµε ἐχθρούς”! Τί τά 
θέλουµε τά παλιοσίδερα, τώρα πού τά 
σύνορα πέφτουν; Μαλάκες εἴµαστε;!   

(Kαί µία ὑπενθύµιση στούς φίλους µας:  
τό παρόν ἔντυπο ∆ΕΝ εἶναι free press!)
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Απελευθέρωση της Αδριανούπολης

Γιορτάστηκε στην Ανδριανούπολη με τελετές 
η 88η επέτειος σωτηρίας από την εχθρική 
κατοχή. Κυνηγοί μετέχοντας στην παρέλαση 
σόκαραν τους πάντες καθώς κουνούσαν στα 
χέρια τους και είχαν τοποθετήσει πάνω στα 
αυτοκίνητα τους, τους λαγούς, τα αγριογού-
ρουνα, τις αλεπούδες και τα πουλιά που είχαν 
σκοτώσει. Τα παιδιά κοιτούσαν με έκπλη-
κτες ματιές την φρίκη, ενώ ο νομάρχης δεν 
αποδέχτηκε τον λαγό που θέλησαν να του 
χαρίσουν.               (Εφ. Χουριέτ, 26-11-10)

Δημοκρατία, είπαμε...
Πάλι απαγορεύτηκε η πρόσβαση στην ιστο-
σελίδα κοινοποίησης βίντεο ‘Youtube’. Οι 
χρήστες που προσπάθησαν σήμερα το πρωί 
να μπούνε στην ιστοσελίδα, είδαν ένα κείμενο 
που έγραφε πως ¨Σε εφαρμογή της υπ. αρ. 
2008 απόφασης της 5-5-2008 ασφαλιστικών 
μέτρων  του 1ου Πρωτοδικείου Άγκυρας, από 
την Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών¨.  

(Εφ. Νέτγκαζετε, 19-11-10)
   
Αρμένιοι Κρυπτοχριστιανοί του Ντέρσιμ! 
Οι Αρμένοι του Ντέρσιμ που είχαν αρχίσει 
τις ετοιμασίες για την ίδρυση του συλλόγου 
8 μήνες πριν -και επίσημα ιδρύθηκε την 
περασμένη εβδομάδα- για πρώτη φορά 
θα στηρίξουν την ταυτότητα τους με μια 
οργανωμένη δομή. Στόχος του συλλόγου 
είναι φτάνοντας στις 600 οικογένειες σε 
όλη την Τουρκία, να τους βαφτίσουν, και να 
διασώσουν την γλώσσα, την θρησκεία, την 
λατρεία και τον πολιτισμό τους. Μια από τις 
πρώτες δραστηριότητες του συλλόγου είναι 
να κάνει μαθήματα αρμενικής γλώσσας σε 
αυτούς που παρότι είναι Αρμένιοι δεν ξέρουν 
αρμενικά. Επίσης ανάμεσα στους στόχους 
είναι να εντοπιστούνε αρμενικά νεκροταφεία, 
εκκλησίες, και άλλα ιστορικά μνημεία και με 
διάφορους πόρους να επισκευαστούνε. 
Η ιδέα για τον σύλλογο φάνηκε όταν 8 μήνες 
πριν ο γεννημένος στο Τούντζελι Σελλαχατίν 
Γκιουλτεκίν με δικαστική απόφαση άλλαξε 
όνομα και θρησκεία. Όταν στη θέση του 
ονόματος έγραψε Μιράν Πιργκίτς και στη θέση 
της θρησκείας «χριστιανός», δεν νοιάστηκε για 
τις αντιδράσεις του τύπου ¨μας ξεσκεπάζεις¨ 
των συγγενών του, και ίδρυσε σύλλογο. Ο 
Γκιουλτεκίν που δηλώνει ¨Δεν επιθυμώ πλέον 
οι Αρμένιοι του Ντέρσιμ να έχουν κουρδικά 
και τουρκικά ονόματα. Πρέπει να μπορούμε 
να ζούμε χωρίς να κρυβόμαστε¨, έφερε θετικό 
αποτέλεσμα μετά από προσπάθειες μηνών. 
Μαζί με 7 φίλους του ίδρυσαν τον ¨Σύλλογο  
Πίστης και Αλληλεγγύης Αρμενίων του 
Ντέρσιμ¨. Το δεύτερο βήμα του Γκιουλτεκίν 
– που παλιότερα ήταν δημοσιογράφος - ήταν 
όταν βαφτίστηκε μαζί με τον γιό του, τον θείο 
του και τον ανιψιό του. Ο Γκιουλτεκίν ανέφερε 
πως όταν πήρε στα χέρια του το επίσημο 
έγγραφο ενθουσιάστηκε, και για δύο ώρες 
δεν ήταν σε θέση να το διαβάσει. Δήλωσε: 
¨Μετά από 50 χρόνια που ζούσα με την πίστη 
άλλων, νιώθω την ανακούφιση να διεκδικώ 
τον εαυτό μου. Κάθε ποτάμι πρέπει να ρέει 
προς την κοίτη του. Οι Αρμένιοι του Ντέρσιμ 
ανησυχούν λόγω της ιδεολογικής δομής 
της περιοχής.  (Χαμπερβακτίμ, 19-11-10)

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

Ψηφιακό ξημέρωμα στη Θράκη

Ξημερώματα 19ης Νοεμβρίου και τίποτα δεν προμηνύει το 
τι θα επακολουθήσει με το που θα ανατείλει ο ήλιος και οι 
κάτοικοι της Θράκης δεν θα πιάνουν πιά αναλογικό σήμα 
στους τηλεοπτικούς του δέκτες, παρά μόνον ψηφιακό. Η 
όλη ατμόσφαιρα θύμιζε τη νηνεμία λίγο πριν την καταιγίδα. 
Απόλυτη ηρεμία αλλά με μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα 
που σου σήκωνε την τρίχα. Μόνο κάτι σκυλιά αλυχτούσαν 
σπάζοντας την νεκρική σιγή. Ο ήλιος ανατέλλει και μονομιάς 
ξεχύνονται στους δρόμους απελπισμένοι καταναλωτές 
- τηλεθεατές οι οποίοι αμελήσαν να εφοδιαστούν από 
νωρίς τους περιζήτητους αποκωδικοποιητές (MPEG4) που 
θα τους εξασφάλιζαν την ομαλή τηλεθέαση. Στα πρόσωπά 
τους διέκρινες το άγχος, την προσμονή, την απόγνωση, 
την απελπισία, τον φόβο για το αύριο και γενικότερα το 
δράμα που βίωναν αφού θα μπορούσαν και να μείνουν 
- Θεός φυλάξοι! - για μερικές ώρες, ακόμα και ημέρες, 
χωρίς τηλεόραση! Όσοι πρόλαβαν να εφοδιαστούν με τα 
πολύτιμα «μηχανάκια» εισέπρατταν τον φθόνο και τη ζήλεια 
των «άτυχων». Αυτοί οι τελευταίοι πλημμυρίζονταν από 
αμείλικτα ερωτήματα. Πώς θα μπορούσαν να συνεχίσουν 
την καθημερινότητά τους χωρίς το Big Brother, το master 
chef και το next top model; Πώς θα αναπληρώνανε τα 
κενά από τα τουρκοσήριαλ «1000 και 1 νύχτες» και 
«Κισμέτ» όπου είναι σε κρίσιμο σημείο, την στιγμή που ο 
Κερέμ θα φάει ιμάμ μπαϊλντί με την Ζεχραζάτ σε κυριλέ 
εστιατόριο; Πώς θα μείνουν πίσω στην ενημέρωση από τα 
μεσημεριανάδικα για το ποιός τάδε κύριος Τίποτα κεράτωσε 
την τάδε κυρία Ξωβυζοπούλου; Πώς θα εμπλουτίζανε τις 

γνώσεις τους αν χάνανε τα δελτία των 8 (που τα λένε όλα 
έξω από τα δόντια) και ενημερώνουν σοβαρά και υπεύθυνα 
τον κόσμο, φτάνοντας το μαχαίρι στο κόκκαλο; Πώς θα 
μαθαίνανε τα νέα από το πολιτικό σκηνικό της Χώρας 
όπου «νέοι» άνθρωποι με «νέες» ιδέες θα παίρνανε τις 
τύχες του λαού στα χέρια τους; Πώς θα παρακολουθούσαν 
τα κρίσιμα ποδοσφαιρικά ματς (εγχώρια και διεθνή) όπου 
διακυβεύονται τόσα πολλά; Τέλος, πώς θα ησυχάζανε από 
τα παιδιά τους που μη έχοντας την «νταντά» τηλεόραση θα 
αναγκάζονταν οι γονείς να ασχοληθούν με αυτά;
Έκδηλος ο αναβρασμός και η αμφιβολία για το αύριο. Ο 
κόσμος σαν χαμένος αλλά συνάμα και αποφασισμένος 
για τα πάντα, τριγυρνούσε από κατάστημα σε κατάστημα 
μήπως και του χαμογελάσει η τύχη και βρεθεί το 
πολυπόθητο μηχάνημα που θα του επιτρέψει να ελπίζει για 
το αύριο. Καμμία απόσταση δεν τον αποθάρρυνε, καμμία 
αρνητική απάντηση δεν τον έκαμψε, κανένα κόστος δεν τον 
αποκαρδίωσε. 
Αυτή η θέληση, το πάθος και η αγωνιστικότητα του Λαού, 
σε γέμιζε αισιοδοξία πως στις δύσκολες ώρες (σαν κι 
αυτήν) ο κόσμος ανταποκρίθηκε, στάθηκε στο ύψος των 
περιστάσεων και πολεμούσε για τα κεκτημένα του.
Η λύτρωση για όλους ήρθε όταν ανακάλυψαν πως οι 
τηλεοράσεις τους συνέχιζαν να έχουν σήμα, απλώς δεν ήταν 
ψηφιακό. Είχαν, οπότε, περιθώριο για να εφοδιαστούν τους 
αποκωδικοποιητές χωρίς ιδιαίτερες απώλειες. Το μήνυμα, 
όμως, που πήραν όλοι από το αυθόρμητο ξεσήκωμα του 
Λαού την 19η του Νοέμβρη, πρέπει να τους προβληματίσει 
γιατί ο Ελληνικός Λαός, και μάλιστα ο ακρίτας της Θράκης, 
δεν ξέχασε να αντιστέκεται και να μάχεται...

skymnos.blogspot.com

Ὅποιος εἶδε τίς πρόσφατες εἰκόνες ἀπό τήν ὑπαίθρια προσευχή 
τῶν µουσουλµάνων (λαθρο)µεταναστῶν στά Προπύλαια 
καί λέει πώς δέν ταράχτηκε, ἤ πολύ ψεύτης εἶναι ἤ ἐντελῶς 
ἀνελλήνιστος. Ὅση πολιτική ὀρθότητα καί νά ἔχεις χωνέψει, 

αὐτό τό θέαµα κάτω ἀπό τόν ἀττικό οὐρανό δέν παίζεται!


