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Σ-Υ-Ν-Τ-Ρ-Ι-Β-Η τοῦ
“ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ”!

Μνήµη Μικρασίας
Τὴν Πέµπτη, 27η Σεπτεµβρίου 2007 (ὥρα 20:00), ὁ
«Ἀντιφωνητής» καί ἡ Πολιτιστική Κίνηση ν. Ροδόπης
σᾶς καλοῦν στό στέκι τῆς τελευταίας (παραπλεύρως
3ου Λυκείου Κοµοτηνῆς), στήν ἐκδήλωση γιά τά 85
χρόνια ἀπό τήν Μικρασιατική Καταστροφή. Λόγος,
εἰκόνα καί µουσική στήν ὑπηρεσία µιᾶς µνήµης
ἀναγκαίας, ἐνεργοῦς καί δηµιουργικῆς.

Ἡ ψευδοεκσυγχρονιστική λοιµική, ἡ ἐθνοµηδενιστική
λέπρα πού ἁπλώθηκε στήν Ἑλλάδα τά τελευταῖα
χρόνια καί µεταδόθηκε ἀπό πανεπιστηµιακούς καί
δηµοσιογράφους στόν πολιτικό χῶρο (πλήν ΚΚΕ),
πῆρε τήν δέουσα ἐκλογική ἀπάντηση προχθές ἀπό τόν
ἑλληνικό λαό. Ὄχι µόνο συνετρίβη ἡ γελοιογραφική
του ἐκδοχή στό πρόσωπο τοῦ καηµένου τοῦ Γιωργάκη
ἀλλά καί σεσηµασµένοι φορεῖς τῆς προπαγάνδας του
µαυρίστηκαν χαρακτηριστικά. Κορυφαία στιγµή τῶν
ἐκλογικῶν ἀποτελεσµάτων ὁ διασυρµός τῆς Μαργιορῆς
Γιαννάκου, πού µέ τήν ἐλεεινή της πολιτική στό µεῖζον
θέµα τοῦ βιβλίου Ἱστορίας τῆς Στ’ Δηµοτικοῦ πάσχισε
νά φορτώσει στό κόµµα της τό ἄγος καί στόν λαό µας
τό ρεπουσογράφηµα. Παράλληλα καταψηφίστηκαν
ὁµοϊδεάτες της σάν τόν Ν. Γεωργιάδη (Κέρκυρα), Ν.
Μπίστη (Ἀθήνα), Ν. Χριστοδουλάκη (Χανιά) κ.ἄ. Βεβαίως,
θά ἔλεγε κανείς, παραµένουν ἄλλοι «ἀστέρες» σάν τόν
Ἀνδρουλάκη, τήν Δαµανάκη, τήν Διαµαντοπούλου κι
ἐπίσης παρέµεινε ἰσχυρό καί ἐνισχυµένο τό µητσοτακαίικο.
Ντάξει, µήν εἴµαστε πλεονέκτες. Τό θέµα εἶναι ὅτι ὁ λαός,
µέσα στά γνωστά ἀσφυκτικά πλαίσια, µίλησε ξεκάθαρα:
Ὑπερψήφισε ὅσους ὑπερασπίζονται τήν ἐθνική
ἰδιοπροσωπία του καί τήν κρατική του ἔκφραση. Ὅσο γιά
τή Θράκη, ἡ ἀνάλυση βρίσκεται στίς σελίδες 4 καί 5.

Ὕβριν χρή σβεννύναι
µᾶλλον ἤ πυρκαϊήν
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ
(Ἴσως κι ὁ Κ. Καραµανλής...)
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Πολυπολιτισµικότητα,
ὁ θρακικός πλοῦτος
Ταχσίν
Μπουρτζούογλου,
Πρέσβης τῆς
Τουρκίας στήν
Ἀθήνα. Ἦρθε
στή Θράκη
προεκλογικά,
ἔκοψε - µοίρασε
τά µειονοτικά
ψηφαλάκια καί
ἐµπλούτισε
τήν ἔννοια τῆς
νοµιµότητας:
Ἐπισκέφθηκε
(µόνο) τόν ψευδοµουφτή Μέτε, µίλησε στήν διαλυµένη ἀπό
τά δικαστήρια «Τουρκική Ἕνωση Ξάνθης»,
ζήτησε «ἐµπλουτισµό τῆς ἑλληνικῆς Βουλῆς
µέ περισσότερους Τούρκους βουλευτές».
Τόσος προσφερόµενος πλοῦτος ρέ γαµῶτο,
νοµίζω ὅτι δέν τόν ἀξιοποιήσαµε ἐπαρκῶς...

Μετριολατρεία

Ἡ Παλαιστινιακή κοινωνία τῆς Νάµπλους
Μεταξύ δολοφόνων καί προδοτῶν
Ἡ Μὴ Κυβερνητικὴ Ὀργάνωση
τῆς Νάµπλους Al Ηusna Charitable
Association, εἶναι µία προσπάθεια νὰ
στηριχθοῦν ἄτοµα µὲ εἰδικὲς ἀνάγκες
(ὀρφανά, φτωχοί, ἀνάπηροι) µέσα
στὸν Παλαιστινιακὸ λαὸ ποὺ στὸ
σύνολό του συνεχίζει νὰ ὑποφέρει.
Πρὶν λίγο καιρὸ µάλιστα εἴχαµε γράψει
γιὰ τὴν προσφορὰ τοῦ προέδρου τῆς
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΕ, κ. Πρόδροµου Ἐµφιετζόγλου, ὁ ὁποῖος (µὲ τὴν µεσολάβησή
µας καί) µέσῳ τῆς συγκεκριµένης ΜΚΟ
εἶχε συµβάλει οἰκονοµικὰ στὴν ἐπιτυχὴ
χειρουργικὴ ἀποκατάσταση τῆς ἀκοῆς
ἑνὸς κωφάλαλου τετράχρονου παιδιοῦ.
Τὸ τρέχον “πρόγραµµα ὑποστήριξης
ὀρφανῶν (1) καὶ µαθητῶν ἀπὸ φτωχὲς
οἰκογένειες” ἀφοροῦσε 156 παιδιὰ (615 ἐτῶν) τῆς ἀδελφοποιηµένης µὲ
τὴν Κοµοτηνὴ πόλεως, στὴν ὁποία
ἡ ἀνεργία ἔχει φτάσει, χάρη στὴν
ἰσραηλινὴ Κατοχή, τὸ ἀστρονοµικὸ
63%! Τὸ πρόγραµµα προσφέρει κάθε
Σεπτέµβριο τὰ σχολικὰ βιβλία ποὺ
πρέπει νὰ ἀγοραστοῦν ἀπὸ τοὺς
µαθητές, τὰ δίδακτρα, σχολικὲς τσάντες,
φόρµες καὶ ἀθλητικὰ παπούτσια.
Παράλληλα γινόταν προσπάθεια νὰ
µοιραστοῦν βασικὰ εἴδη διατροφῆς
στὰ παιδιὰ αὐτά: ζάχαρη, ρύζι, σκόνη
γάλακτος, κρέας, κονσέρβες σάλτσα,
τσάι, τυρί, µαρµελάδα. Τὸ ἐφετεινὸ
κόστος ἀνερχόταν σὲ 12.000 $, τὰ

Τὸ πρόβληµα αὐτὴ
τὴ φορὰ εἶναι χειρότερο
ἀπὸ ἄλλοτε, καθὼς δὲν
περιορίζεται µονάχα στὴ
γνωστὴ
κτηνωδία
τῆς
ἰσραηλινῆς Κατοχῆς ἀλλὰ
συνδέεται καὶ µὲ τὴν ἐλεεινὴ
παλαιστινιακὴ
κυβέρνηση
τῶν κουΐσλιγκ Ἀµπάς Φαγιάντ. Αὐτὸς ὁ τελευταῖος
ἀµερικανοτζουτζὲς
µόλις
πρὸ ἡµερῶν εἶχε ἀνακοιὉ νέος δρόµος - Ἀπαρτχάιντ στὴν Ἱερουσαλήµ: Ἡ...
νώσει µία λίστα 103 φιλανµεσοτοιχία δὲν χωρίζει ἀντίθετα ρεύµατα κίνησης
θρωπικῶν ὀργανώσεων τῆς
ἀλλά Ἑβραίους καὶ Παλαιστίνιους ὁδηγούς!
Παλαιστινιακῆς κοινωνίας τὶς
µισὰ ἀπὸ τὰ χρήµατα αὐτὰ εἶχαν ἤδη
ὁποῖες... σφράγιζε µὲ τὸ ἔτσι
συγκεντρωθεῖ καί µεῖς ψάχναµε στὴν θέλω, παραχωρώντας ἔτσι µία δικαιοἙλλάδα γιὰ τρόπο κάλυψης καὶ τῶν λογία στὸ Ἰσραὴλ γιὰ νὰ διαλύσει τὴν
ὑπολοίπων.
ἐπιχειρούµενη αὐτοοργάνωση τῶν
Ὅλα αὐτὰ βέβαια ἴσχυαν µέχρι ἁπλῶν ἀνθρώπων. Σηµειωτέον ὅτι ἡ
τὶς προάλλες. Τὴν περασµένη Τετάρτη συγκεκριµένη ΜΚΟ (Al Ηusna) στὴν
ὁ Κατοχικὸς στρατὸς τῶν Ἰσραηλινῶν ὁποίαν ἀναφερόµαστε καὶ µὲ τήν ὁποία
ξαναµπῆκε στὴν πόλη (2) γιὰ νυκτερινὲς συνεργαζόµαστε δὲν σχετίζεται µὲ τὴν
ἐπιχειρήσεις καὶ κατέστρεψε πλήρως Χαµάς, ὅπως κάποιος θὰ ὑπέθετε, ἀλλά
τὴν ὑποδοµὴ τόσο τῆς Al Ηusna, ὅσο καὶ µὲ τὴ Φατάχ!
ἄλλων συναφῶν προσπαθειῶν, σὰν τὴν
Αl Naﬀaha, φιλανθρωπικὴ ὀργάνωση
ποὺ ὑποστηρίζει τοὺς φυλακισµένους. (1) Οἱ γονεῖς τους εἴτε σκοτώθηκαν εἴτε
Ἀνατίναξαν τὴ µεταλλικὴ πόρτα τῶν βρίσκονται σὲ ἰσραηλινὲς φυλακὲς
γραφείων καὶ κατέστρεψαν ὅ,τι βρῆκαν (2) Τὶς τελευταῖες ἑβδοµάδες οἱ εἰσβολὲς στὴν
µπροστά τους, ἀφοῦ πρῶτα πῆραν τοὺς πόλη συνοδεύονται µὲ κατεδαφίσεις σπιτιῶν,
15 ὑπολογιστὲς ποὺ βρῆκαν στὸν χῶρο. ἀπαγωγές, τραυµατισµοὺς καὶ φόνους
Ἡ ζηµιὰ ὑπολογίζεται σὲ 30.000 $.
πολιτῶν

Νά τό βλέπεις καί νά µήν πιστεύεις στά µάτια
σου: Μιά προτοµή τεραστίων διαστάσεων, µέ
ὑποβλητικό φωτισµό, µαρµάρινη βαθµιδωτή
πρόσβαση, µέσα σέ ἕναν φροντισµένο χῶρο
πρασίνου, µπροστά στίς πανεπιστηµιακές
ἐγκαταστάσεις... Καί ποιός εἶναι αὐτός ρέ
παιδιά, σίγουρα θἄναι κάποια ἱστορική
προσωπικότητα τῆς περιοχῆς, δέν µπορεῖ... Ὁ
Δηµόκριτος; Ὁ Πρωταγόρας; Ὁ Σπάρτακος;
Μήπως κάποιος νεώτερος, σχετικά ἄγνωστος,
πού ὅµως ἔδωσε τή ζωή του ἤ τήν περιουσία
του στόν τόπο, κάποιος πού τελοσπάντων
συνέδεσε τό ὄνοµά του µέ τήν ἀπελευθέρωσή
της, τήν οἰκονοµική ἀνάστασή της, τήν πνευµατική ἰδιοπροσωπεία της, ὁπότε κι αὐτή εὐγνωµονούσα ἀθανάτισε ἔτσι τήν µορφή του;
Ὄχι. Εἶναι ὁ συγχωρεµένος πρώην δήµαρχος
Ξάνθης, ὁ Φίλιππος Ἀµοιρίδης. Σάν νά µήν
ἔφταναν τά γήπεδα, οἱ ὁδοί καί οἱ ἄλλες
ὀνοµατοδοσίες, ἔπρεπε νά γίνει καί προτοµή
του, µάλιστα δέ σέ φαραωνικές διαστάσεις,
γιά νά µή... προσβληθεῖ ἡ µνήµη του! Πάλι
καλά δηλαδή νά λέµε στήν Κοµοτηνή µέ τίς
τιµές στόν µακαρίτη τόν Παπαδριέλλη...
Ἀλλά ἔτσι εἶναι: Μεσούσης τῆς µαζικοδηµοκρατικῆς θολούρας ὅλο καί χαµηλώνουν τά
ἀναστήµατα: Ἔχουµε (καί προβάλλουµε) τά
πρότυπα πού µᾶς άξίζουν. Ἥ, γιά νά τό ποῦµε
µέ τά θαυµάσια λόγια τοῦ µεγάλου Θρακιώτη
θεατράνθρωπου Γιώργου Χαραλαµπίδη, «τῆς
λήθης καί τοῦ λήθαργου λαός, κι ἔτσι µικροί
πού καταντήσαµε, ἐφάνταζε µεγάλος»...
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Η διαλεκτική της ταξικής συνείδησης
και ο αλλοδαπός εφιάλτης
Μια κεντρική ιδέα που διατρέχει
τη µαρξιστική θεωρία και πράξη είναι
το ζήτηµα της ταξικής συνείδησης: η
πεµπτουσία της επαναστατικής πράξης.
Η χειραφέτηση των εργαζοµένων είναι
αδύνατη χωρίς την ωρίµανση, πολιτική
και πνευµατική του προλεταριάτου.
Χωρίς δηλαδή να έχει ταξική συνείδηση.
Κι αυτή η ταξική ωρίµανση (ταξική
συνείδηση) κατακτάται µέσα από
µακρούς ιστορικούς αγώνες και είναι
µια δύσκολη και περίπλοκη διαλεκτική
διαδικασία. Σήµερα όλα τα κεκτηµένα
της διαλεκτικής ιστορικής ωρίµανσης
επιχειρεί η Νέα Τάξη να τα καταργήσει.
Το πρακτικό πολιτικό εργαλείο γι αυτό
το µακάβριο έργο είναι η εισαγωγή
- εισβολή ξένων τριτοκοσµικών εργατών
για την αντικατάσταση της εργατικής
πρωτοπορίας µε εξαθλιωµένους και
ταξικά καθυστερηµένους αλλοδαπούς
και την αποσάθρωση του ιστορικού ιστού
της ταξικής συνείδησης. Συµµάχους σε
αυτό το εφιαλτικά καταστροφικό της
έργο έχει την παραδοσιακή «αριστερά»
η οποία στο όνοµα µαρξιστικών αφαιρέσεων γυρίζουν το προλεταριάτο στην
πρωτόγονη κατάστασή του, εξαρθρώνουν
τις ιστορικές του κατακτήσεις και
αποτεφρώνουν την ταξική συνείδηση.
(...) Μόνιµη επιδίωξη του κεφαλαίου
είναι να συµπιέζει την εργατική τάξη
προς αυτό το «καθ’ εαυτήν», να την
κρατά στην κατάσταση του «υλικού»
για εκµετάλλευση, του αντικειµένου.
Αυτό σήµερα επιδιώκεται µε τα «ανοικτά
σύνορα» και την αθρόα εισαγωγή
ξένων, δραµατικά καθυστερηµένων
σκλάβων. Από δω απορρέουν και τα
νέα ιδεολογήµατα του κεφαλαίου περί
αντιεθνικισµού
και
αντιρατσισµού,
ιδεολογήµατα που τα τραγουδούν
στην πρώτη γραµµή τα «αριστερά»
προπαγανδιστικά φερέφωνα της Νέας
Τάξης και οι «χρήσιµοι ηλίθιοι». Όλοι
από κοινού αγωνίζονται να «ρίξουν»
την εργατική τάξη στην κατάσταση του
«υλικού» για εκµετάλλευση.
(...) Πάνω σε αυτή τη διαλεκτική σχέση,
το συγκροτηµένο προλεταριάτο µέσα στο
έθνος-κράτος σε πολιτική τάξη, αποκτάει
τη σοσιαλιστική του συνείδηση. Πάνω σε
αυτή τη σχέση στηρίζεται η θεωρία της

παράγοντας µαζικότητας των αγώνων.
2) Δείχνει αυτούς που αντιτίθενται σε
αυτά τα συµφέροντα, τους εχθρούς: Τα
αφεντικά, το κράτος, την κυβέρνηση
και τους ποικίλους και πολύχρωµους
«βοηθούς» τους!!!
3) Έτσι δηµιουργείται µια πρώτη µορφή
συλλογικής συνείδησης, που µπορεί να
µην είναι επαναστατική, αλλά άκρως
απαραίτητη, «µαγιά» για ανώτερες
µορφές πολιτικής συνείδησης.
Αυτά λοιπόν και τα πρώτα έµβρυα
συλλογικής συνείδησης επιχειρεί να
αλώσει η Νέα Τάξη. Η εισαγωγή-εισβολή
ξένων εργατών αποδοµεί κ αι τους
οικονοµικούς όρους και τους πολιτικούς
όρους οργάνωσης της τάξης. Αποδοµεί
και αλώνει τα συνδικάτα. Διότι µια κι
αυτά είναι όργανα διαπραγµάτευσης
της εργασίας µε το κεφάλαιο, οι
όροι αυτοί κονιορτοποιούνται αφού
το κεφάλαιο έχει πληθώρα δούλων
να χρησιµοποιήσει. Η δύναµη των
οργανωµένων υπονοµεύεται καταλυτικά.
Τα συνδικάτα αποµαζικοποιούνται και
γίνονται σφραγίδες του κεφαλαίου,
µε µια γραφειοκρατία ολοκληρωτικά
στην
υπηρεσία
του
κεφαλαίου.
Καταντούν διακοσµητικά ντεκόρ που
θα εγγράφουν αύριο εξαγορασµένους,
αντί πινακίου φακής, αλλοδαπούς που
θα ψηφίζουν διατεταγµένα. Το τίναγµα
των συνδικάτων στον αέρα, αυτής της
ιστορικής
κατάκτησης,
ουσιαστικά
τινάζει και τις προϋποθέσεις για
στοιχειώδη πολιτική µορφή οργάνωσης
του προλεταριάτου. Αφανίζεται και αυτή
η «µαγιά» της συλλογικής συνείδησης.
Οι εισαγώγιµοι αλλοδαποί δεν διαθέτουν
ούτε αυτή τη µίνιµουµ συνδικαλιστική
συνείδηση και ούτε υπάρχει καµιά
δυνατότητα να την αποκτήσουν όταν
αυτά τα όργανα πάλης κατεδαφίζονται.
Αντιλαµβάνεται λοιπόν κανείς
σε ποια οπισθοδρόµηση µας οδηγεί η
εισβολή των νέων σκλάβων. Πίσω σε
ιστορικά στάδια δουλείας!!!

σοσιαλιστικής επανάστασης, όπως και η
λενινιστική θεωρία του κόµµατος.
Μία µεγάλη ιστορική κατάκτηση
του εργατικού κινήµατος ήταν το
συνδικάτο. Αυτή η κατάκτηση δεν θα
µπορούσε να πραγµατοποιηθεί έξω
από τα πλαίσια του καπιταλιστικού
εθνικού κράτους. Το έθνος - κράτος
και όλοι οι πυλώνες του (κοινοβούλιο,
συνδικάτα, κόµµατα κλπ) αποτελούν
το απόσταγµα της προοδευτικής φάσης
του καπιταλισµού. Και µέσα σε αυτά τα
πλαίσια συγκροτήθηκε η εργατική τάξη
σε πολιτική τάξη.
(...) Στη δεύτερη υπόσταση των
εργαζοµένων
ανταποκρίνεται
το
πολιτικό κόµµα. Το επαναστατικό
κόµµα της εργατικής τάξης. Συνεπώς
η
συνδικαλιστική
πολιτική
των
εργαζοµένων είναι ακριβώς η αστική
πολιτική τους! Η ταξική συνείδηση
είναι η σοσιαλιστική συνείδηση, η
συνείδηση που ανταποκρίνεται στην
ιστορική υπόσταση της εργατικής
τάξης. Η συνείδηση που απορρέει, ΟΧΙ
αυτόµατα, αλλά ενσταλάζεται από την
επαναστατική πρωτοπορία στην εργατική
τάξη, µέσα από τους αγώνες, όχι τους
συνδικαλιστικούς, αλλά τους πολιτικούς
αγώνες που γεννιούνται από τις
κοινωνικές συγκρούσεις στο σύνολο των
παραγωγικών σχέσεων. Οι κοινωνικές
συγκρούσεις (ταξικές) γεννιούνται στην
περιοχή των παραγωγικών σχέσεων,
αλλά ρυθµίζονται στο πολιτικό επίπεδο.
Τα οικονοµικά συµφέροντα, ωστόσο, των
εργαζοµένων, δηλαδή η συνδικαλιστική
πάλη (αστική υπόσταση)
παίζουν
αποφασιστικό ρόλο στην ταξική τους
διαπαιδαγώγηση και συνειδητοποίηση.
Χωρίς αυτή τη µίνιµουµ µορφή
οργάνωσης και συνείδησης δεν µπορεί
η εργατική τάξη να φτάσει απευθείας
Θύµιος Παπανικολάου, (Ρεσάλτο, τ. 18)
στην ιστορική και
πολιτική της αυτοΤΥΦΛΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ
συνείδηση. Η οικονο(Ο λόγος στον «Πακετά»:)
µική, συνδικαλιστική
πάλη προσφέρει καθο
ριστικά µαθήµατα.
Που δουλεύω άθλιος πάνω στο παπί
1) Αποδείχνει ότι οι
εργαζόµενοι
έχουν δε µε νοιάζει˙
κοινά
συµφέροντα.
Αποφασιστικός

Π
Ρ
Ο

Που δε δουλεύω πάνω στ’ αντικείµενο σπουδών µου
µε συνθλίβει.

κι έµεινα την ισοπέδωση να νιώθω
µιας τυφλής επαγγελµατικής επιλογής
µε το πτυχίο στο χέρι
τραγικός σαν επιπόλαιος Επιµηθέας Δεσµώτης
που πανικόβλητος µετά απ’ την τυφλή του µοιρασιά
βρέθηκε αµήχανος και συντριµµένος µ’ αµανάτι

Ρ

τον άνθρωπο άοπλο στο χέρι

Α

Όµως απ’ τα ολότελα καλή κι η Παναγιώταινα

ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ θρακικοῦ ἑλληνισµοῦ
πού ὁ συγγραφέας της προσφέρει µέσῳ
τοῦ «Α» στούς συνέλληνες.
- Τό ἐπανεκδοθέν ἔργο τοῦ Μ. Μελίρρυτου «Περιγραφή ἱστορική καί
γεωγραφική τῆς θεοσώστου ἐπαρχίας
Μαρωνείας» (Κωνσταντινούπολη 1871),
πού κυκλοφόρησε πρό ἡµερῶν µέ ἔξοδα
τοῦ φίλου Γιώργου Βολουδάκη, καί τό
ὁποῖο παρουσιάζει τήν εὐρύτερη περιοχή
τῆς Θράκης πρίν ἑνάµιση σχεδόν
αἰώνα, προσφέρεται ἐπίσης ἐντελῶς
∆ΩΡΕΑΝ σέ ὅσους τό ἐπιθυµοῦν, µετά
ἀπό ἐπικοινωνία µέ τήν ἐφηµερίδα µας.
Σπεύσατε!

Συνεχίζεται και τη φετινή χρονιά
στην Ακαδηµία Θρακικής Τέχνης
και Παράδοσης η λειτουργία των
Τµηµάτων
εκµάθησης
Αρχαίων
Ελληνικών για παιδιά. Τα µαθήµατα
που οργανώνονται από εξειδικευµένη
φιλόλογο – παιδαγωγό απευθύνονται
σε µαθητές Β΄ και Γ΄ Γυµνασίου και Δ΄,
Ε΄, και Στ’ Γυµνασίου κατά τµήµατα,
αντίστοιχα. Με τρόπο παιδαγωγικά
εναργή επιχειρείται µια γνωριµία µε
τη γλώσσα, τον πολιτισµό και την
κοινωνία της αρχαίας Ελλάδας. Η χρήση
πολυµεσικών τίτλων και τα γλωσσικά
παιχνίδια εισάγουν τους µαθητές στη
µελέτη των γραµµατικών φαινοµένων µε
έµφαση στην ετυµολογία και συσχέτιση
της αρχαίας µε τη νεοελληνική γλώσσα.
Το πρόγραµµα αποβλέπει στην ενίσχυση
της γλωσσικής παιδείας των µικρών
µαθητών µε δεδοµένο πως στο Γυµνάσιο
δεν υπάρχει ο διαθέσιµος χρόνος για να
διδαχτεί συστηµατικά η αρχαία ελληνική
γλώσσα σε αναφορά µε το πολιτισµικό
συγκείµενο που αναπτύχθηκε. Η γλώσσα
προσεγγίζεται όχι ως αυτόνοµη και
αφηρηµένη δηµιουργία αποσπασµένη
από τον ιστορικό της χρόνο και τον
γραµµατολογικό της χώρο, αλλά
παρουσιάζεται ενταγµένη στο ευρύτερο
ανθρωπογεωγραφικό της περιβάλλον.
Η διδακτική προσέγγιση προσφέρει
στην ώρα τους έγκυρες και ερεθιστικές
πληροφορίες για την πρωτότυπη
γλώσσα
της
αρχαίας
ελληνικής
γραµµατείας χωρίς να καταφεύγει σε
σχολαστικισµούς που αποθαρρύνουν το
παιδί. Ο ενθουσιασµός που συνόδευσε
µαθητές και γονείς στον πρώτο χρόνο
λειτουργίας των µαθηµάτων επιβραβεύει
την προσπάθεια της Ακαδηµίας Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης καθώς
συνδυάζει τα παιδευτικής αξίας θέµατα
και προβλήµατα, τα οποία ανακινεί
ένα κείµενο µε το πραγµατολογικό και
ιστορικό ενδιαφέρον ενός πολιτισµού
που εξακολουθεί να αποτελεί σηµείο
αναφοράς.
Τηλέφωνα για πληροφορίες και εγγραφές
25410 29282 και 25410 26635, ΙΔΡΥΜΑ
ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ,
ΟΔΥΣΣΕΩΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ12
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΞΑΝΘΗ.

µα ανεργία µού επιφύλασσε η φιλοσοφική

Ο

∆ύο πολύ σηµαντικές προσφορές τοῦ
«Ἀντιφωνητῆ» ἀπό τίς ὁποῖες µποροῦν
νά ἐπωφεληθοῦν οἱ συνδροµητές µας:
- Τό δερµατόδετο, µοναδικό βιβλίο
«Ἡ συμβολή τῆς Θράκης στούς ἐθνικοαπελευθερωτικούς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους»,
τοῦ κ. Ἀπόστολου Εὐθυµιάδη, πού
ἐκδόθηκε µέ ἔξοδα τοῦ ἰδίου καί
µοιράστηκε κατά δεκάδες χιλιάδες στίς
ἀπανταχοῦ ἑλληνικές βιβλιοθῆκες,
προσφέρεται ἐντελῶς ∆ΩΡΕΑΝ σέ
ὅσους τό ἐπιθυµοῦν! Ἁπλῶς τηλεφωνεῖτε
στό 6973743047 (πρωινές ὧρες) καί
δηλώνετε διεύθυνση, ἀναλαµβάνοντας
τά ταχυδροµικά ἔξοδα. Αὐτό ἀρκεῖ
γιά νά ἀποκτήσετε µία πραγµατική

Μαθήµατα Αρχαίων
Ελληνικών

Θα ’θελα γνώσεις να µοιράζω αντί για πίτσες

Σ
Φ

Για µαθητές Δηµοτικού

κι η δουλειά ντροπή δεν είναι
Πελαγώνω µόνο σαν µε στείλει καµιά φάρσα
στον πέµπτο πολυκατοικίας δίχως ασανσέρ
παγώνοντάς µου το εµπόρευµα και την ψυχή
κι αφήνοντάς µου κληροδότηµα αστοχίας διαρκούς
την κακή παράδοση συνεχών ανεκπλήρωτων παραδόσεων
µε πικρή µου απόδειξη των τυφλών διανοµών
τον πίτσο στο χέρι.
Γιάννης Στρούµπας

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
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Ἀνα-γνώσεις
«Η ιδέα της αγνής ελληνικής σκέψης είναι ρατσιστική»
Ο Γιώργος Καρουζάκης στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (12/09/07) μας ενημερώνει για το τι
κυκλοφορεί από το μισελληνικό κοπάδι της πολιτικής ορθότητας και του αφροκεντρισμού
εναντίον του πολιτισμού μας - “ξεχνώντας” να κάνει κάποια κριτική ή ερώτηση σε όσους
αναμασούν απατεωνιές κι εκθέτουν τα συμπλέγματά τους μέσα στα μούτρα μας:
«Το ένδοξο παρελθόν των Ελλήνων, το αρχαιοελληνικό κλέος, χρησιμοποιήθηκε ως
ιδανικό καταφύγιο και «προσωπείο» όχι μόνο από τους Ελληνες και όχι πάντοτε για
αγαθούς σκοπούς. Δεν είναι ώρα να θυμηθούμε την επικίνδυνη χιτλερική παραμόρφωσή
του, την εκχυδαϊσμένη εκδοχή που πρότεινε η ελληνική χούντα ή ακόμη παλιότερα τις
ευγενέστερες, φιλελληνικές εκφάνσεις του κ.ο.κ. Ευτυχώς, η αρχαιοελληνική σκέψη δεν
απασχόλησε μόνο τους «ψυχοπαθείς» ή τους ρομαντικούς της Ιστορίας, αλλά και τους
πλέον σοβαρούς δημιουργούς. Ενας από αυτούς είναι σίγουρα ο κορυφαίος Ευρωπαίος
διανοούμενος, ο Γάλλος συγγραφέας και σκηνοθέτης Κρις Μαρκέρ.
Το 1989 ο Μαρκέρ ολοκλήρωσε την περίφημη τηλεοπτική σειρά «Η κληρονομιά της
Γλαύκας» με τη συμβολή επιφανών Ελλήνων παραγωγών. Μια σειρά 13 επεισοδίων, με
θέμα την πνευματική κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας, γυρισμένη στην Αθήνα και σε
πέντε ακόμα πρωτεύουσες του κόσμου και τη συμμετοχή 59 διανοουμένων. Ανάμεσά τους
προσωπικότητες όπως ο Τζορτζ Στάινερ, ο Ελία Καζάν, ο Ιάννης Ξενάκης, ο Κορνήλιος
Καστοριάδης, ο Μάριος Πλωρίτης, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος κ.ά. Τη μουσική είχε
συνθέσει, μάλιστα, η Ελένη Καραΐνδρου, ενώ τη φωτογραφία, σε ορισμένα επεισόδια, είχε
κάνει ο Ανδρέας Σινάνος. Οσο και αν φαίνεται παράδοξο, αυτή η σειρά δεν προβλήθηκε
ποτέ στην Ελλάδα. Είναι κοινό μυστικό ότι οι Ελληνες παραγωγοί δεν είχαν ικανοποιηθεί
από τον τρόπο προβολής της Ελλάδας στην τηλεοπτική σειρά. Αυτές τις μέρες και τα 13
επεισόδια προβάλλονται στην Αθήνα, στην 1η Μπιενάλε της Αθήνας, «Destroy Athens»
(Τεχνόπολις έως 18 Νοεμβρίου).
Η διάσημη εικαστική ομάδα από την Αγγλία «Otolith Group» είναι υπεύθυνη για
τον «επαναπατρισμό» του ντοκιμαντέρ. (...) «Είναι ένα ρέκβιεμ στην τηλεόραση του
παρελθόντος, σε μια εποχή που δεν πρόκειται να επιστρέψει ποτέ», μας λέει ο Kodwo
Eshun από τους «Otolith Group». «Το ενδιαφέρον αυτής της σειράς», προσθέτει, «είναι
ότι οι διανοούμενοι, οι σκηνοθέτες και οι συγγραφείς που μιλούν δεν αναφέρονται στην
Ελλάδα με τη γεωγραφική της διάσταση, αλλά στην επίδραση της αρχαιοελληνικής σκέψης
παγκοσμίως. Η “Ελλάδα”, όπως αντανακλάται στο ντοκιμαντέρ, διατηρεί, κάποιες στιγμές,
τη μορφή αυτή της φαντασιακής κατασκευής που δημιουργήθηκε, εν πολλοίς, από τους
Γερμανούς φιλολόγους και διανοούμενους το 18ο αιώνα και εξαπλώθηκε τον επόμενο
αιώνα. Είναι δελεαστικό να παρακολουθείς τις διαφορετικές προσλήψεις της ελληνικής
σκέψης. Αν και ο κόσμος μας μεταβάλλεται, διαρκώς, η σκιά αυτής της κληρονομιάς μάς
ακολουθεί. Μερικοί ομιλητές αντιμετωπίζουν την αρχαία Ελλάδα ως την αγνή παιδική
ηλικία του πολιτισμού μας, άλλοι την προσεγγίζουν μαρξιστικά, αρκετοί με κριτικό πνεύμα,
σε μια εποχή που η κλασική σκέψη είχε αρχίσει να μολύνεται από το μετα-μοντερνισμό, τις
μετα-αποικιοκρατικές και άλλες θεωρίες».
Στην «Κληρονομιά της Γλαύκας» ο Μισέλ Σερ ακούγεται να εντοπίζει τις καταβολές των
αρχαιοελληνικών μαθηματικών στην Αίγυπτο ή τη Βαβυλώνα, ενώ ο Τζορτζ Στάινερ λέει
καθαρά: «Η σύγχρονη και η αρχαία Ελλάδα δεν μοιράζονται απολύτως τίποτε. Όσα
ακούγονται περί τούτου είναι μια παρωδία, εντελώς ανύπαρκτα».
Η Anjalika Sagar, το έτερο μέλος των «Otolith Group», παιδί Ινδών ακτιβιστών και
πολιτικών, μας μιλά για την υβριδική φύση και τις πολιτισμικές προσμίξεις της Ιστορίας:
«Είναι γνωστό ότι οι πολιτισμοί αλληλοεμπλέκονται. Η ιδέα της αγνότητας και της
μοναδικότητας της ελληνικής σκέψης, της καθαρότητας του ελληνικού πολιτισμού είναι
ρατσιστική, γιατί αποκλείει τη σύνδεση και την αλληλεπίδρασή του με άλλους πολιτισμούς.
Ο Πυθαγόρας δεν ξύπνησε μια μέρα και εφηύρε από το πουθενά τη Γεωμετρία»...»

Συµµαχία µέ τόν διάβολο
Τό πρόβληµα τῆς Ayan Hirshi Ali, πού τήν ἔκανε
παγκοσµίως γνωστή πρίν λίγα χρόνια, ὁλοένα καί
περιπλέκεται: µιά ἀνθρώπινη τραγωδία πού τείνει νά
ἀγγίξει τόν ἐξευτελισµό, ἕρµαιο στά χέρια φονικῶν
µηχανισµῶν. ∆έν εἶναι τηλεοπτικό σήριαλ οὔτε σενάριο
γιά κινηµατογραφική ἐπιτυχία, εἶναι ἡ ἀληθινή ἱστορία
τῆς διάσηµης πλέον Σοµαλῆς.
Ἡ Ἀγιάν, δραπετεύοντας πρίν χρόνια ἀπό τή φτώχεια τῆς
Σοµαλίας καί τόν γάµο µέ ἕναν ἄγνωστο πού τῆς ἑτοίµασε
(ἐρήµην της) ὁ πατέρας της, περιπλανήθηκε σέ µερικές
ἀφρικανικές χῶρες πρίν καταλήξει στήν Ὁλλανδία.
Ἐκεῖ, ἀπαρνούµενη τήν καταπιεστική - εἰδικά γιά τίς
γυναῖκες - κουλτούρα τοῦ ἰσλάµ, δυσκολευόταν νά ζήσει στά πλαίσια τῶν κοινωνιῶν τῶν
µουσουλµάνων µεταναστῶν. Πολιτεύτηκε καί ἐξελέγη βουλευτής µέ τό Ἐργατικό Κόµµα πού
ὑπερασπιζόταν τήν πολυπολιτισµικότητα, ὅµως διαφώνησε µαζί τους καθώς ἀγνοοῦσαν τά
προβλήµατα τῶν συγκεκριµένων µελῶν (ὅπως οἱ γυναῖκες) τῶν ἐθνοτήτων. Ἔτσι προσχώρησε
στό Φιλελεύθερο Κόµµα πού µιλοῦσε γιά ἀνθρώπινα δικαιώµατα προσώπων. Ἔγινε εὐρύτερα
γνωστή µέ τή δολοφονία τοῦ Τέο Βάν Γκόγκ, τοῦ σκηνοθέτη µέ τόν ὁποῖον συνεργάστηκε γιά
τήν “ἀντιισλαµική” ταινία «Ὑποταγή». Τροµαγµένη ἀπό τίς ἀντιδράσεις, ἀναζήτησε καταφύγιο
στό Ἰσραήλ (ταξίδεψε ἐκεῖ 12 φορές ὡς βουλευτής!) καί τό βρῆκε στίς ΗΠΑ, ὅπου πῆρε
ὑπηκοότητα κι ἐξέδωσε τήν πετυχηµένη αὐτοβιογραφία της µέ τίτλο «Ἡ ἄπιστη». Θά ἔλεγε
κανείς ὅτι ὥς ἐδῶ “τέλος καλό, ὅλα καλά”. Ἔλα ὅµως πού κανείς δέν χαρίζει τίποτε: Σήµερα
ἐργάζεται στό... γραφεῖο τοῦ «Ἄρχοντα τοῦ Σκότους», Ρίτσαρντ Πέρλ, µιλᾶ δηµοσίως στό
πλευρό τοῦ ἰσλαµοφάγου Κρίστοφερ Χίτσενς καί δέν χάνει εὐκαιρία νά µεµφθεῖ ὁποιονδήποτε
µουσουλµάνο, µέχρι καί γιά ἀρνητή τοῦ «Ὁλοκαυτώµατος» (περίπτωση Ἀχµαντινετζάντ)!
∆ύσκολη ὑπόθεση ἡ ἐπιβίωση στίς µέρες µας...

Πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
Ἐµπνευσµένοι ἀπό τήν ἐπιστολή καί τήν πρωτοβουλία τῆς
κ. Μπιλιάνα Ζίβκοβιτς, δηµοσιογράφου στήν ἡµερήσια
ἐφηµερίδα «Πράβδα», ἔχουµε τήν τιµή νά προτείνουµε
στήν Ἱερά Σύνοδο νά στείλει στούς ἀρχιερεῖς τῶν
ἐπαρχιῶν γράµµα πού θά διαβαστεῖ σέ ὅλους τούς
ναούς καί στά ἐκκλησιαστικά Μέσα, µέ τό ὁποῖο ἡ
Σερβική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νά ζητᾶ ἀπό ὅλους τούς
πιστούς καί τούς ἀνθρώπους καλῆς θέλησης νά στείλουν
κάθε βοήθεια στίς ἐνορίες τῆς ἀδερφῆς Ἑλληνικῆς
Ἐκκλησίας - θύµατα τῶν καταστροφικῶν πυρκαγιῶν τοῦ
καλοκαιριοῦ. Μέ τήν πράξη αὐτή, ἐµεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι
Σέρβοι θά προσπαθήσουµε νά βοηθήσουµε τόν ἀδερφό
καί ὁµόδοξο ἑλληνικό λαό, ὅπως καί οἱ Ἕλληνες βοήθησαν
καί ὑποστήριξαν τόν λαό µας στίς δυσκολότερες µέρες
τῆς ἱστορίας µας...
Ὁ Ἐπίσκοπος Μπάτσκας κ. Εἰρηναῖος Μπούλοβιτς πού ὑπογράφει τήν ἀνωτέρω
ἐπιστολή εἶναι ἀπό τίς σηµαντικότερες µορφές τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἐπιστολή
του δέν χρειάζεται σχόλια, ἐπισηµαίνουµε µονάχα τήν ἐξαιρετική πρωτοβουλία τῆς
φίλης τοῦ «Α» κ. Μπιλιάνα Ζίβκοβιτς, πού συνεχίζει τήν παράδοση τῆς ἑλληνοσερβικῆς ἀδερφικῆς σχέσης. Τέλος, νά θυµίσουµε ὅτι ἡ Σερβία ἦταν ἡ πρώτη χώρα πού
ἔστειλε πυροσβεστικά ἀεροσκάφη στή χώρα µας ἀλλά ἡ κ. ΥΠΕξ µας «ξέχασε» νά τήν
εὐχαριστήσει δηµοσίως, ὅταν ἀναφέρθηκε στή «βοήθεια τῆς ΕΕ καί τοῦ Ἰσραήλ»...

Ο AΝTIΦΩΝΗΤΗΣ ΣΤΗΝ

ΨΕΥΤΟΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Παρότι έχουµε επισκεφθεί τη ΦΥΡΟΜία
αρκετές φορές, πάντα ανακαλύπτεις
κάτι νέο που σε εντυπωσιάζει και από
την άλλη ανανεώνεις παλαιότερες
διαπιστώσεις σου. Για την ενηµέρωση
των φιλοβαλκανίων αναγνωστών του
«Α» καταγράφουµε ορισµένες παρατηρήσεις.

1. Εισαγωγές
Η Ελλάδα διαδραµατίζει σηµαντικό
ρόλο, αφού τα περισσότερα προϊόντα
περνούν από τη χώρα µας. Τα υπόλοιπα
διοχετεύονται µέσω της γνωστής (και επί
πρώην Γιουγκοσλαβίας) «διαδικασίας»
από τα σύνορα µε το Κοσσυφοπέδιο, την
Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Σερβία.
2. Επενδύσεις
Η ελληνική παρουσία ξεχωρίζει ιδιαίτερα,
ωστόσο αυτό δεν έχει την αντιστοίχιση
και σε πολιτικά οφέλη. Δηλαδή µε άλλα
λόγια µην ταυτίζεις το σούπερ µάρκετ,
την κινητή τηλεφωνία και τις τράπεζες
µε την ελληνική πολιτική θέση και µην
διατυµπανίζεις την «ισχυρή ελληνική
θέση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη» την
ώρα που αντί να πιέζεις, (καταφέρνεις
να) πιέζεσαι. Α, και κάτι άλλο. H
Cosmote στη χώρα εµφανίζεται ως MKD
- Cosmofon, έχει ένα από τα τρία δίκτυα
της χώρας στην κινητή τηλεφωνία και
δίνει εκατοµµύρια για διαφήµιση. Αυτό
που θέτουµε ρητορικά είναι το εξής: το
MKD µπροστά από το Cosmofon τι είναι;
Μήπως φορτώσαµε στη Γροσοµανίδου
- µέχρι πρότινος εκπρόσωπο της Ελλάδας
στη χώρα - όσα έχουµε πια παραδώσει;
3. Οικονοµικά διάφορα
Η ανεργία στη χώρα έχει φτάσει στο
50% (επισήµως 25%) και αυξάνεται
συνεχώς µε τους µετανάστες από το
Κοσσυφοπέδιο. Ωστόσο το λαθρεµπόριο,
οι παράλληλες δοµές της αλβανικής
και τουρκικής κοινότητας, τα γνωστά
φαινόµενα της περιόδου µετάβασης,
δείχνουν ότι µπορούν να κρατούν

ένα ανεκτό επίπεδο ζωής χάρη στην
παρανοµία. Επίσηµα ο µισθός είναι 400
ευρώ, αλλά ο πραγµατικός είναι 250, µε
κόστος ζωής σχεδόν ελληνικό. στις παρά
τον Αξιό καφετέριες, στα εστιατόρια, στα
ξενοδοχεία, στα παντοπωλεία.
4. Αµπέλια
Το γνωστό κρασί «Αλεξάνδρεια» - τι άλλο
όνοµα θα µπορούσε να έχει ένα κρασί από
αυτή τη χώρα - όπως και άλλες τοπικές
ονοµασίες οίνων, φαίνεται ότι µπορούν
να δώσουν εναλλακτικό ή πρόσθετο
εισόδηµα σε ένα µεγάλο κοµµάτι του
πληθυσµού, ο οποίος στράφηκε
προς την εντατική αµπελουργία.
5. Αλβανικά
Η εθνοτική σύνθεση, µείγµα
εκρηκτικό που θυµίζει Σαράγιεβο,
µε χιλιάδες Αλβανούς, δεν µπορεί
να επιλυθεί µε Συµφωνίες
(Αχρίδας). Όπου και όταν αυτό δεν
γίνεται κατανοητό, υπάρχουν και
τα αρ-πι-τζι. Από το Κάστρο των
Σκοπίων, το οποίο ανακαίνισε ο
γνωστός «φιλάνθρωπος» Σόρος,
κι όπου πριν λίγους µήνες τοποθετήθηκε
το άγαλµα του Σκερντέµπεη, πριν δυό
βδοµάδες έφυγαν τέσσερις ρουκέτες µε
κατεύθυνση προς το κυβερνητικό µέγαρο.
Το περιστατικό υποβαθµίστηκε, άλλωστε
η κυβέρνηση είχε να προωθήσει άλλα
ζητήµατα.
6. Μακεδονισµός
Για παράδειγµα να τοποθετήσει στην
είσοδο του µεγάρου οχτώ πρωτότυπα
αγάλµατα από την Ηράκλεια, δίπλα στο
Μοναστήρι, στηρίζοντας τη «µακεδονική
ιστορία». Αυτή, που µεταξύ άλλων,
προωθείται έτσι «απλά» µε τον τίτλο
«η Μακεδονία στην ΕΕ», από το τοπικό
γραφείο της ΕΕ στην κεντρική πλατεία των
Σκοπίων. Η προπαγάνδα για το ζήτηµα
οργιάζει. Επισκεφθήκαµε τουλάχιστον
έξι βιβλιοπωλεία τα οποία είχαν από
βιβλία για το Μέγα Αλέξανδρο, µέχρι
φανέλες της «εθνικής», αυτοκόλλητα
και αφίσες µε τις επίσηµες διεκδικήσεις
(ακούτε όσοι έχετε ακίνητο, νόµιµο ή
παράνοµο, σε Χαλκιδική, Κατερίνη κλπ;)
Εν ολίγοις
Η χώρα φαίνεται ότι ακροβατεί ανάµεσα
στη µακεδονικότητα (η συσπείρωση των
σλαβικής καταγωγής πολιτών συνεχίζει
να βασίζεται στην απάτη του ονόµατος),
στην αλβανική αµφισβήτηση (µε 7,1
παιδιά ανά οικογένεια οι Αλβανοί των
Σκοπίων έχουν τον µεγαλύτερο δείκτη
γεννητικότητας στην Ευρώπη) και στην
οικονοµική ανασυγκρότηση η οποία
αναµένεται µετά την ένταξη στην ΕΕ και
το ΝΑΤΟ.
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Ἐκλογικός ἀπολογισµός
Πανελλαδικά
Τό ἀποτέλεσµα τῶν ἐκλογῶν τῆς 16ης
Σεπτεµβρίου ἦταν, κατά τή γνώµη µας,
ἐξαιρετικό. Παρέµεινε ὁ Καραµανλής
στήν ἐξουσία, µέ τό µήνυµα ὅµως ὅτι
πέρα ἀπό τήν καλή του πρόθεση καί τήν
προσωπική του ἀξία πρέπει καί νά κάνει
κάτι γιά νά πείσει πώς δέν παραµένει
ὡς τροχονόµος συµφερόντων. Ἤδη στό
κόµµα του τήν ἀναγκαία ἐκκαθάριση τήν
ἔκανε σ’ ἕναν βαθµό ἡ κάλπη, ἄς κάνει
κι αὐτός κάτι... Γιά τό ΠαΣοΚ ἡ κάλπη
ἦταν κόλαφος. Τόσο γιά τήν ἀρχηγάρα
του ὅσο καί γιά τίς συνοµαδώσεις πού ἡ
παλιά, σοσιαλιστική µπογιά τους πλέον
δέν περνάει. Ὁ Βενιζέλος θά κληθεῖ νά
καθαρίσει τήν κόπρο τοῦ Αὐγείου, ἄν
θέλει νά ξαναστήσει ἕναν ὑγιή πολιτικό
χῶρο µέ λόγο διακριτό καί πατριωτικό,
κάτι γιά τό ὁποῖο δέν γνωρίζουµε οὔτε ἄν
τό µπορεῖ οὔτε κι ἄν τό θέλει. Τό ΚΚΕ ἦταν
ὁ µεγάλος κερδισµένος τῶν ἐκλογῶν. Τό
ποσοστό του, πού ἄγγιξε τό 8,5%, εἶναι
µεταξύ ἄλλων καί ἐπιβράβευση τοῦ λαοῦ
γιά τήν τίµια ἐµµονή του στό δηµόσιο
συµφέρον καί στήν πολιτική προσέγγιση
τῶν προβληµάτων. Μακάρι νά πετύχει
τή σωστή ἐκείνη δόση ρεαλισµοῦ καί
συνέπειας πού θά παγιώσει τά κέρδη
αὐτά. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ εἶχε ἐπίσης µεγάλη
αὔξηση, ὅµως δέν µᾶς ἐξέπληξε: Δοχεῖο
συγκοινωνοῦν παλαιόθεν µέ τό ΠαΣοΚ,
ὑποδέχεται συχνά τούς ἀπογοητευµένους
του. Δυστυχῶς ὅµως ὁ Ἀλαβάνος ὅσο
κερδίζει ὡς ἀρχηγός, τόσο χάνει ὡς ὁ
ἄνθρωπος πού ξέραµε. Ὁσο γιά τόν
ΛΑΟΣ, πέρα ἀπό τίς ὅποιες ἐπιφυλάξεις
µας, ἡ εἴσοδός του στή Βουλή εἶναι
ὁπωσδήποτε κέρδος γιά τή χώρα. Μακάρι
νά µήν διαψεύσει τόν κόσµο του ἀλλά
τούς πρόθυµους τιµητές του.
Θράκη
Ροδόπη καί Ξάνθη ἦταν οἱ µόνοι βόρειοι
νοµοί τῆς χώρας πού βάφτηκαν πράσινοι.
Κανονικά βέβαια θά ἔπρεπε νά εἶχαν
βαφτεῖ... κόκκινοι, ἀφοῦ τήν πρωτιά δέν
τήν πῆρε τό ΠαΣοΚ ἀλλά ἡ... Τουρκία.
Ὁ 37χρονος γιατρός Τσετίν Μάντατζη,
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πρόεδρος
τῆς
Τουρκικῆς
Ἕνωσης
Ξάνθης (ΤΕΞ) τήν πενταετία 2000-2004
καί ἀντιδήµαρχος Τοπείρου, σάρωσε
µέ 15.211 ψήφους. Τό προεκλογικό του
σύνθηµα στό τουρκόφωνο φυλλάδιό
του τό ἔλεγε καθαρά: «Ἡ µόνη ἐλπίδα
τῶν Τούρκων τῆς Ξάνθης». Καί µέσα οἱ
φωτογραφίες τόν ἔδειχναν µιά µέ τόν
Ἐρντογάν, µιά µέ τόν Τοῦρκο Πρόξενο
τῆς Κοµοτηνῆς, µιά µέ τόν ψευδοµουφτή
Μέτε καί µιά στόν Ἄρειο Πάγο ὅπου
ὑπερασπιζόταν τήν ὑπόθεση τῆς ΤΕΞ. Ἄ,
εἶχε καί µιά µέ τόν δήµαρχο Τοπείρου καί
τόν Γ. Παπανδρέου... Ὁ Χατζηιµπράµ, πού
τόσα πυρά συγκέντρωσε προεκλογικά
(βλ. σελ. 5), πῆρε ὅλους κι ὅλους 1939
ψήφους (!), ἐνῷ στόν πλειονοτικό χῶρο
ἐπανεξελέγησαν οἱ Ἀλ. Κοντός (ΝΔ) καί
Π. Σγουρίδης (ΠαΣοΚ). Ἡ ἀναπάντεχη
καθαρή πρωτιά τοῦ ΠαΣοΚ σ’ ἕναν δεξιό
νοµό σάν τήν Ξάνθη πρέπει τοὐλάχιστον
νά προβληµατίσει ὅσους συνεχίζουν νά
µιλοῦν γιά δηµοκρατική διαδικασία σέ
σχέση µέ τήν µειονοτική ψήφο.

Ὁ Εὐριπίδης Στυλιανίδης, κόντρα στίς
πανταχόθεν ὑπονοµεύσεις, ἐπιβλήθηκε

Στή Ροδόπη τό θρίλερ εἶχε χάπυ ἔντ. Ἡ
πρωτιά τοῦ ΠαΣοΚ στόν νοµό, χάρη καί
στήν ὑποψηφιότητα τοῦ Χατζηοσµάν
(14.874 ψήφοι), ἔδωσε µέν µία ἕδρα στόν
διάδοχο τοῦ Σαδίκ, ὅµως στέρησε ἀπό
τήν Ἄγκυρα τήν πρόσβαση στό κυβερνόν
κόµµα: ὁ Ἀχµέτ Ἰλχάν (14.189) τῆς ΝΔ
ἔµεινε ἔξω ὡς δεύτερος, µέ τόν ὑφυπουργό
Ἐξωτερικῶν Εὐριπίδη Στυλιανίδη πρῶτο
(15.088) καί ἀδιαµφισβήτητο ἡγέτη, παρά
τήν σηµαντική του φθορά.

Σχόλια

πτερόεντα...

Ἡ σχετικὴ ἀνακοίνωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος µιλοῦσε γιὰ τὶς
861 τρίτεκνες οἰκογένειες τῆς Θράκης ποὺ θὰ λάβουν γιὰ τὸ τρέχον
δίµηνο (Σεπτέµβριος - Ὀκτώβριος 2007) τὸ γνωστό ἐπίδοµα. Τὸ συνολικὸ
ποσό ἀνέρχεται σὲ 194.212 εὐρώ, µία οἰκονοµική ἀνθυπολεπτοµέρεια
συγκρινόµενη µὲ τὰ ποσὰ ποὺ σπαταλοῦνται ἐδῶ κι ἐκεῖ. Φυσικά οἱ τρίτεκνες
οἰκογένειες εἶναι πολύ περισσότερες, ὅµως τό ὅριο τοῦ ἐτησίου εἰσοδήµατος τῶν
15.000 εὐρώ περιόρισε πολύ τούς δικαιούχους. Σὲ κάθε περίπτωση, ἡ θεαµατικὴ
αὔξηση τῶν τρίτεκνων οἰκογενειῶν στὴν περιοχή ἀπέδειξε τὴν ἀπόλυτη ὀρθότητα
καὶ ἐπείγουσα ἀναγκαιότητα τοῦ µέτρου. Ἑνός µέτρου τὸ ὁποῖο τόσο πολεµήθηκε
ἀπὸ τοὺς ἰδεοληπτικούς καὶ τοὺς ἀνεγκέφαλους πού ὀνειρεύονταν γιά τή Θράκη τή
ζηλευτή µοίρα τοῦ Κοσσυφοπεδίου.
Ἄλλο ἕνα θανατηφόρο ἐργατικό ἀτύχηµα στή Βιοµηχανική Περιοχή
Κοµοτηνῆς καί δόθηκε ἡ (µακάβρια) εὐκαιρία στό ΔΣ τοῦ Ἐργατικοῦ
Κέντρου τῆς πόλης νά µιλήσει γιά τήν κατάσταση στόν χῶρο. Οἱ κούφιες
διαβεβαιώσεις Γιακουµάτου περί ἵδρυσης Κέντρου Πρόληψης Ἐπαγγελµατικοῦ Κινδύνου, ἡ ἐπί τριετία ἀδίκως ἀναµενόµενη λειτουργία τοῦ Ἰνστιτούτου
Ὑγιεινῆς καί Ἀσφάλειας στήν πόλη, ἡ σταδιακή ἀντικατάσταση τῶν ἐργαζοµένων
ἀπό µερικῶς (καί ἀνεπαρκῶς) «ἀπασχολούµενους», ἡ ἀναντιστοιχία τῶν ἐπίσηµων
στοιχείων καί τῆς ὠµῆς πραγµατικότητας συνθέτουν ἕνα τοπίο σκοτεινό καί
δυσοίωνο. Βεβαίως ἡ εἰκόνα δέν ἔχει τό κοντράστ πού προσπαθεῖ νά τῆς προσδώσει
ἡ διοίκηση τοῦ Ἐργατικοῦ Κέντρου (ἄσπρο µέχρι τό 2004 - µαῦρο ἀπό τήν ὥρα πού
ἀνέλαβε ἡ ΝΔ), ὅµως εἶναι σαφῶς ρεαλιστικότερη ἀπό ἐκείνη πού παρουσιάζουν οἱ
κυβερνητικές ὡραιολογίες. Καί µόνον οἱ 5 θάνατοι ἐργατῶν, οἱ 3 ἀκρωτηριασµοί καί
οἱ 14 τραυµατισµοί σέ µιά πενταετία, ἀρκοῦν γιά τοῦ (ἐπώδυνου) λόγου τό ἀληθές.
Εἴχαµε γράψει πρίν καιρό γιά τήν πρωτοφανή ὑπόθεση ἡ ὁποία ἔφτασε
στά τοπικά δικαστήρια, µέ τήν φηµολογούµενη τεράστια ἀπάτη σέ βάρος
τοῦ ΙΚΑ ἀπό ζευγάρι γιατρῶν πού παίζανε πίγκ πόγκ µέ τούς ἀσθενεῖς
καί (κατηγορήθηκαν ὅτι) βάζανε στήν τσέπη τεράστια ποσά σέ βάρος
τῶν Ταµείων. Ἔγραφε ὁ γυναικολόγος σύζυγος ἐξετάσεις (πού χαρακτηρίστηκαν
ἀχρείαστες ἤ καί ἀνύπαρκτες) στίς ἀσθενεῖς καί µέ τήν διαδικασία τοῦ ἐπείγοντος
τἰς ἔστελνε στή σύζυγο, σέ ποσοστό... σοβιετικό. Ἡ ἱστορία κράτησε ἀπό τό 1998 µέχρι
τό 2002 καί κάποια στιγµή κίνησε τίς πειθαρχικές διαδικασίες τῆς ὑπηρεσίας. Κι ἐνῷ
ὅλα θά µποροῦσαν νά περιοριστοῦν στήν µή ἀνανέωση τῆς σύµβασης µέ τό ΙΚΑ, ὁ
ἰατρός Παντελῆς Διαµαντόπουλος στράφηκε καί στά δικαστήρια «γιά νά βρεῖ τό
δίκιο του». Ἐκεῖ ὄχι µόνο ἔχασε ἀλλά καί ὁ Εἰσαγγελέας αὐτεπάγγελτα, ἐνώπιον τῶν
συντριπτικῶν στοιχείων πού εἶχε µπροστά του, ἄσκησε δίωξη ἐναντίον τοῦ ζεύγους
καί τοῦ ἐλεγκτῆ τοῦ ΙΚΑ. Πρωτοδίκως ἡ ποινή γιά τό ζευγάρι τῶν γιατρῶν ἦταν
ἀπό 14 µῆνες φυλακή καί στό Ἐφετεῖο ἀπό 8. Ἔλα ὅµως πού ἡ ἀναίρεση στόν Ἄρειο
Πάγο ἔφερε ἀποτέλεσµα καί στή νέα ἐκδίκαση (4/9/07) στό Ἐφετεῖο «δικαιώθηκε» ὁ
κατηγορούµενος! Τόσες καταθέσεις, µαρτυρίες, στοιχεῖα, παραβάσεις κανονισµῶν
τοῦ ΙΚΑ δέν στάθηκαν ἱκανά νά πείσουν. Ἐν ἀναµονῆ µιᾶς πιθανῆς ἀναίρεσης ἀπό
τήν πλευρά τοῦ Εἰσαγγελέα, ἀναρωτιόµαστε: Πῶς ἀνταµοίβεται ἕνας προϊστάµενος
δηµόσιας ὑπηρεσίας πού προσπαθεῖ νά περιφρουρήσει τό δηµόσιο συµφέρον; Καί τί
εἴδους παράδειγµα παίρνει ἡ κοινωνία σέ σχέση µέ τήν πάταξη τῆς διαφθορᾶς;
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Οἱ σχολικές ἐκδροµές στήν Πελοπόννησο!
Ἡ πρότασή µας γιά τόν προσανατολισµό
τῶν πολυήµερων σχολικῶν ἐκδροµῶν
στήν πυρόπληκτη Πελοπόννησο εἶχε
τελικά ἐνθουσιώδη ἀνταπόκριση. Ὄχι

µόνο πέρασε ὁµόφωνα ἀπό τό ΔΣ τῆς
ΕΛΜΕ Ροδόπης ἀλλά ἔγινε ἀµέσως
δεκτή τόσο ἀπό τόν διευθυντή τῆς
Δευτεροβάθµιας Ἐκπαίδευσης τοῦ νοµοῦ
κ. Κ. Πανδρεµένο ὅσο καί ἀπό τόν
περιφερειακό διευθυντή Ἐκπαίδευσης
κ. Χρ. Παπαγεωργίου. Τώρα πλέον τό
µπαλλάκι βρίσκεται στούς συλλόγους
διδασκόντων τῶν Λυκείων τῆς περιοχῆς.
Ἄν οἱ καθηγητές, συναισθανόµενοι τήν
ἐθνική, κοινωνική καί ἐκπαιδευτική τους
εὐθύνη, ἀποφασίσουν νά συνοδεύσουν
τίς πολυσυζητηµένες ἐκδροµές µέ τόν ὅρο
πώς θά ἔχουν προορισµό τήν πληγείσα
Ἑλλάδα, τό ζήτηµα ἔχει λήξει. Θέλουµε
νά πιστεύουµε ὅτι οἱ εἰκόνες τῆς πύρινης
λαίλαπας πού χτύπησε τή χώρα µας δέν

ἔχουν ξεχαστεῖ. Σέ συνδυασµό µάλιστα µέ
τή γνωστή κατάντια τῶν «πενταήµερων»
στή Ρόδο ἤ τήν Κέρκυρα, ὅπου κάθε
µορφωτική παράµετρος ὑφίσταται µόνο
στά χαρτιά καί ἀποτελεῖ στόχο χλεύης,
θεωροῦµε ὅτι µᾶς δίνεται µιά µεγάλη
εὐκαιρία νά ἀποκαταστήσουµε τήν
αὐτονόητη στοχοθεσία τῶν σχολικῶν
ἐκδροµῶν.
Ἡ πρόταση ἐστάλη ἤδη καί στήν
ΟΛΜΕ, ἔτσι ὥστε εἴτε νά βρεῖ
µιµητές, εἴτε νά συνδυαστεῖ µέ τά
µέτρα πού πρόκειται νά ἐξαγγελθοῦν
γιά τήν στήριξη τῆς ἐκπαιδευτικῆς
κοινότητας τῆς Ἠλείας (βοήθεια σἐ
µαθητές, δηµιουργία βιβλιοθηκῶν
σέ σχολεῖα, ἐκπόνηση περιβαλλοντικῶν
προγραµµάτων κτλ).
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Το προεκλογικό κλίμα στη μειονοτική ηγεσία:
Φανατισμός, ρατσισμός, βρισιές!
Το προεκλογικό κλίμα των φετεινών
εκλογών ήταν πολύ υποτονικό σε όλη τη
χώρα. Λίγο οι πυρκαγιές, λίγο η μικρή
(και καλοκαιρινή) προεκλογική περίοδος,
λίγο η γενικευμένη απογοήτευση από
το αδιέξοδο πολιτικό σύστημα, και οι
Έλληνες φτάσανε στην κάλπη χωρίς
φανατισμούς και ακρότητες. Όλοι; Όχι.
Οι μουσουλμάνοι και τουρκόφρονες της
μειονότητας ΛΥΣΣΑΞΑΝ να εκλέξουν
«δικούς τους» βουλευτές, κόντρα στη

συσπειρώσει τους χριστιανούς της ΝΔ,
πυροδότησε συζήτηση μεταξύ τους για
ποιον λόγο δεν κατέβασαν κι αυτοί έναν
εξίσου φανατικό και προξενικό υποψήφιο,
ώστε να μη χάσουν την έδρα! Όμως τίποτε
δεν εκφράζει καλύτερα τόν φανατισμό της
μειονοτικής ηγεσίας από την συγκέντρωση
που διοργάνωσε η κίνηση «Ισότητα
στον δήμο Ξάνθης», στις 3-9-2007 στο
χωριό Ζυγός, στο κέντρο Χρυσή Φωλιά.
Μεταφράζουμε από την τουρκόφωνη
φ υ λ λ ά δ α
«Μιλλέτ»
της
6ης Σεπτεμβρίου:
«Σε συγκέντρωση
που
οργάνωσε
η κίνηση συμμετείχαν η μουφτεία
Ξάνθης, η Τουρ
κική
Ένωση
Ξάνθης,
ο
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ύ
λ
λ
ο
γ
ο
ς
Τό πρωτοσέλιδο της «Μπιρλίκ» για τον εκλογικό στόχο
Επιστημόνων, ο
θέληση των απλών ανθρώπων της. Ο στόχος
Σύλλογος Τούρκων Δασκάλων Δ. Θράκης
ήταν σαφώς διακηρυγμένος: Να εκλέξουν
και άλλοι σύλλογοι. Περίπου 400 άτομα. Ο
στην Ξάνθη τον Τσετίν Μάντατζη και στην
(ψευδο)μουφτής Ξάνθης Α. Μέτε ανέφερε
Ροδόπη τον Αχμέτ Χατζηοσμάν και τον
πως επί μήνες προσπαθεί να προσθέσει δυο
Ιλχάν Αχμέτ. Μόνο μια σύμπτωση τους
δωμάτια για τους ξένους στην μουφτεία
στέρησε τον έναν από τους τρεις στόχους:
και πως η Αστυνομία ήρθε πολλές φορές
οι 125 ψήφοι διαφοράς των δύο μεγάλων
και ο ίδιος εκλήθη να καταθέσει. Είπε: Αν
κομμάτων, που έφεραν την πρωτιά του
λοιπόν δώσουμε την ψήφο μας σε αυτούς
ΠαΣοΚ στη Ροδόπη (και τον Γιώργο
που δεν επιτρέπουν να φτιάξουμε δυο
Πεταλωτή στη Βουλή αντί του Ιλχάν
δωμάτια τότε να πάρουμε τα μπογαλάκια
που είχε τις διπλάσιες περίπου ψήφους).
μας και να φύγουμε. Έρχομαι από το χωριό
Οι μεταφερόμενοι από την Τουρκία
Γκέτσεν, όπου με πλησίασε ένας ομοεθνής
ψηφοφόροι δεν έδειξαν να επηρρεάζουν,
και μου είπε πως πάλι δεν θα μπορέσουμε
στή Ροδόπη τουλάχιστον. Στην Ξάνθη
να βγάλουμε βουλευτή. Από μήνες κάποιοι
η πόλωση γύρω από το πρόσωπο του
άρχισαν να λειτουργούν σαν φερέφωνα του
Μάντατζη και η εκλογή του δια του ΠαΣοΚ
Σγουρίδη και του Κοντού. Όχι, αδέρφια
με την υπόδειξη του Προξενείου, αντί να
μου! ΤΟΥΡΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΣ ΕΙΝΑΙ

Ὕβρις πρός τήν πλειονότητα!
Στό προηγούµενο φῦλλο µας γράφαµε
γιά τά ὅσα λέχθηκαν στό δηµοτικό
συµβούλιο Κοµοτηνῆς σέ σχέση µέ τήν
παραχώρηση τῶν παλιῶν Σφαγείων
τῆς πόλης στό Ἵδρυµα Θρακικῆς Τέχνης
καί Παράδοσης. Παρά τό εὐδιάκριτο
παρασκήνιο τῶν ἀρνητικῶν ψήφων τῆς
ἀντιπολίτευσης, εἴπαµε νά µήν δώσουµε
συνέχεια σέ µία ὑπόθεση πού πρέπει νά
µᾶς ἑνώσει κι ὄχι νά µᾶς διχάσει: Μιλᾶµε
γιά τόν πολιτισµό καί τήν παράδοση
τοῦ τόπου µας, ὁπότε κάθε προσπάθεια
πολιτικῆς ἤ ἄλλης χρήσης τοῦ θέµατος
εἶναι ἀπορριπτέα.
Ἦρθε ὅµως ἕνα δηµοσίευµα στόν µειονοτικό Τῦπο πού πάει νά δηµιουργήσει
θέµα ἐκ τοῦ µή ὄντος καί δέν µπορεῖ νά
µείνει ἀναπάντητο. Τό ἔναυσµα βέβαια
τό δίνει ἕνας πλειονοτικός, ὁ γνωστός
γιά τίς κατά καιρούς φιλοτουρκικές
του θέσεις Δάµων Δαµιανός. Ὁ ἐλέῳ
Συνασπισµοῦ σύµβουλος δέν ἀρκέστηκε
νἀ ἐκφράσει τήν ἀντίθεσή του (γιά τήν
παραχώρηση τῆς χρήσης τῶν Σφαγείων)
στή σχετική συζήτηση στό δηµοτικό
συµβούλιο ἀλλά ἔκανε καί δηλώσεις
στήν «Γκιουντέµ» (7-9-07), ἀκόµα πιό...
προχωρηµένες. Χαρακτηρίζοντας «ὕβρη
(kufur) πρός τήν µειονότητα» (!) τήν
παραχώρηση αὐτή, συνέχισε λέγοντας:
«Τό ὄνοµα Τσουδεροῦ συνδέεται µέ τίς
χειρότερες µέρες τῆς µειονότητας.
Ἡ πρόεδρος τοῦ Ἱδρύµατος ἦταν ἐπί
κυβερνήσεως Μητσοτάκη, ὑπουργίας
Ἐξωτερικῶν Σαµαρᾶ καί νοµαρχίας Δ.
Καραχάλιου ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν

ὑπεύθυνη γιά θέµατα Θράκης. Ὅσοι
θυµοῦνται ἐκείνη τήν περίοδο, ξέρουν.
Ἡ πολιτική κατεύθυνση τοῦ Ἱδρύµατος
αὐτοῦ εἶναι ἀντιµειονοτική»! Καί πιό
κάτω τήν συνδέει µέ τήν ἀπόδοση τῆς
Μαθητικῆς Ἑστίας ἀπό τόν δῆµο στήν
τοπική Ἐκκλησία καί ἐπιµένει στήν
πρότασή του νά ἀποδοθεῖ τό ἀκίνητο
τῶν παλιῶν Σφαγείων στόν Σύλλογο
Ἐπιστηµόνων Μειονότητας.
Νοµίζουµε ὅτι πρέπει νά ἐπισηµανθεῖ
αὐτή ἡ βρώµικη µεθόδευση, µέ τήν
ὁποία ἕνας φορέας πολιτισµοῦ πού
ἔρχεται στή Θράκη πάει νά στιγµατιστεῖ
(ὅσο πιό ἀνεξάρτητος εἶναι κανείς ἀπό
τίς τοπικές µαφίες, τόσο πιό ἀνεπιθύµητος γίνεται). Ἐκτός τοῦ ὅτι τό ὄνοµα
Τσουδεροῦ κανονικά θά ἔπρεπε νά
θυµίζει στή Θράκη τήν εἰσήγηση γιά
ἰσονοµία καί ἰσοπολιτεία, ὅποιος ἀνακατεύει τή λάσπη (ἤ κάτι παρόµοιο,
στό ὁποῖο ὁ ἴδιος παραπέµπει) πρέπει
νά τό σκέφτεται διπλά. Τό Ἵδρυµα ἔχει
10 χρόνια πού δραστηριοποιεῖται στήν
Ξάνθη. Ἄς ὑποδειχθεῖ µία ἐκδήλωση
«ἀντιµειονοτικῆς» κατεύθυνσης, κάτι
πού νά ὑποστηρίζει στοιχειωδῶς τή
µοµφή αὐτή. Διαφορετικά ἔχουµε
νά κάνουµε µέ µιά ἀθλιότητα πού
στρέφεται ὄχι µόνο κατά τοῦ Ἱδρύµατος
ἀλλά καί κατά σύνολης τῆς κοινωνίας:
Κάθε προσπάθεια διχασµοῦ της, εἴτε ἀπό
πουληµένους εἴτε ἀπό µωροφιλόδοξους,
πρέπει νά ἀπαντᾶται ἄµεσα καί
ἀποφασιστικά.

η ιστορία δεν θα συγχωρήσει όσους
υπό αυτές τις συνθήκες δίνουν ψήφους
στους Ρωμιούς. Και να ξέρετε κι αυτό,
πως ούτε ο θεός θα τους συγχωρέσει.
Διότι στην θρησκεία μας μια από τις
πιο μεγάλες αμαρτίες είναι να προδίδεις
τους θρησκευτικούς σου αδελφούς. Το να
δίνονται ψήφους στους χριστιανούς τη
στιγμή που μια Τουρκομουσουλμανική
μειονότητα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο
να εξαλειφθούν οι θρησκευτικές και
εθνικές της αξίες, είναι μια κίνηση έξω
από τα όρια της θρησκείας».
Χατζηιµπράµ καί Μάντατζη, σε αντίπαλα
κόµµατα και χέρι χέρι στην εκδήλωση

ΑΠΟ ΛΑΣΠΗ!».
Βεβαίως είπε κι άλλα, που δεν τα έγραψε
η καλή εφημερίδα, όπως ότι «ο Τούρκος
μόνο με Τούρκο γίνεται φίλος» και άλλα
συνυπαρξιακά. Στο ίδιο φύλλο ο γνωστός
για τον μισελληνισμό του αρθρογράφος
Τζενγκίς Ομέρ έγραφε: «Ας μην μας
παρεξηγήσουν αλλά τη στιγμή που δεν μας
δίνουν αυτοί ψήφους, το να έρχονται να μας
ζητάνε και εμείς να ψηφίζουμε αυτούς τους
ξεδιάντροπους, αυτό είναι αβλεψία, λάθος,
ακόμα και προδοσία. Εμείς μπορούμε
να δώσουμε στους Ρωμιούς μόνο όσους
ψήφους μας δώσουν..
Αυτές οι εκλογές είναι μια μεγάλη ευκαιρία
για μας. Όλοι μαζί σκεπτόμενοι υγιώς
αυτή τη φορά να κρατήσουμε μια έντιμη
στάση. Μπορούμε να πούμε όχι στην
ομαδική μας αυτοκτονία. Μη ξεχνάτε ότι

Χατζηιµπράµ
καί Ἀθηναϊστάν
Πρῶτο θέµα ἔγινε µιά βδοµάδα πρίν
τίς ἐκλογές ἡ δήλωση «εἶµαι Τοῦρκος»
τοῦ ὑποψηφίου βουλευτῆ τῆς ΝΔ
στήν Ξάνθη, Ὀρχάν Χατζηιµπράµ.
Σέ µία ἀκόµη ἐπίδειξη πλήρους
ἄγνοιας καί ἀσύλληπτης ἀνοησίας, τά
ἀθηναϊκά ΜΜΕ «ἀσχολήθηκαν» µέ
τό µειονοτικό ζήτηµα τῆς Θράκης µέ
ὅρους προεκλογικῆς σκοπιµότητας καί
µηντιακῆς φούσκας.
Ἔτσι, ἀµφισβήτησαν τό αὐτονόητο
δικαίωµα τοῦ ὑποψηφίου βουλευτῆ
νά δηλώνει τήν ἐθνοτική καταγωγή
του (ἤ ὅποιαν τέλος πάντων ἐπιθυµεῖ),
τόν παρουσίασαν ὡς «Καραχασάν τῆς
ΝΔ» (λές καί ἡ Καραχασάν εἰσήγαγε
τόν τουρκισµό στήν προεκλογική
συνθηµατολογία),
καί
ἄφησαν
ἀσχολίαστα ὅλα τά οὐσιώδη τῆς
συνέντευξής του στό «Πρῶτο Θέµα»!
Δέν τόν ρώτησαν ποιά «παρακρατική
δραστηριότητα» (!!!) ἐντόπισε ὁ ἴδιος νά
τροφοδοτεῖ τό ποµακικό κίνηµα. Δέν τόν

Καί γιά όποιον δεν τα πολυκατάλαβε,
ο αγαπημένος θαμώνας των αθηναϊκών
καναλιών, ο Αμπντουλχαλήμ Ντεντέ,
με το γνωστό του ύφος απευθύνθηκε στο
ακροατήριο του Ζυγού λέγοντας: «Τό
2004 φτάσαμε να δώσουμε σε μειονοτικούς
12.000 από τίς 33.000 τουρκικές ψήφους.
30 χρόνια λέμε τα ίδια, «Ο Τούρκος να
ψηφίσει τον Τούρκο», όμως όταν πάμε
στην κάλπη ψηφίσουμε τον γκιαούρη.
Τουλάχιστον εγώ μπορώ να χρησιμοποιήσω
τη λέξη «γκιαούρη», ο μουφτής όχι. (...)
Κατάρα στον Τούρκο που ψηφίζει χριστιανό!
Θαυμάζω το ΡΚΚ γιατί όταν βάζουν έναν
στόχο τον ακολουθούν πιστά κι όποιο μέλος
αλλάζει δρόμο τον δέρνουν. Στα χωριά μας
ξέρουμε ποιοί ψηφίζουν τους γκιαούρηδες.
Γιατί δεν τους απομονώνουμε κοινωνικά να
δούμε αν θα τολμήσουν να ξαναμιλήσουν
για τον Σγουρίδη, τον Κοντό και το μ...ί της
μάνας τους!» Ναί, τόσο καλά!

ἐγκάλεσαν πού τολµάει νά ἀρνεῖται τήν
ποµακική ἰδιαιτερότητα («δέν ὑπάρχουν
οὔτε καί ὑπῆρξαν ποτέ Ποµάκοι»),
τήν καταγεγραµµένη ἀπό δεκάδες
ἐπιστήµονες - µεταξύ αὐτῶν καί Τοῦρκοι
- καί τήν καθηµερινή ἐµπειρία µας. Δέν
τοῦ ζήτησαν ἐξηγήσεις γιά τίς θέσεις του
κατά τοῦ δηµόσιου σχολείου καί ὑπέρ
τῆς ἐκλογῆς τῶν µουφτήδων. Καί τέλος
δέν ζήτησαν ἀπό τούς ἐκπροσώπους
τοῦ κόµµατός «του» νά κρίνουν τήν
ἐπιλογή ἑνός ὑποψηφίου βουλευτῆ
πού τρέχει σέ ὅλες τίς δίκες κατά τῆς
ἑλληνικῆς πολιτείας (νοµιµοποίηση τῆς
Τουρκικῆς Ἕνωσης Ξάνθης, ἀπόδοση
ἑλληνικῆς ἰθαγένειας σέ δεκάδες
χιλιάδες Τούρκους...). Καί φυσικά δέν
εἴχαµε τήν ἀπαίτηση νά βροῦν τίς
κατηγορίες τοῦ... Παρατηρητηρίου τοῦ
Ἑλσίνκι καί τῆς Ἑλληνικῆς Ὁµάδας γιά
τά δικαιώµατα τῶν µειονοτήτων (ναί,
ὥς κι αὐτοί ἀγανάκτησαν!) γιά «ἀήθη
συµπεριφορά» τοῦ ἐν λόγῳ, ὅταν πρό
δεκαετίας παρουσιαζόταν ὡς µέλος
τους καί µάζευε λεφτά ἀπό ἀνιθαγενεῖς
γιά νά κάνει ΠΕΡΙΤΤΕΣ προσφυγές.
Αὐτό τό πρᾶµα λέγεται δηµοσιογραφία;

Ἐκλογικός ἀπολογισµός
Συνέχεια ἀπό τή σελίδα 4
Ἡ προεκλογική του τόλµη, νά
µιλάει ξεκάθαρα ἐκεῖ πού ἄλλοι εἴτε
τροµοκρατοῦνται
εἴτε
ψεύδονται,
δικαιώθηκε. Ἀποδείχτηκε ὅτι καί στή
Ροδόπη µπορεῖ κανείς νά ἐπιβιώσει
πολιτικά µιλώντας µέ εἰλικρίνεια
καί ἐθνική ἀξιοπρέπεια. Ἡ ἐκλογή
Πεταλωτῆ µέ τό ΠαΣοΚ ἀντί τῆς
Μανωλιᾶ, πάνω στό νῆµα, ἀφορᾶ µόνο
τίς ἐσωκοµµατικές ἰσορροπίες.
Στόν Ἕβρο ἡ (χαρµόσυνη) εἴδηση ἦταν ἡ
µή ἐπανεκλογή τοῦ πρώην ὑφυπουργοῦ
Οἰκονοµικῶν κ. Λάκη - ἐξελέγη ἀπό τό

ΠαΣοΚ ὁ Γ. Ντόλιος. Καιρός ἦταν, µέ
ἕνα ἀνέκδοτο δέν γελᾶς πολλές φορές.
Οἱ 3 τῆς ΝΔ µᾶλλον δέν προσθέτουν
οὔτε ἀφαιροῦν τίποτε ἀπό τό γνωστό
τοπίο τοῦ τέλµατος.
Σέ σχέση µέ τά µικρότερα κόµµατα, τό
ΚΚΕ εἶχε τή µεγάλη ἄνοδο πού εἶχε καί
πανελλαδικά, ὁ ΛΑΟΣ αὔξησε τή δύναµή
του ὅµως µόνο στόν Ἕβρο ξεπέρασε τό
3% ἐνῷ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔκανε τά χειρότερά
του ποσοστά πανελληνίως. Ἐλπίζουµε ἡ
ἡγεσία του νά πάρει τό µήνυµα γιά τίς
ἐπιλογές της καί τήν πολιτική της στό
µειονοτικό ζήτηµα...
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Ειδικό αφιέρωµα
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Made in Turkey
Tα τελευταία χρόνια ξεφυτρώνουν
όλο
και
συχνότερα
µειονοτικές
ηλεκτρονικές σελίδες στο ιντερνέτ µε
πλούσιο οπτικό υλικό και κείµενα που
προωθούν την κεµαλική ιδεολογία στην
ευρύτερη περιοχή. Οι περισσότερες είναι
κατασκευασµένες στην Τουρκία, στη
Γερµανία και στην Αγγλία, ενώ πρόκειται
συχνά για επαγγελµατική δουλειά
που έχουν αναλάβει µεγάλες εταιρείες
πληροφορικής στην Προύσα, στο Εσκή
Σεχήρ,
στην
Κωνσταντινούπολη…
Κατά τα άλλα, οι ιστοσελίδες αυτές
αναφέρονται στους µουσουλµάνους της
Θράκης καλλιεργώντας εντυπώσεις µέσα
από ένα νέο είδος πολέµου ηλεκτρονικής
παραπληροφόρησης.
Ιδιαίτερα
τον
τελευταίο χρόνο φαίνεται να συντελείται
οργασµός αναθέσεων σε κάποιες
υπηρεσίες µε αυξηµένο ενδιαφέρον
στο να αποδείξουν πως η δυτική Θράκη
(τουρκιστί Bati Trakya) κατοικείται σχεδόν
αποκλειστικά από (καταπιεσµένους)
Τούρκους. Ας αρχίσουµε λοιπόν την
περιήγησή µας στον όµορφο κόσµο της
νέας τεχνολογίας.
Η Avrupa Bati Trakya Türk Federationu
βρίσκεται στη διεύθυνση h�ps://www.
ab�f.org/. Δηµιουργηµένη στις 24/8/2003
και καταχωρηµένη στο όνοµα του κ.
Χαλήτ Χαµπίπογλου στη διεύθυνση
Johannisstr. 50, Wi�en, 58452, DE, έχει
ένα πλούσιο µενού για την «τουρκική»
µειονότητα, αλλά και για την «εβραϊκή
µειονότητα», τη «βλαχική µειονότητα»,
την «αρβανίτικη µειονότητα» και
την «µακεδονική µειονότητα» - το
συνηθίζουν στις µυστικές υπηρεσίες της
γείτονος να παραπέµπουν στις διάφορες
εθνοτικές οµάδες για να µπερδεύουν τους
ηµιµαθείς και να αποσυντονίζουν τους

καλοπροαίρετους. Για την Bati Trakya
Türkleri Dayanişma Derneği µπορείτε να
πληροφορηθείτε στη διεύθυνση www.
b�dd.com. Η σελίδα υπάρχει ήδη από
τις 3/5/2007 και είναι καταχωρηµένη
σε διεύθυνση της Σµύρνης (Gediknet
AS, Cumhuriyet Bul No 131 K 2 D 3).
Ως administrator φέρεται ο Caglayan
Calpbinici στην εταιρεία Gediknet AS.
Να συνεχίσουµε: Η γνωστή εφηµερίδα
Gündem έχει εκτός από την έντυπη
και την ηλεκτρονική της µορφή στη
διεύθυνση h�p://www.gundemgazetesi.
com/. Η ηλεκτρονική εφηµερίδα είναι
καταχωρηµένη στην Κοµοτηνή και
δηµιουργήθηκε στις 29/10/2002, ενώ
φαίνεται να υπάρχει τεχνική υποστήριξη
από κάποιον που βρίσκεται στο Ηνωµένο
Βασίλειο. Σηµειώνεται πως η Gündem έχει
τον ίδιο server µε την ιστοσελίδα h�p://
www.batitrakya.net/. Είναι ενδιαφέρον να
σηµειώσουµε πως ο βουλευτής Ροδόπης
Ιλχάν Αχµέτ έφτιαξε τη δική του σελίδα
(h�p://www.ilhanahmet.com/) µε παροχέα
το NS1.BATITRAKYA.NET (το ίδιο που
εκδίδει ηλεκτρονικά τη Gündem). Είναι
δηµιουργηµένη στις 13/12/2003 και
καταχωρηµένη στη διεύθυνση: ouzgkiour
memet
(ILHANAHMET-COM-DOM)
akarbasi mahallesi divanlar sokak temel
sitesi a, 26, 69100, Turkey). Μία άλλη
προσφιλής στο τουρκικό Προξενείο
µειονοτική εφηµερίδα είναι η Millet,

την οποία µπορείτε να διαβάσετε κάθε
εβδοµάδα στη διεύθυνση h�p://www.
millet.gr/index.php.
Η
εφηµερίδα
εκδίδεται από την οµόρρυθµη εταιρεία
µε επωνυµία Μπουντούρ Μπιλάλ &
Τζενγκίς Οµέρ και διακριτικό τίτλο
Millet Media. Οι περισσότεροι συντάκτες
της φαίνεται ότι κατοικούν στον νοµό
Ξάνθης, αλλά έχουν σπουδάσει στην
Τουρκία. Ένα απλό trace της ιστοσελίδας
επιβεβαιώνει πως εκπέµπεται από
την Τουρκία (κι ας έχει την κατάληξη

.gr). Ένα άλλο έντυπο που έχει και
ηλεκτρονική έκδοση είναι το h�p://www.
ogretmeninsesi.org/. Την καταχώρηση της
ιστοσελίδας έκανε κάποιος ERTAN ARI
από τον οργανισµό Perspektif Teknoloji
ve Pazarlama Hizmetleri / Gulay Topcu
που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη
(Denizkoskler Mah.Gumuspala Cad.Fikret
Sok.No:18), ενώ το όνοµα του παροχέα
είναι NS1.TURDNS.COM.
Η εφηµερίδα h�p://www.rodopruzgari.
com/ δηµιουργήθηκε στις 6/2/2003 στην
Τουρκία. Η καταχώρηση έγινε από τον
ouzgkiour memet στην πόλη Εσκή Σεχίρ,
ενώ διεύθυνση τεχνικής επαφής είναι
στην Προύσα (DNSADMIN BURSANET
dnsadmin@bursanet.com, SAKARYA CD.
NO:115 ALTIPARMAK - BURSA, - 16050).
Η ιστοσελίδα µε τίτλο Batı Trakya’nın
Ilim Kültür Dergisi βρίσκεται στη
διεύθυνση h�p://www.gonuldengonule.
com/index.asp και δηµιουργήθηκε στις
2/5/2000. Καταχωρήθηκε στο όνοµα του
Χασάν Χατζή (domain@markum.net) στη
διεύθυνση Gonulden Gonule dergisi, Μέγα
Δέρειο, Σουφλί, Αλεξανδρούπολη).
Άλλες µειονοτικές εφηµερίδες σε on-line
µορφή είναι οι h�p://www.trakyaninsesi.
com/ και www.btrolay.gr/ , ενώ το έντυπο
Mihenk που εκδίδονταν στην Ξάνθη
από τον προηγούµενο ψευτοµουφτή δεν
εµφανίζεται πλέον στην ηλεκτρονική
του διεύθυνση (h�p://www.mihenk.gr/).
Μεγάλα ποµακοχώρια όπως ο Εχίνος
και ο Κένταυρος έχουν πλέον τις δικές
τους ιστοσελίδες. Η ιστοσελίδα για
τον Εχίνο (h�p://www.sahinliler.com/)
δηµιουργήθηκε στις 21 Ιουνίου 2005. Για
τον Κένταυρο υπάρχουν δύο ιστοσελίδες
µε το ίδιο σχεδόν περιεχόµενο. Πρόκειται
για τις h�p://www.ketenlik.gr/ και h�p://
www.ketenlik.com/. Στην περίπτωση
της δεύτερης, ως server αναφέρεται
το NS1.ISKECE.COM και ηµεροµηνία
δηµιουργίας η 25/10/2003. Αλλά και
η πόλη της Ξάνθης φαίνεται να έχει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους (όχι µόνο)
29 κατασκευαστές τουρκοσελίδων. Έτσι,
στη διεύθυνση h�p://www.iskeceliler.
com/ έχουµε τουριστικές πληροφορίες
για την Ξάνθη, την Κοµοτηνή και την
Αλεξανδρούπολη, ραδιοφωνικές και
τηλεοπτικές συνδέσεις, φωτογραφική
πινακοθήκη
και
άλλα
εξαίσια
δηµιουργήµατα των νέων τεχνολογιών
στην υπηρεσία του ανθρωπίνου είδους
Ηomo Κemalicus. Και αυτή η ιστοσελίδα
είναι αρκετά φρέσκια (13/11/2006). Στην
Ξάνθη αναφέρεται επίσης η σελίδα
h�p://iskece.com/. Όµως και η περιοχή
του Ηφαίστου στον νοµό Ροδόπης έχει
την τιµητική της µε δύο ιστοσελίδες: Η

www.kalkanca.com καταχωρήθηκε από
την SCHLUND+PARTNER AG στο όνοµα
του Bufet Kougioumtzi (Rotkreuzstr.
5, 73479, Ellwangen (Jagst), DE). Στον
Ήφαιστο αναφέρεται και η h�p://www.
kalkancaweb.de/ µε γερµανική διεύθυνση
και πάλι (Siaban Baro, gängele 44, 74564
Crailsheim DE).
Στην Άγκυρα εδρεύει η Bati Trakya Türk
Birligi Dernegi, και τη βρίσκετε στη
διεύθυνση
h�p://www.geocities.com/
batitrakyadernegi/.
Προπαγανδιστικά
βίντεοκλιπ στα τουρκικά για δήθεν
καταπιέσεις της µειονότητας στη
Θράκη µπορείτε να δείτε στη διεύθυνση
http://www.youtube.com/watch?v=KPyd7UPGZE. Υπάρχει επίσης ένας
εµπορικός κατάλογος µε τίτλο Batı Trakya
Azınlıgı Yüksek Tahsilliler Dernegi h�p://
www.btaytd.org/. Το... Μέγα Δουκάτο
της δυτικής Θράκης (Bati Trakya Büyük
Doganza) µας κάνει να αναφωνήσουµε:
Μα τον Αλλάχ, έχουν κάτι ιδέες αυτά
τα παιδιά!). Θα το βρείτε στη διεύθυνση
h�p://www.buyukdoganca.eu/. Συνδέεται
µε την εταιρεία Schlund+Partner AG
και server της είναι ο ns55.1und1.de.
H ιστοσελίδα Genc Trakya βρίσκεται
στη
h�p://www.genc-trakya.net/
και
δηµιουργήθηκε στις 4/3/2006. Μπορείτε
να επικοινωνήσετε µε τους ιδιοκτήτες της
στη διεύθυνση P-OKO38, Onay Osman,
Wanheimerstrasse 23, DE, onay@gmx.net.
Το h�p://www.pomaknet.org εµφανίζεται

ως ένα τρίγλωσσο φόρουµ (βουλγαρικά
- αγγλικά - τουρκικά) ανταλλαγής
απόψεων και πληροφοριών σχετικά
µε τους Ποµάκους. Είναι χρήσιµο
να γνωρίζουµε ότι δηµιουργήθηκε
πρόσφατα στην Τουρκία (24/1/2007), ενώ
ως διεύθυνση εγγραφής αναφέρεται
η Σµύρνη. Στην περίπτωση της h�p://
www.batitrakyalilar.com/ η ιστοσελίδα
δηµιουργήθηκε στις 10/2/2002, ενώ ως
υπεύθυνος της ιστοσελίδας φέρεται ο
Ahmet Moystafa Ismail, µε διεύθυνση
εγγραφής την Προύσσα στην Τουρκία.
Ως παροχέας αναφέρεται η εταιρεία
So�Com Technology Consulting Inc. Η
ιστοσελίδα h�p://www.batitrakyahaber.
com/ φτιάχτηκε στις 25/9/2001.
Νοµίζατε πως ο ψευτοµουφτής της
Ξάνθης θα έµενε δίχως ηλεκτρονική

κάλυψη; Ε, όχι βέβαια. Το ενδιαφέρον
είναι πως η συγκεκριµένη σελίδα
καταχωρήθηκε από κάποιον Φαχρή
Ιµάµ Μουσταφά (χωρίον Γλαύκη Ν.
Ξάνθης) και είναι και αυτή ιδιαίτερα
καινούργια (24/5/2007). Το τεχνικό e-mail
είναι wivas@yahoo.com ενώ ο παροχέας
είναι το DNS1.MARKUM.NET. Φυσικά
και η Τουρκική Ένωση Ξάνθης έχει
την ιστοσελίδα της. Πρόκειται για
την
h�p://www.iskeceturkbirligi.com/
που δηµιουργήθηκε στις 9/2/2004 µε
παροχέα
το
NS1.BATITRAKYA.NET
(για επαφή µπορείτε να απευθυνθείτε
στον
ouzgkiour memet info@akulup.
com, akarbasi mahallesi divanlar sokak
temel sitesi a b, Eskisehir, 26000, Turkey).
Τυχαίο λέτε που διαβάσαµε την ίδια

διεύθυνση και στην περίπτωση της
εφηµερίδας Gündem πιο πάνω; Τέλος,
αν θέλετε να ενηµερωθείτε για τα
αθλητικά της µειονότητας στη Θράκη
µπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα
www.batitrakyaspor.com.
Φτιάχτηκε
στις 11/3/2003 και server της είναι ο NS1.
DEHAGROUP.COM.
Το θέµα που θίξαµε είναι τεράστιο.
Αναδεικνύει και αυτό την ύπαρξη και
έντονη δραστηριοποίηση του γνωστού
προπαγανδιστικού µηχανισµού που
προσπαθεί να χειραγωγήσει τους
µουσουλµάνους της Θράκης. Φαίνεται
πως για την εξ ανατολών γείτονα χώρα
ο ηλεκτρονικός πόλεµος µε σκοτεινό
αντικείµενο του πόθου την ελληνική
Θράκη µαίνεται σφοδρός. Το ίδιο ισχύει
και για την ηλεκτρονική κατασκοπεία.
Και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι! Το
ερώτηµα είναι τι κάνουν οι αντίστοιχες
ελληνικές υπηρεσίες. Γνωρίζουν τις πηγές
χρηµατοδότησης αυτών των ιστοσελίδων;
Γνωρίζουν
το
δίκτυο
διακίνησης
ανθελληνικού φανατισµού αλλά και
µαύρου χρήµατος για τη δηµιουργία
και συντήρηση των ιστοσελίδων αυτών
του µίσους και της ντροπής; Και τι είναι
αυτό που µπορεί να αντισταθµίσει
το όργιο αυτό του ψεύδους και της
απάτης που συστηµατικά προωθούν
οι µηχανισµοί αυτοί ηλεκτρονικής
παραπληροφόρησης;
N. Kόκκας

Συνοπτικός κατάλογος συνδέσεων:
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4η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η Δηµοκρατία αυτή θα έλθει ούτως
ή άλλως. Το ζήτηµα είναι πως, και µε
ποιο τρόπο. Γιατί αν ακολουθηθεί ο
δρόµος του «ούτως», θα µοιάζει µε την
προηγούµενη, τη µεταπολιτευτική, όταν
είχε προηγηθεί η Κυπριακή Τραγωδία.
Δεν είναι άσχετο µε όλα αυτά το γεγονός
ότι οι γειτονικοί όσο οι υπερπόντιοι
αρχιτέκτονες σχεδιαστές πέραν του
όποιου νέου σχεδίου για τη Μεγαλόνησο
- παραλλαγές υπάρχουν πολλές - και
πέραν των όποιων συγκρούσεων χαµηλής
έντασης
προωθούν,
επιθυµούν
το
κατάλληλο ζεύγος πολιτικών προσώπων
σε Λευκωσία και σε Αθήνα. Αν δε τα
πρόσωπα αυτά προέρχονται και από
τον λεγόµενο δηµοκρατικό χώρο, τόσο
το καλύτερο, ώστε να υπάρξουν και τα
σχετικά άλλοθι. Όπως ακριβώς έχει
προηγηθεί µε τα οµώνυµα Μέσα, ειδικά
των Αθηνών, εξ ου και η από ετών κοινή
τους γραµµή τόσο απέναντι στο εθνικό,
όσο και στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο της
χώρας. Αν πάλι ακολουθηθεί ο δρόµος
του «άλλως», τότε αυτός θα είναι ο
θεσµικός δρόµος, ο δρόµος της δικής µου
ρεαλιστικής ουτοπίας.
(...) Κλειδί της 4ης Ελληνικής Δηµοκρατίας
θα είναι η Περιφέρεια. Και είναι η µόνη
δυνατή κίνηση που θα βοηθούσε τη χώρα
ως προς τον ουσιαστικό εκδηµοκρατισµό
και κυρίως την πολύµορφη ανάπτυξη.
Θα βοηθούσε τους κυβερνώντες όσο

Ο Οθωµανικός
Μύθος Καταρρέει
Το
ένα
σκέλος
µιας
στρατηγικής συνεργασίας η οποία
από την αρχή του 1980 επέτρεψε
στην Τουρκία των πασάδων και των
ισλαµιστών να παρουσιάζει ένα
πολιτικό πρόσωπο αξιόπιστου φίλου
και συνεργάτη του Ισραήλ, των ανά
την υφήλιο Εβραίων και κυρίως των
εβραιοαµερικανών,
βρίσκεται
στα
πρόθυρα της κατάρρευσης. Αναφέροµαι
στην
αναδίπλωση
σηµαντικών
εβραιοαµερικανικών οργανώσεων σε
πανεθνικό επίπεδο όπως την AntiDefamatiom League (ADL) στο ζήτηµα
της Αρµενικής γενοκτονίας που έλαβε
χώρα τον Αύγουστο και µάλιστα υπό
δραµατικές συνθήκες.
Η αντίστροφη µέτρηση άρχισε
στην πόλη Γότερτουν της πολιτείας της
Μασσαχουσέτης όπου διαµένει µεγάλος
αριθµός
Αρµενο-Αµερικανών.
Οι
τελευταίοι, ως οργανωµένη κοινότητα
αρνήθηκαν να συµµετάσχουν σ’ ένα
πανεθνικό πρόγραµµα αγαθοεργίας της
Anti-Defamation League µε το σκεπτικό
ότι η οργάνωση αυτή δεν µπορεί να
ευαγγελίζεται αγάπη, ανοχή στη
συµβίωση και ταυτόχρονα, σε αγαστή
συνεργασία µε τα κράτη της Τουρκίας
και του Ισραήλ να καταπολεµά και
να µην αποδέχεται το γεγονός της
αρµενικής γενοκτονίας του 1915.
Εκεί, οι τοπικές εβραϊκές
οργανώσεις επαναστάτησαν κατά της
εθνικής ηγεσίας του Anti-Defamotion
League, υποστηρίζοντας ότι η θέση του
ADL υπήρξε κυνική, ηθικά απαράδεκτη
και ιστορικά κύβδιλη. Η ADL, µία από
τις ισχυρότερες Αµερικανο-εβραϊκές
οργανώσεις, προ του φάσµατος της
διάσπασης της οργάνωσης και των
Αµερικανοεβραίων υποχώρησε και
δηµόσια παραδέχτηκε ότι από τούδε
και στο εξής θα χρησιµοποιεί την
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και τους αντιπολιτευόµενους, θα τους
προστάτευε αµφότερους από το να
φτάσουν στο ναδίρ της εκτίµησης των
πολιτών. (...) Ας σταµατήσω στις δύο
κεφαλές. Ας µην επεκταθώ στα πολιτικά
τους Σώµατα. Γιατί τότε θα χρειαστεί να
µιλήσω επίσης για το πώς το φαινόµενο
της
γραφειοκρατίας
εξαλλάχθηκε
σε τρωκτικοκρατία και µάλιστα όχι
εις απλούν, όπως συνέβη σε άλλες
περιπτώσεις χωρών µε καθεστωτικό
µονοκοµµατισµό, αλλά εις διπλούν.
(...) Μπορούσε η κυβέρνηση να είχε
συνεδριάσει µέσα ακόµη και στο καλοκαίρι,
σε µια περιφερειακή πόλη ή χωριό της
χερσαίας ή και νησιωτικής Ελλάδας, όπου
να εξαγγείλει την αναγκαία κατάργηση
των
διορισµένων
περιφερειαρχών,
των γνωστών και ως καϊµακάµηδων,
και παράλληλα τη θεσµοθέτηση των
12 αιρετών περιφερειών και της εκ
περιτροπής
εθνικής
πολιτιστικής
πρωτεύουσας περιφέρειας, όσο των
δύο τραπεζών ιδεών και αναγκαίων
νοµοσχεδίων. Οι οποίες, όπως και οι
εκπρόσωποι του κράτους στις Περιφέρειες
για τα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής
Άµυνας και Δικαιοσύνης, θα διορίζονται
και θα υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας. (...) Να πω µόνο ότι αν
οι αιρετές Περιφέρειες προκύπτουν ως
αποτέλεσµα µιας αρµονικής σύνθεσης
της Ιστορίας, της Γεωγραφίας και του
Μέτρου, χωρίς την ισότιµη σχέση τους
µε την Αθήνα, δεν µπορεί να υπάρχει
Πολιτική Δηµοκρατία.
(Από κείµενο του Χρήστου Κηπουρού)

«απαγορευµένη» µέχρι τότε λέξη
«γενοκτονία», για να χαρακτηρίζει τις
τουρκικές θηριωδίες εναντίον ενός και
ήµισυ εκατοµµυρίου Αρµενίων.
Η µέχρι τώρα θέση του ADL
ήταν ότι πρέπει να συµβαδίζει µε
το κράτος του Ισραήλ το οποίο δεν
αποδέχεται ότι η πολιτική των Τούρκων
ήταν γενοκτονική. Η τοποθέτηση αυτή
εγγυάται τη φιλία και συµµαχία της
Τουρκίας και εξασφαλίζοντας έτσι ότι
το κρατικό συµφέρον του Ισραήλ και
την «ευηµερία» των λιγοστών Τουρκοεβραίων που ζουν στην Τουρκία. Τα
αντεπιχειρήµατα
των
Αµερικανοεβραίων ανατροπέων της θέσης του
ADL υπήρξαν πολλά και στέρεα αλλά
ένα κυριάρχησε: Εάν αποδεχτούµε το
επιχείρηµα της πολιτικής σκοπιµότητας
και του συµφέροντος τότε δικαιολογείται
και η ναζιστική πολιτική εξολόθρευσης
των Εβραίων της Ευρώπης όπως και
η αδιαφορία πολλών κρατών και
ανθρώπων να βοηθήσουν τους Εβραίους
τη στιγµή της µεγαλύτερης ανάγκης
τους. Το κάθε κράτος (µε πρώτο το
γερµανικό) εξυπηρετούσε το συµφέρον
του και ο κάθε λαός προσπαθούσε
να επιβιώσει στον πόλεµο. Γιατί να
διακινδυνέψουν για να βοηθήσουν
τους καταδιωκόµενους Εβραίους; Ποια
η διαφορά της µέχρι τώρα θέσης του
ADL και της συνεχιζόµενης επίσηµης
θέσης του Ισραήλ; Υπάρχουν ή δεν
υπάρχουν ηθικοί κανόνες; Υπάρχουν
ή δεν υπάρχουν οι άγραφοι νόµοι
των θεών (Ηλέκτρα) έναντι αυτών
που κατασκευάζουν τα κράτη για να
βολεύονται;
Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό
σε Ελλάδα και Κύπρο τι σηµαίνει η
ανατροπή της θέσης του ADL στο
ζήτηµα της Αρµενικής γενοκτονίας.
Από το 1980 και µετά, στην Ουάσινγκτον
κυρίως αλλά µε παγκόσµιες συνέπειες,
άρχισε µια συνέργεια µεταξύ του
Αµερικανο-ισραηλινού
λόµπυ
και
του οικοδοµούµενου, µε τη βοήθεια
Αµερικανοεβραϊκών
οργανώσεων,

Ἐπετειακός Μονόλογος
Ἀγαπητό ἡµερολόγιο,
Σήµερα, 11 Σεπτεµβρίου 2007, εἶναι ἡ 6η
ἐπέτειος τῶν τροµοκρατικῶν ἐπιθέσεων στίς
ΗΠΑ, Νέα Ὑόρκη καί Οὐάσιγκτον. Τότε πού ὁ

6 χρόνων ἔγινε πλέον ἡ τροµοµπούρδα
τῆς 11ης Σεπτεµβρίου

νεφροπαθής Ἄραβας, ὁ εἰκονιζόµενος συχνά
πάνω σέ µαῦρο ἄλογο (σάν τόν Ζορρό),
διηύθηνε ἀπό τή σπηλιά του στό Ἀφγανιστάν
τούς καµικάζι του µέ 4 ἀερόπλανα πάνω
στούς ∆ίδυµους Πύργους καί στό Πεντάγωνο,
καταφέροντας µάλιστα νά τούς ἐξαφανίσει
ἀπό τίς λίστες τῶν ἐπιβατῶν! Ταυτόχρονα
εἶχε παγώσει ὅλη τήν ἀµερικανική ἀεράµυνα
στό ἔδαφος, γιά δύο περίπου ὧρες, µέ
ὑπερσύγχρονα
ἀφγανικά
συστήµατα.
Ἐπίσης πρίν λίγες µέρες εἶχε κάνει χοντρή
σπέκουλα µέ τίς µετοχές τῶν ἀεροπορικῶν
ἑταιρειῶν, κερδίζοντας χρῆµα µέ οὐρά, καί

τούρκικου λόµπυ. Στρατηγικός σκοπός
και στόχος της συνέργειας αυτής ήταν
η ωραιοποίηση όχι µόνο της κεµαλικής
Τουρκίας αλλά και κατασκευή του
µύθου περί µιας ανεκτικής Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας. Στην αυτοκρατορία
αυτή όπου όλες οι µειονότητες, µε
λαµπρό παράδειγµα τους Εβραίους,
συνυπήρχαν µ’ όλα τα δικαιώµατα
πολιτών της αυτοκρατορίας και υπό
την ευµενή και υψηλή προστασία του
Σουλτάνου και της πεφωτισµένης
γραφειοκρατίας των Οσµανλήδων.
Και ότι όλα τα κακά των λαών και
των µειονοτήτων της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας άρχισαν όταν οι
αχάριστοι αυτοί επαναστάτησαν και
µαχαίρωσαν πισώπλατα τους ευεργέτες
τους. Ως προς τους Αρµένιους καλά να
πάθουν (και εµείς καλά να πάθουµε).
Οι ιστορικές πηγές ως προς τη
µεταχείριση των Εβραίων (και περιορίζοµαι σ’ αυτούς) στην Οθωµανική
Αυτοκρατορία τεκµηριώνουν ακριβώς
το αντίθετο. Τους έσφαζαν, τους
εκπόρνευαν, τους εξανδραπόδιζαν, τους
πουλούσαν και τους αγόραζαν όπως
τους υπόλοιπους µη-µουσουλµάνους.
Το Οθωµανικό κράτος λειτουργούσε
ληστρικά έναντι των µη µουσουλµάνων
εκ της φύσης του και όπως επιβάλλουν
τα θρησκευτικά προστάγµατα του
Ισλάµ.
Προσκαλώ τους αναγνώστες
να περιοδεύσουν το διαδίκτυο να δουν
µόνοι τους την αλλαγή που συντελείται,
κυρίως
από
Αµερικανοεβραίους
ιστορικούς και επιστήµονες (ψάξε π.χ.
Andrew Bostom). Με εργάτες τους
Αρµένιους και συνεργάτες τους µια
οµάδα Αµερικανο-εβραίων (έστω και
αργοπορηµένων), ο ωραιοποιηµένος
µύθος του οθωµανικού κράτους και
του κράτους του Κεµάλ βρίσκεται υπό
κατάρρευση. Εµείς, ετεροχρονισµένοι
καταϊδρωµένοι
και
ετερόφωτοι,
τρέχουµε στην αντίθετη κατεύθυνση
και µε περισπούδαστο ύφος, µάλιστα.
Μάριος Ευρυβιάδης

πετυχαίνοντας νά µήν ἀφήσει πίσω του
κανένα ἴχνος. Τέλος, τό Μπόινγκ πού ἔριξε
πάνω στό Πεντάγωνο, ἀφοῦ παραπλάνησε
τήν ἀεράµυνά του, κατάφερε νά τό σµικρύνει
σέ µέγεθος πυραύλου.
Πρέπει νά ὁµολογήσω ὅτι ἐπί χρόνια
θεωροῦσα ὅποιον τά ὑπερασπιζόταν αὐτά,
λιγάκι µαλάκα. Ἐφέτος ὅµως διάβασα κάποιους
εἰδικούς καί πείστηκα. Γιά παράδειγµα τήν δρ
Μαρία Ἀλβανοῦ, πού εἶναι ἐγκληµατολόγος,
εἰδικός σέ θέµατα τροµοκρατίας (Ιtalian Τeam
for Security, Τerroristic Ιssues and Μanaging
Εmergencies) στό Καθολικό Πανεπιστήµιο
τοῦ Μιλάνου. Ἡ δόκτωρ αὐτή στά σηµερινά
«ΝΕΑ» παρέθεσε ὅλη τήν ἀπέραντη γνώση
πού διαθέτει καί ὄντως µᾶς ἔπεισε. «Ἡ Ἀλ
Κάιντα δέν ἔχει ἐξαρθρωθεῖ», προειδοποιεῖ.
«Ἡ ἀπειλή γιά µεγάλο τροµοκρατικό
χτύπηµα ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται». Τά
βίντεο στό ∆ιαδίκτυο µέ τίς ἐκκλήσεις τῶν
τροµοκρατῶν γιά στρατολόγηση στελεχῶν
δίνουν καί παίρνουν. Οἱ µυστικές ἀστυνοµίες
στή Γερµανία, στήν Ἀγγλία, στήν Τουρκία
ἀποτρέπουν καθηµερινά ἐπιθέσεις «τήν
τελευταία στιγµή»: Ὅλοι αὐτοί οἱ µπάτσοι
καί οἱ κάµερες λειτουργοῦν γιά τό καλό µας,
γιά νά κερδηθεῖ ὁ ἀνελέητος πόλεµος πού
µαίνεται γύρω µας καί µεῖς σάν χαϊβάνια
κοιµόµαστε!
Ἔτσι, σιγά σιγά ἀρχίζω καί καταλαβαίνω: Τά
δάση τῆς Πελοποννήσου ὁ Ἀλ Ζαρκάουι
τά ἔκαψε. Ὁ Καρατζαφέρης κατέβηκε στίς
ἐκλογές βαλτός ἀπό τόν Μπίν Λάντεν, γιά νά
φουντώσει τόν φονταµενταλισµό στή χώρα.
Τόν ΦΠΑ κάποιος ἐν ὑπνώσει τροµοπυρήνας
ἑτοιµάζεται νά τόν ἐκτοξεύσει. Καί χθές πού
ἔµεινα ἀπό βενζίνη ἦταν ἡ Ἀλ Κάιντα πού
µοῦ ἄδειασε τό τεπόζιτο κι ἔµεινα, χάνοντας
τό κρίσιµο ραντεβού γιά τό 5Χ5 (Ρέ... Λές νά
στρατολογήθηκε ἀπό τήν διεθνή τροµοκρατία
καί ὁ τυπογράφος µας καί γι’ αὐτό µᾶς τυπώνει
σέ τέτοιο χαρτί;). Ὅλα πλέον εἶναι ἀπολύτως
ξεκάθαρα καί δηλώνουµε ἐθελοντές ὑπέρ
τῶν δυτικῶν ἀξιῶν: Ν’ ἀφανιστεῖ τό Ἰράκ,
νά βοµβαρδιστεῖ τό Ἰράν, νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ
γενοκτονία τῶν Παλαιστινίων!

Μπινιές
§

Μ’ ἕνα κυδώνι µποροῦν νά
χορτάσουν χίλια σπουργίτια
Μέ µιά µάντρα πρόβατα δέν
χορταίνει οὔτε ἕνας λῦκος
§

Πλοῦτος - Πλούτωνας: Κι οἱ δυό σ’
ἀποµονώνουν ἀπό τούς ζωντανούς
§

Ὁ Θεός εἶναι ἡ καλή πράξη,
ὅλα τ’ ἄλλα εἶναι... παππάδες!
§

Βόρειος Ἀνατολίτης καί Νοτιάς
Ἀποσπερίτης, αὐτό εἶµαι
§

Τί νά µᾶς πεῖς ρέ κακοµοίρη,
ἐσένα ἡ ζωή σου δέν ἔχει
οὔτε ἕνα σάλτο
§

Ἕνα ἀστέρι τρεµοπαίζει
Δέν ἔχει καταλήξει, φαίνεται

Δόν Σάντσο - VRiZΩ Ντου
Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης
SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Οἱ παραδόσεις τηροῦνται ἀπαρέκκλιτα
Ὁ Νιγηριανὸς Φέστους Ὀκέι συνελήφθη
στὶς 20-8, κρατήθηκε στὸ ἀστυνοµικὸ
τµῆµα Μπέιογλου ὅπου πυροβολήθηκε και
δολοφονήθηκε. Τὸ κράτος ξέρει σὲ ποιὸν
ἀστυνοµικὸ ἀνήκει τὸ ὅπλο ποὺ πυροβόλησε
τὸν Ὀκέι. Όµως παρότι πέρασαν 18 µέρες
ἀπὸ τὴν δολοφονία οὔτε ἡ ἀστυνοµία , οὔτε τὸ
ὑπουργεῖο ἐσωτερικῶν ἀνακοίνωσε τίποτε.
Ἡ εἰσαγγελία τοῦ Μπέιογλου ποὺ ἔχει τὴν
ὑπόθεση δυσκολεύεται πολὺ νὰ φτάσει σὲ
σηµαντικὰ σηµεῖα τῆς ὑπόθεσης. Ζήτησε
ἀπὸ τὸ Α.Τ. αὐτὰ ποὺ ἔχουν καταγράψει
οἱ κάµερες καὶ ἡ ἀπάντηση ἦταν πὼς δὲν
ὑπῆρχε κάµερα στὸ συγκεκριµένο δωµάτιο.
Σύµφωνα µὲ τὴν ἀστυνοµία ὅταν συνελήφθη,
τὸν µετέφεραν σὲ ἕνα δωµάτιο χωρὶς κάµερα
γιὰ ἀνάκριση, ὅπου ὁ Ὀκέι συνεπλάκη µὲ
ἕναν ἀστυνοµικὸ ὅταν προσπάθησε νὰ πάρει
τὸ ὅπλο του. Στὴν διάρκεια τῆς πάλης τὸ
ὅπλο ἐκπυρσοκρότησε. Κι ὅµως, ἕνας φίλος
τοῦ Ὀκέι ποὺ κρατοῦνταν σὲ κοντινὸ κελὶ
κατέθεσε πὼς ἄκουσε πρῶτα κραυγὲς
καὶ µετὰ ἕναν πυροβολισµό. Ἡ Ἕνωση
Ἀνθρωπίνων Δικαιωµάτων ἀνέφερε πὼς
µόνο στοὺς πρώτους 6 µῆνες καταγράφηκαν
451 περιπτώσεις βασανιστηρίων.
(7-9-2007, ἐφ. Ραντικάλ)
Τοπική Αὐτοδιοίκηση: Προτεραιότητες...
Ἀναρτήθηκε ἀπὸ τὸν δῆµο τοῦ Σίντε ἡ
µεγαλύτερη τουρκικὴ σηµαία µεγέθους
340 τ.µ., ἡ ὁποία εἶχε προγραµµατισθεῖ
νὰ ἀναρτηθεῖ στὴν ἐθνικὴ γιορτὴ στὶς 308, ἀλλὰ λόγω τεχνικοῦ προβλήµατος εἶχε
ἀνασταλεῖ. Ὁ δήµαρχος τῆς Σίντε, Ὀσµάν
Ντελικουλὰκ, ἀναφερόµενος στὴ σηµαία
εἶπε: Ὁ ἱστὸς τῆς σηµαίας µας εἶναι 61 µέτρα.
Θὰ ἀναρτηθεῖ µὲ τὴν βοήθεια ἀσανσέρ. Γιὰ
τὴν σηµαία καὶ τὸν περιβάλλοντα χῶρο
ξοδέψαµε 40.000 τ.λ. Θέλαµε νὰ εἶναι ἕτοιµη
γιὰ τὶς 30-8, ἀλλὰ δὲν µπορέσαµε. Ἔστω καὶ
ἀργὰ εἴµαστε πολὺ εὐτυχισµένοι γιὰ τὴν
ἀνάρτησή της.
(8-9-2007, ἐφ. Ζαµάν)
Οἱ δηµοκράτες προκαλοῦν!
Τὸ ἀνώτατο δικαστήριο µὲ µία ἀπόφαση
σὸκ καταδίκασε τοὺς Μπασκὶν Ὁράν καὶ
Ἰµπραήµ Κάµπογλου γιὰ πρόκληση τοῦ
λαοῦ στὴν ἀναφορὰ ποὺ εἶχαν φτιάξει
ὡς µέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνθρωπίνων
Δικαιωµάτων τῆς πρωθυπουργίας. Μετὰ
τὴν ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου αὐτοῦ
φαίνεται πὼς οἱ δυὸ ἀκαδηµαϊκοὶ θὰ
ξαναδικαστοῦνε ἀπὸ τοπικὸ δικαστήριο.
Στὴν ἀπόφασή του τὸ δικαστήριο ἀναφέρει
πὼς οἱ δυὸ ἀκαδηµαϊκοὶ µὲ τὴν ἀναφορὰ
τους προκάλεσαν στὸ λαὸ ἐχθρότητες καὶ
µίσος. Σχετικὰ µὲ τὴν ἐλευθερία ἔκφρασης
στὴν ἀπόφαση ἀναφέρεται πὼς ἡ ἐλευθερία
ἔκφρασης πρέπει νὰ συνοδεύεται καὶ ἀπὸ
ὑπευθυνότητα καὶ πὼς ἡ ἀπαγόρευση
ἐκφράσεων ποὺ ἀπειλοῦνε τὴν ἐθνικὴ
ἀσφάλεια ἀποτελεῖ παγκόσµια πρακτική.
(13-9-2007, ἐφ. Χουριέτ)
Κάλλιο ὁ γάµος παρά ἡ φυλακή
Ἡ µαθήτρια λυκείου Τ.Κ. ἀπὸ τὰ Βουρλὰ τῆς
Σµύρνης κατέθεσε πὼς ὁ ὁδηγὸς λεωφορείου
Χαµζά Γκιουτσλού τὴν βίασε κάθ΄ ὁδὸν πρὸς
τὸ σχολεῖο στὸ δάσος καὶ τὴν ἀπείλησε νὰ
µὴν πεῖ τίποτε. Ἡ οἰκογένειά της κατέφυγε
στὴν ἀστυνοµία. ἡ ὁποία τὸν συνέλαβε. Στὴν
κατάθεσή του ἀρνήθηκε τὶς κατηγορίες
λέγοντας πὼς ὅλα ἔγιναν µὲ τὴν θέλησή της.
Πρωτοδίκως, ἀντιµετωπίζοντας 15 χρόνια
φυλάκιση, εἶπε πὼς τὴν ἀγαπάει καὶ θέλει
νὰ τὴν παντρευτεῖ. Ο καιρός περνοῦσε, ἡ
Τ.Κ. γέννησε τὸ παιδί του καὶ, σύµφωνα µὲ
κάποιους, ἡ οἰκογένειά της τὴν ἔδιωξε. Στή
σηµερινή δικάσιµο ἔδειξαν τὴν ταυτότητά
τους ποὺ ἀποδείκνυε ὅτι παντρεύτηκαν καὶ
ἔφυγαν ἀπὸ τὸ δικαστήριο χέρι-χέρι.
(18-9-2007, ἐφ. Μιλλιέτ)
Μ.Κ.

kyneg@otenet.gr

Ἀντιφωνήµατα
2,65 δισ. $ ζητᾶ ἀπ’ τό Ἰράν (!) δικαστήριο
τῶν ΗΠΑ γιά τούς συγγενεῖς τῶν 241 πεζοναυτῶν πού σκοτώθηκαν τό 1983 στόν...
Λίβανο. Βοήθησε, λέει, τόν καµικάζι!
Γιαυτό σᾶς λέµε: Ἄν εἶστε (πού εἶστε) ἀπό
κείνους πού τότε πανηγύριζαν, κρύψτε
λόγια. Ὅπου νἄναι θἄρθει καµµιά λυπητερή γιά ἠθική συνέργεια.
Δείχνει τό Ἀλ Τζαζίρα Σοµαλούς ἰσλαµιστές «τροµοκράτες» νά ἐκπαιδεύονται σέ
ὅπλα κι ἐκρηκτικά. Ἐκπαιδευτής τους;
Κάποιος Ἀµπού Μανσούρ ἀπ’ τίς... ΗΠΑ!
Γράφαµε πρό µηνός γιά τό ρατσιστικό
Ἑβραϊκό Ἵδρυµα (JNF) πού λυµαίνεται
τή γῆ τῆς Παλαιστίνης. Ποιός λέτε µπῆκε
χορηγός του; Ὁ Βρετανός πρωθυπουργός.
Πέθανε ἡ Ἀνίτα Ρόντικ, ἰδιοκτήτρια τῆς
Body Shop. Ἀγγλίδα µέ ἰταλικές ρίζες καί
ὑποτροφία σέ κιµπούτς (1962), σύµβολο
τῶν φεµινοοικολογικῶν µπίζνες

λία. Τελικά; Κατηγοροῦνται οἱ γονεῖς!
Τό ἔχουµε ξαναγράψει: Ὅ,τι παίζει στά
κατεστηµένα ΜΜΕ εἶναι ἀπάτη. Σοβαροί
ἄνθρωποι (συνδροµητές στόν «Α», γάρ)
δέν ἐπιτρέπεται νά τσιµπᾶτε
1090 κυπριακές λίρες συγκέντρωσαν γιά
τούς πυροπαθεῖς τῆς Πελοποννήσου καί
παρέδωσαν στόν Ἕλληνα πρέσβη τῆς
Κύπρου οἱ ἐκλωβισµένοι τῆς Καρπασίας.
Ἡ συγκινητικότερη βοήθεια.
Ὁ καηµένος ὁ Ἀλβανός πού πῆγε νά κάψει
τόν δῆµο Ζακύνθου (καί µαζί τίς λαµογιές
τῶν τοπικῶν ἀρχόντων), τί φταίει; Γιά νά
ταΐσει τά παιδάκια του µέχρι συνεργάτης
Ἕλληνα δηµάρχου κατάντησε
Στίς 16/9 τά πρόβατα ἀσκώντας τό ἱερό,
δηµοκρατικό τους δικαίωµα/καθῆκον
ἐκλέξαν µαντρόσκυλο, ὅµως ὁ τσοµπάνης
εἶναι πάντα ἐκεῖ. Καί ὁ χασάπης τό ἴδιο.

Ἡ ΕΕ ὑποχώρησε κι οἱ Βρετανοί θά συνεχίσουν νά µετροῦν τίς ἀποστάσεις σέ
ἴντσες καί µίλια, τό βάρος σέ λίβρες κτλ.

Ὡστόσο αὐτό µέ τήν παραίτηση δέν τό
κατάλαβα. Νά παραιτηθῶ ἀπό τό µαγαζί
τοῦ σχωρεµένου τοῦ µπαµπᾶ µου; Νά τ’
ἀφήσω σέ ποιόν; Καί νά κάνω τί;

Ἄλλοι µάχονται γιά τή σκιά τῆς παράδοσής τους κι ἄλλοι πετᾶνε τήν µοναδική
τους ταυτότητα σούµπιτη στόν κάδο, ὅλο
καµάρι γιά τόν ἐκσυγχρονισµό τους

Κι ἕνα κουΐζ, γιά νά περνάει εὐχάριστα
ἡ ὥρα: Πρώην ἀντιπρύτανης Παντείου,
πού ‘φαγε 16 χρόνια φυλακή, βγῆκε σέ 3
µῆνες γιά οἰκογενειακούς (ναί!) λόγους

Ξεσηκώθηκε ὅλη ἡ Εὐρώπη νά βοηθήσει
τό καηµένο τό ζευγάρι τῶν Βρετανῶν πού
χάσαν τή µικρή Μαντλήν στήν Πορτογα-

Ἔχουµε 3 ἐρωτήµατα: α) Ὁ πρύτανης,
πού ἔφαγε 25 χρόνια, σέ πόσες µέρες θά
εἶναι ἔξω; β) Ποιά ἡ σχέση ἠθικῆς καί

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

μηχανισμών νομής χρήματος και που δείχνει
ότι δεν μπορεί πλέον να πείσει (τουτέστιν να
εξαπατήσει) κανέναν. Έχω την αίσθηση ότι η
εκλογική συντριβή οφείλεται και σ’ αυτό και
δεν είναι μόνο απόρροια συγκυριών, όπως
λ.χ. η …χαρισματική προσωπικότητα του νυν
αρχηγού του (περί του οποίου αλήθεια ακόμη
αναρωτιέμαι αν κατάλαβε ότι έχασε, γιατί
από τις δηλώσεις του δεν πολυφάνηκε τέτοιο
πράμα - και ως εκ τούτου καθόλου μην το
αποκλείετε να πάει αύριο στον Παπούλια για
να ορκιστεί…πρωθυπουργός). Άρα δεν νομίζω
ότι το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ θα λυθεί μόνο
με τις αυτονόητες κινήσεις ανάγκης (π.χ. άμεση
επιστροφή του προαναφερθέντος στο ίδρυμα,
εκλογή κάποιου που να διαθέτει IQ πάνω από
- 50, κλπ). Απαιτούνται πολύ δραστικότερες και
βαθύτερες αλλαγές, τις οποίες ωστόσο επί του
παρόντος αδυνατούμε να δούμε ακόμη και για
τον ευφυέστερο (νέο) αρχηγό πώς (και κυρίως
με ποιους) θα μπορούσε να τις κάνει. Το βέβαιο
πάντως είναι ότι ετούτο το εκσυγχρονιστικό
έκτρωμα, με την τωρινή του τουλάχιστο μορφή,
δείχνει να έχει πλέον κλείσει τον κύκλο του και
ο προχτεσινός του εξευτελισμός ήταν ένα έργο
πραγματικά θείας δικαιοσύνης…

Σ

ε όλη μου τη ζωή ειλικρινά δεν θυμάμαι πιο
ενδιαφέρον εκλογικό αποτέλεσμα απ’ ότι το
προχτεσινό. Δεν θυμάμαι αποτέλεσμα πιο δίκαιο,
πιο σοφό και πιο μεστό από πολιτικά μηνύματα.κυρίως προς τους δύο βασικούς πόλους του
πολιτικού παιχνιδιού. Αναλυτικότερα:
Αφ’ ενός, οι μεν. Δίκαια επανεξελέγησαν και
βεβαίως όχι για τους καρπούς του δικού τους
έργου (στην πραγματικότητα και με ελάχιστες
εξαιρέσεις ήταν μία πολύ κακή κυβέρνηση),
αλλά απλούστατα επειδή αν έβγαιναν οι άλλοι,
θα ήταν η απόλυτη καταστροφή. Ο λαός προς
τιμήν του δεν ξέχασε ακόμη τις δύο τετραετίες
του εβραιοαμερικανοτζουτζέ που καταλήστεψαν
και διέλυσαν τα πάντα. Επίσης προς τιμήν του
δεν μάσησε με τις απεγνωσμένες προσπάθειες
κάποιων να τον πείσουν ότι αυτή η συμμωρία
μεταλλάχτηκε σε κάτι διαφορετικό και ακόμη
να του φορέσουν ως ηγετική προσωπικότητα
τον ορισμό της ανεπάρκειας. Τίποτα (για να
επιβεβαιωθεί για μια φορά ακόμη ότι, όσο κι
αν την πασπαλίσεις με άχνη ζάχαρη, η κουράδα
κουραμπιές δεν γίνεται). Ήταν όμως σοφή και
δίκαιη η επιλογή του να τιμωρήσει και την
κυβέρνηση με πτώση των ποσοστών της και να
την ξαναστείλει με… ιδρωμένη αυτοδυναμία
στη Βουλή. Γιατί το εκλογικό ποσοστό της
ΝΔ ήταν μεν θριαμβευτικό, αλλά κυρίως σε
σύγκριση με το αντίστοιχο του ΠΑΣΟΚ και όχι
τόσο σε απόλυτα μεγέθη. Εμείς συνεχίζουμε να
πιστεύουμε ότι αν ο Καραμανλής δεν έκανε λόγω
ενδοκομματικών ισορροπιών κάποιες χοντρές
πατάτες τύπου βιβλίου ΣΤ΄ Δημοτικού και πιο
άνετη αυτοδυναμία θα είχε, ενώ δεν αποκλείεται
και το κόμμα του Καρατζαφέρη να έμενε εκτός
βουλής. Ελπίζουμε το μήνυμα να ελήφθη…
Αφ’ ετέρου, οι δε. Το Βατερλώ που
υπέστησαν, αυτός ο απόλυτος εκλογικός
διασυρμός, ήταν επίσης ότι πιο σοφό και δίκαιο
μπορούσαμε να δούμε. Ένα κόμμα που εδώ και
πολλά χρόνια έχει εξολοκλήρου μεταλλαχθεί σε
συναγελασμό οργανωμένων συμφερόντων και

Τρίτον, αμφότεροι. Για τους λόγους που
ήδη αναφέραμε έλαβαν για πρώτη φορά και
οι δύο μαζί τα επίχειρα (τραγικά για τους
δεύτερους, πιο ανώδυνα για τους πρώτους) των
επιλογών τους και τα χαμένα τους ποσοστά δεν
ξαναμοιράστηκαν, αλλά διέρρευσαν εξολοκλήρου
εκτός του δικομματικού παιχνιδιού. Ενισχύθηκαν
εντυπωσιακά τα μικρότερα κόμματα και όσο κι αν
εμείς βεβαίως επιχαίρουμε κυρίως για την άνοδο
του ΚΚΕ (ενώ μας χάλασε φυσικά το αντίστοιχο
για τα συνασπιστήρια), θεωρούμε το συνολικό
γεγονός ως πολύ θετική πολιτική εξέλιξη και για
μια ακόμη φορά ως απόρροια μεγάλης πολιτικής
λαϊκής σοφίας. Γιατί επιτέλους ο δικομματισμός
έφαγε την πρώτη του χαρακτηριστική σφαλιάρα.
Δεν κατέρρευσε βέβαια (κι ούτε θα καταρρεύσει),
αλλά του εστάλη ένα πολύ ηχηρό μήνυμα, που
καλά θα κάνει στο εξής να το λάβει πολύ σοβαρά
υπόψη…

ἐπιστήµης; γ) Τί βαθµοῦ µασῶνοι εἶναι;
Νέο σπάνιο εὕρηµα στή Βουλγαρία:
Μοναδικός θρακικός τύµβος τοῦ 1.000
π.Χ. στο Περπερικόν. Ἀπό κεῖ µεριά τῆς
Ροδόπης ἡ Ἀρχαιολογία προχωράει...
Τελικά ἡ ΕΘΝΙΚΗ θέτει σέ ἐκκαθάριση
τὴ χρεωµένη κρεατοβιοµηχανία ΘΡΑΚΗ:
10 µέρες πρίν τίς ἐκλογές κλωτσάει 45 ἐργαζόµενους - οἱ ὑπόλοιποι 90 πῆραν σειρά
Κατά τ’ ἄλλα ἀναµενόταν ἔνταξη στό
ἄρθρο 44, εἰδική µεταχείριση λόγῳ Ἕβρου,
κτλ κτλ. Ἄραγε κι ὁ ἁδρῶς ἐπιδοτηθείς κ.
Σπέντζος φαλήρισε ἐπίσης ἤ...
Διαφορετική νότα στίς Γιορτές Παλιᾶς
Πόλης στήν Ξάνθη οἱ τρεῖς ἐκδηλώσεις
τῶν µουσουλµάνων Ρωµά τοῦ Δροσεροῦ
(φωτογραφία, µουσική, θέατρο σκιῶν...)
Ἄς εἶναι καλά τά παιδιά µά κι ὁ (δικός
µας) Γιάννης Βουλτσίδης, πού χρόνια
τώρα προσφέρει χαρά καί γνώση στήν
πιτσιρικαρία τῶν γυφτοµαχαλάδων
Στόν βωµό τῆς νέας ἀνατολικῆς εἰσόδου
τῆς Κοµοτηνῆς ἔπεσαν καί οἱ γιγάντιες
λεῦκες τοῦ ΤΕΕ. Περιφέρεια, µηχανικοί,
ἐργολάβος µᾶλλον δέν πολυσκοτίστηκαν
Καί δέν εἶναι µόνο πού δέν µιλᾶνε τά
δέντρα. Εἶναι καί πού δέν µιζώνουν.
Ὁπότε ποῦ πᾶς καλή µου, νά τή βγάλεις
τζάµπα, µέ ἕναν ἴσκιο καί λίγο CO₂;...
Ὑπουργός Παιδείας ὁ Εὐριπίδης Στυλιανίδης, Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης ὁ Ἀλέκος
Κοντός. Μεγαλεῖα γιά τή Θράκη καί
προσδοκίες. Καλή ἐπιτυχία, πατριῶτες!

Τέταρτον, οι επιμέρους εκκωφαντικές
σφαλιάρες. Δεδομένου ότι στην πολιτική
παίζουν και τα πρόσωπα τον ρόλο τους, ο
εκλογικός καταποντισμός κάποιων από τα
επιφανέστερα και προκλητικότερα μέλη του
εκσυγχρονιστικού ανθυποντενεκεδαριού (ενίοτε
δε και της εκσυγχρονιστικής… παραοικονομίας)
δεν ήταν μόνο εξόχως απολαυστικός, αλλά και
απολύτως διδακτικός (στέλνει δηλαδή επίσης
κάποια μηνύματα στα δύο μεγάλα κόμματα).
Μαρι(ον)έττες, Γεωργιάδηδες, Μπίστηδες (ειδικά
γι’ αυτόν, που του έχω και διαχρονική αδυναμία,
τριπλή εκσπερμάτιση, άμα τω ακούσματι,
από την ηδονή), Άκηδες και Λάκηδες μάς
άφησαν χρόνους. Ιδιαίτερα μάλιστα η εκλογική
καταβαράθρωση της πρώην υπουργάρας μας,
στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς τον Καραμανλή
και στηρίζει επιπλέον την εκτίμηση που κάναμε
προηγουμένως σχετικά με το πόση ζημιά έκανε
και στον ίδιο όλη αυτή η θλιβερή ιστορία με τις
ψευτοεπιστημονικές ιστορικές βλενόρροιες των
τζουτζέδων της Νέας Τάξης. Μακάρι στο μέλλον
να είναι πιο προσεκτικός…
Για όλους αυτούς τους λόγους, θα επαναλάβω
εν κατακλείδι ότι το αποτέλεσμα των εκλογών
της 16ης Σεπτέμβρη ήταν πραγματικά και δίκαιο
και σοφό (τηρουμένων εννοείται πάντα των
αναλογιών, βάσει των υπαρχόντων δεδομένων,
αλλά και σε σχέση με τη συμπεριφορά του
εκλογικού σώματος κατά το παρελθόν). Όχι πως
δεν θα μπορούσε να είναι και ακόμη καλύτερο,
αλλά ας μη ζητούμε και υπερβολικά πράγματα.
Η ουσία είναι πως για πρώτη φορά ο ελληνικός
λαός θεωρώ ότι επιδεικνύει τέτοια πολιτική
ωριμότητα και απονέμει σε τέτοιο βαθμό
εκλογική δικαιοσύνη. Φυσικά όμως - για να
μην αιθεροβατούμε κιόλας - κανείς δεν μπορεί
ακόμη να πει με σιγουριά ότι οι προχτεσινές
επιλογές του οφείλονται κυρίως σε πραγματική
ωρίμανση (έστω και πρώιμης μορφής) και δεν
είναι απλά καρπός κάποιας παρορμητικής του
αντίδρασης κατά τη συγκεκριμένη χρονική και
πολιτική συγκυρία. Αυτό στην πραγματικότητα
είναι κάτι που μόνο ο χρόνος θα το δείξει…
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

