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Πρός ΕΛΜΕ Ροδόπης:
Οἱ σχολικές ἐκδροµές
στὴν Πελοπόννησο!
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Τὸ ἔζησε ὅλη ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ τὶς ἐφιαλτικὲς εἰκόνες τῆς τηλεόρασης: Ἡ µεγαλύτερη
καταστροφὴ τῆς πατρίδας µας ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἐµφυλίου, ἡ πιὸ φριχτὴ ἐρήµωση τῆς
Πελοποννήσου ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Ἰµπραήµ. Ἐµεῖς ἐπιµένουµε σὲ 2 συγκεκριµένα σηµεῖα:
Πρῶτον, στὶς αἰτίες - ἑρµηνεῖες ποὺ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἐπιχειρηθοῦν. Προτάσσουµε λοιπόν
τόν πίνακα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Διαστηµικῆς Ὑπηρεσίας (ESA), µέ τά hot spots (θερµά σηµεῖα)
πού ἔδωσαν οἱ δορυφόροι της: Ὁ φετεινός µας Αὔγουστος ξεπερνᾶ κάπου 4 φορές τό ρεκόρ
τοῦ 1998 µά καί τό διπλάσιο ὁποιασδήποτε εὐρωπαϊκῆς χώρας γιά 10 χρόνια! Περίεργο, ἔ;
Καὶ δεύτερον στὸν ἐνδεχόµενο ἀναπροσανατολισµὸ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ποὺ ἐπιβάλει
ἡ ἀδήριτη πραγµατικότητα ποὺ προέκυψε µετὰ τὴν τραγωδία. Ἂς ἀντικρύσουµε τὸ ἀληθινὸ
συλλογικὸ πρόσωπό µας, ἔτσι ὅπως ἀναδύθηκε τώρα ποὺ κάηκαν πιὰ ὅλα τὰ ψιµύθια...

Από τα οµόλογα στις φωτιές: Μια επιχείρηση
χειραγώγησης της πολιτικής ζωής του τόπου
Όλα ξεκίνησαν µε την επιλογή της
κυβέρνησης Καραµανλή να επιταχύνει
τις διαδικασίες για την υπογραφή του
αγωγού µεταφοράς αργού πετρελαίου
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης και να
αρχίσει συνοµιλίες για έναν αντίστοιχο
αγωγό µεταφοράς φυσικού αερίου, ο
οποίος - αν ποτέ κατασκευαστεί - θα µετα-

φέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη,
ανταγωνιζόµενος τον αµερικανικών
συµφερόντων ελληνοτουρκικό αγωγό.
Σε µια εποχή που ο αµερικανορωσικός
διαγκωνισµός στην Κεντρική Ευρώπη,
στα Βαλκάνια, τον Καύκασο, αλλά και σε
άλλα µέρη της υφηλίου, µε επίκεντρο τον
έλεγχο των ενεργειακών αποθεµάτων
και των αξόνων µεταφοράς τους στις
διεθνείς αγορές, παίρνει σταδιακά
χαρακτήρα ψυχρού πολέµου, τη στιγµή
που οι ΗΠΑ, µέσω της επιρροής που έχουν
αποκτήσει στην Ουκρανία, την Πολωνία
και τις Βαλτικές χώρες, προσπαθούν να
θέσουν τις δικές τους προϋποθέσεις για

τη ροή του ρωσικού φυσικού αερίου στην
Ευρώπη, για να καταστήσουν ελκυστικό
τον λεγόµενο ελληνοτουρκικό αγωγό,
του οποίου τα εγκαίνια αναµένεται να
γίνουν από µέρα σε µέρα, η επιλογή του
Καραµανλή για προσέγγιση µε τη Ρωσία,
ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον ρωσικών
συµφερόντων αγωγό φυσικού αερίου, που
µειώνει τη σηµασία του αµερικανικών
συµφερόντων ελληνοτουρκικού αγωγού
φυσικού αερίου, ήταν η κίνηση που
ξεχείλισε το ποτήρι.
Θα µπορούσε να πει κανείς ότι είναι
απλή σύµπτωση η ανάδειξη του υπαρκτού - σκανδάλου των οµολόγων
αµέσως µετά την υπογραφή της συµφωνίας για τον αγωγό Μπουργκάς
- Αλεξανδρούπολης. Η πρωτοφανής,
όµως, επί σειρά µηνών µονοπώληση του
θέµατος στα πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων και ως η µόνη είδηση στους τηλεοπτικούς σταθµούς, δεν µπορεί να είναι
σύµπτωση.
Παρόλο τον πόλεµο που δέχτηκε από τα
ΜΜΕ επί µήνες η κυβέρνηση Καραµανλή
µε αιχµή του δόρατος το σκάνδαλο των
οµολόγων, η ΝΔ διατηρούσε ένα µικρό
προβάδισµα ασφαλείας έναντι του
ΠΑΣΟΚ, το οποίο όµως θα µπορούσε να
µηδενιστεί σε περίπτωση που η κυβέρνηση έµενε εκτεθειµένη σε επιθέσεις δια
των ΜΜΕ την περίοδο του Φθινοπώρου.
Συνέχεια στη σελίδα 2

Ἡ πρόταση γιά τήν ΕΛΜΕ Ροδόπης καί
τὴν τοπικὴ ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα θὰ
µποροῦσε νὰ ἀφορᾶ καὶ τό σύνολο τῆς
χώρας: Ὅλα τὰ σχολεῖα τῆς πατρίδας
µας νὰ κάνουν τὶς πολυήµερες ἐκδροµὲς
τους ἐφέτος στὴν Πελοπόννησο. Τόσο
σὲ ἔνδειξη συµπαράστασης πρὸς
τοὺς πληγέντες συνέλληνες, ὅσο καὶ
γιὰ νὰ συµβάλουν στὴν οἰκονοµικὴ
ἀναστήλωση τῆς περιοχῆς. Παράλληλα,
τὰ παιδιά, πέρα ἀπὸ τὴν εὐκαιρία ποὺ θὰ
ἔχουν νὰ ἐπισκεφθοῦν χώρους µοναδικῆς
αἰσθητικῆς, ἱστορικῆς καὶ ἀρχαιολογικῆς
ἀξίας (Ὀλυµπία, Ἐπίδαυρος, Μυκῆνες,
Ναύπλιο, Μυστρᾶς, Μονεµβασιά, Μάνη...)
θὰ δοῦν ἀπὸ κοντὰ καὶ τὶς ἐπιπτώσεις τῆς
περιβαλλοντικῆς ἀναισθησίας τῆς γενιᾶς
τῶν γονέων τους. Ἔτσι, καὶ ἡ ντροπὴ
τῶν πολυήµερων σχολικῶν ἐπιδροµῶν
(στὴ Ρόδο κ.ἀ.) µὲ στόχο τὴν κραιπάλη
θὰ ἐκλείψουν καὶ µία νέα ἀντίληψη
γιὰ τὴν ἐκπαίδευση - ποὺ θὰ συνδέει τὸ
µορφωτικὸ ἰδεῶδες µὲ τὴν κοινωνικὴ
εὐθύνη - µπορεῖ νὰ ἀναφανεῖ.

Συγγνώµη σαν χέσιµο
Στὸν νέο αὐτόν, ἀνισόρροπο
κόσµο ποὺ ζοῦµε, ἔχει γίνει τῆς µόδας,
µεταξὺ ἄλλων, ἡ “συγγνώµη” - ὄχι αὐτὴ
τῶν διαπροσωπικῶν σχέσεων ἀλλὰ
ἡ σχετικὴ µὲ πολιτικὰ καὶ ἱστορικὰ
ζητήµατα.
Συγγνώµη ζήτησε ὁ Κλίντον
στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν ἀµερικανικὴ
στάση ἔναντι τῆς ἀπριλιανῆς Χούντας.
Συγγνώµη ζήτησε ὁ Πάπας ἀπὸ τὸν
Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη γιὰ τὴν Δ’
- Ἔεεε, συγκνόµι, παππούς µου πηνούσε...
Σταυροφορία.
Συγγνώµη
ζήτησε
ἡ αὐστραλιανὴ κυβέρνηση γιὰ τὸν
τὴν προχθεσινὴ ἔκφραση συγγνώµης.
ἀφανισµὸ τῶν Ἀβοριγίνων ἰθαγενῶν.
Πραγµατικὰ δυσκολεύεσαι νὰ πεῖς
Τὸν περασµένο Φεβρουάριο ἡ πολιτεία
ἂν
ὑπερτερεῖ
ἡ γελοιότητα ἢ ἡ ὑποκρισία.
τῆς Βιρτζίνια ἔγινε ἡ πρώτη τῶν ΗΠΑ
Μᾶλλον ὑπὲρ τῆς δεύτερης θὰ ψηφίζαµε,
ποὺ ζήτησε ἐπισήµως συγγνώµη γιὰ
καθὼς στὶς περισσότερες περιπτώσεις
τὴν ἐξόντωση τῶν Ἰνδιάνων καὶ γιὰ τὸν
ὁ αἰτῶν συγχώρεση ἐξακολουθεῖ νὰ
θεσµὸ τῆς δουλείας - τὸ ἴδιο κλήθηκε
ἐγκληµατεῖ µὲ τὸν ἴδιον ἀκριβῶς τρόπο
νὰ κάνει ἀργότερα καὶ ἡ βασίλισσα
ποὺ τὸ ἔκανε πάντα - ἐκτὸς κι ἂν πλέον
τῆς Ἀγγλίας. Στὶς 14 Αὐγούστου ἡ
δὲν ὑπάρχει λόγος (ἢ δυνατότητα)
κυβέρνηση τῆς Δανίας ζήτησε συγγνώµη
νὰ τὸ πράξει. Ἡ πουριτανικὴ ἠθικὴ
γιὰ τὴν... εἰσβολὴ τῶν Βίκινγκς στὴν
τοῦ προτεσταντικοῦ κόσµου ὄχι µόνο
Ἰρλανδία πρὶν 1000 χρόνια! Καὶ λίγο
ἐξαφάνισε τήν ἀξιοπρέπεια (βλ. καὶ τὴ
µετά, µάθαµε πὼς µία φυλὴ καννιβάλων
ρήση γιὰ τὴ σχέση τοῦ φιλότιµου µὲ τὴ
τοῦ νησιοῦ Νέα Βρετανία στὸν Εἰρηνικὸ
“συγγνώµη”) ἀλλὰ καὶ ἐξασφαλίζει ἕνα
ζήτησε συγγνώµη ἀπὸ τὰ νησιὰ Φίτζι,
στέρεο ἔδαφος στὴ συνείδησή του γιὰ τὴν
γιατί πρὶν 132 χρόνια οἱ πρόγονοί τους
διάπραξη καὶ νέων ἐγκληµάτων. Πότε
εἶχαν... φάει 4 Βρετανοὺς µισιονάριους
ἄραγε θὰ ζητήσει συγγνώµη ἡ Δανία ἀπὸ
ποὺ ἔφτασαν ἀπὸ κεῖ στὰ µέρη τους κι
τὸ Ἀφγανιστάν γιὰ τὰ ἐκεῖ στρατεύµατά
ἔγιναν ἑορταστικὸ γεῦµα! Φυσικὰ στὴ
της, ἡ Αὐστραλία γιὰ τὸν ἴδιο λόγο ἀπὸ
συνέχεια τὸ χωριὸ κάηκε καὶ πολλοὶ
τὸ Ἰράκ, ὁ Ἀµερικανός πρόεδρος ἀπὸ τὸν
ἰθαγενεῖς ἐξοντώθηκαν, ὅµως παρέµενε
Ἀραβικὸ κόσµο κτλ κτλ...
ἡ... ἠθικὴ ἐκκρεµότητα ποὺ «ἔκλεισε» µὲ
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Η «Αποχή», ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑ …
Του Ηλία Σιαμέλα
«Απ’ τη θάλασσα έφτασα ως εδώ, με φορτίο
από κλέφτες…»* κι οι κλέφτες σε μια νύχτα
πλήθυναν κι έγιναν αμέτρητες χιλιάδες,
εκατομμύρια…
Ένας ολόκληρος κόσμος γιομάτος από τομάρια
και σκύλας γέννες. Μια τυραννία και μια
κατάπτυστη προπαγάνδα, που μας θάβει μέσα
στο λάκκο του δοσίλογου και στο πρόστυχο
γυαλί του τηλεκαναλάρχη. Παντού μια
κακορίζικη πολιτική φάρα κι ένα φαρμακερό
πλιατσικόμαυρο παζάρι! Μια τεχνητή σκηνή
όπου μαλακοδέρνοται τα μανιακά πολιτικά θεριά
και οι απανταχού καθεστωτικοί ρουφιάνοι. Εκεί
όπου συφοριασμένοι μινίστροι καραδοκούν για
ν’ αρπάξουν την ψήφο του φτωχού, για να του
αφαιρέσουν μετά με άνεση το γλίσχρο πορτοφόλι
του. Εκεί όπου ο βλάμης τηλεπαρουσιαστής
επιδεικνύει τις σπάνιες ράτσες των πολιτικών
αιλουροειδών προσκαλεσμένων του, για να
δούμε ποιος θα μιμηθεί καλύτερα τη γάτα, την
ώρα που σκεπάζει τις βρωμιές της. Εκεί όπου
ο πληρωμένος εμπρηστής τρέχει πότε στις
φωτιές και πότε στις πλατείες για να ενισχύσει
τον προεκλογικό αγώνα των αφεντικών του.
Πάνε λίγες μέρες που ένας φίλος μου έβαλε στ’
αυτί κάποια αναπάντητα ρωτήματα: Ποιος θα
αλλάξει, μου είπε, τούτο το λαό το θεομπαίχτη;
Ποιος θα φωνάξει για τούτη την αγιάτρευτη
φραγκοραγιάδικη νοοτροπία του; Που είναι
αυτοί που θα τον βγάλουν απ’ τον πουλημένο
δρόμο του; Ποιοι θα μας αποτραβήξουν από τη
νοοτροπία του διακονιάρη; Νισάφι πια! Χρόνια
και χρόνια παρακμής, ντροπής και σιχασιάς.
Οι διαχρονικοί στίχοι του ποιητή, συνέχισε ο
καλός μου φίλος, μιλάνε μόνοι τους: Ακόμη

και «Τ’ αγγειά γινήκαν θυμιατά/ και τα σκατά
λιβάνι / οι γύφτοι γίναν δήμαρχοι / κι οι κλέφτες
καπετάνιοι…»**
Κι εγώ ο φουκαράς μ’ ένα δάκρυ σαν ουλή στο
πρόσωπό μου, δε βρήκα τίποτ’ άλλο να του
πω, παρά του απάγγειλα με τη σειρά μου τους
στίχους του μεγάλου ποιητή της Χιλής, που στις
δύσκολες στιγμές σαν άγιο προσκυνάω:
«Εσύ θ’ αγωνιστείς για ν’ αλλάξεις τη ζωή, εσύ θ’
αγωνιστείς για να σβήσεις το κοπριασμένο στίγμα
απ’ το χάρτη, εσύ, χωρίς άλλο θ’ αγωνιστείς
για να λείψει το αίσχος…».*** Όμως, σαν
τέλειωσα την απαγγελία, το «Εσύ» έμεινε εκεί
και κόλλησε μέσα στη γλώσσα μου πεντάρφανο
κι ανάξιο. Το μόνο που μπόρεσα να ψελλίσω
μέσα μου ήταν κάποια λόγια θλιβερά, κάποια
ανέραστα μαντάτα:
Μα ποιος είσαι εσύ λαέ μου που δε σ’
αναγνωρίζω; Ποια λάσπη και ποια κατάρα σου
κλείνει τα μάτια για να μη βλέπεις πέρα απ’ τη
μικροαστική μύτη σου; Που είναι ο αγώνας σου
και που η πάλη σου;
«Εκλογές» κάνουν οι κλέφτες, και ξέρεις καλά ότι
μια παράσταση ακόμη του καραγκιόζη αρχίζει.
Και είσαι Εσύ λαουτζίκε που θ’ αναδείξεις τον
καλύτερο έμπορο που θα πουλήσει την πατρίδα
σου. Αυτόν που θα βρει κι άλλους έξυπνους
τρόπους για να κλέβει τα Ταμεία σου. Που θα
φέρει ακόμη μερικά εκατομμύρια αλλοδαπούς
για ν’ αρπάξουν τις δουλειές σου. Αυτόν που θα
«εισάγει» κι άλλους Αλβανούς επιβήτορες για
να πιάσουμε σπόρο.
«Εκλογές» κάνουν οι απατεώνες, για να
ξεπουλήσουν πιο άνετα και τα τελευταία
ξεροβούνια στις πολυεθνικές, για να βάλουν
τα τσιράκια τους ν’ ανάψουν κι άλλες φωτιές,
να κάψουν κι άλλες σημαίες, να στείλουν

Από τα οµόλογα στις φωτιές: Μια επιχείρηση
χειραγώγησης της πολιτικής ζωής του τόπου
Συνέχεια από την 1η σελίδα
Η κίνηση του Καραµανλή να προκηρύξει
εκλογές στις 16 Σεπτεµβρίου δεν έγινε
µε στόχο να αιφνιδιάσει το ΠΑΣΟΚ και
τα άλλα κόµµατα της αντιπολίτευσης.
Έγινε για να αιφνιδιάσει τον αµερικανικό
παράγοντα και να µην του δώσει το χρόνο
και την ευκαιρία να ανατρέψει τη στάση
της κοινής γνώµης, που συνέχισε να δίνει

προβάδισµα στη ΝΔ. Ο Καραµανλής,
όµως, λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο ή
µάλλον χωρίς των εµπρηστή.

Ασφαλώς όλες οι φωτιές δεν µπήκαν από
χέρια εµπρηστών µε πολιτικά κριτήρια,
ασφαλώς η κυβέρνηση δεν έκανε ότι
έπρεπε να κάνει σε επίπεδο προετοιµασίας,
πρόληψης και χρησιµοποίησης των
διατεθειµένων µέσων για να προστατέψει
τη χώρα από µια εθνική καταστροφή. Ίσαίσα, έκανε ότι
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∆ύο πολύ σηµαντικές προσφορές τοῦ ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ θρακικοῦ ἑλληνισµοῦ
της
κρατικής
«Ἀντιφωνητῆ» ἀπό τίς ὁποῖες µποροῦν πού ὁ συγγραφέας της προσφέρει µέσῳ
νά ἐπωφεληθοῦν οἱ συνδροµητές µας:
τοῦ «Α» στούς συνέλληνες.
µηχανής
και
- Τό δερµατόδετο, µοναδικό βιβλίο - Τό ἐπανεκδοθέν ἔργο τοῦ Μ. Μετης
δηµόσιας
«Ἡ συμβολή τῆς Θράκης στούς ἐθνικο- λίρρυτου «Περιγραφή ἱστορική καί
διοίκησης, κάνει
απελευθερωτικούς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους», γεωγραφική τῆς θεοσώστου ἐπαρχίας
την κατάσταση
τοῦ κ. Ἀπόστολου Εὐθυµιάδη, πού Μαρωνείας» (Κωνσταντινούπολη 1871),
εφιαλτική.
ἐκδόθηκε µέ ἔξοδα τοῦ ἰδίου καί πού κυκλοφόρησε πρό ἡµερῶν µέ ἔξοδα
µοιράστηκε κατά δεκάδες χιλιάδες στίς τοῦ φίλου Γιώργου Βολουδάκη, καί τό
Όµως, κανένας,
ἀπανταχοῦ ἑλληνικές βιβλιοθῆκες, ὁποῖο παρουσιάζει τήν εὐρύτερη περιοχή
ούτε
ακόµα
προσφέρεται ἐντελῶς ∆ΩΡΕΑΝ σέ τῆς Θράκης πρίν ἑνάµιση σχεδόν
και
αυτοί
ὅσους τό ἐπιθυµοῦν! Ἁπλῶς τηλεφωνεῖτε αἰώνα, προσφέρεται ἐπίσης ἐντελῶς
στό 6973743047 (πρωινές ὧρες) καί ∆ΩΡΕΑΝ σέ ὅσους τό ἐπιθυµοῦν, µετά
που
κάνουν
δηλώνετε διεύθυνση, ἀναλαµβάνοντας ἀπό ἐπικοινωνία µέ τήν ἐφηµερίδα
πολιτική πάνω
τά ταχυδροµικά ἔξοδα. Αὐτό ἀρκεῖ µας (καί πάλι µόνη ὑποχρέωσή σας τά
στα
φέρετρα
γιά νά ἀποκτήσετε µία πραγµατική ταχυδροµικά ἔξοδα). Σπεύσατε!

κι άλλους στρατιώτες στο Αφγανιστάν. Να
κάνουν κι άλλες υποκλίσεις στα κεμαλικά
θεριά της Τουρκιάς. Να σκύψουν κι άλλο στις
επιταγές του ευρωπαϊκού σκουπιδαριού. Να
πουλήσουν και το τελευταίο ελεύθερο λιθαράκι
της Κύπρου.

ένας απρόσωπος τύραννος. Κι εδώ σιμά μας
τα τσιράκια του, ασύδοτοι παραστάτες, χωρίς
ντροπή και φόβο ασχημονούν και παίζουν πότε
με τις εκλογές και πότε με τη νοημοσύνη μας.
Κι όλα αυτά, σε μια κοινωνία που στέρφεψε και
δε γεννάει πια τυραννοκτόνους!

«Εκλογές» κάνουν οι απάτριδες, για να
φέρουν πάλι τη Γιαννάκου και τη Ρεπούση στο
προσκήνιο, να «χρίσουν» και πάλι το Λιάκκο
σκιώδη υπερυπουργό, για να θάψει ο Σόρος
ανεμπόδιστα την ιστορία μας και τη φυλή μας.

Όμως εμείς ας κρατήσουμε την αξιοπρέπειά
μας! Εμείς, δε θα νομιμοποιήσουμε με την
ψήφο μας την «κλεφτο-τυραννία» τους. Δε θα
βάλουμε πάλι τα χέρια μας, για να βγάλουμε
τα μάτια μας. Η «Αποχή» πλέον, είναι η Νέα
Πατρίδα μας. Η οργή και η περιφρόνηση, είναι
η Νέα Σημαία μας. Εμείς δεν θα συναινέσουμε
στη Νέα Κοροϊδία. Εμείς δεν ζητήσαμε εκλογές.
Ζητάμε Απελευθέρωση! Ζητάμε ανυπόταχτες
ψυχές, για να πιάσουμε και πάλι τα βουνά, να
βαφτιστούμε στην φτεροσάλαγη ανάσα του
21!

«Εκλογές» κάνουν οι μασκαράδες, κι εσύ
προσκυνημένε, φτηνέ οπαδέ λαουτζίκο, είδα
που βγήκες πάλι στους δρόμους κι έριξες
τόνους λούλουδα στου «αρχηγού» το αμάξι κι
έριξες «φύλα πολλά μυρτιάς, / στεφάνια από
τριαντάφυλλα κι άλλ’ από μενεξέδες…», αντί
για χίλια φάσκελα κι άλλες τόσες μούντζες
«χεροποδαράτες»! ****
Απ’ τη θάλασσα έφτασα ως εδώ με φορτίο
από απατεώνες, κι οι απατεώνες σε μια νύχτα
πλήθυναν κι έγιναν αμέτρητες χιλιάδες,
εκατομμύρια...
Ξέρω καλά φίλε μου. Δεν είναι λόγια τούτα
δω, δεν είναι για ανθρώπους. Το παράπονο
της θάλασσας έχουν μέσα τους και τ’ άπιαστα
μαυροντυμένα μοιρολόγια της φυλής μας.
Ξέρω καλά φίλε μου. Δεν είναι λόγια τούτα
δω για τους πολιτικάντηδες. Μα τι να κάνω.
Τούτοι οι κλέφτες με τίποτα δεν ταράζονται
κι εξακολουθούνε τον τούρκικο «χαβά» τους.
Ακόμη κι αν κλέψουνε όλο το «ινδικό χρυσάφι
κι όλο το κεχριμπάρι από τις Σάρδεις», πάλι δε
θα ησυχάσουνε! Ξέρω καλά φίλε μου, ότι πάλι
η πέννα μου του κάκου θα φωνάξει. Θα είναι
μια αιχμή και μια βροντή στο σκοτάδι μου και
τίποτα παραπάνω. Τούτοι οι Νέοι Άρπαλοι είναι
όλοι τους κουφοί, ανέγγιχτοι απ’ της ψυχής
τους θρήνους.***** Είναι όλοι τους μικροί και
θλιβεροί, που δεν αξίζουν για γροθιές, ούτε
καν για ένα φτύσιμο! Πέρα μακριά σέρνεται
και στις στάχτες των πυρκαγιών, δεν
µπορεί να ισχυριστεί ότι το φαινόµενο
τόσο µεγάλου αριθµού πυρκαγιών το
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, στη
συγκεκριµένη
γεωγραφική
περιοχή
είναι τυχαίο. Υπάρχουν µάλιστα και
πράξεις, όπως οι τηλεφωνικές κλήσεις
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για
υποτιθέµενες πυρκαγιές σε διάφορα
σηµεία της Αττικής, που προκάλεσαν τη
διάσπαση της πυροσβεστικής δύναµης,
τη στιγµή που ξέσπαγε φωτιά από
εµπρηστικό µηχανισµό για να κάψει το
τελευταίο περιαστικό δάσος της Αθήνας.
Οι δράστες των τηλεφωνηµάτων ήταν
επαγγελµατίες στη µυστική δράση, αφού,
σύµφωνα µε πληροφορίες, δεν άφησαν
ίχνη που θα µπορούσαν να οδηγήσουν
στον εντοπισµό τους.
Το θέµα όµως δεν είναι οι αστυνοµικές
πτυχές ή οι εγκληµατικές αµέλειες της
κυβέρνησης. Το θέµα είναι αν υπήρχε
σχέδιο πολιτικής ανατροπής στην Ελλάδα, µε στόχο τις συγκεκριµένες επιλογές του Κώστα Καραµανλή.
Η Ελλάδα, που διήγε την πιο ήρεµη
περίοδο της πολιτικής της ιστορίας από
το 1996 και εντεύθεν, οδηγείται στις
εκλογές κάτω από το βάρος µια εθνικής
τραγωδίας. Αν ισχύει το σκεπτικό που
αναλύθηκε σε αυτό το άρθρο, είναι
πιθανό η κοινή γνώµη να οδηγηθεί
στην
ανατροπή
της
κατάστασης
και στις 17 Σεπτεµβρίου να έχουµε
κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Το ζήτηµα όµως
δεν είναι πιο κόµµα θα κυβερνάει την
Ελλάδα, αλλά ποιοι πολιτικοί αρχηγοί
θα είναι επικεφαλείς στα κόµµατα
εξουσίας. Αν την επόµενη µέρα των
εκλογών
πρωθυπουργός
είναι
ο
Γιώργος Παπανδρέου και αρχηγός της
αξιωµατικής αντιπολίτευσης η κυρία
Ντόρα Μπακογιάννη, είναι προφανές ότι
η επιχείρηση τιµωρίας του Καραµανλή
και χειραγώγησης της πολιτικής ζωής

Λιμποβίσι Αρκαδίας
Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2007
* Λουί Αραγκόν (Λόγος σε πρώτο πρόσωπο)
** Γ. Σουρής
*** Πάμπλο Νερούντα (Εσύ θα παλέψεις)
**** Στησίχορος Μετ. Ηλ. Βουτιερίδης
***** Άρπαλος : Ο άνθρωπος που καταχράστηκε
τα ταμεία του Μ. Αλεξάνδρου.
Υστερόγραφο: Το άρθρο αυτό γράφτηκε σε
μια αμφίβολη μέρα, πριν οι πολιτικές όχεντρες
σφυρίξουν μέσα απ’ τις φωτιές του Μοριά.
Ήδη, το «Θείο τοπίο δίπλα στου Αλφειού
και Κλαδέου την μέχρι χθες αβρή συντυχιά,
είναι παραδομένο στις φλόγες, - Ω κακόμοιρη
Ολυμπία! Ώ «κατακαημένε Μοριά» – στου
αψηλού σατανά και χυδαίου, έχεις μπλέξει
τριχιά.»* Ώ κακόμοιρη Ελλάδα, Εσύ που
δε μπορείς τους πολιτικούς δημίους σου να
καταραστείς και να φτύσεις, πριν ολόκληρη
ένα κάρβουνο γίνεις!
στην Ελλάδα στέφθηκε µε επιτυχία.
Μια ‘επιτυχία’ που δεν πρόκειται να
σταµατήσει στην Αθήνα, αλλά θα φθάσει
µέχρι τη Λευκωσία, αφού είναι αµφίβολο
εάν κάτω από τις νέες συνθήκες µπορέσει
να αντέξει µόνος την πίεση ο Τάσος
Παπαδόπουλος.
Φυσικά, όπως ο Καραµανλής σχεδίαζε
χωρίς τον ξενοδόχο και οι ατζέντηδες
των πολυεθνικών εταιριών πετρελαίου
σχεδιάζουν χωρίς να λαµβάνουν υπόψη
τους µια πολύ σπουδαία παράµετρο. Τον
ελληνικό λαό. Οψόµεθα.
(Δηµοσιεύθηκε στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 28/8)

Ἀντιφωνητής
Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό
Ἔντυπο Γνώµης
Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρῆ 15,
691 00, Κοµοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 81537
Τηλεοµοιότυπο: 25310 81536
Ἠλ. διεύθυνση: karaiskk@otenet.gr
www.antifonitis.gr
Κωδικός 1380
Ἔκδοση τοῦ σωµατείου
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ
Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο:
Καραΐσκος Κώστας
Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
Ἐκτύπωση: ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝ 5
Ἐτήσια συνδροµή:
Ἰδιωτῶν 25 €
Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, ὀργανισµῶν,
κλπ: 50 €
Ἀριθµοί λογαριασµῶν:

EUROBANK 306-0100211038
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 779/603135-81

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 5-9-2007

Ἀνα-γνώσεις
Ο δρόμος για την αντίσταση στην ελληνική Μεγαλόνησο
Ο Κυριάκος Κολοβός στον ιστοχώρο typos.com περί των προσφυγών των Ελληνοκυπρίων σε
βάρος της Τουρκίας:
“...Είναι δυνατόν η ψευδοεπιτροπή «αποζημιώσεων» στα Κατεχόμενα να αντικαταστήσει το
ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων; Πώς είναι δυνατόν ο νόμιμος
θεσμός που αντιπροσωπεύει την προάσπιση των δικαιωμάτων του πολίτη να αντικατασταθεί από το
απότοκο μιας παράνομης πράξης; Κατά την κ. Λοϊζίδου έπρεπε να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι ώστε
να μη δημιουργηθεί ενδιαφέρον προν την εν λόγω «επιτροπή». Το γεγονός ότι μικρός αριθμός Ε/κ
αποτάθηκε στην ψευδοεπιτροπή, με τα γνωστά αποτελέσματα, φανερώνουν πως ο μόνος δρόμος είναι
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όσοι ακόμα εκ των πολιτικών μας, ελέω μικροκομματικών σκοπιμοτήτων,
χρησιμοποιούν ως ένα από τα επιχειρήματά τους, για την εκτροπή του Κυπριακού, την ύπαρξη της
δήθεν επιτροπής, το κάνουν εκ του πονηρού και υστερόβουλα.
Ο δρόμος που χάραξαν οι προσφυγές στο ΕΔΑΔ πρέπει να μείνει ανεπηρέαστος και έξω από
μικροπολιτικά παιγνίδια. Πόσοι αναφέρουν την υπόθεση Λοϊζίδου για να αποδείξουν τη συνεχιζόμενη
παραβίαση από μέρους της Τουρκίας όταν συνομιλούν με ξένους; Γιατί ξεχνιέται η καταδικαστική
απόφαση για την υπόθεση Ξενίδη – Αρέστη και την υπόθεση Τζαβίτ Αν; Ποιός μιλά για την 4η
Διακρατική και την καταδικαστική απόφαση για την υπόθεση Κακουλλή; Ποιός πληροφορεί το λαό
ότι στο προχωρημένο 3ο τμήμα βρίσκονται οι υπόθεσεις των συγγενών του Τάσου Ισαάκ κατά της
Τουρκίας, Φωκά κατά της Τουρκίας, Δημάδη εναντίον Τουρκίας, Μιχαηλίδου και Τύμβιου κατά
της Τουρκίας; Ποιοί μιλούν για την καταδική της Τουρκίας, τον περασμένο Γενάρη, για παράνομη
οικειοποίηση περιουσίας, της Μεγάλης του Γένους Σχολής στην Πόλη, που ανοίγει διάπλατα το δρόμο
της προσφυγής για τα κοινοτικά ιδρύματα, όπως της Εκκλησίας και των δημοτικών - κοινοτικών
συμβουλίων των κατεχόμενων Δήμων και Κοινοτήτων;
Συμπέρασμα; Ο κάθε Κύπριος πρέπει να εκμεταλλευτεί την ύπαρξη αυτού του συστήματος, που όπως
εμφαντικά μας είπε η κ. Λοϊζίδου είναι μοναδικό στο είδος του και πρέπει να νιώθουμε υπερήφανοι
και τυχεροί για την ύπαρξή του, ώστε να διεκδικήσουμε ό,τι μας στέρησε ο εισβολέας, συμπληρώνουμε
εμείς. Αυτό έρχεται ως απάντηση στα όσα αβάσιμα και ανυπόστατα ενσπείρουν κάποιοι για την έκβαση
των υποθέσεων που έχουν παραπεμφθεί στο ΕΔΑΔ. Ας προβληματιστούν όλοι αυτοί από την αναφορά
της κ. Λοϊζίδου ότι ο Τούρκος καθηγητής Τσαγλάρ, που αγόρευε στο ΕΔΑΔ, ως μέλος της επιστημονικής
ομάδας που αντιπροσώπευε την Τουρκία, παραιτήθηκε στο μέσο της υπόθεσης για λόγους αρχής, αφού
πίστευε ότι η χώρα του θα χάσει, πράγμα που έγινε!”
Παράρτημα του Στέητ Ντηπάρτμεντ;
Στο “Ποντίκι” (23-8-07) η είδηση για την επαναφορά του ψευδοεκσυγχρονιστικού πνεύματος (και
ανθρώπινου δυναμικού) στο Υπουργείο Εξωτερικών από την κόρη του Μητσοτάκουλα:
“...Αν λοιπόν υπάρχει κάτι περίεργο στις επιλογές της θυγατέρας του Μητσοτάκη στη διανομή των
κρίσιμων υπηρεσιακών πόστων, είναι ότι το “γούστο” της πλησιάζει περισσότερο σε αυτό του Σημίτη
και του Παπανδρέου, παρά σ’ αυτό του “ομόσταβλού” της Πέτρου Μολυβιάτη. Για την ακρίβεια,
έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς πώς η Ντόρα έσπευσε πριν από τις εκλογές να ολοκληρώσει
το ξήλωμα του “συστήματος” Μολυβιάτη και να αποκαταστήσει τη “λογική” Σημίτη - Παπανδρέου
στην υπηρεσιακή ιεραρχία του ΥΠΕΞ. Σε αυτήν τη λογική της αποκατάστασης των οπαδών των
“ρεαλιστικών προσεγγίσεων” κινούνται οι επιλογές της υπουργού στη στελέχωση των κρίσιμων θέσεων
της ελληνικής διπλωματίας. Εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε μόνο με δύο παραδείγματα, ενδεχομένως
τα πιο χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα:
1. Τη νευραλγική θέση του γ.γ. του υπουργείου Εξωτερικών αναλαμβάνει ο πρέσβης Αριστείδης
Αγαθοκλής, ο οποίος υπήρξε ένας από τους στενούς συνεργάτες του Σημίτη. Από τη θέση του μόνιμου
αντιπροσώπου της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση των
ελληνικών θέσεων γύρω από τα ευρωτουρκικά, ενώ ήταν εκπρόσωπος της ελληνικής προεδρίας της
Ε.Ε. Με πολύ απλά λόγια, ο εν λόγω διπλωμάτης υπήρξε συνεπέστατος εργάτης της ταχείας διαδικασίας
της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, παρακάμπτοντας το γεγονός ότι η Άγκυρα δεν προχώρησε σε καμμία
κίνηση καλής θέλησης είτε στα ελληνοτουρκικά είτε στο Κυπριακό. Τον κ. Αγαθοκλή η νέα διακυβέρνηση
τον βρήκε πρεσβευτή στη Μαδρίτη και, όπως λέγεται, ο Πέτρος Μολυβιάτης τον τοποθέτησε στο
“ψυγείο” της Κεντρικής Υπηρεσίας στην Αθήνα, αφού ο εν λόγω διπλωμάτης δεν έκρυβε τη διαφωνία
του για την πολιτική που ακολούθησε η ΝΔ στο Κυπριακό. Όμως, μετά τον ανασχηματισμό, η Ντόρα
Μπακογιάννη του έδωσε τη θέση του ειδικού της συμβούλου και σύντομα αποφάσισε να είναι αυτός ο
αντικαταστάτης του Χάρη Ροκανά καί να αναλάβει το νευραλγικό πόστο του γ.γ. του ΥΠΕΞ.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ειδικός σύμβουλος της Ντόρας παραμένει ο πρέσβης Γιώργος
Σαββαϊδης, του οποίου την
μετακίνηση από την πρεσβεία
στην Ουάσιγκτον και την
τοποθέτησή του στην κατάψυξη
της κεντρικής υπηρεσίας είχε
επίσης αποφασίσει ο προκάτοχος
της κ. Μπακογιάννη...
2. Ένας άλλος πρέσβης,
εξαιρετικά αγαπητός στον Σημίτη,
ο Θεόδωρος Σωτηρόπουλος,
ο οποίος διετέλεσε διευθυντής
του διπλωματικού γραφείου του
πρώην πρωθυπουργού, έρχεται
από τη Βιέννη στην Αθήνα για να
αναλάβει την Γ’Γενική Διεύθυνση
(Ευρωπαϊκών υποθέσεων) του
υπουργείου. Θα διαδεχθεί τον
Θρασύβουλο Σταματόπουλο, ο
οποίος θα αντικαταστήσει τον
Σᾶς ἔχουµε ἕνα εὔκολο ἐρώτηµα σήµερα, µὴ
έως τώρα μόνιμο αντιπρόσωπο
σᾶς κοµπλεξάρουµε κιόλας µὲ τὴν ἄγνοιά
της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ Ιωάννη
σας: ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ
Ζέπο, που φεύγει για το Κάιρο.
Η ΑΝΩΤΕΡΩ (ΓΙΓΑΝΤΙΑ) ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ;
Σωτηρόπουλος
προαλείφεται
1. Στὴν πλατεία τῆς Κουάλα Λουµπούρ
για διάδοχος του μονίμου
αντιπροσώπου στις Βρυξέλλες Β.
2. Στὰ οὐρητήρια τοῦ Δήµου Άθηναίων
Κασκαρέλη, όταν ολοκληρωθεί η
3. Στὸ ἀεροδρόµιο τῶν Σκοπίων
θητεία του...”

ΙΣΤΟΡΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΥΪΖ

Η Ορθοδοξία που µας ενώνει
Καθώς ο σερβικός
λαός αγωνίζεται
σε πολλά επίπεδα
και
µέτωπα
κατά της δυτικής
λοιµικής
και
των βαλκανίων
υπηρετών
της,
η
Ορθόδοξη
Εκκλησία
είναι
συχνά το µοναδικό
α ξ ι ό π ι σ τ ο
στήριγµά του. Η
ανωτέρω σκηνή
είναι από τον
φετεινό εορτασµό
της µάχης του
Κοσσυφοπεδίου,
στό µνηµείο Γκαζιµεστάν έξω από το ιστορικό µοναστήρι της Γκρατσάνιτσα
(κοντά στην Πρίστινα). Οι δυνάµεις της KFOR είχαν περικυκλώσει τον χώρο,
τον περιέφραξαν µε συρµατοπλέγµατα ύψους τριών µέτρων και εµπόδισαν
την πρόσβαση σε εκατοντάδες Σέρβους που ταξίδεψαν για να παραστούν στον
εορτασµό. Παρουσία του Σέρβου υπουργού Σλόµπονταν Σάµαρτζιτς, ο οποίος
υποσχέθηκε αγώνα µε κάθε µέσον για το Κόσοβο, ο επίσκοπος Αρτέµιος, ψυχή της
σερβικής παρουσίας και αντίστασης στην περιοχή, τόνισε: “Δίχως το Κόσοβο και τα
Μετόχια δεν υπάρχουµε. Οι ισχυροί αυτού του κόσµου προσπαθούν να µας το πάρουν
από το στήθος µας και να µεταµορφώσουν τη Σερβία σε σκελετό. Ποτέ δεν θα τους το
επιτρέψουµε!... Θα ακολουθήσουµε το παράδειγµα του Τσάρου Λαζάρ µένοντας εδώ,
δίπλα στους ιερούς µας χώρους και τους τάφους στη γη των προγόνων µας”
Και πριν δύο εβδοµάδες (20/8/07) στη σερβοβοσνιακή πόλη Μπάνια Λούκα τιµήθηκε
άλλη µία µορφή της διορθόδοξης αλληλεγγύης: Ο Αρχιµανδρίτης Παρθένιος
Μαχαιριώτης, που επί µια δεκαετία µεταφέρει ασταµάτητα χρήµατα, τρόφιµα
και διάφορα άλλα είδη από τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρειο Ελλάδα στα ορφανά
Σερβόπουλα της Βοσνίας, τιµήθηκε από τον πρόεδρο των Σερβοβοσνίων Μίλαν
Γιέλιτς. Ο Σερβοβόσνιος πρόεδρος τόνισε ότι ο Σερβικός λαός ποτέ δεν θα ξεχάσει
τη βοήθεια που έλαβε από την Ελλάδα στα χρόνια του πολέµου.

BLACK
HUMOUR
Τί εἶναι λέτε
ἡ διπλανή σκηνή,
µὲ τὸν Χαµίντ
Καρζάι φόντο καὶ
τὸν στρατό τοῦ
Ἀφγανιστάν
σὲ
παρέλαση;
Ὁ
ἑορτασµός
τῶν 88 χρόνων
(19-8-1919) γιὰ τὴν
ἀπελευθέρωση τοῦ Ἀφγανιστάν ἀπό τοὺς... Βρετανούς! Ναί, µὲ 50.000 στρατά
Κατοχῆς στὴ χώρα, τὸ 10% τῶν ὁποίων εἶναι Ἄγγλοι, γιορτάζεται ἡ ἐπέτειος τῆς
ἐκδίωξης τῶν ξένων! Ἄν µὴ τί ἄλλο ὁ Καρζάι ἀπέκτησε αἴσθηση τοῦ µαύρου
χιοῦµορ, τόσα χρόνια ποὺ δούλεψε στὴ Δύση, µπράβο του, διασκέδασε καὶ τ’
ἀλλοδαπά κωλοφάνταρα...

Η σιωνιστική προπαγάνδα οργιάζει και...

Η Μαύρη Λίστα διευρύνεται

Στο
προηγούµενο
φύλλο
µας δηµοσιεύσαµε µετάφραση από
πρόσφατο άρθρο του Βρετανού
δηµοσιογράφου
Τζόναθαν
Κούκ,
αναφορικά µε την γαιοκτησία στο
Ισραήλ. Ο Κούκ, που µένει µόνιµα
στη Ναζαρέτ, συνεργάζεται τακτικά
µε ΜΜΕ όπως ο Guardian, ο Observer,
οι Τάιµς του Λονδίνου, η International
Herald Tribune, η Monde diplomatique,
η Al-Ahram Weekly, εφηµερίδες,
περιοδικά και ιστοσελίδες σε όλον

τον κόσµο, από την Πολωνία µέχρι
τις ΗΠΑ και από την Ιρλανδία µέχρι
τη Ντόχα. Έλα όµως που και γνωρίζει
την πραγµατικότητα στο Ισραήλ και
δεν έχει σκοπό να κάνει το µαύρο
άσπρο! Έτσι, δέχθηκε την επίθεση
των γνωστών µαντρόσκυλων του
σιωνισµού, που ιδίως στις ΗΠΑ δεν
αφήνει να περάσει µύγα από το δίχτυ
του (AIPAC, MEMRI, ADL, CAMERA,
Honest Reporting...). Φυσιολογικά,
λοιπόν, προστέθηκε κι ο Κούκ στη
χορεία όσων τόλµησαν να µιλήσουν
στα κατεστηµένα ΜΜΕ και βρήκαν
τον µπελά τους: Donald MacIntyre
(Independent), Tim McGirk (Time),
Molly Moore (Washington Post), Jim
Muir και Kylie Morris (BBC), Greg Myre
και Neil MacFarquhar (New York Times),
για να µείνουµε µόνο στα γνωστότερα
ονόµατα του αγγλόφωνου Τύπου.
Και η Κατοχή συνεχίζεται...
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Αναγέννηση µέσα από τα αποκαΐδια
(...) Όντως, το κράτος δεν λειτούργησε.
Όντως, η κυβέρνηση αποκοιµήθηκε. Όντως,
τα µέλη της θα συνδέσουν τ’ όνοµά τους µε
την µεγαλύτερη καταστροφή στα χρονικά
της χώρας. Πρόκειται όµως για ένα

ολόκληρο καθεστώς που περιλαµβάνει την
κρατική µηχανή, την αντιπολίτευση, τους
δηµάρχους, κ.ο.κ. Χωρίς να επιµερίζουµε
εξίσου τις ευθύνες, γνωρίζουµε πως όλοι,
κυβέρνηση, αξιωµατική αντιπολίτευση,
µικρότερα κόµµατα, ΜΜΕ, τοπική
αυτοδιοίκηση, η κοινωνία εν τέλει, είναι
τέκνα του ελληνικού κόσµου, αυτού
του κόσµου - παρασίτου, που έχει ήδη
«κάψει» τις αξίες και το ηθικό υπόβαθρο
της κοινωνίας µας. Είναι ένας κόσµος
που εξέθρεψε τους καννιβάλους της
ελληνικής «ανάπτυξης», εργολάβους,
ξενοδόχους και ραντιέρηδες που χύνουν
σήµερα τόνους κροκοδείλιων δακρύων,
προσπαθώντας να αποκρύψουν τις
κερδοσκοπικές διαθέσεις και την βουλιµία
τους για τα νέα φιλέτα καµένης γης που
θα πέσουν στα χέρια τους, την επαύριο της
καταστροφής, εκεί στην «Ιόνια Οδό». Είναι
ένας κόσµος µιας ηµιδιαλυµένης τοπικής
αυτοδιοίκησης, που παρά τις επιδοτήσεις
και τη διαπλοκή, ή ακριβώς γιαυτό, έδειξε
ανίσχυρη να αποφύγει την καταστροφή
ή να ελαχιστοποιήσει το εύρος της. Είναι
ένας κόσµος που ανοίγει διάπλατα τις
κερκόπορτες του εθνοµηδενισµού, όπως
φάνηκε και µε τα βιβλία της Ιστορίας,
ένας κόσµος που ποδηγετείται απ’ ευθείας
από τις ξένες πρεσβείες, ή µάλλον την
Πρεσβεία. Αυτός ο κόσµος όχι απλώς δεν
αντιστέκεται στον τουρκικό επεκτατισµό,
αλλά πασχίζει µε τους νέους Φαναριώτες,
επιχειρηµατίες και διανοούµενους, να
κερδίσει µερικά ψίχουλα από τον νέοοθωµανισµό που στήνεται στα Βαλκάνια
µε τις ευλογίες των Αµερικανών.
Είναι ο κόσµος της µεταπολιτευτικής
Εγωκρατίας, που διέλυσε κάθε στοιχείο
κοινότητας, αδελφότητας, αλληλεγγύης,
και συγκρότησε µία κοινωνία έτοιµη να
εγκαταλείψει οποιαδήποτε συλλογική
δράση, αρκεί να σώσει το δικό της σπίτι
της, το εξοχικό της ή το αυτοκίνητό της
- όλους εκείνους τους λατρευτικούς ναούς
της προσωπικής της βολής. Και όποιος
νοµίζει ότι υπ’ αυτό το καθεστώς µπορεί
να λειτουργήσει οποιοδήποτε κράτος
ή µηχανισµός διάσωσης είναι βαθιά
γελασµένος. Η κοινωνία µας ήταν ήδη
σάπια - ολοκληρωτικά στην κορυφή της, τις
οικονοµικές και τις πολιτικές ελίτ, αλλά η
γάγγραινα έχει προχωρήσει και στο ίδιο το
λαϊκό σώµα. Αυτό που συνέβη είναι ότι τα
γεγονότα γονάτισαν έναν εξασθενηµένο
οργανισµό, µεταβάλλοντας µια µεγάλη
καταστροφή σε µια τεράστια τραγωδία.
Η έκκλησή µας, πέρα από την αυτονόητη
πλέον αλληλεγγύη, πέρα από τη
συστράτευση όλων των Ελλήνων για
τη µέγιστη δυνατή αποκατάσταση των
πληγεισών περιοχών, των χωριών και των
δασών, πηγαίνει πολύ πιο µακριά: Είναι µία

έκκληση να σπάσουµε τον φαύλο κύκλο της
πτώσης. Ένας λαός δεν χρειάζεται µόνον
επιδοτήσεις - ψίχουλα, γάλατα νουνού
και ρετάλια για να ξεπεράσει µία µεγάλη
καταστροφή.
Χρειάζεται
προπάντων
όραµα,
να
πιστέψει
σ’
ένα
µέλλον
καλύτερο
ώστε να βρει
κουράγιο
ν’
ανασυγκροτήσει το παρόν.
Χρειαζόµαστε
ένα
νέο
όραµα,
έναν νέο πατριωτισµό:
Έναν πατριωτισµό που θα
αντιµάχεται
τον παρασιτικό, χρησιµοθηρικό ελληνικό καπιταλισµό που
πλέκει ένα σάβανο υποταγής και διάλυσης
για όλη την χώρα. Χρειαζόµαστε, εντέλει,
έναν νέο κόσµο, διαποτισµένο µε βαθιά
οικολογική συνείδηση και πρακτική.
Χρειαζόµαστε να ψάξουµε βαθιά κάτω από
το χρώµα του χρήµατος, του τσιµέντου και
της εγωπάθειας, το χαµένο µας πρόσωπο την Ελλάδα των παραδόσεων του σεβασµού
της φύσης, της συνεργατικότητας και
της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ένα νέο
αντιστασιακό ήθος που παθιασµένα θα
πολεµήσει τον αυτοκαταστροφικό µας
εαυτό: Έτσι ώστε να αρχίσει κάποτε
µια πορεία αντιστροφής του κλίµατος
της διάλυσης και του ετσιθελισµού, που
βαφτίζεται «δικαιώµατα», προς την
υπευθυνοποίηση και την ενίσχυση της
εθνικής και κοινωνικής συνοχής. Μόνον
έτσι δεν θα πάνε χαµένα τα θύµατα
αυτής της τραγωδίας. Και το γεγονός πως
δεκάδες δήµοι προσπαθούν να οργανώσουν
τους πολίτες προς την κατεύθυνση της
επαγρύπνησης και της αυτοπροστασίας,
πως χιλιάδες εθελοντές συνέδραµαν στην
προσπάθεια κατάσβεσης των πυρκαγιών,
αποτελούν ενδείξεις πως τα αντισώµατα
της κοινωνικής αυτο-οργάνωσης και
ανάτασης υπάρχουν. Πως οι Έλληνες,
έχοντας φθάσει στο «τελευταίο σκαλί στου
κακού τη σκάλα» µπορούν να αρχίσουν
ίσως µια πορεία ανασυγκρότησης.
Αναγκαίο βήµα σε µια τέτοια πορεία θα
είναι να αποκρουστούν οι προσπάθειες
αποπροσανατολισµού
των
καναλιών,
των υπαλλήλων των πρεσβειών και
των ηγετίσκων που παριστάνουν τους
εκπροσώπους του λαού, οι οποίοι επιχειρούν
- όπως είχε συµβεί και στην περίπτωση
των υποκλοπών - να συκοφαντήσουν
προκαταβολικά κάθε υπόνοια για την
ύπαρξη οργανωµένου σχεδίου εµπρησµού
και να προωθήσουν την εκλογή του
εκλεκτού της υπερδύναµης στην Ελλάδα,
και την αποτυχία του Παπαδόπουλου στην
Κύπρο. Η απόκρουση αυτής της απόπειρας,
αποτελεί χρέος τιµής στη µνήµη των
νεκρών και ουσιαστική συµβολή στην
κατεύθυνση της υπευθυνοποίησης και της
ενίσχυσης της συνοχής της κοινωνίας µας.
Είναι αλήθεια πως για πολλά χρόνια
αφήσαµε,
άλλος
λιγότερο,
άλλος
περισσότερο, τα πράγµατα να βαδίζουν
ανεξέλεγκτα προς τον εθνικό, τον
κοινωνικό
και
τον
περιβαλλοντικό
µηδενισµό. Είναι καιρός λοιπόν να
αποπειραθούµε µια αυθεντική ανάταση,
που επιτέλους θα υπερκεράσει τα δύο
κόµµατα της αφασίας και τους λοιπούς
κοµµατικούς κοµπάρσους.
28 Αυγούστου 2007
ΑΡΔΗΝ - ΡΗΞΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ 17ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ἀπευθύνοµαι σέ σᾶς κ. πρωθυπουργέ, πού βεβαίως καί δέν θέλετε νά ξαναζήσετε τόν
ἐφιάλτη τῶν πυρκαγιῶν τοῦ χρόνου: Ἀφῆστε ὅλα τά ἐλάσσονα µέτρα καί ἀκοῦστε
τόν Α/γο Δ. Δήµου ἀναφορικά µέ τό µοναδικό Σύστηµα Δυναµικῆς Ἀπεικόνισης
τοῦ ΔΠΘ. Συντονισµός, ἐπικοινωνία, ἔλεγχος, διοίκηση, προγραµµατισµός εἶναι
οἱ τοµεῖς πού θά ἀναβαθµιστοῦν τόσο θεαµατικά ὥστε νά µιλᾶµε πιά γιά ἄλλο
πρόβληµα! Ἡ πιλοτική ἐφαρµογή του πῆγε ἄριστα, οἱ διαδικασίες προχωροῦν, ὅµως
τά κρατικά γρανάζια καθυστεροῦν κι ὁ χρόνος πιέζει. Εἶναι ἔγκληµα, ἕνα τόσο
προηγµένο τεχνολογικό προϊόν ἑλληνικῆς ἔµπνευσης καί δηµιουργίας νά µένει
ἀνεκµετάλλευτο καί τήν ἴδια στιγµή νά ρηµάζει ἡ χώρα (δέν ἐπεκτείνοµαι στίς
ἀµυντικές του ἐφαρµογές). Θέλετε ἐκσυγχρονισµό κι ἀποτελέσµατα; Ἰδού ἡ Ρόδος!

Καυτά

ἐρωτήµατα...

Ἐντάξει, εἴχαµε τὸν τρίτο φετεινὸ καύσωνα, ὑπῆρχε ξηρασία, τὰ πεῦκα
εἶναι εὔφλεκτα, οἱ χωµατερὲς διάσπαρτες, οἱ ἀντιπυρικὲς ζῶνες ἀνύπαρκτες, τὸ
κράτος ἀπόν... Ὅλα δεκτά. Ὅµως τὶς µέρες ποὺ ΔΕΝ ΦΥΣΟΥΣΕ, δὲν ἴσχυαν τὰ
ἴδια ἀκριβῶς (νά µήν µιλήσουµε καί γιά τίς νύχτες...); Γιατί οἱ φωτιὲς ἐκδηλώνονταν µόνο µὲ 7 µποφὼρ καὶ πάνω - καὶ µάλιστα γεωγραφικὰ καί χρονικά τόσο
ἐντοπισµένα, τόσο κοντὰ ἡ µία στὴν ἄλλη; Σηµειῶστε πώς οἱ φετεινές πυρκαγιές
µπορεῖ νά ἦταν ἐφιαλτικά καταστροφικές, ὅµως ἀριθµητικά ἦταν µᾶλλον λίγες!
Ὅλοι ξέρουµε ὅτι οἱ πρόωρες ἐκλογὲς ὁρίζονται σὲ χρόνο ἐπιλεγµένο
ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση, ἄρα µὲ τὶς καλύτερες γι’ αὐτὴν δυνατὲς συνθῆκες. Γιατί ὁ
Καραµανλὴς ἐπέλεξε τὴ µέρα ποὺ καιγόταν ἡ Πεντέλη; Δέν µποροῦσε νά περιµένει
ἔστω 1 - 2 µέρες, νά σβήσει ἡ φωτιά πού ἀπειλοῦσε τήν ἴδια τήν πρωτεύουσα;
Μήπως γιατί (ὅπως ὑπαινιχτήκαµε πρὶν 15θηµέρου) ἀνέµενε τὰ χειρότερα;
Οἱ Παπανδρέου, Ἀλαβάνος καὶ τὰ παπαγαλάκια τους στὸν Τῦπο
ἀµφισβήτησαν ὄχι µόνο τὸ ἂν ὑπῆρξε σχέδιο στοὺς ἐµπρησµοὺς ἀλλὰ καὶ τὸ ἂν
ὑπῆρξαν ἐµπρησµοί! Προφανῶς τόσες µαρτυρίες καί ἐνδείξεις (π.χ. οἱ αὐτόπτες
µάρτυρες, τά παραπλανητικά τηλεφωνήµατα στήν Πυροσβεστική ἤ ἡ γνώµη τοῦ
Ρώσου πιλότου Σ. Μακάριν) καὶ τόσοι µηχανισµοὶ ποὺ ἔχουν ἀνευρεθεῖ, δὲν εἶναι
ἐπαρκῆ στοιχεῖα γιὰ τοὺς Κλουζώ τῆς Κεντροαριστερᾶς.
Τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ αὐτὴ τὴ φορά, ὅπως καὶ ἄλλοτε, συνελήφθησαν καὶ
Ἕλληνες καὶ ξένοι ἐµπρηστὲς (Σοφικό, Φλώρινα, Σιθωνία, Καβάλα...) σιωπηλὰ
παραθεωρήθηκε. Ἀκόµη καὶ οἱ παλαιότεροι δηµόσιοι κοµπασµοὶ Γκρίζων Λύκων
γιὰ ἐµπρησµοὺς δασῶν µας στὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου εἶναι χωρὶς ἀξία;
Μήπως καί τά «Γεράκια τοῦ Κουρδιστάν» δέν ἀνἐλαβαν τήν εὐθύνη γιά τόν
ἐµπρησµό δασῶν στήν δυτική Τουρκία µέ πολιτικούς στόχους;
Ἡ σύλληψη Ἀλβανῶν ὡς ὑπόπτων ἐµπρησµοῦ σὲ τρεῖς τουλάχιστον
περιπτώσεις σηµαίνει κάτι; Π.χ. οἱ δυὸ ἀνήλικοι ποὺ πιάστηκαν ἐπ’ αὐτοφώρω
στὴν Ἐλευθερούπολη ἦταν τελικὰ µίµοι ὅσων βλέπανε στὴν τηλεόραση ἢ ὄργανα
µεγαλυτέρων; Οἱ πληροφορίες τῆς “Αὐριανῆς” γιὰ τὸν Κοσοβάρο πράκτορα
“Ντανίλο”, ἐκπαιδευµένο ἀπὸ τὴν CIA, εἶχαν κάποια βάση;

...Καὶ κάποιες ἀπαντήσεις
Η τραγική κατάσταση που ζούµε τον τελευταίο καιρό αποτελεί
έργο αρρωστηµένων εγκεφάλων (...) Έχουµε να κάνουµε
µε έναν κεντρικό εγκέφαλο, ένα επιτελείο, που, όπως ένας
στρατηγός, χαράζει τις «µάχες» επάνω σε χάρτη (...) Είµαστε
µια κοινωνία κατακερµατισµένη, ένας λαός χωρίς συνοχή,
χωρίς µνήµη, χωρίς συλλογική ενιαία προοπτική και γι’ αυτό
ανοχύρωτος. Ένας λαός αφηµένος στη µοίρα του, για την
οποία είναι - και - ο ίδιος υπεύθυνος. (ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ)
Κάθε πολιτικός άνθρωπος, πολύ περισσότερο µια ηγεσία
κατανοεί ότι η χώρα δέχεται εδώ και µήνες µια εγκληµατική
επίθεση. Το µέτωπο απέναντι σ΄ αυτούς τους εγκληµατικούς
µηχανισµούς έπρεπε να είναι αποφασιστικό, ισχυρό,
ενιαίο. Αυτή η στάση δεν χαρακτήριζε όλες τις πολιτικές
δυνάµεις. Ορισµένοι ανεύθυνα έκαναν την φωτιά µέρος της
προεκλογικής και περισσότερο της πολιτικής διαδικασίας...
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ)
Όντως, τα περισσότερα στοιχεία και τα πολιτικά δεδοµένα
καταδεικνύουν πως υφίσταται οργανωµένο σχέδιο. Όντως,
αυτό το οργανωµένο σχέδιο έχει κύρια διαστάσεις πολιτικές.
Όντως, το ενδεχόµενο της εµπλοκής και ξένου δακτύλου
στα τραγικά περιστατικά είναι εξαιρετικά πιθανό. Αυτό
δείχνει το τι µέσα είναι διατεθειµένοι να χρησιµοποιήσουν οι
διεθνείς Ανανιστές και τα ντόπια τσιράκια τους... (ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ)
«ΠΡΟΣΟΧΗ! Το παιχνίδι είναι µεγάλο και η
χώρα µας µικρή. Η βιασύνη του Πούτιν και οι
αντιδράσεις των Αµερικανών δείχνουν ότι η
Ελλάδα έχει εµπλακεί σε µια σκληρή αναµέτρηση. Αυτονόητο είναι ότι χρειάζονται
προσεκτικές αποφάσεις και ευέλικτες κινήσεις. Η Ελλάδα πρέπει να βγει κερδισµένη
και να µη γίνει στόχος εκδικητικής µανίας, διότι όλοι γνωρίζουµε πλέον πως αντιδρούν
οι µεγάλες δυνάµεις.» (“ΤΟ ΒΗΜΑ”, κύριο άρθρο στις 29/6/07, µετά τη φωτιά στην
Πάρνηθα και τη συµφωνία Καραµανλή - Πούτιν για τον αγωγό φυσικού αερίου
Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης)

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 5-9-2007

Ἐκλογές τῆς 16ης Σεπτεµβρίου - ἔλαβον:
ΑΚΡ: 1 ἕδρα, ΜΗΡ: 1 ἕδρα, ΜΙΤ: 1 ἕδρα...
Πᾶµε λοιπόν σέ δέκα µέρες γιά µία
ἀκόµη έκλογική ἀναµέτρηση στή
Θράκη, µέ ἐξωελλαδικές δυνάµεις σέ
καθοριστικό ρόλο - καί δέν µιλᾶµε µόνο
γιά τό τουρκικό Προξενεῖο Κοµοτηνῆς.
Στόχος τῆς γείτονος εἶναι φυσικά ἡ
ἐκλογή ὅσων περισσότερων µειονοτικῶν
γίνεται, µέ στόχο τούς τρεῖς βουλευτές
(δύο στή Ροδόπη κι ἕναν στήν Ξάνθη), µέ
µέση ἐπίδοση τούς δύο καί µέ δεδοµένο
ὅτι ἕνας ὁπωσδήποτε θά ἐκλεγεῖ. Μέσα
στόν χῶρο αὐτόν ὅµως παρουσιάζονται
καί διαφορετικές προτιµήσεις: Τόσο στήν
Ροδόπη, ὅσο καί στήν Ξάνθη τά πλέον
φανατικά στοιχεῖα «ἀσφυκτιοῦν» µέ τίς
ἄς ποῦµε µετριοπαθεῖς ἐπιλογές τῆς
τουρκικῆς κυβέρνησης καί ἔχουµε πλέον
µία διαφοροποίηση στά πρόσωπα τῶν
ὑποψηφίων καί τῶν στελεχῶν τους.
Σέ σχέση µέ τή Ροδόπη, σχηµατικά θά
µπορούσαµε νά περιγράψουµε τό τοπίο
ὡς ἑξῆς: Οἱ ἀκροδεξιοί Γκρίζοι Λύκοι
δείχνουν νά στηρίζουν πρωτίστως τόν
Ἀχµέτ Χατζηοσµάν (φωτό), πρόεδρο
τοῦ κόµµατος «Φιλίας, Είρήνης καί
Ἰσότητας» τοῦ µακαρίτη Σαδίκ. Οἱ φίλα
κείµενοι στό κόµµα ΑΚΡ τοῦ Ταγίπ
Ἐρντογάν κλίνουν σαφῶς πρός τόν
Ἰλχάν Ἀχµέτ, βουλευτή σήµερα τῆς Νέας
Δηµοκρατίας. Καί οἱ κεµαλιστές, πού
ἤδη χάνουν τό παιχνίδι στήν Τουρκία,

µένουν νά ὑποστηρίξουν εἴτε τούς ἀπό
χέρι χαµένους δεύτερους ὑποψηφίους
τῶν µεγάλων κοµµάτων (Σαΐτ Ἐρντογάν
τῆς ΝΔ καί Κοτζά Μουµίν Ριτβάν τοῦ

ἀφήσουν ἐλεύθερο τόν δρόµο γιά τόν
Χατζηοσµάν. Ὅσο γιά τά µικρά κόµµατα,
ἐκεῖ ἡ γνώριµη µιζέρια δέν φαίνεται
νά ἀνατρέπεται, ἐφόσον ὁ ἐκλογικός
νόµος δέν ἀφήνει περιθώρια ἐκπλήξεων
τύπου Μουσταφᾶ (πού τό 1996 ἐξελέγη
βουλευτής µέ τόν ΣΥΝ).

Στήν Ξάνθη οἱ ὅροι τοῦ παιχνιδιοῦ
παραµένουν ἴδιοι καί
ἀλλάζουν
µόνο
τά
πρόσωπα. Στή ΝΔ ὁ
δικηγόρος Ὀρχάν Χατζηιµπράµ καί στό ΠαΣοΚ
ὁ
Τσετίν
Μάντατζη
εἶναι ἀπό τά πιό γνωστά
πρόσωπα τῆς µειονοτικῆς
νοµενκλατούρας
τῶν
τουρκοφρόνων.
Ἡ
Χατζηχαλήλ Ντιλέκ στό
γαλάζιο
ψηφοδέλτιο
καί ὁ Τζενάν Μαξούµ
στό
πράσινο,
ἦταν
µονάχα γιά νά ποῦν τά
δύο µεγάλα κόµµατα
Στή Ροδόπη ὁ πασοκικός µηχανισµός ἔχει ἀπό χρόνια
ὅτι δέν ἐνέδωσαν στίς
χαµογελάσει σέ ὅ,τι φανατικότερο ἔχει ἀναδείξει τό
πιέσεις τῆς Ἄγκυρας καί
τουρκικό παρακράτος. Πρῶτα σέ ἐπίπεδο νοµαρχίας,
«ἐπέβαλαν» τόν δεύτερο
τώρα καί γιά τή Βουλή τῶν Ἑλλήνων. Πιό κάτω ἔχει;
µειονοτικό
ὑποψήφιο.
ΠαΣοΚ) εἴτε νά βοηθήσουν τίς ἐπιλογές
Θυµίζουµε ὅτι τά «στελέχη» τῶν
τῶν πρώτων. Κάπως ἔτσι θά βρεθεῖ
δύο κοµµάτων πίεζαν καί τελικά
νά κινδυνεύει ἀκόµη καί ἡ ἐκλογή τοῦ
πραγµατοποίησαν τήν ἀπειλή τους γιά
Εὐριπίδη Στυλιανίδη ἀπό πλευρᾶς ΝΔ,
ἀποχή ἄν δέν κατέβαιναν ὡς µοναδικοί
στό δέ ΠαΣοΚ οἱ περίπου ἰσοδύναµες
ὑποψήφιοι ἀπό τήν µειονότητα. Παρότι
ὑποψηφιότητες
τῶν
πλειονοτικῶν
ἡ πληθυσµιακή ἀναλογία ἦταν ὑπέρ τῶν
(Πεταλωτής - Μανωλιᾶ) ἀναµένεται νά
διασπάσουν τή χριστιανική ψῆφο καί νά

ἑλληνικῶν θέσεων γιά 3 πλειονοτικούς
καί 2 µειονοτικούς ὑποψήφιους σέ κάθε
ψηφοδέλτιο, οἱ Μπουρχάν Μπαράν,
Χατζηµεµίς Τουρκές, Ἀµπντουλχαλήµ
Ντεντέ καί ἄλλοι ἐπέµεναν στό σχῆµα
4 χριστιανοί - 1 µουσουλµάνος! Ἡ λύση
τελικά ἦταν µᾶλλον κάπου στή µέση,
µέ κυριότερο ὄφελος τή διάλυση τῶν
σχέσεων πάνω στίς ὁποῖες ὁρισµένοι
βαυκαλίζονταν
ὅτι
χτίζουν
τήν
µειονοτική τους πολιτική. Τί µέλει
γενέσθαι; Καθώς ἡ θέση τοῦ Παναγιώτη
Σγουρίδη σύν τῷ χρόνῳ ἀδυνατίζει,
εἶναι πιθανόν νά ὑποσκελιστεῖ ἀπό τόν
Μάντατζη, ἐνῷ τόν ἴδιο κίνδυνο διατρέχει
καί ὁ Φίλιππος Τσαλίδης τῆς ΝΔ ἀπό τόν
γνωστό δικηγόρο τῆς Τουρκικῆς Ἕνωσης
Ξάνθης. Ὅλα θά ἐξαρτηθοῦν ἀπό τό ποῦ
θά ρίξει τό βάρος ἡ Τουρκία καί πόση
συσπείρωση θά πετύχει.
Μπορεῖ ἡ Τουρκία νά πετύχει τούς
στόχους της, νά διαθέτει λ.χ. 2 βουλευτές
σέ ἕνα κυβερνητικό κόµµα µέ 152 ἕδρες;
Διόλου δέν ἀποκλείεται. Ἤδη οἱ Ἰλχάν
καί Χατζηοσµάν βρέθηκαν µαζί στό
τουρκικό Προξενεῖο τῆς Κοµοτηνῆς τό
βράδυ τῆς περασµένης Πέµπτης καί
ἔχουν βρεθεῖ καί γιά ὧρες σέ τετ α τέτ,
παρότι δέν µιλιοῦνται (ὑποτίθεται). Τό
θέµα εἶναι ἄν ἡ ἄλλη πλευρά (ἡ δική µας
ντέ) ἔχει κάτι κατά νοῦ. Ὑπάρχει κάποια
ἐθνική στόχευση, πέραν τῶν κοµµατικῶν
ὁριζόντων; Δέν θά στοιχηµάτιζα...
Κ.Κ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
ΙΜΑΜ ΑΧΜΕΤ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑ.Ο.Σ.
Πολλά ερωτηματικά γεννάει η επιλογή του κ. Ιμάμ Αχμέτ ως υποψηφίου του
ΛΑΟΣ στο Ν. Ξάνθης. Μέχρι σήμερα ο ΛΑΟΣ και ο πρόεδρός του κ. Καρατζαφέρης είχε
παρουσιαστεί να μάχεται για τα δικαιώματα των Πομάκων στη γλώσσα τους, την καταγωγή
τους και την ιστορία τους. Η υποψηφιότητα Σεμπιδήν Καραχότζα στις προηγούμενες
νομαρχιακές εκλογές, η επίσκεψη του κ. Καρατζαφέρη στα γραφεία του Συλλόγου
Πομάκων Ν. Ξάνθης, οι πολλές δηλώσεις ενάντια στον εκτουρκισμό των Πομάκων
αλλά και οι σχετικές επερωτήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο μία τέτοια στάση έδειχναν. Τα
πράγματα φαίνεται να αλλάζουν τώρα με την υποψηφιότητα του πρώην δασκάλου κ. Ιμάμ
Αχμέτ από τις Θέρμες στον ν. Ξάνθης. Δεν ξέρουμε αν τα τοπικά στελέχη γνωρίζουν το
παρελθόν και τη δράση του κ. Ιμάμ Αχμέτ αλλά απ’ ότι φαίνεται πολύ εύκολα μπαίνουν
μερικοί στη λογική της άκριτης συλλογής ψήφων, αδιαφορώντας για την ιδεολογία του
όποιου υποψηφίου. Στην περίπτωση του κ. Ιμάμ Αχμέτ θα αφήσουμε τον ίδιο να μιλήσει
για τον εαυτό του. Είναι χαρακτηριστική η τοποθέτηση του κ. Ιμάμ Αχμέτ στην ημερίδα
με θέμα «Η τριγλωσσία στη μειονοτική εκπαίδευση και τα μαθησιακά προβλήματα των
Πομάκων μαθητών» (22 Φεβρουαρίου 2006). Ας θυμηθούμε τι είπε τότε χαρακτηριστικά
(Πρακτικά Ημερίδας, σελ. 94):
«Λέγομαι Ιμάμ Αχμέτ. Είμαι απολυμένος δάσκαλος. Υπηρέτησα είκοσι χρόνια
στα μειονοτικά σχολεία. Κατάγομαι από τις Θέρμες. Υπηρέτησα είκοσι χρόνια στα
μειονοτικά σχολεία και απολύθηκα επειδή αρνήθηκα τα τουρκικά βιβλία που έστειλε
όχι το Υπουργείο Παιδείας αλλά το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας. Λοιπόν, θέλω
να απευθύνω ερώτηση στις κυρίες εκεί πέρα. Σε όλη την Ελλάδα είναι υποχρεωτική η
εννιάχρονη παιδεία. Αν το ίδιο ισχύει κι εκεί που υπηρετούν. Εάν είναι εννιάχρονη να
μας πουν εάν με την κυρία εκεί πέρα υπάρχει και καμία Καντριέ και καμιά Φατμέ. Για
να υπάρχει η εννιάχρονη παιδεία και στη μειονοτική γλώσσα. Θα ήθελα να αναφερθώ,
στο Μέτσοβο και στη Σαμαρίνα μιλούν βλάχικα και δεν γράφεται η γλώσσα τους όπως
και η πομακική. Δεν αποτέλεσε όμως εμπόδιο νάχουμε τουλάχιστον πενήντα επιστήμονες
Βλάχους σήμερα εδώ στην Ξάνθη. Πριν από κάμποσο καιρό στη Νομαρχία ένας
προϊστάμενος μάλωναν με έναν υφιστάμενο. Και λέει ο προϊστάμενος στον υφιστάμενο:
«Μοιάζω για Πομακάκι;» Αυτή είναι η αντίληψη που έχει η διοίκηση για τους Πομάκους,
τους κατοίκους που ζουν στην ορεινή περιοχή. Λοιπόν, εάν η πολιτεία δεν αποφασίσει να
εφαρμόσει ό,τι ισχύει, δεν πρόκειται να εξαφανιστεί το πρόβλημα...»
Βέβαια παρόμοιες - και πιο απροκάλυπτες δηλώσεις έχει κάνει ο κ. Ιμάμ Αχμέτ
και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όπως στο συνέδριο για τη Μειονοτική Εκπαίδευση που
είχε διοργανώσει το Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων (ΚΕΜΟ) σε συνεργασία με
τo Lozan Mübadilleri Vakfι (Κομοτηνή , αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 26/2/2007) και
με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι υπεύθυνοι και οι σύμβουλοι του ΛΑΟΣ
φαίνεται ότι αγνοούν το τι εκπροσωπεί ο καθένας στα πομακοχώρια της Ξάνθης. Και ένα
από τα δύο συμβαίνει: ή επιλέγουν το φιλοπροξενικό παιχνίδι στο όνομα της ψηφοθηρίας
ή παίρνουν από κάποιους απολύτως εσφαλμένες πληροφορίες….
Ν.Κ.

Πίστη σέ ἀξίες
Μαρτυρία ἤθους
Ἀντίσταση µὲ ἐλπίδα

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΙΘΩΝΙΑ

ΞΕΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΑ
Σάρτη Χαλκιδικῆς

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

Ἔκπτωση 10% γιά τούς συνδροµητές τοῦ «Ἀντιφωνητῆ»
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ΟΤΑΝ ΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ ΣΕ ΔΕΙΧΝΕΙ
Με αφορµή τα “Million-dollarbabies” που έρχονται
Σπαράζει η καρδιά του
ανθρώπου µπροστά στην ερειπιώδη
σάρκα, σε αυτό που κάποτε υπήρξε
το σφριγηλό σώµα και σε αυτό
που κατάντησε. Κάποτε ζωντανές
υπάρξεις και επιθυµητές οµορφιές,
έτοιµες να δεχτούν φιλιά κι αγάπη, να
δηµιουργήσουν και να προσφέρουν
στον κόσµο. Και τώρα, πλάσµατα
βουβά και υπό κατάρρευση, που το
βλέµµα µας αποφεύγει. Ένα βάρος.

Μπορώ να καταλάβω κάποιον, που
είναι ανίκανος να προσφέρει και
να αντέξει το βάρος της αγάπης
που έχει απόλυτη ανάγκη µια
φθίνουσα ανθρώπινη ύπαρξη, και
είναι ανήµπορη να µας τη ζητήσει.
Όπως και να κατανοήσω εκείνον
που δυσκολεύεται να παρασταθεί ο
ίδιος στον αναγκεµένο. Και άλλοτε
δεν άντεχαν οι άνθρωποι τον
ανίατο διπλανό τους. Ο καθένας
αντιµετώπιζε προσωπικά αυτό το
άχθος αρούρης και το οικονοµούσε.

Είναι γνωστό από παλιά, πως
ακόµη κι ο διάβολος, πενήντα χρόνια
νεότερος, είναι αγγελικά όµορφος.
Αυτό µπορεί να το αναγνωρίσει ο
καθένας µας, αρκεί να κοιτάξει µια
παλιά φωτογραφία, ένα βίντεο, ή αν
αρκεστεί σε µαρτυρίες συγχρόνων
ενός ανθρώπινου ράκους, που
έχει ξεπεράσει τα 65 του χρόνια. Η
οµορφιά µε τα νιάτα πάνε χέρι χέρι.
Καιρός για όλους και για όλα.
Ένα τέτοιο όµως ανθρώπινο
ράκος, κουρασµένο από την απουσία
υγείας και οµορφιάς, εφ’ όσον το
επιθυµεί, µπορεί να δώσει τέλος
σε µια ζωή ανάπηρη. Εµείς γιατί
πρέπει να αποφασίσουµε στη θέση
εκείνου που δεν µπορεί να εκφράσει
τη θέλησή του; Επιλέγουµε να µην
υπάρξει ο άχρηστος και άσχηµος,
αυτός που δεν προσφέρει πλέον; Και
µε τους ανήµπορους να εργαστούν,
τι σχεδιάζουµε να κάνουµε µ’αυτούς;
Εχουµε βάλει τον άνθρωπο στη θέση
µιας µηχανής που όταν δεν προσφέρει, αποσύρεται. Ο κόσµος, όµως,
δηµιουργήθηκε για να υπάρχει.

Άλλοι καταριόνταν την τύχη τους και
άλλοι έκαναν υποµονή, ελπίζοντας.
Και οι µεν και οι δε ποτέ δεν τόλµησαν
να κάνουν θεωρία τη δυσκολία τους,
όπως γίνεται σήµερα. Είναι εµείς
που δεν αντέχουµε το βάρος τους,
εµείς υποφέρουµε από την σκέψη
και µόνον της αυταπάρνησης, και
όχι οι ανίατοι, οι οποίοι δεν είναι
παρά µόνον ανίατοι. Κι έτσι καλείται
ο άνθρωπος να θανατώσει τον
συνάνθρωπό του, να τον διευκολύνει
τέλος πάντων, να απαλλαγεί από
µια αβίωτη ζωή.

Στο εξής µόνον υγιείς,
αρτιµελείς και νέα σφριγηλά κορµιά
θα κατοικήσουν τον πλανήτη.
Ούτε οι µεγαλύτεροι σωτήρες της
ανθρωπότητας κατά τον περασµένο
αιώνα, από τους γραφειοκράτες
της Μόσχας µέχρις εκείνους της
Ουάσινγκτων, περνώντας υποχρεωτικά από το Βερολίνο, δεν είχαν
φανταστεί µια τέτοια ολοκληρωτική
προοπτική: οι ίδιοι οι άνθρωποι να
προτάσσουν την απανθρωπία τους.
Όταν µας γίνει συνείδηση
πως είναι δυνατόν και πρέπει να
απαλλαγούµε από τον άνθρωπο
που αναπνέει, υπό το πρόσχηµα πως
υποφέρει, ενώ αυτό που εννοούµε
είναι πως δεν µας προσφέρει τίποτα,
ποιος θα µπορέσει τότε να αποτρέψει
την εξολόθρευση τόσων άχρηστων
που µας περιβάλλουν και µέχρι
τώρα ζουν ακόµη ανάµεσά µας;
Ανάπηροι πάσης φύσεως, κουλοί,
κουτσοί, στραβοί, άφωνοι, τυφλοί και
απροσάρµοστοι θα πάρουν σειρά.
Ποιος δεν θα µπει στον πειρασµό
να σκεφτεί έτσι; Και τότε θα δηµιουργηθούν και θα αναλάβουν εταιρείες διεκπεραίωσης λεπτών υποθέσεων, ενδεχοµένως και η κρατική
κοινωνική πρόνοια, την εξολόθρευση
εκείνων που κατά την κρίση µας είναι
άχρηστοι, αφού το µόνο που κάνουν
είναι να αναπνέουν. Η νέα γενιά των
Ρασκόλνικωφ είναι εδώ.
Όµως οι άνθρωποι δεν
γεννήθηκαν για να είναι χρήσιµοι.
Ακόµη και ο ανθρώπινος πολτός,
τα µοχθούντα κτήνη, ακόµη κι όταν
τους µετατρέπουµε σε «τροφή για
τα κανόνια» ή σε αποχαυνωµένους
δούλους στρατοπέδων, είναι πρόσωπα που ζουν µε την ελπίδα πως «κι
αυτό θα περάσει». Ζυµωµένοι µε
ελπίδες και προσδοκίες, οι άνθρωποι

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΣΙ
ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΝ
ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ
ΚΑΡΥΔΙΑΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ «Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΣ»
ΜΕ
ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΥΔΙΑ, ΘΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ
ΕΝΑ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΜΕ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟ
ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

ΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝΤΕΣ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΕΡΝΟΥΝ
ΤΡΟΦΙΜΑ, ΡΟΥΧΑ Η ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ
ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΗΣ «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΟΥ
ΣΩΤΗΡΑ»
ΣΤΗΝ
ΚΑΡΥΔΙΑ,
ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.

Η ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΘΑ

είναι. Ελπίζουν και παίζουν το
σκληρό παιχνίδι της ζωής. Γνωρίζουν
την φθαρτή τους συνθήκη και ζουν
µε αυτήν. Κι όσοι δεν το γνωρίζουν,
το ψυλλιάζονται, δεν έχουν ανάγκη
την οργανωµένη συµπόνια µας.
Είναι η δική µας καρδιά πέτρα που
θεωρεί πως η ζωή είναι µόνον ροζ. Το
µονοπάτι της λεγόµενης ευθανασίας
µετατρέπεται σε λεωφόρο θανάτου,
αν αποδεχτούµε την αφαίρεση ζωής
για λόγους ευσπλαχνίας, γιατί είναι
από τη µικρή πόρτα του καλού που
εισβάλει πάντα το µεγάλο κακό. Κι
έτσι τα δύο βασικά ερωτήµατα θα
στοιχειώνουν τις αποφάσεις µας γύρω
από το ζήτηµα: πόσο Θεός µπορεί
να γίνει ο άνθρωπος για τον εαυτό
του και ποιος τον έπεισε (ποιος του
ψιθύρισε στο αυτί;) πως η ζωή είναι
ένα πολύχρωµο κι ανέµελο λούνα
παρκ, όπου το καρουζέλ γυρίζει
χαρούµενα αιωνίως. Η φθορά δεν
είναι ασθένεια να την χαπακώσεις.
Όταν όµως το Χόλλυγουντ
καταπιάνεται µε το θέµα, βρισκόµαστε λίγο πριν την νοµοθετική κατοχύ
ρωση της ευθανασίας. Και είναι τότε
που ο Καιάδας θα µοιάζει µε παιδικό
παραµύθι, συγκρινόµενος µε την
κοινωνία του ευδαιµονισµού και της
αγοράς, όπου οργανωµένα πλέον
θα προωθείται το ξεκαθάρισµα
των ανθρώπων σε χρήσιµους και
άχρηστους. Μάθαµε να σκοτώνουµε
τα έµβρυα στην κοιλιά της µάνας,
στους ανάπηρους θα σταµατήσουµε;
Αν και όπως ισχυρίζεται ο ζωγράφος
Αλέκος Φουντουκλής, «όσο κυκλοφορούν ελεύθερα ανάµεσά µας τα
αδέσποτα σκυλιά, να µην φοβάστε.
Τίποτα δεν έχει ακόµη χαθεί». Ας
είναι αυτό παρηγοριά µας.
Δηµήτρης Νόλλας

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΤΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ 6948387784.

ΘΕΩΡΙΕΣ… ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ
Συνέχεια ἀπό σελ. 8
Αλλά τώρα βέβαια και ο Καραµανλής δεν θα
µπορούσε να ξεστοµίσει επισήµως τέτοιο βαρύ
πράµα (όθεν προφανώς και η ψιλοαδερφίστικη
διατύπωση περί…ασυµµέτρου απειλής), καθότι
κατά πώς έλεγε και ο θειός του «υπάρχουν στην
πολιτική πράγµατα που γίνονται, αλλά δεν
λέγονται». Άντε, και όποιος (ξανα)κατάλαβε,
(ξανα)κατάλαβε…
Εν τέλει δε, ένα έχω να οµολογήσω:
ετούτη η ολοφάνερη έξωθεν απόπειρα να
αποσταθεροποιηθεί πολιτικά η χώρα και να
τεθεί εκποδών ο Καραµανλής (ώστε και τα
νεοταξίτικα φερέφωνα να πάρουν την ηγεσία
της χώρας και τα άλλα νεοταξίτικα φερέφωνα
την ηγεσία της ΝΔ - και εννοώ φυσικά το γνωστό
γαλάζιο «εκσυγχρονιστικό» σκυλολόι), δεν
τον καθιστά στα δικά µου τουλάχιστον µάτια
µόνο πιο συµπαθή, αλλά - κυρίως - θεωρώ ότι

βάζει και µερικές ακόµη ψηφίδες στο παζλ
για το ποιο ίσως είναι εν τέλει το βασικό
διακύβευµα των προσεχών εκλογών. Μπορεί
να µην έκανε απολύτως καµία…επανίδρυση
του κράτους, µπορεί να απέτυχε παταγωδώς
στα περισσότερα πράγµατα, µπορεί να µας
εξόργισε και µε την τελευταία προκλητική
του αδράνεια στο θέµα του βιβλίου της
Ιστορίας, µε τα δύο όµως έστω που έκανε,
µπήκε σίγουρα στο µάτι του Μεγάλου
Αδελφού, επιχείρησε έστω και δειλά µία
αναπροσαρµογή του ρόλου του ελλαδικού
προτεκτοράτου στα αναδιαµορφούµενα (από
τον αδελφό Βλαδίµηρο) διεθνή δεδοµένα
και τώρα ασφαλώς καλείται να πληρώσει
τα επίχειρα…
(Ε, κι όποιος δεν κατάλαβε
ακόµη και τώρα, ας παραιτηθεί πάραυτα από
συνδροµητής και ας πάει ν’ αγοράσει καµιά
φυλλάδα του Λαµπράκη)…
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλῶν & Πλάτωνος 11,
Ξάνθη τηλ. - τ/ο 25410 27544, info@spanidis.gr
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Λιάγκας σπήκινγκ!
Καθώς ἡ χώρα περνάει τεράστια κρίση,
τὸ Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα
ἐπιστρατεύει καί τίς ἐφεδρεῖες του. Κι
ἐπειδή δέν εἶναι πιά ἐδῶ ὁ Ἀντώνης
Τρίτσης ἤ ἡ Ἀµαλία Φλέµινγκ, ἡ εὐθύνη
πέφτει στούς ὤµους τοῦ Γιώργου
Λιάγκα, ὁ ὁποῖος παρουσιάζει τό δελτίο
«εἰδήσεων» στό ΣΤΑΡ καί τώρα πολιτεύεται στή Λάρισα. Παρακάτω εἶναι κάποιες
ἀποκαλυπτικές προεκλογικές σκέψεις
καί πρωτότυπες δεσµεύσεις του:
«Η προσωπική µου σχέση µε τον Γιώργο
Παπανδρέου και τα λόγια του προέδρου
για ανανέωση µε έπεισαν να βάλω και
εγώ ένα λιθαράκι στο δύσκολο δρόµο
της νέας αλλαγής. Από τις 17 Σεπτέµβρη
θα χτενίσω το νοµό (Γιώργο, προσοχή
στη χωρίστρα µεταξύ Ελασσόνας και
Τυρνάβου), θα καταγράψω όλα τα προβλήµατα (κιτσάτες δεξιώσεις, ξεκατινιασµένοι µόδιστροι...) και θα είµαι αυτός που
θα βγαίνω συνεχώς στα µεγάλα κανάλια
και θα φωνάζω. Και ο Άγιος φοβέρα θέλει
και χωρίς µία φωνή στο νοµό που θα
ασκεί συνεχώς πίεση στα κέντρα λήψης
των αποφάσεων (δηλαδή στα κανάλια;)
δεν θα γίνει τίποτα. Εγώ µπορώ και θα
είµαι αυτή η φωνή. Θα είµαι ο Γιώργος
(που αγαπούσες µία φορά…) και µετά
τις 17/9 και στο πρόσωπό µου θα βρείτε
τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας που
συµπάσχει µε το πρόβληµά σας. Ο
Γιώργος Παπανδρέου κυριολεκτικά θα
παραλάβει καµένη γη (ασορτί µε τον χώρο
ανάµεσα στ’ αυτιά του). Προσωπικά είµαι
µέλος της επικοινωνιακής οµάδας του
ΠΑΣΟΚ «Κάθε Μέρα Πολίτης», γνωρίζω
πρώτος τους επικοινωνιακούς χειρισµούς
του προέδρου µε τον οποίο συνοµιλώ
συχνά για τον δρόµο που χαράσσουµε
για τον τόπο (!!!!!!!!!!)».
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Ὁ πολιτισµός στά παλιά σφαγεῖα Κοµοτηνῆς
Στίς 30 Αὐγούστου τελικά πέρασε
ἀπό τό Δηµοτικό Συµβούλιο Κοµοτηνῆς
ἡ παραχώρηση τῆς χρήσης τῶν παλιῶν
δηµοτικῶν σφαγείων τῆς πόλης πρός τό
Ἵδρυµα Θρακικῆς Τέχνης καί Παράδοσης
γιά 20 χρόνια. Μέ τήν ἀπόφαση αὐτή
ἕνας φορέας πολιτισµοῦ, πού πρόσφερε
τόσα ἐπί χρόνια στήν γειτονική Ξάνθη,
ἔρχεται καί στήν πρωτεύουσα τῆς
Θράκης, ὅπου ἡ πολιτιστική ἄπνοια
σποραδικά
µονάχα
διακόπτεται,
προκειµένου νά ἀναστηλώσει τόν ὑπό
παραχώρηση χῶρο (ἔκταση περίπου
τριῶν στρεµµάτων µέ τά ὑπάρχοντα
κτίσµατα) καί νά στεγάσει ἐκεῖ τήν
πολύπλευρη δραστηριότητά του.
Ἔτσι, τά ὡραῖα κτίρια πού ἐπί χρόνια
ρηµάζανε χωρίς καµµία ἐλπίδα ἀνάνηψης, πρόκειται νά πάρουν καί πάλι
ζωή καί µάλιστα σέ µιά χρονική στιγµή
πού ἡ πόλη στρέφει τό οἰκιστικό καί
ἐµπορικό πρόσωπό της ἀκριβῶς πρός
τήν βορειοδυτική κατεύθυνση ὅπου
βρίσκονται κι αὐτά. Ὅλο τό ἔργο καί
ἡ ζωή πού γεννήθηκε στήν Ξάνθη
(ἐκθέσεις, διαλέξεις, σεµινάρια, ἐκπαίδευση κτλ) θά µεταγγιστεῖ καί στήν
Κοµοτηνή, δίχως δηµόσια ἐπιβάρυνση
καί καθυστερήσεις.
Μπροστά σέ µία τέτοια προοπτική
αὐτό πού ὄντως ἐκπλήσσει εἶναι ἡ
µικροψυχία καί ὁ φανατισµός µέ τόν
ὁποῖον ἀντιµετωπίστηκε τό ζήτηµα
ἀπό τήν πλευρά τῆς δηµοτικῆς
ἀντιπολίτευσης, ἡ ὁποία σύσσωµη
καταψήφισε τήν παραχώρηση. Κι
ἄν γιά κάποιους ἡ ἀρνητική ψῆφος
ἦταν δεδοµένη, ἄς τηροῦνταν ἔστω
τά προσχήµατα... Ὁ πρώην δήµαρχος

Δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί
Κρατική μέριμνα ή μορφή φορολόγησης;
Η νέα σχολική χρονιά βρήκε τους
Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
του Δήμου Κομοτηνής να λειτουργούν με
μία καινοτομία σε σχέση με το παρελθόν.
Αντιγράφουμε την καινοτομία αυτή απ’ το
ενημερωτικό σημείωμα που αποστέλλεται
στους γονείς των παιδιών προσχολικής
ηλικίας: «Αντικαταστήσαμε την άδικη
και ισοπεδωτική τιμολογιακή πολιτική
που εξομοίωνε όλους τους συνδημότες
ανεξάρτητα των εισοδημάτων τους, σε
οικονομική συμμετοχή-τροφεία 40 ευρώ
ανά παιδί και μήνα, με μια δικαιότερη
συμμετοχή ανάλογη του εισοδήματος
κλιμακούμενη από 30 έως 120 ευρώ ανά
μήνα και παιδί.»
Το να λαμβάνεται πρόνοια για τις οικογένειες
που αντιμετωπίζουν οικονομικές ή
άλλες δυσκολίες, για τις τρίτεκνες, τις
πολύτεκνες ή όσες άλλες έχουν κάποιον
ιδιαίτερο και σοβαρό λόγο για τον οποίο
χρειάζεται να βοηθηθούν, είναι κάτι το
τελείως κατανοητό και καλώς συμβαίνει.
Θα ήταν επομένως απολύτως κατανοητό
να υπάρχουν, για παράδειγμα, δύο
«ταχύτητες» οικογενειών από τις οποίες οι
μεν όσες εντάσσονται σε κάποια ευαίσθητη
κοινωνική κατηγορία θα πλήρωναν 30 ευρώ
ή ίσως και θα απαλλάσσονταν πλήρως,
οι δε υπόλοιπες θα πλήρωναν 70 ευρώ
(επαναλαμβάνουμε ότι τα αναφερόμενα
ποσά είναι παραδειγματικά).
Η δημιουργία ωστόσο τόσων πολλών
διαφορετικών «ταχυτήτων» σύμφωνα
με το εισόδημα της κάθε οικογένειας
προκαλεί απορίες και εύλογες ενστάσεις.
Το Δημοτικό Συμβούλιο που ψήφισε αυτήν

τη ρύθμιση θα πρέπει να μας εξηγήσει
καταρχάς αν οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί αποτελούν κρατική μέριμνα ή
κάποια ακόμη μορφή φορολόγησης. Αν
ισχύει το πρώτο, οι πολλές διαφορετικές
«ταχύτητες» δεν είναι δυνατό να σταθούν
και θα πρέπει προφανώς να καταργηθούν.
Αν ισχύει το δεύτερο, τότε ολοφάνερα
μιλάμε για ταξική διάκριση των
οικογενειών. Κι εφόσον πλέον τα κριτήριά
μας γίνονται ταξικά, θα πρέπει το Δημοτικό
Συμβούλιο να απαντήσει στις εξής
ερωτήσεις: όσοι πληρώνουν περισσότερα
από τους υπόλοιπους, θα απολαμβάνουν
κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση και θα
εξυπηρετούνται καλύτερα; Η ποιότητα
στο φαγητό όσων πληρώνουν περισσότερα
θα είναι ανώτερη σε σχέση με το φαγητό
των υπολοίπων; Τα τμήματα στα οποία θα
φιλοξενηθούν τα παιδιά όσων πληρώνουν
περισσότερα θα είναι ολιγομελή και θα
έχουν περισσότερο προσωπικό σε σχέση
με τα τμήματα στα οποία θα φιλοξενηθούν
τα παιδιά όσων πληρώνουν λιγότερα; Με
άλλα λόγια, εφόσον φτάσαμε στο σημείο να
μιλάμε με ταξικά κριτήρια, επιβάλλεται να
θυμόμαστε ότι περισσότερες υποχρεώσεις
συνεπάγονται και περισσότερα δικαιώματα.
Στα μέσα μεταφοράς, για παράδειγμα, οι
τιμές διαφοροποιούνται στις θέσεις Α΄,
Β΄ και Γ΄, με παράλληλη διαφοροποίηση
ωστόσο και των υπηρεσιών που παρέχονται
στην κάθε θέση. Στην περίπτωση των
Βρεφονηπιακών Σταθμών θα ισχύσει κάτι
τέτοιο ή όχι; Γιατί αν δεν ισχύσει, τότε θα
αδικηθούν οι οικογένειες που καλούνται

Τάσος Βαβατσικλῆς, πού καί τό θέµα τό
γνώριζε καί εἶχε προσωπικά ὑποσχεθεῖ
στήν πρόεδρο τοῦ Ἱδρύµατος κ. Βιργινία
Τσουδεροῦ τήν ἴδια παραχώρηση,
µίλησε γιά τήν ἰδιωτική πρωτοβουλία
πού χώνεται ἐκεῖ ὅπου ὁ ἴδιος ὁ
Δῆµος θά ἔπρεπε νά ἀναλάβει τήν
ἀναστήλωση καί λειτουργία. Λές καί

ὁ χειµαζόµενος Δῆµος θά ἔβρισκε
τό ἑνάµισυ ἑκατοµµύριο εὐρώ πού
ἀπαιτεῖται γιά τό ἐγχείρηµα, ἤ λές καί
δέν ὑπάρχουν ἄλλες προτεραιότητες
γιά τόν Δῆµο! Ὁ δέ Δ.Δ., πού τώρα
κάνει τόν ΣΥΝβουλο, καταψήφισε
προτείνοντας πάλι νά παραχωρηθεῖ τό
κτίριο στόν... Σύλλογο Ἐπιστηµόνων
Μειονότητας! Θυµίζουµε ὅτι αὐτήν τήν
βρωµίτσα τήν πρωτοξεστόµισε ὅταν
πληροφορήθηκε τήν σχετική συζήτηση
µεταξύ Τσουδεροῦ καί Βαβατσικλῆ
καί - εὑρισκόµενος σέ κόντρα µέ τόν
τελευταῖο - βγῆκε µέ τήν ἀγαπηµένη
του παντιέρα νά πλειοδοτήσει σέ
φιλοτουρκισµό. Σηµειώνουµε ὅτι ὁ ἴδιος
ὁ Σύλλογος ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ

να καταβάλουν μεγαλύτερα ποσά.
Από την άλλη πλευρά, εάν το Δημοτικό
Συμβούλιο αποφάσισε ότι στην περίπτωση
των
Βρεφονηπιακών
Σταθμών
η
οικονομική συμμετοχή θα ρυθμίζεται
με βάση την οικονομική κατάσταση της
κάθε οικογένειας, τότε θα πρέπει να μας
διευκρινίσει κι αν σκοπεύει να επεκτείνει
το μέτρο αυτό και σε άλλους τομείς. Για
παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες
ύδρευσης, μήπως το Δημοτικό Συμβούλιο
σκέφτεται να μην πληρώνουν στο εξής οι
δημότες τον λογαριασμό τους με βάση την
κατανάλωση νερού που κάνουν, αλλά με
βάση την οικονομική τους κατάσταση; Ή,
σε ό,τι αφορά την ελεγχόμενη στάθμευση
στο κέντρο της Κομοτηνής, μήπως
υπάρχει η σκέψη να μην πληρώνουν στο
εξής οι δημότες τις κάρτες στάθμευσης με
βάση τον χρόνο για τον οποίο σκοπεύουν
να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους στο
κέντρο της πόλης, αλλά και πάλι με βάση
την οικονομική τους κατάσταση, δηλαδή
οι εύποροι να πληρώνουν 2 ευρώ για την
στάθμευση, οι μικρομεσαίοι 50 λεπτά και
οι αδύναμοι τίποτα;
Η απόφαση που πήρε το Δημοτικό
Συμβούλιο είναι άδικη και παράλογη.
Βέβαια, υπάρχει το προηγούμενο άλλων
Δήμων που ήδη εφαρμόζουν την πολιτική
αυτή, όμως ένα τέτοιο προηγούμενο σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιώσει
και την αντίστοιχη πολιτική ως ορθή.
Ελπίζουμε ότι θα πρυτανεύσει η λογική
και η δικαιοσύνη και ότι το Δημοτικό
Συμβούλιο θα αναιρέσει τελικά αυτή του
την άστοχη απόφαση. Εκτός κι αν τελικά
το να τεκνοποιεί μια οικογένεια δύο
εργαζόμενων γονέων στην Ελλάδα δεν
είναι λόγος για να βοηθηθεί, παρά είναι
λόγος για να τιμωρηθεί! Κι όλα αυτά σε μια

τό ἀκίνητο - καί τί νά τό κάνει ἄλλωστε...
Ἀπορηµένος λοιπόν ὁ δήµαρχος Δ.
Κοτσάκης ἀπάντησε ὅτι «ἄν ὁ ἐν λόγῳ
σύλλογος* θέλει στέγη, εὐ-χαρίστως
νά τοῦ δώσουµε ἕνα γραφεῖο, ἀλλά
ὅλες αὐτές τίς ἐγκαταστάσεις τί θά τίς
κάνει;» Βεβαίως ἀπάντηση δέν πῆρε ἀπό
τόν κύριο σύµβουλο, ὁ ὁποῖος πάντως
ἔπραξε γι’ ἄλλη µιά φορά
τό... δηµοκρατικό του
καθῆκον.
Τό κλού ὅµως τῆς
συζήτησης
ἦταν
ἡ
ἀγόρευση τοῦ ἐντιµοτάτου
κυρίου Ἀλῆ Μέρτογλου,
γνωστοῦ στό κοινό τῆς
πόλης ἀπό τά ἔργα καί
τίς ἡµέρες του στό τιµόνι
τῆς µείζονος (προσοχή,
γράφεται µέ -ει- κι ὄχι
σκέτο -ι-...) δηµοτικῆς
ἐπιχείρησης
ὕδρευσης,
τῆς ΔΕΥΑΚ. Τί ἀπεφάνθη λοιπόν ὁ
κύριος αὐτός; Ὅτι ἡ µειονότητα εἶναι
ἀντίθετη στήν παραχώρηση αὐτή, καθώς
τό ὄνοµα τῆς κ. Τσουδεροῦ τῆς γεννᾶ
ἀνησυχία! Ἄν εἶν’ ἔτσι ρέ Ἀλή, τώρα
πού θά κάθεσαι νά ἀπολαµβάνεις τούς
καρπούς τῶν κόπων σου, κάνε µας καί
µιά λίστα ὀνοµάτων, ποιούς ἐγκρίνει
«ἡ µειονότητα» καί ποιούς ὄχι, νά
ξέρουµε καί µεῖς ὥστε νά πορευόµαστε
ἀνάλογα!
Κ.Κ.

* Ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ φορέας - βιτρίνα τῶν
περισσοτέρων ἐνεργειῶν τοῦ Τουρκικοῦ
Προξενείου Κοµοτηνῆς

χώρα με έντονο δημογραφικό πρόβλημα,
και ακόμη περισσότερο σε μία ιδιαίτερα
ευαίσθητη περιφέρεια της χώρας αυτής…
Γ.Σ.

Μπινιές
§

Μέ κῆπο καί µέ γάιδαρο
ποιός νοιάζεται ποιός γάιδαρος
εἶναι πάνω στήν Κυβέρνηση;!
§

Τό κακό µέ τούς ἀνίκανους
εἶναι ὅτι εἶναι µεθοδικοί
§

Τή θάλασσα τή βλέπεις,
τό ἁλάτι πρέπει νά τό µαζέψεις!
§

Ἐξυπνάδα καί ἡ ἀλεπού ἔχει,
περηφάνεια δέν ἔχει
§

Ὁ ἴδιος ἥλιος εἶναι κι ὅταν
ἀνεβαίνει κι ὅταν κατεβαίνει
§

Μόλις φυσήξει
τό ἄχυρο σηκώνεται πρῶτο!

Δόν Σάντσο - VRiZΩ Ντου
Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης
SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Τουρκικό ΥΠΕΞ καί Διεθνές Δίκαιο,
πάντα κῶλος καί βρακί
Tό ΥΠΕΞ θά ἐντοπίσει για ποιές περιοχές
ἔχουν γίνει αἰτήσεις γιά ἔρευνες καί τί
ἐθνικότητας εἶναι αὐτές οἱ ἑταιρεῖες καί θά
προβεῖ στίς ἀπαραίτητες κινήσεις. Σύµφωνα
µέ τόν Τύπο τῶν Ρωµιῶν (Σ.Σ.: τῆς Κύπρου)
δύο ἑταιρεῖες ὑπέβαλαν αἴτηµα γιά ἔρευνες
ὑδρογονανθράκων σέ 3 περιοχές στ’ ἀνοιχτά.
Ἡ µία εἶναι ἡ Noble Energy ἀπό τό Χιοῦστον
καί ἡ ἄλλη µιά κοινοπραξία ἀπό Νορβηγία,
Ἀγγλία καί Ἡνωµένα Ἀραβικά Ἐµιράτα. Ἄν
ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ πληροφορίες, τό ΥΠΕΞ µέ
τίς ἀπαραίτητες κινήσεις θά ὑπενθυµίσει
στίς χῶρες αὐτές τό διεθνές δίκαιο.
(18-8-07, ἐφ. Ζαµάν)

Ἀντιφωνήµατα

Διόλου ἄσχετο µὲ τὰ ἀνωτέρω: Τί σόι
κατάσταση ἔκτακτης ἀνάγκης ἦταν αὐτὴ
µὲ τὸν Στρατὸ ἀπόντα; Ποῦ ἦταν τὰ µέσα
καὶ τὸ ἀνθρώπινο δυναµικό του;

Ξανακοιτώντας 1-2 ἀντιφωνήµατα στό προηγούµενο φῦλλο θά δεῖτε πώς κάτι γράψαµε γιά τίς φωτιές ΠΡΙΝ συµβοῦν. Τέτοια
καταστροφή ὅµως ποῦ νά τὴ φανταστεῖς...

Νέα ἐπιτυχία τῶν Ἀρµενίων: Στρίµωξαν
τὴν ἀµερικανοεβραϊκὴ συµµορία τῆς ADL
καὶ πέτυχαν τὴν µερική, ἔστω, ὑποστήριξή
της πρίν τό θέµα πάει στὸ Κογκρέσο.

Καί δὲν προλάβαµε νὰ ἐπισηµάνουµε τὴν
ἀτλαντικὴ στροφὴ τῆς σαρκοζικῆς Γαλλίας
καὶ νάσου ὁ Κουσνὲρ στὸ Κατεχόµενο
Ἰράκ! Πλήρης εὐθυγράµµιση...

Τρεῖς µέρες µετά τή θριαµβευτική ἐπανεκλογή Ἐρντογάν, ἡ «Χουριέτ» κλώτσησε τό
πρῶτο κεµαλόσκυλό της, τόν Τσολασάν:
Οὔστ, κοπρίτη, δέν µᾶς κάνεις πιά!

Τώρα βέβαια θὰ µοῦ πεῖτε «γιὰ ποιὸ
ἀνθρώπινο δυναµικὸ λές, αὐτὸ ποὺ ἔβγαλε
ἀπὸ τὸ ΓΕΕΘΑ λάθος τὰ ἀποτελέσµατα
τῶν Πανελλαδικῶν;» Ἀπάντηση δέν ἔχω...

Ἐπένδυση 1 δις $ γιά 25 χρόνια σέ κοίτασµα
βορείως τοῦ Κιρκούκ ἀπό τήν τουρκική
Genel Enerji καί τήν ἑλβετική Addax
(ἀναµένεται ἡ ἔγκριση τῶν Κούρδων).
Χέρι πού δέν µποροῦν νά δαγκώσουν...

Ἑλλάδα - Κύπρος οἱ πιό... φιλοπόλεµες
χῶρες τῆς ΕΕ, λέει ὁ Global Peace Index, µὲ
βάση τὰ ἐπιστηµονικὰ του κριτήρια! Ἀποθέωση τῆς στατιστικῆς ἀρλουµπολογίας.

Δέν ξέρω γιατί, ἀλλά ἀκούγοντας τόν Ἀλαβάνο καί βλέποντας τόν Καρατζαφέρη ὁ
(ἄθλιος, ὄντως) δικοµµατισµός δέν µοῦ
φαίνεται καί τόσο µεγάλη συµφορά...

Κι ἀφοῦ µιλᾶµε γιά τούς Κύπριους: Εἴδατε
µέ πόση ἐπάρκεια ἔσβησαν τίς φωτιές στή
µακρινή τους πατρίδα (ἡ Ἀρκαδία ἦταν
πού ἐποίκισε τό νησί, πρίν 3200 χρόνια)

Μέσα στὸν χαµὸ τῶν ἡµερῶν ἡ δηµιουργικότητα δὲν ἔλειψε: Κυκλοφόρησε ἡ
ἐπετηρίδα τοῦ Συνδέσµου Φίλων Κ. Καραθεοδωρῆ - τὰ εὔσηµα στὸν Σ. Λιπορδέζη.

Ὥστε οἱ πασόκες ἀµφισβητεῖτε τὶς δηµοσκοπήσεις! Νά πού συµφωνοῦµε σὲ κάτι!
Θά τό θυµᾶστε ὅµως ἐσεῖς αὐτό ὅταν (µετά
5-10 χρόνια) αὐτές θά σᾶς ξαναευνοοῦν;

«Αὐγουστιάτικη ἀνάσα Πολιτισµοῦ» στὴ
νεοπροσφυγική Νέα Μοσυνούπολη ἀπό
τὸν σύλλογο Ποντιακῆς νεολαίας Ροδόπης «Ἡ Τραπεζούντα» τοῦ Γ. Νικολαΐδη

Ἀπὸ τὸ 92% τῆς παγκόσµιας παραγωγῆς
ὀπίου ποὺ εἶχε πέρυσι, πάει γιὰ τὸ 95%
Πρύτανης δηλωµένος ρουφιάνος
Ὁ πρύτανης τοῦ Πανεπιστηµίου Gazi, Καντρί φέτος. Βαθαίνει καὶ στεριώνει ἡ ντηµόΓιαµάτς, µιλώντας στούς διδάσκοντες ἑνός κρασι στὸ Ἀφγανιστάν...
Τµήµατος στίς 8-6-2006 φέρεται νά τούς
εἶχε ἀπειλήσει λέγοντας ὅτι γνωρίζει τί Συµπαράσταση ζητοῦν οἱ ἐθελοντικὲς
λέει καθένας καί µέ ποιόν, µέ βάση στοιχεῖα ὀργανώσεις γιὰ τὸν τρύγο στοὺς ἐλαιῶνες
ἀπό τίς µυστικές ὑπηρεσίες. Μέλη τοῦ τῶν Παλαιστινίων (16/10). Ἡ παρουσία
ΔΕΠ προσέφυγαν στήν εἰσαγγελία τῆς τους εἶναι ἡ µόνη ἀσφάλεια τῶν χωρικῶν
Ἄγκυρας ἡ ὁποία λόγῳ ἀναρµοδιότητας τούς ἔναντι ἐποίκων καὶ φαντάρων
παρέπεµψε στό YOK (Ἀνώτατο Συµβούλιο
Ἐκπαίδευσης) κι αὐτό ἀποφάσισε πώς δέν Πέρυσι ἦταν ἡ µόνη χρονιὰ ἀπ’ τὸ 2000
χρειάζεται νά γίνει καµµία ἔρευνα σέ βάρος ποὺ δὲν σκοτώσαν οἱ κανίβαλοι κανέναν
τοῦ πρύτανη. Μετά ἀπ’ αὐτό µέλος τοῦ ΔΕΠ ἀγρότη, µόνο ἕνας σοβαρὰ τραυµατίας
προσέφυγε στά διοικητικά δικαστήρια καί ὑπῆρξε, ὅταν ἀπουσίαζαν οἱ ἐθελοντές!
δικαιώθηκε.
(19-8-2007, ἐφ. Ζαµάν)
Φυσικὰ δὲν παρακολουθεῖτε τὰ κατορθώΤελικά ποιοί εἶναι Κοῦρδοι µπρέ ἐφέντηµ; µατα τῆς ΕΕ στὸ Παλαιστινιακὸ (ὑπὲρ
Ὁ πρόεδρος τοῦ Τουρκικοῦ Ἱδρύµατος Ἀµπάς, κατὰ θυµάτων...) Ὄργιο ὑποκριἹστορίας, καθηγητής Γιουσούφ Χαλάτσογλου σίας καὶ ξεφτίλας, σὰν τίς µέρες τοῦ 1999
προκάλεσε ἐντύπωση µιλώντας σέ συνέδριο
στήν Καισάρεια. Τά λόγια του ἦταν τά ἑξῆς:
«Μέ βάση τίς ἔρευνες πού ἔχουµε κάνει, οἱ
λεγόµενοι Κοῦρδοι στήν πραγµατικότητα
εἶναι τουρκµενικῆς καταγωγῆς. Ἐνῷ
οἱ Κοῦρδοι Ἀλεβίτες διαπιστώσαµε ὅτι
εἶναι ἀρµενικῆς καταγωγῆς. Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι πού βρίσκονται στίς
τροµοκρατικές ὀργανώσεις ΤΙΚΚΟ καί
ΡΚΚ εἶναι Ἀρµένιοι ντονµέδες (Σ.Σ.:
ἐξισλαµισµένοι). Οἱ ὀργανώσεις αὐτές στήν
πραγµατικότητα δέν εἶναι κουρδικές.
(19-8-2007, ἐφ. Ζαµάν)

φαίνονται τὰ πρόσωπα τῶν δραστῶν»!!!!!!
Καταλαβαίνετε δηλαδὴ πόσο ἀρρωστηµένα σκατοκέφαλοι εἴµαστε;;;!!!

Κι ὅµως, Εὐρωβουλὴ κι ἁρµόδια Ἐπιτροπή
τοῦ ΟΗΕ καλά τά ‘παν - κι ἀκόµα καλύτερα οἱ παρόντες γενναῖοι Ἰσραηλινοί (D.
Rubinstein, J.Loewenstein, M.Warschawski)

Ὥστε πηδάει κι ἀπό καρότσα Ρέο ὁ δικός
σας. Τηρεῖ κι «ἑνός λεπτοῦ σιγῆς». Καίει
καί Φῶφες. Μάλιστα. Ἄλλο τίποτε ξέρει
νά κάνει; Σπαθιά καταπίνει π.χ.; Φλόγες;
Ἀκούγοντας τήν µπακογιάννεια µπούρδα
περί ἀναρχικῶν ἐµπρηστῶν, πῶς νά µήν
σκεφτεῖς ὅτι τήν ἀµόλυσε γιά νά ξεφτιλίσει
τούς ὑπαινιγµούς τοῦ Καραµανλῆ;
Δείχνει ἡ ΝΕΤ (26/8, 11:00 π.µ.) τὸ βίντεο
µὲ τοὺς 2 ἐµπρηστὲς τοῦ Ὑµηττοῦ, κι ὁ
παρουσιαστής... “καθησυχάζει” τὴν συνάδελφό του ποὺ τὸ ἔδωσε στὶς Ἀρχές:
«Δέν εἶναι ΡΟΥΦΙΑΝΙΑ αὐτό, ἀφοῦ δὲν

ΘΕΩΡΙΕΣ…ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ

Διακόπτουµε βεβαίως σήµερα το αφιέρωµα στους
υπόλοιπους µονοµάχους των επικείµενων εκλογών, γιατί τα όσα
συνέβησαν στο ενδιάµεσο διάστηµα µάς έκαναν να χάσουµε
κάθε διάθεση για σάχλες και δη επί αριδήλων ποµφολύγων.
Ἡ βιοµηχανία ὅπλων ἀνθεῖ
Όµως και αυτά τα τραγικά που συνέβησαν, συνοδεύτηκαν εν
Παρήχθη τὸ πρῶτο τουρκικῆς κατασκευῆς τέλει από τόσους τόνους τηλεοπτικής και κοµµατικής βλακείας
τυφέκιο ἐλεύθερου σκοπευτῆ, ποὺ µπορεῖ και µάλιστα τόσο πολύ εκνευριστικής, ώστε να είναι πραγµατικά
νὰ πετύχει στόχο στὸ ἕνα χιλιόµετρο. Στὰ αδύνατο να µην τη σχολιάσεις…
πλαίσια τοῦ σχεδίου ¨ἐθνικὸ τυφέκιο¨ τῶν
Και κατ’ αρχάς ένα σχόλιο για τα όσα ακούστηκαν
τουρκικῶν ἐνόπλων δυνάµεων παρήχθησαν
περί των ευθυνών της κυβέρνησης για την τραγωδία. Θα
5 πρωτότυπα τὰ ὁποῖα δοκιµάστηκαν ἀπὸ
συµφωνήσουµε φυσικά για το ότι οι ευθύνες της ήταν τεράστιες
εἰδικούς τοῦ Στρατοῦ µὲ ἐπιτυχία. Μὲ
όσον αφορά την τροµερή δυσκινησία του κρατικού µηχανισµού,
τὸ βάρος τῶν 5,035 κιλῶν θεωρεῖται ἀπὸ
ΑΦΟΥ ξέσπασαν οι πυρκαγιές, καθώς και γι’ αυτή τη γελοία
τὰ ἐλαφρότερα στὴν κατηγορία του. Ἡ
ερµαφρόδιτη κατάσταση που επικρατεί µε την Πυροσβεστική
παραγωγὸς ἑταιρεία Kalekalιp τοῦ ἔδωσε
και τον Οργανισµό Πολιτικής Προστασίας. Επειδή ακούστηκαν
τὸ ὄνοµα “KNT-308”. Ἀναφερόµενος
όµως και απίστευτες µπούρδες περί ευθυνών στην πρόληψη των
στὶς ἱκανότητες τοῦ ὅπλου ὁ ὑπεύθυνος
πυρκαγιών (µε αποκορύφωµα το αµίµητο περί ανικανότητας
παραγωγῆς Μελὶχ Μπιλγκὶν τόνισε τὸ
στην περιφρούρηση των δασών µας - λες και πρόκειται δηλαδή
πλεονέκτηµα τοῦ ὅπλου νὰ εἶναι ἕτοιµο νά
για κανα…αµφιθέατρο), εκεί καραφλιάσαµε εντελώς. Θα µου
βάλει σὲ σύντοµο χρονικὸ διάστηµα.
πείτε τώρα βεβαίως: δεν έχει δηλαδή η κυβέρνηση ευθύνες για
(4-9-2007, ἐφ. Χουριέτ)
το ότι κάποιοι πήγαν να κατακάψουν τη χώρα; Η απάντηση
φαίνεται µάλλον απλή: ασφαλώς και έχει «ευθύνες» και µάλιστα
«Κοπιάστε ρέ, κωλότουρκοι!»
βαρύτατες. Με τη διαφορά όµως πως ενώ για τις προηγούµενες
Ὁ δήµαρχος τοῦ Ντιαρµπακὶρ Ὀσµάν
οφείλουµε να την κράξουµε, γι’ αυτές τις τελευταίες πολύ απλά
Μπαϊντεµὶρ λέει πὼς στὰ 4,5 χρόνια
την επαινούµε. Αν θυµάστε µάλιστα για τον ίδιο ακριβώς λόγο
κυβέρνησης τοῦ ΑΚΡ δὲν εἶδε καµµία
(και εν τέλει µόνο γι’ αυτόν) την επαινούµε εδώ και καιρό - και
στήριξη στὸν δῆµο του: «Ὁ πρωθυπουργὸς
όποιος κατάλαβε, κατάλαβε…
καὶ οἱ ὑπουργοὶ του κάνουν διακρίσεις, λένε
Ακούσαµε όµως και πάρα πολλούς τηλεφωστήρες και
καὶ ξελένε. Ἀντιµετωπίσαµε προβλήµατα
συσσωρευµένα ἐδῶ καὶ 80 χρόνια. ¨όταν λένε τηλεµαϊντανούς να θεωρούν ανοησίες τα περί οργανωµένου
γιὰ τὴν 10.000 ἐτῶν πόλη τοῦ Ντιαρµπακὶρ σχεδίου, σύµφωνα µάλιστα µε δηµοσκόπηση το ίδιο φέρεται
πὼς δὲν πρόκειται γιὰ πόλη, ἒ πρόκειται να πιστεύει και ο 1 στους 3 Έλληνες. Εγώ ωστόσο αναρωτιέµαι:
γιὰ ἀπίστευτη ἀµορφωσιά. Τὸ Ντιαρµπακὶρ τι εννοούν δηλαδή όσοι αρνούνται τα περί οργανωµένου
εἶναι ἕνας πύργος. Ἂν θέλουν νὰ τὸν ρίξουν σχεδίου; Προδήλως, είτε πως όλα ήταν τυχαία (εκεί π.χ. που
ἂς προσπαθήσουν. Πολλοὶ ἦρθαν καὶ προ- κωλοτρίβονταν ο Τάσος και η Γκόλφω µες στα πουρνάρια,
σπάθησαν ὅµως ὁ πύργος στέκεται στὰ πετάχτηκαν σπίθες, λαµπάδιασε η παραπλεύρως κείµενη
πόδια του.
(4-9-2007, ἐφ. Χουριέτ) κουκουναριά και µετά το σύµπαν κατέληξε…Αρκάδι), είτε ότι
οφείλονταν και σε µεµονωµένες ενέργειες (να βρε, καθόταν ας
Μ.Κ.
kyneg@otenet.gr πούµε ο κυρ-Θανάσης ο οικοπεδοφάγος και είπε: «Ρε δεν πάω να

Ἐκεῖ Κ. Φωτιάδης καί Φ. Μαλκίδης ξεδίπλωσαν τήν ἄγνωστη ποντιακή ἱστορία,
δείχνοντας στόν ἐν συγχύσει κόσµο τίς
ρίζες του. ὅ,τι δηλ. δέν κάνει ἡ πολιτεία
Ἐπιµένει ὁ Σ. Καραχότζα γιά τό - ἄφαντο
ἀκόµη- νηπιαγωγεῖο στό Προσήλιο, µά ὁ
φταίχτης εἶναι ἐκτός ἐκπαίδευσης (κάπου
στόν... θρόνο τῆς Νοµαρχίας Ξάνθης).
Δίνουµε ἰσόβια συνδροµή τοῦ «Α» σέ
ὅποιον ἐντοπίσει τζαµί τοῦ ν. Ξάνθης
χωρίς τούρκικη σηµαία. Γιά τή Ροδόπη
θέλει λίγο χρόνο ἀκόµη, κάντε ὑποµονή

µπουρλοτιάσω το ρηµαδοκατσάβραχο, όπου δεν πάει ούτε 4Χ4,
να φτιάξω πέντε βίλες µε πισίνα και να ντουµανιάσω µετά και
την Ολυµπία, να φτιάξω κι ένα σπα πάνω στα παλιοµάρµαρα»;).
Λοιπόν για να ξεκαθαρίσουµε τα πράγµατα (και χωρίς τελικά
να υποτιµούµε καθόλου ούτε τον παράγοντα τύχη, ούτε τον
παράγοντα λαµογιά ούτε και την γνωστή άθλια κατάσταση
µε τους πυλώνες της ΔΕΗ), θα πούµε µόνο το εξής: όποιος
θεωρεί ότι αυτό το απίστευτο που συνέβη φέτος καθ’ όλο το
καλοκαίρι µε αποκορύφωµα φυσικά την τελευταία βδοµάδα του
Αυγούστου, µπορεί να ερµηνευθεί µε βάση µόνο τα παραπάνω
(που άλλωστε ανέκαθεν ίσχυαν) κατά την προσωπική µου
άποψη τυγχάνει πολύ απλά και λίαν επιεικώς διανοητικά
καθυστερηµένος. Το ότι αντίθετα η τραγωδία οφείλεται ως
επί το πλείστον σε απολύτως οργανωµένο σχέδιο για µένα
είναι κατ’ αρχάς το µόνο απολύτως προφανές. Την ίδια γνώµη
άλλωστε έχουν τελικά και οι περισσότεροι. Με τη διαφορά όµως
ότι οι πιο πολλοί δεν κατάλαβαν από ποιους προήλθε αυτό το
σχέδιο. Αλλά κι απ’ όσους κατάλαβαν, ελάχιστοι τόλµησαν να
το πουν…
Ποιο ήταν λοιπόν το σχέδιο; Η απάντηση είναι απλή
και έχει ασφαλώς προφανή σχέση και µε τη γνωστή δήλωση
του πρωθυπουργού περί τροµοκρατίας (όθεν και ακολούθησαν
πλείστοι άλλοι τόνοι βλακείας, πάνω στην απόπειρα να
ερµηνευθεί η σχετική ατάκα). Τα συνασπιστήρια παρεξηγήθηκαν
εκλαµβάνοντάς το ως µοµφή για τον ευρύτερο χώρο τους
(ε, θα είδαν φαίνεται τα αρχιγιουσουφάκια του συστήµατος
κάνα σουρεαλιστικό όνειρο ότι τυγχάνουν φορείς αριστερής
ιδεολογίας και…αντιεξουσιαστικής δράσης), κάποιοι άλλοι
(εµφανέστατα οπαδοί των καρτούν) µίλησαν για κατάλοιπα
της 17 Νοέµβρη, ενώ οι πιο extreme κρετίνοι έκαναν λόγο ακόµη
και για Αλ Κάιντα (και όχι φυσικά πως δεν είναι συναρπαστικό
το σενάριο να χτύπησε η εν λόγω οργάνωση στον χώρο όπου
έδρασαν και τόσα ακόµη µυθολογικά τέρατα, όπως η Λερναία
Ύδρα, το Λιοντάρι της Νεµέας κλπ, αλλά λέµε επί του παρόντος
να το αφήσουµε για τους παραγωγούς της Ζήνας). Και πάλι µόνο
ελάχιστοι µπόρεσαν να δουν το µόνο λογικό και να συνδέσουν
τον όρο «τροµοκρατία» όχι µε την…µυθολογία, αλλά µε την
πραγµατικότητα, συνεπώς δε και µε τον µόνο πραγµατικό
ουσιαστικά παράγοντα, που (επισήµως ή ανεπισήµως) παράγει
αυτή τη στιγµή τροµοκρατία επί του πλανήτη.
Συνέχεια στή σελίδα τάδε

