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Μπαµπατζάν καί Μπακογιάνν’
Τή γνώρισε µιά βραδυά
σ’ ἕνα πάρτυ στήν
Οὐάσιγκτον πρίν δυό
χρόνια. Ξεχώριζε ἀπό
µακρυά, ἔτσι ψηλή κι
εὐσταλής πού ἦταν,
περνώντας ἕνα κεφάλι
ὅλους τούς γύρω πράκτορες. Δέν ἦταν δύσκολη ἡ γνωριµία, ἀµέσως
προσφέρθηκε ὁ γ.γ. τοῦ
ΝΑΤΟ γιά τό προξενειό.
Κι ἄρχισε τό εἰδύλλιο νά
πλέκεται, µέ κεῖνον νά
τήν πολιορκεῖ ζητώντας
ὅλο καί περισσότερα
- µά ποῦ τό ἔβρισκε
τόσο θράσσος! - καί κείνη νά κάνει νάζια: «Μή, ἄσε τό Αἰγαῖο µου κάτω, µᾶς βλέπει
ὁ κόσµος!», «Τήν ποιάν; Τήν Κύπρο; Καλέ γιά ποιάν µέ πέρασες;», «Λέγοντας “κοινές
στρατιωτικές ἀσκήσεις” τί ἀκριβῶς ἐννοεῖς, δέν φαντάζοµαι νά πρόκειται γιά καµµιάν
ἀνωµαλία...», «Ντάξει, δέν εἶµαι καί καµµιά παλιοµοδίτισσα, ἀλλά νά, ἄς γνωριστοῦµε
πρῶτα λιγάκι». Καί κεῖ πάνω κανονίστηκε ἕνα ταξιδάκι, κάτι σάν προκαταρκτικά: Θά
‘ρχόταν ὁ λεγάµενος στή Θράκη καί γιά τά µετά βλέπουµε. Κι ἐνῷ ὅλα πῆγαν µιά
χαρά, κάτι ὐποκρίτριες παρθενόπες ἄρχισαν ξαφνικά νά σκούζουν γιά «προκλήσεις»,
«ταπεινώσεις» καί τέτοια! Ρεζίλι τήν κάναν τήν κοπέλα οἱ ξεκατινιάρες, πρίν ἀκόµη
προλάβει νά τό χαρεῖ! Τό σχόλιό µας γιά τήν ἀδικία αὐτή τῆς κοινωνίας στή σελίδα 5

Τόσο οἱ εὐρεῖες ἁρµοδιότητες τῆς
Ἑπιτροπῆς, πού θυµίζει τίς µέρες τοῦ
µακαρθισµοῦ, ὅσο καί οἱ δηλώσεις
τῆς εἰκονιζόµενης (καί Δηµοκρατικῆς)
- εἰσηγήτριας Jane Harman (ἔχµ! ἔχµ!)

- Μπῆκα στή ΝΑΣΑ µέ τήν ποσόστωση τοῦ 0,5%...

ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ!
Για δεκαετίες παρακολουθούµε
απογοητευµένοι τις ενέργειες των ελληνικών
κυβερνήσεων στη Θράκη. Συγκάλυψη των
προβληµάτων, διαρκείς υποχωρήσεις στις
απαιτήσεις της Άγκυρας, παραχώρηση
εδάφους σε όσους επιβουλεύονται την
κοινωνική γαλήνη και την εθνική µας
κυριαρχία. Τελευταίο κρούσµα, το πρόσφατο
σχέδιο Νόµου που αφορά την διαχείριση των
µουσουλµανικών Βακουφίων στην Θράκη
και το οποίο κατατέθηκε στις 7/12/2007 στη
Βουλή.

Κογκρέσο: Ἱδρύει
Ἀστυνοµία Σκέψης!
Στίς 2 Αὐγούστου κατατέθηκε στό
Κογκρέσο καί στίς 23 Ὀκτωβρίου
πέρασε µέ συντριπτική πλειοψηφία (404
ναί, 6 ὄχι, 23 ἀποχές*) ἀπό τή Βουλή
τῶν Ἀντιπροσώπων τό νοµοσχέδιο HR
1955, δηλαδή ἡ «Πράξη κατά τοῦ Βίαιου
Ριζοσπαστισµοῦ καί τῆς Ἐγχώριας
Τροµοκρατίας». Ὅταν περάσει κι ἀπό
τή Γερουσία καί ὑπογραφεῖ ἀπό τόν
Μπούς, θά γίνει νόµος τῶν ΗΠΑ: Θά
ἱδρυθεῖ µία 10µελής Ἐθνική Ἐπιτροπή
πού θά συγκεντρώνει πληροφορίες
καί θά ἀναφέρεται στό Κογκρέσο
εἰσηγούµενη ἀλλαγές πολιτικῆς γιά
τήν ἀντιµετώπιση τῶν «ἀπειλῶν». Τά 8
µέλη θά προκύπτουν ἀπ΄οτό Κογκρέσο,
ἀπό 4 γιά κάθε κόµµα, καί τά ἄλλα 2
θά διορίζονται ἀπό τόν Πρόεδρο καί
τόν ὑπουργό Ἐσωτερικῆς Ἀσφάλειας
(Michael Chertoﬀ). Ταυτόχρονα θά
δηµιουργηθεῖ καί ἕνα Κέντρο γιά τή
µελέτη τῆς ἐγχώριας τροµοκρατίας,
στά πλαίσια τῆς γενικευµένης τροµολαγνείας µέ τήν ὁποία πασχίζουν νά
ὑποτάξουν καί τό τελευταῖο ἐγκεφαλικό
κύτταρο τῶν καηµένων τῶν Ἀµερικάνων
πολιτῶν. Τό Κέντρο αὐτό, πέραν ὅλων
τῶν ἄλλων, θά ἔχει εἰδική ἀποστολή «νά
βοηθᾶ τούς ὁµοσπονδιακούς, κρατικούς
καί τοπικούς ἀξιωµατούχους ἐσωτερικῆς
ἀσφάλειας µέ ἐκπαίδευση καί ἔρευνα γιά
τήν πρόληψη τοῦ βίαιου ριζοσπαστισµοῦ
καί τῆς ἐγχώριας τροµοκρατίας».

- Καί πῶς ἔφτασες ἐδῶ, ρέ Χασάν, ἀφοῦ δέν ξέρεις τ’ ὄνοµά σου νά γράψεις;

γιά ἀλκάιντες, βοµβιστές αὐτοκτονίας
κτλ, εἶναι ἄκρως ἀνησυχητικές. Πόσο
µᾶλλον πού ἀναφέρθηκαν ξανά καί
ξανά στό Διαδίκτυο, χαρακτηρίζοντάς
το «ἐπικίνδυνο χῶρο, ὅπου ἔφηβοι στρατεύονται σέ ριζοσπαστικές ίδεολογίες»!
Εἶναι φανερό πώς θά διωχθεῖ ὅ,τι
µπορεῖ νά βγάλει τόν νέο ἀπό τή
διαδροµή δουλειά-µάρκετ-σπίτι καί τό
Ἴντερνετ πού ἀποτελεῖ τόν τελευταῖο
χῶρο ἐλευθερίας προκαλεῖ τήν µῆνι τῶν
φασιστοειδῶν πού µᾶς κυβερνοῦν**. Οἱ
ἐσκεµµένες ἀσάφειες στούς ὁρισµούς
περί «διαδικασίας υἱοθέτησης ἤ προαγωγῆς συστήµατος ἐξτρεµιστικῶν πεποιθήσεων» δείχνει ὅτι ὅλοι θά εἶναι ὕποπτοι
γιά ὅλα, καθώς δέν θά χρειάζεται νά
κάνεις κάτι γιά νά κατηγορηθεῖς, θά
τό... προλαβαίνουν ἐν τῇ γενέσει. Μόνη
φωνή γραπτῆς ἐναντίωσης ὁ ἀπών
στήν ψηφοφορία ὑποψήφιος γιά τό
ρεπουµπλικανικό χρῖσµα, Ρόν Πώλ πού
τό χαρακτήρισε ἄστοχο καί ἐπικίνδυνο.
Ὁ ἐκφασισµός τῶν ΗΠΑ προχωράει καί,
δυστυχῶς, µᾶς ἀφορᾶ...
Κ.Κ.
* Πάλι ὁ τίµιος Dennis Kucinich, ὑποψήφιος
καί γιά τό χρῖσµα τῶν Δηµοκρατικῶν, ἦταν
φωτεινή ἐξαίρεση καί καταψήφισε
** Ἐξ οὗ καί οἱ παπαριές γιά τά παιδεραστικά
κυκλώµατα τοῦ Διαδικτύου πού τόσο «ἀνησυχοῦν» τούς ἐνάρετους πολιτικούς µας

Πέρα από την ταπεινωτική συγκυρία
που επιλέχθηκε (επίσκεψη του Τούρκου
Υπουργού Εξωτερικών Αλί Μπαµπατζάν)
για την προώθηση της «τακτοποίησης»
ενός χρόνιου τουρκικού αιτήµατος, το ίδιο
το κείµενο έχει δύο µεγάλες υποχωρήσεις.
Πρώτον αφαιρέθηκε από τον παλαιό νόµο
(1091/1980) η «αρχή της διακρατικής
αµοιβαιότητας». Έτσι, τα αποµεινάρια της
Ρωµιοσύνης στην Πόλη, την Ίµβρο και την
Τένεδο εγκαταλείπονται στις δικαστικές τους
περιπέτειες! Και δεύτερον συγκροτούνται
3 µόνον Διαχειριστικές Επιτροπές για τα
δεκάδες βακούφια των πόλεων της Θράκης,
επιτροπές που θα αποτελέσουν (ειδικά
στην Κοµοτηνή) ένα νέο κέντρο τουρκικής
παρέµβασης. Είναι το τελειωτικό χτύπηµα
στο φιλειρηνικό ισλάµ και η καθιέρωση του
εθνικιστικού κεµαλικού ισλάµ.
Και σαν να µην έφταναν αυτά, στο άρθρο
23 επιβάλλεται ποσόστωση 0,5% για όλες
τις προσλήψεις στο ελληνικό δηµόσιο µέσω
ΑΣΕΠ για τους µουσουλµάνους της Θράκης!
Το αντίστοιχο προ δεκαετίας «προσωρινό»
µέτρο της ποσόστωσης για την εισαγωγή
µουσουλµάνων στα ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας,
επεκτείνεται και στην κατάληψη θέσεων στο
ελληνικό Δηµόσιο, καταρρακώνοντας κάθε
έννοια αξιοκρατίας και συνταγµατικότητας.
Οι Έλληνες Χριστιανοί της Θράκης, οι
«γκιαούρηδες» του γνωστού προεκλογικού
βίντεο, οι οποίοι υφίστανται µια κρατική

πολιτική
επιβολής
ανισοτήτων
σε
βάρος τους (µε προσχήµατα ...υψηλών
πολιτικών και... λεπτών χειρισµών), δεν
παρηγορούνται πια µε µυθολογήµατα για
αναξιοπαθούσες µειονότητες. Αν κάποιοι
βιώνουν πραγµατικές ανισότητες αυτοί είναι
οι µουσουλµάνοι Ροµά και οι Ποµάκοι της
Θράκης και όχι το αναπτυγµένο κοινωνικά,
µορφωτικά και οικονοµικά τουρκογενές
κοµµάτι της µειονότητας. Η συγκεκριµένη
ποσόστωση διευρύνει ένα καθεστώς
διακρίσεων σε βάρος των χριστιανών και
σύντοµα θα δηµιουργήσει ανισότητες και
εντάσεις µε ανυπολόγιστες συνέπειες για
την περιοχή. Όσοι εντός και εκτός Ελλάδος
σχεδιάζουν το µέλλον της Θράκης θα πρέπει
να µη ξεχνούν ότι εδώ, εκτός από τους
µουσουλµάνους συµπολίτες µας, ζουν και
χριστιανοί.
Απαιτούµε: Διατήρηση της αρχής της
αµοιβαιότητας για τα βακουφικά, ως ασπίδα
προστασίας για τα αντίστοιχα ελληνικά
βακούφια στην Τουρκία, όπως προβλέπει η
Συνθήκη της Λωζάνης (την οποία συνθήκη
προτάσσει και το ίδιο το νοµοσχέδιο
στο άρθρο 1). Αποφυγή κάθε τεχνητής
ενοποίησης βακουφίων σε παντοδύναµες
διαχειριστικές επιτροπές που θα αποτελέσουν
έναν ακόµη θεσµό της Θράκης, ελεγχόµενο
από την Άγκυρα. Αναβάθµιση του ρόλου
των νόµιµων µουφτήδων, οι οποίοι ως
ανώτερη ιερή αρχή στο ισλάµ, θα πρέπει
να έχουν λόγο και στη διαδικασία αποδοχής
υποψηφιοτήτων
στις
διαχειριστικές.
Απόσυρση της ρατσιστικής ποσόστωσης για
τους διορισµούς στο Δηµόσιο και µέριµνα
για την παροχή ελληνικής παιδείας και ίσων
ευκαιριών σε όλους τους κατοίκους της
Θράκης, χριστιανούς και µουσουλµάνους.
ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ
Bάλτε φρένο στόν κατήφορο, υπογράψτε
τώρα το ανωτέρω κείμενο που θα σταλεί
στην Κυβέρνηση και στα ΜΜΕ!
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Απειλή Δημογραφικής Αλλαγής στην Κύπρο
Του Βία Λειβαδά*
Με πρωτοβουλία τής «Κίνησης για τη Σωτηρία
της Κύπρου» έγινε πρόσφατα Ημερίδα κατά
την οποία εξετάσθηκε η κατάσταση όπως
διαμορφώνεται σήμερα αλλά και όπως
αναμένεται να εξελιχθεί στο μέλλον. Τα
θέματα της Ημερίδας ήσαν:1. Μετανάστες και
λαθρομετανάστες, τα σχέδια της Τουρκίας για
εποικισμό των ελεύθερων περιοχών της Κύπρου,
2. Κοινωνικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία σε
συνάρτηση με την μετανάστευση, 3. Κρατική
αποσταθεροποίηση,
κίνδυνος
εθνοτικής,
κοινωνικής και πολιτιστικής αποδόμησης
από την ανεξέλεγκτη εισροή μεταναστών και
λαθρομεταναστών.
Ποιο είναι το πρόβλημα
Στην Κύπρο λαμβάνει χώρα με γοργούς ρυθμούς
μια τέτοια δημογραφική ανατροπή που θυμίζει
σε έκταση εκείνην της Μικράς Ασίας μετά την
ήττα στο Μανζικέρτ το 1071, όταν άνοιξαν οι
πύλες της Μικράς Ασίας και εισέβαλαν μαζικά
οι νομάδες Τουρκομάνοι. Η μετανάστευση
στην Κύπρο, φαινόμενο της τελευταίας
δεκαπενταετίας, είναι μαζική, λαμβάνοντας
υπόψη το μικρό μέγεθος της χώρας μας και του
πληθυσμού της.
Οι μετανάστες ήδη σχηματίζουν υποκοινωνίες
του συνόλου και ένεκα και της θρησκείας τους
– οι πλείστοι είναι μουσουλμάνοι – δεν θέλουν
να ενσωματωθούν στην Κυπριακή κοινωνία.
Μάλλον φθονούν την κοινωνία που τους
φιλοξενεί. Αυτή η κοινωνική ανομοιογένεια
που στο μέλλον θα παγιωθεί, εύκολα αφήνει
περιθώρια πολιτικών παρεμβάσεων από τρίτους
και υπόθαλψης συγκρούσεων για εξυπηρέτηση
αλλοτρίων συμφερόντων με θύμα πάντοτε την
κοινωνία ως σύνολο και πρώτιστα την Ε/Κ
κοινωνία.
Η κατάσταση αυτή άρχισε να ανησυχεί τούς
κύπριους πολίτες, που γίνονται καθημερινά
μάρτυρες ομάδων λαθρομεταναστών να
κατακλύζουν την Κύπρο προερχόμενοι από την
Τουρκία. Η Τουρκία συγκεντρώνει Ασιάτες,
κυρίως φανατικούς μουσουλμάνους και τούς
διοχετεύει στο κατεχόμενο από αυτή έδαφος
της Κύπρου, μέσω οργανωμένου δικτύου
μεταφοράς λαθρομεταναστών για τον εποικισμό
του ελεύθερου μέρους της πατρίδας μας. Ήδη
στις κατεχόμενες περιοχές παραδέχονται ότι
έχουν μεταφερθεί άνω των 200.000 εποίκων,
επί πλέον 43.000 Τούρκοι στρατιώτες. Οι
τουρκοκύπριοι ανέρχονται μόλις στις 70.000,
δηλαδή το 40% από τούς νόμιμους κατοίκους
έχει μεταναστέψει γιατί δεν μπορούσε να
συμβιώσει με τους εποίκους.
Ο αριθμός μεταναστών και λαθρομεταναστών
στο σύνολο του πληθυσμού είναι 20% (και
αυξάνονται κατά 6% περίπου το χρόνο), ενώ το
αντίστοιχο στην Ευρώπη είναι μόνο 8%.
Οι παράνομοι, καθοδηγούμενοι από κυκλώματα
στην Τουρκία και την κατεχόμενη Κύπρο, έχουν
έτοιμες τις αιτήσεις τους για πολιτικό άσυλο
τις οποίες υποβάλλουν μόλις περάσουν στην
πλευρά μας. Καταστρέφουν προηγουμένως τα
διαβατήριά τους για να μη μπορούν να τους
απελάσουν. Είναι σήμερα σε εκκρεμότητα
9-10,000 τέτοιες αιτήσεις, σε σύγκριση με
25,000 της Γερμανίας, μιας χώρας 110 φορές
μεγαλύτερης από την Κύπρο. Όλους αυτούς
που μπαίνουν στην Κύπρο με το έτσι θέλω, το
κράτος τους πληρώνει ως βοήθημα εκατομμύρια
λίρες το μήνα.
Εθνοδομή και Πολιτιστικές Επιπτώσεις του
εποικισμού
Ο εποικισμός στην Ευρώπη είναι ένα
καθοδηγούμενο φαινόμενο των τελευταίων
χρόνων, για την ισοπέδωση των πολιτιστικών
και ιστορικών αξιών των λαών και των
εθνικών τους καταβολών, για να μπορέσει η
παγκοσμιοποίηση να κυριαρχήσει πάνω σε
όλες τις χώρες. Κυρίαρχος του παιγνιδιού είναι
ο απομένων πόλος μετά την κατάρρευση της
Σοβιετικής Ένωσης.
Η ιδέα της παγκοσμιότητας είναι μια
εξαιρετική σύλληψη οραματιστών που
προβλέπει την αλληλοβοήθεια μεταξύ των
κρατών, την ανάπτυξη της οικονομίας τους,

τη διατήρηση των αξιών και του πολιτισμού
των λαών, την ανάπτυξη της παιδείας, την
κατανομή του πλούτου, τον σεβασμό της
οντότητας κάθε χώρας και την αποδοχή της
στην παγκόσμια κοινωνία. Η εξαίρετη αυτή
ιδεολογία μετατράπηκε στα χέρια των ισχυρών
σε παγκοσμιοποίηση με στόχο την προώθηση
των δικών τους συμφερόντων σε παγκόσμια
κλίμακα, ισοπεδώνοντας ταυτόχρονα τον
πολιτισμό και ανεξαρτησία άλλων χωρών.
Μια από τις επιδιώξεις της είναι η

πολυπολιτισμικότητα. Αυτό σημαίνει πως
όλες οι χώρες πρέπει να παύσουν να έχουν ένα
μόνο εθνικό πληθυσμό, αλλά να επιτρέψουν
την μετανάστευση από άλλες χώρες, κατά το
παράδειγμα της Αμερικής η οποία δεν έχει
Αμερικανούς, αφού τούς εξολόθρεψαν σχεδόν
όλους οι έποικοι. Όλες οι χώρες με τη θεωρία
αυτή, πρέπει να παύσουν να έχουν πολιτισμική
ταυτότητα, ιστορία, γλώσσα και άλλες
παραδόσεις που να ενισχύουν την ενότητα και
ομοιογένεια στον πληθυσμό.
Από την άλλη οι χώρες που αντιστέκονται στην
εισαγωγή ξένων και στον παραμερισμό της
δικής τους κουλτούρας για να μπορούν εύκολα
να ενταχθούν οι μετανάστες σ΄ αυτή, πρέπει
να διαμελιστούν σε μικρότερες γιατί έτσι
θα μπορεί η δεσπόζουσα παγκόσμια δύναμη
να κυριαρχήσει σε συνεχώς αυξανόμενη
έκταση της γης. Έτσι έχουμε τη διάλυση
της Γιουγκοσλαβίας και την ανάπτυξη της
Αλβανίας που άλλαξε τη δημογραφική και
γεωγραφική δομή της περιοχής, τον εποικισμό
των γειτονικών της χωρών με Αλβανούς που
διεκδικούν αλυτρωτικά δικαιώματα στην
Ελλάδα, στα Σκόπια, στη Βουλγαρία και όπου
στοχεύει η στρατηγική των τριών χωρών:
Αγγλίας, ΗΠΑ, Τουρκίας.
Κατά τον ίδιο τρόπο έχουμε τώρα την εισβολή
στο Ιράκ και διαμελισμό του σε κουρδικό
τμήμα που σύντομα θα αποκτήσει ανεξάρτητη
οντότητα και τον διαμελισμό του υπόλοιπου σε
δύο κράτη με θρησκευτικές κυρίως εθνολογικές
διαφορές.
Η ελευθεροποίηση της οικονομίας βοηθά στην
διακίνηση του κεφαλαίου και των εργατικών
δυνάμεων σε όλες τις χώρες που έχουν ενταχθεί
στην οικονομική αυτή λογική. Όπως είναι
γνωστό το μεγάλο κεφάλαιο αποκτά έτσι το
μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας μειώνοντας
την κυριαρχική δύναμη της χώρας και
επιβάλλοντας τους δικούς του νόμους.
Οι αλλαγές δεν σταματούν ως εδώ. Για να
λειτουργήσει το νέο σύστημα απαιτείται η
αποδόμηση του εθνικού κράτους και η αποδοχή
ξένων μεταναστών και λαθρομεταναστών,
στους οποίους να δίδεται το δικαίωμα εργασίας
και άλλα δικαιώματα Η Ελλάδα έχει αποδεχτεί
τον πολυπολιτισμό που εισήγαγε ο Σημίτης
εφόσον το απαίτησε η Αμερική και πλημμύρισε
η Ελλάδα, χώρα με εθνική ομοιογένεια 97%, με
2,5 εκατ. ξένους, δηλαδή πέραν του 20% του
πληθυσμού σε περίοδο λιγότερη από 20 χρόνια.
Από αυτούς το 1,5 εκατ. είναι Αλβανοί που
εγκαταστάθηκαν και στην Τσαμουριά, την οποία
διεκδικούν ως αλύτρωτη Αλβανική περιοχή και
συστηματικά εργάζονται με τις οδηγίες του
UCK να την αποσπάσουν για να γίνει μέρος
της Αλβανικής επικράτειας. Το ίδιο συμβαίνει
και με τη Μακεδονία την οποία διεκδικούν τα
Σκόπια, τη Δυτική Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο
και την Κύπρο που τα διεκδικεί η Τουρκία.
Για τον σκοπό αυτό στην Κύπρο η Τουρκία

διοχετεύει οργανωμένα μέσω των κατεχομένων
από την Τουρκία εδαφών μας και με την
συνεργασία δικτύου Ελλήνων, σωρεία
λαθρομεταναστών στις ελεύθερες περιοχές.
Κατά τον ίδιο τρόπο εποικίζουν τα νησιά του
Αιγαίου, κυρίως αυτά που περιλαμβάνονται
στη ζώνη διαμελισμού του που επιδιώκει η
Τουρκία, με μουσουλμάνους, ώστε να είναι
εύκολο σε δεδομένη στιγμή να εισβάλει για να
τα αρπάξει.
Οι μουσουλμάνοι λόγω θρησκείας, κουλτούρας,
εθνοτικών σχέσεων και νοοτροπίας, σε καμία
περίπτωση δεν εντάσσονται στην Ελληνική
κοινωνία, αλλά παραμένουν πιστοί στην
ηγεμονία της μουσουλμανικής Τουρκίας. Σε
διάφορες χώρες της Ευρώπης οι μετανάστες
δημιουργούν προβλήματα με καταστροφικές
διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες που είναι
αντίθετες από την κουλτούρα της χώρας στην
οποία έχουν μεταναστεύσει. Πιθανόν να
αιτιώνται οικονομικούς λόγους αυτών των
διαμαρτυριών, στο βάθος όμως εστιάζονται
στην πολιτιστική κουλτούρα των ανθρώπων
αυτών που δεν νοιώθουν ότι μπορούν να
ανήκουν στη χώρα που τους φιλοξενεί, παρά
μόνο στη παγκόσμια μουσουλμανική ταυτότητα
και πολιτισμό.
Ισλάμ σημαίνει «υποτάσσομαι». Πώς είναι
δυνατόν να συνταυτισθεί η δημοκρατία με την
υποταγή; Είναι δυνατόν να γίνουν υπήκοοι στις
χώρες που εγκαθίστανται, με κανένα τρόπο
όμως ΠΟΛΙΤΕΣ. Δεν μπορούν να ταυτισθούν
πολιτιστικά,
ιστορικά,
εθνολογικά,
να
αποκτήσουν το γλωσσικό συναίσθημα που έχει
τις ρίζες του σε χιλιάδες χρόνια ιστορίας και
πολιτισμού και κάνει τον πολίτη να συνδέεται
λογικά και συναισθηματικά με τη χώρα του,
που ονομάζει Πατρίδα.
Η πολιτιστική ταυτότητα είναι εκείνη που
δένει τους πολίτες μεταξύ τους. Αν αυτή η
ταυτότητα χαθεί, αν η κουλτούρα αποδομηθεί,
τότε δεν θα έχουμε ένα άθροισμα πολιτών
που αποτελούν το λαό της χώρας, αλλά ένα
άθροισμα ασυνταύτιστων συνόλων ξένων
μεταξύ τους. Γιατί άνθρωποι με διαφορετικές
ταυτότητες και χωρίς αίσθημα ευθύνης για τη
χώρα στην οποία κατοικούν, πώς είναι δυνατόν
να λειτουργούν ομαδικά για να την στηρίξουν
ως δική τους πατρίδα; Αφού δεν υπάρχει τίποτε
που να συνδέει αυτά τα ετερογενή σύνολα
μεταξύ τους.
Ρατσισμός;
Κάποιοι κύκλοι πολύ εύκολα προσάπτουν σε
σκεπτόμενους ανθρώπους που εκφράζονται
ανοικτά για το άνευ προηγουμένου ρεύμα
μεταναστών την κατηγορία ότι είναι
«ρατσιστές». Επιδίωξή τους είναι κανένας να μη
τολμά να εκφράζει ανοικτά την έγνοια του για
την όλη κατάσταση.Άραγε για να μην είμαστε
ρατσιστές πρέπει να παραδοθούμε άνευ όρων
σ’ όλους τους μη αυτόχθονες Κυπρίους; Ή να
θυσιάσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα του
λαού μας για την ευημερία των μεταναστών;
Αγνοούν ακόμα την εχθρική συμπεριφορά
των
λαθρομεταναστών
που
απαιτούν
από την Κυπριακή Δημοκρατία να τούς
αφήσει ελεύθερους με διαμαρτυρίες τύπου
«ντεπόζιτου» (έξη λαθρομετανάστες βγήκαν
στο ντεπόζιτο των φυλακών και αρνούνταν
να κατέβουν εκβιάζοντας να τους αφήσουν
ελεύθερους. Τελικά κατέβηκαν μετά από τρεις
μέρες). Δεν τους καλέσαμε, δεν θέλουμε να
τους φιλοξενήσουμε. Είναι παραβάτες των
νόμων και των αρχών τής χώρας μας, την
οποία επιδιώκουν να αποδομήσουν εθνικά
και λειτουργικά όχι να προσαρμοσθούν στον
πολιτισμό και στις Αξίες της δικής μας χώρας.
Ο κυπριακός Ελληνισμός δεν θα εγκαταλείψει
εύκολα τις συλλογικές μνήμες, ήθη, έθιμα,
θρησκεία, γλώσσα, πολιτισμικά αποθέματα. Το
αισθητήριο που τον οδήγησε στην απόρριψη
του σχεδίου Χάνευ-Ανάν, θα τον βοηθήσει και
τώρα να διαγνώσει τον κίνδυνο και να λάβει τα
αναγκαία μέτρα αυτοσυντήρησης.
Τελειώνω με τις οδηγίες που δίδει ο Αλβανικός
Απελευθερωτικός Στρατός, UCK, στους
Αλβανούς πρόσφυγες για τη συμπεριφορά τους
στη χώρα στην οποία εγκαθίστανται:
Στάδιο Πρώτο: Πρόσφυγας αξιολύπητος
Στάδιο Δεύτερο: Ορθοποδίζει, ησυχάζει, κάνει
παιδιά.

Στάδιο Τρίτο: Απαιτεί ανθρώπινα δικαιώματα
και αποσταθεροποιεί τη χώρα υποδοχής
Στάδιο Τέταρτο: Βρίσκει συμμάχους στο
εξωτερικό
Στάδιο Πέμπτο: «Απελευθερώνει» μαζί με
τους συμμάχους του τη χώρα υποδοχής,
εξοντώνοντας τον πληθυσμό της. Οι σύμμαχοι
θα φροντίζουν οι ενέργειες αυτές να φανούν
κατανοητές στην κοινή γνώμη.
Σαφέστατοι οι στόχοι και οι μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται. Εμείς τι κάνουμε.
Ελέχθη από βαθείς γνώστες του θέματος της
μετακίνησης πληθυσμών ότι μέχρι το 2050
θα εισβάλουν στην Ευρώπη 150 εκατομμύρια
ασιάτες μετανάστες και προβλέπουν επίσης ότι
οι πόλεμοι στην Ευρώπη στο μέλλον θα πάρουν
τη μορφή συγκρούσεων εντός των ιδίων
κρατών. Τι πρέπει να γίνει;
(α)
Πρώτα απ’ όλα πρέπει να καθορίσουμε
αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, λόγω και
των άλλων μας προβλημάτων
(β)
Θα πρέπει να ανακοπεί άμεσα η εισβολή
και άλλων παρανόμων που μας τους στέλλει η
Τουρκία μέσω κατεχομένων. Χρειαζόμαστε
φρουρούς; Τα δημόσια οικονομικά μας είναι
άριστα. Η Ε.Ε. μας ενθαρρύνει να επιτηρούμε
την πράσινη γραμμή για να μη μπαίνουν οι
παράνομοι και οι έμποροι ναρκωτικών.
(γ)
Να ευρεθεί νομικά έγκυρος τρόπος
ώστε οι αλλοδαποί που νόμιμα ήλθαν και
παραμένουν στην Κύπρο με άδεια εργασίας
ή ως φοιτητές, να αποκλείονται από του να
υποβάλλουν αίτηση για πολιτικό άσυλο. Αυτοί
που τελικά πάρουν πράσινη κάρτα παραμονής,
να μη συγκροτούν σημαντική εθνική οντότητα
στο σύνολο του πληθυσμού. Από τη Σριλάνκα
έχουμε ήδη 20.000 άτομα, μια μικρή πόλη.
θ) Η συγκεκριμένη αυστηρή μεταναστευ-τική
πολιτική που θα αποφασισθεί να προβλέπει ότι
το ποσοστό των μεταναστών δεν θα υπερβαίνει
τον μέσο όρο της Ε.Ε. που σήμερα είναι πέριξ
του 8%. Αυτό θα είναι αυτοδέσμευσή μας.
9)
Να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
εξαίρεση της Κύπρου από το πρόγραμμα
μεταναστευτικής πολιτικής της. Η Κύπρος
έχει τους δικούς της πρόσφυγες, τον τουρκικό
εποικισμό και την ανεξέλεγκτη εισροή λαθρομεταναστών μέσω των Κατεχομένων. Έχουμε
κάθε δικαίωμα να αρνηθούμε την εφαρμογή
αυτού του κανονισμού, γιατί κινδυνεύουμε να
καταστούμε θλιβερή μειονότητα.
Αν δεν αποτραπεί η δημογραφική αυτή
ανατροπή, θα σημάνει το τέλος της Ελληνικής
ιστορίας της μικρής μας πατρίδας εφόσον θα
φέρουμε την ευθύνη όλοι και θα πληρώσουμε
πικρά την τυχόν αδιαφορία μας, αναζητώντας
εκ των υστέρων το λάθος.
* Ο συγγραφέας Βίας Λειβαδάς είναι ιδρυτικό
μέλος της ΕΔΕΚ, πρόεδρος του Συνδέσμου
Πολιτικών Καταδίκων ΕΟΚΑ, μέλος του
Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ.
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Ἀνα-γνώσεις
Ἐπιτοµή τοῦ µισελληνικοῦ ψευτοδιεθνισµοῦ τῆς Ἀριστερόεσσας
Προσέξτε στήν «Αὐγή» (12/10/07) τόν Μιχάλη Καλιακάτσο (ὑποψήφιο δρ Ἱστορίας
στό Μπέρµιγχαµ) γιά τό Μακεδονικό, γιατί σάν κρυφοφασίστες µοῦ φαίνεστε...
«...Η τροµοκρατική δράση που ανέλαβαν τα ελληνικά σώµατα στη Μακεδονία (σε
αγαστή συχνά συνεργασία µε τις οθωµανικές αρχές και τους µπέηδες), η οποία στα
διεθνή όµµατα και ώτα προβάλλονταν τεχνηέντως για προφανείς λόγους ως αυθόρµητη
άµυνα του “ελληνισµού της Μακεδονίας”, µπορεί να ανέκοψε και να αντιστάθµισε την
πρόοδο της αντίστοιχης βουλγαρικής προπαγάνδας του βουλγαρικού κοµιτάτου στην
περιοχή, αλλά εξέθεσε κι αποµόνωσε διπλωµατικά τη χώρα, χωρίς να κάνει βήµα προς
την κατοχύρωση των ελληνικών επεκτατικών διεκδικήσεων στη Μακεδονία. (...)
Η εθνική µυθολογία σχετικά µε τη διαχρονική ελληνικότητα της Μακεδονίας και
των συµβόλων της, εδραιώθηκε ουσιαστικά στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα από το
ιδεολογηµατικό ιστορικό σχήµα της τρισχιλιετούς συνέχειας του ελληνικού έθνους
και του ελληνικού πολιτισµού, στο οποίο θεµελιώθηκε η θεωρία των Ζαµπέλιου
- Παπαρρηγόπουλου, διαµορφώνοντας κατά τα λόγια του Δηµαρά µια “εθνική
εθιµοφροσύνη”. Έως τις αρχές της δεκαετίας του 1840 το κυρίαρχο παράδειγµα της
ελληνικής ιδεολογίας, το οποίο απηχούσε σαφώς τις αντιλήψεις των φορέων του
ελληνικού Διαφωτισµού, ήθελε την Ελλάδα να αποτελεί κληρονόµο και διάδοχο, µε
όχηµα κι εµπνευστή τη Δύση, του κόσµου της κλασικής αρχαιότητας. Το διάστηµα που
µεσολάβησε από τότε έως την επανάσταση του ‘21 αποτελούσε τη µαύρη τρύπα της
ιστορίας, ένα συνεχές σκοταδισµού και βαρβαρότητας, χάσµα αγεφύρωτο. Παροµοίως,
οι έως τότε κρατούσες απόψεις περί αρχαίας Μακεδονίας, δυναστείας του Φιλίππου,
και µεγάλου Αλεξάνδρου, συµπυκνώνονται χαρακτηριστικά στα λόγια του Ιάκωβου
Ρίζου Νερουλού, προέδρου της νεοσύστατης αρχαιολογικής εταιρείας. Γράφει λοιπόν
ο Νερουλός περί τα µέσα του 19ου αιώνα αναφερόµενος στη µάχη της Χαιρώνειας: “ο
Φίλιππος έπραξεν άλλο της νίκης εκείνης ολεθριώτερον, εγέννησε τον Αλέξανδρον”.
Το χάσµα ήρθαν να γεφυρώσουν οι προαναφερθέντες ιστορικοί πλάθοντας µια
αναδροµική ερµηνεία του προ-εθνικού παρελθόντος µε όρους σύγχρονους και εθνικούς,
βασισµένοι στα διανοητικά εργαλεία της εποχής τους αλλά και στις ιδεολογικές και
πολιτικές µέριµνες που επέβαλλαν, από τη µια η εµπέδωση της ελληνικής εθνικής
ταυτότητας στο νεοπαγές ελληνικό βασίλειο, και απ’ την άλλη η ανάγκη ιδεολογικής
νοµιµοποίησης της Μεγάλης Ιδέας και της “αλυτρωτικής” επέκτασης προς ένα βορράν
εν πολλοίς αλλόφωνο και εχθρικό. (...)
(...) Ας πράξουµε λοιπόν το πρώτιστο καθήκον µε βάση τις πάγιες αξίες της Αριστεράς,
ας αποδείξουµε έµπρακτα, “ανανεωτικά και ριζοσπαστικά”, την αλληλεγγύη µας
στο δοκιµαζόµενο µακεδονικό λαό, κι ας αποδεχτούµε καταρχήν, εµείς τουλάχιστον,
µε θάρρος και χωρίς υπεκφυγές ή παλινδροµήσεις, το αυτονόητο δικαίωµα αυτοπροσδιορισµού του. Χρειάζεται τη συµπαράστασή µας, περισσότερο από όσο εµείς
χρειαζόµαστε τον λικνιστικό καλπασµό του Βουκεφάλα.»
(Συµπεράσµατα: 1) Οἱ Ἕλληνες τροµοκράτες ἀνέκοψαν τήν βουλγαρική προπαγάνδα.
2) Τά περί ἑλληνικοῦ ἔθνους εἶναι σκεύασµα κάποιων Παπαρηγόπουλου-Ζαµπέλιου,
πού ὅµως τούς κατατρόπωσε ἕνας ὀγκόλιθος τοῦ πνεύµατος ὀνόµατι Νερουλός. 3)
Ἡ Ἀριστερά ἔχει καθῆκον νά συνδράµει τόν µακεδονικό λαό ἔναντι τῶν ἑλληνικῶν
φαντασιώσεων. Τό κείµενο ἐµπεριεῖχε κι ἄλλη πολλή σοφία ἀλλά περιοριστήκαµε
στή δόση αὐτή, µή σᾶς χάσουµε κι ἀπό κανένα ἐγκεφαλικό...)
Τῦπος µιζωµένος, ποτέ φαληρηµένος
Στήν «Καθηµερινή» (9-12-07) τά καζάντια τῆς 4ης ἐξουσίας, ἀθηναϊκῆς καί µή:
«Ο τοµέας της ενηµέρωσης στην Ελλάδα, σήµερα, είναι ένας από τους περισσότερο
κρατικοδίαιτους και κατά συνέπεια από τους περισσότερο πολιτικά ελεγχόµενους από
την εκάστοτε κεντρική εξουσία, που «µοιράζει» το παιχνίδι της κρατικής διαφήµισης
κατά το δοκούν και χωρίς ουσιαστικούς και συγκεκριµένους όρους ή προϋποθέσεις.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα: Πρώτη σε κρατική διαφήµιση στην Ελλάδα σήµερα είναι
µια κυριακάτικη έκδοση αθηναϊκής εφηµερίδας µε κυκλοφορία που κυµαίνεται στα
5.000 φύλλα. Για την ακρίβεια, το σύνολο των δηµοσίων κονδυλίων που εισέπραξε στο
δεκάµηνο φέτος έφτασε στο 1.786.118 ευρώ. Αν προστεθεί και η κρατική διαφήµιση που
πήρε το καθηµερινό της φύλλο, τότε το συνολικό ποσό που εξασφάλισε από το κράτος ως
διαφήµιση, φτάνει στα 2.500.000 ευρώ! Για να υπάρχει ένα µέτρο σύγκρισης, θα πρέπει
να σηµειωθεί ότι µεγάλες σε κυκλοφορία κυριακάτικες εφηµερίδες, µε πωλήσεις πάνω
από 150.000 φύλλα, µόλις και µετά βίας φτάνουν στο 1.000.000 ευρώ. Κι ενώ για τις
τελευταίες θα µπορούσε κανείς να πει ότι «παίρνουν αυτά που ενδεχοµένως να τους
αναλογούν», για την πρώτη τι θα µπορούσε να ισχυρισθεί;
Και βεβαίως αυτή δεν αποτελεί το µοναδικό παράδειγµα. Αντιθέτως, ο κανόνας
«λέει» ότι η ηµερήσια και η κυριακάτικη έκδοση εφηµερίδων που δεν πωλούν πάνω από
5.000 φύλλα εισπράττουν από το ελληνικό Δηµόσιο πάνω από 1.200.000 ευρώ η κάθε µία,
σύµφωνα µε τα στοιχεία του φετινού δεκαµήνου. Και βεβαίως το ερώτηµα που εύλογα
γεννάται είναι: υπάρχει µεγαλύτερη στρέβλωση από αυτή; Για ποια «ελεύθερη αγορά»
µιλάµε; Με ποια κριτήρια µοιράσθηκε από τον στενό κι ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µέσα στο
10µηνο του 2007, το ποσό των 86 εκατ. ευρώ, µε τη µορφή καταχωρίσεων, προκηρύξεων,
ανακοινώσεων; Εως πότε θα συντηρείται αυτή η κατάσταση στον χώρο των ΜΜΕ;
Είναι γεγονός: Τα νούµερα του κρατικού χρήµατος, µε τα οποία συντηρούνται σήµερα
εκατοντάδες έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα, είναι απίστευτα και ξεφεύγουν κάθε
ελέγχου και λογικής. Η «τελευταία» Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση µπορεί να µοιράζει σε
οποιονδήποτε το ποσό των 100 χιλιάδων ευρώ, κάνοντας παιχνίδι σε τοπικό επίπεδο µε
τα ΜΜΕ, χωρίς να ενδιαφέρεται για κυκλοφορίες, αναγνωσιµότητες κι άλλες τέτοιες
«έννοιες». Φανταστείτε τι γίνεται σε «κεντρικό» επίπεδο.
(...) Δύο κανάλια, και συγκεκριµένα το Mega κι ο Antenna, είναι αυτά που σήµερα κάνουν
«κουµάντο» στην ελληνική τηλεοπτική αγορά, όχι µόνο από πλευράς θεαµατικότητας,
αλλά κυρίως από πλευράς οικονοµικών µεγεθών και κυρίως εσόδων. Τα δύο αυτά
δίκτυα, το 2006 –οπότε υπάρχουν και τα τελευταία επίσηµα στοιχεία– συγκέντρωσαν
το 51% των πωλήσεων που πραγµατοποίησε η ελληνική τηλεοπτική αγορά. Εννοείται
ότι οι δυο τους µονοπωλούν σχεδόν και τη διαφηµιστική πίτα. Από κλαδική µελέτη της
ICAP, µε τίτλο «Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης», αλλά και από στοιχεία που
δηµοσιεύτηκαν στο Media View, προκύπτει ότι το µερίδιο του Mega στη διαφηµιστική
δαπάνη το 2002 ήταν 34% και του Antenna 30%...»

Ἐργατικό Κόµµα: Βάλε λάδι...
Τό σκάνδαλο «Donorgate» πού ξέσπασε
στή Βρετανία πρό ἡµερῶν καί ἀφορᾶ τίς
παράνοµες δωρεές στό Ἐργατικό Κόµµα,
ἔχει καί µία ἄλλη πλευρά ἀπό αὐτήν πού
ὁ κατεστηµένος Τῦπος ἀνέλυσε. Ποιά
εἶναι αὐτή; Θά µᾶς τό πεῖτε ἐσεῖς ἀφοῦ
διαβάσετε τό χαριτωµένο στόρυ.

τόν βάρυναν καί τίς ἀνακρίσεις πού
ἔψαχναν κάτι «δάνεια» 14 ἑκ. λιρῶν µέ
τά ὁποῖα (λένε ὅτι) πουλοῦσε τίτλους
εὐγενείας. Ἦταν τό σκάνδαλο «cash
for honours» («µετρητά γιά τιµές») πού
κατήγγειλαν ὅσοι πλήρωσαν µέν τόν
λόρδο Λεβί ἀλλά λόρδοι δέν ἔγιναν...

Πιάστηκε λοιπόν ὁ κύριος Ντέιβιντ
Μάρτιν Ἄµπραχαµ νά «δωρίζει» κρυφά
(µέσῳ 4 ἐνδιάµεσων προσώπων) ἐπί
4 χρόνια λεφτά στό κυβερνόν κόµµα,
συνολικά κάπου 660.000 ἀγγλικές
λίρες. Δύο ἐνδιαφέρουσες πλευρές ἔχει
ἡ ὑπόθεση. Μία ἀφορᾶ τό πρόσωπο
τοῦ δωρητῆ: Ἄλλοτε παρουσιάζεται
ὅπως ἀναφέρθηκε πιό πάνω κι ἄλλοτε
ὡς Ντέιβιντ Μάρτιν σκέτο. Ἀλλοῦ
ἀναγράφεται ὡς γεννηθείς τό 1944 κι
ἀλλοῦ τό 1954. Φέρεται ὡς πλούσιος
ἀλλά οἱ 6 ἑταιρεῖες του παρουσιάζουν
ζηµίες. Δηλώνει ὅτι ζεῖ µέ τή γυναίκα
καί τό παιδί τους ἀλλά µένει µόνος.
Ὑποθέσεις του ἔχουν ἀπασχολήσει τήν
Δικαιοσύνη καί τήν τελευταία στιγµή
ἀπέφυγε τήν φυλακή χάρη στόν πατέρα
του (ἦταν δήµαρχος στό Νιούκαστλ) ὅταν
ἀρνήθηκε νά πληρώσει τόν δηµοτικό
φόρο κατοικίας!

Σήµερα τή θέση τοῦ λόρδου κατέχει
ὁ στενός φίλος του Jon Μendelsohn.
Σύµβουλος τοῦ Μπλαίρ ἀπό τό 1995,
πιάστηκε τό 1998 νά ἔχει στήσει ἕνα
κύκλωµα πού πουλοῦσε πρόσβαση σέ
ὑψηλά πρόσωπα. Προφανῶς κανείς δέν
ξιπάστηκε καί τόν περασµένο Αὔγουστο
ὁ Γκόρντον Μπράουν τόν ἔβαλε
διευθυντή τῶν ἐκλογικῶν προσόδων. Ἄ,
ξέχασα νά σᾶς πῶ, εἶναι καί πρόεδρος
τῶν «Ἐργατικῶν Φίλων τοῦ Ἰσραήλ», ἀπ’
ὅπου τό 2002 ἔδιωξε τόν Ἄµπραχαµ ὅταν
λογόφεραν. Πάντως ἀπό τή νέα του θέση
ἔγραψε ἕνα γλοιῶδες γράµµα πρός τόν
Ἄµπραχαµ, καθώς ὁ τελευταῖος ἔριχνε
χρῆµα στό κόµµα.

Αὐτό λοιπόν τό... φερέγγυο ἄτοµο ἦταν ὁ
µεγαλύτερος χορηγός τοῦ Μπλαίρ, µετά
τόν λόρδο David Sainsbury!
Πάντως σύµφωνα µέ ὅσα ἐλέχθησαν,
ὁ λόρδος Michael Abraham Levy, πού
ἐπί χρόνια µάζευε τά χρήµατα γιά τό
Ἐργατικό Κόµµα, ὡς fundraiser, δέν
εἶχε βρεῖ τίποτε τό µεµπτό. Ἄλλωστε
ὁ «θεωρητικός ἡγέτης τοῦ βρετανικοῦ
ἑβραϊσµοῦ» (κατά τή «Jerousalem Post»),
καί στενός φίλος τοῦ Μπλαίρ ἀπό τό
1994 πού τόν εἶχε γνωρίσει σέ δεῖπνο τοῦ
Ἰσραηλινοῦ διπλωµάτη Gideon Meir, κι
ἄλλοτε µπέρδευε λίγο τή νοµιµότητα
µέ τήν παρανοµία: Μόλις πρό µηνῶν
ἀπαλλάχτηκε ἀπό τίς κατηγορίες πού

Πόθεν ὅµως αὐτό τό χρῆµα καί µέ ποιόν
σκοπό; Διαβάζουµε στήν «Τέλεγκραφ»:
«Πέρυσι ὁ Ἄµπραχαµς φωτογραφήθηκε
σέ χειραψία µέ τόν τότε Ἰσραηλινό πρέσβη
Zvi Heifetz, πού ἀνακρίθηκε γιά νά
ἀπαλλαχθεῖ πρόσφατα ἀπό τίς κατηγορίες γιά ξέπλυµα χρήµατος. Ὁ κύριος
πρέσβης ἦταν πού ἐσχάτως πρότεινε τόν
Μπλαίρ γιά τή θέση τοῦ ἀπεσταλµένου
γιά τήν εἰρήνη στή Μέση Ἀνατολή.»
Γιά πεῖτε µας τώρα, ποιός ἔδινε τίς λίρες
στό κόµµα τοῦ Μπλαίρ, καί τί κέρδιζε ἀπό
τό λάδωµα αὐτό; Μόνο, παρακαλοῦµε,
µήν σᾶς πιάσει πάλι τό συνωµοσιολογικό
καί τό ἀντισηµιτικό: Ἀπαγορεύεται κάθε
συσχετισµός µέ τή βρετανική πολιτική
στό Μεσανατολικό καί κάθε ἀναζήτηση
κοινῆς καταγωγῆς µεταξύ τῶν ἀνωτέρω
ὀνοµάτων. Ἄλλωστε ἄν ὑπῆρχε κάτι
τέτοιο θά τὄγραφε κι ὁ ὑπόλοιπος Τῦπος,
ἔτσι δέν εἶναι;

Μιά εἰκόνα, χίλιες (ἀπαγορευµένες) λέξεις

Στήν Χεβρώνα τῆς Δυτικῆς Ὄχθης, στίς 26 Νοεµβρίου τό πρωί, Ἰσραηλινοί ἔποικοι ἀπό
τόν οἰκισµό Beit Hadessah ὁπλισµένοι µέ τσεκούρια εἰσέβαλαν στό Παλαιστινιακό
σχολεῖο Κόρντοµπα. Σπάσανε βρύσες, ἀπείλησαν τίς µαθήτριες καί προσπάθησαν νά
βάλουν φωτιά στό κτίριο. Δέν ἦταν ἡ πρώτη φορά πού συνέβαινε κάτι τέτοιο. Οὕτως
ἤ ἄλλως, καί παρά τήν ὕπαρξη τοῦ φυλακίου τοῦ ἰσραηλινοῦ στρατοῦ στά 200 µέτρα
ἀπό τό σχολεῖο, οἱ πιτσιρίκες σέ καθηµερινή βάση ἀπειλοῦνται ἀπό τό κοπάδι τῆς
φωτογραφίας καί ἀναγκάζονται ἐθελοντές ἀπό ὅλες τίς χῶρες τοῦ κόσµου (πολλοί
εἶναι Ἑβραῖοι) νά τίς συνοδεύουν, χωρίς νά σώνεται καί πάλι ἡ κατάσταση. Μόλις πρίν
ἕναν χρόνο (βλ. τ. 208, 22/11/06) καταγράφαµε τό συµβάν µέ τήν 19χρονη Σουηδέζα
Τόβε Γιόχανσον πού ἔπεσε αἱµόφυρτη ὅταν ἕνας ἀπο τούς ἔποικους πού ἔφτυναν καί
κλωτσοῦσαν τήν ὁµάδα τῶν ἐθελοντῶν δέν ἀρκέστηκε στόν ψαλµό «Σκοτώσαµε τόν
Ἰησοῦ, θά σκοτώσουµε κι ἐσᾶς» ἀλλά τῆς ἔσπασε ἕνα µπουκάλι στό πρόσωπο - µαζί καί
τό ἀριστερό της ζυγωµατικό. Ἔτσι, οἱ ἐπίγονοι τοῦ µακελλάρη Μπαρούχ Γκολντστάιν,
µέ τήν προστασία 5.000 στρατιωτῶν, συνεχίζουν νά τροµοκρατοῦν 200.000 ἄοπλους
Παλαιστίνιους. Θά µοῦ πεῖτε βέβαια ὅτι οἱ τελευταῖοι ἔχουν τώρα τή... σύνοδο τῆς
Ἀννάπολης γιά νά ἐλπίζουν. Σωστό κι αὐτό, ποιός τή χάρη τους...
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Ἀπό τή Βοσνία στήν Κοµοτηνή
φανατικοί ὑπέρµαχοι ὄχι µόνο τοῦ πολιτικοῦ
ἰσλάµ ἀλλά καί τῶν φασιστικῶν ἰδεῶν
καί πρακτικῶν. Ἐπεσήµανε τή δράση τῶν
ἰσλαµιστῶν πού «ἀξιοποιήθηκαν» τόσο στή
Βοσνία κατά τῶν Σέρβων ὅσο καί διεθνῶς ὡς
τροµοκράτες (χαρακτηριστικό παράδειγµα
οἱ δύο ὑπαρχηγοί τοῦ Μπίν Λάντεν πού
σκοτώθηκαν ἀπό τούς Σέρβους) καί ἔδωσε
στοιχεῖα γιά τό πῶς στήθηκε ἡ µυθολογία
γύρω ἀπό τή «σφαγή τῆς Σρεµπρένιτσας».

Τό βράδυ τῆς 3ης ∆εκεµβρίου, στό
Ἐµποροβιοµηχανικό Ἐπιµελητήριο Ροδόπης,
ἡ ἐκδήλωση τοῦ «Ἀντιφωνητῆ» µέ τίτλο
«Ἐθελοντής στό πλευρό τῶν Σερβοβόσνιων»
δέν ἦταν αὐτό πού ἀναµέναµε, τουλάχιστον
ἀπό πλευρᾶς ἐνδιαφέροντος τοῦ κοινοῦ
τῆς Κοµοτηνῆς. Μιά τόσο ἐνδιαφέρουσα
συζήτηση, µέ ἕνα τόσο ξεχωριστό πρόσωπο
σάν τόν Κυριάκο Καθάριο καί εἰσηγητή
τόν χειµαρρώδη πρόεδρο τοῦ «∆ικτύου
21» Φαήλο Κρανιδιώτη, ἦταν κρῖµα πού
περιορίστηκε µόνο σέ ἕναν µικρό κῦκλο
ἀνθρώπων, θά λέγαµε δεδοµένων.
Ἡ ἐκδήλωση εἶχε κατ’ ἀρχήν
ἐνδιαφέρον ἐγκυκλοπαιδικό, καθώς ὁ Φ.
Κρανιδιώτης µέ µιά ἱστορική ἀναδροµή
ἀνέδειξε τό πῶς οἱ µουσουλµάνοι τῆς
Βοσνίας, παρά τήν µή ὀθωµανική (καθότι
σλαβική) τους ρίζα, ὑπῆρξαν ἀνέκαθεν

Ὁ Κυριάκος Καθάριος, µέ τόν
πηγαῖο καί ἐνθουσιώδη λόγο του, ἐντυπωσίασε. Ἡ ἀνθρώπινη ποιότητα, ἡ
καθαρότητα τῶν θέσεων, τό ἦθος καί ἡ
εὐθυκρισία του ἄγγιξαν τούς πάντες. Στό
πρόσωπό του ὅλοι εἴδαµε τόν θαυµαστό
ἐκεῖνον Ἕλληνα πού συχνά παραµένει
ἀνώνυµος ἀλλά δοθείσης εὐκαιρίας εἶναι
αὐτός πού σώνει τήν παρτίδα γιά τόν τόπο
µας: ἡ µαγιά πού ἔλεγε ὁ Μακρυγιάννης.
Ἄς εἶναι καλά, µᾶς χάρισε µιά θαυµάσια
βραδυά καί µᾶς γέµισε αἰσιοδοξία καί πίστη.
Μακάρι νά ἐπωφελοῦνταν κι ἄλλοι ἀπό
τήν παρουσία του στήν Κοµο-τηνή, πολλά
θά εἶχαν νά µάθουν καί νά διδαχθοῦν.
Εὐχαριστοῦµε καί αὐτόν µά καί τόν Φαήλο
(πού ἦρθε ἰδίοις ἀναλώµασι ἀπό τήν Ἀθήνα
γιά τήν ἐκδήλωση), καθώς εἶναι µεγάλη
παρηγοριά ἡ γνωριµία κι ἐπαφή µέ Ἕλληνες
πού συνεχίζουν νά τιµοῦν τό βαρύ µας
ἐθνώνυµο.

Τό βιβλίο τῶν Σ. Λιπορδέζη, Ν. Λυγεροῦ καί Ν.
Φωτιάδη «Μαθηµατικές προκλήσεις», πού µετά
τήν ἀγγλική καί γαλλική ἔκδοση κυκλοφορεῖ
τώρα καί στά ἑλληνικά, παρουσιάστηκε στίς
10/12 στήν Κοµοτηνή. Πρόκειται γιά µία
πρωτότυπη συνθετική ἐργασία πού ἐπιχειρεῖ
νά παρουσιάσει, σέ µία ἐντελῶς διαφορετική
συσκευασία ἀπό αὐτήν τῆς σχολικῆς ὕλης, τά
µαθηµατικά καί τή γοητεία τους. Εἰσαγωγικά
παρατίθενται ἱστορικά στοιχεῖα (περί ἀριθµῶν
καί τῶν µυστηρίων τους, τά ἑλληνικά θεµέλια
τῶν µαθηµατικῶν), ἀκολουθοῦν προβλήµατα
µέ νοµίσµατα, σπίρτα κτλ, γρίφοι γεωµετρικοί,
λογικῆς, στρατηγικῆς καί συνδυαστικῆς καί τέλος
ἕνα ἀρχεῖο θεµάτων µαθηµατικῶν διαγωνισµῶν
Ἑλλάδας καί ἐξωτερικοῦ. Μιά πραγµατική
προσφορά σέ ὅσους συνεχίζουν νά ἐκτιµοῦν τήν
ἀξία καί τή χαρά τῆς ἀνθρώπινης σκέψης.

Ιατρική Σχολή & ∆ιάλογος
Από τον Πρόεδρο της Ιατρικής ∆ΠΘ καθηγητή
κ. Μπουρίκα λάβαµε µαζί µε τα υπόλοιπα
ΜΜΕ έγγραφο το οποίο ανέφερε: «Με
αφορµή τελευταία δηµοσιεύµατα του τύπου
και τηλεοπτικών συζητήσεων για γεγονότα
που αφορούν στη λειτουργία του Τµήµατος
Ιατρικής, η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος
συζήτησε το θέµα και κάνει γνωστό σε κάθε
ενδιαφερόµενο ότι η λειτουργία του Τµήµατος
βασίζεται στην τήρηση των κανόνων της
νοµιµότητας, της διαφάνειας και της τήρησης
της ακαδηµαϊκής τάξης. Οποιαδήποτε γεγονότα
εµφανίζονται να παραβιάζουν είτε τους
κανόνες της νοµιµότητας είτε τους κανόνες της
ακαδηµαϊκής τάξης, ελέγχονται µε τη δέουσα
προσοχή και αντιµετωπίζονται όπως επιβάλλουν
οι κανόνες λειτουργίας του Τµήµατος...» Με
όλον το σεβασµό στο πρόσωπο του Προέδρου,
αντί άλλου σχολίου επαναλάβουµε τα πολύ
συγκεκριµένα ερωτήµατα που έχουµε θέσει και
αναµένουµε να απαντηθούν ξεκάθαρα:
1. Υπάρχουν ή όχι πλαστές εργασίες- διατριβέςβιβλία υψηλόβαθµων και όχι µόνο µελών ∆ΕΠ
του Τµήµατός του;
2. Για ποιούς λόγους ακυρώθηκε, ανεστάλη (ή
όπως αλλιώς βαφτιστεί η επίµαχη και ο νοών
νοείτο) η εξέλιξη δύο αναπληρωτών καθηγητών
του Τµήµατος σε τακτικούς ενώ καρκινοβατεί
και ενός τρίτου; Έχουν κάποια σχέση µε το
προηγούµενο ερώτηµα;
3. Τι συνέβη και επίκουρη καθηγήτρια υπό

Σχόλια

πτερόεντα...

Μέ τό κοινό ὑπόµνηµά τους (28/11/07) πρός Ἀλογοσκούφη καί Φώλια
οἱ ἁρµόδιοι φορεῖς τῆς Ροδόπης ἐπεσήµαναν τό µεῖζον πρόβληµα πού
δηµιουργεῖ στίς ἐπιχειρήσεις τῆς περιοχῆς ἡ συνεχιζόµενη ἀποχή τῶν
µηχανικῶν καί οἰκονοµολόγων ἀπό τά καθήκοντά τους στόν ἔλεγχο τῶν
ἐπενδύσεων πού ὑπάγονται στόν ἀναπτυξιακό νόµο. Συµφωνοῦµε ἀπόλυτα µέ ὅτι
«τὰ συντεχνιακά συµφέροντα ἔχουν καί ἕνα ὅριο τό ὁποῖο δέν πρέπει νά ὑπερβαίνουν»
ἤ ὅτι «σέ αὐτό τό θέατρο τοῦ παραλόγου, θεσµοθετηµένοι φορεῖς µετατρέπονται
σέ ἐκβιαστικούς µηχανισµούς πίεσης», ὅµως δέν µποροῦµε καί νά ἀγνοήσουµε
τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖον ἐµπλέκονται στήν διαδικασία ἐλέγχου τῶν ἐπενδύσεων
οἱ µηχανικοί καί οἰκονοµολόγοι καί πῶς τελικά ἐγκρίνονται ἤ ὄχι οἱ ἐπενδύσεις
αὐτές. Θέλουµε νά ποῦµε ὅτι τό µεγαλύτερο µέρος τῆς εὐθύνης φέρει ἡ Πολιτεία,
εἴτε γιά τόν τρόπο πού νοµοθετεῖ εἴτε γιά τόν τρόπο πού ὑλοποιεῖ τίς ἐπενδύσεις,
διατηρώντας τό κουµάντο καί τό ἀπυρόβλητο γιά τά πολιτικά πρόσωπα καί
ρίχνοντας τίς ἑκάστοτε εὐθῦνες ἀλλοῦ. Εἶναι ὄντως καιρός νά κλείσει αὐτό τό θέµα
καί ἡ πρόταση τοῦ γ.γ. τῆς Περιφέρειας Δ. Σταµάτη γιά ἐµπλοκή µηχανικῶν ἐκτός
Δηµοσίου, ἴσως δώσει µιά λύση.
Μία σηµαντική πτυχή τῆς κοινοβουλευτικῆς ἱστορίας τῆς Θράκης µᾶς
ἔκανε γνωστή προσφάτως ὁ δηµοσιογράφος καί ἐρευνητής Παντελής
Ἀθανασιάδης. Μέχρι καὶ τὸ 1926, οἱ Ἕλληνες ψήφιζαν στὶς βουλευτικὲς
ἐκλογὲς µὲ τὸ σύστηµα τῶν µεταλλικῶν σφαιριδίων σὲ µιὰ κάλπη χωρισµένη
στὰ δυὸ καὶ ἐξωτερικὰ βαµµένη ἄσπρη καὶ µαύρη: Στὸ ἐπάνω µέρος ὑπῆρχε ἕνα
ἄνοιγµα σὰν σωλήνας καὶ ὁ ψηφοφόρος ἔβαζε µέσα τὸ χέρι του καὶ ἔριχνε ἕνα
µεταλλικὸ σφαιρίδιο στὸ µέρος τῆς κάλπης ποὺ ἤθελε, ψηφίζοντας ἔτσι τὸ «ναί» ἢ
τὸ «ὄχι» γιὰ τὸν συγκεκριµένο ὑποψήφιο. Ὅταν τὸ 1920 ἡ Θράκη ἐνσωµατώθηκε
στὴν ὑπόλοιπη ἑλλαδικὴ ἐπικράτεια, προτάθηκε στὴ Βουλὴ ἡ χρήση χάρτινων
ψηφοδελτίων, ἀφοῦ δὲν µποροῦσαν νὰ βροῦν στὴ Θράκη «καλποδόχα κιβώτια»
ὥστε νὰ ἀναδείξουν τοὺς πληρεξουσίους τῆς περιοχῆς στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ
Ἀντιπροσωπεία. Ἔτσι, ὁ νόµος 2485 καθιέρωσε τὸ χάρτινο ψηφοδέλτιο γιὰ πρώτη
φορά. Κάποιοι παλαιοκοµµατικοί, ὅµως, δὲν ἤθελαν τὰ χάρτινα ψηφοδέλτια πού
δυσκόλευαν τίς νοθεῖες καὶ ἰσχυρίστηκαν ὅτι δὲν µποροῦν νὰ γίνουν ἐκλογὲς στὴ
Θράκη, ἀφοῦ ἐκεῖ οἱ κάτοικοι ἦταν… ἀγράµµατοι! Ἡ ἀπάντηση τοῦ Βενιζέλου
ἤταν πὼς οἱ Θράκες καί ἐγγράµµατοι εἶναι καὶ γνωρίζουν νὰ διεξάγουν ἐκλογὲς
µὲ ψηφοδέλτιο, ἀφοῦ στὰ χρόνια τῆς σκλαβιᾶς ἐξέλεγαν τοὺς δηµογέροντες καὶ τὰ
µέλη τῶν σωµατείων µὲ ψηφοδέλτια.
Δεκτὴ ἔγινε ὁµόφωνα ἀπὸ τὸ Δηµοτικὸ Συµβούλιο Ξάνθης ἡ εἰσήγηση τῶν
«Πολιτῶν γιὰ τὴν Ἀλλαγή» περὶ θεσµοθέτησης δηµοτικοῦ προγράµµατος
ὑποτροφιῶν σὲ νέους ἐπιστήµονες, δηµότες Ξάνθης, γιὰ µεταπτυχιακὲς
σπουδὲς σὲ τοµεῖς ποὺ συνδέονται µὲ τὶς ὑπηρεσίες τοῦ Δήµου καὶ τίς
ἐπιχειρήσεις του. Στόχος εἶναι ἡ ἀξιοποίηση τῆς σύγχρονης ἐξειδικευµένης γνώσης
ἀπὸ τόν Δήµο γιὰ τὸν ἐκσυγχρονισµὸ καὶ βελτιστοποίηση τῶν ὑπηρεσιῶν του, µά
καὶ ἡ προσέλκυση, δηµιουργία καὶ συγκράτηση ντόπιου ἐπιστηµονικοῦ δυναµικοῦ
ποὺ θὰ ἔχει κίνητρο νὰ παραµείνει ἢ καὶ νὰ ἐπιστρέψει στὸν τόπο του γιὰ νὰ
προσφέρει τὶς ὑπηρεσίες τοῦ ἐπ’ ὠφελεία τῆς τοπικῆς κοινωνίας. Ἡ ἀξιέπαινη
πρόταση τῆς ἀντιπολίτευσης θά ἐλεγχθεῖ ἀπό τὴ Νοµικὴ Ὑπηρεσία τοῦ Δήµου καί
ἐφόσον περάσει µακάρι ὄχι µόνο νά προχωρήσει µά καί νά βρεῖ µιµητές.

κρίση για να γίνει αναπληρώτρια και να
αναλάβει τη διεύθυνση κλινικής αιχµής του
νοσοκοµείου
Αλεξανδρούπολης, βρέθηκε
ανεξήγητα «παραιτηµένη» στον ιδιωτικό τοµέα
στη Θεσσαλονίκη;
4. Ποια ακαδηµαϊκή τάξη προβλέπει την
κοινοποίηση (εν γνώσει του Προέδρου
του Τµήµατος) προς τους εκλέκτορες,
εγγράφου επίκουρου καθηγητή υπό κρίση για
µονιµοποίηση µε το οποίο ζητάει χωρίς καµία
απολύτως εξήγηση την «απόσυρση» τεσσάρων
επιστηµονικών εργασιών από το βιογραφικό
του (εντελώς συµπτωµατικά µετά το πρώτο µας
δηµοσίευµα για την πλαστή εργασία);
5. Γιατί δεν ακολουθήθηκε η ίδια πρακτική σε
ανάλογο αίτηµα επίκουρης καθηγήτριας στη
συνέχεια;
6. Καθώς ο κ. Πρύτανης δήλωσε ότι δεν είχε
καµµία σχέση µε τη συγκεκριµένη πλαστή
εργασία στην οποία φιγούραρε το όνοµά
του, δεν θα ήταν χρήσιµο να γίνει γνωστό τι
ποσοστό αντιπροσωπεύουν συνήθως σε ένα
CV οι εργασίες στις οποίες εµφανίζεται το
όνοµα κάποιου χωρίς στην πραγµατικότητα να
έχει ιδέα γι’ αυτές;
Να διευκρινίσουµε, για την οικονοµία του
διαλόγου, ότι κανένα σύνδροµο «Ροµπέν των
∆ασών» δεν µας διακατέχει, δεν συµµετέχουµε
όµως και σε καµµία οµερτά. Τα δηµοσιεύµατα
γίνονται µε την ελπίδα να λειτουργήσουν ως
προτροπή για τις υγιείς δυνάµεις του χώρου να
διαχωρίσουν τη θέση τους και να συνδράµουν
την προσπάθεια. Τώρα είναι η ώρα…

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλῶν & Πλάτωνος 11,
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Μπαµπατζάνικα ρεζιλίκια

Π

έρασε καί ἡ ἐπίσκεψη Μπαµπατζάν
στή Θράκη καί βρισκόµαστε πάλι
νά ψάχνουµε τί (δέν) κερδίσαµε καί τί
χάσαµε. «Προκλητική» τήν χαρακτήρισαν
τά ΜΜΕ καί κάποιοι πολιτικοί κῦκλοι,
παρότι ἐµεῖς δέν εἴδαµε οὔτε κι ἀκούσαµε
τίποτε καινούργιο. Ὑπῆρξαν ὄντως
κάποιες προκλήσεις, αὐτές ὅµως ἦταν
ἀπό τήν πλευρά τῆς Ἀθήνας.
Κι ἐξηγούµαστε.

ἐπίπεδο τριῶν δήµων (Ξάνθης, Κοµοτηνῆς καί ∆ιδυµοτείχου). Τό ποιός θά ἐλέγχει
αὐτήν τήν ἐκλογή δέν χρειάζεται καί
πολύ µυαλό γιά νά τό φανταστεῖ κανείς...
Μάλιστα εἶναι χαρακτηριστικός (καί
ἐξαιρετικά δυσοίωνος) ὁ τρόπος µέ τόν
ὁποῖον ὁ µουφτής µένει ἐντελῶς ἔξω ἀπό
τήν ἱστορία αὐτή: Μέ δεδοµένους τούς

1) Ἡ ἐπίσκεψή του χαρακτηρίστηκε «ἰδιωτική». Μάλιστα, ἕνας ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κάνει τήν... ἰδιωτική
του ἐπίσκεψη µέ τή συνοδεία
τῶν αὐτοκινήτων τοῦ Προξενείου, µέ τήν Τροχαία νά
κλείνει τούς δρόµους πού θά
περνοῦσε, µέ τήν Ἀστυνοµία
νά φυλάει τό γραφεῖο τοῦ
ψευτοµουφτῆ... Καί, βεβαίως, Ἡ ἀπόλυτη ἑλληνική ξεφτίλα: Ὁ Τοῦρκος ΥΠΕΞ κάτω ἀπ’ τό
ἀφοῦ εἶναι ἰδιωτική ἡ ἐπί- µπαϊράκι του καί τήν ταµπέλα τοῦ διαλυµένου σωµατείου,
σκεψη δέν ἔχει κανέναν λόγο µέ ὅλη τή µειονοτική ἡγεσία. Ἄ ναί, ἔχει κι ἑλληνική σηµαία!
στό πρόγραµµά της ἡ χώρα
µας (ποιόν θά δεῖ, ποῦ θά πάει...) Ὡραία
συσχετισµούς τῶν δυνάµεων, εἶναι σαφές
λύση βρῆκαν τά σαΐνια τοῦ ΥΠΕΞ µας
ὅτι πρόκειται γιά παράδοση οἰκονοµικῆς
γιά τίς ποµπές τους!
ἐξουσίας στά χέρια τῆς Ἄγκυρας.
2) Ὑποτίθεται ὅτι ὁ Μπαµπατζάν µᾶς κου3) Πῆγε, λέει, ὁ Μπαµπατζάν στήν
βαλήθηκε γιά νά κανονιστεῖ ἡ ἐπίσκεψη
«Τουρκική Νεολαία Κοµοτηνῆς», πού
τοῦ Καραµανλῆ στήν Ἄγκυρα. Τή µέρα
ἔχει ὑποτίθεται διαλυθεῖ ἀπό τά ἑλληνικά
λοιπόν τῆς ἄφιξής του στήν Ἀθήνα,
δικαστήρια. Συνάντησε τόν παράνοµο
τό µαγαζί τῆς Ντόρας ἑτοίµασε γιά
«µουφτή» Κοµοτηνῆς, Ἰµπράµ Σερήφ,
κατάθεση στή Βουλή σχέδιο νόµου γιά τή
καί µάλιστα ὁ τελευταῖος ἦταν κι ὁ
«∆ιοίκηση καί ∆ιαχείριση τῶν Βακουφίων
µοναδικός πού τόν προσφώνησε στήν
τῆς Μουσουλµανικῆς Μειονότητας στή
µεγάλη µάζωξη µέ τήν «Συµβουλευτική
∆υτική Θράκη καί τῶν περιουσιῶν τους».
Ἐπιτροπή». Μίλησε γιά «Τούρκους» τῆς
Χωρίς τό παραµικρό ἀντάλλαγµα, δίχως
Θράκης πού δέν πρέπει νά φοβοῦνται νά
τήν ἐλάχιστη πρόοδο στίς διµερεῖς
δηλώνουν τήν καταγωγή τους.
σχέσεις, ξαφνικά καί προκλητικά δίνεται
δῶρο στήν Τουρκία, σάν καλωσόρισµα,
ἕνα νοµοσχέδιο (κατατέθηκε δυό µέρες
µετά) πού ὁρίζει τό πῶς θά ἐκλέγονται
πλέον οἱ διαχειριστικές ἐπιτροπές τῆς
βακουφικῆς περιουσίας καί µάλιστα σέ

Θ. Δραγώνα ὑπέρ
δηµόσιων σχολείων
Τελικά καλά λένε, µόνο τοῦ σπανοῦ
τά γένεια δέν βγαίνουν. Νά πού µιά
ἐρώτηση τῆς καθ. Θάλειας Δραγώνα
(29/11/2007) πρός τόν ὑπουργό Παιδείας
Εὐριπίδη Στυλιανίδη, ἀναφορικά µέ
τή µή παρεχόµενη δηµόσια ἐκπαίδευση
στά παιδιά τῆς µειονότητας, µᾶς
βρίσκει ἀπολύτως σύµφωνους! Νά
ἐλπίσουµε ὅτι ἀκόµη καί µέ τήν πιό
«ἐκσυγχρονιστική» ἄποψη - ὅταν αὐτή
συνδυάζεται µέ γνώση τοῦ θέµατος
κι ὄχι µόνον ἰδεολογήµατα - ὑπάρχει
χῶρος συνεννόησης; Μακάρι. Ρωτᾶ
λοιπόν (γιατί ἄραγε µόνη της, ὅταν στήν
ἄλλη ἐρώτηση, γιά τήν ΕΠΑΘ, βρέθηκαν
3 ἀκόµη νά ὑπογράψουν...) ἡ βουλευτής
τοῦ ΠαΣοΚ:
Στον νοµό Ροδόπης υπάρχουν περίπου
10 δήµοι από τους οποίους τρεις
κατοικούνται από µέλη της µειονότητας,
όπως ο Δήµος Φιλύρας ο Δήµος Αρριανών
και ο Δήµος Σώστη µε συνολικά
πληθυσµό 25.000 περίπου ανθρώπων.
Σε αυτούς τους δήµους δεν υπάρχουν
δηµόσια γυµνάσια. Στους άλλους δήµους
του Νοµού που κατοικεί η πλειονότητα,
σε κάθε έδρα του δήµου, και σωστά,
υπάρχει ένα δηµόσιο γυµνάσιο. Με τις
πρόσφατες φυσικές καταστροφές που
επιδείνωσε το ήδη προβληµατικό οδικό
δίκτυο και την έναρξη του σχολικού
έτους έρχεται για άλλη µια φορά στην

∆

ηλαδή τώρα προσπαθοῦν νά µᾶς
πείσουν κάποιοι ὅτι αἰφνιδιάστηκαν;
Ἐµεῖς πάντως πού ρωτηθήκαµε πρίν
τήν ἐπίσκεψη, ὅλα αὐτά ἐπί λέξει τά
προείπαµε, ἀφοῦ τά βλέπουµε κάθε τόσο
επιφάνεια το πρόβληµα της απουσίας
δηµοσίων γυµνασίων και η αδιαφορία της
πολιτείας στο θέµα της ίδρυσης τους στις
περιοχές που κατοικούνται από τα µέλη
της µειονότητας.
Πρόσφατα καθιερώθηκε πιλοτικά η
διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας
στα δηµόσια γυµνάσια της περιοχής
της Θράκης για την προστασία των
γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων των κατοίκων
και µε σκοπό να καταστήσουν το δηµόσιο
γυµνάσιο ελκυστικό για τα παιδιά της
µειονότητας. Πώς είναι δυνατόν να
προχωρά η πολιτεία στην υλοποίηση ενός
τέτοιου µέτρου και παράλληλα να µην
ιδρύει γυµνάσια; Επειδή η εκπαίδευση είναι δηµόσια και υποχρεωτική και η πολιτεία οφείλει να την παρέχει αναλογικά
στους κατοίκους του νοµού λαµβάνοντας
υπόψη τη γεωγραφική κατανοµή του πληθυσµού και τη δυνατότητα µεταφοράς των
µαθητών στο κοντινότερο δηµόσιο σχολείο.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1) Προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας να
δροµολογήσει την κατασκευή δηµοσίων
γυµνασίων στις άνω περιοχές και µε ποιο
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης;
2) Με ποια πρόσθετα µέτρα, εάν υπάρχουν
τέτοια, προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας
να στηρίξει την δηµόσια εκπαίδευση
συνολικά στην περιοχή;
3) Ποια θα είναι τα θετικά µέτρα που
θα πάρει στα δηµόσια σχολεία για την
προστασία της ετερότητας των µαθητών
των µαθητών της µειονότητας;

νά ἐπαναλαµβάνονται πανοµοιότυπα. Οἱ
κρατοῦντες δέν τά γνώριζαν; Περίµεναν
µήπως νά πάει ὁ ΥΠΕΞ τῆς Τουρκίας στόν
νόµιµο µουφτή; Καί ποιός ζήτησε ἀπό
τούς µαθητές τοῦ µειονοτικοῦ σχολείου
νά περιµένουν τόν ὑπουργό µιάµιση ὥρα
µετά τή λήξη τῶν µαθηµάτων;

Ποµακική γλῶσσα: ΘΑ...

Κ

άτι κουτοπόνηρο πού ἀκούστηκε
ἦταν ὅτι νά, ὁ Ἐρντογάν ὅταν
ἦρθε µίλησε καί κινήθηκε σέ ἄλλο
µῆκος κύµατος, φιλικό γιά τή χώρα
µας καί ἀποστασιοποιηµένο ἀπό τούς
φανατικούς. Μά, φτωχοί µου µαλάκες,
καί ἡ κοπέλα γιά νά «ζεσταθεῖ» θέλει καί
κάποια γλυκόλογα, δέν πᾶς κατευθείαν
στήν διείσδυση. κάθε πρᾶγµα στήν ὥρα
του. Τά λογάκια τ’ ἀκούσατε ἀπό τόν
Ἐρντογάν, φχαριστηθήκατε. Ἔ, ὅταν ὁ
ἄλλος, πού σοῦ ‘ρχεται µετά, λέγεται
Μπαµπατζάν (ὅπερ στά τουρκικά
σηµαίνει «βαρβάτος»), ποιά ὥρα λέτε
ἐσεῖς νά ἔχει ἔρθει;

Σύλλογος Πομάκων ν. Ξάνθης

Κατά Μπαμπατζάν

Με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού
Εξωτερικών της Τουρκίας Αλή
Μπαμπατζάν και τις δηλώσεις του για
τη μειονότητα της Δ. Θράκης θεωρώ
υποχρέωσή μου, ως μουσουλμάνος
Πομάκος και ως Έλληνας πολίτης, να
κάνω τις παρακάτω επισημάνσεις:
Η μειονότητα της Δυτικής Θράκης δεν
αποτελείται μόνο από τουρκόφωνους
μουσουλμάνους αλλά αποτελείται
από Πομάκους, Αθίγγανους και ένα
μικρότερο ποσοστό τουρκόφωνων.
Ειδικά στο νομό Ξάνθης, όπου και ζω,
ο αριθμός των τουρκόφωνων είναι πολύ
μικρός σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
αριθμό των Πομάκων.
Ευχαριστώ τον Αλλάχ που είμαστε
μουσουλμάνοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει
σε καμιά περίπτωση ότι είμαστε
Τούρκοι. Αντίθετα, η πατρίδα μας είναι
η Ελλάδα και χαιρόμαστε που ανήκουμε
στην Ευρωπαϊκή οικογένεια.

Χάρη στήν εὔστοχη ἐρώτηση τοῦ
βουλευτῆ (ΛΑΟΣ) Κώστα Ἀιβαλιώτη,
ἐπιτέλους τοποθετήθηκε τό ὑπουργεῖο
Παιδείας ἐπί τοῦ ποµακικοῦ θέµατος.
Στήν σχετική ἐρώτηση ὁ ὑφυπουργός κ.
Ταλιαδοῦρος ἀπάντησε ὅτι «θά ὑπάρξει
πανεπιστηµιακή µελέτη γιά τήν εἰσαγωγή
τῆς ποµακικῆς πού θά συµπεριλαµβάνει
καί τήν τελική ἐπιλογή τοῦ ποµακικοῦ
ἀλφαβήτου πού θά χρησιµοποιηθεῖ».
Ἦταν µᾶλλον ἡ πρώτη φορά
πού ἀκούστηκαν τέτοια λόγια στήν
ἑλληνική Βουλή καί ἴσως αὐτός εἶναι καί
ὁ λόγος πού δέν ἀναφέρθηκε κανένα
χρονοδιάγραµµα, καµµία συγκεκριµένη
δέσµευση: Ἔ, µήν τά θέλουµε κι ὅλα δικά
µας! Ἐνενήντα (90) χρόνια περιµέναµε,
δέν µποροῦµε νά περιµένουµε καί λίγα
ἀκόµη; Ὥς τότε θά συνεχίζεται κανονικά
τόσο ὁ γλωσσικός ἐκτουρκισµός τῶν
Ποµάκων ἀπό τό ἐπίσηµο ἑλληνικό
κράτος, ὅσο καί ἡ περιθωριοποίηση τῆς
ποµακικῆς ὡς χρηστικῆς γλώσσας στή
µειονότητα.

Ἡ Σαµπιχά στόν Παπούλια

Η Συνθήκη της Λοζάννης αναφέρει
τη μειονότητα της Θράκης ως
θρησκευτική - μουσουλμανική και όχι
ως εθνική τουρκική, όπως προσπαθείτε
να την αποκαλέσετε.
Δόξα τω Θεώ η Ελληνική πολιτεία
και το σύνταγμά της δίνει στους
μουσουλμάνους
Έλληνες
ίσα
δικαιώματα με τα δικαιώματα των
ορθόδοξων
χριστιανών
Ελλήνων
και δεν έχουμε κανένα παράπονο
από την Ελληνική πολιτεία. Για τους
λόγους αυτούς θεωρώ απαράδεκτες
και προκλητικές τις δηλώσεις του κ.
Μπαμπατζάν και προκλητική την
επίσκεψή του στους ψευτομουφτήδες
της Δυτικής Θράκης, οι οποίοι δεν
εκπροσωπούν τον μουσουλμανικό
κόσμο της Θράκης που στο σύνολό του
επιθυμεί την ειρήνη και την πρόοδο
της πατρίδας μας, της Ελλάδας.
Ταχήρ Κόντε, Ξάνθη
(Σ.Σ.: Σήμερα επισκέφτεται τον Σύλλογο
Πομάκων Ξάνθης αντιπροσωπεία από
το Αμερικανικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης. Είναι μια καλή αρχή - στο εξής
δεν θα περνάνε τις απόψεις τους μόνο οι
τουρκοπράκτορες...)

Θυµᾶστε πού γράφαµε πρίν λίγους
µῆνες γιά τόν σύλλογο «ΕΛΠΙΔΑ» τοῦ
Δροσεροῦ Ξάνθης; Ἔ, στίς 22 Νοεµβρίου
βραβεύτηκε στήν παλιά Βουλή γιά τήν
πολύπλευρη
ἐθελοντική
προσφορά
του στούς (µουσουλµάνους Ροµά)
κατοίκους τοῦ οἰκισµοῦ, πού ζοῦν σέ
ἄθλιες συνθῆκες. Μάλιστα τό βραβεῖο
(πού τοῦ ἀπένειµαν ἡ Κίνηση Πολιτῶν
γιά µιάν Ἀνοικτή Κοινωνία καί τό Σῶµα
Ἑλληνικοῦ Ὁδηγισµοῦ) τό παρέλαβε
ἡ πρόεδρος τοῦ συλλόγου Σουλεϊµάν
Σαµπιχά ἀπό τά χέρια τοῦ Προέδρου
τῆς Δηµοκρατίας, Κάρολου Παπούλια.
Ἦταν µιά µεγάλη βραδυά γιά τήν
σπουδαία αὐτή γυναίκα καί γιά ὅλη τήν
προσπάθεια πού περιλαµβάνει πρότυπο
νηπιαγωγεῖο, ἐκπαιδευτικά προγράµµατα
ἑλληνικῆς γλώσσας καί ἐπαγγελµατικῆς
κατάρτισης, ὑγειονοµικές καί ἄλλες
παρεµβάσεις. Συγχαρητήρια σέ ὅλους
τούς συντελεστές καί καλή συνέχεια!
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Andrew Maniotis: ΗΙV ≠ AIDS!!!
Όταν το AIDS πανικόβαλε την ανθρωπότητα
κατά τη δεκαετία του 80, εκείνος ο πανικός
για κάποιους μετατράπηκε σε βιασύνη, για
άλλους σε (πολλά) λεφτά και για άλλους
σε ευκαιρία για δόξα. Το AIDS έγινε κατά
κάποιο τρόπο το Ελντοράντο των ερευνητών
και ο πυρετός του χρυσού (ή του νόμπελ αν
θέλετε) έζωσε πολλούς. Η ανάγκη έφερε τη
βιασύνη και η βιασύνη, όπως πάντα, έφερε το
λάθος.
Στέκει σήμερα η υπόθεση HIV = AIDS; Μήπως
δεν πρόκειται για επιστημονική υπόθεση
πλέον αλλά για μια ψευδοεπιστημονική,
δογματική θέση; Η επιστημονική κοινότητα
κατά πλειοψηφία την ασπάζεται, όμως το
κοινώς αποδεκτό είναι και επιστημονικά
ορθό, όταν μάλιστα νομπελίστες σαν τους
Mullis και Gilbert έχουν ισχυρές ενστάσεις
για το ότι κάποιος ρετροϊός ονόματι HIV
προκαλεί το AIDS. Στο θέμα του AIDS,
μεγαλοεπιστήμονες βαρόνοι (και οι εταιρείες
από κοντά) μοιράσαν τα γνωστικά του πεδία
μεταξύ τους σάν φεουδάρχες, εξόρισαν όσους
διαφώνησαν, και επέβαλαν τον νόμο τους.
Ο ομογενής, διαπρεπής επιστήμων Andrew
Maniotis, επίκουρος καθηγητής και
διευθυντής του προγράμματος κυτταρικής
και αναπτυξιακής βιολογίας του καρκίνου
στο Πανεπιστήμιο του Ιλλινόις, βρέθηκε σε
ρόλο σύγχρονου Γαλιλαίου καθώς διαθέτει
τόσο το επιστημονικό διαμέτρημα όσο και
την ενεργό συνείδηση του χρέους έναντι
της ανθρωπότητας για να το πράξει. Η
συγκλονιστική του συνέντευξη (7/12/07)
στον Λάμπρο Παπαντωνίου αποκαλύπτει
όλες τις πλευρές της υπόθεσης και είναι
αληθινός θησαυρός για τους πολίτες όλης της
υφηλίου. Προσπαθήσαμε από ένα σώμα 70
σελίδων (που θα το ανεβάσουμε ολόκληρο
στην ιστοσελίδα μας) να αποσπάσουμε ένα
δημοσιεύσιμο τμήμα, με την μικρότερη
δυνατή βλάβη του συνόλου.
Λ.Π.: Αγαπητέ κύριε Μανιώτη, πώς βρεθήκατε
να εργάζεστε πάνω στο θέμα του AIDS;
(…) Έπεσα πάνω σε μια σειρά μελετών από ομάδα
επιστημόνων της Αυστραλίας, που δούλευαν στο
Royal Perth Hospital και είχαν σχηματίσει την
ομάδα Perth Group. Συγκεκριμένα, ήταν οι
μελέτες της Ελένης Παπαδοπούλου- Ελεοπούλου,
του Valender Turner, του Τζον Παπαδημητρίου
και άλλων. Οι ακαδημαϊκές μελέτες τους
στη Genetica και άλλες ονομαστές ιατρικές
επιφυλλίδες ήταν οι πρώτες που αμφισβητούσαν
το αν ο ‘HIV’ είχε καταλλήλως απομονωθεί,
και είχαν συγκεντρώσει έναν σημαντικό αριθμό
αποδείξεων ότι το διαγνωστικά τεστ για τον
΄HIV’ ήταν ατελή. (...)
Επιπροσθέτως, άρχισα να διαβάζω άρθρα και
να ακούω τις απόψεις άλλων αξιοσέβαστων
επιστημόνων από όλο τον κόσμο όσον αφορά
την εξίσωση “HIV/ AIDS”. O Dr. Heinz Sanger,
Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας και Ιολογίας στο
Ινστιτούτο Βιοχημείας Max Planck του Μονάχου,
που είπε «Δεν υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις
για την ύπαρξη του HIV». Ο Kary Mullis, ο
Νομπελίστας που ανακάλυψε την PCR [μέθοδο
εξακρίβωσης του DNA], τη βλέπει ακόμα να
χρησιμοποιείται για την εξέταση του ιικού φορτίου
παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις και
κριτικές του. Ο Walter Gilbert, άλλος ένας
Νομπελίστας, που ανακάλυψε τη μέθοδο του
DNA ίχνους (DNA footprinting) ο Dr. Alfred
Hassig, πρώην Καθηγητής ανοσολογίας στο
Πανεπιστήμιο της Βέρνης και πρώην διευθυντής
της Ελβετικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας Αίματος, ο
οποίος θεωρούσε ότι το AIDS είναι ένα σύνδρομο
που προκύπτει από συναισθηματικά έντονο άγχος
που σωματοποιείται και όχι από ιό, ο Dr. Joseph
Sonnabend, ένας από τους πρώτους γιατρούς
της Νέας Υόρκης που ανέλαβαν ασθενείς του
AIDS και ιδρυτής του American Foundation for
AIDS Research ώσπου παραιτήθηκε εξαιτίας
των επιφυλάξεων του όσον αφορά την ψευδή

«έκρηξη του ετεροφυλοφιλικού AIDS» και της
λογικής που του υποδείκνυε να χορηγεί στους
ασθενείς του AZT. Νομίζω ότι είχε πει, κατά λέξη,
«Η εμπορευματοποίηση του ‘HIV’, με δελτία
Τύπου και ανακοινώσεις που λένε ότι είναι ένας
ιός/δολοφόνος που προκαλεί AIDS από μόνος
του χωρίς να έχει ανάγκη τη συνδρομή άλλων
παραγόντων, έχει τόσο πολύ διαστρεβλώσει την
έρευνα και τη θεραπεία ώστε μπορεί να έχει
προκαλέσει χιλιάδες άδικους θανάτους». O Dr.
Donald Abrams, που ήταν Καθηγητής Ιατρικής
στο Γενικό Νοσοκομείο του Σαν Φραντσίσκο,
είπε ότι είχε μεγάλο αριθμό οροθετικών ασθενών
που επέλεξαν να μη πάρουν την αντιρετροϊκή
αγωγή γιατί είχαν δει ότι όλοι οι φίλοι τους που
την είχαν πάρει, είχαν πεθάνει. Και ήταν πολλοί
ακόμα καταξιωμένοι επιστήμονες και γιατροί που
διάβαζα ή άκουγα ότι εξέφραζαν τις αμφιβολίες
τους για το ότι ο ‘HIV’ ήταν η αιτία του ‘AIDS’,
ότι τα αντιρετροϊκά φάρμακα μπορούσαν να
καθυστερήσουν την πρόοδο της ανοσοποιητικής
κατάρρευσης ή ότι οι ιοί μπορούν να προκαλέσουν
καρκίνους στον άνθρωπο. Αντιθέτως, ήταν
πολλοί αυτοί που έλεγαν ότι ο ‘HIV’ δεν μπορεί
να είναι η μόνη αιτία του ‘AIDS’, ή έστω μια από
τις αιτίες του ‘AIDS’, και ότι οι αντιρρήσεις και
οι απόψεις του Duesberg ήταν σημαντικές. Το
ζήτημα με έλκυε όλο και πιο πολύ.
Λ.Π.: Κύριε καθηγητά, μια ευθεία ερώτηση:
Είδατε ποτέ τον ιό HIV στο εργαστήριό σας ή
σε κάποιο άλλο εργαστήριο της χώρας;
A.M: Η απάντηση είναι όχι. Δεν τον έχω δει.
Λ.Π: Πιστεύετε ότι ο HIV προκαλεί το AIDS;
A.Μ: Όχι. Δεν το πιστεύω. Αμφέβαλλα ήδη από την
πρώτη φορά που άκουσα τη διάλεξη του Duesberg
πάνω στο θέμα, τώρα όμως οι αποδείξεις είναι
κατά τη γνώμη μου σαρωτικές και δείχνουν ότι
τα σωματίδια που θυμίζουν ιό και θεωρήθηκαν
κάποια στιγμή ότι αντιπροσωπεύουν τον ‘ΗΙV’,
με κανέναν τρόπο δε μπορούν να προκαλέσουν
AIDS. Για παράδειγμα, μέχρι το 1995 έχουν γίνει
πάνω από 30 δοκιμές για εμβόλια, όπως αυτές
περιγράφονται στα Αρχεία του Κογκρέσσου για
τις παρενέργειες των εμβολίων του HIV και σε
άλλα άρθρα για αποτυχημένες δοκιμές ‘HIV’
εμβολίων. Το περίεργο σε όλες αυτές τις δοκιμές
είναι ότι όχι μόνο δεν προστάτεψαν κανέναν
από τους εμβολιαζόμενους από το να αποκτήσει
ανοσοκαταστολή αλλά ούτε κατέστη δυνατόν
να αναδειχθεί η μοριακή ταυτότητα του ‘HIV’
σε κάποιον από τους εμβολιασμένους. Αυτή
η ολοκληρωτική αποτυχία των εμβολίων δε
βγάζει κανένα νόημα αν όντως ο υποτιθέμενος
ιός ή οποιοδήποτε από τα συστατικά του είχαν
απομονωθεί σωστά και αν όντως είχε αποδειχθεί
πέραν κάθε λογικής αμφιβολίας ότι ο ιός
είναι το αίτιο του AIDS. Γιατί αν όντως τα
συστατικά ή ο ¨ιός του AIDS¨ είχε απομονωθεί
σωστά και είχε πλήρως προσδιοριστεί, τότε
οι επιστήμονες και οι γιατροί θα ήταν σε θέση
να εμβολιάσουν οργανισμούς με αυτά και τότε
αντισώματα εναντίων αυτών των συστατικών θα
παράγονταν, όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση
μιας πραγματικής ιικής μόλυνσης.
Όταν εγχέουν συστατικά του ‘HIV’ σε ζώα,
παίρνουν καμμιά φορά αντισώματα που
αντιστοιχούν εν μέρει στη μοριακή ταυτότητα
του ‘HIV”. Αλλά μέχρι σήμερα, κανένα ζώο (ή
άνθρωπος) που έχει σκόπιμα ή ατυχηματικά
εκτεθεί στον HIV δεν έχει αναπτύξει AIDS,
τουλάχιστον κανένας από αυτούς που
δεν παρουσίαζε άλλους ιατρικούς λόγους
ανεξάρτητους από τον “HIV” ικανούς να του
προκαλέσουν σοβαρή ανοσοκαταστολή. Μάλιστα,
η Merck ανακοίνωσε μόλις τον περασμένο
μήνα ότι η τελευταία και πιο φιλόδοξη δοκιμή
της για εμβόλιο κατά του ‘HIV’ σε ανθρώπους
απέτυχε για μια ακόμη φορά ολοκληρωτικά. Για
την ακρίβεια, αυτοί που δεν πήραν το εμβόλιο
παρουσίασαν στη συνέχεια μικρότερο ποσοστό
θετικών αποτελεσμάτων από εκείνους που είχαν
κάνει το εμβόλιο. Για μένα το ανησυχητικό με την
ομολογία αποτυχίας της δοκιμής της Merck δεν
είναι ότι από στην ομάδα που πήρε το εμβόλιο, 25
επιπλέον άτομα παρουσίασαν οροθετικότητα σε

σχέση με τα άτομα της ομάδας ελέγχου, αλλά ότι
το συνολικό ποσοστό οροθετικών που προέκυψε
στην κάθε ομάδα μπορεί να οφείλεται σε τεχνητά
παράγωγα του ίδιου του διαγνωστικού τεστ ή
σε μη ειδικές αντιδράσεις του οργανισμού. Τα
αποτελέσματα αυτής της δοκιμής μπορεί να μην
έχουν καμμία απολύτως σχέση με τον ‘HIV’.
(…) Ο Stephen Lewis, Ειδικός Απεσταλμένος
της γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών για το HIV/AIDS
στην Αφρική, διαφώνησε με τους Γιατρούς
χωρίς Σύνορα. Είπε ότι άλλα πράγματα είναι
πιο σημαντικά στην Αφρική από το νερό και την
τροφή. Στην 16η Διεθνή Συνδιάσκεψη του AIDS
στο Τορόντο αφού στηλίτευσε τον Νοτιοαφρικανό
υπουργό Υγείας για την προτεραιότητα που έδινε
στο θέμα της διατροφής, αξιολόγησε το νερό και

ρημαγμένες από τη φτώχεια περιοχές…
Λ.Π.: Πιστεύετε ότι ο HIV μεταδίδεται
σεξουαλικά, και τι λέτε για τη χρήση των
προφυλακτικών ως μέτρο πρόληψης;
A.Μ: Θεωρητικά μιλώντας, τα προφυλακτικά
μπορεί να αποδειχθούν σωτήρια για την
πρόληψη εγκυμοσύνης και μιας σειράς από
αφροδίσια νοσήματα, συνεπώς πιστεύω ότι
θα έπρεπε ο κόσμος να ενημερώνεται για τη
χρήση τους από νεαρή ηλικία. Εν τούτοις,
πρακτικά, δεν υπάρχει καμμία απόδειξη ότι ο
‘HIV’ μεταδίδεται σεξουαλικά ή με το μητρικό
γάλα, όπως ανέφερα προηγουμένως. Μάλιστα,
υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για το αντίθετο όταν,
ειδικά με τις εκστρατείες που έχουν εξαπολυθεί
σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα στην Αφρική
για τη χρήση προφυλακτικών και
μικροβιοκτόνων, έχει αυξηθεί ο
ρυθμός εμφάνισης εξελκώσεων
στα γεννητικά όργανα που με τη
σειρά τους οδηγούν σε αφροδίσια
νοσήματα και σε μολύνσεις πάσης
φύσεως, οπότε μάλλον οι εκστρατείες
προφυλακτικών δεν στέφθηκαν
με επιτυχία στην περίπτωση του
AIDS. Η πράξη δείχνει ότι δεν
είχε αντίκρισμα η προώθηση
των προφυλακτικών σε αυτούς
τους ανθρώπους, όπως φαίνεται
από τα στατιστικά περιπτώσεων
εγκυμοσύνης που παραμένουν στα
Ο καθηγητής Ανδρέας Μανιώτης (δεξιά) σε πρόσφατη
ίδια επίπεδα είτε γίνεται υποτιθέμενη
αναγνώριση - τιμή του επιστημονικού έργου του
χρήση προφυλακτικών είτε όχι. Όσον
αφορά τα μικροβιοκτόνα, δύο ευρείας
την τροφή ως έκτο σε σπουδαιότητα ζήτημα για
κλίμακας δοκιμές μικροβιοκτόνων σταμάτησαν
τους κατοίκους. Πιο σημαντικές ήταν πρακτικές
αυτό τον χρόνο γιατί ανακάλυψαν ότι η επάλειψη
όπως ο ψεκασμός των γεννητικών τους οργάνων
αυτών των επιζήμιων χημικών στα γεννητικά
με μικροβιοκτόνα, κατεβατά φαρμάκων και
όργανα των Αφρικανών είχε ως αποτέλεσμα την
όλα τα σχετικά. Μου έκανε κατάπληξη πώς δεν
αύξηση του ρυθμού εμφάνισης της μοριακής
σκέφτηκε ο κ. Lewis ότι αυτοί οι εξαθλιωμένοι
ταυτότητας του ‘HIV’, κάτι που ήταν απλώς μια
άνθρωποι χρειάζονταν καθαρό νερό και λίγο
ακόμα επανάληψη των πρόσφατων ανάλογων
φαγητό ακόμα και για να καταπιούν τα φάρμακα,
αποτυχιών. Για παράδειγμα, το 2000, μια
αλλά και για να εξασφαλίσουν πρώτα επάρκεια
ευρείας κλίμακας δοκιμή για το μικροβιοκτόνο
πρωτεϊνών, που σίγουρα δεν είχαν.
Nonoxynol-9 έδειξε ότι ήταν επικίνδυνο ενώ
Λ.Π.: Γιατί, κατά τη γνώμη σας, δε μπόρεσε
αναμενόταν να είναι αποτελεσματικό. Οι
να βρεθεί ένα αποτελεσματικό εμβόλιο, αφού ο
υποκείμενοι στη δοκιμή έδειξαν μεγαλύτερη
ιός, σύμφωνα με τους Montagnier - Gallo, έχει
συχνότητα εμφάνισης της μοριακής ταυτότητας
εντοπιστεί από το 1983, αν δεν απατώμαι;
του ‘HIV’, γεγονός που αποδόθηκε στα έλκη
Α.Μ.: Διότι, όπως ανέφερα νωρίτερα, τα
που δημιουργούνταν από χημικό ερεθισμό.
συστατικά
ενός ρετροϊού που υποτίθεται
Και πάλι, όμως, το κατεστημένο του AIDS
ότι προκαλεί ανοσοκαταστολή, δεν έχουν
πάντα ανταμείβεται για τις αποτυχίες του, και
απομονωθεί, ούτε έχει αποδειχθεί ότι μπορούν
εκατοντάδες εκατομμύρια κατευθύνονται για
να προκαλέσουν ανοσοποιητική ανεπάρκεια..
παρόμοια πειράματα πάνω στους Αφρικανούς
Προσπάθησαν να μολύνουν χιμπαντζήδες
αλλά και σε άλλους λαούς της Ασίας με βάση μια
με τον ιό, και όταν το έκαναν, είδαν ότι δεν
εσφαλμένη υπόθεση που δεν παρήγαγε ούτε ένα
αρρώστησαν. Εφτιαξαν πολυτελή καταλύματα για
θετικό αποτέλεσμα επί 25 χρόνια…
τη διαμονή τους και οι χιμπαντζήδες ευημερούν
Λ.Π.: Λέγεται ότι η κυβέρνηση Μπους
στα καταλύματα αυτά 25 χρόνια τώρα.
πιέζει για νομοθετική απόφαση ώστε να
Όταν πάλι ξεκίνησαν τις μελέτες σε ερωτικά
γίνει υποχρεωτική η εξέταση όλων των
ζευγάρια ανθρώπων, όπου ο ένας ήταν
Αμερικανών, ηλικίας από 3 ως 80 χρονών, με
οροθετικός και ο άλλος μη οροθετικός, και
το τεστ αντισωμάτων του HIV. Ποια είναι η
έλαβε χώρα η περίφημη έρευνα Padian με 175
γνώμη σας γι’ αυτό;
«παράταιρα» ζευγάρια, βρέθηκε μηδενική αλλαγή
A.Μ: Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος που
στο καθεστώς οροθετικότητας του καθενός.
θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Είχαν κάθε είδους συχνότητα και ένταση στο
Το πιο δαπανηρό, αλλά και καταστροφικό λάθος.
σεξ, και ήταν πάντα «χωρίς προφυλάξεις». Η
Για πάρα πολύ κόσμο. Διότι όταν κάνεις το τεστ
ίδια η Dr. Padian δήλωσε ότι η έρευνά της εκ
σε ανθρώπους που το κατεστημένο του ‘AIDS’
των πραγμάτων αποδεικνύει λανθασμένη την
θεωρεί «χαμηλής επικινδυνότητας», θα προκύψει
επίσημη θεωρία ότι ο ‘HIV’ είναι σεξουαλικά
ένας τεράστιος αριθμός ψευδών θετικών
μεταδιδόμενος, ή έστω εύκολα μεταδιδόμενος.
αποτελεσμάτων, και αυτό σημαίνει ουσιαστικά
Είναι σαχλό και να το λες μόνο. Δεν υπήρξε
ότι θα διαλυθεί η ζωή δεκάδων, ενδεχομένως
καμμία μεταβολή στο καθεστώς οροθετικότητας
εκατοντάδων, χιλιάδων ανθρώπων.
των μελών στο κάθε ζευγάρι, μετά από 10 χρόνια
Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 1992, οι
έντονης ερωτικής ζωής. (…) Υπάρχουν τόσο
Ρώσοι ανέφεραν ότι από τα 20,2 εκατομμύρια
πολλοί τρόποι και παραδείγματα για να δούμε
τεστ αντισωμάτων για τον ‘HIV΄ που έγιναν στη
το γιατί η θεωρία ‘HIV=AIDS’ αποτυγχάνει
Ρωσία, μόνο τα 112 επιβεβαιώθηκαν και κάπου
να εξηγήσει οτιδήποτε για την ανοσοκαταστολή
20.000 ήταν ψευδώς θετικά. Το 1991 προέκυψαν
που παρατηρείται καθώς και για το γιατί όλες
κάπου 30.000 λάθος θετικά από τα 29,4
αυτές οι δοκιμές εμβολίων έχουν αποτύχει. Για
εκατομμύρια τεστ, με μόνο 66 επιβεβαιωμένα…
παράδειγμα, όταν ξεκίνησαν τα προγράμματα
Το 1991 μόνο κάπου 8.000 λάθος οροθετικά
αντιθηλασμού και προειδοποίησαν όλες αυτές τις
αποτελέσματα αναφέρθηκαν σε εγκύους γυναίκες,
Αφρικανές γυναίκες να μη θηλάζουν γιατί υπήρχε
με έξι μόνο επιβεβαιωμένα. 112 επιβεβαιωμένες
έτσι κίνδυνος μετάδοσης του ιού, ανακάλυψαν
μοριακές ταυτότητες του “HIV” σε σχέση με
ότι οι γυναίκες που είχαν πειστεί να μην
120 εκατομμύρια αρνητικές διαγνώσεις μέσα
θηλάσουν τα μωρά τους, είχαν πολύ περισσότερα
σε ένα χρόνο, ή κάπου 30.000 λάθος θετικά
περιστατικά θνησιμότητας στα νεογέννητα παιδιά
αποτελέσματα σε σύνολο 30.000.000 ανθρώπους
τους, γιατί τελικά δεν τους είχαν προσφέρει
την προηγούμενη χρονιά, δεν συνιστούν ενδείξεις
την προστατευρική ανοσία και την κατάλληλη
μείζονος πανδημίας του AIDS.
διατροφή που ο θηλασμός παρέχει σε τέτοιες
Συνέχεια στη σελίδα 7
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Andrew Maniotis: ΗΙV ≠ AIDS!!!
Συνέχεια από τη σελ. 6
(…) Πολλές άλλες μελέτες δείχνουν ότι άτομα
που δεν είναι άρρωστα από καμμία άποψη
προκύπτουν ¨οροθετικά¨ λόγω ψευδούς
διάγνωσης. Αυτοί οι καθόλα υγιείς άνθρωποι
φορούν πλέον την ισόβια στάμπα του AIDS με
όλα όσα αυτή σημαίνει για τη μετα-AIDS ζωή
τους και την κοινωνική περιθωριοποίηση που
τους επιβάλλεται: δεν τους δίνεται ασφάλεια
ζωής. Μπορεί να απολυθούν από τις δουλειές
τους. Το στίγμα του να έχεις AIDS προκαλεί
αυτοκτονίες, όπως έγινε με την περίπτωση του
David Acer, του οδοντίατρου που κατηγορήθηκε
ότι είχε μολύνει με τον ‘HIV’ πέντε ασθενείς του
για να αθωωθεί αργότερα από το CDC (μετά την
αυτοκτονία του) αφού δεν βρέθηκαν ενδείξεις για
το ότι οι 5 ασθενείς είχαν αποκτήσει τη μοριακή
ταυτότητα του ‘HIV’ εξαιτίας του. Αμέτρητοι,
πολλές φορές ανώνυμοι “άλλοι” πέραν του Dr.
Acer, μόλις έλαβαν θετική διάγνωση για “HIV
λοίμωξη” επέλεξαν να δώσουν τέρμα στη ζωή
τους αμέσως μετά. Όταν το 1993 επεξέτειναν τον
ορισμό του AIDS έτσι ώστε να περιλαμβάνονται
σε αυτόν όλοι οι ασθενείς με θετική “HIV”
διάγνωση, ακόμη και χωρίς να παρουσιάζουν
κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας, από
εκείνο το σημείο και μετά η πλειοψηφία των
νέων κρουσμάτων AIDS αφορά πλέον υγιείς
ανθρώπους χωρίς καμμία από τις ευκαιριακές
λοιμώξεις ή σάρκωμα Kaposi που παλαιότερα
χρησιμοποιούσαν για να προσδιορίζουν το AIDS.
Επιδημιολογικές αναφορές από το σύνολο των
ΗΠΑ αποκαλύπτουν ότι τα τελευταία 14 χρόνια η
έλλειψη αρρώστιας έγινε κύριος λόγος διάγνωσης
του AIDS στην Αμερική, και ανάλογα με την
περιοχή, το 45% με 75% όλων των περιπτώσεων
AIDS που αναφέρθηκαν από το 1981 είχαν
εντοπιστεί σε κλινικά υγιείς ¨οροθετικούς¨. Στον
Καναδά, όπου ο ορισμός του AIDS προϋποθέτει
ακόμα κάποια αρρώστια, οι κατά κεφαλήν
αριθμοί του AIDS είναι 18 φορές χαμηλότεροι
απ΄ ότι στις ΗΠΑ.
Λ.Π.: Αν είναι έτσι, τι θα συμβουλεύατε τον κόσμο
να κάνει αν η κυβέρνηση των ΗΠΑ ζητήσει από
τους γιατρούς να κάνουν το τεστ σε όλους τους
ασθενείς τους;
A.M.: Θα τους πρότεινα να απευθυνθούν στους
γερουσιαστές ή στους προϊσταμένους υγείας της
περιοχής τους με επιστολές επισημαίνοντας ότι η
καθολική εφαρμογή της εξέτασης για ‘HIV’ είναι
παραβίαση του Κώδικα της Νυρεμβέργης και
της Συμφωνίας του Ελσίνκι. Είναι παραβίαση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να κατηγορείς
τους ανθρώπους ότι έχουν έναν μεταδιδόμενο ή
διαδόσιμο ιό, τη στιγμή που δεν έχει απομονωθεί

και δεν έχει δείξει να προκαλεί κάποια αρρώστια.
Είναι ο κόσμος του Τζορτζ Οργουελ. Νομίζω
ότι αυτή η σύσταση προήλθε εν μέρει από τη
Νομοθετική Πράξη του 2005 για τη Βιοάμυνα,
τις Πανδημίες κα την ανάπτυξη Εμβολίων και
Φαρμάκων, ένα νομοσχέδιο που φτιάχτηκε
για να εξυπηρετήσει τις τεχνικές καπηλείας
του φόβου από το συμπεθεριό των μεγάλων
φαρμακευτικών εταιρειών με την κυβέρνηση
Μπους, έτσι ώστε να τροποποιηθεί η υπάρχουσα
Πράξη Παροχής Δημόσιας Υγείας, να αυξηθούν
τα δολάρια που ξοδεύονται για τη βιοάμυνα και
τη λεγόμενη κατάσταση ετοιμότητας εν όψει
πανδημίας, να χρησιμοποιούνται πειραματικά
εμβόλια, φάρμακα, ιατρικά προϊόντα ή αντίμετρα
ασφαλείας χωρίς καμία ευθύνη απέναντι σε
αξιώσεις για απώλεια περιουσίας, προσωπική
βλάβη ή θάνατο.
Ένα άλλο βασικό ζήτημα που πρέπει να
εξομαλυνθεί πριν μπει σε εφαρμογή ο νόμος για
καθολική εξέταση είναι ότι οι κατασκευαστές
των διαγνωστικών τεστ για τη μέτρηση του
“HIV” ή την προέλαση του “AIDS” είναι
γνώστες αυτών των ζητημάτων διότι δηλώνουν
στα κουτιά των τεστ ELISA, Western Blot αλλά
και σε αυτά που βασίζονται στο PCR ότι δεν
μπορούν να ανιχνεύσουν τον ιό “HIV” στην
πραγματικότητα.
Για παράδειγμα, η Abbott Laboratory στο
πακέτο του τεστ ELISA για τον εντοπισμό του
HIV αναγράφει ότι το τεστ ELISA δε μπορεί από
μόνο του να χρησιμοποιηθεί για να διαγνώσει
AIDS. Ποιο άλλο τεστ μπορεί να χρειάζεσαι και
γιατί το χρειάζεσαι αν αυτά τα τεστ είναι τόσο
ακριβή; Ίσως η πιο σημαντική δήλωση στο
ένθετο σημείωμα της Abbott’s είναι όταν λέει ότι:
“Προς το παρόν, δεν υπάρχει αναγνωρισμένο
κριτήριο για την απόδειξη παρουσίας ή απουσίας
των αντισωμάτων HIV στο ανθρώπινο αίμα”.
Το σημείωμα της Epitope για το τεστ Western
Blot λέει, μην το χρησιμοποιείτε ως μοναδική
βάση για να διαγνώσετε μόλυνση με HIV. Γιατί
όχι; Το σημείωμα της Roche για το τεστ μέτρησης
ιικού φορτίου του ‘HIV’ λέει ότι δεν προορίζεται
για να χρησιμοποιηθεί ως ανιχνευτικό του ‘HIV’,
ούτε ως διαγνωστικό τεστ για να επιβεβαιώσει
μόλυνση με ‘HIV’. Το τεστ ανάλυσης NucliSens
HIV λέει ότι δεν προορίζεται για χρήση ως τεστ
ανιχνευτικό του ‘HIV’, ούτε ως διαγνωστικό
τεστ για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη μόλυνσης
από τον ‘HIV-1’. Δηλαδή, δεν μπορούμε ούτε να
το ανιχνεύσουμε ούτε να διαγνώσουμε μόλυνση
από αυτό, καταλαβαίνεις το μέγεθος αυτό που
σου λέω; Το τεστ “COBAS AmpliScreen HIV-1¨
λέει ότι δεν προορίζεται για χρήση βοηθητικού

Ἀλληλογραφοῦμε

οἰκονοµική ἐξέλιξη τῆς Ρωσίας στό παγκόσµιο
οἰκονοµικό γίγνεσθαι πού τῆς ἁρµόζει, καί
ποιός βλέπει τό θεριό «Ἀρκούδα» καί δέν τό
φοβᾶται. ∆έν πρέπει ὅµως νά ξεχάσουµε ὅτι
ὅταν ἡ Ρωσία πῆρε τήν ἀπόφαση νά διαλύσει
τό Σύµφωνο τῆς Βαρσοβίας, κρίνοντάς το
ἄγονο πλέον, εἶχε ἐξασφαλίσει τό στρατιωτικό
ὑπόβαρο µέ τίς ἀνάλογες κινήσεις. Ἤδη ἀπό
τή δεκαετία τοῦ 1970 ἄρχισαν νά ὀργώνουν
τό διάστηµα τά φοβερά διαστηµικά ὀχήµατα
πού ἔχοντας λύσει τό µέγα πρόβληµα τῆς
ἀντιβαρύτητας, ἔχουν τήν ἱκανότητα µέ
ὁπλα ἐνισχυµένης µοριακῆς ἀκτινοβολίας
νά κάνουν µεγάλες ἕως τροµερές ζηµιές
στόν ὅποιον ἐχθρό. Ἐπίσης δίπλα σ’ αὐτές,

Ἀπό τόν φίλο κ. Ι. ∆ηµητράτο
(Κέρκυρα) λάβαµε καί δηµοσιεύουµε
τήν κάτωθι ἐπιστολἠ - συνεργασία:
Ἄν τά ἀµερικανικά συµφέροντα τά ἄκρως
άδηφάγα καί τά ἄλλα γύρω τους τά δυτικά
ὑποψιάζονταν σέ ποιόν θά παρέδιδε τήν
προεδρία τῆς Ρωσίας ὁ «µέθυσος» Γιέλτσιν,
ἴσως ἡ παγκόσµια πολιτική σκηνή νά
ἐµπεριεῖχε λιγότερο ἄγχος. Ἀλλά ἄς εἴµαστε
ρεαλιστές. Τίποτε διαφορετικό δέν µποροῦσε
νά γίνει ὥστε σέ σύντοµο χρονικό διάστηµα νά
µήν ἐµφανιστεῖ στό πηδάλιο τῆς Ρωσίας ἕνας
νέος καί δυναµικός «τσάρος». Ἔτσι λοιπόν διά
τοῦ παµπόνηρου Γιέλτσιν βολιδοσκοπήθηκαν
οἱ ἐπιθυµίες τοῦ δυτικοῦ κεφαλαίου, µέσα
σ’ ἕνα στηµένο φιλελεύθερο παιχνίδι, γιά
ν’ ἀκολουθήσει ἡ ἐµφάνιση τοῦ «τσάρου»
Πούτιν, πού ἔβαλε γρήγορα τά βασικά
προβλήµατα στή θέση τους, ἀρχίζοντας
ἀπό τήν κρατικοποίηση τῆς ἐνέργειας καί
βυθίζοντας σέ µεγάλη ἀπόγνωση τίς ἑταιρεῖες
πού µέσα τους κρύβεται τό ἑβραϊκό λόµπυ καί
οἱ ὁποῖες «ἀπαίτησαν» τό µεγαλύτερο κοµµάτι
τῆς ρωσικῆς παραγωγῆς (βλ. Χοντορκόφσκι).
Μέ τή νίκη του στίς ἐκλογές ὁ µικρόσωµος
καί θαυµαστός Πούτιν βάζει ὁριστικά τήν

μέσου διάγνωσης. Τότε για τι προορίζεται; Το
τεστ Western Blot της Cambridge Biotech λέει
ότι η κλινική σημασία των αντισωμάτων του
HIV σε ένα άτομο χωρίς συμπτώματα «δεν είναι
γνωστή». Αυτή η προειδοποίηση στο πακέτο του
τεστ είναι στην ουσία μια έντυπη ομολογία ότι
δεν είναι γνωστό αν ο ‘HIV’ είναι η αιτία του
AIDS. Το γράφουν καθαρά στο πακέτο του τεστ
για τον ‘ΗIV’.
Σκέψου το. “Η κλινική σημασία των
αντισωμάτων του HIV σε ένα άτομο χωρίς
συμπτώματα δεν είναι γνωστή”. Και όμως για
δεκαετίες βομβαρδιζόμαστε διαρκώς από τα
ΜΜΕ και την κυβέρνηση πως η κλινική σημασία
της ύπαρξης αντισωμάτων είναι ότι σημαίνουν
ότι θα πεθάνεις από AIDS. Πώς μπορούν να
δίνουν φάρμακα σε εκατομμύρια ανθρώπων σε
άλλες ηπείρους ή σε παιδιά ή σε οποιονδήποτε
άλλο, χωρίς να ξέρουν την κλινική σημασία του
να προκύπτεις θετικός σε αυτά τα τεστ;
Το τεστ OraSure HIV Western Blot δεν
προορίζεται για να μετράει τον ιό σε αίμα,
πλάσμα ή δείγματα ούρων, ή για να δοθεί άδεια
αιμοδοσίας σε πιθανούς δότες. Για ποιους
προορίζεται τότε; Γιατί άραγε αλλάζει η μοριακή
ταυτότητα του ‘HIV΄ από υγρό σε υγρό του
σώματος, ή γιατί δε μπορούν να βασιστούν σε
αυτό σε περίπτωση δότη αίματος, αλλά μπορούν
σε κάποιον άλλον; Και νομίζετε ότι νοιάστηκε
κανείς από το κατεστημένο του AIDS αν
χρησιμοποιήθηκε σκέτο το Orasure ELISA χωρίς
το επιβεβαιωτικό Western Blot με αποτέλεσμα
να δείχνει η μελέτη Nelson Mandela 4.8 εκατ.
ανθρώπους μολυσμένους το 2001;
Και δεν είναι τυπογραφικά λάθη όλα αυτά στα
σημειώματα των τεστ, είναι προειδοποιήσεις
που
απαλλάσσουν
τους
κατασκευαστές
από οποιαδήποτε ευθύνη. Τα γρήγορα τεστ
αποδείχθηκαν απατηλά, απαγορεύτηκαν, έως
και κατασχέθηκαν από τον FDA2. Γιατί; Διότι
κανένα από αυτά τα τεστ δεν έχει λάβει έγκριση
για την απομόνωση του “HIV.”
Λ.Π.: Ποια είναι η γνώμη σας για τα φάρμακα
του AIDS, κύριε Καθηγητά; Πώς εξηγείτε το
γεγονός ότι από το 1983 μέχρι σήμερα, οι
φαρμακευτικές εταιρίες έχουν κατασκευάσει
πάνω από 32 φάρμακα για να καταπολεμήσουν
την ασθένεια, φάρμακα τα οποία το κατεστημένο
του AIDS χαρακτηρίζει “σωτήρια” όταν κανένα
από αυτά δεν έχει σώσει οριστικά κάποιον από
το AIDS;
A.M.: (…) Το πρώτο φάρμακο κατά του AIDS
ήταν, όπως είπα, το ΑΖΤ, το οποίο αποδείχθηκε
μετά από δοκιμή τεσσάρων μηνών από το
FDA άχρηστο. Ο John Lauretson συνέθεσε μια
συντριπτική αναφορά γι’ αυτή τη δοκιμή. Μέσα
από αρχεία που μπόρεσε να αποκτήσει με βάση
την Πράξη Ελευθερίας της Πληροφόρησης,

πάλι ἐδῶ καί πολλά χρόνια, κινοῦνται καί
µία σειρά µυστικοί διαστηµικοί σταθµοί, τῆς
κατηγορίας ΠΟΛΙΟC - MИP 1,2,3,4... πού
διαθέτουν πυρηνικές νάρκες γιά δορυφόρους
καί ἄλλα διαστηµικά µηχανήµατα, κανόνια
λέιζερ καί κάψουλα διαφυγῆς. ∆ηλαδή ὅταν
ἐµεῖς ξέραµε ὅτι στό διάστηµα ὑπῆρχε µόνο ὁ
διαστηµικός σταθµός MИP, κάναµε λάθος. Σέ
ἄλλες διαστηµικές θέσεις ὑπῆρχαν κι ἄλλοι
τέτοιοι σταθµοί - φύλακες, µυστικοί.
Ἑποµένως οἱ ἀλλαγές στήν Ἀνατολή (πού
σ’ αὐτήν περιλαµβάνεται καί ἡ ἀχανής
Κίνα) ἔγιναν τήν κατάλληλη χρονική
στιγµή, ὑπολογισµένα καί σοφά. Ὅλα ὅσα
ἐπακολούθησαν ἀπό χιλιάδες ἀναλύσεις καί
σχόλια ἦταν προσπάθεια συντονισµένη νά
κρυφτεῖ ἡ ἀλήθεια καί νά δοθεῖ ἡ εὐκαιρία
στό δυτικό κεφάλαιο νά ὀργανωθεῖ
καλύτερα καί νά χάψουµε ἄκριτα τό θέµα
«παγκοσµιοποίηση» µέ ἐπικεφαλῆς τή
Ἀµερική ὡς «µοναδική ὑπερδύναµη», κάτι
πού πλέον, λόγῳ τῆς ρωσικῆς παρουσίας,
ἀνήκει στό παρελθόν.
Συνοψίζοντας: Ἡ ὀργάνωση τῆς ρωσικῆς
οἰκονοµίας ἀκολούθησε τήν κυριαρχία της
στό διάστηµα πού εἶναι ὁριστική, σύµφωνα µέ
τά λεγόµενά της, πρός µεγάλη ἀπαγοήτευση
τοῦ δυτικοῦ στρατιωτικοῦ κατεστηµένου.
Ἀθάνατη Ρωσία, γειά!

τεκμηρίωσε πώς κάποιοι βραχίονες της δοκιμής
Fisch1, όπως ο βραχίονας της Βοστόνης,
προορίζονταν να πεταχτούν έξω γιατί είχαν
αναμείξει τους ασθενείς και έδωσαν το φάρμακο
σε ασθενείς της ομάδας ελέγχου και μάλιστα
σε δόσεις πολύ τοξικές. Το φάρμακο εγκρίθηκε
για χορήγηση σε ασθενείς του AIDS επειδή 19
συνολικά ασθενείς πέθαναν στη λεγόμενη ομάδα
ελέγχου (που δεν είχε πάρει το φάρμακο) σε
αντίθεση με τον μοναδικό ασθενή που πέθανε
στην ομάδα που είχε πάρει AZT. Και αποδείχθηκε
αργότερα ότι η ομάδα που είχε λάβει το AZT,
χρειάστηκε σωτήριες μεταγγίσεις αίματος και
άλλες έκτακτες ιατρικές παρεμβάσεις στη διάρκεια
της δοκιμής για να παραμείνει ζωντανή. Χωρίς
τις παρεμβάσεις στη διάρκεια των τεσσάρων
μηνών, θα πέθαιναν 30 άτομα στην ομάδα που
πήρε το ΑΖΤ έναντι των 19 στην ομάδα που δεν
το πήρε. Στους τέσσερις μήνες, όλοι οι ασθενείς
τοποθετήθηκαν σε αγωγή με ΑΖΤ, μόνο και μόνο
επειδή το κατεστημένο του AIDS δε γνωρίζει πώς
να διεξάγει μια ολοκληρωμένη δοκιμή με ομάδες
ελέγχου. Το αποτέλεσμα; Δύο χρόνια αργότερα,
νομίζω, όλοι οι ασθενείς, και των δύο ομάδων,
είχαν πεθάνει. Φοβερό φάρμακο!
Ξέρω ακόμα ανθρώπους που πήραν τα φάρμακα
και έζησαν καλά ενώ ισχυρίζονται ότι δεν έχουν
παρενέργειες, όπως είναι ο ηγέτης κατά του
απαρτχάιντ Δικαστής Cameron στη Νότιο Αφρική
που έγραψε και βιβλίο γι’ αυτή την εμπειρία του
με τίτλο “Witness to AIDS” (“Μάρτυρας στην
υπόθεση AIDS”). Σ’ αυτό το βιβλίο και σε
άλλα κείμενα που έχει γράψει, αποκαλεί όλους
εμάς που έχουμε επιφυλάξεις για τη θεωρία
“HIV/AIDS¨ «Αρνητές του Ολοκαυτώματος»
επειδή θεωρεί ότι όλοι θα έπρεπε να έχουν την
αντίδραση του δικού του οργανισμού απέναντι
στα φάρμακα, και όσοι δεν την έχουν, ή όσοι
διατυπώνουν επιστημονικές αντιρρήσεις στη
θεωρία “HIV/AIDS”, είναι κατά τη γνώμη του
ανεύθυνοι «Αρνητές του Ολοκαυτώματος».
Προσωπικά φέρω βαρέως τον χαρακτηρισμό
γιατί οι πρόγονοί μου έκαναν πολύ περισσότερα
απ΄ ότι οι λαοί σε άλλες χώρες της Ευρώπης! (...)
Και δυσανασχετώ όταν με αποκαλούν «αρνητή»
γιατί προσβάλλουν το αίμα που χύθηκε στην
Ελλάδα για να προστατευθούν οι Εβραίοι και να
αναχαιτιστούν οι Ναζί.
Η συνέχεια στο επόμενο φύλλο μας

Μπινιές
§
Τό καλό µέ τόν Καβάφη εἶναι ὅτι οἱ στίχοι
του δέν στάζουν ποίηση κι ἔτσι χωρίς
πίεση θά διατρέχουν τούς αἰῶνες
§
Ἡ ἀρχιτεκτονική εἶναι ἡ ποιητική
τοῦ χώρου, καί τό καλό µέ τήν καλή
ἀρχιτεκτονική εἶναι ὅτι εἶναι ἀνοιχτό
βιβλίο. Τή διαβάζουν οἱ πάντες, θέλουν
δέν θέλουν, καί ἐπηρρεάζονται ἀπ’ αὐτή,
τολµῶ νά πῶ, ἀνθρῶποι, φυτά καί ζῶα.
§
Εἶναι δύσκολο στήν ἐποχή µας νά
συναντήσεις τήν καλή ἀρχιτεκτονική.
Λείπει ἡ παιδεία, ὁ ἐπιδειξίας θέλει νά
φανεῖ, ὄχι νά χτίσει. Τά περισσότερα
κτίρια σήµερα µέ τίς εὐφάνταστες
χολυγουντιανές σκηνογραφίες τους
κραυγάζουν: Δεῖτε ἐµένα πρῶτα!
§
Ἀρχιτεκτονική ὅµως εἶναι πρωτίστως
σχέσεις, σχέση µέ τόν χῶρο, σχέση µέ
τόν χρόνο, ἄσχετοι!

Δόν Σάντσο - VRiZΩ Ντου
Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης
SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Κλέφτες
Ὅποιος καὶ νὰ ἦταν ὁ λόγος κλέψατε τὰ
σπίτια τῆς Λουιζίδου, τοῦ Ἀρέστη καὶ τοῦ
Ἀποστολίδη! Ἄλλοι µιλήσατε γιὰ παγκόσµιες ἀλλαγές, ἄλλοι ἱδρύσατε ἐπιτροπὴ
ἀποζηµιώσεων. Δὲν περνάει, καρδιά µου!
Δὲν θὰ περάσει! Θέλετε ξεχωριστὸ κράτος;
Νὰ θέλετε! (...) Ὅµως θὰ ἔρθει µία µέρα ποὺ
θὰ δοθεῖ λόγος γιὰ κάθε παράνοµο βῆµα. Ὁ
κόσµος δὲν ἱδρύθηκε πάνω στὴν παρανοµία
καὶ ἀκολούθως στὴν ἐξεύρεση δικαιολογιῶν
(7-12-07, ἐφ. Ἀφρίκα)
Ἀλεβίτικη νίκη
Στὰ πλαίσια τοῦ σχεδίου τοῦ κόµµατος ΑΚΡ
3000 ἄτοµα θὰ διοριστοῦνε στοὺς τεκέδες
καὶ τοὺς χώρους συνάθροισης τῶν Ἀλεβιτῶν
γιὰ νὰ ἀναθρέψουν τὶς ἑπόµενες γενεές.
Δίνεται τέλος στὴν πολυδιάσπαση τῶν
Ἀλεβιτῶν. Γιὰ πρώτη φορά στὴν περίοδο τῆς
δηµοκρατίας νοµιµοποιοῦνται οἱ Ἀλεβίτες,
Μπεκτασῆδες, Τζαφερί, Μεβλεβί καὶ
Νουσαϊριλί. Ἔτσι θὰ λυθοῦνε τὰ πάγια
αἰτήµατα τῶν Ἀλεβιτῶν, δηλαδὴ οἱ χῶροι
προσευχῆς τους θὰ ἀποκτήσουν τὸ ἀνάλογο
στάτους, θὰ διοριστοῦνε ἄτοµα σὲ αὐτοὺς
καὶ θὰ θεσµοθετηθεῖ ὁ Ἀλεβιτισµός.
(7-12-07, περ. Ἀκσιόν)
(Αὐτὰ βέβαια στὴν Τουρκία γιατί στή
Θράκη τὰ σκιάζει ἡ... σουνιτική φοβέρα!)

Ἀντιφωνήµατα
Τί χειρότερο ἀπό τόν Μπούς στόν Λευκό
Οἶκο; Ὁ διάδοχός του! Ἄν ἐπικρατήσουν
Τζουλιάνι/Χίλαρυ στά χρίσµατα, βλέπω
νά πεθυµοῦµε τόν καθυστερηµένο...
Ἐπιστρέφει ὁ ἰρακινοφάγος Γούλφοβιτς,
ὡς σύµβουλος γιά τά Ὅπλα Μαζικῆς Καταστροφῆς στό Στέητ Ντηπάρτµεντ! Θά
τόν χρειαστοῦν στό Ἰράν, µᾶλλον...
Ὅπου κάτι βελτιώθηκε ἀφότου οἱ 16 µυστικές ὑπηρεσίες τῶν ΗΠΑ ξεµπρόστιασαν τίς κυβερνοµπουστιές καί δικαίωσαν
τήν Τεχεράνη (θυµᾶστε τί λέγαµε γιά τόν
πόλεµο ἀµερικανῶν-νεοσυντηρητικῶν;)
Καταστροφή ὄχι, ἀλλά πάντως ἦττα τοῦ
Τσάβες ἡ καταψήφιση τῶν προτεινόµενων συνταγµατικῶν ἀλλαγῶν. Μᾶλλον
χρειάζεται µαθήµατα ἀπ’ τόν Πούτιν.
Ἱδρύθηκε πάντως (9/12) ἡ Τράπεζα τοῦ
Νότου, ἡ τσαβική ἀπάντηση στήν Παγκόσµια Τράπεζα καί τό ΔΝΤ, ἀπό 7 χῶρες
τῆς περιοχῆς καί µέ κεφάλαιο $ 7 δισ.

Οἱ ἄνθρωποι δουλεύουν...
Ὁ πρόεδρος Γκιοὺλ τήν ἐπίσκεψή του
στὸ Τουρκµενιστάν, συνοδευόµενος ἀπὸ
ἐπιστήµονες, πληροφορήθηκε σχετικὰ µὲ
τὸ θέµα τῆς ἵδρυσης κοινοῦ ἀλφαβήτου
ἀνάµεσα στὶς τουρκικὲς δηµοκρατίες, ποὺ
θὰ διευκολύνει καὶ τὴν ἐπικοινωνία µεταξύ
τους. Οἱ ἐπιστήµονες ἀνέφεραν στὸν
Γκιοὺλ πὼς θὰ πρέπει νὰ εἶναι µία γλῶσσα
βασισµένη στὸ λατινικὸ ἀλφάβητο καὶ µὲ 34
γράµµατα. Ἐπίσης τοῦ πρότειναν νὰ ἱδρυθεῖ
ὑπὸ τὴν αἰγίδα του «Γενικὴ Γραµµατεία
Τουρκικοῦ Κόσµου» καὶ νὰ ἡγηθεῖ ὁ ἴδιος.
Ὁ πρόεδρος θὰ κάνει τὴν δεύτερή του
ἐπίσκεψη σὲ τουρκικὴ δηµοκρατία, στὶς 1215 Δεκεµβρίου στὸ Καζακιστάν.
(9-12-07, ἐφ. Ζαµάν)

Καπάκι στήν «εἰρηνοσύνοδο» τῆς Ἀννάπολης, τό Ἰσραήλ ἀνακοίνωσε νέο
ἐποικισµό 306 κατοικιῶν στήν Ἀν. Ἱερουσαλήµ, χλευάζοντας τήν ἔκκληση Ράις.

Τό χταπόδι
Ἡ ἐπιτροπὴ ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων τοῦ
Εὐρωπαικοῦ Κοινοβουλίου ποὺ βρίσκεται
γιὰ ἐπαφὲς στὴν Τουρκία διαπίστωσε ¨µία
θλιβερὴ αὔξηση στὰ περιστατικὰ τῶν
βασανιστηρίων¨ . Σύµφωνα µὲ τὴν ἐπιτροπὴ,
τὰ βασανιστήρια εἶναι διαδεδοµένα καὶ
αὐτοὶ ποὺ τὰ διαπράττουν δὲν τιµωροῦνται.
Στὸ θέµα µάλιστα τῶν ἐξωδικαστικῶν
ἐκτελέσεων παρατηροῦµε τὶς γνωστὲς
ἐξελίξεις. Στὴν περίπτωση τῆς Μαλάτιας
ὅπου ἔκοψαν τὸ λαιµὸ σὲ τρία ἄτοµα, οἱ
κατηγορούµενοι
συλλαµβάνονται
τήν
παραµονή νά κάνουν βολές. Τὴν ἄλλη
µέρα ὅµως, τὰ ἴδια ὅπλα βρίσκονται στὸν
χῶρο τοῦ ἐγκλήµατος. Ὅπως ἀνάλογα
ἔγινε καὶ στὴν δολοφονία τοῦ Χρὰντ Ντίνκ.
Ὅπως ἀνάλογα ἔγινε καὶ στὴν δολοφονία
τοῦ καθολικοῦ πάστορα Σαντόρο στὴν
Τραπεζούντα… Ὅπως ἀνάλογα εἶχε γίνει
στὴν περίπτωση τοῦ Ἀµπντὶ Ἰπεκτσί, τοῦ
Ντογὰζ Ὀζούν, τοῦ Μπεντρεντὶν Τσοµέρτ,
τῶν 7 φοιτητῶν καὶ ἀµέτρητων ἄλλων….
Στὴν σφαγὴ τῆς Μαλάτιας τὴν ¨σκανδάλη¨
τράβηξαν ἐθνικιστὲς νέοι, ὅµως εἶναι
φανερὸ ὅτι ὑπάρχει ἕνα ¨ἐπίσηµο χταπόδι¨
τὸ ὁποῖο ἐνθαρρύνει τοὺς δολοφόνους
καὶ ἐπιµηκύνει τὰ χέρια τους πρὸς κάθε
κατεύθυνση. Ἀπὸ τὶς καταθέσεις τῶν
κατηγορουµένων καὶ ἀπὸ τὶς καταγραφὲς
τῶν τηλεφωνικῶν συνοµιλιῶν φαίνεται ὅτι
οἱ πολιτικοὶ καὶ στρατιωτικοὶ ὑπεύθυνοι
εἶναι κολλητοὶ µὲ τοὺς δολοφόνους, καὶ
γιὰ νὰ µὴν ἀποκαλυφθοῦνε αὐτά, κάθε
σηµεῖο τῆς ἔρευνας κουκουλώνεται. Αὐτοὶ
ὅµως οἱ ὁποῖοι ἀπὸ φόβο ἤ συµφέρον δὲν
ἐναντιώνονται στὸ ¨χταπόδι¨, νὰ ξέρουν ὅτι
αὔριο αὐτὸ µπορεῖ νὰ τυλιχτεῖ καὶ στὸ λαιµό
τους.
( 11-12-07, ἐφ. Μιλλιέτ)

Δέν µπορεῖτε νά πεῖτε, ἀναγνωρίσιµος ὁ
«εἰδικός ρόλος» µας στό Μεσανατολικό.
Μιά τραγωδία θἄταν ἡ Ἀννάπολη χωρίς
τή Ντόρα (ν’ ἀλλάζει τά τασάκια...)

Μ.Κ.

kyneg@otenet.gr

Μπά! Γράφει γιά τή Ρωσία ὁ «Βρετανός»
τενεκεδοσυγγραφέας Μάρτιν Ἔιµις; Ἄα,
γιά Ἑβραίους τῆς Ρωσίας, µάλιστα. Εἶπα
κι ἐγώ, λέει ὁ κόρακας κάτι ἄλλο ἀπό κρά;
«Ἡ τιµή τοῦ πετρελαίου δέν συνδέεται πιά
µέ τήν ἀγορά» (Fadel Gheit, κορυφαῖος
ἀναλυτής τῆς Wall Street). Δηλαδή τράπεζες καί σπέκουλα ἀρµέγουν τήν ὑφήλιο.

Δέν ἦταν µόνο τό γιουρούσι στή Θράκη,

οἱ συµφωνίες γιά στρατιωτικές ἀλλαξοκωλιές, ὁ νεκρός πιλότος µας, οἱ ἐπιθέσεις
στίς ἐκκλησίες (κι ὄχι µόνο) τῆς Πόλης
Μᾶς τήν πέσαν καί στά Ἴµια! Τουρκική
ἀκταιωρός ἔκοψε παραγάδια ψαράδων
µας ἐντός τῶν χωρικῶν µας ὑδάτων κι
ἔφυγε ὅταν βαρέθηκε νά προκαλεῖ.
Λές ἄς δῶ ἀπόψε εἰδήσεις. Ὀλυµπιακή,
ἀσφαλιστικό, λαθροµετανάστες... Καλά
ρέ γαµῶτο, ἔχουµε 1992; 15 ὁλόκληρα
χρόνια τί σκατά κάνουν οἱ ἄχρηστοι;
Τό ἑλληνικό ἰνστιτοῦτο ἐπιχειρηµατικῆς
ἠθικῆς βράβευσε µέ ἀριστεῖο ἐπιχειρηµατικῆς ἠθικῆς τήν... Vodafone! Οἱ φῆµες ὅτι
τό βραβεῖο ὑπεκλάπη διαψεύσθηκαν.
Τί «θετικό» βρῆκε ὁ «Ἰός» στό ὑπόδικο
βιβλίο τοῦ Πλεύρη; Ὅτι «ἀποδεικνύει τήν
ταύτιση ἀντισηµιτισµοῦ, φιλοναζισµοῦ καί
σχετικοποίησης τοῦ Ὁλοκαυτώµατος»
Φυσικά τί περιµένεις ἀπ’ ὅσους ψειρίζουν
κάθε ἑλληνικό πταῖσµα καί καταπίνουν
ὅλα τά ἐγκλήµατα τοῦ σιωνισµοῦ; Βρῶµα
ὑπηρεσίας καί σιχασιά φαρισαϊσµοῦ.

ἐκπαίδευσης (Μαραγκός - Τζιώτζιος) ἔχει
κάνα πλάνο γιά τόν τουρκοπρόεδρο τῆς
σχολικῆς ἐφορείας Δερείου πού διόρισε ἤ
δέν τοῦ βρίσκει τίποτε µεµπτό;
Τέλος ἡ νυχτερινή βάρδια τῶν σχολικῶν
φυλάκων στήν Κοµοτηνή, τήν κατήργησε
τό δηµοτικό συµβούλιο. Ἔ, νισάφι, τόσους
ὕπνους χρυσοπληρώσαµε...
Παραµένει ὅµως ἡ ἀπογευµατινή, ὅταν
τά σχολειά εἶναι ἐπίσης κλειστά. Χωρίς
ἐπιστάτες ἤ γραµµατεῖς ἀλλά ἀπό φύλακες φούλ! Βρακί δέν ἔχει ὁ κῶλος µας...
Ὁ τριτοκοσµικός µεταλλευτικός κώδικας
πάντα παρών, ἡ κυβέρνηση πάντα κάνει
(;) τή χαζή, οἱ ἀντιδράσεις ξεθυµαίνουν.
Πῶς νά µήν ἐπιµένουν οἱ χρυσοθῆρες;
Δήµαρχε, νά ρωτήσω κάτι: Στόν ΔΟΝΑ,
πρόεδρο ἔβαλες ἤ αὐτοκράτορα ἔχρισες;
Φαίνεται πώς κάποιος παρεξήγησε τόν
ρόλο του καί ἴσως θέλει µιά ὑπόµνηση.
Λυσσᾶν οἱ τουρκοφυλλάδες κατά τοῦ
Συλλόγου Ποµάκων Ξάνθης. Ἄλλος
ἕνας λόγος νά γιά τόν στηρίξουµε (π.χ.
δίνοντας 5 ψωροευρώ γιά τό ἡµερολόγιό
του - τηλ. 6976467323)

Πασοκικά: Δέν γύρισε µόνον ὁ Πρωτόπαπας στή δουλειά του µά καί ἡ
ὑποψ. βουλευτής Ὄλγα Τσετινέ, πού
εἶχε 6µηνη ἄνευ ἀποδοχῶν ἄδεια ἀπ’
τήν Τράπεζα Ἀττικῆς (Κοµοτηνῆς)
Καί καλά τό ἄνευ ἀποδοχῶν. Ἡ τ.
ὑπερνοµάρχης κ. Φώφη πού, κατά
τό «Ἀντί», ἐξακολουθεῖ νά µή πατάει
στήν τράπεζα πού τήν πληρώνει;
Ὅταν βρέχει πολύ, ἡ Ροδόπη πληµµυρίζει. Ἔτσι ἦταν ἀνέκαθεν, ἀπό
τόν καιρό τῶν Κικόνων. Τί θέλουν
τώρα ὅσοι ζητοῦν ἀπ’ τή νοµαρχία
ἀντιπληµµυρικά καί τέτοια χαζά, τή
ρήξη µέ τό ἔνδοξο παρελθόν µας;
Ρωτᾶµε:

Τό

γραφεῖο

Ἀντιφωνητικές
Δωροπροτάσεις
Γιορτινές
µέρες
ἔρχονται,
εἴπαµε
λοιπόν νά µποῦµε καί
µεῖς στό πνεῦµα τους.
Καί
µιλᾶµε
βέβαια
για τό ἀληθινό τους
πνεῦµα, µή νοµίσετε ὅτι
ἐννοῦµε τίποτε γέννηση
Θεανθρώπου καί ἄλλα
τέτοια
µισαλλόδοξα!
Ὅπως ὅλοι γνωρίζουµε,
αὐτό πού ἐπίκειται καί
κάθε χρόνο τιµοῦµε
εἶναι
οἱ
χειµερινές
µας διακοπές (winter
holidays, πού λέει κι ὁ
πολιτισµένος κόσµος).
Ἔτσι λοιπόν, καί καθώς
ἡ ἀγορά εἶναι αὐτή πού
πρωτίστως
γιορτάζει,
ἐπιλέξαµε
καί
σᾶς
παραθέτουµε
µερικές
προτάσεις γιά δῶρα σ’
αὐτούς πού ἀγαπᾶτε

µειονοτικῆς

(ἀφοῦ χωρίς δῶρο τί σκατά ἀγάπη θά ἦταν αὐτή;). Φέτος
διαλέξαµε µία σειρά ἀπό κοµµάτια πού τά συναπαρτίζουν
ἤ τά διακοσµοῦν διαµάντια σπάνιας ὀµορφιᾶς, τῆς γνωστῆς
φίρµας Σβαρόφσκι. Ἡ ἑταιρεία, ἡ ὁποία στήν πραγµατικότητα
κάνει κοινωνικό ἔργο µέ τίς χαµηλές της τιµές, φέτος
πλασάρει µία σειρά
ἐµπνευσµένη ἀπό τήν
ἑλληνική πραγµατικότητα. Τό πρῶτο κοµµάτι
πού διαλέξαµε (πάνω
ἀριστερά) λέγεται «συµµετοχή» καί ἀναφέρεται
στό κίνητρο πού ἔχει
κανείς σήµερα γιά µιά
οὐσιαστική
παρουσία
καί ἐνεργοποίηση στά
κοινά τῆς πατρίδας
µας. Τό δεύτερο - µιά χαριτωµένη κότα - εἶναι τό κοµµάτι
«πολίτης», πού δίνει µέ µιά διακριτική ἀλληγορία τό
πρότυπο τοῦ αὐριανοῦ πολίτη, µέ τίς πλούσιες ἀρετές πού
ἀπαιτοῦν οἱ σύγχρονοι καιροί. Τό τρίτο εἶναι τό ἐξαιρετικό
κοµµάτι «Τῦπος». Ἕνα θαυµάσιο, χαριτωµένο παπαγαλάκι,
πού λάµπει ὅλο χρώµατα καί ἐφφέ.
Ἡ σειρά εἶχε κι ἄλλα ἐνδιαφέροντα κοµµάτια (µπριζόλες
µέ ἔνθετα µπριγιάν, ἁλυσοπρίονα ἀπό ρουµπίνια,
φραπεδοκαλαµάκια µέ σµαράγδια, πριονοκορδέλες µέ
διαµαντένιες ἐπιγραφές «Ἔχει ὁ Θεός» κτλ) ἀλλά τί νά
πρωτοπροτείνεις...

