
Μία έκπληξη επεφύλαξε η Κυβέρνηση του 
Μνημονίου στους πολίτες της Κατεχόμενης 
χώρας μας προ ολίγων ημερών: μία μέρα 
πριν εκπνεύσει η διορία, κατέθεσε αίτημα 
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για να 
παραστεί στη δίκη που θα γίνει τον ερχόμενο 
Ιούνιο μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας σχετικά 
με την απόφαση των ιταλικών δικαστηρίων 
για την αποζημίωση των θυμάτων του 
Διστόμου. Αξίζει λοιπόν να δούμε εν 
συντομία τι σημαίνει η απόφαση αυτή και 
κατά πόσον εμπεριέχει κάποια ουσία ή όχι. 
Πρώτα πρώτα οφείλουμε να θυμίσουμε τι 
δουλειά έχει η ...άλλη κατοχική δύναμη των 
χρόνων εκείνων με το Δίστομο. Όταν το 
1997 τα ελληνικά δικαστήρια δικαίωσαν τα 
θύματα της ναζιστικής θηριωδίας και άνοιξε 
ο δρόμος να διεκδικηθούν αποζημιώσεις με 
την κατάσχεση γερμανικών περιουσιακών 

στοιχείων στην Ελ-
λάδα, ο τότε υπουρ-
γός Δικαιοσύνης Μ. 
Σταθόπουλος μπλό-
καρε την διαδικασία 
αρνούμενος να υπο- 
γράψει τη σχετική 
απόφαση! Τότε οι 
προσφεύγοντες στρά-
φηκαν στην ...Ιταλία 
και διεκδίκησαν ακί-
νητη περιουσία του 
γερμανικού Δημοσίου 
στη Φλωρεντία. 
Τα δικαστήρια της 
Ιταλίας τους δικαίωσαν 
και τώρα η Γερμανία 

προσφεύγει στη Χάγη επικαλούμενη το 
δικαίωμα της ετεροδικίας (κάτι που είναι 
πολύ πιθανό να το κερδίσει). Η Ελλάδα 
λοιπόν που, πάλι με Κυβέρνηση ΠαΣοΚ, 
αρνήθηκε στους Έλληνες πολίτες την 
δικαίωση που είχαν κερδίσει δικαστικά, πάει 
τώρα ως διάδικος στη Χάγη για μία νομική 
πλευρά του ζητήματος, μάλλον αδύναμη. 
Έστω κι έτσι όμως, υπάρχει κάποια ουσία, 
πέραν του συμβολισμού της επιλογής αυτής; 
Η απάντηση είναι αρνητική. Θα εκθέσουμε 
στη Χάγη τις θέσεις μας για το ζήτημα 
της ετεροδικίας Κράτους κατά το Διεθνές 
Δίκαιο, χωρίς να μπούμε σε καμμία πτυχή 
της αρχικής υπόθεσης, κι ώς εκεί. Καμμία 
σχέση με την έκβαση της συγκεκριμένης 
υπόθεσης ή άλλων συναφών.
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Τί ἀφορᾶ, λέτε, ἡ διπλανή 
ἀφίσα; Κάποια λαϊκή 
κινητοποίηση; Κάποιο 
ἀριστερίστικο κίνηµα; 
Κάποιαν ἐκδήλωση ἀναρ-
χικῶν; Ὄχι. Πρόκειται 
γιά ἀµερικάνικη ΜΚΟ, τό 
Διεθνές Κέντρο Μή Βίαιων 
Συγκρούσεων (ICNC). 
Καλό ἀκούγεται βέβαια, 
ὅµως µήν πάει ὁ νοῦς σας 
σέ τίποτε ...Γκάντι καί 
τέτοια: οἱ ἄνθρωποι (πού 
δηλώνουν «ἀριστεροί», 
ἀλίµονο) ἐκπαιδεύουν 
στήν «ἄοπλη ἀντίσταση» 
ἀ ν τ ι κ α θ ε σ τ ω τ ι κ ο ύ ς 
Κουβανούς, ἀντιπάλους 
τοῦ Τσάβες στή Βενε-
ζουέλα καί ἐν γένει 
ὅποιους ἀντιτίθενται σέ 
ἀντιπάλους τῆς ἀµερι-
κανικῆς πολιτικῆς: τόν 

Πούτιν, τόν Λουκασένκο τῆς Λευκορωσίας, Ἄραβες ἡγέτες σάν τόν 
Ἄσαντ κτλ. Δέν εἶναι χωρίς σηµασία τό πρόσωπο πού ἵδρυσε τήν 
συγκεκριµένη ΜΚΟ, ὁ Πῆτερ Ἄκκερµαν: ἕνας κλασικός ἱµάντας τοῦ 
συστήµατος, τραπεζίτης καί παράγοντας σέ ζητήµατα ἐξωτερικῆς 
πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ. Προσφάτως ἕνας ἀπό τούς µέντορες τοῦ ICNC, 
ὁ Λέστερ Κούρτζ, παραδέχτηκε ὅτι µιλάει καί µέ τή CIA - γιατί ὄχι; 
Δέν εἶναι καλύτερα νά ρίχνουν τίς ἀνεπιθύµητες κυβερνήσεις οἱ λαοί 
κι ὄχι οἱ στρατοί ἤ οἱ πράκτορες; Κάπως ἔτσι ἔγιναν οἱ πορτοκαλί 
ἐπαναστάσεις στίς σλαβικές χῶρες, κάπως ἔτσι ὑπονοµεύονται 
οἱ τυχόν λαοπρόβλητοι κυβερνῆτες καί ἡ διάδοση τῆς ντηµόκρασι 
προχωράει µέ τίς εὐλογίες τῆς καθεστωτικῆς Ἀριστερᾶς. Ἄλλοτε ἡ 
εὐήθεια κι ἄλλοτε τά ποικίλα συµφέροντα ἀνοίγουν τόν δρόµο καί τό 
σύστηµα λειτουργεῖ. 
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Ἐλεύθερους ἀφῆκε 
πάντας Θεός,

οὐδένα δοῦλον 
ἡ φύσις πεποίηκε

ΑΛΚΙΔΑΜΑΣ

 Ἀντιφωνητὴς

Ρουφιάνοι ντυµένοι ἐπαναστάτες

Η ΝΕΑ (τρέξτε να προλάβετε!) 
ΣΚΙΩΔΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ Ν.Δ.

                            
Μήνυμα ενότητας στην κοινοβουλευτική ομάδα και στα στελέχη του 
κόμματος απηύθυνε ο Αντώνης Σαμαράς, με την επιλογή των προσώπων που 
θα στελεχώσουν το νέο ηγετικό σχήμα της Νέας Δημοκρατίας.
Με στόχο τη διατήρηση των εσωκομματικών ισορροπιών, ο πρόεδρος της 
Ν.Δ. τοποθέτησε σε θέσεις βουλευτές που εφέροντο να συνομιλούν με την 
Ντόρα Μπακογιάννη και ενέταξε στο σχήμα της «σκιώδους» κυβέρνησης 
στελέχη που είχαν διατελέσει υπουργοί 
του κ. Καραμανλή, και που μέχρι 
στιγμής είχαν παραμείνει εκτός ηγετικής 
ομάδας. Έτσι, στα πλαίσια της σαρωτικής 
αλλαγής, παρουσιάστηκε το νέο σχήμα 
με τις κάτωθι δομικές αλλαγές:
Ο Αβραμόπουλος αλλάζει παπιγιόν με 
τον Χατζηδάκη.
Ο Γιακουμάτος σώβρακο με τον Καντερέ
Η Βόζεμπεργκ κονσίλερ με τον 
Σπηλιωτόπουλο
και ο Παναγιωτόπουλος κασκόλ με τον 
Γκιουλέκα.
Επίσης, φοβούμενοι για την τακτική της 
κ. Ντόρας Μητσοτάκη (η οποία μοίρασε 
κινητά τηλέφωνα) ο κ. Σαμαράς ενδέχεται να κληρώσει μίξερ και αποχυμωτές 
στην νέα σύνθεση της “σκιώδους” κυβέρνησης ούτως ώστε να δελεάσει και 
να δεσμεύσει τα στελέχη του (αφού μόνον αυτός θα έχει ανταλλακτικά για 
τα μίξερ)...                                                Σ.Γ.

Πάντως Ζῆµενς δέν εἶναι...
- Βρέ Ταγιπάκο, δέν πιστεύω νά τά πῆρες στά 
σοβαρά αὐτά πού εἶπα γιά Αἰγαῖο καί Κύπρο! 
Πλάκα ἦταν, χαζούλη!
- Χέσε µε, ρέ καθυστερηµένε...

Παρασκήνια τοῦ Ἐρζερούµ

Ὑπόθεση Διστόµου
Τά ὅρια τοῦ µνηµονιακοῦ πατριωτισµοῦ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΜΕ ΤΗ ΧΑΡΑ

 Τό ἐρχόµενο Σάββατο 
(22/1) στίς 20.30, στό 
ξενοδοχεῖο ΑΡΚΑΔΙΑ, δίπλα 
στήν Πανεπιστηµιούπολη 
τῆς Κοµοτηνῆς, ἔχουµε 
τήν µοναδική κατ’ ἔτος 
κοινωνική µας ἐκδήλωση: 
θά βρεθοῦµε µέ τούς φίλους 
µας καί θά κόψουµε τήν 
πρωτοχρονιάτικη πίτα µας.

   Ἐπειδή ὅµως πρόκειται γιά 
...δική µας ἐκδήλωση, δέν θά 
περιοριστεῖ στό φαγοπότι καί 
τή µουσική, ἀλλά θά ἔχουµε 
τήν εὐκαιρία νά τιµήσουµε τή 
δασκάλα Χαρά Νικοπούλου 
γιά τήν 5χρονη προσφορά 
της στό σχολεῖο τοῦ Μεγάλου 
Δερείου. Πιστεύουµε ὅτι κάτι 
ὀφείλει ἡ Θράκη στή Χαρά καί 
θέλουµε ὅλους τούς φίλους 
δίπλα µας! (τιµή πρόσκλησης 

20 ε, τηλ. 6974810573). 



«Πολυμορφικές» 
σκηνοθεσίες 

εσωτερικών δράσεων

Τι καταγραφές αξιώνουν θέση σ’ ένα 
ημερολόγιο; Αποτυπώσεις στοχασμών και 
βιωμάτων προσωπικών, που περιδινούνται 
στη σκέψη οργώνοντάς την με επιμονή 
καθώς επανέρχονται πεισματικά, μα και 
λιγότερο προσωπικών, που απορρέουν 
από τον στενό ή τον ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο, όμως ικανών να εγχαράξουν 
το ίχνος τους στη μνήμη. Στιγμές που 
αιχμαλωτίζουν το ενδιαφέρον, εγείρουν 
προβληματισμό και κινητοποιούν τον 
λογισμό· στιγμές που εντάσσονται στον 
χώρο και στον χρόνο και διεκδικούν 
ημερομηνία γέννησης, όπως αρμόζει 
άλλωστε σε ένα ημερολόγιο· στιγμές 
όμως που παράλληλα αποτινάσσουν τον 
χρόνο κι αποποιούνται κάθε ληξιαρχική 
πράξη γέννησης, εφόσον έχουν επίγνωση 
της διαχρονικότητάς τους. Αντίστοιχα 
επεισόδια, αναγόμενα σε διαχρονικές 
ανθρώπινες συμπεριφορές, απογράφει 
ο Θανάσης Νιάρχος στο βιβλίο του 
«Ημερολόγιο χωρίς ημερομηνίες».
 Το ημερολόγιο του Νιάρχου 
περιλαμβάνει αναμνήσεις από την παιδική 
του ηλικία και γενικότερα το παρελθόν 
του, από τα πάτρια χώματα, αναπολεί μια 
αθωότητα χαμένη, μια εποχή διδακτική. 
Πρόσωπα διάσημα ή άσημα, καταστάσεις 
σοβαρές ή ασήμαντες, που τείνουν να 
καταχωνιαστούν από τον ισοπεδωτικό 
σαν οδοστρωτήρα χρόνο, γλιτώνουν 
σκαλώνοντας στο ανάχωμα που υψώνει 
ο Νιάρχος διαφυλάσσοντας την ύπαρξή 
τους. Η καθηγήτριά του της Φυσικής, ο 
φωτογράφος από την Έδεσσα, προορισμό 
σχολικής εκδρομής, ο στρατιώτης που 
συνυπηρετούσε τη στρατιωτική του 
θητεία με τον Νιάρχο, μέσα από ελάχιστες 
νύξεις απολαμβάνουν μια μικρή, έστω, 
τιμή, με ανυπολόγιστη ωστόσο ανθρώπινη 
αξία. Δεν μετρά τόσο η κατάκτηση μιας 
«αιωνιότητας», έτσι όπως την ορίζει 
τουλάχιστον ο Νιάρχος: «“Αιωνιότητα”, 
ίσως, να είναι η διάρκεια που παίρνουν 
μέσα μας εικόνες και γεγονότα από τη 
ζωή των άλλων […]»· μετρά ωστόσο 
αναμφίβολα το ενδιαφέρον που έμπρακτα 
εκδηλώνεται για τους ανθρώπους, σε 
μια εποχή που ευνοεί την ιδιώτευση και 
τη συμφεροντολογία. Άλλωστε ο ίδιος 
ο Νιάρχος αποδίδει μέσω ενός από τους 
αφορισμούς του το πνεύμα του βιβλίου 
του: «Ενός λεπτού σιγή για όλους εκείνους 
που γνωρίσαμε, χωρίς να μάθουμε ποτέ 
το όνομά τους, και που δεν θα τους 
ξανασυναντήσουμε ως τον θάνατό μας.»
 Οτιδήποτε διασώζει ή εξυμνεί 
ο Νιάρχος υπηρετεί ανεξαιρέτως την 
κοινωνική συνοχή. Οι ανθρώπινες αγωνίες 
αγκαλιάζονται με στοργή στο πρόσωπο 
των βιοπαλαιστών που διανέμουν 

διαφημιστικά φυλλάδια για την εργασία 
τους. Η υποκρισία απογυμνώνεται, καθώς 
καταδεικνύεται το μέγεθος της απάτης 
ανθρώπων που τολμούν να ψέξουν μικρά 
παιδιά, επειδή ιδιοποιούνται λαίμαργα ένα 
μπολ με φιστίκια. Η κοινωνική ανισότητα 
στηλιτεύεται ως απόλυτη πρόκληση μέσα 
από τη σύγκριση «εχόντων» κι ανθρώπων 
με πενιχρή σύνταξη, που θα χρειάζονταν 
τις συντάξεις επτάμισι ετών για να γευτούν 
το τετράκιλο φαγκρί που οι πρώτοι 
προμηθεύονται με ευκολία. Η ιδιοτέλεια 
χρεοκοπεί στη διαπίστωση πως κάθε σχέση 
είναι καταδικασμένη σε αποτυχία όταν 
γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Ο 
μικροαστισμός, σαν τάση σφετερισμού 
υλικών, ιδίως πνευματικών, που ανήκουν 
σε όλους, λοιδορείται.
 Οι στάσεις που φωτίζει ο 
Νιάρχος λειτουργούν σαν παραδείγματα 
είτε προς μίμηση είτε προς αποφυγή. 
Στους ανθρώπους στους οποίους 
ευδοκιμεί η ειλικρίνεια, η εντιμότητα, η 
πνευματικότητα, ο Νιάρχος επιφυλάσσει 
ρόλο πρωταγωνιστικό, ακόμη κι αν 
η κοινωνία τους θεωρεί κομπάρσους. 
Οι «μεγαλοσχήμονες», αντίστροφα, 
που τραυματίζουν κάθε ηθική τάξη, 
παραμερίζονται σε δεύτερο πλάνο. 
Συγγραφείς σε διαλέξεις, που αρέσκονται 
να ακκίζονται φιλοφρονώντας ο ένας τον 
άλλον, επισκιάζονται από τη γυναίκα που 
διακριτικά, στο βάθος της αίθουσας, μα και 
ανυπόμονα περιμένει να την ασφαλίσει. Η 
«πνευματικότητα» της γυναίκας έγκειται 
στην ειλικρίνεια και την εντιμότητα της 
στάσης της, όταν παραδίπλα ο φαρισαϊσμός 
ανθρώπων που λογίζονται «πνευματικοί» 
στερείται κάθε ηθικό υπόβαθρο.

 Συναθροίζοντας τα περιστατικά 
που δομούν το ημερολόγιό του ο Νιάρχος 
δεν τα αποδυναμώνει επιχειρώντας να τα 
ερμηνεύσει ο ίδιος κι αποστερώντας τους 
ίσως διαστάσεις που δεν άπτονται της δικής 
του ευαισθησίας. Καταθέτει απλώς τα 
στοιχεία του και μέσα από τις εξιστορήσεις 
του, χωρίς να κατονομάζει ευθέως τις 
νοητικές του διεργασίες, επιτρέπει στους 
αναγνώστες του να οδηγηθούν μόνοι τους 
στα συμπεράσματά τους. Η ενεργοποίηση 
των αναγνωστών του προς ποικίλους 
προβληματισμούς χωρίς την ασφυκτική 
χειραγώγηση του ίδιου, είναι άλλωστε 
δίδαγμα που ’χει αφομοιώσει ο Νιάρχος 
ήδη από τα μαθητικά του χρόνια, όταν η 
δασκάλα του της πρώτης δημοτικού τον 
άφηνε να καταλάβει μόνος του, χωρίς ποτέ 
ρητά να τ’ ονομάσει εκείνη, πώς έπρεπε να 
εργαστεί. Έτσι, όταν ο Νιάρχος αναρωτιέται 
τι ν’ απόγιναν οι ρεβιθοκεφτέδες που ’χε 
ετοιμάσει η πρωταγωνίστρια κυρά-Εκάβη, 
στο «Τρίτο στεφάνι» του Ταχτσή, για 
τον γιο της, τον οποίο βρήκε νεκρό όταν 
τον επισκέφτηκε στο νοσοκομείο, δεν 
χρειάζεται να σχολιάσει ή να «ερμηνεύσει» 
τίποτε περισσότερο. Η προέκταση της 
ματαιότητας ακόμη και πραγμάτων που 
πλάστηκαν με την πιο ανυστερόβουλη 
αγάπη, ή οποιαδήποτε άλλη προέκταση, 
ανήκουν στον αναγνώστη.
 Βέβαια, σε εναλλακτική 
προσέγγιση, ο Νιάρχος τοποθετείται 

κι ευθέως, ιδίως όταν αξιοποιεί τη 
δεινή του ικανότητα να παράγει λόγο 
αποφθεγματικό. «Άνθρωποι με φιλοδοξίες 
δεν είναι δυνατόν να ενδιαφέρονται 
πραγματικά για τους άλλους», σημειώνει· 
ή «η αγάπη δεν έχει καμιάν απολύτως 

ανταλλακτική αξία». Ακόμη όμως και 
τα αποφθέγματά του συμμετέχουν σ’ 
ένα παιχνίδι διαρκούς εγρήγορσης, όταν 
προκαλούν τον συσχετισμό τους με 
ζητήματα που τέθηκαν κρυπτικότερα σε 
διαφορετικούς τόπους. Στο πλαίσιο αυτού 
του παιχνιδιού ο συγγραφέας αναρωτιέται 
τάχα σαστισμένα τι να ’ναι εκείνο που του 
προκαλεί ενόχληση ακόμη και στο παρόν 
του, όταν θυμάται τον δεκάχρονο εαυτό 
του να βουτά το δάχτυλο στην πιατέλα με 
τη ρώσικη σαλάτα, στο μαγαζί του πατέρα 
του, παρόλο που δεν τον αντιλήφθηκε 
κανείς. Και προσκαλεί ταυτόχρονα 
συνωμοτικά τον αναγνώστη του να 
θυμηθεί προηγούμενο αφορισμό του, 
σύμφωνα με τον οποίο χαρακτηρίζεται 
άκρως επικίνδυνος ο άνθρωπος που θεωρεί 
ότι δεν τίθεται ζήτημα αναξιοπρέπειας κι 
ανεντιμότητας, αν προβαίνει σε ταπεινές 
πράξεις, στις οποίες δεν υπήρξε κανένας 
μάρτυρας! Ο αναγνώστης ωστόσο καλείται 
να διαγνώσει μόνος του τον ενδοκειμενικό 
συσχετισμό.
 Στην υπηρεσία του Νιάρχου 
επιστρατεύονται και τα όνειρα, όχι μόνο 
για να δημιουργήσουν μία μυστηριακή, 
παράδοξη ατμόσφαιρα, μα κυρίως μέσω 
των φροϋδικών τους προεκτάσεων. Στο 
όνειρο με την πρώην υπουργό Εξωτερικών 
των Η.Π.Α. Μαντλίν Ολμπράιτ δεν 
αναπαράγεται απλώς το ανεξήγητο 
κλίμα φαινομενικά άσχετων μεταξύ τους 
πρωταγωνιστών που παρουσιάζονται 
στα όνειρα απρόσκλητοι· σχολιάζε-
ται ουσιαστικά η ανθρώπινη 
επαγρύπνηση προς ευόδωση των 
προσωπικών υποθέσεων του καθενός, 
με το ποτήρι κόκκινο κρασί να 
συμβολίζει πιθανότατα το αίμα που 
αξιώνει και ρουφά η αμερικανική 
εξωτερική πολιτική. Το όνειρο με 
τη Σμύρνη κατά τη μικρασιατική 
καταστροφή, και τη μεταμόρφωση των 
αποδιωγμένων σε ακίνητες χάρτινες 
φιγούρες, αποδίδει το άδειασμα της 
ζωής των κυνηγημένων προσφύγων 
και τη μετατροπή τους σε ενεργούμενα 
μιας αιμοβόρας πολιτικής.
 Η λειτουργία των ονείρων 
στο έργο του Νιάρχου είναι ενδεικτική 
της διάθεσής του να επιμείνει, 
σκηνοθετώντας τα συμβάντα που 
καταθέτει, σε μία οπτική εστιασμένη 
κυρίως στην εσωτερική δράση. Στα 
πλάνα του Νιάρχου η εξωτερική 
δράση είναι ελάχιστη, κι όποτε 
υπάρχει διακονεί την καταβύθιση 

στον εσωτερικό κόσμο. Η γιαγιά 
Ασπασία, που περιποιείται τον εαυτό της 
για να τιμήσει όσους περαστικούς θα τη 
χαιρετίσουν όταν καθίσει στο χαμηλό της 
μπαλκόνι, έχει αντίκρυ της έναν στατικό 
φακό, προσηλωμένο στο πρόσωπο, που 
εκμαιεύει λεπτομέρειες για να υπονοήσει 
το περίγραμμα μιας γαλήνης, μιας 
τρυφερότητας, μιας χαμένης αθωότητας 
κι επικοινωνίας, την οποία συνάμα τη 
διεκδικεί, έστω και σαν πρόθεση που 
φαίνεται να πνίγεται μέσα στη σύγχρονη 
ματαιότητα.
 Η απαιτητικότητα του Νιάρχου 
υπογραμμίζει την αλύγιστή του βούληση 
να μην παραιτείται από τις αρχές, τις 
αξίες, τις αισθητικές του προτιμήσεις, 
ακόμη κι όταν ο κοινωνικός περίγυρος 
μοιάζει να τις προσπερνά ανεπιστρεπτί. 
Εκεί που οι πολυκατοικίες στραγγαλίζουν 
τη μοναδική εναπομείνασα μονοκατοικία, 
αυτή όχι απλώς επιμένει αμετακίνητη, μα 
και προσελκύει πάνω της τα βλέμματα 
των ρομαντικών που αρνούνται να 
παραδοθούν στην ισοπέδωση μιας 
απρόσωπης γιγάντωσης. Ίσως αυτός να 
είναι και ο λόγος που για τον Νιάρχο 
δεν υπάρχουν αδιέξοδα, καθώς η ελπίδα 
πάντα βρίσκει τον τρόπο να ξεπηδήσει 
στο φως μέσα από ένα πυκνό και σκοτεινό 
σύγχρονο κοινωνικό στάτους κβο: «Τελικά 
οι αδιέξοδες καταστάσεις είναι οι πιο 
ελπιδοφόρες.»
 Τα διανοήματα του Νιάρχου 
αποκαλύπτουν ένα πνεύμα οξύ και 
ιδεολογικά κατασταλαγμένο, που 
διακατέχεται ωστόσο διαρκώς από την 
αγωνία της ευθύβολης κι αποτελεσματικής 
έκφρασης: «Γιατί ενώ ξέρεις ότι σκέφτεσαι, 
φοβάσαι ότι δεν θα μπορείς να γράψεις;» 
Η ανησυχία της εκλεκτής γραφής από 
έναν δημιουργό που αναζητά διαρκώς 
πέρα από κάθε αλαζονική βεβαιότητα, 
παράγει σαν αποτέλεσμα ένα πολυεπίπεδο, 
«πολυμορφικό» έργο, του οποίου η ειδο-
λογική κατάταξη είναι εξαιρετικά δύσκολη: 
πρόκειται για ημερολόγιο, όπως άλλωστε 
αυτοσυστήνεται το παρόν πόνημα, που 
συνάμα όμως ερωτοτροπεί με την ποίηση, 
τη φιλοσοφία, την ψυχολογία και την 
κοινωνιολογία· και δικαίως τις κατακτά 
με την εκφραστική του ποιότητα, μα και 
με τις τελεσφόρες ανασκαφές προθέσεων 
από έναν οξυδερκή ψυχογράφο.

Θανάσης Θ. Νιάρχος, «Ημερολόγιο χωρίς 
ημερομηνίες», πρόλογος Στ.Φασουλής, 
εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2010, σελ. 256.

Γιάννης Στρούμπας
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 «Θυμάμαι τον Μάνο Χατζιδάκι 
που μας έλεγε: “Αν ήθελα να έχω 
είκοσι πολυκατοικίες, θα είχα είκοσι 
πολυκατοικίες.” Χωρίς, ενδεχομένως, 
να το συνειδητοποιεί, υπογράμμιζε 
με τον παραστατικότερο τρόπο τη 
διαφορά ανάμεσα στον καλλιτέχνη και 
τον πολιτικό. Ο πολιτικός, χωρίς να 
μπορεί να έχει τις είκοσι πολυκατοικίες, 
βάζει υποθήκη τη ζωή των άλλων 
προκειμένου να τις αποκτήσει (για να 
μην γράψουμε κάτι ζοφερότερο).»

 «Συλλογίζομαι σε πόσα 
άραγε σπίτια υπουργών, υφυπουργών, 
βουλευτών, νομαρχών, γενικών 
γραμματέων, δημάρχων, κοινοταρχών, 
ν’ ακούστηκε η φωνή της γυναίκας 
τους, από τις αρχές της δεκαετίας του 
’50 ως σήμερα, να λέει: “Τώρα είναι 
η κατάλληλη ώρα για να φτιαχτούμε.” 
Όλα αυτά τα πρόσωπα που στις εθνικές 
επετείους και τις δοξολογίες τα βλέπουμε 
να καμαρώνουν, με το αεράκι ν’ 
αναρριπίζει τα μαλλιά τους και να κάνει 
τα πρόσωπά τους ν’ ανατριχιάζουν, σαν 
να είναι τα ίδια οι δημιουργοί και οι εξ 
ύψους διορισμένοι θεματοφύλακες των 
γεγονότων που μνημονεύονται, για όλα 
αυτά τα πρόσωπα που ξεχρεώνουν το 
“πόστο” με τη “μπάζα”, να υπήρχε ένας 
μετρητής που ν’ αποκάλυπτε μπροστά 
στις κάμερες τις πραγματικές σκέψεις 
και τα αισθήματά τους.»



Γιατί απέτυχε η ΕΟΚΑ μας & γιατί πέτυχε η ΤΜΤ τους; 
    Ο Λάζαρος Μαύρος (www.sigmalive.com) ερευνά τα αίτια της κυπριακής μας αποτυχίας:  
   «...Εμείς οι Έλληνες είχαμε τέσσερεις τότε κύριες υποστάσεις: 1. Ο υπόδουλος στους 
Εγγλέζους κυπριακός Ελληνισμός. 2. Η τότε ηγεσία του κυπριακού Ελληνισμού, Εθναρχία. 
3. Ο εν Ελλάδι λαός μας. 4. Η ηγεσία της μητρός Ελλάδος, η κυβέρνηση των Αθηνών με 
το ελλα-δικό μας κράτος. Τρεις από τις τέσσερεις υποστάσεις μας, ομόγνωμα και ομόψυχα 
τάχθηκαν στον αγώνα της Ένωσης: Ο λαός μας στην Κύπρο, η Εθναρχία και ο λαός μας 
στην Ελλάδα. Αλλά, η κυβέρνησή μας στην Αθήνα δεν δέχτηκε καν να παραλάβει επισήμως 
τις Δέλτους του Ενωτικού Δημοψηφίσματος με τις υπογραφές όλων των Ελληνίδων και 
Ελλήνων της Κύπρου που πήγε να της επιδώσει η Εθναρχία. Ο λαός ήθελε. Το κράτος όχι. 
Οι 4 υποστάσεις μας έγιναν, γι’ αυτό, 2: Απ’ τη μια σύμπας ο Ελληνισμός. Απ’ την άλλη 
το κράτος μας. Ο μεν πρόθυμος, το δε απρόθυμο. Αυτή τη διάσταση να τη θυμόμαστε 
διαρκώς. Να θυμόμαστε επίσης ότι (...) το 1950, το τουρκικό κράτος δεν ενδιαφερόταν. 
Μέχρι το 1955, οι Εγγλέζοι, θα τα κατάφερναν να ενδιαφερθεί. 
(...) Το 1958, η Τουρκία είχε δημιουργήσει στην αγγλοκρατούμενη Κύπρο τη μυστική 
τρομοκρατική ένοπλη ΤΜΤ. Στη μια η ΕΟΚΑ και στην άλλη η ΤΜΤ. Ποιος οργάνωσε την 
κάθε μια από τις δύο αυτές οργανώσεις; Ποιό ήταν, εκάστης, το στρατηγικό σχέδιο; Με 
ποια μέσα, με ποιο ανθρώπινο δυναμικό, οπλισμό, εκπαίδευση και τακτική; Γνωρίζουμε 
πολύ καλά ότι την ΕΟΚΑ με απόφαση του Εθνάρχου Μακαρίου και χωρίς ουδεμία 
σύμπραξη του ελλα-δικού μας κράτους, τη συγκρότησε, την οργάνωσε και τη διηύθυνε ένας 
εν αποστρατεία (από πολλού) αντισυνταγματάρχης του Ελληνικού Στρατού, κυπριακής 
καταγωγής, ο Γεώργιος Γρίβας – Διγενής. Ουδεμία σχέση, υπηρεσιακή ή άλλη, με το 
Γενικό Επιτελείο των ελλαδικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ουδεμία σχέση με οιονδήποτε 
διατεταγμένον προς τούτο αξιωματικό του Ελληνικού Στρατού οιουδήποτε βαθμού. 
Κανένα είδος κρατικού επιτελικού σχεδιασμού, κανένα εν Ελλάδι στρατόπεδο εκπαίδευσης 
της ΕΟΚΑ στις τακτικές του ανταρτοπολέμου, κανένα στέλεχος των ελλαδικών Ενόπλων 
Δυνάμεων, εκπαιδευτής εν Κύπρω των αγωνιστών της ΕΟΚΑ. (...) Εκτός από τον από 
πολλού ευρισκόμενο σε αποστρατεία ανχη Γρίβα, η ΕΟΚΑ διέθετε εκ των ενόντων έναν 
και μοναδικό εκπαιδευμένο στο παρελθόν στέλεχος: Τον έφεδρο ανθυπολοχαγό του 
Ελληνικού Στρατού, οδηγό λεωφορείου, τον Γρηγόρη Αυξεντίου. Είχε αποτύχει να εισαχθεί 
στην Ευελπίδων, κατετάγη ως εθελοντής, εκπαιδεύτηκε στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών 
Πεζικού της Σύρου και υπηρέτησε στα ελληνο-βουλγαρικά σύνορα μέχρι το 1952.
Ένα εξίσου ενδιαφέρον κεφάλαιο μελέτης είναι ο ισχνός οπλισμός της ΕΟΚΑ και οι τρόποι 
προμήθειάς του. (...) Μέχρι τέλους του ένοπλου αγώνα, το 1959, η ΕΟΚΑ αριθμούσε 663 
όπλα: Περίστροφα, πιστόλια, τυφέκια κι ελαφρά αυτόματα. ΕΝΑΝΤΙ των 663 όπλων της 
ΕΟΚΑ, το 1959 η τουρκική ΤΜΤ είχε ήδη 6.000 όπλα, συμπεριλαμβανομένων πολυβόλων, 
όλμων και αντιαρματικών!
Επιτρέφουμε: Σεπτεμβριανά του 1955 στην Κωνσταντινούπολη, η Βρετανία έχει ήδη 
εξωθήσει την Τουρκία να ενδιαφερθεί για το Κυπριακό. Το τουρκικό κράτος αξιοποιεί 
πρώτα την κατάσταση για να θέσει ημερομηνία λήξεως στην ελληνική μειονότητα της 
Κωνσταντινούπολης (παλιοί λογαριασμοί). Κι ύστερα για να σχεδιάσει τον επεκτατισμό 
του στην Κύπρο: Ο πρωθυπουργός Μεντερές αναθέτει στον κομματικό του αντίπαλο, 
ικανό καθηγητή Νιχάτ Ερίμ τον σχεδιασμό της στρατηγικής της Τουρκίας στο Κυπριακό. 
Παράγονται οι Εκθέσεις Νιχάτ Ερίμ, Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 1956: Έκτοτε κύρια γραμμή 
στρατηγικής όλων ανεξαιρέτως των τουρκικών κυβερνήσεων. Το τουρκικό κράτος, λοιπόν, 
με τις Εκθέσεις Νιχάτ Ερίμ απέκτησε συγκεκριμένη στρατηγική. Έχοντας στρατηγική 
νοοτροπία προώθησε αμέσως τον στρατηγικό του σχεδιασμό, με πλήρη πολιτική βούληση 
να τον υλοποιήσει σε όλους τους τομείς κι επιστράτευσε προς τούτο όλες τις διαθέσιμες 
δυνάμεις και δυνατότητες του Κράτους: Η τουρκική κυβέρνηση, διά του υπουργού της 
των Εξωτερικών Φατίν Ρουστού Ζορλού, ανέθεσε στο Γραφείο Ειδικού Πολέμου (ΓΕΠ) 
του επιτελείου των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
της στρατιωτικής στρατηγικής της Τουρκίας στο Κυπριακό. Με πλήρη μυστικότητα. Το 
ΓΕΠ αποτελούσε τον βαθύτερο σκληρό πυρήνα του βαθέως κράτους. Εκεί εκπονήθηκε το 
Επιτελικό Σχέδιο, το 1957, με το άκρως φιλόδοξο όνομα: «Σχέδιο Επανάκτησης Κύπρου». 
Κύριος βραχίονας εφαρμογής του Σχεδίου, η δημιουργία από το ίδιο το ΓΕΠ του ένοπλου 
στρατιωτικού βραχίονα της Τουρκίας στην αγγλοκρατούμενη Κύπρο: Η οργάνωση ΤΜΤ. 
Προσέξτε: Δεν ήταν κάποιοι Τουρκοκύπριοι πατριώτες πρόθυμοι στην Κύπρο για να τούς 
αποσταλούν κάποια όπλα και να τους βοηθήσουν. Ήταν διαταγή του τουρκικού Γενικού 
Επιτελείου, με απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης για την αποστολή στην Κύπρο μυστικά, 
ιεραρχικά δομημένου κλιμακίου εν ενεργεία αξιωματικών του ΓΕΠ να συγκροτήσουν 
μυστικό στρατό εξαναγκάζοντας τους Τουρκοκυπρίους νέους και νέες να στρατευθούν 
στην ΤΜΤ, να οπλιστούν καταλλήλως, να εκπαιδευτούν και να οργανωθούν κάτω από τη 
διοίκηση των αξιωματικών του ΓΕΠ. Στάλθηκαν μυστικά στην Κύπρο, υπό κάλυψη, πρώτη 
δόση, είκοσι δύο εν ενεργεία αξιωματικοί του τουρκικού στρατού, εκπαιδευμένοι στις 
τακτικές του ανορθοδόξου πολέμου: Δύο ταγματάρχες, 5 λοχαγοί και 14 ανθυπολοχαγοί, με 
επικεφαλής διοικητή τους τον αντισυνταγματάρχη του ΓΕΠ Ριζά Βουρουσκάν. Την πρώτη 
τρομοκρατική δράση της ΤΜΤ υπέστησαν τον Μάιο του 1958 οι Τουρκοκύπριοι. Ήταν 
η διατεταγμένη επιχείρηση δολοφονίας και εξόντωσης των αριστερών Τουρκοκυπρίων, 
συνδικαλιστών, που επέμεναν να συνεργάζονται με τους Ελληνοκυπρίους συντρόφους τους 
στην ΠΕΟ. Ήταν η επιχείρηση τρομοκρατικής καθυπόταξης της τουρκικής μειονότητας, 
υπό την ηγεσία της ΤΜΤ, στρατιωτικής και πολιτικής πτέρυγας, όπως επακριβώς 
αναφέρεται στα στρατιωτικά έγγραφα του ΓΕΠ. (...) Έξω από την Άγκυρα και αλλού στην 
Τουρκία λειτουργούσαν Κέντρα Εκπαιδεύσεως των Μουτζαχίντ («μαχητών») της ΤΜΤ 
Τουρκοκυπρίων. Με επικεφαλής εκπαιδευτές δέκα λοχαγούς του ΓΕΠ. (...) Η ΕΟΚΑ που 
άρχισε τον εθνικο-απελευθερωτικό αγώνα την 1η Απριλίου 1955, διαλύθηκε τον Μάρτιο 
του 1959, παρέδωσε τον οπλισμό της ο δε Αρχηγός της Γεώργιος Γρίβας – Διγενής 
εξαναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Κύπρο 17.3.1959 για να τον υποδεχθούν με δάφνες 
και τιμές στην Αθήνα. Η ΤΜΤ που τη συγκρότησε το 1958 η Τουρκία, το τουρκικό κράτος, 
συνέχισε την ύπαρξη, την ανάπτυξη, τη δράση της μέχρι και μετά την εισβολή του Αττίλα 
το 1974 και έληξε όταν στις κατεχόμενες περιοχές το καθεστώς συγκρότησε τη λεγόμενη 
Τ/Κ Διοίκηση Δυνάμεων Ασφαλείας υπό τας διαταγάς του εδρεύοντος στην σκλαβωμένη 
Κερύνεια 11ου Σώματος Στρατού των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων...»
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Ντάξει µωρέ, συγγνώµη...
Τό συµβάν εἶναι πέρα γιά πέρα ἀληθινό καί δέν διέλαθε τῆς προσοχῆς 
τοῦ Τύπου (µᾶλλον µερίδας αὐτοῦ), ἀφοῦ ἔγινε µέ τούς ἀνταποκριτές τοῦ 
Ρώυτερς καί τοῦ Γαλλικοῦ Πρακτορείου - τοὐλάχιστον - παρόντες. Βάσει 
τῶν περιστατικῶν πού ἐν περιλήψει θά παραθέσουµε, προσπαθῆστε νά 
ἀπαντήσετε στίς ἐρωτήσεις πού ἀκολουθοῦν.
Οἱ πάνοπλοι στρατιῶτες εἰσβάλουν µέσα στή νύχτα στό σπίτι τοῦ 
67χρονου Κ.Ο. στήν κατεχόµενη πόλη. Ἡ γυναίκα του, πού ἐκείνη τήν ὥρα 
προσευχόταν, ἔνιωσε ἕνα χέρι νά τῆς κλείνει τό στόµα καί ἕνα ὅπλο νά 
ἀγγίζει τό κεφάλι 
της. Τήν κλείδωσαν 
σ’ ἕνα δωµάτιο καί 
προχώρησαν στό ἄλλο. 
Ὁ Κ.Ο. πού κοιµόταν 
δέχθηκε 13 σφαῖρες στό 
σῶµα καί στό κεφάλι. 
Μετά τή δολοφονία οἱ 
στρατιῶτες ζήτησαν 
τήν ταυτότητα τοῦ 
νεκροῦ καί διαπίστωσαν 
ὅτι σκότωσαν ...λάθος 
ἄνθρωπο! Ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ Στρατοῦ ἐκδήλωσε τή λύπη του γιά 
τό ἀτυχές συµβάν, καθώς ὁ φονευθείς δέν ἦταν τελικά «τροµοκράτης»... 
Σέ ποιάν ἐποχή καί σέ ποιά χώρα µπορεῖ νά ἔγινε κάτι τέτοιο καί νά µήν 
ἀσχολήθηκε κανένας ἐπίσηµος;
 Α) Στή Γερµανοκρατούµενη Εὐρώπη τοῦ 1941
 Β) Στήν Καµπότζη τῶν Ἐρυθρῶν Χµέρ (1978)
 Γ) Στό δηµοκρατικό Ἰσραήλ τοῦ 2011

Τό Σαρίκαµις εἶναι µία πόλη στήν 
περιοχή τοῦ Κάρς (ὄχι µακρυά 
ἀπό τό Ἐρζερούµ), ὅπου τό 1914, 
στή διάρκεια τοῦ Α΄ Παγκοσµίου 
Πολέµου συγκρούστηκαν οἱ Ρῶσοι 
µέ τούς Τούρκους. Ἐκεῖ οἱ πρῶτοι 
ἐπικράτησαν, προκαλώντας µεγάλες 
ἀπώλειες στόν Ὀθωµανικό στρατό,  ὁ 
ὁποῖος ἔχασε δεκάδες χιλιάδες ἄντρες 
κι ἀπό τίς κακουχίες, καί κυρίως ἀπό 
τό κρῦο. Γιά νά ὀσφριστοῦµε λίγο 
τό ἰδεολογικό κλῖµα στή σηµερινή 
Τουρκία εἶναι καλό νά δοῦµε ἀπό 
κοντά τούς φετεινούς ἑορτασµούς πρός 
τιµήν τῶν πεσόντων στό Σαρίκαµις.
∆ιαβάζουµε λοιπόν στόν τουρκικό Τῦπο 
πώς «Πραγµατοποιήθηκε στό Σαρίκαµις 
ἡ πορεία ¨Ἡ Τουρκία ὁδεύει πρός τούς 
ἥρωές της¨, πρός τιµήν τῶν 90.000 
στρατιωτῶν πού ἔγιναν µάρτυρες ὅταν 
πάγωσαν. Στίς φετινές ἐκδηλώσεις τῆς 
96ης ἐπετείου µετεῖχαν 4.000 ἄτοµα. Ἡ 
πορεία 7 χιλιοµέτρων στό µονοπάτι τοῦ 
συνταγµατάρχη Φαρούκ Σουνγκούρ, 
πρός τιµήν τῶν ἡρώων τοῦ Σαρίκαµις 
ἔφτασε στό τέλος της. ∆ίπλα στούς 
στρατιῶτες τῆς 9ης µηχανοκίνητης 
µεραρχίας, πορεύτηκαν 4.000 ἄτοµα 
πού εἶχαν ἔρθει ἀπό ὅλη τήν Τουρκία, 
καί κρατοῦσαν µιά τεράστια τουρκική 
σηµαία. Οἱ πολίτες ὑποδέχτηκαν µέ 
χειροκροτήµατα τούς στρατιῶτες πού 
βάδιζαν συνοδείᾳ τοῦ συνθήµατος ¨Τί 
εὐτυχία νά λέω ὅτι εἶµαι Τοῦρκος¨. 
Στίς ἐκδηλώσεις πού ὀργανώνονται 
ἀπό τή νοµαρχία τοῦ Καρς, µετεῖχαν 
καί ὁ ΥΠΕΞ Νταβούτογλου µαζί µέ 
τούς πρέσβεις ἀπό τήν 3η σύνοδο τῶν 
πρέσβεων.
Ποιά ἦταν ἡ συµµετοχή τοῦ 
Νταβούτογλου στήν τελετή; Προσέξτε 
τήν περιγραφή τῆς «Νέτγκαζετε» (9-
1-2011): «...Τήν ἐπιτροπή πού µετεῖχε 
στήν πορεία µνήµης τῶν 7 χιλιοµέτρων 
τοῦ συνταγµατάρχη Φαρούκ Σουγκούρ, 
τήν ὑποδέχτηκαν µπροστά στό 
µνηµεῖο γιά τό Σαρίκαµις  ὁ ΥΠΕΞ 
Νταβούτογλου, ὁ νοµάρχης Κάρς 
Ἀχµέτ Καρά καί ὁ δήµαρχος Νεβζάτ 
Μποσκούς. Στρατιῶτες πού µετεῖχαν 
στήν πορεία παρέδωσαν τήν τουρκική 

σηµαία στόν  ὑπουργό Νταβούτογλου, 
ὁ ὁποῖος τήν πῆρε φιλώντας την. Στήν 
τελετή ὁ Νταβούτογλου ἀνέφερε τό 
πόσο σηµαντική ἦταν ἡ ἐπιχείρηση 
στό Σαρίκαµις γιά τήν ὑπεράσπιση τοῦ 
ἐδάφους τῆς πατρίδας καί εἶπε: ̈ Τιµοῦµε 
τούς ἥρωές µας κι εὐχόµαστε γιά ἔλεος. 
Οἱ ἅγιοι ἥρωές µας ὑπερασπίστηκαν τά 
ἐδάφη αὐτῆς τῆς πατρίδας καί βάδισαν 
ἐµπρός χωρίς κἄν νά κοιτάξουνε πίσω. 
Βάδισαν µέχρι πού πάγωσαν. Τώρα 
βαδίζουν τά ἐγγόνια τους (...) Ἡ σηµαία 
αὐτή θά κυµατίζει στίς 7 ἠπείρους. 
Μέσα  στήν τελευταία χρονιά ἀνοίξαµε 
πρεσβεῖες σέ 20 χῶρες ὥστε ἡ σηµαία 
µας νά κυµατίζει σέ ὅλον τόν κόσµο. 
Πολέµησαν τόσο µέ τόν ἐχθρό, ὅσο καί 
µέ τό κλῖµα. Ἀφοῦ οἱ ἥρωές µας βάδισαν 
καί µπῆκαν στίς τάξεις τῶν ἡρώων, κι 
ἐµεῖς θά βαδίσουµε. Αὐτή ἡ πορεία θά 
συνεχίζεται αἰώνια.¨...»
Κι ἄλλα τέτοια, πού ἡ Ἑλλάδα ἔχει νά 
τ’ ἀκούσει ἀπό τήν χουντική ἑπταετία. 
Αὐτά τό 2011, ἀπό τόν ἀκαδηµαϊκό καί 
διανοητή τῆς τουρκικῆς ἐλίτ, ἔτσι; 
Προσέξτε τώρα καί τά σχόλια ἑνός 
γενναίου συµπατριώτη του, τοῦ Ἀχµέτ 
Ἀλτάν, στήν ἐφηµερίδα «Ταράφ» (12-1-
11): «Φαίνεται πώς αὐτό πού φοβόµουν 
περισσότερο ἔρχεται πάνω µας. Τό 
κόµµα ΑΚΡ, πού ἔδωσε τόν πιό σοβαρό 
ἀγώνα ἐνάντια στήν στρατιωτική 
καί δικαστική κηδεµονία, πού ἔκανε 
τά πιό σοβαρά βήµατα ἀλλαγῶν τῆς 
νεότερης ἱστορίας µας, πού ἄρχισε τό 
κουρδικό ἄνοιγµα, πλέον ὀλισθαίνει 
ταχύτατα πρός τόν ἐθνικισµό καί τόν 
συντηρητισµό.»        

 Συνέχεια στή σ. 4
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ΗΠΑ: Ρήξη στό 
σιωνιστικό µέτωπο
Ἔτσι, γιά νά σπάσει ἡ 
µελαγχολία τῶν µαύρων 
εἰδήσεων, σᾶς προσφέρουµε τή 
συνέχεια τῆς (ἀπολαυστικῆς 
γιά ὅλους ἐµᾶς) δικαστικῆς 
διαµάχης µεταξύ τῆς American 
Israel Public Affairs Commi�ee 
(ΑΙΡΑC) καί τοῦ πρώην 
στελέχους της Στήβεν Ρόζεν. 
Θυµίζουµε ὅτι ὁ τελευταῖος 
ζητᾶ 20 ἑκ. δολάρια ἀπό 
τήν Ἀµερικανοϊσραηλινή 
Ἐπιτροπή Δηµοσίων 
Σχέσεων γιά τήν ἀναίτια καί 
δυσφηµιστική ἀπόλυσή του, 
ἐνῶ καί τό παλιό του µαγαζί 
στίς 23 Δεκεµβρίου τόν διώκει 
γιά παράνοµη κατοχή καί 
δηµοσιοποίηση εὐαίσθητων 
ἐσωτερικῶν ντοκουµέντων. 
Ὁ Ρόζεν βεβαιώνει ὅτι ἡ 
AIPAC πράγµατι λάµβανε 
καί διένειµε ἐµπιστευτικές 
κυβερνητικές πληροφορίες 
καί διοχε-τεύει δεῖγµα αὐτῶν 
στήν ἀµερικανο-εβραϊκή 
ἐφηµερίδα Forward.
Βεβαίως ὁ ἴδιος παραµένει 
σταθερά προσηλωµένος 
στήν σιωνιστική ὑπόθεση 
ἀπό ἄλλο πόστο, καί 
µάλιστα ἀπό (ἀκόµη) 
φανατικότερο περιβάλλον. 
Εἶναι χαρακτηριστική ἡ 
πρόσφατη ἀρθρογραφία 
του ὅπου µέµφεται τόν 
Ὀµπάµα γιατί δέν πιέζει 
τούς ...Παλαιστίνιους στίς 
εἰρηνευτικές συνοµιλίες 
µέ τό Ἰσραήλ. Ὅµως 
αὐτή ἡ ρήξη ἐπιτρέπει νά 
χυθεῖ λίγο φῶς στά ἄδυτα 
τῶν ἀµερικανοεβραϊκῶν 
ὀργανώσεων πού ἁλωνίζουν 
τίς ΗΠΑ, ἄς τήν ἀπολαύσουµε 
ὅσο διαρκεῖ...  

Συνέχεια από σελ. 3
Εµείς αυτό το έχουµε ζήσει και µε το κόµµα 
ΑΝΑΠ. Τις µεταρρυθµίσεις που έκανε το 
ΑΝΑΠ µέσα στις πρώτες 40 µέρες, το 
κόµµα ΑΚΠ δεν µπόρεσε ακόµα να τις 
κάνει µέσα σε 8 χρόνια, 
τόσο επαναστατικό 
και µεταρρυθµιστικό 
κόµµα ήταν το ΑΝΑΠ, 
είχε ωθήσει τον Στρατό 
έξω από την πολιτική. 
Ο Οζάλ ήταν τόσο 
γενναίος που είχε 
φτάσει να πει πως 
¨µπορούµε να µιλάµε 
και για οµοσπονδία¨, 
ενώ ο επόµενος στη 
θέση του, ο Μεσούτ 
Γιλµάζ, ήταν τόσο 
ανοικτός στην ειρήνη που είχε πει πως 
¨Ο δρόµος για την Ευρώπη περνά από 
το Ντιαρµπακίρ¨, και είχαν πίσω τους 
ένα ισχυρό ποσοστό στήριξης που 
προσέγγιζε το 45%. Ακολούθως ξαφνικά 
κουράστηκαν. Άρχισαν να αναζητούνε 
δρόµους συµφωνίας µε το κράτος και τον 
Στρατό. Ο Μεσούτ Γιλµάζ βήµα - βήµα 
οδήγησε το κόµµα στον εθνικισµό και 
στην συντήρηση και έβλεπε ως µοναδικό 
πολιτικό αντίπαλο το ΜΗΡ. Μέχρι να 
αντιληφθούν τι έκαναν, ο λαός ήρε την 

στήριξη του από το ΑΝΑΠ. Εντέλει 
και το ΑΝΑΠ και ο Μεσούτ Γιλµάζ 
εξαφανίστηκαν. Τώρα λες και ξαναζούµε 
αυτήν την αξιολύπητη περιπέτεια. Το 
ΑΚΠ κουράστηκε. Μη µπορώντας να 

παράξει νέες λύσεις στο κουρδικό, στο 
κυπριακό, και στο θέµα της ΕΕ, τράκαρε 
στον τοίχο. Όπως έγινε και µε τον Μεσούτ 
Γιλµάζ, ο Ταγίπ Ερντογάν και οι φίλοι του 
κόλλησαν το µυαλό τους στο ΜΗΡ και 
µπήκαν σε έναν ανταγωνισµό εθνικισµού 
µαζί του. Σε κανένα µέρος του κόσµου 
δεν µπορεί να είστε εθνικιστές χωρίς 
να λέτε ψέµµατα και ανοησίες. Και η 
κυβέρνηση του ΑΚΠ κάθε µέρα εµφανίζει 
και µια ανοησία µπροστά µας. Μεταξύ 
αυτών και ο ΥΠΕΞ Αχµέτ Νταβούτογλου, 

φαινοµενικά από του πιο υγιείς και 
φιλόδοξους πολιτικούς, ο οποίος πήγε 
στο Σαρίκαµις και είπε πως «µπορούµε 
να θυσιάσουµε ακόµη 90.000 ήρωες». Και 
αυτά τα λέει ο άνθρωπος των ¨µηδενικών 
προβληµάτων µε τους γείτονες¨. Όµως 
το πραγµατικά ανατριχιαστικό εδώ είναι 
το πόσο ψύχραιµα µπορεί να µιλάει ένας 
άνθρωπος πως ¨µπορεί να στείλει στον 
θάνατο 90.000 ανθρώπους¨. Και µάλιστα 
τα λέει αυτά στο Σαρίκαµις, δηλαδή όπως 
σκοτωθήκαµε στο Σαρίκαµις, θα έβαζε κι 
άλλους να σκοτωθούνε.
(...) Το Σαρίκαµις ήταν µια από 
τις µεγαλύτερες καταστροφές της 
στρατιωτικής ιστορίας, λόγω του 
εγωισµού και της ανεπάρκειας του Ενβέρ 
Πασά 90.000 νέα παιδιά, στο Σαρίκαµις 
πέθαναν φορώντας καλοκαιρινές στολές, 
την ώρα που είχαν αγκαλιάσει δέντρα για 
να ζεσταθούνε, χωρίς καν να δούνε τον 
εχθρό, και χωρίς να ρίξουν µια σφαίρα. 
Βρέθηκαν παγωµένα σώµατα που είχαν 
αγκαλιάσει τα δέντρα. Ο Νταβούτογλου 
τα παιδιά αυτής της χώρας έτσι θα τα 
έβαζε να σκοτωθούνε. Η σκληρότητα 
και ο εγωισµός σε αυτά τα λόγια και 
η περηφάνια αυτού που βλέπει τους 
ανθρώπους σαν έντοµα, είναι αυτά που 
εξοργίζουν αυτόν που τα ακούει.
Θες να του πεις ¨Ποιος είσαι ρε; Ποιος 
είσαι που θα στείλεις 90.000 παιδιά 
στον θάνατο; Με ποιο δικαίωµα θα τα 
βάλεις να σκοτωθούνε; ∆ηλαδή επειδή 

εσύ ανταγωνίζεσαι σε ψήφους το ΜΗΡ, 
εµείς θα στείλουµε τα παιδιά µας στον 
θάνατο;¨
Ο Νταβούτογλου, αν µη τι άλλο, αν είχε 
την εξυπνάδα να ντραπεί και για την 
ακαδηµαϊκή του ταυτότητα, αντί να λέει 
πως θα έστελνε ξανά τα 90.000 παιδιά µας 
στο θάνατο, θα έλεγε πως ̈ δεν θα επέτρεπε 
σε άσχετους σαν τον Ενβέρ Πασά να 
βάζουν τα παιδιά µας να σκοτώνονται¨. 
Όµως χωρίς να ¨βάζεις τα παιδιά να 
σκοτώνονται¨ ανταγωνισµός µε το ΜΗΡ 
δεν γίνεται, ε ; Εντέλει ο εθνικισµός είναι 
αγώνας για τα περισσότερα παιδιά που 
θα σκοτωθούνε. (...)
Για αυτό κλείσατε και το κουρδικό 
άνοιγµα, γιαυτό αρνείστε δια στόµατος 
του Συµβουλίου Εθνικής Ασφάλειας το 
αίτηµα του Κουρδικού λαού για ¨δύο 
γλώσσες¨, και για αυτό δεν βρίσκετε το 
θάρρος να ανοίξετε τα λιµάνια που το 
1998 είχε κλείσει ο Μεσούτ Γιλµάζ. Για να 
νικήσετε το ΜΗΡ γινόσαστε σαν κι αυτό. 
(...) Τώρα άντε υποτιµήστε τους και εσείς, 
πείτε και εσείς ψέµµατα, διαστρεβλώστε 
και εσείς την ιστορία. Στο τέλος θα πάτε 
και εσείς εκεί που πήγαν αυτοί που ήταν 
πριν από εσάς. Θα έρθει µέρα που αυτός ο 
λαός θα βγάλει κάποιον που δεν θα βάζει 
τα παιδιά του να σκοτώνονται, αλλά θα 
τα προστατεύει.»
Αὐτά γιά νά µήν ξεχνιόµαστε γιά ποιάν 
Τουρκία µιλᾶµε. ∆υστυχῶς ὄχι µέ κείνην 
τοῦ Ἀχµέτ Ἀλτάν...
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Στήν Λευκορωσία τοῦ Λουκασένκο εἴχαµε 
ἀναφερθεῖ καί παλιότερα, ὅταν σύµπασα 
ἡ ∆ύση τήν ἀποκαλοῦσε «τελευταία 
δικτατορία τῆς Εὐρώπης» καί ἔσερνε τά 
µύρια ὅσα στόν ἡγέτη της. Σήµερα τό 
σκηνικό ἔχει ἀλλάξει ἐντυπωσιακά καί 
πρέπει νά τό ξανακοιτάξουµε προσεκτικά γιά 
τήν ἐξαγωγή σηµαντικῶν συµπερασµάτων.
ΑΜΥΝΑ
     Σ’ αὐτήν λοιπόν τήν µικρή χώρα, µέ τρόπο 
θαυµαστό, διαφυλάχθηκε τό αὐτονόητο κατά 
τήν κατάρρευση τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης. 
Τήν ἐξουσία κέρδισε τό 1994 ὁ Ἀλεξάντερ 
Λουκανένκο καί κυβερνᾶ ἔκτοτε µέ βάση 
ὄχι τίς δυτικές ὑποκρισίες ἤ τά ρωσικά 
συµφέροντα, ἀλλά µέ βάση τήν κοινή 
λογική καί τό ἐθνικό συµφέρον. Τή στιγµή 
λοιπόν πού σέ Μόσχα, Κίεβο, Τυφλίδα, 
Βουκουρέστι, Σόφια κτλ ἡ δηµοκρατία 
τῆς ἀγορᾶς λεηλατοῦσε τόν δηµόσιο 
πλοῦτο καί σάρωνε τίς κοινωνίες, στό 
Μίνσκ κρατοῦσαν ἄµυνα. Τά κατεστηµένα 
ΜΜΕ λυσσοῦσαν, οἱ ἡγέτες τοῦ ἐλεύθερου 
κόσµου ζητοῦσαν ἀνθρώπινα δικαιώµατα 
γιά τόν λευκορωσικό λαό, οἱ παρακρατικοί 
µηχανισµοί τροφοδοτοῦσαν µέ χρήµατα* 
καί τεχνογνωσία τήν ἀντιπολίτευση... Ἡ 
χώρα τά κατάφερνε, µέ ἑλιγµούς µεταξύ 
Ρωσίας καί ∆ύσης καί εἶναι χαρακτηριστική 
ἡ διαρκής ἀναβολή τῆς ἀπόφασης γιά 
ἀναγνώριση ἤ µή τῆς Νότιας Ὀσετίας καί 
τῆς Ἀµπχαζίας πού τῆς ζητᾶ ἡ Μόσχα.
∆ΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ
 Αὐτά ὅλα ὅµως µέχρι πρίν λίγο. 
Ἤδη ἀπό µερικούς µῆνες πρίν, ἡ στάση 
τῆς ∆ύσης ἄρχισε νά διαφοροποιεῖται. 
Τό ὑποδήλωσε τό ταξείδι στό Μίνσκ, τόν 
περασµένο Νοέµβριο, τῶν ὑπουργῶν 
Ἐξωτερικῶν τῆς Γερµανίας καί τῆς 
Πολωνίας, οἱ δηλώσεις τοῦ Ἀµερικανοῦ 
ἀπεσταλµένου στή χώρα Michael Scanlan 
περί θετικῶν βηµάτων στά ἐκλογικά 
ζητήµατα, οἱ σχετικές ἀνταποκρίσεις τοῦ 
BBC... Καί ἔδειξε ξεκάθαρα ὅταν ἡ Ε.Ε. 
συµπεριέλαβε τήν Λευκορωσία στήν ἑξάδα 
τῶν ἀνατολικῶν χωρῶν (µαζί µέ Οὐκρανία, 
Μολδαβία, Γεωργία, Ἀρµενία, Ἀζερµπαϊτζάν) 

στό κλάµπ EU Eastern Partnership, γιά 
στενότερες σχέσεις καί µέ τήν προοπτική 
µιᾶς ἐνδεχόµενης µελλοντικῆς ἔνταξης! 
ΕΚΛΟΓΕΣ
 Πράγµατι ἡ χώρα ἔκανε τέτοια 
βήµατα: παρότι πολιτικά κόµµατα δέν 
ὑπάρχουν (χωρίς νά ἀπαγορεύονται), 
ἡ συµµετοχή στίς προεδρικές ἐκλογές 
τῆς 19ης ∆εκεµβρίου ξεπέρασε κάθε 
προηγούµενο, οἱ ἀντίπαλοι τοῦ Λουκασένκο 
εἶχαν προβολή στήν τηλεόραση, ἔγιναν 

προεκλογικές διαµαρτυρίες, συγκεντρώσεις 
κτλ. Ὅµως ἡ ἐκτροπή τῆς ἀντιπολίτευσης 
τό βράδυ τῶν ἐκλογῶν, ὅταν προσπάθησε 
νά καταλάβει δηµόσια κτίρια χωρίς νά 
προκληθεῖ, τῆς ἀφαίρεσε κάθε ἀξιοπιστία, 
ὄχι µόνο στά µάτια τοῦ λαοῦ - πού οὕτως 
ἤ ἄλλως ὑπερψήφισε τόν Λουκασένκο µέ 
72% - ἀλλά καί τῶν δυτικῶν πατρώνων 
της. Βεβαίως καί πάλι ἀκούστηκαν οἱ 
κατηγορίες τοῦ ΟΟΣΑ γιά παρατυπίες στήν 
ἐκλογική διαδικασία, ἀλλά ὅταν προεδρεύει 
στήν ἐπιτροπή του ὁ Γερµανός διπλωµάτης 
Geert-Hinrich Ahrens, πού µέ τό ἴδιο 
ἀξίωµα ἦταν στήν Οὐκρανία ὅταν ἔγινε ἡ 
πορτοκαλί ἐπανάσταση (εἶχε κοµβικό ρόλο 
καί στή Γιουγκοσλαβία στή δεκαετία τοῦ 
1990), τί περιµένεις;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 Ὁ Λουκασένκο, πού κράτησε τό 
70% τῆς οἰκονοµίας καί τό σύνολο σχεδόν 
τῆς βαριᾶς βιοµηχανίας σέ κρατικό ἔλεγχο, 
µιλάει γιά «σοσιαλισµό τῆς ἀγορᾶς», ἀφἠνει 
χῶρο γιά ἰδιωτικές ἐπιχειρήσεις  καί δέν 
ἀποκλείει τίς ἰδιωτικοποιήσεις «ἄν γίνουν 

πρός ὄφελος τοῦ λαοῦ». ∆ιατηρεῖ τόν 
ἔλεγχο στίς τιµές, στό συνάλλαγµα, στή 
λειτουργία ἰδιωτικῶν ἐπιχειρήσεων (τό 2005 
ἐπανεθνικοποίησε κάποιες ἐπιχειρήσεις). 
Παραµένει τροφοδότης πρώην σοσιαλι-
στικῶν χωρῶν σέ βιοµηχανικά καί ἄλλα 
προϊόντα, καθώς ἔχει ἄριστες σχέσεις 
µέ τήν Κίνα, τό Βιετνάµ, τήν Κούβα, τή 
Βενεζουέλα... Ἡ διαφθορά παραµένει σέ 
χαµηλότατα ἐπίπεδα, µαφία δέν ὑπάρχει.
Εἶναι βεβαίως φτωχή χώρα. κρατάει ὅµως 

τό χάσµα πλουσίων  - φτωχῶν στό 
χαµηλότερο σηµεῖο τῆς Εὐρώπης, 
τήν ἀνεργία στό 1% (!!!),  τήν ἀκραία 
φτώχεια στό 0,02% (στοιχεῖα ΟΗΕ). 
Μιά ἁπλή ἀντιπαραβολή µέ τήν 
γείτονα Ἐσθονία, πού µπῆκε στήν 
ΕΕ τό 2004 καί µόλις πρό ἡµερῶν 
καί στό εὐρώ, εἶναι ἀρκετή: παρά τό 
ὑψηλό τῆς ΑΕΠ, ἔχει ἀνεργία στό 
15,5% καί 7,22% ἀκραία φτώχεια. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 Ἡ κανιβαλική οἰκονοµία τῆς 

ἀγορᾶς δέν εἶναι µονόδροµος. Αὐτή ἡ 
παταγώδης κατάρρευση τῆς ΕΣΣ∆ δέν ἦταν 
ἀναπόφευκτη. Ὁ προστατευτισµός δέν εἶναι 
ἀδιέξοδος. Τά τείχη δέν εἶναι ἄχρηστα. Τό 
ζήτηµα εἶναι τί θέλει κανείς νά κάνει, ὅλα τ’ 
ἄλλα εἶναι προφάσεις. Ὁ Λουκασένκο, πού 
µᾶλλον εἶναι µέτριας εὐφυΐας ἄτοµο, πέτυχε 
µέσα στήν Εὐρώπη νά ἀντέξει µεταξύ 
σφύρας καί ἄκµονος, νά δηµιουργήσει ἕνα 
µῖγµα πολιτικῆς πού τό ζηλεύουν πολλοί 
σήµερα (καί µᾶλλον περισσότεροι αὔριο). 
Γιαυτό γράφει ὁ Ρῶσος πολιτικός ἀναλυτής 
Σεργκέι Καρά Μουρζά ὅτι «τό Λευκορωσικό 
σύστηµα µπορεῖ νά λειτουργήσει ὡς σχέδιο 
γιά τήν ἀναστήλωση τοῦ σοσιαλιστικοῦ 
κράτους». Κι ἑνός ἀνθρώπινου, θά λέγαµε...

* Χαρακτηριστικό ἤταν τό ἔγγραφο πού 
διέρρευσε χάρη στό Wikileaks, καί στό ὁποῖο 
γινόταν ἀναφορά στή σύλληψη Λευκορώσου 
ὑπαλλήλου τῆς USAID στά σύνορα Λευκο-
ρωσίας - Λιθουανίας, πού µετέφερε 25.000 
δολάρια καί παραδέχτηκε ὅτι εἶχε µεταφέρει κι 
ἄλλες 50.000.

Τό Λευκορωσικό κατενάτσιο καρποφόρησε!



Ὁ Τουρκαλβανός τοῦ 15νθημέρου

Ὁ Κ. Γαβράς µέ τή δήλωση (ΝΕΤ, 3-
1-11): «...ἡ Ἑλλάδα ἔχει δηµιουργηθεῖ 
ἀπό τούς Ἀλβανούς, ἀπό τούς Τούρ-
κους, ἀπό ἀνθρώπους ἀπό ἄλλες 

χῶρες...»! Ἀσχετίλα καί κόµπλεξ.
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Ὁ Γιωργάκης τοῦ 15νθημέρου

Ἔ, σήµερα ἄς µή γίνουµε ...«κακοί». 
Τοὐλάχιστον στά λόγια ἦταν καλός, 
καί µέ τόν Ἐρντογάν στό Ἐρζερούµ 
καί µέ τή Γερµανία γιά τό Δίστοµο. 

Στίς πράξεις ὅµως εἶναι τό θέµα...

Ἡ ἀνάμνηση τοῦ 15νθήμερου 

Ὁ κάποτε ὑπουργός Δικαιοσύνης Μ. 
Σταθόπουλος, τό εἴδωλο τῶν τότε 
ἐκσυγχρονιστῶν, πού ἔθαψε τότε 
τίς διεκδικήσεις τοῦ Διστόµου. Ρέ τί 
χλαπάτσες ἔχουµε φάει στή µάπα... 

Ἡ πρωτοβουλία τοῦ 15νθημέρου

Ποιοί µᾶς ὑπερχρέωσαν; Γιατί; Ὠφε-
λήθηκε ἡ χώρα ἤ οἱ ἴδιοι; Τέτοια 
ἐρωτήµατα θέτει ἡ Σ. Σακοράφα (κι 
ἄλλοι) µέ τή συγκρότηση Ἐπιτροπῆς 

Λογιστικοῦ Ἐλέγχου τοῦ χρέους.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΤΑΡΑΧΗ

Την απόλυτη πρόσδεσή του στο αμερικανικό άρμα 
επισφραγίζει ο πρωθυπουργός, καθώς διαπιστώνει ότι 
φεύγει το έδαφος κάτω απ΄ τα πόδια του στη χώρα και 
πληθαίνουν οι επικριτικές φωνές στο εσωτερικό της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδος, ενώ είναι εμφανέστατη η 
κυοφορία εκρήξεων στην κοινωνία. 
Τέσσερα προβλήματα έρχονται μαζί με τα μεθεόρτια: 
Πρώτον, οι δοκιμασίες ενώπιον της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδος, καθώς αναμένονται προς ψήφιση στη Βουλή οι 
μεταρρυθμίσεις, με έντονες τις κοινωνικές αντιδράσεις, 
αλλά και προ των θυρών τις ευρύτερες εκρήξεις. Οι 
βουλευτές επιστρέφουν απ΄ τις επαρχίες φορτωμένοι με 
τα παράπονα και τις διαμαρτυρίες των  ψηφοφόρων τους, 
αλλά και με υπερπληθώρα αιτημάτων, κοινωνικών και 
προσωπικών. Η πολιτική τους επιβίωση είναι το πρώτο 
ζητούμενο, καθώς βλέπουν επικείμενες τις εκλογές 
και την ήττα περισσότερο από βέβαιη. Δεύτερον, η 
απομόνωση στην Ευρωζώνη καθίσταται προβληματική 
για την χώρα μας και για τους εταίρους, καθώς είμαστε 
οι μόνοι στην ενιαία αγορά, που όχι μόνο δεν έχουμε 
κάποια εποικοδομητική πρόταση για την πορεία της, 
ούτε και ότι δεν ακολουθούμε τον δρόμο των άλλων, με 
την αξιοποίηση των δυνατοτήτων δανεισμού μας και από 
τις αναδυόμενες οικονομίες, αλλά και επιμένουμε στην 
δημιουργία προβλημάτων στο εσωτερικό της, όπως με την 
προπαγάνδα για το ευρωομόλογο και την αντιγερμανική 
υστερία της κυβέρνησης. Προ διετίας η χώρα μας είχε 
ανοίξει τον δρόμο για έκδοση ομολόγων στην Κίνα, ενώ 
οι προσφορές απ΄ την Ρωσία και τις Ινδίες έγιναν και 
προς τον σημερινό πρωθυπουργό, αλλά επί μάταια. Ήδη 
Πορτογαλία και Ισπανία προσφεύγουν στην Σαγκάη για 
την έκδοση ομολόγων, ενώ η Ελλάς παραμένει δέσμια 
των αμερικανοεβραϊκών κερδοσκοπικών τραπεζών και 
με διπλάσιο σχεδόν επιτόκιο. Τρίτον, είναι εμφανής η 
προσπάθεια του Γ. Α. Παπανδρέου, να κλείσει κάποια 
εθνικά θέματα, Κυπριακό, Αιγαίο, Σκοπιανό, Θράκη, 
λόγω των υποσχέσεών του προς Ουάσιγκτον, διότι 
αποτελούν μέρος των προεκλογικών συμφωνιών. Η 
επίσκεψη στο Ερζερούμ και η άδεια για την λεπτομερή 
χαρτογράφηση της Βορείου Ελλάδος απ΄ τα τρία 
τουρκικά ελικόπτερα τα Χριστούγεννα ήταν εκπλήρωση 
εντολής, για την «συγκράτηση» του Ερντογάν κοντά 
στο ατλαντικό στρατόπεδο. Τέτοιες ψευδαισθήσεις 
καλλιεργεί ο ίδιος, διότι τόσες δυνατότητες διερεύνησης 
των διπλωματικών θεμάτων έχει, αλλά η χώρα υφίσταται 
τις συνέπειες. Τέταρτον, η προπαγάνδα επιβολής της 
κυνικής νοοτροπίας στο εσωτερικό, με προέκταση 
τον διχασμό των Ελλήνων -πάγια τακτική όλων των 
ολοκληρωτικών καθεστώτων-, αποτυγχάνει παταγωδώς. 
Το άθλιο και αποκρουστικό ζεϊμπέκικο του ιδίου την 
παραμονή της Πρωτοχρονιάς και οι προσβλητικές 
δηλώσεις για πολλές κοινωνικές ομάδες του 
αντιπροέδρου, με τους χαρακτηρισμούς, ότι είναι 
«κοπρίτες οι δημόσιοι υπάλληλοι» και «αντιπαραγωγικοί 
οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων», δεν προκαλούν 
ένταση μεταξύ των διαφόρων στρωμάτων. Αντίθετα 
εξαγριώνουν τους πάντες κατά της κυβέρνησης και της 
ολοκληρωτικής νοοτροπίας της, πέραν της αγανάκτησης 
για τα οικονομικά, ανεξάρτητα της κομματικής 
τοποθέτησης του καθενός. Είναι χαρακτηριστικό ότι όχι 

μόνο στις πλατείες και στα καφενεία δεν βρίσκεται ένας 
υπερασπιστής της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά και στις 
συναντήσεις γνωστών και επωνύμων Πασόκων, κανείς 
δεν υποστηρίζει την κυβέρνηση απέναντι στις σκληρές 
επικρίσεις των άλλων. 
Οι ανιστόρητες και προδοτικές για την Ελλάδα 
θέσεις του αντιπροέδρου για τους καπεταναίους της 
επαναστάσεως του ΄21 θεωρήθηκαν ως η τελευταία 
σταγόνα πριν ξεχειλίσει το ποτήρι· τέτοια διαστρέβλωση 
της ιστορίας μας δεν έχει γίνει ούτε απ΄ τους χειρότερους 
εχθρούς μας. Ας διαβάσει ο ευτραφέστατος πολιτικίζων 
πλέον, όταν ευκαιρεί από τις δωρεάν δεξιώσεις σε 
υπερπολυτελή ξενοδοχεία, τον Γεώργιο Φίλνεϋ και τον 
Κρις Γουντχάουζ, ότι το ποσοστό εγγραμμάτων το ΄21 
ήταν ίσο στην Ελλάδα με αυτό της Αγγλίας. 
Οι συζητήσεις με τους κερδοσκόπους τραπεζίτες, 
κατά την πρωτοχρονιάτικη επίσκεψή στο Παρίσι, 
δεν απέδωσαν καρπούς, καθώς αυτοί διαβλέπουν 
την αποτυχία τους, μετά το άνοιγμα των αγορών των 
αναδυομένων για τους Ευρωπαίους. Αυτοί γνωρίζουν 
μόνο την λογική του νονού, «απέτυχες θα πληρώσεις!» 
Αυτό φοβάται περισσότερο η οικογένεια. Τέλος, το 
πρώτο προπαγανδιστικό επιχείρημα της κυβέρνησης, 
ότι για όλα ευθύνεται ο  Καραμανλής (ο νεώτερος), 
εγκαταλείφθηκε άρον - άρον, διότι ο κόσμος όχι μόνο 
δεν το πιστεύει, παρά έκανε και την σύγκριση της 
καταστάσεώς του των τελευταίων με τα προηγούμενα 
Χριστούγεννα. Έζησε την διαφορά.
Τέλος σε ιλαροτραγωδία για τα εθνικά μας θέματα και το 
διεθνές κύρος της Ελλάδος εξελίσσεται η συνάντηση του 
πρωθυπουργού με τον Τούρκο ομόλογό στο Ερζερούμ της 
Ανατολίας. Ο Γ.Α.Π. είναι ο μόνος ξένος πολιτικός που 
παραβρέθηκε στη σύσκεψη των Τούρκων πρεσβευτών 
στις χώρες Μέσης Ανατολής και νομιμοποίησε έτσι τις 
ηγεμονικές βλέψεις του Ερντογάν, ενώ την ίδια στιγμή 
τα τουρκικά αεροπλάνα πετούσαν πάνω απ΄ τα ελληνικά 
νησιά και λίγες μέρες πριν είχε δώσει την άδεια για 
την διέλευση τριών ελικοπτέρων πάνω την Μακεδονία 
και την Θράκη, με αποτέλεσμα την χαρτογράφηση 
όλων των αμυντικών μας εγκαταστάσεων, και στην 
Κύπρο δεν επετράπη η λειτουργία στις εκκλησίες των 
Κατεχομένων. 
Η διαπλοκή προέβαλε την επίσκεψη ως επιτυχία, αλλά 
στο ΠΑΣΟΚ έχει προκληθεί πρωτοφανής αναβρασμός· 
όλοι βλέπουν τις υποχωρήσεις, ενώ πολλοί μιλάν για 
εθνική προδοσία.
Να κλείσουμε με κάτι αισιόδοξο. Η κίνηση των 
πολιτών για την κατάργηση των διοδίων, μετά τον 
πολλαπλασιασμό τους και την υπερβολική αύξησή 
τους προς δόξα των μεγαλοεργολάβων, αποτελεί 
πράξη αυτοδικίας και ερμηνεύεται ως απόρροια της 
φορομπηχτικής οικονομικής πολιτικής, του πρωτοφανούς 
αυταρχισμού και της πλήρους υποδούλωσης των 
συνδικαλιστικών ηγεσιών. Οι απεργίες συνεχίζονται, 
ενώ όλοι γνωρίζουν ότι το παρακράτος είναι έτοιμο για 
πρόκληση επεισοδίων, σε περίπτωση διαδηλώσεων, 
εν αγαστή συνεργασία με τους κουκουλοφόρους. Το 
ερώτημα είναι, το εάν αυτά είναι ικανά για αποθάρρυνση 
των κινητοποιήσεων, ή μήπως οδηγούν στην αναζήτηση 
άλλων μορφών αντιδράσεων· η ήρεμη αξιολόγηση 
καταλήγει στην δεύτερη εκδοχή, αλλά απομένει η 
συνεκτίμηση των κυβερνητικών επιλογών.

Κ. Μ. Βολιώτης

Υπουργείο Παιδείας 

ΤΟ ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ 
...ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ!!!

       Πού θα πάνε τα χρήµατα του πολυαναµενόµενου 
ΕΣΠΑ στον χώρο της Εκπαίδευσης; Τη στιγµή που η 
Κυβέρνηση διαλύει και τα τελευταία αποµεινάρια 
του συστήµατος δηµόσιας εκπαίδευσης, για λόγους 
-ὑποτίθεται- οικονοµίας, θα ανέµενε κανείς ΚΑΘΕ 
ΕΥΡΩ να αξιοποιείται µε φειδώ και σωφροσύνη. Κι 
όµως, στο υπουργείο (µη εθνικής) Παιδείας άλλες 
δείχνουν να είναι οι προτεραιότητες, µεταξύ των 
οποίων η υψηλή ποιότητα και η ελληνωφελής 
κατεύθυνση δεν ανιχνεύονται.
       Σε πρόσφατη αναφορά του ο Θέµης Κοτσιφάκης, 
µέλος του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, για το θέµα, αναφέρει 
κάποιες µάλλον προκλητικές χρηµατοδοτήσεις 
για «έργα» εταιρειών δηµοσκοπήσεων! Τό κόστος 
τους; Κάπου 200.000 €! Ναι, θα δώσουν σήµερα, εν 
έτει 2011, διακόσια χιλιάρικα (!!!) για «γκάλοπ»:
1. Διεξαγωγή έρευνας κοινής γνώµης επί ζητηµάτων 
Ανώτατης  Εκπαίδευσης µε προϋπολογισµό 59.901 
€ (28/9/10 - αρ. πρωτ. ανάθεσης 14436 στην εταιρεία 
MRB HELLAS,  h�p://www.edulll.gr/?p=2311). 
2. Διεξαγωγή έρευνας κοινής γνώµης επί ζητηµά-
των Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης µε 33.210 € 
(24/9/10 - αρ. πρ. ανάθεσης 14094 στην εταιρεία 
METRON ANALYSIS, www.edulll.gr/?p=2358).
3. Διεξαγωγή έρευνας κοινής γνώµης επί 
ζητηµάτων Δια βίου Μάθησης µε προϋπολογισµό 
40.000 € (07/9/10 - αρ. πρωτ. πρόσκλησης 12358, 
h�p://www.edulll.gr/?p=2588).
4. Διεξαγωγή έρευνας κοινής γνώµης επί 
ζητηµάτων Λυκείου - Λυκειακής Εκπαίδευσης 
µε προϋπολογισµό 60.000 € (6/10/10 - αρ. πρωτ. 
πρόσκλησης 1588, h�p://www.edulll.gr/?p=3804).
Αυτά είναι στην πρώτη φάση για τις «Έρευνες 
για θέµατα παιδείας», που έχουν τον διόλου 
ευκαταφρόνητο προϋπολογισµό τών 500.000 €! 
(21/4/10, αρ. πρωτ. πρόσκλησης 5175 και  απόφαση 
23/4/10, αρ.πρωτ. ένταξης 5589, h�p://www.edulll.
gr/?p=1709), ενώ για την αποτύπωση - αξιολόγηση 
και δηµιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων για 
την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση προβλέπεται 
1.150.000 €! (30/12/10, πρόσκληση µε αρ. πρωτ. 
27197, h�p://www.edulll.gr/?p=8052).
      Ας ξεχάσουµε την πιθανότητα να πρόκειται για 
εξυπηρέτηση «φίλων» (που θα µας καλοµεταχειρι-
στούν ίσως στις επόµενες δηµοσκοπήσεις...), η 
καχυποψία δεν είναι καλό πράγµα στον άνθρωπο. 
Ρωτᾶµε, όµως: Την πολιτική της στην Εκπαίδευση 
η υπουργός την κάνει µε βάση την κοινή γνώµη; 
Δεν έχει να αντιµετωπίσει συγκεκριµένες ανάγκες 
και προβλήµατα µε συγκεκριµένα εργαλεία, για 
να µην πω και για ιδεολογία; Κι όχι µόνο αυτή, 
δηλαδή, αλλά και κάθε υπουργός. είναι δυνατόν 
ο οποιοσδήποτε κρατικός φορέας να πληρώνει 
δηµοσκοπήσεις; Η πολιτεία θα πληρώνει τις 
δηµοσκοπικές ανάγκες των κοµµάτων και των 
κοµµατάνθρωπων; Τι ρωτάς, θα µου πείτε, είναι 
φως φανάρας...
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Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

Παρότι δέν συµφωνοῦµε µέ τήν κατακλείδα, ἰδίως, τῆς ἀνακοίνωσης 
τῆς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως σχετικά µέ τόν «φράχτη» 
στόν Ἕβρο, δηµοσιεύουµε τό µεγαλύτερο µέρος της: «Ζούµε, όσοι 
κατοικούµε στον Έβρο, το δράµα της εισόδου των λαθροµεταναστών 

από την Τουρκία. Για την πατρίδα µας, το γεγονός αυτό είναι πρόβληµα που 
το διαπιστώνει αργότερα η πρωτεύουσα. Για µας όµως, τους Εβρίτες, είναι ένα 
καθηµερινώς επαναλαµβανόµενο δράµα. (...) Απορούσαµε για την κοντόφθαλµη 
πολιτική της Ύπατης Αρµοστείας και άλλων «ανθρωπιστικών» φορέων που 
µας ζητούσαν «τα ρέστα». Η άριστη συµπεριφορά των συνοριοφυλάκων και 
των αστυνοµικών, που συνόδευαν τους λαθροµετανάστες στα νοσοκοµεία 
Διδυµοτείχου και Αλεξανδρουπόλεως για την θεραπεία τους από τις ποικίλες 
µεταδοτικές ασθένειες και η «εξ ιδίων» τους εξασφάλιση τροφής και ρούχων, 
θεωρήθηκε ανεπαρκής. Γι’ αυτό ήρθε η FRONTEX. Πολύς λόγος για το τίποτε… 
(...) Φοβάµαι ότι και τώρα θα ζήσουµε τραγωδίες και διόλου δεν θα µειώνει 
την σκληρότητά τους το γεγονός ότι θα τελούν υπό τις «ευλογίες» της ΕΕ. 
Δηλαδή, τι; Όταν στοιβαχτούν οι λαθροµετανάστες στο ελληνικό ρείθρο του 
ποταµού, πίσω από το συρµατόπλεγµα, καθώς θα χιονίζει, ή όταν φουσκώνουν 
τα νερά, οι άνθρωποι αυτοί θα παραµένουν εκεί νηστικοί και µουσκεµένοι για 
να εξαναγκαστούν να επιστρέψουν πίσω στην Τουρκία; Δεν είναι λύση αυτή, 
τουλάχιστον πολιτισµένη. Και εµείς θα τους βλέπουµε απαθείς να πνίγονται 
ή να λιµοκτονούν ή να µαστίζονται από τα κουνούπια; Βεβαίως, το κύµα αυτό 
πρέπει να σταµατήσει, αν και προσωπικά δεν το πιστεύω όσο συνεχίζεται η άδικη 
συµπεριφορά των χωρών της Δύσης έναντι των φτωχών και υπανάπτυκτων 
λαών του Νότου και της Ασίας. Φυσικά, η χώρα µας δεν έχει ατελείωτες 
δυνατότητες φιλοξενίας. Μα, όπως, τα σύνορα διασφαλίζονται από το στρατό, 
µόνο όταν εκλείψει και η έσχατη διπλωµατική και πολιτική προσπάθεια, το 
ίδιο να συµβεί και τώρα. (...) Το συρµατόπλεγµα δεν είναι λύση. Είναι απέλπιδα 
προσπάθεια, εκ των προτέρων καταδικασµένη σε αποτυχία, που παραπέµπει σε 
άλλες περιοχές και σε άλλες εποχές.»
 

Διαβάζω τά ἀποτελέσµατα τῶν ἐκλογῶν στό Ἐργατικό Κέντρο 
Κοµοτηνῆς καί ἀναρωτιέµαι σέ ποιάν δεκαετία ζοῦµε... Ἡ ΠΑΣΚΕ, 
µέ 84 ψήφους καί ποσοστό 72% πῆρε, λέει, τίς 12 ἀπό τίς 15 θέσεις. 
Προσοχή, µιλᾶµε γιά ἐργάτες κι ὄχι γιά λαµόγια, ἔτσι;! Δηλαδή ἡ 

ἐργατική τάξη θά ἐκπροσωπεῖται ἀπό τήν ἐπίσηµη παράταξη τοῦ χώρου 
ἀπό τόν ὁποῖον προέρχεται καί ἡ σηµερινή Κυβέρνηση, µέ τήν δεδοµένη 
πλέον κοινωνική εὐαισθησία, ρινοκερικοῦ τύπου! Τί ἐξήγηση ὑπάρχει γιά τό 
φαινόµενο αὐτό; Φυσικά δέν εἶναι ἄσχετο µέ τίς ἐλπίδες πού (ἀκόµα!) τρέφει 
ἕνα µέρος τοῦ πληθυσµοῦ στήν σοσιαλεπώνυµη λοιµική. Ὅµως εἰδικά γιά τή 
Ροδόπη ὑπάρχει καί ἕνας ἀκόµη λόγος: Ἡ βιοµηχανία στήν περιοχή ἐπί πολλά 
χρόνια προερχόταν (κι ἐλεγχόταν) ἀπό τόν κρατικό «πράσινο» δοκιµαστικό 
σωλήνα, σέ µιά σχέση πού παρήγαγε καί ἐργατικό προσωπικό γιά τήν ΒΙ.ΠΕ. 
ἀπό τό ἴδιο συνάφι. Ἄρα... ΠαΣοΚ καί ψοφήσουµε ἀπό τήν πείνα!

«Τό νοσοκοµεῖο Κοµοτηνῆς πλέον ἀποτελεῖ 
ἕνα πρότυπο περιφερειακοῦ νοσοκοµείου 
σέ ὅλα τά ἐπίπεδα».

Ἡ φράση αὐτή τοῦ Γιώργου Πεταλωτῆ, 
ἔστω καί ἀποµονωµένη ἀπό τό σύνολο 
τῶν σχετικῶν δηλώσεών του, εἶναι τόσο 

ἀναντίστοιχη µέ τήν πραγµατικότητα 
πού καταντᾶ ἀνάξια πολιτικῆς κριτικῆς ἤ 
σχολιασµοῦ. 
Ἔχει ὅµως τό ἐνδιαφέρον της ὡς 
παράδειγµα τοῦ «πασόκειου σχήµατος», 

ἑνός ὑφολογικοῦ µέσου πού τό 
κυβερνόν κόµµα ἔχει καθιερώσει 
στόν δηµόσιο βίο τῆς χώρας: Λέµε 
δηλ. ἕνα ἐξωφρενικό ψέµµα, πετᾶµε 
µιάν ἀσύλληπτη µπούρδα, µέ τό πιό 
περισπούδαστο ὕφος πού ψαρώνει 
τόν καθέναν. Ἄντε βγές ἐσύ µετά καί 
πές ὅτι ὁ «καταλληλότερος» εἶναι ἕνα 
λαµόγιο τῆς λογιστικῆς ἤ ὅτι ὁ κύρ 
τοπάρχης εἶναι γιά ἰσόβια ἤ ὅτι τό 
λεγόµενο «ἔργο» εἶναι µόνο φούµαρα.
Ἕνα πρᾶγµα µόνο θέλουµε ἀπό τόν 
Γιῶργο (κι ὅποιον ἄλλον συµφώνησε 
µαζί του): Ὅταν χρειαστεῖ γιατρό νά 

πάει σ’ αὐτό τό «πρότυπο» Νοσοκοµεῖο 
κι ὄχι στά ἰδιωτικά τῆς Ἀθήνας. Ἔργα, ὄχι 
µόνο λόγια! Ἀναµένουµε...

ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΦΟΡΟΥΜ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ;

Ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη η συμμετοχή 
(δεν ξέρω να πω για την επιτυχία...) του 
2ου Επιχειρηματικού Φόρουμ Ελλάδας - 
Τουρκίας που έγινε στην Κομοτηνή στις 
14-15 Ιανουαρίου 2011.
Κάπου 270 επιχειρήσεις και Επιμελητήρια 
από τις δύο χώρες έδωσαν το «παρών»  
στο Φόρουμ, το οποίο ξεκίνησε 
«ανάποδα»: προτάχθηκαν (το πρωί της 
14ης Ιανουαρίου) οι επιχειρηματικές 
συναντήσεις και συζητήσεις και 
ακολούθησαν το απόγευμα οι πολιτικοί. 
Στο κέντρο βέβαια ενός φόρουμ με τίτλο   
«Περιφερειακή Οικονομική Συνεργασία 
μεταξύ Ελλάδας & Τουρκίας» δεν θα 
μπορούσαν παρά να είναι οι διμερείς 
οικονομικές σχέσεις. Διοργανωτές ήταν 
η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
Ελλάδος (ΚΕΕΕ), σε συνεργασία με 
την Ένωση Τουρκικών Επιμελητηρίων 
(ΤΟΒΒ), το Εμπορικό & Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Ροδόπης, το Επαγγελματικό 
& Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, το 
Επιμελητήριο της Αδριανούπολης και το 
Συμβούλιο Εξωτερικών Οικονομικών 
Σχέσεων (DEIK) της γείτονος.
Οι συνεργασίες αναζητήθηκαν κυρίως 
στους τομείς του τουρισμού, τροφίμων, 
δομικών υλικών, επίπλων, γεωργικών 
προϊόντων, μεταφορών και υπηρεσιών.  
Η χορηγία της διοργάνωσης από την 
ΔΕΠΑ Α.Ε. και την Εθνική Τράπεζα 
δείχνει και την πολιτική βούληση πίσω 
από το εγχείρημα.

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων της Τουρκίας Ριφάτ 
Χισαρτσικλίογλου έφερε το παράδειγμα 
της γαλλογερμανικής συνεργασίας, 

ζήτησε την άρση 
της βίζας και των 
περιορισμών στα 
TIR και πρότεινε 
ως   «καλύτερο 
σχέδιο εξόδου μας 
από την κρίση» την 
...Τουρκία. 

Τώρα τι είδους συνεργασία μπορεί 
να γίνει μεταξύ μιας κατεστραμμένης 
Ελλάδας και μιας Τουρκίας στο ζενίθ 
τής ανάπτυξής της, φάνηκε κι από τις 
δηλώσεις τού προέδρου τού Εμπορικού 
Χρηματιστηρίου Αδριανούπολης, Μου-
σταφά Γιαρντιμτζή: «αν ο γείτονάς σου 
κοιμάται νηστικός, εμείς δεν μπορούμε 
να κοιμόμαστε χορτάτοι»! Άκου τούρκικο 
θράσσος και ελλαδική κατάντια! Μέχρι 
κι ο Κουτσίκος ένιωσε την ανάγκη να 
διευκρινίσει ότι «σε καμμιά περίπτωση 
δεν αισθανόμαστε μειονεκτικά έναντι 
των Τούρκων επιχειρηματιών»...
Πάντως ακούστηκαν και ορισμένα λογικά 
αιτήματα από την ελληνική πλευρά, όσον 
αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα 
στην Τουρκία. Ο πρόεδρος του Εμπορικού 
- Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, 
Ν. Αγγελίδης, π.χ., έθεσε το θέμα του 
«παράλογου προστατευτισμού» της 
γείτονος, είτε άμεσα με δασμούς, είτε 
έμμεσα με αμφισβήτηση των πιστοποι-
ήσεων των προϊόντων μας από διεθνώς 
αναγνωρισμένους οίκους (οι Τούρκοι 
ζητούν πιστοποίηση και από δικό τους 
φορέα!). 
Βεβαίως η τοπική (κι όχι μόνο) ελληνική 
οικονομία χρειάζεται χρήματα - οξυγόνο 
για την ανάπτυξή της. Όμως οι όροι 
υπό τους οποίους κάτι τέτοιο θα γίνει 
προφανώς και έχει τεράστια σημασία. Ας 
κρατάμε γενικώς μικρό καλάθι.

Τό πασόκειο σχῆµα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΑΛΛΑ...
Καθώς ὁ νόµος (Ν. 3852/2010, παρ. 7, ἄρθρο 267) προβλέπει ὑποχρεωτική 
ἀπογραφή τῶν πάσης φύσεως περιουσιακῶν στοιχείων, ἀπαιτήσεων 
καί ὑποχρεώσεων τῶν νέων Δήµων  µέχρι τίς 28.2.2011, τά περιθώρια εἶναι 
ἀσφυκτικά. Πόσο µᾶλλον ὅταν δἐν ἔχει ἀκόµη ἐκδοθεῖ ἡ ἀπόφαση τοῦ 
ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν πού θά ρυθµίσει τά σχετικά θέµατα! Μέσα στό 
ἀσφυκτικό αὐτό πλαίσιο τί θά γίνει σέ ἕναν δῆµο ὅπως τῆς Κοµοτηνῆς, ὅπου 
τό µέν µπάχαλο καλά κρατεῖ, ἡ δέ οἰκονοµική κατάσταση βρίσκεται σέ σηµεῖο 
συναγερµοῦ; Καί, κυρίως, ποιός ἐγγυᾶται τήν διαφάνεια καί τό ἀδιάβλητο 
τῆς διαδικασίας; Ὅλοι ἀντιλαµβανόµαστε τό τί µπορεῖ νά παιχτεῖ. Μήπως 
ἡ ὅλη διαδικασία πρέπει νά πιστοποιηθεῖ ἀπό ὁρκωτούς λογιστές, ὡς ἕνα 
µίνιµουµ µέτρο διασφάλισης τῆς διαδικασίας; Δήµαρχε, τί λές; 
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Γιά τρίτη χρονιά ἐφέτος δηµοσιεύουµε 
µιάν ἀνασκόπηση τῶν (φανερῶν) 
ἐξελίξεων στό µειονοτικό ζήτηµα τῆς 
Θράκης, ἕνα χρήσιµο -πιστεύουµε- 
ἐργαλεῖο γιά ὅποιον ἐνδιαφέρεται...

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-Στό ∆ιδυµότειχο ὁ δήµαρχος τοῦ 
Οὐζούν Κιοπρού Ἐνίς Ἰσµπιλέν καί ὁ 
ὁµόλογός του ἀπό τήν Αἶνο, Ἀχµέτ Τσαΐρ, 
συναντήθηκαν µέ δηµάρχους, ἔπαρχο, 
ὑπερνοµάρχη, Μητροπολίτη καί µίλησαν 
γιά τήν ἀναστήλωση τοῦ Ἅη Γιάννη στό 
Οὐζούν Κιοπρού.
-Στίς 22/1 µεγάλη ἐκδήλωσή µας στήν 
Ἀλεξανδρούπολη σχετικά µέ τόν ρόλο 
τοῦ Προξενείου.
-Στίς 29/1 ἡ ἐκδήλωση 
γιά τή Μέρα Μειονοτικῆς 
Περηφάνειας µαζεύει 700 
ἄτοµα στό Σέλερο
-Στόν τριήµερο ἑορτασµό 
τῆς 29/1 ξαναγίνεται τό 
«Φεστιβάλ τουρκικοῦ 
κινηµατογράφου» ἀπό τόν 
Σύλλογο Ἐπιστηµόνων 
Μειονότητας, «µέ συνει-
σφορά τοῦ Προξενείου 
τῆς Τουρκίας» καί τίς δύο 
µεγάλες ἐφηµερίδες τῆς 
πόλης χορηγούς!
-Στίς 30/1 ἡ Συµβουλευτική 
Ἐπιτροπή, ὑπό τούς δύο τουρκοµουφτῆδες 
ἐπισκέφτηκε τήν Τουρκία καί συναντήθηκε 
µέ τήν ἡγεσία τῆς γείτονος: Γκιούλ, 
Ἐρντογάν, Νταβούτογλου, Μπαϊκάλ, 
Μπολούκµπασι, Κιλίτς, Μπαρντάκογλου, 
Μουεζίνογλου,  TRT, «Ζαµάν», µουφτεία 
τῆς Κωνσταντινούπολης, τό µαυσωλεῖο 
τοῦ Κεµάλ καί τό ...Γενικό Ἐπιτελεῖο τῶν 
Ἐνόπλων ∆υνάµεων!
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
-Ὁ ἀρχιγραµµατέας τοῦ τουρκικοῦ 
Προξενείου µπαίνει µέ κολικό νεφροῦ 
στό νοσοκοµεῖο Κοµοτηνῆς καί σέ 
λίγο βρίσκεται στό προσκέφαλό του ὁ 
...ὑπερνοµάρχης Μηνόπουλος.
-Οἱ ΕΠΑΘίτες δάσκαλοι τίµησαν τόν 
Πρόξενο καί παρέλαβαν τουρκικά λεξικά.
-Στίς 17/2 ἐπιστολή 211 ἐκλεγµένων 
µειονοτικῶν στά συναρµόδια ὑπουργεῖα 
ζητώντας «νηπιαγωγεῖα δίγλωσσα».
-Στήν Πόλη ἔκθεση ζωγραφικῆς τοῦ 
∆ηµήτρη Ναλµπάντη καί τῆς Ἀσλί 
Ντεγέρ Σεζγκίν, ἀφιερωµένη στήν 
«ἑλληνοτουρκική φιλία». Παρόντες ὁ 
πρόξενος τῆς Κοµοτηνῆς Μ. Σάρνιτς, µέλη 
τοῦ Συλλόγου Ἀλληλοβοήθειας Τούρκων 
∆υτικῆς Θράκης, ἡ Περβίν Χαϊρουλά τοῦ 
ΠΕΚΕΜ, ὁ Μουσταφά Κατραντζή τοῦ 
Συλλόγου Ἐπιστηµόνων καί ὁ µόνιµος 
θαυµαστής τῆς Σεζγκίν, ὑπερνοµάρχης 
...Γιῶργος Μηνόπουλος!
ΜΑΡΤΙΟΣ
-Στίς 3/3 ἐπιστολή τοῦ Συλλόγου Ποµάκων 
Ν. Ξάνθης στόν Γιῶργο Παπανδρέου καί 
στήν Ἄννα ∆ιαµαντοπούλου θύµιζει ὅτι 
ἐξακολουθεῖ τό ἐπίσηµο ἑλληνικό κράτος 
νά τούς µαθαίνει ....τούρκικα.
-Στίς 11-13/3 ὁ Ἀχµέτ Μέτε πῆγε στό 
Κόσοβο, συνοδεύοντας ἀποστολή 20 
παιδιῶν πού ἔλαβαν µέρος σέ διαγωνισµό 
ἀπαγγελίας τοῦ τουρκικοῦ ἐθνικοῦ ὕµνου! 
Ὁ Μέτε συνάντησε τόν Τοῦρκο πρέσβη, 
τόν ὑπουργό Ἐπικρατείας τοῦ Κοσόβου, 
ἀξιωµατούχους τοῦ τοπικοῦ τουρκικοῦ 
κόµµατος, τήν ἰσλαµική ἕνωση τοῦ 
Πρίζρεν καί τόν διοικητή τῆς στρατιωτικῆς 
δύναµης τῆς Τουρκίας στήν περιοχή!
-Στήν ἔκθεσή της γιά τή Θράκη ἡ 
«Εὐρωπαϊκή Ὁµοσπονδία Τούρκων 
∆. Θράκης» τοῦ Χαλίτ Χαµπίµπογλου, 
καταγγέλεται ἡ ἱστοσελίδα µας proxeneio-

stop.org. Ἐπιχειρεῖται ἀπό κοινοῦ µέ τήν Π. 
Χαϊρουλάχ τοῦ Συλλόγου Ἐπιστηµόνων 
παρέµβαση (22/3) γιά «ἀδικήµατα µίσους» 
στό Γραφεῖο ∆ηµοκρατικῶν Θεσµῶν καί 
Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων τοῦ ΟΑΣΕ.  
-Μεῖζον θέµα γίνεται ἀπό τούς τουρκό-
φρονες ἡ ...διάρρηξη τοῦ κυλικείου τῆς 
«Τουρκικῆς Νεολαίας Κοµοτηνῆς». Γιά τό 
ὅτι λειτουργοῦσε χωρίς ἄδεια, ἄχνα!
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
-Στίς 1/4 ὁ Τ. Ὀµέρ τῆς «Μιλλέτ» γράφει 
ἐναντίον µας, ἐπειδή ζητᾶµε τό ξήλωµα 
τοῦ Προξενείου τῆς Κοµοτηνῆς. 
-Μάντατζη καί Χατζηοσµάν προειδοποι-
οῦν τήν Κυβέρνηση, δηµοσίως καί µή, 
πώς δέν θά δεχθοῦν καµµία ἀναγνώριση 
τῆς ποµακικῆς γλώσσας.

-Σέ 65 σπουδαστές τῆς τουρκικῆς 
∆ιπλωµατικῆς Ἀκαδηµίας πού ἔρχονται 
στή Θράκη µιλάει ὁ Πρόξενος Σάρνιτς 
στήν «Τουρκική Νεολαία».
-Βραδυά ...ποίησης τῆς Φυσούν Σουκά 
στήν (παράνοµη) Τουρκική Νεολαία 
Κοµοτηνῆς καί δίπλα στόν Πρόξενο ὅλο 
τό τοπικό πολιτικό προσωπικό.
-Μήνυση κατά παντός ὑπευθύνου ἀπό 
τούς 70 ἰµάµηδες τῆς Ροδόπης πού 
ἔµειναν µέ τόν διορισµό στό χέρι, ἀφοῦ ὁ 
νόµος δέν ἐφαρµόστηκε ποτέ.  
-Στίς 11/4 στή Σµύρνη, τό τοπικό 
παράρτηµα τοῦ Συλλόγου Ἀλληλεγγύης 
Τούρκων ∆.Θράκης (BTTDD) 
διοργάνωσε συνέδριο γιἀ «Τά 
προβλήµατα τῶν Τούρκων τῆς ∆. Θράκης 
καί δρόµοι ἐπίλυσής τους». Συµµετεῖχαν: 
ὁ Χαλίτ Χαµπίπογλου ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή 
Ὁµοσπονδία Τούρκων ∆. Θράκης 
(ΑΒΒTF), ὁ πρόεδρος τοῦ BTTDD 
Φερούχ Οζκάν, ἡ χήρα τοῦ Σαδίκ Ἀχµέτ,  
ὁ πρόεδρος τοῦ συλλόγου Τούρκων 
δασκάλων ∆. Θράκης Σαµί Τοραµάν,  ὁ 
ἀντιπρόεδρος τῆς κοινότητας νέων Ἰρφάν 
Τσακίρ, ἡ Περβίν Χαϊρουλά, διευθύντρια 
τοῦ BAKEŞ, ὁ Ο. Χατζηιµπράµ τῆς ΤΕΞ, 
ὁ πρόεδρος τοῦ συλλόγου Ἀλληλεγγύης 
καί πολιτισµοῦ Τούρκων Ρόδου, Κῶ 
καί ∆ωδεκανήσου, γιατρός Μουσταφά 
Καϊµακτσί κ.ἄ.
-Στίς 17/4 δεκάδες µουσουλµάνοι τῆς 
Θράκης ὑπό τόν Σερήφ πᾶνε στά Ὕψαλα 
γιά τά γενέθλια τοῦ Μωάµεθ, µπροστά σέ 
ἀφίσες τοῦ ...Κεµάλ.
Στίς 18/4 µεγάλη ἐκδήλωση τῆς Κίνησής 
µας κατά τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου στήν 
Ὀρεστιάδα, ἐνώπιον 200 ἀνθρώπων.
Στὶς 26 καὶ 27 Ἀπριλίου στό Μπακού, στὸ 
2ο παγκόσµιο συνέδριο θρησκευτικῶν 
ἡγετῶν µετεῖχαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, πέρα 
ἀπό µητροπολίτες καὶ ὁ ...τουρκοµουφτὴς 
Κοµοτηνῆς Ἰµπραήµ Σερήφ.
ΜΑΪΟΣ
-Ἐκδροµή τοῦ µειονοτικοῦ συλλόγου 
Ἰάσµου στήν Ψευτοµακεδονία τῶν 
Σκοπίων.  
-Στίς 6/5 στό Χιντερλέζ τῶν Θερµῶν 
γίνονται δύο ἑορτασµοί, ἕνας τοῦ Μέτε 
κι ἕνας τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου 
Ποµάκων. Ἕνα ἱκανό ρῆγµα...

-Ἔρχονται στή Θράκη 92 δήµαρχοι καί 
παρατρεχάµενοι ἀπό τήν Τουρκία, µαζί µέ 
τόν πρόεδρο τοῦ ἀλυτρωτικοῦ Συλλόγου 
Ἀλληλεγγύης Τούρκων ∆. Θράκης (Κων/
πολης) Φερούχ Ὀζκάν.
-Ἀνακοινώνεται ἡ ποινή τοῦ φωτογράφου 
Μ. Μποσταντζή ἀπό τό Σιδηροχώρι τοῦ 
Ἕβρου: 4 χρόνια φυλακή γιατί συνελήφθη  
τόν Ἰούλιο τοῦ 2009 στή Σαµοθράκη ἐπ’ 
αὐτοφώρῳ καί ὁµολόγησε ὅτι δούλευε 
ὡς κατάσκοπος τῆς Τουρκίας.
-Στίς 9/5 ἀνάµεσα ∆αρµένη καί 
Σκάλωµα τιµήθηκαν οἱ 9 ἐπιδροµεῖς 
τῆς ὀθωµανικῆς ἐµπροσθοφυλακῆς πού 
σκοτώθηκαν στήν κατάληψη τῆς Θράκης! 
Γιά ξεκάρφωµα, ἔγινε καί µία προσευχή 
κατά τῆς ...ἀνοµβρίας! Τό τζάµπα φαγητό 
ἔφερε 5.000 - 8.000 κόσµο. Μετεῖχαν: ὁ 
Πρόξενος Μ. Σάρνιτς, ὁ τουρκοµουφτής 
Ι. Σερήφ, ὁ βουλευτής Ἀ. Χατζηοσµάν, 
τοπάρχες καί ἀρκετοί ἐκ Τουρκίας.
-Στίς 23/5 στόν Ἐχῖνο Μέτε καί Πρόξενος 
δίνουν ρεσιτάλ µειονοτικοῦ ἀλυτρωτισµοῦ 
µέ σηµαῖες τῆς ἀνεξάρτητης ∆. Θράκης, 
ποιήµατα γιά τόν Πορθητή τῆς Πόλης, 
µύδρους κατά τῶν Ποµάκων κτλ.
ΙΟΥΝΙΟΣ
-Ὁ δήµαρχος Ξάνθης Μ. Στυλιανίδης πάει 
στό τζαµί τῶν Κιµερείων γιά τό «χάτιµ», 
µαζί µέ Πρόξενο καί Μέτε καί κυκλοφορεῖ 
θερµή χειραψία του µέ τόν Σάρνιτς.
-Στίς 8/6 τό δηµοτικό συµβούλιο Μύκης 
ζητᾶ ὁµόφωνα ἀπό τήν Περιφέρεια 
ΑΜ-Θ νά κοπεῖ τό ποµακόφωνο δελτίο 
είδήσεων ἀπό τό (ἰδιωτικό!) κανάλι 6 τῆς 
Ξάνθης, ὡς «πράξη στρεφόµενη κατά τῆς 
µειονότητας»!
-Ὁ σύλλογος “Χίλια” καί τό “ἵδρυµα 
διαφύλαξης τοῦ Τεκκέ Σαΐντ Ἀλῆ Σουλτάν”, 
διαµαρτύρονται στήν ἀµερικανική 
Πρεσβεία γιά τήν ἔκθεση ἀνθρωπίνων 
δικαιωµάτων (11/3/10), ὅπου, δίπλα στούς 
Σουνίτες, ἀναφέρονταν κι οἱ Ἀλεβίτες τῆς 
Θράκης. Κατά τούς προξενοσύλλογους 
δέν ὑπάρχει καµµία διαφορά µεταξύ τῶν 
δύο µουσουλµανικῶν κοινοτήτων.
-Στὶς 16/6 στὸν Ἐχῖνο ὁ Μέτε διοργάνωσε 
ποδοσφαιρικὸ τουρνουὰ καὶ διαγωνισµὸ 
ἀπαγγελίας (ἐθνικιστικῆς) ποίησης τῆς 
«τουρκικῆς µειονότητας», µὲ τὸν Πρόξενο 
Μουσταφὰ Σαρνὶτς ἐπὶ σκηνῆς.  
-∆ηµοσιεύονται βαρειές κατηγορίες τοῦ 
Μέτε (προδότες, χαφιέδες, παρακρατικοί) 
κατά βουλευτῶν, δηµοσιογράφων κτλ. 
-Στίς 26/6 τό ὑπουργεῖο Παιδείας 
διοργάνωσε στήν Κοµοτηνή ἡµερίδα µέ 
θέµα «Ἡ Εἰδική Παιδαγωγική Ἀκαδηµία 
Θεσ/νίκης: παρελθόν, παρόν, µέλλον».
-Στόν ΟΑΣΕ (Ἀστάνα, 28/6) ἡ Μελέκ 
Κιρµατζί ἀπό τήν «Εὐρωπαϊκή 
Ὁµοσπονδία Τούρκων ∆. Θράκης» καί 
ἡ Περβίν Χαϊρουλά ἀπό τόν Σύλλογο 
Ἐπιστηµόνων Μειονότητας ἐπιτέθηκαν 
κατά τῆς Ἑλλάδος γιά τήν ...«αὔξηση τῶν 
στερεοτύπων καί τῶν προκαταλήψεων» 
καί τήν «αὔξηση τῶν περιστατικῶν 
ὑποκίνησης µίσους σέ βάρος τῆς 
Τουρκικῆς Μειονότητας τῆς ∆. Θράκης».
ΙΟΥΛΙΟΣ
-Στίς 3/7 στό πανηγύρι τοῦ ἀλυτρωτικοῦ 
Συλλόγου Ἀλληλοβοήθειας Τούρκων ∆. 
Θράκης παρίστανται δύο ὑπ. δήµαρχοι 
τοῦ ΠαΣοΚ, Τσολακίδης -Χ΄΄ευαγγέλου. 
-Νεοθωµανικό συµπόσιο τῶν τουρκικῶν 
φύλων (Γιάλοβα, 16-22/7) µέ τόν ὑπουργό 
Φαρούκ Τσελίκ νά ἐγγυᾶται τήν παρουσία 
τῆς χώρας του ὅπου βρίσκεται Τοῦρκος!
-Στίς 23/7 ἔρχεται στή Θράκη ὁ Τοῦρκος 
ἀντιπρόεδρος Μπουλέντ Ἀρίντς καί 
µιλάει στόν Ἐχῖνο γιά τό ὀθωµανικό 
παρελθόν τῆς «τούρκικης µειονότητας», 
µέσα σέ συνθήµατα Γκρίζων Λύκων. 
-Ὁ δῆµος Κοµοτηνῆς ξανασυµµετέχει στό 
διεθνές φεστιβάλ παραδοσιακῶν χορῶν 
τῆς Κεσάνης, παρά τήν παρουσία τῆς 

«Βόρειας Κύπρου» δίπλα του.
-Στίς 30/7 ἡ Θ. ∆ραγώνα ἐνηµερώνει τήν 
ΕΠΑΘ ὅτι δέν θά δεχθεῖ φέτος πρωτοετεῖς 
φοιτητές, δηλ. µελλοντικούς δασκάλους 
µειονοτικῶν σχολείων.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Στό ἐκτουρκισµένο πανηγύρι τοῦ 
«Χίλια» δέν παρίσταται κανένας Ἕλληνας 
ἐπίσηµος. Στόν λόγο του ὁ Πρόξενος µιλᾶ 
γιά τόν λαό τῆς εὐρύτερης περιοχῆς
Στίς 12/8 οἱ βουλευτές Μάντατζη καί 
Χατζηοσµάν συναντοῦν Γκούλ, Ἐρντογάν 
καί Νταβούτογλου στήν Τουρκία, 
«µεταφέροντας τήν ἀγάπη τῆς τουρκικῆς 
κοινότητας τῆς ∆. Θράκης». 
Στίς 13/8 ἄγνωστοι σπᾶνε ταφόπλακες 
στό µειονοτικό νεκροταφεῖο τοῦ Πός 
Πός καί κάποιοι παρασέρνουν µέρος τῶν 
Ροµά κατοίκων σέ διαδήλωση - ἔκκληση 
βοήθειας στό τουρκικό Προξενεῖο. Μόνη 
φωνή ψυχραιµίας τοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων 
Μουσουλµάνων Πός Πός πού ὑπαινίσ-
σεται περίπτωση προβοκάτσιας. 
Στό ταξίδι του στήν Τουρκία (Καλλίπολη) 
ὁ Μειονοτικός Σύλλογος νοτίου Ἕβρου  
τίµησε τούς «δυτικοθρακιῶτες µάρτυρες 
πού ἔπεσαν γιά τήν πατρίδα»!
Κατά ἑκατοντάδες µεταφέρει στά 
παζάρια τῆς Κεσάνης ὁ δῆµος Τοπείρου 
τούς (µουσουλµάνους, κυρίως) δηµότες 
του, προεκλογικά καί µετεκλογικά. Στίς 
καταγγελίες µας (καί τοῦ Ἐµπορικοῦ 
Συλλόγου Ξάνθης) ἀπαντᾶ ἡ σιωπή του.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Στίς 1/11 τό «Καραβάνι τῆς Ἀφθονίας» 
τοῦ δήµου Μπαϊράµπασα τῆς Πόλης 
ξανάρχεται γιά τό Ραµαζάνι στή Θράκη καί 
στό Εὔλαλο, ἐνώπιον Μέτε καί Προξένου, 
χαιρέτισε ὁ Μάντατζη, δηλώνοντας 
«εἴµαστε ὅλοι ἐγγόνια τῶν Ὀθωµανῶν»!
Στίς 5/9 σέ διεθνές συνέδριο τοῦ ἰσλαµικοῦ 
ἱδρύµατος IRCICA γιά τό Κοράνι, στήν 
Πόλη, µετέχουν οἱ Τ. Μάντατζη, Α. 
Χατζηοσµάν, Ι. Σερήφ, Τζεγκίζ Ὀµέρ καί ὁ 
Τοῦρκος Πρόξενος Κοµοτηνῆς.
Ἡ Κοµοτηνή ἀδελφοποιεῖται µέ τό 
Κίρτζαλι τῆς νότιας Βουλγαρίας, πόλη 
κοντινή, πού κατοικεῖται κατά 90% ἀπό 
µουσουλµάνους. 
Ἡ Σιµπέλ Μουσταφάογλου, ἀντινοµάρχης 
Ροδόπης καί πουλέν τοῦ τοπικοῦ 
ΠαΣοΚ, ἀνακοινώνει τήν κάθοδό της 
στίς δηµοτικές ἐκλογές ἐπικεφαλῆς τοῦ 
προξενικοῦ συνδυασµοῦ «Πρῶτο βῆµα 
γιά τήν Ἰσότητα» στήν Κοµοτηνή. ∆έν 
διαγράφηκε ἀπό τό κόµµα της ὥς τώρα.
Στίς 18-19/9 γίνεται τούρκικο «φιλαν-
θρωπικό» παζάρι στήν Ξάνθη, ὑπό τήν 
αἰγίδα τοῦ Προξενείου Κοµοτηνῆς.
Οἱ τουρκοµουφτῆδες παραδίδουν στόν 
Πρόξενο 340.363 εὐρώ πού συγκέντρωσαν, 
λέει, µέ ἔρανο στή µειονότητα γιά 
«τά ἀδέλφια τοῦ πληµµυροπαθοῦς 
Πακιστάν»! Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς µητέρας 
- πατρίδας τά στέλνει στήν Τουρκία µέσῳ 
τῆς τράπεζας Ζιραάτ!
Στό Εὔλαλο τῆς Ξάνθης σέ χάτιµ 
(26/9), ἐνώπιον τῶν Μέτε, Μάντατζη 
κτλ ἀπαγγέλονται πάλι ποιήµατα γιά 
τό «γενναῖο τουρκικό ἔθνος» καί τήν 
«καταστροφή τῶν ἐχθρῶν του».
276 Ἕλληνες καθηγητές Πανεπιστηµίου 
ἀπό ὅλον τόν κόσµο συνυπογράφουν 
κείµενο πού ζητᾶ τήν προσοχή τοῦ ἔθνους 
στή Θράκη. 
Στίς 28/9 τό γαλλικό κανάλι TV France 
3 πάει γιά ντοκιµαντέρ στίς Θέρµες 
τῆς Ξάνθης ἀλλά οἱ τουρκόφρονες 
ξεσηκώνουν τόν κόσµο, µαζεύουν κάπου 
100 ἄτοµα καί ἐνώπιον τῆς Ἀστυνοµίας  
λογοκρίνουν τά στιγµιότυπα πού τούς 
«ἐξέθεταν» ὡς Ποµάκους! 
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► Παραιτήθηκε, λέει, ο (μέχρι πρότινος 
Δήμαρχος) κυρ Αλεξανδρής από την 
θέση του επικεφαλής της μείζονος 
αντιπολίτευσης. Πήγε σπίτι του, πάει. Δεν 
θα σταθούμε στους λόγους. Θα σταθούμε 
στα λόγια που είπε πριν μας παρουσιάσει 
τους «λόγους» της αποχωρήσεως. Πού 
πήγαν οι μεγαλοστομίες πως «ακόμα έχει 
να προσφέρει»; Ότι θέλει να προσφέρει; 
Ότι μπορεί να προσφέρει; Ότι πρέπει να 
προσφέρει; Δηλαδή είναι “τρε μπανάλ” γι’ 
αυτόν η θέση του αντιπολιτευόμενου; Ίσα 
ίσα πρέπει να ελέγχει την συμπολίτευση 
προς όφελος των δημοτών, και ιδίως αυτών 
που τον εμπιστευτήκαν, με τη γνώση των 
θεμάτων που (κανονικά πρέπει να) διαθέτει. 
Ελλάς, φίλοι μου. Μετά αναρωτιόμαστε τί 
έχουν τα έρμα και ψοφάνε...

► Καλά θα μας τρελλάνετε εντελώς; 
Και δεν μιλώ για τους επαγγελματίες 
“αντιρατσιστές” αλλά και για ορισμένους 
από εμάς που ενώ ζούνε στο πετσί τους την 
λαίλαπα της λαθρομετανάστευσης παρόλα 
αυτά εναντιώνονται στον φράχτη των 12,5 
χιλιομέτρων που πρόκειται να τοποθετηθεί 
στην Ν.Βύσσα. Εντάξει, δεν είναι και 
πανάκεια αλλά κάτι είναι κι αυτό από το 
τίποτα. Φυσικά όλοι αυτοί τα σπίτια τους τα 
κλειδαμπαρώνουν με χίλια δυό συστήματα 
ασφαλείας “γιατί φοβούνται”. Τί φοβάστε 
ρε; Ποιό το πρόβλημα; Όπως ακριβώς 
βλέπετε τα σπίτια σας, έτσι ακριβώς πρέπει 
να βλέπετε και την Πατρίδα σας ΣΕ ΟΛΑ. 
Γιαυτό πάμε από το κακό στο χειρότερο. 
Πάντως μας έκαναν και γελάσαμε με έναν 
από τους λόγους που επικαλέστηκαν: 
“Όσο περισσότερο δυσκολεύουμε την 
είδοσο τόσο θα ανεβάζουνε τις τιμές 
οι λαθροδιακινητές”, λένε. Δηλαδή, αν 
κατάλαβα καλά, θέλουνε να το κάνουμε 
“μπάτε σκύλοι αλέστε” για να ...ρίξουμε 
τις τιμές; Πλάκα έχει να θαρρούν ότι έτσι 
θα δώσουν και γροθιά στον πληθωρισμό...

► Κάτι ακούγεται πως και στην πόλη 
μας θα ελλιμενίσουν καράβι για “πλωτό 
κέντρο υποδοχής λαθρομεταναστών”. 
Καλά, στο “γεωστρατηγικό - νευραλγικό” 
μας λιμάνι έχουν σκοπό να εφαρμόσουν 
τέτοιο πράμα; Δεν θα ενοχλεί τις 

φορτοεκφορτώσεις αγαθών, τα επιβατικά 
πλοία, τα κρουαζιερόπλοια, τα γιότ, τα 
τάνκερ κλπ; Πάντως μετά από νεκροταφείο 
παρατημένων σαπιοκάραβων, θα γίνει 
το ...λιμάνι των στεναγμών. Μπορεί να 
έχει και τα καλά του αυτό. Κάθε φορά 
που πιάνει κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι 
μας  (έχουμε αναφέρει για τα Κυπριακά) 
είθισται οι μισοί τουλάχιστον επιβάτες 
να πηγαίνουν στην Τουρκία. Λέτε και σε 
αυτήν την περίπτωση οι μισοί διαμένοντες 
να πεταχτούν κατά κεί; Καλό σχέδιο 
επαναπροωθήσεως ακούγεται.

► Τί έγινε ρε παιδιά; Σαουδική Αραβία 
γίναμε; Πού βρήκαμε τόσα φράγκα για να 
κατασκευάσουμε τέτοιο έργο “μαμούθ”; 
Επένδυση γύρω στα 200 εκατομμύρια 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην 
περιοχή της Αμφιτρίτης (έξω από την πόλη 
μας) σε μιά έκταση 300 στρεμμάτων όπου 
θα περιλαμβάνει γήπεδα, κολυμβητήρια, 
ποδηλατοδρόμια, ξενώνες, καταστήματα 
κλπ κλπ, θα απασχολεί γύρω στους 
400 εργαζόμενους και θα είναι κάτι το 
μοναδικό σε όλην την Ελλάδα (και στα 
Βαλκάνια). Το έργο και οι εγκαταστάσεις 
θα ανήκουν στον Εθνικό Αλεξ/πόλεως 
αλλά η χρηματοδότηση, η σύμβαση, το 
καθεστώς και, το κυριότερο, ποιά εταιρεία 
κρύβεται από πίσω, είναι αόριστα.” Αν 
υποπτευθώ πως από πίσω είναι καμμιά 
εταιρεία Χρυσού ...θα πεθάνω (α λά Λάκη 
Λαζόπουλου) ή καλύτερα, θα πηδηχτώ 
από το παράθυρο (α λά Γ. Λεβέντη).

► Είναι στραβό το κλίμα, θα το φάει κι ο 
Γάϊδαρος. Έχουμε χιλιοαναφερθεί σ το τέλμα 
στο οποίο βρίσκεται η αγορά της πόλεως 
(όπως και όλες οι αγορές της Ελλάδος). 
Θα την αποτελειώσουμε τώρα και με ένα 
ακόμα πολυκατάστημα που πρόκειται 
να γίνει κοντά στον κόμβο της Εγνατίας, 
στον Απαλό. Αν παραδειγματιστούμε από 
τις μεγάλες πόλεις που με τις αλυσίδες 
πολυκαταστημάτων έχουν “πεθάνει” 
τους μικροεπιχειρηματίες, τότε μαύρα τα 
μαντάτα μας. Ζήτω τα Κινέζικα, θάνατος 
στους μαγαζάτορες!!! Όλε! Όλε! Όλε!

► Έχουμε ξαναγράψει για το νέο 

αλεξανδρουπολίτικο μπλόγκ “ΓΡΑΦΙΚΗ 
ΠΑΛΙΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ” που κάνει πάταγο 
στην πόλη. Έχει κερδίσει, διαδικτυακώς, 
τις εντυπώσεις. Σχεδόν όλη η πόλη “περνά” 
από τις σελίδες του μπλόγκ καθώς θυμίζει, 
συγκινεί, διασκεδάζει. Άντε, και ...κίνημα.

► Η λίστα με τους απλήρωτους συμπολίτες 
μας δεν έχει τέλος. Η γραφειοκρατία (αυτό 
το τέρας που δεν λέει να ψοφήσει) μαζί 
με την αφραγκία, κάνουν ...θαύματα. Οι 
εργαζόμενοι στον φορέα Διαχείρισης του 
Δέλτα του Έβρου (εργαζόμενοι αορίστου 
συμβάσεως) έχουν να πληρωθούν από 
τον Φλεβάρη του 2010! Δεν πήραν μία! 
Τίποτις! Ούτε ευρώ! Σχεδόν έναν χρόνο 
έχουν να πληρωθούν και η κατάσταση 
είναι τραγική. Τώρα πώς ζούνε, δεν ξέρω.
Περιμένουν “μιά τελευταία υπογραφή” 
λένε. Τί υπογραφή είναι αυτή ρε παιδιά; 
Φέρτε να την βάλουμε εμείς να τελειώνου- 
με. Αυτοί που πρέπει να βάλουν την “τε-
λευταία υπογραφή” έχουν μείνει για έναν 
ολόκληρο χρόνο απλήρωτοι ποτέ τους;

► Εθνικό πάρκο “Δαδιάς - Λευκίμης” ή 
αλλιώς “Εθνικός σκουπιδότοπος απείρου 
φυσικού κάλλους”. Κι όμως, άλλες δύο 
παράνομες χωματερές ξεφύτρωσαν 
τον τελευταίο καιρό στην “οικολογική-
περιβαλλοντολογική ναυαρχίδα” μας, το 
δάσος της Δαδιάς. Το εγκαταλλειμένο 
στρατόπεδο και το Διαβολόρρεμα 
μετατράπηκε σε μιά ωραία χωματερή. Έ, 
και πού το παράξενο; Η ακαλαισθησία 
μας, η αδιαφορία μας και η απαξίωση για 
τον τόπο μας έχουν κτυπήσει κόκκινο”. 
Ξιπαστήκαμε τώρα...

► Είδατε ρε σείς που μιά απλή επίσκεψη 
μπορεί να μας ανεβάσει ψυχολογικά; Ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας 
(σκόπιμα αναφέρω τον θεσμικό ρόλο, 
διότι αυτός μετρά κι όχι το πρόσωπο αυτό 
καθεαυτό) ήρθε τα Θεοφάνεια και γιόρτασε 
τα Φώτα με τους Ακρίτες των Μαρασίων, 
του Άρδα και γενικότερα του Βορείου 
Έβρου. Όλη η περιοχή είχε να το λέει το 
“γεγονός”. Ανέξοδο και συμβολικότατο. 
Κανονικά τα πάντα θα πρέπει να γίνονται 
στην Περιφέρεια και δή σε ακριτικές 
περιοχές. Αφού τίποτα άλλο δεν γίνεται 
για μας, τουλάχιστον ας χορταίνουμε 
“ψυχολογικά”...

► Παραπήγε η κατάσταση με τα 
αδέσποτα σκυλιά στην πόλη μας. Από την 
μιά έχουμε τον αδιάφορο Δήμο και από 
την άλλη κάτι υστερικές, συμπλεγματικές 
“φιλοζωικές” φωνές που ουρλιάζουν για 
τα “δικαιώματα” των ζώων προκειμένου 
να μην τα πειράξουνε και έφτασε η 
κατάσταση στο απροχώρητο με τις αγέλες. 
Νά, προχθές (11-1-11) μια αγέλη όρμηξε 
σε μιά περαστική γυναίκα και ευτυχώς 
επενέβησαν άλλοι περαστικοί και δεν την 
ξέσκισαν. Καλά και τα ζωάκια, καλή και η 
“ζωοφιλία” αλλά ας πάρουμε τα μέτρα μας 
για να μην θρηνήσουμε κάνα θύμα (και 
ιδίως παιδάκι) και τότε, ποιός είδε τον Θεό 
και δεν τον φοβήθηκε, από τον γονιό...
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΔΩΡΟ «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ»!

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

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

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

 Τό θεωρεῖτε καλή ἰδέα; Βάλτε το ἀµέσως µπρός!

Μία ἀκόµη ἔκδοση ποιητικῆς 
συλλογῆς («Μπαλκόνι στόν 3ο» 
τοῦ Τάσου Συµεωνίδη) ἀπό τήν 
Ξάνθη καί τίς ἐκδόσεις Σπανίδη. Τό 
βιβλίο παρουσιάζεται στή Δηµοτική 
Πινακοθήκη Ξάνθης στίς 21/1/11 
(19.30). Ἡ δουλειά πού γίνεται ἀπό τόν 
φίλο Μιχάλη στόν τοµέα αὐτόν εἶναι 
κυριολεκτικά µοναδική, τοὐλάχιστον 
στή Θράκη. Στούς δύσκολους καιρούς 
πού ἤρθανε ποιός θά στηρίξει νέους 
(καί µή) συγγραφεῖς, ποιητές µά καί 
συλλόγους, ἔντυπα ἤ ἐκδηλώσεις; 
Δυστυχῶς µόνον ἕνα ὄνοµα ξέρουµε...

ΕΛ.ΑΣ., ὅπως 
Ἑλληνική Ἀσηµαντότης
Σέ µία ἀπό τίς ἀµερικανικές 
διαρροές λόγῳ τοῦ Wikileaks 
πληροφορηθήκαµε τήν πρό ἑνός 
ἔτους συνάντηση τοῦ Ἀµερικανοῦ 
πρέσβη Ντ. Σπέκχαρντ µέ τήν 
ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου Προστασίας 
τοῦ Πολίτη. Καί πράγµατι, ἐνῶ ἔγινε 
µέγας ντόρος στά ΜΜΕ γιά τόν 
διάλογο Χρυσοχοΐδη - Σπέκχαρντ, δέν 
εἴδαµε νά πολυασχολεῖται κανείς µέ 
τή συνάντηση τοῦ ξένου διπλωµάτη 
µέ τόν ἀρχηγό τῆς ΕΛ.ΑΣ., Λευτέρη 
Οἰκονόµου (21/1/2010).
Πράγµατι εἶναι λιγάκι ὑποκριτικό νά 
ζητεῖται ὁ λόγος ἀπό τόν Χρυσοχοΐδη 
γιά ὅσα εἶπε στή συνάντηση ἐκείνη, 
ἀλήθειες πού ὅλοι γνωρίζουν 
ἀλλά δέν ὁµολογοῦν δηµοσίως. 
Ἐµᾶς πάντως µᾶς πείραξε πολύ 
περισσότερο ἡ συνάντηση µέ τόν 
ἀρχηγό τῆς ΕΛ.ΑΣ. Ἀπό πότε εἶναι 
θεµιτή µιά λεπτοµερειακή συζήτηση 
µέ ξένο πρέσβη γιά «τή νέα δοµή καί 
λειτουργία τῆς Ἀστυνοµίας καί τίς 
συνεργασίες µέ ἄλλες ὑπηρεσίες»; 

Καί τί σχέση ὑποδηλώνει τό εὐθύ 
ἐρώτηµα τοῦ Ντ. Σπέκχαρντ πρός τόν 
Ἕλληνα ἀξιωµατοῦχο νά σχολιάσει 
τόν ἐµπρησµό στήν ἑβραϊκή 
συναγωγή τῶν Χανίων, πού εἶχε 
γίνει πρίν λίγες µέρες; Ἄς σηµειωθεῖ 
ὅτι τή µέρα ἐκείνη γνωστοποιήθηκε 
ἀπό τήν Ἀστυνοµία ἡ σύλληψη δυό 
Βρετανῶν (κι ἑνός Ἕλληνα συνεργοῦ) 
καί ἡ ἀναζήτηση δύο Ἀµερικανῶν γιά 
τόν διπλό ἐµπρησµό τῆς συναγωγῆς. 
Τυχαῖο; Δέν νοµίζω...
Πάντως ὁ Οἰκονόµου εἶπε ὅλα τά 
προβλεπόµενα, µέ καταδίκες τοῦ 
ἀντισηµιτισµοῦ κτλ κτλ. Καί ἡ 
κατακλείδα; Ὁ ἀρχηγός τῆς Ἑλληνι-
κῆς Ἀστυνοµίας εὐχαρίστησε τόν 
πρεσβευτή πού «ἄνοιξε ἀπευθείας 
κανάλι ἐπικοινωνίας»! 
Μά καλά, ποῦ ζοῦµε, διάολε; Τί 
σκατά κράτος ἔχουµε ὅταν ὄχι µόνο 
συµβαίνουν τέτοια πράγµατα ἀλλά 
κι ὅταν ἀποκαλύπτονται δέν δείχνει 
νά ξιπάζεται κανένας; Μᾶλλον 
διαφορετικό νόηµα δίνουµε ἐµεῖς στίς 
λέξεις «ἐπικράτεια», « κυριαρχία» καί 
«ἀξιοπρέπεια» κι ἄλλο νόηµα τούς 
δίνουν οἱ κυβερνῶντες...
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Μηνιαία έκδοση των Ενεργών Πολιτών
τηλ. 210-3623917,  dogma.em@gmail.com

Συνέχεια από την 1η σελίδα
«Δεν μπορείτε να χωνέψετε, μου φαίνεται, ότι η Κυβέρνηση 
κάνει σωστά τη δουλειά της», απάντησε ο υπουργός 
Εξωτερικών Δ. Δρούτσας στον Π. Λαφαζάνη που υπέβαλε 
τη σχετική επίκαιρη ερώτηση. Κατανοούμε βεβαίως τις 
προπαγανδιστικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης αλλά 
εμείς εμμένουμε στο πρακτικό αποτέλεσμα της απόφασής 
της. Κι επειδή γνωρίζουμε τις ικανότητες των κυβερνώντων 
σε πυροτεχνήματα και γκεμπελισμούς, θα αναζητήσουμε το 
πλαίσιο στο οποίο ελήφθη η απόφαση αυτή.
Βρίσκεται η Κυβέρνηση σε κάποια πορεία διεκδίκησης όσων 
μας οφείλει η Γερμανία από την Κατοχή; Το ρώτησε και ο 
Π. Λαφαζάνης στη Βουλή, το έθεσε άπειρες φορές και το 
Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας 
προς την Ελλάδα: Γιατί η Ελλάδα, ιδίως η σημερινή που 
βρίσκεται στην άθλια οικονομική κατάσταση που όλοι 
βιώνουμε, δεν ζητά από το Βερολίνο όσα δικαιούται; Κι εδώ 
δεν μιλάμε για τα 25 εκατομμύρια του Διστόμου, αλλά για 
δισεκατομμύρια: 1) για τις αποζημιώσεις που μας επιδίκασε 
η Διεθνής Διάσκεψη Ειρήνης (Παρίσι 1946) και οι οποίες 
ανέρχονται σύμφωνα με διασταυρωμένες επιστημονικές 
μελέτες σε 162 δις. ευρώ 2) για την επιστροφή του κατοχικού 
δανείου το οποίο ήταν 3,5 δις. δολάρια του 1938, που σε 
σημερινά λεφτά είναι 54 δισεκατομμύρια και με τους τόκους 
πάμε σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια! Πρόκειται για 
δάνειο που κάθε έτος το εγγράφει κανονικά η Τράπεζα της 
Ελλάδος και είναι αναγνωρισμένο από διεθνείς συμφωνίες, 
το αναγνωρίζει και η Γερμανία, μάλιστα υποτίθεται ότι έχει 
κατατεθεί η πρώτη του δόση.
Όταν λοιπόν 70 χρόνια μετά τον πόλεμο όλα τούτα απλώς λες 
ότι δεν τα διέγραψες και δεν κάνεις τίποτε για να τα πάρεις 
πίσω, τι συζητάμε; Μήπως για ένα ακόμη προεκλογικό 
τέχνασμα, μία ακόμη αποπλάνηση του λαού;

Γλομπαλισμοί είναι φούσκες 
και αλεποπορδές

Ξεμείναμε βουβοί μ` ένα ποτήρι
ευρήματα μιας άλλης εποχής 
καρέκλες που μετά το πανηγύρι
χάσκουνε άδειες και δεν κάθεται κανείς. 
Ξεμείναμε μακριά απ` τα παιδιά μας
που σειόνται σε αγγλόφωνους ρυθμούς
να ψαλιδίζουμε σκληρά τα όνειρά μας
και η ντροπή να καταπίνει τους θυμούς.

Δεν ξέρω αν θυμάσαι ή δεν θυμάσαι
αυτά που προσπαθούσα να σου πω
σειρά μου να ακούω και συ να σαι
πνοή για τον ερχόμενο σκοπό.
Είναι βροχή, δεν είναι καταιγίδα
το δάκρυ που νοτίζει την καρδιά
κοιτάζω να σε ιδώ μα δεν σε είδα
και τώρα μου φωνάζεις έχε γεια.

                * * *
Ξεμείναμε μα έχει πια φουντώσει
στην υψικάμινο η φλόγα της οργής
και τώρα ξεμπουκάρει να πυρώσει 
τους υπαιτίους μιας ζωής γονατιστής.
Γλομπαλισμός κι αφέντες.  Ζούμε
σε  μοναξιάς διαταγμένης πανικό
στη μητρική μας γλώσσα βλαστημούμε
παλεύουμε το κάθε αφεντικό.

Προτού η λησμονιά θάψει με σκόνες
προτού επικρατήσουν οι ορδές
υπόκωφα βοούνε οι αιώνες: 
γλομπαλισμοί είναι φούσκες και αλεποπορδές!
Πορδές κακόφορμες που λιώνουνε τη σκέψη
πορδές που ανακατώνουν το χυλό
στο κινητό μας κρυφό πρόσταγμα έχουν πέμψει:
η οθόνη να φυράνει το μυαλό.
  
                * * *
Οι ανιστόρητοι να σπρώχνουνε το κάρο 
αρνησιπάτριδες να σέρνουν το χορό
σμάρι κοράκια μαύρα σαν το χάρο
ν` ακολουθάνε για τσιμπούσι μιαρό.
Και τώρα που στριγγλίζουνε σειρήνες 
γλομπαλισμού χωρίς επιλογή
εξοβελίζονται οι έννοιες εκείνες
συλλογική ταυτότητα, πατρίδα, μάνα γη.

Νικόλας Γαρµπής του Γεράσιµου

Συνέχεια ἀπό σελίδα 7

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Στίς 1/10 στή ∆ιάσκεψη γιά τήν 
ἀναθεώρηση τοῦ ΟΑΣΕ (Βαρσοβία), 
οἱ Περβίν Χαϊρουλάχ καί Σεµπαχετίν 
Ἀπτουραχµάν (ἀπό τόν Σύλλογο Ἐπιστη-
µόνων Μειονότητας) ζητοῦν, µεταξύ 
ἄλλων, θετικές ἐκλογικές διακρίσεις γιά 
τήν «τουρκική µειονότητα». 
Στίς 4-6/10 δύο ἐπιτροπές (ΤΕΞ, ABTTF, 
BAKEŞ...) ἐκθέτουν πάλι στήν Εὐρωβουλή 
τά «προβλήµατα» τῶν Τούρκων στή  
Θράκη µά καί σέ Ρόδο - Κῶ. 
Στίς 11/10 ὁ Τοῦρκος πρέσβης Χ. 
Γκογκιούζ καλεῖται στό ὑπουργεῖο 
Ἐξωτερικῶν κι ἀκούει τίς διαµαρτυρίες 
µας γιά τήν δραστηριότητα τοῦ Προξέ-
νου Κοµοτηνῆς Μουσταφᾶ Σάρνιτς. 
Αἰτία; Μᾶλλον ἡ αὐτόνοµη κάθοδος τῶν 
µουσουλµάνων πού ἀποδυναµώνει τά 
πράσινα τοπικά ψηφοδέλτια.
Στίς 16/10 τρεῖς ὑποψήφιοι περιφερειακοί 
σύµβουλοι τοῦ Γιαννακίδη τόν ἐκβιάζουν 
νά µήν βάλει ἄλλον µουσουλµάνο στόν 
πασοκικό συνδυασµό. Αὐτός ἀρνεῖται καί 
κεῖνοι ἀποχωροῦν. Τήν ἑποµένη πᾶνε γιά 
συνάντηση 2,5 ὡρῶν στό Προξενεῖο!

Στίς 21/10 ὁ Μεχµέτ Ντερντιµάν, 
πρόεδρος τῶν δασκάλων ΕΠΑΘ Ροδό-
πης - Ἕβρου καί ὑποψήφιος περιφε-
ρειακός σύµβουλος τῆς Ν∆ ζητᾶ µ’ 
ἐπιστολή του στό ὑπουργεῖο Παιδείας 
νά µήν δίνονται στίς σχολικές γιορτές 
σέ µουσουλµανόπαιδες «ποιήµατα πού 
προσβάλουν τό ἐθνικό τους αἴσθηµα» 
(ἀφορµή ποίηµα γιά «ἑλληνόπουλο»). Τό 
ὑπουργεῖο δέν ἀπάντησε καί τά παιδιά 
στό χωριό Λύκειο κάναν ἀποχή. 
Στίς 31/10 τά ...«κοινά προβλήµατα» τῶν 
Τούρκων τῆς Θράκης, τῆς Κύπρου, τοῦ 
Ἰράκ καί τοῦ Ἀζερµπαϊτζάν συζητήθηκαν 
στό Λονδῖνο, σέ διοργάνωση τοῦ συλλό-
γου Ἀλληλεγγύης Τούρκων ∆. Θράκης 
καί µέ παρουσία Τούρκων διπλωµατῶν.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Στίς ἐκλογές τῆς 7/11 ὁ τουρκικός 
συνδυασµός ὑπό τήν Σιµπέλ Μουσταφά-
ογλου παίρνει µόλις 8% (2.700 ψήφους) 
στόν δῆµο Κοµοτηνῆς (ἀναλόγως 
κινήθηκαν καί στήν Ξάνθη), παρά τήν 
ἐθνικιστική προεκλογική του ρητορική κι 
ἐκλέγει 2 συµβούλους. 
Στίς 10/11 τιµᾶται ἡ µνήµη τοῦ Κεµάλ 
στό τουρκικό Προξενεῖο Κοµοτηνῆς µέ 
τή συµµετοχή µειονοτικῶν δηµάρχων, 

πολιτευτῶν, προέδρων συλλόγων κτλ.
Στίς 12/11 ἡ «Εὐρωπαϊκή Ὁµοσπονδία 
Τούρκων ∆υτικῆς Θράκης» (ABTTF) 
«ἐνηµερώνει» τόν Γερµανό ἀντιπρόεδρο 
τῆς Ἐπιτροπῆς Νοµικῶν Ὑποθέσεων κι 
Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων τῆς Εὐρωβου- 
λῆς Κριστόφ Στράσερ, γιά τά προβλήµατα 
τῆς «τουρκικῆς µειονότητας» τῆς ∆υτικῆς 
Θράκης µά καί τῆς ...∆ωδεκανήσου! 
Στίς 13/11, παραµονή τῆς δεύτερης 
Κυριακῆς τῶν ἐκλογῶν, ὁ ὑφ. Σ. 
Ξυνίδης συναντᾶ (νοµιµοποιώντας) 
τόν τουρκοµουφτή Μέτε, παρουσία τοῦ 
Μάντατζη, σέ ξενοδοχεῖο τῆς Ξάνθης.
Στίς 24/11 στήν κεµαλική «Ἡµέρα τοῦ 
∆ασκάλου» στόν Ἴασµο ὑπό τόν Πρόξενο 
τιµᾶται ἡ Σιµπέλ, παρουσία τῆς χήρας τοῦ 
Σαδίκ καί συζύγων Τούρκων πολιτικῶν.
Οἱ τουρκοµουφτῆδες φωτογραφίζονται 
δίπλα στόν Οἰκουµενικό Πατριάρχη 
στήν Πόλη, στή ∆ιάσκεψη θρησκευτικοῦ 
τουρισµοῦ. Ἐκεῖ ὁ Ι. Σερήφ µιλᾶ γιά  
ἰσλαµικό τουρισµό στή Θράκη.
Στίς 27/11 Μάντατζη καί Χατζηοσµάν 
συναντοῦν στή Γερµανία τούς ἁρµόδιους 
τοῦ τουρκικοῦ ἀλυτρωτικοῦ BATTAM. 
Στίς 29/11 µεγάλη ἐκδήλωση τοῦ «Ἄρδην» 
στήν Παλιά Βουλή γιά τόν νεοοθωµανισµό 
(Καραΐσκος, Νικοπούλου, Σγουρίδης).
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Στίς 1/12 ὁ Μίκης Θεοδωράκης παρου-

σιάζει τίς θέσεις τῆς «Σπίθας» γιά τή 
Θράκη, ζητώντας ξήλωµα τοῦ Προξενείου 
καί διδασκαλία τῆς ποµακικῆς γλώσσας. 
Ἄµεση θἄναι ἡ ἀπάντηση τῆς Συµβουλευ-
τικῆς (καί οἱ ὕβρεις τοῦ Ντεντέ).
Στίς 1/12 παρουσία µας σέ ἐκδήλωση στό 
Κιλκίς γιά τό µειονοτικό (Μ. Καραΐσκος, 
Ν. ∆απέργολας, Σ. Καραχότζα).
Στίς 13/12 ἄγνωστοι ρίχνουν µολόρωφ 
στό τζαµί τοῦ Ἄβατου (Τοπείρου) καί 
προκαλοῦν ζηµία 500 εὐρώ. 
Στίς 17/12 ἀνανεώνεται ἡ θητεία τοῦ 
νόµιµου µουφτῆ Κοµοτηνῆς, Μ.Τζεµαλή.
Οἱ ἀπανωτές καταδίκες («Μιλλέτ», 
«Γκιουντέµ») στίς ἀγωγές γιά συκοφαντία 
τῆς Χαρᾶς Νικοπούλου φέρνουν διαµαρ- 
τυρίες µά καί ἐσωτερικές κόντρες στό 
µπλόκ τῶν τουρκοφρόνων.
Στίς 21/12 ὁ Χαµπίπογλου τῆς ABTTF 
ἑτοιµάζει ἀναφορά γιά τή θρησκευτική 
ἐλευθερία τῆς τουρκικῆς µειονότητας γιά 
τό 2010, πού θά καλύψει τά «κενά» καί 
θά διορθώσει τά «λάθη» τῆς ἔκθεσης τοῦ 
Στέητ Ντηπάρτµεντ.
Στίς 24/12 ἄγνωστοι ρίχνουν µολότωφ 
στόν Πολιτιστικό Σύλλογο Μουσουλµά-
νων Ρόδου κι ἀκολουθοῦν οἱ ἀναµενό-
µενες καταγγελίες.
Στίς 28/12 ἡ Ἀκαδηµία Ἀθηνῶν παρασηµο-
φορεῖ τή δασκάλα Χαρά Νικοπούλου καί 
ἡ ἐκσυγχρονιστική συµµωρία µαίνεται.

ΤΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΟ 2010 

Ὑπόθεση Διστόµου
Τά ὅρια τοῦ µνηµονιακοῦ πατριωτισµοῦ

Τοῦτες τίς µέρες στό Ντιαρµπακίρ δικάζονται κάπου 150 
Κοῦρδοι, µέλη τοῦ KCK, πού θεωρεῖται πολιτικό σκέλος 
τοῦ ΡΚΚ. ∆ήµαρχοι, σύµβουλοι, πολιτικά στελέχη... 
Προσέξτε τή φωτογραφία πάνω, ἄντρες καί γυναῖκες, 
πολλοί ἐξ αὐτῶν ἐκλεγµένοι ἀντιπρόσωποι τοῦ λαοῦ, 
πᾶνε µέ χειροπέδες στή φυλακή καί κρατοῦνται πάνω 
ἀπό ἕναν χρόνο! Αὐτές τίς µέρες γίνεται ἡ δίκη τους. 
Ἔξω ἀπό τά δικαστήρια διαδηλώνουν καί συγκρούονται 
µέ τίς τουρκικές δυνάµεις καταστολῆς χιλιάδες Κοῦρδοι 
πολίτες. Πέτρες καί µολότωφ κατά τῶν τουρκόµπατσων, 
χωρίς µάσκες, ἐξέγερση κανονική. Στήν Τουρκία 
προβάλλεται, δέν µποροῦν πιά νά τό ἀγνοοῦν. 
Στήν Ἑλλάδα; Ἄ, στήν Ἑλλάδα τσιµουδιά! Ἀπό τή µέρα 
πού ἀνέλαβε ἡ νέα κυβέρνηση ζοῦµε σ’ ἕνα ντεζαβύ:  
καµµία εἴδηση δέν ρυτιδώνει τό πρόσωπο τῆς γείτονος, 
παντοῦ ἑλληνοτουρκικές ἀγάπες, συνεργασίες, γάµοι, 
ἀπό τόν Ὀρχάν Παµούκ µέχρι τό νέξτ τόπ µόντελ, 
σύν τά βλακοτουρκοσήριαλ: κανονική εἰσβολή. Ποιός 
παρακρατικός µηχανισµός τοῦ 1999 ξαναπῆρε µπρός; 
Ποιός µᾶς σπρώχνει πάλι στήν ὀθωµανική ἀγκάλη;

Πίσω στό 1999 
καί στή νεοθωµανική λογοκρισία!



10                                                                                                                                                                                                                                     ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ    16-1-2011

ΣΚΕΨΕΙΣ για 
ΛΥΣΗ στην ΚΡΙΣΗ

Α΄  ΜΕΡΟΣ 
   Αν υποθέσουμε ότι ο διάβολος υπάρχει, 
ότι ο Χριστός  διέλυσε την κοσμοκρατορία 
του φέρνοντας στους ανθρώπους τη 
δυνατότητα σωτηρίας δια της μετανοίας και 
Αναστάσεως, και ότι έκτοτε περιμένει το 
τέλος του κόσμου, την κρίση και καταδίκη 
του, μαινόμενος, αφρίζων, αόκνως 
επιχειρών να εξουσιάσει  και πάλι τη γη.  
   Αν υποθέσουμε ότι από τους πρώτους 
πάγκους των τραπεζιτών της εποχής 
που αναποδογύρισε ο Κύριος στον Ναό 
του Σολομώντος επειδή  έκλεβαν στις 
ανταλλαγές  νομισμάτων και εξουθένωναν 
τους δανειζόμενους με υπέρογκους 
τόκους, οι υπηρέτες αυτοί του 
χρήματος στις επόμενες γενιές τους 
βελτίωσαν την μέθοδό τους και 
συνέλαβαν ένα σχέδιο παγκοσμίου 
κυριαρχίας μέσω του ελέγχου του 
χρήματος και του μηχανισμού του 
χρέους.
   Αν υποθέσουμε ότι παράλληλα 
με τον έλεγχο του χρήματος 
δημιούργησαν μία μήτρα 
παραγωγής πιστών υπηρετών 
τους και αυτή η μήτρα εξελίχθηκε 
μέχρι σήμερα στα πανεπιστημιακά 
ιδρύματα, κολλέγια, δεξαμενές 
σκέψεις κλπ, όλου του δυτικού 
κόσμου, όπου εκπαιδεύονται σε 
τομείς και ειδικότητες πολιτικής 
– οικονομικής  και κοινωνικής διοίκησης.
    Αν υποθέσουμε ότι το βαρύ πυροβολικό 
τους είναι οι κάθε είδους φιλόσοφοι, 
ιδρυτές πολιτικών θεωριών, εμπνευστών  
επαναστάσεων ώστε να φύγουν από τη 
μέση οι μοναρχίες που  τους εμπόδιζαν 
και να απλωθεί στον κόσμο η λεγόμενη 
δημοκρατία με ποικιλότητες από αριστερά 
(κουμμουνιστικά καθεστώτα), μεσαία (σο-
σιαλισμοί κάθε είδους) και δεξιά (ακραίος 
φιλελευθερισμός απόλυτη ασυδοσία του κε-
φαλαίου) όλοι όμως υποχείριοι στο χρέος. 
Παράδειγμα Δαρβίνος: εξελεκτική θεωρία 
των όντων  συνεχιστής Huxley: ευγονική 
θεωρία συνεχιστής Νίτσε: θεωρία του 
υπερανθρώπου - κατάληξη  ο Ναζισμός.
    Αν υποθέσουμε ότι μετά την αγορά το 
έτος 1813 των κεντρικών τραπεζών της 
Αγγλίας και των ΗΠΑ (της FED) από 
ιδιώτες τραπεζίτες ομοίας καταγωγής 
με τους παραπάνω, ο Αγγλοσαξονικός 
χώρος ελέγχεται απόλυτα από αυτούς 
και με υποχείριο τις δύο αυτές χώρες και 
όπλο το χρήμα που δημιουργούν στους 
υπερυπολογιστές τους χωρίς αντίκρισμα, 
προκάλεσαν τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο με 
επακόλουθο την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ.  
Μια πρώτη παγκόσμια χαλαρή συνομο-
σπονδία των περισσοτέρων κρατών.
    Αν υποθέσουμε ότι λίγα χρόνια μετά 
δαιμονοποιώντας ξανά την Γερμανία, Ιταλία 
και Ιαπωνία προκάλεσαν τον Β’ παγκόσμιο 
πόλεμο, ξεκινώντας τον από το κραχ του 
1929 με τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες 
που ακούμε έως σήμερα, με επακόλουθο τον 
ΟΗΕ, μια δεύτερη παγκόσμια καθολικής 
συμμετοχής συνομοσπονδία με μεγαλύτερες 
αρμοδιότητες της προηγούμενης.  
     Αν υποθέσουμε τώρα ότι βρισκόμαστε 
στην αρχή της υλοποίησης της τρίτης και 
τελικής πράξης του σχεδίου τους με έναν 
Γ’ παγκόσμιο πόλεμο (ο Μπούς είπε πολλές 
φορές δημόσια ότι έχει ξεκινήσει) ο οποίος θα 
προκύψει αναπόφευκτα από την οικονομική 
κατάρευση που μεθοδικά απλώνεται  σε 
όλο τον κόσμο, θα εμπλέξει τους πάντες και 
την Κίνα, σε αλληλοσυγκρούσεις φοβερής 
ισχύος και καταστροφής, και για να 
επιτύχει προϋποθέτει ένα δαιμονοποιημένο 
χώρο μεγαλύτερο της Γερμανίας και σε 
τέτοια θέση που όλοι να γειτονεύουν, όπως 
ο χώρος από τον ΚΑΥΚΑΣΟ - ΤΟΥΡΚΙΑ 
- ΣΥΡΙΑ - ΙΡΑΚ μέχρι ΙΝΔΙΑ και τους 
ΟΥΪΓΟΥΡΟΥΣ μουσουλμάνους της Κίνας.   
Ο πόλεμος αυτός θα έχει έντονο και το 

θρησκευτικό μένος  (οι καλοί όλοι οι άλλοι  
κατά των κακών μουσουλμάνων) και τόση 
αιματοχυσία  ώστε όλοι οι άνθρωποι στη 
γη να παρακαλούν για μία διέξοδο και 
μία λύτρωση. Ποιά θα είναι αυτή; Μα 
φυσικά μια παγκόσμια κυβέρνηση (η φράση   
παγκοσμιοποίηση αυτό σημαίνει)
Β΄ ΜΕΡΟΣ  
       Εάν τα παραπάνω είναι αληθή, μία 
σύντομη ματιά στην δική μας νεώτερη  
ιστορία θα ήταν χρήσιμη.
     Το 1821 που ξεσηκωθήκαμε, οι μονάρχες 
(Ιερή Συμμαχία) δεν μας υποστήριξαν, διότι 
η επανάστασή μας κατά των Οθωμανών 
συνέπεσε με τα επαναστατικά κινήματα  
στην Ευρώπη (Γαλλική Επανάσταση 
κλπ) που χρηματοδοτούνταν από τους 
τραπεζίτες που προαναφέραμε στην Αγγλία 
και τις Η.Π.Α. όπου ήδη είχαν αγοράσει 

τις κεντρικές τράπεζες από το 1813. 
Δύο τέτοιοι τραπεζίτες ο Άγγλμαν και ο 
Οβρένιος στο Λονδίνο μας έδωσαν το 1824 
το πρώτο δάνειο το οποίο κυριολεκτικά 
έσωσε τον αγώνα μας μέχρι που φθάσαμε 
στη ναυμαχία του Ναυαρίνου. Το δάνειο 
ήταν 800.000 λίρες με 5% τόκο και ω! της 
αθλιότητας, εκταμιεύσιμο το 59% και αφού 
από το υπόλοιπο κράτησαν χρεολύσια και 
τόκους 2 ετών και προμήθειες έξοδα κλπ 
κατέληξαν να μας δίνουν 260.000 λίρες 
και αυτά σε δόσεις των 40.000 λιρών.   
Υποθηκεύσαμε  δε: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΓΑΙΕΣ – ΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ – ΤΑ 
ΤΕΛΩΝΕΙΑ – ΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ…  δηλαδή ότι 
είχαμε και δεν είχαμε, πριν γίνουμε κράτος! 
Καλώς ή κακώς, αυτό το κράτος χτίσανε οι 
πατεράδες μας…  όχι μόνο υποθηκευμένο 
και πολλές φορές πτωχευμένο μα στημένο  
και σε ποτάμια αίματος, ιδρώτα και 
δακρύων που κάθε  τόσο έχυναν και πότιζαν 
τα χώματά του.  
    Στον  Α΄ παγκόσμιο πόλεμο ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος ευφυής και με επίγνωση ποιος θα 
νικήσει  (αφού είχε  το χρήμα) συμμάχησε 
με τους Άγγλους και λοιπούς της ΑΝΤΑΝΤ. 
Διπλασίασε την Ελλάδα, αλλά μας έριξαν 
στην καταστροφή του 1922 και στην διάλυση 
του Ελληνισμού της Ιωνίας, του Πόντου 
και της Μικράς Ασίας. Στον Β΄ παγκόσμιο 
πόλεμο ο Μεταξάς ομοίως δεν συμμάχησε 
με τους Γερμανούς, μας ενέπλεξαν μέσω 
των Ιταλών, πήραμε τα Δωδεκάνησα αλλά 
μας αφαίρεσαν  την Βόρειο Ήπειρο που 
απελευθερώσαμε με το έπος του ’40 και 
μας έριξαν στον Εμφύλιο. Το γιατί μετά από 
κάθε παγκόσμιο, ενώ συμμαχούμε με τους 
νικητές εμείς παθαίνουμε καταστροφή,  από 
τα παραπάνω είναι φανερό. Η συμμαχία 
μαζί τους είναι συμμαχία με τον διάβολο 
(αν υπάρχει είπαμε έτσι;)
Γ΄ ΜΕΡΟΣ
       Σήμερα  μπαίνουμε στον  Γ΄ παγκόσμιο  
πόλεμο  (όχι οικονομικό ή όπως αλλιώς 
λέγεται από φόβο ή άγνοια) Πόλεμο, τον 
πλέον καταστροφικό και τον τελευταίο της 
ιστορίας. Αυτό συμβαίνει χωρίς να μας 
αρέσει και χωρίς να μας ρωτάει κανείς, 
όπως όλους τους απλούς ανθρώπους.      
Ήδη και πάλι η Ελλάδα συμμάχησε  με 
τον ίδιο άξονα και συνεργεί στην εξέλιξη 
του σχεδίου ως σύμμαχος, εταίρος κλπ  
(θυμάστε οι παλιοί το ΕΟΚ & ΝΑΤΟ το ίδιο 
Συνδικάτο;). Αυτή τη φορά έχουμε κάποια 
πλεονεκτήματα:

   1)  Δεν  έχουμε  ζητούμενα, να  ελευθερώ-
σουμε  δικούς μας  πληθυσμούς, άρα δεν   
εξαναγκαζόμαστε σε στρατιωτική συμμετοχή 
εκτός των συνόρων μας, πλην ελαχίστων 
αριθμητικά αποστολών.
   2) Είμαστε ο μικρός παίκτης στην περιοχή 
ο οποίος όμως, έχει βασικό ρόλο, την 
ακύρωση των μεγάλων παικτών. 
   3) Έχουμε επίγνωση της φιλίας «των 
συμμάχων» και δεν ξεχνάει κανείς μας 
τους πρόσφυγες της Σμύρνης που τους  
έλιωναν τα δάχτυλα όταν προσπαθούσαν 
να ανέβουν στα συμμαχικά πλοία, τους 
Ρώσους που τροφοδοτούσαν τον Κεμάλ, 
τον εμφύλιο του ’45 όπου  αγγλοαμερικάνοι  
και ρωσοβαλκάνιοι τροφοδότησαν και 
μεθόδευσαν τον αλληλοσκοτωμό μας, τον 
ρόλο των Αμερικανών στο κυπριακό το ’74, 
το σχέδιο ΑΝΑΝ πρόσφατα και τόσα άλλα.
     Η συνέργειά μας  λοιπόν στην εξέλιξη 
του παραπάνω σχεδίου ξεκίνησε με την 
αναγγελία του χρέους μας και την είσοδο 
του Δ.Ν.Τ. στην ευρωζώνη κλπ κλπ… 
δηλαδή : δεν πτωχεύσαμε επειδή είμαστε 
διεφθαρμένοι και ανίκανοι, (εντάξει 
υπάρχει εκεί ένα θέμα…) αλλά πτωχεύοντας 
εμείς συμπαρασύρουμε όλη την  παρέα 
και βασικά τον Γαλλογερμανικό άξονα σε 
κοινωνική ερήμωση, αναταραχές … και 
πάλι εξτρεμισμούς … ίσως φασισμούς  … 
και λοιπούς απολυταρχισμούς. Αυτός είναι 
ο ένας παίκτης που ακυρώνουμε (δηλαδή 
πτωχεύουμε κατ’ εντολή και κατ’ επιλογή). 
   Ο άλλος μεγάλος παίκτης είναι η 
Τουρκία, η οποία έχει πλέον ενταχθεί για 
καλά στον δαιμονοποιημένο χώρο των 
μουσουλμάνων, συγκροτεί στρατόπεδο με 
συμμαχίες (Συρία, Ιράν κλπ) και βαδίζει 
προς το τέλος της ιστορίας της, γνωρίζοντάς 
το και μη μπορώντας να κάνει αλλιώς λόγω 
κουρδικού. Κι αυτόν τον παίκτη εμείς θα 
κληθούμε να τον ακυρώσουμε .
Δ΄ ΜΕΡΟΣ
      Η ανάλυση θα μπορούσε να γίνει 
πολλών σελίδων ανάγνωσμα και πολλών 
ωρών συζήτηση. Το ζητούμενο σήμερα από 
μένα είναι να σας προκαλέσω σε έναν υγιή 
προβληματισμό να σας καλέσω σε ενότητα 
με επίγνωση που πάμε και τι μπορούμε να 
κάνουμε. Δεν μπορεί η κυβέρνησή μας ούτε 
και τα άλλα κόμματα (που όλοι γνωρίζουν 
τα παραπάνω) να τα πουν επίσημα, επειδή 
είπαμε το κράτος μας είναι αιωνίως δεμένο 
στο άρμα των αφεντικών του κόσμου 
τούτου και προσπαθούν να το κρατήσουν 
ζωντανό. Η επίγνωση όμως από εμάς 
όλους των ημερών που έρχονται, θα  μας 
βοηθήσει να προετοιμαστούμε το δυνατόν 
καλύτερα. Θα περάσουμε ίσως κάποια 
χρόνια σε κατάσταση πολιορκίας, σε 
καθεστώς πολέμου, και συνεχή επιφυλακή. 
Ετοιμαστείτε…
Ε΄ ΜΕΡΟΣ
    Μην εμπιστεύεστε στις τράπεζες τα 
χρήματά σας (οπουδήποτε στον κόσμο) 
όσο λίγα και αν είναι…   Μην  διατηρείτε 
μεγάλα ποσά σε μετρητά (επενδύστε τα 
σε ακίνητα ή γη). Επιστρέψτε στη γη μας, 
οργανώστε  εξοπλισμό καλλιέργειας και 
διατηρείστε σπόρους (όχι υβρίδια) από τις 
ντόπιες ποικιλίες. Πηγάδια, γεωτρήσεις, 
περιφράξεις, υδρομαστεύσεις, κήποι και 
κάθε είδους καλλιέργειες να λειτουργούν.
    Πιέστε τον δήμαρχο και τον περιφερειάρχη 
να υλοποιήσουν γρήγορα μεγάλα έργα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, με 
απόδοση ποσοστού στους πολίτες και 
δωρεάν κιλοβατώρες ανά καταναλωτή.
    Σε περιόδους τέτοιων κρίσεων η επιβίωσή 
μας θα εξαρτηθεί από την ενέργεια και την 
τροφή. Εάν εξασφαλίσουμε ένα ελάχιστο 
επίπεδο διαβίωσης, τα υπόλοιπα θα τα 
αντιμετωπίσουμε. Η ενέργεια αφορά τη 
θέρμανση και το μαγείρεμα. Κάθε σπίτι 
πρέπει να διαθέτει εναλλακτικές επιλογές 
από το πετρέλαιο και το ρεύμα τα οποία θα 
λείψουν.  Ξυλόσομπα και απόθεμα ξύλων, 
πετρογκάζ και φιάλες, γκαζάκια και κεριά.  
Σκεύη κουζίνας χειροκίνητα. Αποθήκη 
τροφίμων με αρκετό απόθεμα ζάχαρης, 
αλατιού, ξυδιού και λαδιού (που δε χαλάνε), 

οσπρίων (τα συσκευασμένα έχουν λήξη 
μετά 1,5 έτος αλλά δεν κάνουν για σπορά), 
κονσέρβες κλπ... Κάτι δηλαδή σαν το παλιό 
κελάρι που κάθε χρόνο οι παππούδες μας 
ανανέωναν το καλοκαίρι για να βγάλουν 
τη χρονιά. Επίσης σκεύη, δοχεία, χωνιά 
κλπ εξοπλισμός για συντήρηση τροφών και 
πάστωμα κρέατος.
    Μην πετάτε τα παλιά σας ρούχα 
και παπούτσια και γενικά κάντε έναν 
προγραμματισμό όσο μπορεί ο καθένας 
αλλάζοντας την λογική  του καναπέ και τον 
εφησυχασμό ότι τα supermarket  να είναι 
καλά.
    Μόλις ολοκληρωθεί η κατάρρευση 
του ευρώ (και ταυτόχρονα όλων των 
νομισμάτων στον κόσμο καθώς όλα είναι 
πλεγμένα σε ένα κουβάρι) θα κλείσουν τα 
εμπορικά σύνορα, θα ξαναμπούν δασμοί σε 
όλα και θα ελαττωθούν πολύ οι εισαγωγές. 
Τότε θα μείνουμε μόνοι μας και πρέπει να 
επιβιώσουμε με ό,τι παράγουμε. Εάν ψάξετε 
τι παράγουμε αποκλειστικά από τις πρώτες 
ύλες και την ενέργεια της χώρας μας, θα 
εκπλαγείτε, ανακαλύπτοντας το απόλυτο 
μηδέν. Ούτε καν τα θερμοκήπια που 
βλέπετε σε μερικά χωριά δεν θα δουλεύουν 
ελλείψει των ειδικών μελισσών (βομβίνων) 
γονιμοποίησης και των ειδικών σπόρων 
υβριδίων και φαρμάκων κλπ κλπ… Όσοι 
μπορούν και προβλέπουν, ίσως βοηθήσουν 
αρκετά και τους άλλους. Τα αστικά κέντρα 
θα ορμήσουν στην επαρχία για επιβίωση.        
ΣΤ΄ ΜΕΡΟΣ
    Η παγκόσμια κυβέρνηση που ετοιμάζουν, 
ονειρεύονται να είναι δικτατορία ελέγχου 
των σωμάτων και των ψυχών. Γι’ 
αυτό παράλληλα ετοιμάζουν το πλήρες 
ηλεκτρονικό φακέλωμα και στο τέλος το 
σφράγισμα επί του σώματος με τσιπς ή 
λέιζερ,  κάτι πού ήδη προπαγανδίζεται 
σε πολλές χώρες. Τώρα θα μου πείτε, μα 
καλά δε θα μπορούσαν να προχωρήσουν 
όλοι οι αρχηγοί κρατών σε μία συμφωνία 
για παγκόσμιο νοικοκυριό; Μία 
κυβέρνηση υπερεθνική, όπως τα λέει 
συνέχεια ο σημερινός πρωθυπουργός 
μας;   Να απαλειφθεί η φτώχεια, η πείνα, 
η αρρώστια, να σπουδάσουν όλα τα 
παιδιά του κόσμου, να καλλιεργηθούν 
οι τέχνες και ο αθλητισμός πάνω από το 
χρήμα και την πλεονεξία; Να σταματήσει 
η καταστροφή του περιβάλλοντος και η 
ενέργεια να παράγεται από τον ήλιο ή άλλες 
«πράσινες λεγόμενες πηγές» και όχι από το 
αιματοβαμμένο πετρέλαιο;  Να σταματήσει 
η ρύπανση, η αστυφιλία, η εκβιομηχάνιση 
και οι εξοπλισμοί; (διαβάστε τι είπε αρχές 
Οκτωβρίου στην ομιλία του στον ΟΗΕ). 
Γιατί δεν εισακούεται μία τέτοια φωνή, 
ένα τέτοιο κάλεσμα σε ειρηνική συνύπαρξη 
και προκρίνεται ο αλληλοσκοτωμός και η 
αιματοχυσία; Μην ξεχνάτε, είπαμε εξαρχής: 
ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ο διάβολος…
Ζ΄ ΜΕΡΟΣ
   Ελπίζω να μην σας αναστάτωσα αλλά να 
σας έδωσα το ερέθισμα για μία διαφορετική 
προσέγγιση όσων συμβαίνουν γύρω μας, να 
σας προκάλεσα τον ζήλο να ενεργήσετε με 
κριτήριο αλληλοβοήθειας, αλληλοστήριξης, 
συμμαζέματος των παθών και επιστροφής 
σας στις αξίες που πολύ εύκολα απαρνη-
θήκαμε μπροστά στα στολίδια του κόσμου.
    Η χώρα μας είναι γεμάτη ευλογίες. Ο 
Κινέζος πρωθυπουργός που ήρθε φέτος 
στην Αθήνα είπε ότι: «η Ελλάδα μοιάζει 
με μεγάλη θάλασσα που όλα τα ποτάμια 
χύνονται μέσα της». Όταν οι μακρινοί ξένοι 
μας βλέπουν έτσι, είναι κρίμα εμείς οι ίδιοι 
να μην γνωρίζουμε τον προορισμό μας.
     ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΝΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΥΕΛΛΑ  ΤΟΥ Γ’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 
ΠΟΛΕΜΟΥ. ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΔΙΕΞΟΔΟ, ΚΑΙ 
ΘΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, 
ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΤΗΝ 
ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ: ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ 
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ. 

Σιάχος Κ. Ιωάννης, 
Λήμνος



1) Στίς 16 Ἰανουαρίου τοῦ 1992 τό 
Εἰδικό Δικαστήριο ἐκδίδει τήν 
ἐτυµηγορία του γιά τό σκάνδαλο 
τῆς Τράπεζας Κρήτης. Ὁ Ἀνδρέας 
Παπανδρέου ἀθωώνεται µέ ψή-
φους 7-6, ἐνῶ καταδικάζονται οἱ 
Τσοβόλας (2,5 χρόνια) καί Γ. Πέτσος 
(10 µῆνες). Τί πρυτάνευσε τότε στήν 
ἀθώωση τοῦ Παπανδρέου;
Α) Ἡ λαϊκή του ἀπήχηση
Β) Ἡ λογική τοῦ κόρακας κοράκου...
Γ) Ἀµφότερα τά ἀνωτέρω
Δ) Ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Μητσοτάκη

2) Στίς 18 Ἰανουαρίου 1996 ὁ 
Κώστας Σηµίτης ἐκλέγεται ἀπό 
τήν Κοινοβουλευτική Ὁµάδα τοῦ 
ΠΑΣΟΚ διάδοχος τοῦ Ἀνδρέα Πα-
πανδρέου στήν πρωθυπουργία 
µέ 86 ψήφους ἔναντι 75 τοῦ Ἄκη 
Τσοχατζόπουλου. Ποιά παροιµία 
χαρακτηρίζει ἐκείνη τήν ἐκλογή;
Α) Μπρός γκρεµός καί πίσω ρέµα 
Β) Φελλοί καί κουράδες ἐπιπλέουν
Γ) Φίδ’ νά σέ τσιµπήσ’ ἤ γαϊδούρ’ νά 

σέ...
Δ) Τῶν φρονίµων τά παιδιά πρίν 
πεινάσουν µαγειρεύουν

3) Στίς 22 Ἰανουαρίου τοῦ 1849 
πεθαίνει ὁ Πανοῦτσος Νοταρᾶς. 
Γόνος µεγάλης οἰκογένειας µέ 
ρίζες στό Βυζάντιο, γεννήθηκε στά 
Τρίκαλα τῆς Κορινθίας κι ἔλαβε 
κλασική παιδεία. Πῆρε µέρος 
στά «Ὀρλωφικά», µυήθηκε στήν 
Φιλική Ἑταιρεία τό 1818 καί, παρά 
τίς ἀρχικές ἐπιφυλάξεις του, πῆρε 
ἐνεργό µέρος στήν Ἐπανάσταση 
τοῦ 1821. Ἐξελέγη στήν Α’ Ἐθνο-
συνέλευση τῆς Ἐπιδαύρου πού 
ψήφισε τό φιλελεύθερο προσωρινό 
πολίτευµα. Μετεῖχε πολλάκις στά 
κοινά, πρίν καί µετά τό τέλος τοῦ 
Ἀγώνα, µέχρι καί τήν ψήφιση τοῦ 
Συντάγµατος, ὅταν καί τιµήθηκε 
γιά τίς ὑπηρεσίες του πρός τήν 
πατρίδα µέ τόν Μεγαλόσταυρο. 
Πόσων χρόνων πέθανε ὁ Νοταρᾶς; 
Α) 79

Β) 89
Γ) 99
Δ) 109

4) Στίς 23 Ἰανουαρίου 1956 οἱ Κύπριοι 
µαθητές ἀποφασίζουν ἀποχή 
ἀπό τά µαθήµατα στήν Ἀγγλο-
κρατούµενη µά ξεσηκωµένη 
Κύπρο, σέ ἔνδειξη διαµαρτυρίας 
γιά τίς συλλήψεις συµµαθητῶν 
τους πού διαδήλωναν ὑπέρ...
Α) τῆς βασίλισσας τῆς Ἀγγλίας
Β) τῆς συναλληλίας τοῦ κυπριακοῦ 
καί τοῦ ἀγγλικοῦ λαοῦ 
Γ) τῆς διζωνικῆς, δικοινοτικῆς Ὁµο-
σπονδίας
Δ) τῆς Ἕνωσης τῆς Μεγαλονήσου µέ 
τήν Μητέρα Πατρίδα.

5) Στίς 25 Ἰανουαρίου 1847 ὁ 
Κωνσταντῖνος Μουσοῦρος, πρέ-
σβης τῆς Ὀθωµανικῆς Αὐτοκρα-
τορίας στήν Ἀθήνα, ἀρνήθηκε 
νά χορηγήσει διαβατήριο στόν 
ὑπασπιστή τοῦ Ὄθωνα, Τσάµη 
Καρατάσο, ἐπειδή εἶχε συµµετοχή 
στό κίνηµα τῆς Mακεδονίας. Δύο 

µέρες µετά, σέ δεξίωση στά 
ἀνάκτορα, ὁ Ὄθων προσέβαλε 
τόν πρέσβη, ἡ Τουρκία ζήτησε 
δηµόσια συγγνώµη τοῦ  Ἕλληνα 
πρωθυπουργοῦ καί διακόπηκαν 
οἱ σχέσεις τῶν δύο χωρῶν. 
Τελικά ἐστάλη µιά ἀπολογητική 
ἐπιστολή στό τουρκικό ΥΠΕΞ καί 
ὁ Μουσοῦρος ἐπέστρεψε  1,5 χρόνο 
µετά τό συµβάν. Πάντως ἡ ἱστορία 
εἶχε καί συνέχεια ἀφοῦ...
Α) ὁ Ὄθων τόν ξαναπροσέβαλε
Β) ἔγινε ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ 
Μουσούρου στήν Ἀθήνα
Γ) ξεκίνησε µιά γνήσια Ε/Τ φιλία, µέ 
µικτούς γάµους, πανηγύρια κτλ
Δ) ὁ Μουσοῦρος ἐρωτεύτηκε τόν 
Τσάµη Καρατάσο καί κλέφτηκαν 
στήν Ὁλλανδία γιά νά ζήσουν τόν 
παράνοµο ἔρωτά τους

6) Στίς 30 Ἰανουαρίου 1923 
ὑπογράφηκε τό Σύµφωνο γιά 
τήν ἀνταλλαγή τῶν πληθυσµῶν 
µεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας 
καί τό ὁποῖο κατέστη µέρος τῆς 
Συνθήκης τῆς Λωζάνης. Γιά 
σκεφτεῖτε τήν Ἑλλάδα µέ 1.000.000 
µουσουλµάνους ἀπό τότε, καί µετά 
χαρακτηρίστε τό µέτρο
Α) Ἀναπόδραστο
Β) Βάρβαρο
Γ) Ρατσιστικό
Δ) Ἀπάνθρωπο

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

§
Ἡ βραδύτητα πρώτη ἀρχή ἀπόλαυσης.
Ἔµ, τά συναισθήµατα γιά ν’ ἀνασάνουν

θέλουν τόν χρόνο τους.

§
Ἐλεύθερος κι ἐργάσιµος χρόνος.

Ὁ ἀφέντης κι ὁ δοῦλος;

§
Τό «ποῦ» καί «πότε» στή ζωή καί στήν 

Τέχνη ἔχει µεγάλη σηµασία 
(ἐννοεῖται καί τό «πῶς») 

§
Ἀπό ἔνστικτο οἱ ρουφιάνοι δέ µέ πλησιάζουν

φοβοῦνται τόν ἀπροσδιόριστο παράγοντα,
τό µακρύ µου χέρι (ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ)

§
Οὔτε τεθλιµµένος παρελθόντας,

οὔτε ὑπερσυντέλικος τετελεσµένος
µήτε ἀόριστος συγκεχυµένος

Ἐνεστώτας, κι ὁρισµένος µάλιστα!

§
Στόν καρσιλαµά «ἀναµετριέσαι» µέ τόν 

ἀπέναντι. Στόν ζεϊµπέκικο µέ τά θηρία σου!

§
Ἡ ἄρση τῆς θέσης, 

ὅταν γίνεται ἐκτός ὀνείρου, 
φαντάζει ὄνειρο

Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ 
Íôïõ Ãéáêáìðüóï ðáýëá Âïõëôóßäçò

SUMO FUNDO ÌðáìðáôæéÜí

Ἀντιφωνητικό κουΐζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΟΞΙΚΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ 2011
Συνέχεια από σελ. 12
Μαζί με τους Ελ, θα παρελάσουν και οι Καλ Έλ (κατά 
κόσμον, Σούπερμαν) και Τζορ Ελ (ήτοι ο Μάρλον Μπράντο 
αυτοπροσώπως) - για τον Ζαρντέλ που έπαιζε παλιά στην 
Πόρτο και την Κοκό Σανέλ θα σας γελάσω. Την ίδια εποχή, 
ο Χαρδαβέλας κάνει τρεις απανωτές εκπομπές για την 
επερχόμενη καταστροφή του κόσμου (που θα ολοκληρωθεί 
το 2012, όπως ορίζει και το ημερολόγιο των Ίνκας - για το 
Γρηγοριανό και το άλλο της Άννας Φρανκ θα σας πω άλλη 
φορά), στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι συνήθεις ειδικοί, 
τουτέστιν: 4 μάγοι, 6 αστρολόγοι, 2 παραψυχολόγοι, ο 
Ραδάμανθυς Αναστασάκης, 1 λαδέμπορος, 2 περιπτεράδες, το 
μέντιουμ Σούλα, 3 τσεμπεροποιοί, 2 κλαδευτές περικοκλάδας, 
ο αντιπρόεδρος του συλλόγου φορτοεκφορτωτών Δυτικής 
Αττικής «Ο Άγιος Χριστόφορος», τέσσερις χειριστές πατόζας, 
οι μελετητές Μπεξής και Τσαγκρινός, 1 προαγωγός, 3 
τραβεστί από τη Βουκουρεστίου, 4 εργολάβοι κηδειών, 2 
μούτσοι, 1 λοστρόμος, ο Μίστερ Σποκ μαζί με τον Τζέημς 
Κέρκ και τον Μίστερ Σούλου του «Εντερπράιζ», ο τρίτος 
νυχτοφύλακας του ΟΠΑΠ, το ΔΣ της Εταιρείας Παρατηρήσεως 
Παραφυσικών Φαινομένων της Κάτω Καρδιτσομαγούλας, η 
νεραϊδοερευνήτρια δρ Ελισάβετ, ο βοηθός καντηλανάφτη της 
Αγια-Μαρίνας, 4 σακούλες από το Δημαρχείο Κομοτηνής, 
η δεξιά γόβα του Γιάννη Γαλάτη, το χρυσόψαρο του Νίκου 
Ευταξία, του Λάκη Γαβαλά το χάμστερ, της μαϊμούς ο κώλος 
και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Εκλήθη και ο Κώστας Πρέκας, 
που όμως δεν θέλησε να συμμετάσχει και επιφυλάχθηκε να 
κάνει απλή τηλεφωνική παρέμβαση 2,5 ωρών…
   ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
   Ο πρωθυπουργός, συνεχίζοντας την αγέρωχη πολιτική 
έναντι της Τουρκίας που εγκαινίασε κατά το ταξίδι του 
Ιανουαρίου στο Ερζερούμ, προβαίνει σε νέα επίδειξη πυγμής, 
καθώς:  α) απευθύνει αυστηρές συστάσεις στην Άγκυρα να 
μην προβεί σε άλλες παραβιάσεις του εθνικού μας εναερίου 
χώρου πάνω από τα Κάτω Λεχώνια Μαγνησίας και ακόμη  β) 
προειδοποιεί ότι θα αποτελέσει casus belli τυχόν υλοποίηση 
της απειλής της Τουρκίας ότι θα επεκτείνει στα 12 μίλια 
την υφαλοκρηπίδα της (στις Σποράδες). Στα τέλη του μήνα 
βέβαια, εορτάζεται με λαμπρότητα στο Τουρκικό Προξενείο 
της Κομοτηνής και η Γιορτή της Τουρκικής Δημοκρατίας, με 
όλους ανεξαιρέτως τους τοπικούς αιρετούς άρχοντες σε ρόλο 
σερβιτόρων. Δεν προσεκλήθησαν καν (σ.σ. ποιος χέζεται 
άλλωστε), αλλά παρέστησαν - από κεκτημένη ταχύτητα - και 
ο πρώην υπερνομάρχης Ροδόπης-Έβρου Μηνόπουλος, ως 
και ο πρώην δήμαρχος Κομοτηνής Κοτσάκης. Ο τελευταίος 
μάλιστα εμφανίστηκε στις 12 παρά 5, έχοντας στα χέρια 2 
μαύρες σακούλες και λέγοντας στον φρουρό: «Δεν μου τις 
κρατάς δυο λεφτά; Μια στιγμή μόνο, να πάω να ευχηθώ στον 
Πρόξενο και θα φύγω»…
   ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
   Στις 3 του μήνα, σημειώνονται 1654 παραβιάσεις τού 
εθνικού μας εναερίου χώρου πάνω από το Αιγαίο, ενώ 
το επόμενο πρωί τουρκικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν τη 
Λέσβο, τη Σάμο και τη Χίο. Η ελληνική αντίδραση βεβαίως 

είναι ακαριαία και εξίσου σκληρή, καθώς ο πρωθυπουργός 
βγαίνει αμέσως στα ΜΜΕ και δηλώνει: «Λυπούμαστε για 
το γεγονός. Πολύ φοβούμαι ότι τέτοιες ενέργειες προκαλούν 
κραδασμούς στη φιλία των δύο λαών». Και καθώς η εταιρεία 
που βγάζει τα BABYLINO κάνει έξτρα τζίρο 700.000 
δολαρίων (λόγω της έκτακτης παραγγελίας στην οποία 
προβαίνουν μετά την παραπάνω δήλωση οι επιτελείς του 
τουρκικού στρατού), η Άννα Φραγκουδάκη παραιτείται από 
τη θέση της Υφυπουργού Παιδείας, διαμαρτυρόμενη για τις 
δηλώσεις του πρωθυπουργού και τονίζοντας αγανακτισμένη 
ότι τέτοιοι λεκτικοί τραμπουκισμοί τορπιλίζουν τις σχέσεις 
των δυο χωρών και γυρνούν τη χώρα στις παλιές εποχές 
του εθνικισμού και της μισαλλοδοξίας. Και ενώ στην 
Αθήνα η ανεργία ξεπερνάει πλέον το 90% και ξεσπούν νέες 
ταραχές, η κυβέρνηση εξαγγέλλει δραστικά μέτρα για την 
καταπολέμηση της βίας στους δρόμους, τα οποία επιτέλους 
είναι αποτελεσματικά, αν εξαιρέσει κανείς βεβαίως κάποια 
ελάχιστα επεισόδια που λαμβάνουν χώρα μια βδομάδα 
αργότερα σε ασήμαντη διαδήλωση 2.000.000 πολιτών έξω 
από τη Βουλή και κατά τα οποία εκσφενδονίζονται 13,5 τόνοι 
πέτρες, 806 σιδηρολοστοί, 19 βόμβες ναπάλμ, 4 νταμιτζάνες 
τσίπουρο, 3.786 μολότωφ, 3 πυρηνικές βόμβες, 17 κουπάκια 
ρυζόγαλο (χωρίς κανέλα), 31 γουρούνια (προς τον Πάγκαλο) 
και 1 βυτίο πετρέλαιο (μαζί με το βυτιοφόρο). Την άλλη μέρα 
βγαίνει ο πρωθυπουργός στην τηλεόραση και υπερασπίζεται 
την αποτελεσματικότητα των μέτρων, δηλώνοντας ότι θα 
γίνουν απλώς κάποιες πρόσθετες βελτιωτικές κινήσεις, ώστε 
ακόμη κι αυτοί οι απειροελάχιστοι πλέον εναπομείναντες 
ταραξίες, που δεν εκτιμούν το τιτάνιο κυβερνητικό έργο, να 
εξουδετερωθούν οριστικά…
   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
   Καθώς πλησιάζουμε προς τις γιορτές, ο Πάπας Βενέδικτος 
και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μαζί με 3 ιμάμηδες, 5 
γκουρού και τον διάδοχο του Δαλάι Λάμα, πραγματοποιούν 
λατρευτική σύναξη στη Μεγάλη Στοά της Ρώμης, όπου 
συμπροσεύχονται στον Αλλάχ, τον Χριστό (λέμε τώρα), τον 
Μέγα Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος, τον Σάντα Κλάους και τον 
Μεγάλο Μανιτού. Την ίδια εποχή, σε Αγγλία, Ολλανδία και 
Γερμανία εκδίδεται νόμος που προβλέπει αυστηρές ποινές 
σε όποιον προσβάλλει τις άλλες θρησκείες, προφέροντας 
βέβηλες λέξεις τύπου «Christmas», «Jesus» ή «Holy Night», 
ενώ ταυτόχρονα αρχίζουν ευρέως να κυκλοφορούν και 
γιορτινές κάρτες με πεντάλφες, μάτια, διαβήτες και άλλα 
παρόμοια χριστιανικά σύμβολα. Και ενώ η Δυτική Ευρώπη 
εντρυφά τοιουτοτρόπως στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα των 
ημερών, στην Ελλάδα ο πρωθυπουργός προβαίνει και σε νέα 
επίδειξη πυγμής στον τομέα της εξωτερικής μας πολιτικής, 
καθώς απευθύνει αυστηρές συστάσεις στην Άγκυρα να μην 
ξαναβομβαρδίσει τη Λάρισα, γιατί η Ελλάδα μπορεί ίσως και 
ν’ αρχίσει να σκέφτεται ακόμη και το ενδεχόμενο του βέτο 
στη μελλοντική ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε. Επειδή όμως 
η υλοποίηση τέτοιων…δραματικών απειλών είναι προφανές 
ότι δεν αφορά πλέον αυτό το κείμενο, αλλά τον Καζαμία του 
2367, εμείς κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχόμαστε 
καλή χρονιά (και καλή λευτεριά)!

                                                       Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ



Ἡ πρεσβεία τῶν ΗΠΑ στό Παρίσι 
συνιστοῦσε τό 2007 ἐµπορικό πόλεµο 
κατά τῶν χωρῶν τῆς ΕΕ πού ἀρνοῦντο τά 
µεταλλαγµένα τρόφιµα τῆς Monsanto

Κι αὐτά δέν εἶναι φῆµες. Εἶναι τά τηλε-
γραφήµατα τοῦ πρέσβη Στέιπλετον, 
ὅπως µᾶς τά προσέφερε ἡ διαρροή τῆς 
Wikileaks (µεγάλη ἡ χάρη τοῦ Ἀσάντζ).

Κοτζάµ λαϊκή ἐξέγερση ἔγινε στήν 
Τυνησία, πῆρε πόδι ὁ («σοσιαλιστής»!) 
πρόεδρας ἀλλά στήν Ε.Ε. δέν βρῆκαν 
µία λέξη νά ποῦν! ∆έν ἀρέστηκαν, ἔ;

Ὁ Κροάτης Σάναντερ συνελήφθη, ὁ 
Κοσοβάρος Θάτσι ἴσως διωχθεῖ, ὁ 
Μαυροβούνιος Τζουγκάνοβιτς παραιτή-
θηκε, ὁ Ἀλβανός Μπερίσα ἐρευνᾶται

Τόσοι νῦν καί τέως δυτικόστροφοι 
ἡγέτες τῆς Βαλκανικῆς παίρνουν πόδι, 
πότε θά ἔρθει ἡ σειρά τοῦ δικοῦ µας; Τί 
ἡµεροµηνία λήξης νά ἔχει ἄραγε;...

«Οἱ πρόγονοί µας ὑπερασπίστηκαν τό 
ἔδαφος αὐτό γιά 400 χρόνια». Τάδε ἔφη 
Γκιούλ στήν ...Ὑεµένη! Ἀπό ποιούς τό 
ὑπερασπίστηκαν; Ἀπό τούς ...Ἄραβες!

Στίς ἀνασκαφές πού διέταξε ὁ εἰσαγ-
γελέας, σέ σκουπιδότοπο τῆς περιοχῆς 
Μπίτλις, βρέθηκε (ἄλλος ἕνας) ὁµαδικός 
τάφος 12 Κούρδων

Βλέπετε κανέναν λόγο νά φρενάρουµε 

τήν ἀδερφική φιλία µας (καί τίς µπίζνες) 
µέ τήν Τουρκία; Ἔ, ὄχι βέβαια, ἀπό ποῦ κι 
ὥς ποῦ; Ἡ προστυχιά δέν ἔχει πατρίδα.

Ἀντρέ Ἀσιµάν: Ἑβραῖος µέ ρίζες στήν 
Πόλη, γεννήθηκε στήν Ἀλεξάνδρεια καί 
ζεῖ στή Νέα Ὑόρκη. Καί τόν ρωτᾶνε ἄν 
ὑπάρχει πατρίδα καί µητρική γλῶσσα!

Σά νά ρωτᾶς τόν τυφλό γιά φῶς καί χρώ-
µατα. Ἔ, ὄχι εἶπε, φυσικά, ὁ ἄνθρωπος, 
πού διδάσκει Θεωρία τῆς Λογοτεχνίας 
στό City University.

∆. Κατσιγιάννης: Ἀπό γ.γ. στό ΠΕΧΩ∆Ε, 
τώρα ἀπασχολεῖται στήν Ὀλυµπία Ὁδό 
(Ἑλλάκτωρ, Hochtief, Vinci, J&P ΑΒΑΞ) 
πού προεισπράττει (!) τά διόδια. Καλό; 

Ἕνα πράσινο νοµαρχίδιο ξεκίνησε πέρσι 
δωρεάν µαθήµατα τουρκικῆς γλώσσας 
στή Σάµο καί φέτος πᾶνε στήν Ἰκαρία! 
Τό σχέδιο «Σεχραζάτ» προχωράει...

«Φαγοπότι» βρῆκαν οἱ ἐπιθεωρητές ∆η-
µόσιας ∆ιοίκησης στόν ΕΟΤ καί εὐθῦνες 
σέ 14 στελέχη τῆς περιόδου 2008-9. Γιατί 
ὅµως µόνο ἐκεῖ καί µόνο γιά τότε;

Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὁ καθεστωτικός χα-
ρακτήρας τοῦ κυβερνῶντος κοπριταριοῦ 
καί ἡ ἀδυναµία του νά ψέξει τόν ἀντιµνη-
µονιακό Σαµαρά. Οὔστ, ρέ ρουφιάνοι! 

27.000 µαθητές µετεῖχαν στά 8 χρόνια 
προγραµµάτων µουσειακῆς ἀγωγῆς τοῦ 

Ἐθνολογικοῦ Μουσείου Θράκης (Ἀλεξ/
πολη). Καλή συνέχεια, Ἀγγέλα!

Κι ἀπό Ἀπρίλιο διόδια καί στήν Ἐγνατία. 
Τό τζάµπα πέθανε, κοπρίτες Θρακιῶτες, 
πού καλοµάθατε ὅλοι τόσα χρόνια σέ 
βάρος τῆς καηµένης τῆς Ἀθήνας...

Ἀλήθεια, ἡ ξανθιώτικη Κίνηση κατά τῶν 
∆ιοδίων ὅλο κι ἀκούγεται, ἡ Κοµοτη-
ναίικη ὑπάρχει; Εἴπαµε ὅτι εἴµαστε σέ 
ὅλα πίσω, ἀλλά κι ἐδῶ ἀκόµα;

Στόν Β. Ἕβρο ὁ Α. Γουρίδης κατέγραψε 
τά βυζαντινά - µεταβυζαντινά θρησκευ- 
τικά µνηµεῖα. Στή Ροδόπη; Γράφουν οἱ 
Τοῦρκοι γιά τά δικά τους, καί µᾶς ἀρκεῖ. 

Φινίτο καί τό κοινωνικό παντοπωλεῖο 
τοῦ δήµου Κοµοτηνῆς πού ἄνοιξε τόν 
...Ὀκτώβρη. Ἔτσι εἶναι οἱ προεκλογικές 
εὐαισθησίες: οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τό εὖ.

Ἀγορά τῆς Ἀγροτικῆς ἀπό τή Ζιραάτ;;!!
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Απαγορεύοντας
 Ξέρετε ποιο είναι ένα από τα προβλήματα που 
δεν μπορώ να αντιληφθώ ; Το ότι ενώ σήμερα 
μπορούμε να συζητάμε κάθε θέμα, σχεδόν 
απαγορεύεται να συζητάμε αυτά που ανήκουν 
στο παρελθόν. ΟΙ συντηρητικοί μοιράστηκαν 
την ιστορία με του κεμαλιστές, περιέφραξαν 
ο καθένας με φράχτη την περιοχή του, και 
απαγόρευσαν πλήρως την είσοδο σε αυτές τις 
περιοχές. Τους κεμαλιστές τους καταλαβαίνω. 
Η εξουσία τους πλέον κλονίζεται για τα 
καλά, έχτισαν κτίριο πάνω στα ψέματα της 
ιστορίας της δημοκρατίας. Στο θέμα της 
31ης Μαρτίου λένε ψέματα, ώστε να υπάρχει 
πάντα ο φόβος επαναφοράς της σαρίας. Λένε 
ψέματα στο θέμα των σχέσεων του Κεμάλ 
με τους Κούρδους και των συμφωνιών που 
είχε κάνει μαζί τους, ώστε οι Κούρδοι να μην 
δικαιούνται να διεκδικήσουν τίποτε. Λένε 
ψέματα και αποκρύπτουν αλήθειες όπως ότι 
η ¨Δημοκρατία¨ ιδρύθηκε στα πλαίσια  μιας  
εξολοκλήρου δικτατορικής νοοτροπίας και 
ιδεολογίας και  πως ο Ατατούρκ ήταν ένας 
δικτάτορας. Έτσι ώστε να μπορέσουν αυτήν 
την δικτατορική νοοτροπία να συνεχίσουν 
να την κρύβουν πίσω από τον ιεροποιημένο 
Ατατούρκ. Αντιλαμβάνομαι τον φόβο τους για 
τις ιστορικές αλήθειες, όπως και την εξύψωση 
του Ατατούρκ ως ένα ¨ιερό άτομο¨, τα έχουν 
ανάγκη αυτά. 

(Εφ. Ταράφ, Αχμέτ Αλτάν, 9-1-11)
 
Τα σχόλια περιττεύουν
Γεγονός που σταματάει το μυαλό έγινε στην 
περιοχή Μίλας. Γάιδαρος που έσπασε το πόδι 
του, και ο ιδιοκτήτης του τον άφησε αδέσποτο, 
ανέβηκε στην θαμνώδη περιοχή του βουνού 
Σόντρα για να βρει τροφή. Σύμφωνα με 
αυτόπτεις μάρτυρες ο άτυχος γάιδαρος που 
ήταν για κάποιο διάστημα στο βουνό, εδώ και 
ένα μήνα υπέστη σεξουαλική εκμετάλλευση 
από διάφορα άτομα. Κάτοικοι που ζούνε 
στην περιοχή, ενημέρωσαν για τον βιασμό 
τους φιλόζωους. Χτες μετά από καταγγελία, 
αστυνομικοί μαζί με φιλόζωους συνέλαβαν 
επ΄ αυτοφόρω την ώρα του βιασμού τον 
32χρονο Ζ.Α.  

(Εφ. Χαμπερτούρκ, 6-1-11)

Κατηγορούμενοι της παρακρατικής 
Εργκενέκον, διανοούμενοι της Αριστεράς 
και βουλευτές του  CHP!
Εντυπωσιακές εικόνες θα βγούνε στην οθόνη 
αυτή την εβδομάδα, μέσα από την εκπομπή 
«Μεγάλη Συνέχεια» του καναλιού TRT. Σε 
αυτές τις εικόνες που δημοσιεύονται για 
πρώτη φορά, παρουσιάζονται δηλώσεις 
- σοκ του κατηγορούμενου στην υπόθεση 
Εργκενέκον, Γιαλτσίν Κιουτσούκ. Μιλώντας 
σε μια ιδιωτική αίθουσα και απευθυνόμενος 
σε αυτούς που είχαν έρθει να τον ακούσουν, 
λέει πως παρότι είχε προειδοποιήσει σχετικά 
με το δημοψήφισμα τον (επικεφαλής του 
CHP) Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, εκείνος δεν 
τον άκουσε.Στις εικόνες ο Γιαλτσίν Κιουτσούκ 
φαίνεται να είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένος 
και απευθυνόμενος στον Κιλιτσντάρογλου 
του φωνάζει: «Στις εκλογές τον Ντογού 
Περιντσέκ, τον αγαπητό Τουντζάι, τον 
αγαπητό Μπαλμπάϊ, τον μέγα διοικητή Τσετίν 
Ντογάν, και τον μέγα διοικητή Χασάν Ιγσίζ να 
τους βάλεις στη Βουλή, αυτό θα κάνεις».

 (Eφ. Ζαμάν, 15-1-2010)

(Σ.Σ.: Ο Γιαλτσίν Κιουτσούκ είναι γνωστός 
στη χώρα μας περισσότερο ως «διανοούμενος 
της Αριστεράς» ή ως «μετανοήσας της 
εισβολής στην Κύπρο». Εδώ μια άλλη εικόνα 
του αναδύεται και ας την έχουμε υπ’ όψιν...)

Μ.Κ.    kyneg@otenet.gr

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

ΤΟΞΙΚΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ 2011
   Συνεχίζουμε σήμερα τον Τοξικό Καζαμία του 2011...

   ΙΟΥΝΙΟΣ
   Στις αρχές του μήνα η χώρα καταρρέει οικονομικά και επισήμως 
(ε, κατά τον Μάρτιο αναμένεται ούτως ή άλλως το κανόνι, εμείς 
είπαμε να το αργήσουμε λιγάκι παραπάνω) και ο ΓΑΠ προβαίνει 
σε ριζικό ανασχηματισμό, προαναγγέλλοντας μια νέα αρχή για 
την Ελλάδα. Το υπουργικό συμβούλιο της νέας κυβέρνησης, που 
όπως το είχε προαναγγείλει, είναι μικρό κι ευέλικτο (καθώς το 
απαρτίζουν μόνο 64 υπουργοί και 76 υφυπουργοί), αρχίζει την 
αναδόμηση της Ελλάδας, μετά την παραλαβή της καμένης γης 
από την προηγούμενη κυβέρνηση (του ΓΑΠ ήτανε κι αυτή, αλλά 
άσχετο). Σ’ αυτό μετέχουν πολλά ολωσδιόλου νέα και άφθαρτα 
πρόσωπα της κοινοβουλευτικής ομάδας (Πάγκαλος, κοπρίτες και 
άλλες προοδευτικές δυνάμεις), αλλά και πολλές εκτυφλωτικής 
λάμψεως εξωκοινοβουλευτικές προσωπικότητες: ο Ριχάρδος 
Σωμερίτης στο Υπουργείο Τύπου, η Δραγώνα στο Υπουργείο 
Πολιτισμού, η Φραγκουδάκη ως υφυπουργός Παιδείας (ε, είπαμε, 
θα χρειαστεί βοήθεια η Διαμαντοπούλου, για να ολοκληρώσει 
το έργο της), ο Βαλλιανάτος στο ΥΠΕΞ (με υφυπουργούς τους 
Τσιτσελίκη και Βοσκόπουλο), ενώ το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης 
αναλαμβάνουν ο (εκτάκτως κληθείς) πρόεδρος των Γκρίζων 
Λύκων Μπαχτσελί. Την ίδια εποχή στη Θεσσαλονίκη ο Μπουτάρης 
αποπέμπει τους αντιδημάρχους του και τοποθετεί στη θέση τους 
3 Εβραίους, 4 Τούρκους, 2 Πακιστανούς, τον δευτεροξάδερφο 
του Γκρούεφσκι και τον παπα-Τσαρκνιά, ενώ μετονομάζει και τη 
Βασιλίσσης Όλγας σε Λεωφόρο Μπουλέντ Ετσεβίτ…
   ΙΟΥΛΙΟΣ 
   Ξεκινούν τα μπάνια του λαού - με τα 9/10 του λαού να διαμένουν 
πλέον στις Κυκλάδες και στο χρονικό διάστημα που δεν κάνουν 
μπάνια (δηλαδή τις 23 ½ ώρες του 24ωρου) να δουλεύουν 
ως σκλάβοι στις γερμανικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 
Ανακοινώνεται ότι όποιος λουφάρει, θα μαστιγώνεται έως 
θανάτου ή και θα ανασκολοπίζεται, με τον Ντομινίκ Στρος-Καν 
να επιβλέπει αυτοπροσώπως τις εκτελέσεις. Η απαίτηση του 
Θεόδωρου Πάγκαλου να εκτελεί τις ποινές ο ίδιος, απορρίπτεται 
από την Τρόικα, για να αποφευχθούν περισσότερες εντάσεις 
μεταξύ των ιθαγενών της χώρας. Εν τω μεταξύ στην Αθήνα, η 
Άννα Διαμαντοπούλου ανακοινώνει κάποια βελτιωτικά σημεία 
του νομοσχεδίου για το «Νέο Λύκειο» με την κατάργηση των 

άκρως οπισθοδρομικών και βαθύτατα χυδαίων μαθημάτων της 
Ιστορίας, της Αρχαίας και Νέας Ελληνικής Γλώσσας, καθώς 
και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και την αντικατάστασή 
τους με τα μαθήματα της Ρεφλεξολογίας, της Αποκρυφιστικής 
Ουφολογίας, της Παρτουζολογίας και της Αγωγής για την 
Ελεύθερη Συμβίωση μεταξύ Ανδρών. Την ίδια ώρα, ο Θεόδωρος 
Πάγκαλος, χολωμένος που δεν τον άφησαν να ανασκολοπίζει 
αυτοπροσώπως τους κοπρ…εεε τους σκλάβους, εγκαινιάζει 
κύκλο πολιτικών εμφανίσεων με επισκέψεις στα χοιροστάσια 
της Αττικής, όπου και συνομιλεί με τους ενοίκους (απευθείας στη 
γλώσσα τους φυσικά). Όσο για τον Μπουτάρη, μετονομάζει και 
την Αριστοτέλους σε Πλατεία Φατίμ Ρουστού, ενώ αναρτά και το 
αστέρι του Δαβίδ έξω από το δημαρχείο…
   ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
   Ενώ η ανεργία αγγίζει πλέον το 75%, αρχίζουν να ξεσπούν 
στην Αθήνα έντονες ταραχές. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις του 
κόσμου για την κυβερνητική πολιτική, ο Θεόδωρος Πάγκαλος 
δηλώνει: «Μπιπ το μπιιιπ της μάνας τους, παλιομπιιιπ, είναι όλοι 
μπιιίπ και αχάριστοι κοπρίτες μπιπ, μπιιιιπ, ζώα μπιπ, κάφροι 
μπιπ, άντε μη τους μπιιπ το μπιιιίπ, μπιπ, μπιιιίπ, μπιιιιιιιιιιιιιιι
ιιιιιιιιίπ»! Στο μεταξύ, οι δημοσκοπήσεις για το νέο κόμμα της 
Ντόρας δείχνουν ότι κινείται μεταξύ του 0.0001 και 0.001 %, 
γεγονός που προκαλεί την άμεση παρέμβαση Μητσοτάκη, ο 
οποίος ανακοινώνει την εκ νέου πολιτική του δραστηριοποίηση. 
«Το πράττω, γιατί μ’ έχει ανάγκη η χώρα» δηλώνει στις κάμερες. 
«Θα ξεκινήσω από χαμηλά, όπως κάθε νεαρός πολιτικός. Θα 
είμαι ένας απλός βοηθός της Ντόρας, στην προσπάθεια που 
κάνει για να βγάλει τον τόπο από το αδιέξοδο. Κάποια στιγμή 
βέβαια, π.χ. στις εκλογές του 3784, δεν αποκλείεται να αναλάβω 
και την πρωθυπουργία». Το βαρυσήμαντο γεγονός εορτάζεται με 
ολονύχτιο πάρτυ στον πύργο της οικογένειας (σ.σ. στα Καρπάθια), 
ενώ δύο μέρες αργότερα ο επίτιμος αναλαμβάνει και τα νέα του 
καθήκοντα (ως πρόεδρος της νεολαίας του Βισύ…εεε…παρντόν, 
της ΔΗΣΥ, ήθελα να πω)…
    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
   Στις αρχές του μήνα, αρχίζουν να πέφτουν στη Γη μικροί 
μετεωρίτες, γεγονός που ξεσηκώνει σάλο στα ΜΜΕ. Και ενώ 
οι αστρονόμοι μιλούν για σύνηθες φαινόμενο, ο Λιακόπουλος 
ανακοινώνει ότι όλα τα νεοταξίτικα σχέδια καταρρέουν, καθώς 
οσονούπω έρχονται οι Ελ πάνω στον πλανήτη Νιμπίρου, για να 
κουτουπώσουν τους Νεφελίμ της ερήμου Τάκλα Μακάν. 

Συνέχεια στη σελ. 11

Συνεχίζει νά ἀποσιωπᾶ ἡ Θράκη τά 
ὅσα λέει ὁ σέρ Β. Μαρκεζίνης γιά τό 
ἀναδυόµενο µειονοτικό πρόβληµά της. 
Νά δοῦµε ὥς πότε θά τό κρύβει σάν τή 
γάτα τό σκατό της... 


