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Ἐλᾶτε λοιπόν νὰ γιορτάσουµε!
Ἐλᾶτε νὰ πανηγυρίσουµε!
Εἶναι παράξενος ὁ τρόπος τῆς
γιορτῆς -ὅσο παράξενος εἶναι
κι ὁ λόγος τῆς γεννήσεως τοῦ
Χριστοῦ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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Καλές γιορτές!...

Ἡ ἑφτάχρονη πιτσιρίκα πού πουλάει τά γλυκά στόν δρόµο τῆς Δαµασκοῦ καί ταυτόχρονα γράφει
τά µαθήµατά της (!) δέν ἄφηνε µέ τίποτε τόν Wasim Kheir Beik νά τήν φωτογραφήσει. Τελικά
ὁ φωτογράφος τοῦ πρακτορείου SANA πῆρε αὐτό πού ἤθελε µέ φακό ἀπό 30 µέτρα ἀπόσταση
(µαζί καί τό πρῶτο βραβεῖο γιά τό 2007 ἀπό τήν Ἕνωση Ἀραβικῶν Πρακτορείων Εἰδήσεων),
χαρίζοντας καί σέ µᾶς τή θαυµάσια αὐτή εἰκόνα µέ τά συγκινητικὰ µηνύµατα...

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΡΑΚΗΣ:
Ἀσυµβίβαστα καί «Ἀργοµισθίες»
Συνεχίζουµε σήµερα τά αἰχµηρά
δηµοσιεύµατά µας γιά τό Δηµοκρίτειο
Πανεπιστήµιο
Θράκης,
µπαίνοντας
σέ ἕναν ἀκόµη ἐπικίνδυνο χῶρο,
αὐτόν τῆς Νοµικῆς Σχολῆς. Διπλά
ἐπικίνδυνο, καθότι πέρα ἀπό τά τεράστια
συµφέροντα πού ἁλωνίζουν (ὅπως καί
στήν Ἰατρική), ὑπάρχει καί ἡ σχέση µέ
τόν χῶρο τῆς Δικαιοσύνης, καθώς δέν
µιλᾶµε µόνο γιά µεγαλοδικηγόρους
ἀλλά καί γιά τή σχέση πού (λένε ὅτι)
ἔχει δηµιουργηθεῖ µέ τή Σχολή Δικαστῶν
πού κάθε χρόνο φιλοξενεῖται ἀπό τό
πανεπιστήµιο στή Θράκη. Θέλουµε ὅµως
νά πιστεύουµε ὅτι τά ὑπονοούµενα πού
ἀφήνουν οἱ θριαµβολογίες κάποιων
µά καί οἱ φηµολογούµενες προσφορές
µεταπτυχιακῶν κτλ σέ δικαστικούς
στεροῦνται βάσης καί ἡ Δικαιοσύνη (εἰδικά
µετά τήν ἀποκάλυψη τοῦ παραδικαστικοῦ
κυκλώµατος) θά σταθεῖ στό ὕψος της. Μέ
τίς καλύτερες λοιπόν προθέσεις γιά τό
ἀνώτατο πνευµατικό ἵδρυµα τῆς Θράκης
- τό ὁποῖο κάποιοι ἀρέσκονται νά τό
συγχέουν µέ τίς ἀφεντοµουτσουνάρες
τους - θέτουµε σήµερα κάποια
ἐρωτήµατα, εὐελπιστώντας σέ κάποιες
οὐσιαστικές ἀπαντήσεις. Δέν µπορεῖ
ὅλα νά σπρώχνονται ἐσαεί κάτω ἀπό τό
χαλί!
Ἡ
συντριπτική
πλειοψηφία
τῶν καθηγητῶν τῆς Νοµικῆς Σχολῆς
Θράκης εἶναι πλήρους ἀπασχόλησης.
Τί σηµαίνει αὐτό; Σηµαίνει ὅτι πέρα
ἀπό τόν καθηγητικό τίτλο, τόν ἐξόχως
χρυσοτόκο στίς δικαστικές αἴθουσες,
ἔχουν καί κάποιες ὑποχρεώσεις: «Οἱ
ὧρες διδασκαλίας καί παρουσίας στούς
πανεπιστηµιακούς χώρους τῶν µελῶν
ΔΕΠ πλήρους ἀπασχόλησης δέν µπορεῖ
νά πραγµατοποιοῦνται σέ λιγότερο ἀπό
τρεῖς (3) ἡµέρες ἑβδοµαδιαίως. Ὁ ἔλεγχος

Ἀλλά...

...Ἀλλά κάποιοι δέν σκοπεύουν νά µᾶς ἀφήσουν νά
περάσουµε ἥσυχες µέρες. Άνήµερα τῶν Χριστουγέννων εἴχαµε περιοδεία στή Θράκη (Κοµοτηνή, Ξάνθη, Ἀρριανά, Μέγα Δέρειο...) ΔΥΟ
ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ!!! Μέχρι τώρα εἴχαµε τούς διπλωµάτες,
τώρα πλάκωσαν καί οἱ καραβανάδες τῆς γείτονος, νά γυρνᾶνε καί στά χωριά τῆς
Θράκης! Τί ἔγινε ρέ σεῖς ἐκεῖ στήν Ἀθήνα, στή λεγόµενη Κυβέρνηση, ἄλλαξε κάτι καί
δέν τό µάθαµε; Ἤ µᾶς ἦρθαν κι αὐτοί στά πλαίσια τῆς Ἑλληνοτουρκικῆς «φιλίας»;

Ψήφισμα - καταπέλτης κατά Τουρκίας καί «εκσυγχρονιστών»!

γίνεται ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Τµήµατος».
Καί ἐπίσης ὑποχρεοῦνται νά βρίσκονται
ἄλλες 14 ὧρες τή βδοµάδα στό γραφεῖο
τους (ὄχι τήν ἴδια µέρα) - χώρια τά
διδακτικά τους καθήκοντα τῶν 6 ὡρῶν
ἑβδοµαδιαίως. Πόσοι καθηγητές εἶναι
συνεπεῖς σ’ αὐτό; Τά τερτίπια µέ τίς
«συνδιδασκαλίες» πού ἐπιστρατεύτηκαν
γιά τόν ὑποδιπλασιασµό (καί βάλε)
τῶν παρουσιῶν τους εἶναι νόµιµα;
Ἀληθεύουν οἱ φῆµες ὅτι ὑπάρχουν
κάποιοι «ξεχασµένοι» ἐπί χρόνια; Καί τί
εἴδους διδακτικό ἔργο διεκπεραιώνουν
ἀπό τήν Ἀθήνα ἤ τή Θεσσαλονίκη, ὅπου
µένουν µόνιµα; Θυµίζουµε τήν πρόβλεψη
τοῦ νοµοθέτη (ἄρθρο 4) περί ἐλέγχου: 1.
Ἡ παράβαση τῶν ἀνωτέρω ὑποχρεώσεων
συνιστᾶ πειθαρχικό ἀδίκηµα. Κατά τά
λοιπά ἐφαρµόζονται οἱ διατάξεις τοῦ
Ποινικοῦ Κώδικα. 2. Ἡ πειθαρχική δίωξη
ἀσκεῖται εἴτε αὐτεπάγγελτα εἴτε κατόπιν
ἀναφορᾶς καί χωρίς ὑπαίτια καθυστέρηση
ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Τµήµατος ἤ ἀπό τόν
Πρύτανη τοῦ οἰκείου ΑΕΙ».
Συνέχεια στή σελίδα 4

Στίς 15 Δεκεμβρίου 2007 το ψήφισμα της
Διεθνούς Ένωσης Επιστημόνων Ερευνητών
Γενοκτονίας αναγνώρισε τις γενοκτονίες
στις οποίες υποβλήθηκαν οι ασσυριακοί
και ελληνικοί πληθυσμοί της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας από το 1914 ως το 1923 και
καλεί την Τουρκία σε αναγνώριση, απολογία
και επανόρθωση! Στην ανακοίνωση που
υπογράφει ο κ. Άνταμ Τζόουνς, καθηγητής
Πολιτικών Επιστημών, αναφέρεται ότι «το
ψήφισμα υιοθετήθηκε με την υποστήριξη του
83% των μελών της ΄Ενωσης (...) Αποτελεί
πεποίθηση της Διεθνούς Ενώσεως Ερευνητών
Γενοκτονίας ότι η οθωμανική εκστρατεία
εναντίον χριστιανικών μειονοτήτων της Αυτοκρατορίας στην περίοδο 1914-23 συνιστούσε
γενοκτονία σε βάρος Αρμενίων, Ασσυρίων,
Ποντίων και Ελλήνων της Μικράς Ασίας...»
Η ανακοίνωση του κ. Τζόουνς προσθέτει:
«Το 1997 η ΄Ενωση αναγνώρισε επίσημα
τη γενοκτονία των Αρμενίων. Το σημερινό
ψήφισμα σημειώνει ότι ενώ οι επιστημονικές
και κοινωνικές προσπάθειες οδήγησαν στην
ευρεία αναγνώριση της γενοκτονίας των
Αρμενίων, μικρή υπήρξε η αναγνώριση των
ποιοτικά παρομοίων γενοκτονιών σε βάρος
χριστιανικών μειονοτήτων της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Πράγματι, Ασσύριοι όσο και
Πόντιοι και ΄Ελληνες, κάτοικοι της Ανατολίας
από χιλιάδων ετών, εξοντώθηκαν σε κλίμακα
ίση, σε αναλογία κατά κεφαλήν, με την εξόντωση
του αρμενικού πληθυσμού της Αυτοκρατορίας
– και με τις ίδιες κατά το πλείστον μεθόδους,
μεταξύ των οποίων εκτελέσεις, πορείες
θανάτου και λιμοκτονίες...»
Η συντριπτική υποστήριξη που είχε
αυτό το ψήφισμα από την οργάνωση των

κορυφαίων στο κόσμο ερευνητών (όπου
ανήκουν ελάχιστοι Έλληνες) θα συμβάλει
στην αφύπνιση των συνειδήσεων για τις
γενοκτονίες Ασσυρίων και Ελλήνων και θα
ενεργήσει επίσης σαν ισχυρή αποστόμωση
σ’ εκείνους, ιδιαίτερα στη σημερινή Τουρκία,
που εξακολουθούν να αγνοούν ή απερίφραστα
αρνούνται τις γενοκτονίες των χριστιανικών
μειονοτήτων του οθωμανικού κράτους.»
Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος:
«ΕΝΩ η άρνηση της γενοκτονίας αναγνωρίζεται ευρύτατα ως το τελευταίο στάδιο της
γενοκτονίας, καθιερώνοντας ατιμωρησία για
τους δράστες γενοκτονίας και αποδεδειγμένα
ανοίγοντας το δρόμο για μελλοντικές
γενοκτονίες. Ενω η οθωμανική γενοκτονία
σε βάρος μειονοτικών πληθυσμών κατά τη
διάρκεια και μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
παρουσιάζεται συνήθως ως γενοκτονία μόνο
κατά των Αρμενίων, με μικρή αναγνώριση
των ποιοτικά παρομοίων γενοκτονιών
εναντίον άλλων χριστιανικών μειονοτήτων της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Αποφασίζεται ότι αποτελεί την πεποίθηση της
Διεθνούς Ενώσεως Επιστημόνων Ερευνητών
Γενοκτονίας ότι η οθωμανική εκστρατεία
εναντίον χριστιανικών μειονοτήτων της
αυτοκρατορίας στην περίοδο 1914-1923
συνιστούσε γενοκτονία εναντίον Αρμενίων,
Ασσυρίων και Ποντίων και Μικρασιατών
Ελλήνων. Αποφασίζεται επιπλέον ότι η
΄Ενωση καλεί τη κυβέρνηση της Τουρκίας να
αναγνωρίσει τις γενοκτονίες εναντίον αυτών
των πληθυσμών, να εκδώσει επίσημη απολογία
και να λάβει ταχύρρυθμα και ουσιαστικά μέτρα
επανόρθωσης.»
Μιχαήλ Στυλιανού
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Πάµε Χαβάη!
Χειµώνας.
Ακατάλληλη
εποχή
για διακοπές; Κάθε άλλο! Και δεν
αναφερόµαστε µόνο στις χειµερινές
διακοπές αλλά και στις καλοκαιρινές!
Γιατί, όπως το ’χουµε καλύτερα
συνειδητοποιήσει από την εποχή
του τσουνάµι, υπάρχει πάντα και το
άλλο ηµισφαίριο, που ’χει καλοκαίρι,
καθώς επίσης γενικότερα υπάρχουν οι
προορισµοί εκείνοι κοντά στον ισηµερινό,
κι ας είναι και στο δικό µας ηµισφαίριο!
Καλοκαιρινές διακοπές λοιπόν µέσα
στο καταχείµωνο; Ασφαλώς! «Πάµε
Χαβάη» µε την Άλκηστη Πρωτοψάλτη:

«Λοιπόν έλα/ στη µηχανή ανέβα/ πάµε
Χαβάη µε µία ρόδα!
Αν είσαι σπίτι/ τότε ετοιµάσου για Χαβάη/
πάµε κάπου που δεν έχουµε πάει/ µόνο
µην κάτσουµε άλλο σπίτι/ Αν είσαι σπίτι/
τότε ετοιµάσου για Χαβάη/ πάµε κάπου
που δεν έχουµε πάει/ µόνο µην µείνουµε
άλλο σπίτι!
Τρέξιµο, λογαριασµοί και δουλειά/
άγχος, ακρίβεια, χρέη, δανεικά/ πάντοτε
συνωστισµός µες στο τραµ/ και πάνω
εκεί το κινητό χτυπά/ Να µαγειρέψεις
το πρωί/ ν’ απλώσεις ό,τι έχει πλυθεί/ να
σιδερώσεις, να µαζέψεις, να σκουπίσεις
πριν να ’ρθει/ Μετά να πάµε στη λαϊκή/
κι έπειτα Ο.Τ.Ε., νερό, Δ.Ε.Η./ για να
πληρώσω…/ Give me a break!
Αν είσαι σπίτι/ τότε ετοιµάσου για Χαβάη/
πάµε κάπου που δεν έχουµε πάει/ µόνο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α ΤΙ Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ

Ο γ.γ. της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
κ. Δηµήτρης Σταµάτης
εν’ όψει της µεγάλης εορτής
των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς, εύχεται από καρδιάς,
Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά,
µε υγεία και κάθε οικογενειακή
και προσωπική ευτυχία.

µην κάτσουµε άλλο σπίτι/ Αν είσαι σπίτι/
τότε ετοιµάσου για Χαβάη/ πάµε κάπου
που δεν έχουµε πάει/ µόνο µην µείνουµε
άλλο σπίτι!

φώναγµα της φράσης «Θεέ µου, αµήν!»,
που δίνει διέξοδο στην ηρωίδα απ’ το
έσχατο σηµείο του «αµήν» όπου και είχε
φτάσει!

Θέλω βόλτες, ταξίδια, γλυκά, φαγητά/
να ξαπλώσουµε µπρούµυτα στην
αµµουδιά/ θέλω στην παραλία ν’ ανάψω
φωτιά/ κολύµπι ωρών στα ρηχά ή στα
βαθιά/ Θέλω να µαυρίσω και να µείνω
έτσι πάντα/ µε τον Ενρίκε Ιγγλέσιας
να χορέψω λαµπάντα/ ν’ αρπάξω το
µικρόφωνο από µία µπάντα/ και να
φωνάξω “Θεέ µου, αµήν!”

Τα υλικά που θα δώσουν υπόσταση
στο όνειρο είναι απλά και βρίσκονται
εύκολα: µαγιό, µπρατσάκια, θαλάσσιο
στρώµα, πετσέτες, βατραχοπέδιλα,
αντηλιακό µε υψηλό δείκτη προστασίας.
Τι άλλο χρειαζόµαστε; Μα, φυσικά, τα
χρήµατα για τα έξοδα µετάβασης στον
τόπο διακοπών. Ακόµη όµως κι αν τα
χρήµατα υπάρχουν (πράγµα καθόλου
αυτονόητο, µε δεδοµένα τα χρέη, τα
δανεικά, την ακρίβεια και το άγχος
που προαναφέρθηκαν), δεν υπάρχει
πρόσβαση σ’ αυτά, αφού η ηρωίδα ξεχνά
το P.I.N. και αδυνατεί να κάνει ανάληψη
µετρητών από τον λογαριασµό της!
Επιπλέον ο Θωµάς, που θα µπορούσε να
δώσει µία λύση παίρνοντας λεφτά από
αυτά που ήδη υπάρχουν στο σπίτι, δεν
ανταποκρίνεται ποτέ στο κάλεσµα της
ηρωίδας, αφού µιλάει στο τηλέφωνο, µε
αποτέλεσµα να µην επιτυγχάνεται η
επικοινωνία!

Λοιπόν έλα/ στη µηχανή ανέβα/ πάµε
Χαβάη µε µία ρόδα!
Πήρα θαλάσσιο στρώµα, δυο-τρία µαγιό
ακόµα/ µπρατσάκια και πετσέτες µ’
ωραίο χρώµα/ άµα θες
έχω και βατραχοπέδιλα
ακόµα/ µε τριάντα δείκτη
προστασίας κρέµα για το
σώµα/ Δεν ξέρω ακριβώς
τι άλλο θα πρέπει/ να
πάρω αφού έµεινα µ’
άδεια τσέπη/ σταµατώ
και στην τράπεζα να δω
αν έχει λεφτά/ µα ξέχασα
το P.I.N.!
Θωµά, είσαι σπίτι;/ Γιατί
σε παίρνω και µιλάει/
αν τελικά θα πάµε στη
Χαβάη/ τότε πάρε λεφτά
απ’ το σπίτι/ Ναι, Θωµά,
είσαι σπίτι;/ Γιατί σε
παίρνω και µιλάει/ αν
τελικά θα πάµε στη
Χαβάη/ πάρε κι εσύ λεφτά απ’ το σπίτι!
Λοιπόν έλα/ στη µηχανή ανέβα/ πάµε
Χαβάη µε µία ρόδα!»
Το τραγούδι είναι ρυθµικό κι αν ακούσει
κανείς τη µελωδία του ξεχωριστά από
τους στίχους του θα το χαρακτηρίσει
κεφάτο κι αισιόδοξο. Επιπλέον είναι
εξαιρετικά ενδιαφέρον και στιχουργικά,
όχι µόνο επειδή υπόσχεται να µας
ταξιδέψει σ’ έναν εξωτικό προορισµό,
αλλά κυρίως για τη διαδροµή που
ακολουθεί µέχρι να καταλήξει στο
ζητούµενο: το αίτηµα για το ταξίδι είναι
απόρροια της πνιγηρής, καταπιεστικής
καθηµερινότητας που βιώνει η ηρωίδα.
Συγκεκριµένα, η ηρωίδα παρουσιάζεται
εγκλωβισµένη στο σπίτι από ένα
πλήθος υποχρεώσεις που συνεχώς
ανανεώνονται: καθηµερινό µαγείρεµα,
πλύσιµο,
άπλωµα
των
ρούχων,
σιδέρωµα, συµµάζεµα του σπιτιού
και σκούπισµα. Η έξοδός της απ’ το
σπίτι οφείλεται µόνο στην ανάγκη
ανταπόκρισης
στις
υπόλοιπες
υποχρεώσεις: δουλειά, λογαριασµοί,
λαϊκή, προφανώς και τράπεζες, όπως
προκύπτει από τα χρέη και τα δανεικά,
κι όχι µόνο για ανάληψη µετρητών.
Όλες οι υποχρεώσεις εκπληρώνονται
κάτω από ασφυκτική πίεση, µε τρέξιµο,
άγχος, και πάντα µέσα στο συνωστισµό
των µέσων µαζικής µεταφοράς. Σε καµία
περίπτωση η έξοδος δεν φορτίζεται
θετικά, αφού δεν οδηγεί σε κάποια
ψυχαγωγική δραστηριότητα. Κάτω
από αυτές τις στιχουργικές συνθήκες,
η δροσιά του µουσικού σκέλους του
τραγουδιού µοιάζει να ακυρώνεται κι
η αισιοδοξία ν’ αντικαθίσταται απ’ την
απαισιοδοξία.
Όσο πιεστικές όµως κι αν είναι οι
συνθήκες
της
καθηµερινότητας,
υπάρχει πάντα ο χώρος για το όνειρο.
Τίποτα δεν εµποδίζει την ηρωίδα
να σχεδιάζει µία εξωτική απόδραση
πολλά υποσχόµενη, µε βόλτες, γλυκά,
φαγητά, ηλιοθεραπεία, ατέλειωτες ώρες
κολύµπι, τραγούδι, εξωτερίκευση των
συναισθηµάτων,
αποδαιµονοποίηση
των αναστολών και λύτρωση µε το

Τόσο εύκολα θα καταθέσουµε λοιπόν
τα όπλα; Δεν θα υπήρχε είτε η λύση
της επιµονής στο τηλεφώνηµα, είτε η
επιστροφή στο σπίτι, η αντάµωση µε το
Θωµά και η µεταβίβαση του αιτήµατος;
Ή µήπως θα ’πρεπε να αναµένει κανείς
την προετοιµασία του ταξιδιού µε τους
αντίστοιχους όρους επιπολαιότητας;
Είναι ολοφάνερο πως αυτές οι «λογικές»
παράµετροι αφήνουν παγερά αδιάφορη
την ηρωίδα, για την οποία υπάρχει
αποκλειστικά και µόνο η αφόρητη
καθηµερινότητα, απ’ όπου πρέπει να
δραπετεύσει πάση θυσία, έστω κι απλά
µέσα στο όνειρο. Γι’ αυτό άλλωστε και
το προσκλητήριό της εξαρχής φαντάζει
µαγικό: «πάµε Χαβάη µε µία ρόδα»! Είναι
δυνατόν να φτάσει κανείς σε νησιώτικο
προορισµό µε ρόδα, µε µία µηχανή;(!)
Μαγικό, λοιπόν, το προσκλητήριο, όµως
ήδη απ’ την αρχή του υπονοµευµένο και
µη πραγµατοποιήσιµο.
Αν όµως το ταξίδι δεν πρόκειται να
πραγµατοποιηθεί ποτέ, έχει ωστόσο
λειτουργήσει λυτρωτικά ήδη στο µυαλό
της ηρωίδας, αποτελώντας µία σκέψη
που της δίνει διέξοδο απ’ την πίεση. Η
σκέψη αυτή βάζει φραγµό στην λογική,
και παρέχοντας την απαιτούµενη δόση
«τρέλας» στην ηρωίδα, τής επιτρέπει
να αποστασιοποιείται και τελικά να
επιβιώνει, επιµένοντας στην ρόδα της!
Γι’ αυτό και θεωρώ πως όσο κι αν µας
φαίνονται εκ πρώτης όψεως οι στίχοι
απαισιόδοξοι, µπορούµε να κρατήσουµε
την ονειρική υπέρβαση που δίνει διέξοδο
στο άγχος, και να δικαιολογήσουµε τον
κεφάτο χαρακτήρα του µουσικά, µα
τελικά και συνολικά.
Αυτή η αισιοδοξία λοιπόν ας γίνει και
η δική µας ρόδα για τη νέα χρονιά.
Ίσως να µην έχουµε τη δυνατότητα
να ταξιδέψουµε στη Χαβάη, σίγουρα
όµως υπάρχουν κι άλλα µέσα πολύ
αποτελεσµατικά για να δραπετεύσουµε
απ’ τον φόρτο των καθηµερινών µας
υποχρεώσεων. Κι αν ένα τέτοιο µέσο
είναι αναµφίβολα η µουσική, τότε δεν
έχουµε παρά να ταξιδέψουµε µαζί
της, σπεύδοντας να υιοθετήσουµε την
προτροπή: «Πάµε Χαβάη», έστω και
απλά µε τα φτερά της µουσικής!
(«Πάµε Χαβάη». Μουσική: Stephenson
Vivienne, Top Leander, Baigorry Pierre,
Bugnon Jerome. Ελληνικοί στίχοι: Έλενα
Μηλιώκα.
Δίσκος: Άλκηστη Πρωτοψάλτη, «Στο
ωραιότερο σηµείο», Heaven, 2007.)
Γιάννης Στρούµπας

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝΤΖΙΚΕΡΤ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ

Η ιστορία των Τούρκων από το 1071 έως το
1529, του Γιώργου Βογιατζή, είναι µια πορεία
από την Ασία προς την καρδιά της Ευρώπης.
Συνέπεια αυτής της πορείας ήταν οι βαθιές
αλλαγές που σηµειώθηκαν στον πολιτικό
και το δηµογραφικό χάρτη της Μικράς
Ασίας και της Βαλκανικής. Καταλύθηκαν
µικρά και µεγάλα κράτη, ανάµεσά τους
και η χιλιόχρονη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Οι γηγενείς πληθυσµοί υπέστησαν
δραµατική µείωση. Πολλοί άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους στις επιδροµές, τις
µάχες και τις αναρίθµητες αλώσεις.
Άλλοι εκτοπίστηκαν και αναζήτησαν
νέα πατρίδα και άλλοι αφοµοιώθηκαν
από τους νέους κυριάρχους. Το κενό που
δηµιουργήθηκε, καλύφθηκε από τους
επήλυδες. Προέκταση όλων αυτών ήταν οι
πολιτισµικές µεταβολές. Ο γεωγραφικός
χώρος που επηρέαζαν οι πολιτισµοί των
αυτοχθόνων περιορίστηκε. Πιο έντονα
στη Μικρά Ασία και σε µικρότερη κλίµακα
στη Βαλκανική, δίπλα στη γλώσσα, τον
πολιτισµό και τη θρησκευτική πίστη των
εντοπίων, µεταφυτεύτηκε η πνευµατική
κληρονοµιά των κατακτητών: η λαϊκή
τουρκική γλώσσα της τουρκοµανικής
πλειονότητας, µαζί µε τη λόγια της
εξουσίας και των ανώτερων κοινωνικών
στρωµάτων (µε τα πολυάριθµα δάνεια
από τα αραβικά και τα περσικά)· ο λαϊκός
πολιτισµός και οι νοµαδικές παραδόσεις
των Τουρκοµάνων, µαζί µε τον «ανώτερο»
πολιτισµό των Σελτζούκων και των
Οθωµανών, που οικειοποιήθηκε την
αραβοπερσική ισλαµική κουλτούρα και
ενσωµάτωσε στοιχεία από τον πολιτισµό
των υποτελών λαών· το πολύχρωµο
µωσαϊκό της ισλαµικής ετεροδοξίας, µαζί
µε την επίσηµη, την «ορθόδοξη» σουνιτική
έκφραση του Ισλάµ.
(Εκδόσεις Σπανίδη, σελ. 512, τιµή 31,35 €)
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Ἀνα-γνώσεις
MARVA: Ἐδῶ οἱ καλοί φασίστες!
Ὁ Θανάσης Τσίτσας στήν «Ἐλευθεροτυπία» (08/12/07) γιά τό πρόγραµµα Μarva
καί τόν ἀπροκάλυπτο φασισµό τῶν µονίµως «ἀναξιοπαθούντων θυµάτων»:
«Εάν ένας νεαρός µουσουλµάνος Αµερικανός ταξιδέψει προς τη Μέση Ανατολή
για να περάσει ένα χρονικό διάστηµα σε κάποια φονταµενταλιστική «madrassa» ή σε
κάποια θρησκευτική σχολή, οι αµερικανικες υπηρεσίες ασφαλείας πιθανότατα κατά τη
διάρκεια της επιστροφής του στις ΗΠΑ να τον υποδεχθούν στο αεροδρόµιο. Αν, όµως,
είσαι Εβραίος Αµερικανός και ακολουθήσεις εκατοντάδες εφήβους από την Ευρώπη
και το Μεξικό σε ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης 8 εβδοµάδων, το οποίο επιµελούνται
οι Ισραηλινές Δυνάµεις Αµυνας, µπορείς να δηµοσιεύσεις τη φωτογραφία σου στο My
Space φορώντας ισραηλινή στολή και κρατώντας ένα αυτόµατο Μ16.
Το πρόγραµµα Marva -εν µέρει ένα καλοκαιρινό στρατόπεδο και εν µέρει κατηχητικό
σχολείο- ξεκίνησε στο Ισραήλ το 1981. Επιτρέπει στους συµµετέχοντες - οι οποίοι πρέπει
να είναι Εβραίοι από 18-28 χρόνων- να χρησιµοποιούν όπλα τελευταίας τεχνολογίας, να
ζουν σε στρατώνες στην έρηµο Νεγκέβ και να περιδιαβαίνουν µε στρατιωτική ισραηλινή
στολή, χαιρετώντας και κάνοντας µεγάλες πεζοπορίες µε στρατιωτικούς σάκους.(...)
«Το πρόγραµµα περιλαµβάνει στρατιωτική εκπαίδευση όπως: προσανατολισµό,
επιβίωση στην ύπαιθρο, εκπαίδευση µε όπλα, πορείες κ.ά. Εχει, επίσης, εκπαιδευτικό
περιεχόµενο, όπως: σιωνισµός, εβραϊκή ταυτότητα, ιστορία και γνώση της γης του
Ισραήλ. Ολα αυτά διδάσκονται, στα εβραϊκά, εντατικά, σε 8 εβδοµάδες. Οι συµµετέχοντες
τελειώνουν το πρόγραµµα αφότου συµπληρώσουν µια σύντοµη, εντατική, εξουθενωτική
στρατιωτική εµπειρία, η οποία τους επιτρέπει να πάρουν µια γεύση από το Ισραήλ µε έναν τρόπο που δεν θα µπορούσαν ποτέ πριν - ως µέλη των Ισραηλινών Δυνάµεων
Αµυνας», διευκρινίζει η ιστοσελίδα».
(...) Η αµερικανική κοινή γνώµη σοκαρίστηκε πριν από χρόνια όταν έµαθε ότι Αµερικανοί
µουσουλµάνοι διδάσκονταν σε µια ξένη χώρα, το πώς να πυροβολούν χάρτινα οµοιώµατα
και να µιµούνται στρατιωτικούς ελιγµούς. (...) Το επιχείρηµα υπέρ των στρατοπέδων
στο Ισραήλ, συγκριτικά µε τα στρατόπεδα στο Πακιστάν, είναι ότι αυτοί οι νεαροί
άνδρες και γυναίκες δεν πρόκειται να επιστρέψουν και να χρησιµοποιήσουν ό,τι έµαθαν
προκειµένου να βλάψουν τους Αµερικανούς. Δεν είναι τροµοκράτες. Οι µουσουλµάνοι,
όµως, δεν µονοπωλούν την αγορά της τροµοκρατίας και της βίας. Οι εξτρεµιστές
Εβραίοι έχουν, επίσης, χρηµατοδοτήσει ή και εµπλακεί σε τροµοκρατικές επιθέσεις και
στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ. «Εκείνοι που περνούν το θερινό πρόγραµµα Marva, δέχονται
τόσο εκτενή κατήχηση όσο οι µουσουλµάνοι που ταξιδεύουν στο εξωτερικό», αναφέρει
σε σχετικό ρεπορτάζ στην εφηµερίδα «Village Voice» ο Κρις Χετζ...».
Οἱ καθηµερινές «λευκές» δολοφονίες πού περάσαν τίς 50
Ὁ Joseph Krauss (στό Μiddle East Online, 19/12/07) γιά τίς καθηµερινές ἐν ψυχρῶ
δολοφονίες τοῦ σιωναζιστικοῦ µορφώµατος:
«Ὁ Mustafa Hillu σφαδάζει κάτω ἀπό τίς κουβέρτες, Ὁ πόνος ἀπό τόν καρκίνο κάνει
τό δεξί του πόδι νά πάλλεται, καθώς παρακαλάει κάποιον νά πείσει τό Ἰσραήλ νά τοῦ
ἐπιτρέψει τή θεραπεία. Ἄν ὁ 36χρονος πατέρας 5 παιδιῶν δέν πάρει ἄδεια εἰσόδου,
οἱ γιατροί θά τοῦ ἀκρωτηριάσουν τό πόδι ἀπό τή ρίζα γιά νά ἐµποδίσουν τήν διάδοση
τοῦ καρκίνου τοῦ µηροῦ, σύµφωνα µέ τήν οἰκογένειά του καί µία ἰσραηλινή ὀργάνωση
ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων. “Οἱ ὑπηρεσίες ἀσφάλειας λένε ὅτι δέν τοῦ ἐπιτρέπουν τήν
εἴσοδο γιά λόγους ἀσφαλείας. Μά δέν µπορεῖ οὔτε νά περπατήσει. Ἔχει καρκίνο. Μέχρι
τό µπάνιο ἐµεῖς τόν πᾶµε” λέει ὁ ἀδερφός του Μαρουάν.
Ὁ Μουσταφά ἁρπάζει µία ἄδεια πού θά ἔπρπεπε νά τοῦ ἐπιτρέπει νά προβεῖ σέ
µεταµόσχευση σέ ἰσραηλινό νοσοκοµεῖο καί πού βεβαιώνει τό ραντεβού του στό
νοµσοκοµεῖο τοῦ Τέλ Ἀβίβ στίς 9 Δεκεµβρίου. Ἀλλά ὅπως δεκάδες ἄλλοι σοβαρά
ἄρρωστοι Παλαιστίνιοι περιρίζεται στή Γάζα, πού εἶναι καί ἡ ἴδια ἕνα ἄρρωστο,
κατακρεουργηµένο µέλος ἀπό τήν πολύχρονη σύρραξη στή Μέση Ἀνατολή. Τόν
Ὀκτώβριο τό Ἰσραήλ κήρυξε τή Γάζα «ἐχθρική ὀντότητα» καί ἔσφιξε ἀκόµη περισσότερο
τούς αὐστηρούς περιορισµούς µετακινήσεων (...) “Ἔχω καρκίνο καί τό ξέρουν. Δέν εἶναι
γιά ἕνα σπασµένο κόκκαλο ἀλλά γιά θανατηφόρο ἀρρώστεια,” κλαίει ὁ Μουσταφά.
Παίρνει περί τά 150 γραµµάρια µορφίνης τή µέρα καί ἠρεµιστικά γιά νά κοιµηθεῖ τό
βράδυ. “Μόνο ἀφῆστε µε νά περάσω. Βάλτε µου φρουρό, 10 φρουρούς, µόνο ἀφῆστε µε νά
περάσω, νά κάνω τή θεραπεία καί νά ξαναγυρίσω,” λέει καί τά δάκρυά του τρέχουν στό
µαξιλάρι καί τά παιδιά του κοιτᾶνε ἀµίλητα µέ τά µάτια ὀρθάνοιχτα. Αὐτόν τόν µήνα ἡ
Παγκόσµια Ὀργάνωση Ὑγείας ἐξέφρασε τήν ὀργή της γιά τήν ἐντεινόµενη ἀποµόνωση
τῆς Γάζας καί κατηγόρησε τό Ἰσραήλ πού θέτει σέ κίνδυνο τή ζωή δεκάδων ἀσθενῶν (...)
Ὁ Ἀχµέτ Μασούντ, 20χρνος σπουδαστής ἀπό τόν προσφυγικό καταυλισµό Τζαµπαλίγια
ἐστάλη πίσω µετά ἀπό τἠν ἀνάκριση στό πέρασµα Erez. Εἶναι 6 µῆνες στό κρεββάτι καί
ζυγίζει 38 κιλά, ἔχοντας χάσει τό 1/3 τοῦ βάρους του. “Πάω στήν τουαλέτα 20 φορές
τή µέρα. Πάντα ἔχω αἷµα καί µετά δέν µπορῶ οὔτε νά περπατήσω”, λέει. Ὁ Μασούντ
ὑποφέρει ἀπό µία σπάνια στοµαχική διαταραχή πού ἴσως εἶναι καρκίνος. Μετά ἀπό
µισή ὥρα ἀνάκριση στίς 20/11 ἐστάλη πίσω, παρότι εἶχε ἤδη ἄδεια ἐξόδου...»

Ἱστορικές πραγµατικότητες
κατά πολιτικῶν κιβδηλιῶν

Πούτιν καί Λουκασένκο ἐπιβεβαίωσαν
τίς µεταξύ τῶν λαῶν τους οἰκεῖες
σχέσεις στό Μίνσκ, ὅπου συνεδρίασε
τό Ἀνώτατο Κρατικό Συµβούλιο τοῦ
Ἑνωσιακοῦ κράτους Ρωσίας - Λευκορωσίας. «Ἡ ἀνάπτυξη τῶν ἀδελφικῶν
στρατηγικῶν σχέσεων µέ τή Λευκορωσία ἀποτελεῖ γιά τή Ρωσία θέµα
προτεραιότητας»
ὑπογράµµισε
ὁ
Πούτιν. Στήν κοινή τους δήλωση οἱ δύο
Πρόεδροι ὑπογράµµισαν τήν πίστη
τους στή γραµµή ἑνοποίησης τῶν
δύο χωρῶν. Τό σταλινικῆς ἔµπνευσης
ψευδοέθνος
τῶν
«Λευκορώσων»
θά ἐπιστρέψει λέτε τελικά στήν
ἀνυπαρξία;

Λισσαβώνα: Μέ τό ζόρι (εὐρω)παντρειά!
Τί συνέβη τελικά µέ τήν Συνθήκη τῆς
Λισσαβώνας πού ὑπογράφηκε στίς 13
Δεκεµβρίου; Μία νέα Εὐρωπαϊκή Ἕνωση
ἱδρύθηκε, πολύ διαφορετική (καί πολύ
χειρότερη) ἀπό αὐτήν πού ξέρουµε. Παρά
τήν τεράστια προσπάθεια ἀπόκρυψης τῆς
ἀλήθειας, βρήκαµε µερικά ἐνδιαφέροντα
στοιχεῖα καί τά παραθέτουµε:

Ἡ Συνθήκη προέκυψε, ὅπως ὅλοι ξέρουµε,
ὡς ἑλιγµός τῶν κρατούντων ἐλίτ µετά
τήν καταψήφιση τοῦ Εὐρωσυντάγµατος
ἀπό τούς Γάλλους καί τούς Ὁλλανδούς
ψηφοφόρους τό 2005. Ἔτσι, βρέθηκε µιά
φόρµουλα νά παρακαµφθεῖ ἡ λαϊκή
βούληση καί προέκυψε ἡ Συνθήκη πού
«δέν χρειάζεται ἐπικύρωση ἀπό δηµοψηφίσµατα» (µέ τή φωτεινή ἐξαίρεση
τῆς Ἰρλανδίας). Αὐτό πού συνέβη στήν
πραγµατικότητα ἦταν ἡ δηµιουργία
ἑνός νέου ὑπερεθνικοῦ κράτους, ἐντελῶς
αὐταρχικοῦ: Κανείς µας δέν θά ψηφίζει
γιά τόν πρόεδρό του, κανείς µας δέν
ἐπικύρωσε τό σύνταγµά του, κανείς
µας δέν θά ἐλέγχει τούς ἡγέτες καί τόν
στρατό του. Ὅλα τά εὐρωπαϊκά ἔθνη
ἀπέκτησαν µία νέα ὑπηκοότητα, τήν
εὐρωπαϊκή, διά τῆς τροποποιήσεως δύο
βασικῶν εὐρωπαϊκῶν συνθηκῶν: τῆς
Συνθήκης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί
τῆς Συνθήκης Ἱδρυσης τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Κοινότητας. Οἱ τροποποιηµένες αὐτές
συνθῆκες εἶναι τό Σύνταγµα τῆς νέας ΕΕ,
ἡ ὁποία «ἀντικαθιστᾶ καί διαδέχεται τήν
Εὐρωπαϊκή Κοινότητα» (Ἄρθρο 1.3). Γιά
πρώτη φορά λοιπόν µιλᾶµε γιά ἕνα νέο
κράτος (κι ὄχι γιά ἕναν περιγραφικό ὅρο
27 χωρῶν) πού θά ὑπογράφει συνθῆκες
µέ ἄλλα κράτη, θά ἐκπροσωπεῖται στά
Ἡνωµένα Ἔθνη κτλ κτλ. Παράλληλα
ἀποκτᾶ Πρόεδρο, ὑπουργό Ἐξωτερικῶν,
διπλωµατικό
σῶµα
καί
δηµόσιο
κατήγορο! Μέ τήν «Διακήρυξη 27»
ἀναγνωρίζεται ἡ κυριαρχία τοῦ δικαίου
τοῦ νέου κράτους ἔναντι ἐκείνου τῶν
ἐθνικῶν κρατῶν, τά ὁποῖα θά εἰσάγουν
τό µεγαλύτερο µέρος τῆς νοµοθεσίας
τους ἀπό τό κέντρο, τά δέ Συντάγµατά
τους καθίστανται διακοσµητικά. Σέ 68
πεδία πολιτικῆς καταργεῖται τό σηµερινό
δικαίωµα τοῦ βέτο καί ὑποκαθίσταται

ἀπό τήν πρόβλεψη πώς ἄν τό 1/3 τῶν
Κοινοβουλίων ἀντιτίθεται σέ κάποια
πρόταση τῆς Κοµισιόν, ἡ τελευταία τήν
ἐπανεξετάζει (µά δέν τήν ἐγκαταλείπει
ὑποχρεωτικά)! Γιά πρώτη φορά λοιπόν
γινόµαστε ὅλοι Εὐρωπαῖοι πολίτες,
ὄχι µόνο τιµητικά µά καί οὐσιαστικά.
Ὅµως ἐφόσον δέν µπορεῖ νά εἶναι κανείς
πολίτης 2 κρατῶν,
ὑπερισχύει
ἡ
εὐρωπαϊκή («πρόσθετη») καί ὄχι ἡ
ἐθνική ταυτότητα,
καί οἱ ὑποχρεώσεις
πρός τό νέο κράτος
ὑπερακοντίζουν
τίς ἄλλες, ἀκολουθώντας τήν κυριαρ
χία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ
δικαίου. Θά προέχει
λοιπόν στό ἑξῆς ἡ
νοµιµοφροσύνη πρός τίς εὐρωπαϊκές καί
ὄχι τίς ἑλληνικές Ἀρχές!
Οἱ εὐρωβουλευτές πλέον ἀντιπροσωπεύουν ὄχι «τούς λαούς τῶν κρατῶν - µελῶν»
µά «τούς πολίτες τῆς Ἕνωσης» (ἄρθρο
9α). Οἱ Σύνοδοι Κορυφῆς δέν θά εἶναι
πιά συναντήσεις πρωθυπουργῶν τῶν
χωρῶν - µελῶν ἀλλά ἕνας θεσµός πού
θά «προωθεῖ τίς ἀξίες καί τούς στόχους
τῆς Ἕνωσης, θά ὑπηρετεῖ τά συµφέροντά
της» καί «θά ἐπιβεβαιώνει τήν συνέπεια,
τήν συνέχεια καί τήν ἀποτελεσµατικότητα
τῶν πολιτικῶν καί τῶν δράσεών της»
(ἄρθρο 9). Μέ λίγα λόγια ἕνα κυβερνητικό
Συµβούλιο στήν ὑπηρεσία τῆς Ἕνωσης,
πού θά ἐκπροσωπεῖ αὐτήν στά κράτηµέλη κι ὄχι τό ἀντίθετο! Ἡ πρόβλεψη γιά
τόν πρόεδρο µιλᾶ γιά 2,5 χρόνια θητεία,
ἀνανεώσιµη γιά µία φορά ἀκόµη (ἄρθρο
9β), πρόεδρος ὁ ὁποῖος δέν θά ἔχει
ἐθνικό ἀξίωµα καί θά «διασφαλίζει τήν
ἐξωτερική ἐκπροσώπηση τῆς Ἕνωσης».
Ὁ πρωθυπουργός ἤ ὁ πρόεδρος τῆς
Ἑλλάδας δηλ. θά ἀλλάζει µέ ἐκλογές,
ὅµως ἐκεῖνος ὄχι! Ὅσο γιά τήν ἑλληνική
Βουλή, προσέξτε τιµητικό ρόλο πού
ἀναλαµβάνει βάσει τοῦ ἄρθρου 8c: «Τά
ἐθνικά Κοινοβούλια θά συµβάλλουν ἐνεργά
στήν καλή λειτουργία τῆς Ἕνωσης»!
Εἶναι προφανές ὅτι βρισκόµαστε ἐνώπιον τῶν Ἡνωµένων Πολιτειῶν τῆς
Εὐρώπης. Καί ποιό τό κακό, θά ἔλεγε
κανείς; Κάπως ἔτσι δέν δηµιουργήθηκαν
οἱ ΗΠΑ, ἡ Ὁµοσπονδιακή Γερµανία,
κτλ; Ὄχι, βέβαια! Ἐκεῖ εἴχαµε ἕναν λαό
µέ ἴδια γλῶσσα, ἱστορία, πολιτισµό, πού
ἀναγνώριζε τόν ἑαυτό του ὡς συλλογικότητα καί οἱ διαδικασίες προχώρησαν
ἀπό κάτω πρός τά πάνω. Τώρα ὄχι µόνο
πάει ἀντίστροφα, ἀλλά καί πασχίζουν νά
µᾶς τό φορέσουν κρυφά καί πούστικα!

Νέος Μεσσίας γιά τή Γεωργία
Ὁ Badri Patarkatsishvili δέν εἶναι ἁπλῶς
ἕνας ὑποψήφιος πρόεδρος τῆς Γεωργίας. Εἶναι
ὁ πλουσιότερος Γεωργιανός, πού ἀπέκτησε
τήν περιουσία του στή Ρωσία ξεκινώντας ὡς
συνεταῖρος (στίς εἰσαγωγές αὐτοκινήτων) καί
φίλος τοῦ Μπερεζόφσκι. Μαζί κονόµησαν, µαζί
τήν κοπάνησαν τό 2001 ὅταν κατηγορήθηκαν
γιά κατάχρηση καί ἀπάτη. Σήµερα στή
Γεωργία κατέχει τράπεζες, τηλεπικοινωνίες,
τηλεοπτικό κανάλι (τό Imedi TV µαζί µέ τόν...
Μέρντοχ!), µέχρι καί τή Δυναµό Τυφλίδας. Ὁ
Παταρκατσισβίλι, πρώην σύµµαχος τοῦ νῦν
προέδρου Σαακασβίλι, εἶχε χρηµατοδοτήσει
τήν “Ἐπανάσταση τῶν Ρόδων” ἀλλά τώρα
ὑποσχέθηκε χρηµατοδότηση τῆς ἀντιπολίτευσης, ἀπόφαση πού καλωσορίστηκε ἀπό
τό... Στέητ Ντηπάρτµεντ! Πάντως ὁ ἴδιος
διατηρεῖ καλές σχέσεις καί µέ τόν Πούτιν, πού
τόν γνωρίζει ἤδη ἀπό τό 1992 καί εἶχε µάλιστα
παλιότερα τόν Λουγκοβόι (κατηγορούµενο γιά

τή δολοφονία τοῦ Λιτβινένκο µέ πλουτώνιο
γιά λογαριασµό τῶν ρωσικῶν ὑπηρεσιῶν)
ἐπικεφαλῆς τῆς ἀσφάλειας στό κανάλι ORT,
ὅσο τό διηύθυνε µέ τόν Μπερεζόφσκι. Προχθές
ἀνακοίνωσε ἀπό τό Ἰσραήλ (τί θά πεῖ τί γύρευε
ἐκεῖ; Μήν κάνετε ἀφελεῖς ἐρωτήσεις!) ὅτι θά
τά δώσει ὅλα γιά τή δηµοκρατία στή Γεωργία.
Ἀµφιβάλλει µήπως κανείς;
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ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΡΑΚΗΣ:
Ἀσυµβίβαστα καί «Ἀργοµισθίες»
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
Ἀλλά δέν εἶναι µόνο ἡ προκλητική
«ἀργοµισθία» ὁρισµένων. Εἶναι καί τά
ἀσυµβίβαστα. Διαβάζουµε στόν Ν.
2530/1997 (ἄρθρο 6, παρ. 3): «Ἡ ἰδιότητα
τοῦ Πρύτανη, Ἀντιπρύτανη, Κοσµήτορα,
Προέδρου καί Ἀντιπροέδρου Διοικούσας
Ἐπιτροπῆς γιά τά µέλη ΔΕΠ εἶναι
ἀσυµβίβαστη µέ κάθε ἐξωπανεπιστηµιακή
ἐπαγγελµατική
ἀπασχόληση.»
Καταγγέλθηκε (ἐπιστολικά στόν τοπικό
Τῦπο ἤδη ἀπό τό 1999) ὅτι ἐπί χρόνια ὁ
καθηγητής Ποινικοῦ Δικαίου Ἀριστοτέλης
Χαραλαµπάκης ἦταν ἀντιπρύτανης καί
ταυτόχρονα διατηροῦσε στό Κολωνάκι
(Δηµοκρίτου 1) τό δικηγορικό του γραφεῖο.
Γνωστή ἦταν ἄλλωστε ἡ ὑπόθεση τοῦ
Μάκη Ψωµιάδη στήν ὁποία ὡς συνήγορος
ὑπεράσπισης πέτυχε τήν ἀπελευθέρωσή
του γιά λόγους... ὑγείας! Ἄραγε ποιά ἦταν ἡ
προτεραιότητα τοῦ Α.Χ., ἡ ἐκπαίδευση τῶν
φοιτητῶν του ἤ οἱ δουλειές τοῦ γραφείου
του; Καί τί σήµαινε ἡ σιωπή τοῦ πρύτανη
Κ. Σιµόπουλου, ὁ ὁποῖος ἐκ τοῦ νόµου
ὄφειλε αὐτοδίκαια νά τόν παραπέµψει στό
Πειθαρχικό Συµβούλιο µέ τό ἐρώτηµα τῆς
ὁριστικῆς παύσης;
Καί νά ἐπρόκειτο γιά τήν µοναδική περίπτωση; Τί συµβαίνει σήµερα µέ
τόν νῦν Ἀντιπρύτανη Στυλιανό Σταµατόπουλο; Μήπως τό δικηγορικό γραφεῖο
πού φέρει τό ὄνοµά του στό κέντρο τῆς
Ἀθήνας (Σόλωνος 92) εἶναι δικό του; Κι ἄν
ναί, τί συµβαίνει, µήπως ἔχει καθιερωθεῖ
ἄλλη νοµοθεσία γιά τό ΔΠΘ, µετά τήν
περίπτωση Χαραλαµπάκη (ὁ ὁποῖος

Μ. Χαραλαµπίδης: Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ
ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΜΑΣ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ
Είναι γνωστό ότι εκτίµησα πολύ την
στάση του πρώην Υπουργού Εξωτερικών
κ. Π. Μολυβιάτη κατά την επίσκεψη του
στην Άγκυρα. Ο κ. Μολυβιάτης λόγω της
εκ Χίου καταγωγής του έχει µνήµη τόσο
του 1822 όσο και του 1922. Με αφορµή
την προγραµµατισµένη επίσκεψη του
Πρωθυπουργού Κ. Καραµανλή στην
Άγκυρα οφείλω να πω τα εξής. Ο Κ.
Καραµανλής θα βρεθεί εκτός Ιστορίας
αν προσκυνήσει τον τάφο του Χίτλερ των
Λαών της περιοχής µας. Όπως βρέθηκε

σήµερα εἶναι καί ἔµµισθος πρόεδρος τῆς
Νοµικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Πανεπιστηµίου);
Ἔχει κάποιο σχόλιο ἐπ’ αὐτοῦ ὁ πρόεδρος
τῆς Σχολῆς κ. Κ. Ρέµελης (πού ἔστειλε στό
«Βῆµα» ἕναν ὁλοσέλιδο λίβελλο κατά τοῦ
πρώην πρύτανη κ. Σχινᾶ ὅταν ὁ τελευταῖος
τόλµησε νά µιλήσει γιά τό κλῖµα στό ΔΠΘ)
ἤ ὁ πρύτανης κ. Κ. Σιµόπουλος;
Δέν εἶναι βέβαια οἱ ἀνωτέρω οἱ
µοναδικές περιπτώσεις, οὔτε καί ἡ Νοµική
Σχολή εἶναι ἡ µόνη τοῦ Δηµοκριτείου
Πανεπιστηµίου ὅπου ἐντοπίζονται «περίεργα» πράγµατα ἤ καί παρανοµίες. Ὅµως
καθώς ἡ Νοµική εἶναι ἡ «ναυαρχίδα» τοῦ
Ἱδρύµατος, δέν µποροῦµε νά κάνουµε ὅτι
δέν βλέπουµε καί δέν ἀκοῦµε ὅσα τήν
ἀφοροῦν. Καί εἶναι τεράστια πρόκληση,
ὁρισµένοι πού κοµπορρηµονοῦν γιά ὅσα
«προσέφεραν στόν τόπο» µέ τήν ἐπιστήµη
πού µεταλαµπάδευσαν στή Θράκη,
νά κονοµᾶνε ἀπό τόν τίτλο πού τούς
ἀπένειµε τό Πανεπιστήµιο, ἀφήνοντάς
το ταυτόχρονα στήν διάλυση καί στήν
ταπεινωτική
χειραγώγηση.
Θέτουµε
λοιπόν ὑπ’ ὄψιν κάθε ἐνδιαφερόµενου
τά ἀνωτέρω καί ἐλπίζουµε κάποια
στιγµή νά ἀσχοληθεῖ µέ τό θέµα καί
ὁ συντοπίτης µας ὑπουργός Παιδείας
Εὐριπίδης Στυλιανίδης (πού ἐπίσης ἐκ
τοῦ νόµου καλεῖται νά παραπέµψει στό
Πειθαρχικό Συµβούλιο ὅσους ἀγνοοῦν
τό προαναφερθέν ἀσυµβίβαστο). Ἐκτός
κι ἄν δέν τόν ἐνδιαφέρει ἡ τύχη τοῦ
Πανεπιστηµίου τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας
του, ἀπό τή Νοµική τοῦ ὁποίου καί ὁ ἴδιος
ἀποφοίτησε. Νά τό πιστέψουµε;
Κ.Κ.
εκτός Ιστορίας ο Γ. Παπανδρέου µε την
ευτελή και αποκρουστική πράξη του.
Θα βρεθεί και αυτός εκτός Ιστορίας
γιατί ο νέος αιώνας κατατάσσει ήδη τον
Κεµαλισµό στις ιδεολογίες του θανάτου.
Εκτός αυτού καθιερώνεται ήδη µία άλλη
ηθική και πολιτική στάση εκ µέρους των
Ποντίων. Ανακτούν ένα υψηλό επίπεδο
αυτοσεβασµού και αυτοεκτίµησης. Όποιος
προσβάλει τους νεκρούς µας τιµωρείται.
Είναι µία στάση πολιτισµού απέναντι στην
πολύµορφη βαρβαρότητα.

Σχόλια

πτερόεντα...

Στὶς 17 Δεκεµβρίου, τὸ Ἵδρυµα Θρακικῆς Τέχνης καὶ Παράδοσης διοργάνωσε
διάλεξη γιὰ τὸ κοινό της Θράκης µὲ τὸν (ἡµέτερο) δρ. Βυζαντινῆς Ἱστορίας,
Νεκτάριο Δαπέργολα, µὲ θέµα: «Ἡ ἔλευση τῶν Σλάβων στὰ Βαλκάνια
(6ος - 7ος αἰ.) καὶ ἡ ἐθνογένεση τῶν νοτιοσλαβικῶν λαῶν». Μετὰ ἀπὸ µία
σύντοµη ἀναφορὰ στὴν προϊστορία τῶν Σλάβων καὶ τὴν πολυδιάσπασή τους στὰ
τέλη τοῦ 5ου αἰ. µ.Χ., ἐξετάστηκε ἡ ἔναρξη τῆς ἱστορικῆς διαδροµῆς τῆς λεγόµενης
νοτιοσλαβικῆς ὁµάδας, ἡ ὁποία ἐγκαθίσταται στὰ Βαλκάνια, ἀλλάζοντας γιὰ πάντα
τὰ δηµογραφικὰ δεδοµένα τῆς περιοχῆς. Ἀπὸ τὴν ὁµάδα αὐτὴ προέρχονται ὅλοι
οἱ βαλκανικοὶ σλαβικοὶ λαοὶ (Βούλγαροι, Σέρβοι, Κροάτες, Σλοβένοι...), ποὺ ἀπὸ
τὸν 9ο αἰ. διαµορφώνουν σταδιακὰ τὰ ἐπιµέρους γλωσσικὰ καὶ πολιτισµικὰ τους
χαρακτηριστικά, ἐνῶ στίς συχνὰ ἀνταγωνιστικές τους σχέσεις, τόσο µεταξὺ τους ὅσο
καὶ µὲ τοὺς Ἕλληνες, ἐντοπίζονται οἱ ἀπαρχὲς τῶν βαλκανικῶν συγκρούσεων ποὺ
ἀκόµη µᾶς ταλαιπωροῦν. Τὴ µεστὴ καὶ ὁλοκληρωµένη παρουσίαση ἀκολούθησαν
ἐρωτήσεις τοῦ κοινοῦ, κυρίως σχετικὰ µὲ τὸ λεγόµενο «Μακεδονικό».
Ὁ πρωθυπουργός Κώστας Καραµανλής στίς δηλώσεις του µετά τήν
συνάντηση µέ τόν Πούτιν στό Κρεµλῖνο (18-12): «Συζητήσαµε ἀκόµη τὶς
προοπτικές ἐνδυνάµωσης τῆς συνεργασίας µας στὸν πολιτιστικὸ τοµέα. Ἡ
µακραίωνη ἱστορία, ὁ πολιτισµός τῶν χωρῶν, καθώς καὶ ἡ ἀλληλεπίδρασή
τους, προσφέρουν µεγάλες δυνατότητες. Ὁ Πρόεδρος Πούτιν ἐπιδεικνύει ἰδιαίτερο
ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ διάδοση τοῦ ρωσικοῦ πολιτισµοῦ καὶ ἔχει κηρύξει τὸ 2007 ὡς
«Ἔτος Ρωσικῆς Γλώσσας». Στὸ πλαίσιο αὐτό, ἀνήγγειλα ἐπισήµως τὴν ὁλοκλήρωση
τῶν διαδικασιῶν γιὰ τὴν ὑλοποίηση µιᾶς ὑπόσχεσης ποὺ τοῦ εἶχα δώσει τὸ 2004.
Πρόκειται γιὰ τὴν ἵδρυση Τµήµατος Σλαβικῶν Σπουδῶν στὸ Καποδιστριακὸ
Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν. Μάλιστα, ἀπό τὴν ἑπόµενη σχολικὴ χρονιά, θὰ εἰσαχθεῖ
πιλοτικά ἡ διδασκαλία τῆς ρωσικῆς, ὡς γλώσσας ἐπιλογῆς, σὲ ὁρισµένα σχολεῖα
τῆς Μέσης Ἐκπαίδευσης.» Ἔ, εἶναι νά µήν καµαρώνεις πού ἡ πρότασή σου ἔφτασε
ὡς ἑλληνικό χαρτί στό Κρεµλῖνο, συνεισφέροντας στήν βαθύτερη ἀνάπτυξη τῶν
ἑλληνορωσικῶν σχέσεων; Βέβαια αὐτό πού ἀποµένει εἶναι νά ὑλοποιηθεῖ, γιατί
ἀπό «θά» ἔχουµε πιά χορτάσει.
Δέκα ὁλόκληρα χρόνια πέρασαν ἀπό τήν πρώτη ποσόστωση γάλακτος
πού πῆρε ἀπό τόν Ἑλληνικό Ὀργανισµό Γάλακτος (ΕΛΟΓ) ὁ πρώην
ὑπερνοµάρχης Χρ. Χατζόπουλος, µιά ὑπόθεση πού ἔσκασε τοπικά ὡς
σκάνδαλο γιά ἀνύπαρκτες ἀγελάδες, παράνοµες ἐπιδοτήσεις καί φοροδιαφυγόντα ἔσοδα. Δέκα χρόνια ἀνακρίσεις, καταθέσεις, ἔρευνες, πιέσεις κτλ,
γιά νά ἔχουµε προχθές τό ἑξῆς ἀποτέλεσµα: Νά ἐπιστρέφει ἡ δικογραφία στόν
Εἰσαγγελέα, ἐφόσον ἔγινε δεκτή ἡ πρώτη (ἀπό τίς 3) ἔνσταση, ἡ ὁποία ἀφοροῦσε
τήν «ἀναρµοδιότητα τοῦ Σώµατος Ἐλεγκτῶν Δηµόσιας Διοίκησης». Δέν µποροῦσαν,
λέει, νά κάνουν ἔλεγχο γιατί ὁ µέν ΕΛΟΓ εἶναι ΝΠΙΔ, ὁ δέ τότε δήµαρχος Τυχεροῦ
Χατζόπουλος «δέν χρησιµοποίησε τήν ἰδιότητά του αὐτή πουθενά»! Ναί, τό ΔΣ ὁρίζεται
ἀπό τήν Κυβέρνηση, περιλαµβάνει 7 ἐκπροσώπους ὑπουργείων, µοιράζει κρατικά
λεφτά ἀλλά εἶναι «ἰδιωτικοῦ δικαίου», ἄρα πῶς τολµᾶτε νά τό ἐρευνᾶτε! Ὅσο γιά
τόν ἴδιον τόν Χατζόπουλο, ἄσχετα µέ τήν πιθανή ἀπαλλαγή του ἤ τήν σχεδόν
σίγουρη παραγραφή, ἐµεῖς πού τότε παρουσιάσαµε τίς ἀποκαλύψεις τοῦ Πασχάλη
Χριστοδούλου, τόν στόχο µας τόν πετύχαµε: Ὅλοι οἱ Θρακιῶτες κατάλαβαν πολύ
καλά περί τίνος ἐπρόκειτο καί δέν περιµένουν νά µάθουν τίποτε παραπάνω...

(Στό συνέδριο Ἐθνικῆς Αὐτογνωσίας τῶν
Ποντίων, Πόρτο Καρράς, Χαλκιδική)

Ο Δήµαρχος Κοµοτηναίων κ. Δηµήτρης Κοτσάκης
και το Δηµοτικό Συµβούλιο

σας εύχονται ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
(Αντί ευχετηρίων καρτών η Δηµοτική Αρχή αποφάσισε
να δωρίσει το αντίτιµο της αγοράς και αποστολής
καρτών στο Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Κοµοτηνής)
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Βακούφια: Τίποτε δέν τούς ἱκανοποιεῖ!
Εἶναι γνωστή ἡ πρωτοβουλία µας
(στό Διαδίκτυο συνεργαζόµαστε µέ
τό «Ἀντίβαρο») κατά τοῦ νοµοσχεδίου
περί βακουφίων πού κατατέθηκε στή
Βουλή καί πρόκειται νά ψηφιστεῖ µετά
τίς γιορτές. Ἤδη ἔχουν συγκεντρωθεῖ
κάπου 5.000 ὑπογραφές καί συνεχίζουµε!
Καλό εἶναι λοιπόν νά γνωρίζουµε τί ζητᾶ
ἀπό τήν Κυβέρνηση ἡ Ἄγκυρα, πού ἐπίσης
ἀντιδρᾶ στήν ψήφιση τοῦ νοµοσχεδίου,
ἀσφαλέστεροι δέ µάρτυρες πρός τοῦτο
εἶναι οἱ ἄνθρωποί της στή Θράκη. Ἀπό τίς
δηλώσεις λοιπόν τῶν ψευτοµουφτήδων
Ἰµπραήµ Σερήφ καί Ἀχµέτ Μέτε ἀποκωδικοποιοῦµε τήν τουρκική ἐπιχειρηµατολογία καί τίς ἐνστάσεις τους: 1)
«Ἀντιδράσαµε στόν νόµο τοῦ 1980 (Σ.Σ.:
πού ποτέ δέν ἐφαρµόστηκε) γιατί τά
βακούφια ἐπρόκειτο νά διασπαστοῦν».
2) «Περιορίζονται οἱ τρόποι χρήσης τῶν
ἐσόδων τῶν βακουφίων». 3) «Εἶναι µικρή
ἡ τρίχρονη θητεία τῶν ἐπιτροπῶν καί
ὁ ἀριθµός τῶν µελῶν τους (5)». 4) «Ἡ
παραχώρηση τῶν σχολικῶν βακουφίων
στίς σχολικές ἐφορίες διασπᾶ τό σύνολο».
5) «Δίνεται ρόλος σηµαντικός στόν νόµιµο
µουφτή καί στόν γ.γ. τῆς Περιφέρειας».
Στίς ἐνστάσεις πού διατυπώνουν οἱ
λεγάµενοι, προστίθενται καί οἱ βουλευτάδες Χατζηοσµάν καί Μάντατζη, πού
πέρα ἀπό τά ἀνωτέρω ἀπαιτοῦν «νά ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν ἡ γνώµη τῆς µειονότητας»
καί ἐπισηµαίνουν τήν πιθανότητα διάσπασης τῶν βακουφίων µέσα ἀπό τά
παράθυρα τοῦ νοµοσχεδίου γιά «εἰδικές
περιπτώσεις». Πάντως θέτουν κι ἕνα
ὄντως κρίσιµο, πρωτεῦον θέµα: Πῶς θά
ἐφαρµοστεῖ ἕνας νόµος πού ἀναφέρεται
σέ µουφτῆδες καί ἰµάµηδες, οἱ ὁποῖοι
θά ἔχουν ἐνεργό ρόλο στήν ὑλοποίησή
του, καί τούς ὁποίους ἄλλοι τούς
ἀναγνωρίζουν καί ἄλλοι ὄχι;
Ἐκπληκτικό εἶναι ὅτι ἐνῷ ἡ Κυβέρνηση
(πού µέ τό ἄρθρο 7 τοῦ Ν.3554/2007
διέγραψε ὅλα τά χρέη τῶν βακουφίων
πρός τό Δηµόσιο καί ξεκίνησε τήν ἄρση
τῶν βαρῶν τους στά Ὑποθηκοφυλάκια)
ἀπάλειψε ἀπό τό ἄρθρο 1 τά περί
«διακρατικῆς
ἀµοιβαιότητας»
πού
ἔγραφε ὁ προηγούµενος νόµος 1091/1980,
φτάσαµε στό σηµεῖο νά ἐπικαλεῖται
τήν ἀµοιβαιότητα, ἐµµέσως πλήν

σαφῶς, ἡ... ἄλλη πλευρά! Διαβάζουµε
στή «Γκιουντέµ» (14/12/07) φράση τοῦ
Ἰ. Σερήφ: «Ὅπως γνωρίζετε καί στήν
Κωνσταντινούπολη ὑπάρχει Ἑλληνική
µειονότητα καί αὐτή ἡ µειονότητα ἔχει
βακούφια. Μάθαµε στίς ἐπαφές πού
εἴχαµε µέσῳ τοῦ πρώην βουλευτῆ Ἰλχάν
Ἀχµέτ ὅτι βγῆκαν καινούργιοι νόµοι καί
βελτιώθηκε ἡ κατάσταση τῶν βακουφίων
ἐκεῖ» (εἴδατε ὅτι τελικά κάτι µαθαίνουν
γιά τά πέραν τοῦ Ἕβρου τεκταινόµενα;
Παλιά ὅ,τι καί νά τούς ρωτοῦσες δήλωναν

Νά κι ἕνα δεῖγµα εὐγνωµοσύνης: Ἡ τοπική
«Μπιρλίκ» ζητᾶ πρωτοσέλιδα προσφορές
στό Ἵδρυµα τοῦ... τουρκικοῦ Στρατοῦ

ἄγνοια...) Μά καί ὁ ἄλλος, ὁ Μέτε δέν
πῆγε πίσω: «Ἀκοῦµε πώς ὑπάρχουν
ἐξελίξεις µέ τό θέµα τῶν Βακουφίων τῆς
ἑλληνικῆς µειονότητας τῆς Κων/πολης,
τό ἴδιο πρέπει νά κάνει καί ἡ Ἑλλάδα
καί νά κρατήσει τόν λόγο της ἄν ἔχει
ὑποσχεθεῖ στήν Εὐρώπη γιά τήν ἐπίλυση
τοῦ προβλήµατος». Δηλαδή ἀκόµη κι ἄν
ἡ Ἑλλάδα τούς δώσει τό πᾶν, πάλι δέν
θά µᾶς χρωστᾶνε τίποτε, ἀφοῦ αὐτό θά
παρουσιαστεῖ µόνο ὡς ἀπόρροια τῶν
«ὑποσχέσεών της στήν Εὐρώπη»!
Ὅσο γιά τό δόλωµα τῆς ποσόστωσης
στούς διορισµούς τοῦ ΑΣΕΠ, πού χώθηκε
στό νοµοσχέδιο γιά νά προϊδεάσει θετικά
τήν µειονοτική κοινωνία, τζάµπα πῆγε:
Δέν ἔγινε ἡ παραµικρή ἀναφορά σ’ αὐτό
ἀπό τούς νταβατζῆδες της, σάν νά µήν τό
διάβασε κανείς τους!
Καλό εἶναι ἐδῶ νά θυµηθοῦµε τίς
ἐξελίξεις στήν Πόλη. Ἐκεῖ ἑτοιµάστηκε
νέο νοµοσχέδιο γιά τά βακούφια τῶν
Ρωµηῶν, πού, καί κατά διακεκριµένους
Τούρκους νοµικούς, σάν τήν Κεζµπάν καί
τόν Χουσεΐν Χατεµί, «θά νοµιµοποιήσει
τίς ἀδικίες σέ βάρος τῶν µειονοτήτων».

“Mlógo dúmish … mlógo pláchesh”

Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ με θέμα τους Πομάκους

Ξάνθη, Μπεσίκτας
καί ἀδελφά Κατεχόµενα

Στίς 14 Δεκεµβρίου ἐπισηµοποιήθηκε
στήν Ξάνθη ἡ σχέση τοῦ Δήµου µέ τόν
ἀντίστοιχο τῆς Μπεσίκτας. Πρόκειται
γιά τήν κατάληξη µιᾶς χρόνιας σχέσης,
ἀπότοκο τοῦ κλίµατος τουρκολαγνείας
πού ἔφτιαξαν µετά τούς σεισµούς τοῦ
1999 οἱ ὑπερατλαντικοί µας πάτρωνες
καί τά ντόπια τσιράκια τους: Οἱ ΗΠΑ
διασφαλίζουν τήν συνοχή τοῦ ΝΑΤΟ,
οἱ Τοῦρκοι προωθοῦν τίς βλέψεις τους
στή Θράκη καί οἱ τοπικοί µας ἄρχοντες
(στή φωτό ὁ δήµαρχος Ἀλεξ/πολης Γ.
Ἀλεξανδρής µέ τόν δήµαρχο Ἀδριανούπολης Χ. Σεντεφτσή σέ πρόσφατα κολλητιλίκια) κερδίζουν ταξιδάκια, χανουµάκια καί προγραµµατάκια. Ἡ Ἑλλάδα;
Ποιά Ἑλλάδα, σοβαρευτεῖτε...

Στά πλαίσια αὐτά ὁ Δῆµος Ξάνθης
διένειµε ἕνα φυλλάδιο ἐνηµερωτικό γιά
τόν Τοῦρκο ἑταῖρο του, ὅπου µιλοῦσε
καί γιά τήν ἀδελφοποίηση τῶν δήµων
Besiktas καί Güzelyurt. Ποιός εἶναι αὐτός
ὁ τελευταῖος; Ἡ κατεχόµενη Μόρφου!
Κανένας δέν θίχτηκε, µέχρι πού ἔφτασε
στά χέρια τῆς Ἑλένης Χατζηγεωργίου,
προέδρου τῶν Κυπρίων Ξάνθης. Ἡ κ.
Χατζηγεωργίου ἔστειλε ἀνοιχτή ἐπιστολή διαµαρτυρίας στόν δήµαρχο Λ. Στυλιανίδη ὅπου µεταξύ ἄλλων ἀνέφερε:
«...Δέν θά παραστοῦµε στήν τελετή
ἀδελφοποίησης µέ τόν Δήµο Μπεσίκτας
γιά τούς παρακάτω λόγους: α) Τό 38%
τῆς πατρίδας µας εἲναι κατεχόµενο ἀπό
τόν Τουρκικό Στρατό καί β) Ὁ Δήµος
Μπεσίκτας ἔχει ἤδη ἀδελφοποιηθεῖ µέ τόν
κατεχόµενο Δήµο Μόρφου τῆς Κύπρου πού
τό κατοχικό καθεστώς τόν ἔχει ὀνοµάσει
Güzelyurt...» Διαµαρτυρήθηκαν ἐπίσης
οἱ Κύπριοι Φοιτητές καί ἀπεῖχαν ἀπό
τήν ἐκδήλωση τά προσφυγικά σωµατεῖα
καί ὁ ἀρµενικός σύλλογος. Ὁ δήµαρχος
ἔκρυψε τήν ἐπιστολή διαµαρτυρίας τοῦ
Ε/Κ δηµάρχου Μόρφου καί µετέτρεψε
τήν ἀδελφοποίηση σέ πρωτόκολλο συνεργασίας, ἐνῶ ἡ ἀντιπολίτευση (Χρ.
Πούλιος) ἀποστασιοποιήθηκε. Ἦταν
καιρός κάποιος νά ἀντιδράσει στ’ ἀδερφίστικα σχέδια τῶν δηµάρχων, δέν θά
χειροκροτοῦµε ὅλοι τίς ξεφτίλες τους.

Παράλληλα, τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο προσέφυγε γιά πρώτη φορά στό
Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων
Δικαιωµάτων (ΕΔΑΔ), γιά τήν ὑπόθεση
τοῦ Ὀρφανοτροφείου τῆς Πριγκήπου. Τό
ἀκίνητο εἶχε τίτλους ἰδιοκτησίας ἀπό τό
1902 καί τό 1929, πού ἐπαναβεβαιώθηκαν
δίς ἀργότερα, µά ἡ Τουρκία τό πῆρε ἀπό
τό Πατριαρχεῖο, τό ἔδωσε στό βακούφι
τοῦ ὀρφανοτροφείου τό ὁποῖο µετά τό
κηρύχτηκε κατειληµένο (mazbut) καί
µεταφέρθηκε ὅλη του ἡ περιουσία στήν
κρατική Γενική Διεύθυνση Βακουφίων.
Ἡ ὑπόθεση ἐκδικάστηκε στό ΕΔΑΔ στίς
27/11/07 - οἱ Τοῦρκοι πῆγαν µέ ἑνδεκάδα
νοµικῶν! - καί ἀναµένεται (µᾶλλον
θετική) ἀπόφαση ὥς τόν Ἀπρίλιο.
Εἶναι προφανές ὅτι ἡ ἄλλη πλευρά
δέν συµβιβάζεται µέ ἡµίµετρα ἀλλά τά
θέλει ὅλα. Τό βασικό ζητούµενο εἶναι
νά ἐξωπετάξουν τήν ἑλληνική πολιτεία

ἀπό τήν ζωή τῆς µειονοτικῆς κοινωνίας.
Εἴτε πρόκειται γιά τήν ἀξιοποίηση τῶν
προσόδων τῶν βακουφίων, εἴτε γιά τόν
τρόπο ἐπιλογῆς τῶν διαχειριστικῶν
ἐπιτροπῶν, εἴτε γιά τήν δικαιοδοσία
τοῦ µουφτῆ, ἡ ἐµπλοκή τῆς Ἑλλάδος
ἐνοχλεῖ. Ὁ εὐδιάκριτος στόχος εἶναι µία
«αὐτοδιαχείριση» πού θά κατευθύνεται
ἐξ Ἀνατολῶν καί πού θά εἶναι ὁ σπόρος
γιά µία µελλοντική αὐτονοµία. Ἄν ἡ
ἑλληνική λογική συνεχίσει νά εἶναι αὐτή
τῶν διαρκῶν ὑποχωρήσεων, ἡ κατάληξη
εἶναι ἀποφασισµένη. Τώρα πρέπει νά
ἀκουστεῖ ἐπιτέλους ἡ φωνή τοῦ ἑλληνικοῦ
στοιχείου, ἔξω ἀπό κόµµατα καί µακρυά
ἀπό καπελώµατα. Ὑπογράψτε τό
κείµενο τῶν «Πολιτῶν γιά τή Θράκη»
σέ συνεννόηση µαζί µας (2531081537 ἤ
στό www.antibaro.gr) καί βάλτε φρένο
στόν ἐνδοτισµό τῶν κρατούντων καί τήν
ἀδιαφορία τῶν πολλῶν!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ

Οι Πομάκοι της Ροδόπης, οι σλαβόφωνοι αυτοί
μουσουλμάνοι είναι το θέμα του ντοκιμαντέρ
(διάρκειας 75 λεπτών) με τίτλο “Mlógo dú
mish … mlógo pl áchesh” (Πολύ μιλάς … πολύ
κλαις).
Δημιουργός της ταινίας είναι ο αξιόλογος
σκηνοθέτης Δημήτρης Κιτσικούδης, ενώ η
φωτογραφία έγινε από τους Άλκη Σωτηριάδη,
Κώστα Ποταμιάνο και Γρηγόρη Θεοδωρίδη.
Η υπέροχη μουσική που συνοδεύει τις σπάνιας
ομορφιάς εικόνες ανήκει στον Περικλή
Χειλά. Στους επιστημονικούς συνεργάτες της
ταινίας συμπεριλαμβάνονται ο Ευστράτιος
Ζεγκίνης, η Φωτεινή Τσιμπιρίδου, η Δόμνα
Μιχαήλ, η Ιφιγένεια Βαμβακίδου, η Αναστασία
Μπαλέζντραβου, ο Νίκος Κόκκας, η Margarita
Karamihova και η Μαρίνα Θωμοπούλου. Για
τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ χρειάστηκαν
δεκάδες ερευνητικές αποστολές στα πομακοχώρια της Ελλάδας και της Βουλγαρίας που
έγιναν κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας. Όπως έχει τονιστεί από τους κριτικούς,
το αποτέλεσμα αυτής της πολυετούς έρευνας αποτελεί την πιο σοβαρή και αντικειμενική
κινηματογραφική αποτύπωση του ζητήματος της ταυτότητας και της ιστορίας των Πομάκων
της Θράκης. Η ταινία, που απέσπασε το δεύτερο βραβείο ντοκιμαντέρ στο φετινό φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης, έχει επίσης προβληθεί από την Κινηματογραφική Λέσχη Αλεξανδρούπολης και
από το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης στη Διομήδεια (14 Δεκεμβρίου) στα πλαίσια της ημερίδας:
«Λαϊκός πολιτισμός – Μουσική και Μουσικοί της ορεινής Ξάνθης», ενώ προγραμματίζεται η
ανοιχτή προβολή της και στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης στην Ξάνθη.

Ο γ.γ. της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
Ο Δήµαρχος Κοµοτηναίων κ. Δηµήτρης

κ. Δηµήτρης Σταµάτης

Κοτσάκης και το Δηµοτικό Συµβούλιο
εύχονται στους µουσουλµάνους
συµπολίτες µας για τη γιορτή του

εν’ όψει της µεγάλης εορτής
του Κουρµπάν Μπαϊράµ και της
Πρωτοχρονιάς, εύχεται από καρδιάς
στους µουσουλµάνους συµπολίτες,

Κουρµπάν – Μπαϊράµ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, υγεία, πρόοδο,
προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά,
µε υγεία και κάθε οικογενειακή
και προσωπική ευτυχία.
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Andrew Maniotis: ΗΙV ≠ AIDS!!! (2ο)
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. Βέβαια, καθώς
οι κρατούντες μπλοκάρουν την διεξαγωγή
ενός ελεύθερου διαλόγου (σε ένα συνέδριο
π.χ.), η άποψη παραμένει μειοψηφική και
μακρυά από τα φώτα της δημοσιότητας. 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 το ανεβάσαμε ολόκληρο
στην ιστοσελίδα μας) να αποσπάσουμε ένα
δημοσιεύσιμο τμήμα - σήμερα δημοσιεύουμε
τό δεύτερο μέρος - με την μικρότερη δυνατή
βλάβη του συνόλου.
(…) Η σφαγή της βιομηχανίας βοοειδών
εξαιτίας της νόσου των τρελών αγελάδων, είναι
το αποτέλεσμα της αντίληψης ότι ένας αργός
ιοειδής παράγοντας που ονομάζεται prion, είναι
ικανός να προκαλέσει νόσο μετά από χρόνια
επώασης μέσα σε ένα οργανισμό. Παθήσεις όπως
η Kuru και η Creutzfeldt - Jacob’s προυποθέτουν
χρόνια όπου οι παθολογικές πρωτεϊνες, τα prions
επωάζονται πρωτού τελικά εμφανιστεί η νόσος.
Αυτή η ιδέα λειτούργησε σαν το προπύργιο για
την ανάπτυξη των υποθέσεων του “αργού ιού
του καρκίνου” και του “αργού HIV ιού του
AIDS”. Και όλες αυτές οι υποθέσεις πηγάζουν
από την ιδέα ότι υποτιθέμενοι μολυσματικοί
παράγοντες προκαλούν αυτές τις παθήσεις
χρόνια μετά από την αρχική μόλυνση, όταν στην
πραγματικότητα υπάρχουν υποστρωματικοί
γενετικοί και αυτοάνοσοι μηχανισμοί ή ακόμη
αδιερεύνητοι παράγοντες τοξικά χημικά που
έχουν επιβαρρύνει το περιβάλλον που μπορεί
σε μεγάλο βαθμό να είναι υπεύθυνα για αυτές
τις ασθένειες. Πραγματικά με κάνει και απορώ
το πως το κατεστημένο του AIDS, ή του αργού
ιού του καρκίνου, ή των prions, ή του HPV
αποδέχεται αυτή την ιδέα ότι ένας μολυσματικός
παράγοντας μπορεί να προκαλέσει νόσο χρόνια
μετά την αρχική έκθεση σε αυτόν. Βιοχημικά, δεν
βγάζει κανένα νόημα ένας ιός να μη “γνωρίζει”
ότι το βιοχημικό του προφίλ αλληλεπιδρά
με τον ξενιστή του τον οποίο μολύνει για 20
και 40 χρόνια και ξαφνικά να «θυμάται» ότι
είναι παθογόνος. Η ίδια η θεωρία της HIVμόλυνσης έχει αμφισβητηθεί και μέσα από μια
άλλη επιστημονική οδό. Τον Ιούνιο αυτής της
χρονιάς μια ομάδα επιστημόνων επιχείρησε
να εφαρμόσει ένα μαθηματικό μοντέλο για να

περιγράψει την παραγωγή και την καταστροφή
των Τ κυττάρων και δεν μπόρεσε να εφαρμόσει
ένα τέτοιο μοντέλο που να ακολουθεί τον αργό
ρυθμό της εξάντλησης των Τ κυττάρων που
παρατηρείται σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς
που υποτίθεται ότι έχουν AIDS.
Λ.Π.: Κύριε καθηγητά, αφού διαφωνείτε με
τη χρήση των φαρμάκων του AIDS, τι θα
έπρεπε να κάνει κάποιος οροθετικός για να
είναι ασφαλής;
A.M.: Η μελέτη Fawzi που έγινε στην Αφρική
και δημοσιεύτηκε στην New England Journal of
Medicine έδειξε ότι μια καλή, υγιεινή διατροφή,
με πληθώρα θρεπτικών συστατικών, μπορεί να
αντιστρέψει την κατάσταση ενός κατεσταλμένου
ανοσοποιητικού συστήματος. Εγιναν κι άλλες
κλινικές δοκιμές στο μεταξύ για τα διατροφικά
συμπληρώματα που μοιάζουν να αντιστρέφουν
μια
ανοσοποιητική
κατάρρευση
χωρίς
τοξικότητα. Σε μια άλλη μελέτη 40 ασθενείς, που
έπασχαν από AIDS σε πλήρη εκδήλωση, πήραν
διατροφικά συμπληρώματα μαζί με ολιγορονικό
οξύ. Σε όλες τις περιπτώσεις αναφέρθηκε ότι οι
διάρροιες σταμάτησαν και το σωματικό βάρος
αποκαταστάθηκε. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι
από τους βαριά ασθενείς πέθαναν, οκτώ άλλοι
βελτίωσαν τόσο την κατάσταση της υγείας τους
όσο και τον αριθμό των Τ4 κυττάρων και του
ιικού φορτίου τους. Εξι μήνες αργότερα μετά
την έναρξη της δοκιμής, 19 ασθενείς ήταν σε
αρκετά καλή κατάσταση ώστε να επιστρέψουν
στη δουλειά.
Αν η ανοσοκαταστολή οφείλεται σε ζημιά που
προκλήθηκε από ξένες εμβόλιμες πρωτείνες
και μια αυτοάνοση ασθένεια αναπτύσσεται,
είναι πιο δύσκολο να αναστραφεί η κατάσταση,
αλλά και πάλι μακροχρόνια ενίσχυση της
διατροφής μαζί με φυσική άσκηση, βιταμίνες
και θεραπείες για την άμεση αντιμετώπιση
περιστασιακών λοιμώξεων-χωρίς τη χρήση
τοξικών θεραπευτικών σχημάτων- είναι ο
καλύτερος τρόπος για να σώσεις κάποιον από
την ανοσολογική κατάρρευση…
Λ.Π.: Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι οι
περισσότεροι γιατροί του AIDS, όπως και
οι φαρμακευτικές εταιρείες, επικεντρώνουν
πλέον την προσοχή τους στην Αφρικανική
ήπειρο;
A.M.: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα μόνο,
και αυτό λέγεται Nevirapine. Η χρήση του
φαρμάκου Nevirapine διακόπηκε στις Ηνωμένες
Πολιτείες, γιατί ήταν υπέρ το δέον τοξικό. Ήταν
άλλη μια αποτυχία που επιβραβεύτηκε τελικά.
Οπότε, τι κάνουν σε αυτή την περίπτωση οι
κατασκευαστές ενός τέτοιου φαρμάκου; Το
ξεφορτώνουν σε χώρες που δεν έχουν τις
δικές μας νομικές δικλείδες, και αυτό ακριβώς
έκανε η ομάδα ερευνητών του Max Essex από
το Harvard, στην Αφρική. Σύμφωνα με τον
Lockman και άλλους που συνέταξαν τη σχετική
μελέτη, 875.000 μητέρες με τα μωρά παιδιά τους
έλαβαν το τοξικό φάρμακο, και το αποτέλεσμα
αυτού του τεράστιου πειράματος στις Αφρικανές
μητέρες και τα παιδιά τους δημοσιεύτηκε σε
σχετικό άρθρο το 2007. Όταν τους έδωσαν τη
μονή δόση του Nevirapine που δεν ήθελαν
πια να δώσουν στους λευκούς κατοίκους των
Ηνωμένων Πολιτειών αφού ο κατασκευαστής
το θεώρησε υπέρ το δέον τοξικό, ο λεγόμενος
«ρυθμός μετάλλαξης» του “HIV” ανέβηκε σε
41,7% σε αυτούς τους ανθρώπους που πήραν
τη δόση. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τους
θιασώτες της εξίσωσης “HIV=AIDS”, 41.7%
περισσότεροι άνθρωποι που πήραν τη δόση
του Nevirapine θα ανέπτυσσαν τώρα ανίατες,
ανθεκτικές στην αντιβίωση, λοιμώξεις του
΄HIV΄, που δεν θα ανέπτυσσαν αν δεν έπαιρναν
το τοξικό φάρμακο.
Αλλά αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι ασυνήθιστο
στην επιστήμη του AIDS: κάθε φορά που ένας
ασθενής του AIDS αναπτύσσει AIDS ή πεθαίνει
ενώ βρίσκεται σε θεραπεία για το AIDS, το
κατεστημένο του ΄AIDS΄ αποδίδει τον θάνατο
στην «ικανότητα του ιού να μεταλλάσσεται»,
εξήγηση που παραβιάζει όλους τους νόμους
της γενετικής και της γενετικής σταθερότητας

που έχουν εγκαθιδρυθεί εδώ και 100 χρόνια.
Αλλαξε η ανεμοβλογιά απ΄ αυτό που ήταν
πριν από 200 χρόνια, ή μεταβάλλεται σε
κάθε ασθενή; Μεταβάλλεται κάθε φορά που
προσβάλλει ένα παιδί; Κατά τη γνώμη μου,
έχουμε άλλη μια συντριπτική απόδειξη ότι ο
“ξεχωριστός” παθογενής ιός, ονόματι ‘HIV’,
δεν έχει απομονωθεί, ειδικά όταν οι μοριακές
του ακολουθίες λέγεται ότι αλλάζουν κάθε φορά,
σχεδόν στο κάθε άτομο που μολύνει, ειδικά αν
το άτομο πήρε μια δόση από κάποιο φάρμακο.
Ακόμη και υψηλής δόσης ραδιενέργεια δεν προκαλεί τόσο γρήγορη μετάλλαξη στα πράγματα
(…) Αλλά υπάρχει μια μακρά ιστορία τέτοιου
είδους εξαπάτησης όταν έχουμε να κάνουμε
με μια λεγόμενη μολυσματική ασθένεια

ανακάλυψη της μοριακής ταυτότητας των prions
σε υγιή και σε κάποια άρρωστα χάμστερς και
γιατί προσέθεσε μια νέα πινελιά στην υπόθεση
των prions.
(…) Βασικά, θα το ονόμαζα σύνδρομο
του Επίμονου Κηπουρού. Και εννοώ ότι η
βιομηχανία των φαρμακευτικών και όλοι αυτοί
οι «επιστήμονες των μολυσματικών ασθενειών»
θεωρούν ότι οι χώρες του Τρίτου Κόσμου είναι
μάλλον τα καλύτερα πειραματικά εργαστήρια
για να δοκιμάζουν νέα προϊόντα πάνω σε
ανθρώπινα «ποντίκια» και «πειραματόζωα»,
επειδή ακριβώς πιστεύουν ότι η ζωή και το
μέλλον αυτών των ανθρώπων είναι ασήμαντα
μπροστά στη σπουδαιότητα της ανακάλυψης που
μπορεί να πετύχουν, που θα βάλει τη δική τους
φωτογραφία μες στο ιατρικό λεξικό,
δίπλα σε κάποια νέα μολυσματική
ασθένεια.
Πάρτε για παράδειγμα το εμβόλιο
της πολιομυελίτιδας. Οι πιο
εμβολιασμένες χώρες μέχρι σήμερα
είναι η Νιγηρία και η Ινδία. Και
ακριβώς σαν τη μαρτυρία του Salk
ενώπιον του Κονγκρέσσου το 1972
ότι η μόνη πηγή της πολιομυελίτιδας
στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν το
εμβόλιο, έτσι και στη Νιγηρία και την
Ινδία συναντάμε τις περισσότερες
περιπτώσεις πολιομυελίτιδας μετά
από τις εκστρατείες εμβολιασμού
Ο καθηγητής Ανδρέας Μανιώτης (δεξιά) σε πρόσφατη
που διήρκεσαν 15 χρόνια εκεί.
αναγνώριση - τιμή του επιστημονικού έργου του
Αλλά είναι ένας τρόπος παραγωγής
χρήματος και, συγχρόνως, μπορείς
και υπεισέρχονται ο αβάσιμος φόβος της
να παρουσιάζεσαι ως ανθρωπιστής αφού
μόλυνσης, η ξέφρενη πίστη στα εμβόλια, η κατά
σου δίνεται η δυνατότητα να κατεβάζεις τις
φαντασία και εντατικά διαφημιζόμενη δημόσια
τιμές και να λες ότι προσφέρεις ένα φάρμακο
απειλή απέναντι στις πολιτικές υγείας και τα
ή μια ιατρική παρέμβαση σε εκατοντάδες
συμφέροντα των φαρμακευτικών εταιρειών
χιλιάδες ανθρώπους σε μειωμένο κόστος.
που απειλούνται αν καταρρεύσει ο φόβος των
Στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται ακόμα τα
μικροβίων ή της «μάστιγας των γκέι» ή των
δικαιώματα του ασθενούς, δεν μπορείς να τους
«καρκίνων των γκέι». Μπορεί να υπάρχουν
προσφέρεις χαμηλότερες τιμές. Τότε, απλώς
και άλλοι πιο σκοτεινοί, πολιτικής προέλευσης
βάζεις τους φορολογούμενους να καταβάλουν το
λόγοι εξαπάτησης που εξηγούν γιατί αυτές οι
ποσό γι’ αυτά τα προγράμματα με το ένα ή το
περιπτώσεις μολυσματικών ασθενειών δεν
άλλο πειραματικό σχέδιο χρηματοδότησης των
αμφισβητούνται και δεν ξεσκεπάζονται από τον
φαρμακευτικών από τις κυβερνήσεις. Έχουμε
κυρίαρχο Τύπο, ώστε να αλλάξει η κατάσταση.
την καταστρατήγηση των ηθικών αξιών στο
Για παράδειγμα, είναι γνωστό σε όλους ότι
αποκορύφωμά της.
ο πρωτεργάτης της θεωρίας των prion, ένας
(…) Αυτά τα αποσπάσματα «ακτιβιστών» και
Νομπελίστας, το πρόωρο ίνδαλμά μου ως
«γιατρών» είναι σαν μια Στάζι για τα φάρμακα
ανθρωπολόγος - γιατρός - επιστήμονας,
του AIDS. Δεν βρίσκουν ησυχία με τίποτε.
διευθυντής προγράμματος στο ΝΙΗ, ο D. Carlton
Βρίσκονται παντού, ξετρυπώνουν και επιχειρούν
Gadjusek, δήλωσε ένοχος πριν λίγα χρόνια
να τιμωρήσουν οποιαδήποτε απόκλιση από τη
για παιδεραστία αφότου πιάστηκε να εισάγει
γραμμή του κόμματος HIV=AIDS. Είναι νέος
και να κακοποιεί σεξουαλικά νεαρούς άνδρες
μακαρθισμός, απλός και ξεκάθαρος. Αμέτρητες
και αγόρια από την Νέα Γουινέα Παπούα στο
σταδιοδρομίες έχουν καταστραφεί και οι ένοχοι
σπίτι του στη Μέριλαντ. Το ζωικό μοντέλο που
ποτέ δεν ήρθαν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.
χρησιμοποίησε για να αποδείξει τη θεωρία
Η αποτυχία επιβραβεύεται ξανά και ξανά. Ποτέ
του απαρτιζόταν από 10% ομογενοποιημένου
δεν αναφέρει κανείς ότι όλοι αυτοί αμείβονται
εγκεφαλικού ιστού από αρρώστους, το οποίο
ευθέως και γενναιόδωρα από όχι μια, αλλά
εμφυτεύτηκε στο κρανίο πρωτευόντων. Κάποια
αρκετές από τις φαρμακοβιομηχανίες που
από αυτά τα ζώα ήταν λογικό να αναπτύξουν
παράγουν τα φάρμακα που αυτοί υπερασπίζονται
ασθένειες εξαιτίας των ξένων πρωεινικών
τόσο σθεναρά. Είναι νοσηρό. Επιστημονικοί
αντιγόνων που τοποθετήθηκαν απευθείας στον
κριτικοί, σαν εμένα, αποκαλούνται «αρνητές»
εγκέφαλό τους. Στη διάρκεια της δεκαετίας
για να μην περιμένει κανείς πια την αναζήτηση
του 1980, η Laura Manuelidis από το Yale
μιας αντικειμενικής αλήθειας. Και οι
αμφισβήτησε περίτρανα τη θεωρία του Gadjusek
πληρωμένοι κράχτες θεωρούνται «ακτιβιστές»
και απέδωσε την ασθένεια των ζώων στην
και «ερευνητές». Αυτές οι μυστικές ομάδες
αντίδρασή τους απέναντι στις ξένες πρωτείνες,
κρούσης του κατεστημένου του AIDS έχουν
ειδικά όταν δεν υπήρχε καμία απόδειξη ότι τα
χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Αλλά
prions δεν περιείχαν κανένα ίχνος νουκλεικών
το χειρότερο είναι ότι οι χρηματοδοτούμενοι
ιξέων. Άλλοι απέδωσαν το σύνδρομο σε
από τις φαρμακευτικές εταιρείες εμπρηστές της
γενετική κληρονομιά επειδή είχε εμφανιστεί
δημοσιογραφίας, υποβοηθούνται από τον Τύπο
σε οικογένειες της Αγγλίας και αλλού, σε μέρη
του κυρίαρχου ρεύματος, από τα δεσπόζοντα
όπου οι άνθρωποι δεν έτρωγαν τα μυαλά των
κανάλια συζήτησης της κλάσης των The Nation,
συγγενών τους όταν πέθαιναν ούτε άλειφαν με
The Columbia Journalism Review, The New
αίμα τις πληγές τους, όπως έκαναν οι ιθαγενείς
York Times, και άλλων, που έχουν επενδύσει 20
της Νέας Γουινέας που τόσο πολύ συμπάθησε
χρόνια πολύ πτωχού ρεπορτάζ στο αλάθητο της
ο Gadjusek. Αλλά αντί να αμφισβητηθεί και να
υπόθεσης HIV=AIDS. Τα ΜΜΕ του κυρίαρχου
τεθεί υπό έλεγχο η τιμημένη με Νόμπελ θεωρία
ρεύματος είναι σαν ένα προγραμματισμένο
του, ή ακόμα αντί να φυλακιστεί ο ίδιος για
ρομπότ. Κάτι σαν τον εκτελεστή στο The
παιδεραστία, ολόκληρες ορδές από γελάδια
Manchurian Candidate — εντεταλμένοι να
καταστράφηκαν με βάση μια μοριακή ταυτότητα
σκοτώνουν… Σε αυτό τον Οργουελικό κόσμο
που μπορεί να έχει, αλλά μπορεί και να μην έχει
του AIDS, γεμάτο με ανάστροφες ηθικές αξίες,
καμία σχέση με ένα σύνδρομο του εγκεφάλου, το
παραμένει υπό εξέταση το ζήτημα αν ήταν καλό
σύνδρομο σπογκώδους εγκεφαλοπάθειας, ένα
ή καλό το να υποβάλουν τα ορφανά σε λήψη
σύνδρομο του εγκεφάλου που χαρακτηρίζεται
τοξικών φαρμάκων με χειρουργική εμβολή
από την έλλειψη φλεγμονής, και ένα ακόμα
σωλήνα στο στομάχι τους.
Νόμπελ δόθηκε στον Stanley Prusιner για την
Συνέχεια στη σελίδα 6
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Andrew Maniotis: ΗΙV ≠ AIDS!!! (2ο)
Συνέχεια από τη σελ. 5
Σύμφωνα με τους κανόνες του Institutional
Review Board, που όλοι οι βιοϊατρικοί
επιστήμονες οφείλουν να ακολουθούν, ακόμα
και τα παιδιά πρέπει να δίνουν τη συγκατάθεσή
τους για μια ιατρική διαδικασία, δεν αρκεί αυτή
των γονέων ή των νομικών προστατών τους,
και μάλιστα χρειάζεται συγκατάνευση με το
κεφάλι από μέρους των παιδιών, ειδικά όταν η
θεραπεία είναι τόσο τοξική που θα τα κάνει να
έχουν συνεχή διάρροια, στομαχικά προβλήματα,
κράμπες, πονοκεφάλους, ναυτία, εμετούς,
ελλιπή ανάπτυξη, θάνατο κ.λπ. Στην περίπτωση
του ορφανοτροφείου της Νέας Υόρκης, ξέρουμε
ότι τα παιδιά παρακαλούσαν να μην πάρουν
τα φάρμακα. Ξέρουμε ότι έτρεχαν, πηδούσαν,
παραπατούσαν,
κρύβονταν,
καλόπιαναν,
παρακαλούσαν λίγο ακόμα, έστω να τους
επιτραπεί να παραλείψουν μια δόση. Τα ξέρουμε
όλα αυτά από τις νοσοκόμες που δουλειά τους
ήταν να χορηγούν τα φάρμακα. Και ξέρουμε ότι
κάποια παιδιά πέθαναν από τα φάρμακα.
Είναι παράνομο. Είναι ανήθικο. Και τους
ανθρώπους που τα κάνουν αυτά, σαν τον
Moore, τον Bergman και τους άλλους που
υπερασπίζονται τέτοια Γκεμπελικά πειράματα,
τους έχουμε προειδοποιήσει και σκοπεύουμε να
το διασφαλίσουμε ότι αυτό το έγκλημα δεν θα
μείνει ατιμώρητο, όπως και κάθε άλλο έγκλημα
και μεγάλο λάθος στην ιστορία του AIDS.
Λ.Π.: Πώς εκτιμάτε την απόφαση που πήρε το
2000 ο Πρόεδρος Mbeki της Νοτίου Αφρικής
να μην επιτρέψει τη χορήγηση των φαρμάκων
του AIDS στη χώρα του, αλλά να σεβαστεί το
απόφθεγμα του Ιπποκράτη «Κάνε την τροφή
φάρμακο, και όχι το φάρμακο τροφή»;
A.M.: Υπάρχει το Reappraisal of the HIV/AIDS
Hypothesis Group, το οποίο συμβούλευσε
τον Mbeki να διοργανώσει μια ανοιχτή
αντιπαράθεση για να ακουστούν οι απόψεις
του κατεστημένου του “AIDS” μαζί με τη δική
μας πλευρά, των αντιφρονούντων. Ο Πρόεδρος
Mbeki είναι ιδιαίτερα ευφυής άνθρωπος και
έβγαλε το συμπέρασμα ότι δεν ήταν σώφρον
να ξεφορτώνει πειραματικά τοξικά φάρμακα,
και φάρμακα που προκαλούν ανεπάρκεια
ήπατος ή άλλα πειραματικά φάρμακα, στο λαό
του. Αντ΄ αυτού σκέφτηκε - και διόρισε μια
επίσης διορατική γυναίκα ως υπουργό Υγείας
- να διασφαλίσουν υποδομή σε μια κοινωνία
που βρισκόταν στη μετά Απαρτχάιντ εποχή και
ταλανιζόταν από αξιοθρήνητη φτώχεια και
ακραίες ταξικές συγκρούσεις. Αποδείχθηκε
πολύ ανθρώπινη απόφαση να υποστηρίξουν τη
διατροφή του κόσμου. Εφάρμοσαν ακριβώς το
«Κάνε την τροφή φάρμακο και όχι το φάρμακο
τροφή». Η Ιπποκρατική αντίληψη της ιατρικής
που διαμόρφωσε τον όρκο που δίνουν ακόμη και
σήμερα η φοιτητές της Ιατρικής, ορίζει “πρώτα
από όλα, να μην βλάπτεις” και βλέπουμε αυτά
τα φάρμακα και τις θεραπείες να κυκλοφορούν
εδώ και λίγο χρονικό διάστημα με άγνωστες

μακροπρόθεσμες συνέπειες, που μάλλον θα
μοιάζουν με αυτές της Θαλιδομίδης, φάρμακο
το οποίο χορηγήθηκε από το κατεστημένο
του “AIDS” στα παιδιά του ορφανοτροφείου
Incarnation Children’s Center στη Νέα Υόρκη.
Αλλά το ίδιο φάρμακο είχε δοθεί σε κάποια
δόση σε γυναίκες, και τα παιδιά τους είχαν μικρά
πτερύγια αντί για χέρια και κάθε λογής γενετικές
ανωμαλίες. Κρίθηκε το Thalidomide τώρα
κατάλληλο για νεογνά στην ανάπτυξη και μικρά
παιδιά; Δε γνωρίζουμε όλες τις παρενέργειες
αυτών των φαρμάκων αλλά έχουμε δει τις
φρικτές συνέπειές τους σε νεογνά και παιδιά.

Ἐνδεικτική ἡ περίπτωση τῆς δηµοσιογράφου
Μαρίας Παπαγιαννίδου πού ἑτοιµάζει τρίτο
βιβλίο κατά τῆς άπάτης τοῦ AIDS. Ζεῖ 22
χρόνια ἀπό τότε πού «ἀσθένησε» καί εἶναι
πιά µιά χαρά - ἀφότου ἔκοψε τή «θεραπεία»!

Ο Mbeki απλώς προστάτεψε τους ανθρώπους
στη χώρα του, τις περήφανες γυναίκες της
Νότιας Αφρικής και τις οικογένειές τους, με
το να αποκλείσει τα μεγάλα συμφέροντα των
φαρμακευτικών εταιρειών και της κυβέρνησης
του Μπους από το εγκατασταθούν στη χώρα του
και να δοκιμάζουν τα φάρμακά τους πάνω στους
ανθρώπους, θαρρείς και είναι ποντίκια. Οι
φαρμακευτικές εταιρείες, με την υποστήριξη της
κυβέρνησης Μπους, και με οργανισμούς κράχτες
όπως η TAC (Treatment Action Campaign) και
άλλες, ασκούν τώρα τρομερή πίεση στον Mbeki
και άλλους για να βάλουν τα φάρμακα στην
αγορά, το οποίο σημαίνει ούτε λίγο ούτε πολύ να
επιτρέψουν αχανή ανθρώπινα πειράματα χωρίς
επιστημονική τεκμηρίωση, χωρίς ηθική βάση,
χωρίς λογική εξήγηση, χωρίς ιατρική εξήγηση
ή έστω κοινό νου. Συνεπώς, ο Mbeki πήρε την
απόφαση του 2000 με τα πιο ανθρωπιστικά
κριτήρια και, πιστεύω, βασισμένος σε καλά
μελετημένες και βαθυστόχαστες εκτιμήσεις που
ταιριάζουν σε έναν πρόεδρο για τον λαό του.
Λ.Π.: Ποια είναι η γνώμη σας για την
υπόθεση των Βουλγάρων νοσοκόμων και
τον Παλαιστίνιο γιατρό που κατηγορήθηκαν

ΕΡΩΤΙ ΚΑΤΗΛΘΕΝ ΜΑΝΙΚΩΣ ΔΟΝΕΟΝΤΙ
Συνέχεια ἀπό τή σελίδα 8
Ἄδεια κι αὐτὰ τὰ Χριστούγεννα
λοιπόν. Ἑορτὴ ἀνέορτος. Ἄλογη δίχως
τὸν Λόγο. Ἀπάνθρωπη χωρὶς τὸν
Ἐνανθρωπήσαντα. Κενὴ χωρὶς τὸν
Κενωθέντα. Τὸ Φάος ἐλήλυθεν, µὰ οἱ
ὀφθαλµοὶ µας πάντα σκοτισµένοι τὸν
Ἅδη πάλι ἀτενίζουνε ὡς ἐλευθερωτή.
Βεβυσµένοι ἐν σκότει ἔµειναν, χαµένοι
καὶ πάλι µέσα σὲ θλιβερὲς ρεβεγιόν,
µέσα σὲ πολυκατοικίες πνιγµένες
στὰ λαµπάκια. Μέσα σὲ κύµβαλα
ἀλαλάζοντα καὶ σκύβαλα τραγικά. Καὶ
οἱ πόθοι µας ἐν νεκροῖς λογισθέντες καὶ
αὐτοί. Σὰν τὴ µοναξιὰ τοῦ συνωστισµοῦ
µέσα στὰ µπάρ. Σὰν τὴν πανσθενὴ
ἀκηδία στὸν πανικὸ τῶν ξενυχτάδικων.
Πέρασαν κι αὐτὰ τὰ Χριστούγεννα

ἀτελέσφορα, σὰν νὰ µὴν ἦρθαν κἄν.
Ἐκεῖνος ὅµως ἦρθε. Ἦρθε γιὰ τὴν πόρνη.
Ἐπειδὴ ἠράσθη τὴν πόρνη µανικῶς. Κι
ἂς τὸ ἤξερε πὼς δύσκολο πολὺ ἡ πόρνη
µέσα µας νὰ ξαναγίνει παρθένα.
Ἴσως καὶ νὰ τὸ ζήτησε. Ὅµως δὲν
µπόρεσε νὰ προχωρήσει πέρα ἀπὸ τὰ
λόγια. Ἴσως καὶ νὰ ὀνείδισε τὸν ἑαυτό
της. Μὰ ἔµεινε στὸν ὀνειδισµό. Κι ἂν
ἀκόµη ἔνιωσε τελικὰ κάτι, ἡ κατάνυξη
ἦταν µόνο γιὰ µιὰ στιγµή. Γιατί ἦρθε πάλι
ὁ µανιασµένος ἄνεµος καὶ στέγνωσε τὸ
δάκρυ µας, ἕλκοντάς µας ξανὰ πίσω στὶς
ἐκµανεῖς Σκιές. Ἡ Νύχτα κατάπιε πάλι
τὴν ἀνάσα µας καὶ σκόρπισε τὰ λόγια
µας. Καὶ ἂν κάτι φαεινότροπο πάσχισε
δειλὰ νὰ ξεπηδήσει ἀπὸ µέσα µας, τὸ
τράβηξε κι αὐτὸ κοντά της ἀνελέητα,
ὅπως τὸ µέταλλο ὁ µαγνήτης…

ότι μόλυναν 426 παιδιά με τον ιό ‘HIV’ στο
ορφανοτροφείο της Βεγγάζης στη Λιβύη;
Απελευθερώθηκαν με παρέμβαση του Προέδρου της Γαλλίας Ν. Σαρκοζί και της συζύγου
του, αλλά πολλά από τα παιδιά πέθαναν
προφανώς από τα φάρμακα του AIDS…
A.Μ: Εχουμε πάλι ένα καλό παράδειγμα για
την ερώτηση που είχε προηγηθεί, αν είναι
ο «‘HIV’ αρρώστια των Μαύρων και των
Αφρικανών», γιατί δεν ήταν ο Πρόεδρος της
Γαλλίας και η γυναίκα του που βοήθησαν
στην απελευθέρωση των νοσηλευτών αλλά οι
συστάσεις του Montagnier και άλλων ατόμων
από το κατεστημένο του ‘AIDS΄ να μην αφήσουν
αυτούς τους ανθρώπους να εκτελεστούν από τον
Καντάφι.
Κατ αρχάς, είναι αδύνατον να συγκεντρωθεί
μια τέτοια συστοιχία τόσων πολλών ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων “HIV” σε ένα δεδομένο
σημείο σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Σε
δήλωση του ο Montagnier, όταν δέχτηκε την
ίδια ερώτηση – «Πώς εξηγείτε αυτές τις 426
περιπτώσεις…», είπε: «Προφανώς οφείλονται
σε διείσδυση στο νοσοκομείο νοσηλευτών από
την υποσαχάρια Αφρική». Κάπως έτσι ήταν οι
ακριβείς λέξεις που χρησιμοποίησε, ένας ωραίος
τρόπος για να πει «Φταίνε οι Μαύροι από τη
Νότια Αφρική που δουλεύουν στο νοσοκομείο.
Με τον ένα ή τον άλλον τρόπο μόλυναν 426
παιδιά με AIDS».
Δεν βγάζει νόημα από ιατρικής απόψεως. Δεν
στέκει από επιστημονικής πλευράς. Και σίγουρα
είναι μια ρατσιστική άποψη. Προσβάλλει βάναυσα
τους νοσηλευτές της υποσαχάριας Αφρικής που
έφτασαν στη Λιβύη για να προσπαθήσουν να
βρουν δουλειά, και τιμωρεί τους Αφρικανούς
και Αφροαμερικανούς όπου και αν βρίσκονται,
διότι θεωρείται ότι εξαιτίας του χρώματος και
της κουλτούρας τους παρουσιάζουν υψηλότερη
επίπτωση AIDS.
Εγραψα ένα άρθρο πρόσφατα σε συνεργασία με
έναν Αφρικανολόγο, ονόματι Charles Geshekter,
ο οποίος αφιέρωσε 35 χρόνια της σταδιοδρομίας
του στο να μελετά και να επισκέπτεται την
Αφρική. Μαζί παρουσιάσαμε την τεκμηρίωση
που δείχνει ότι οι πληθυσμοί της Αφρικής τα
τελευταία 20 χρόνια αυξάνονται, δεν μειώνονται
εξαιτίας κάποιας θανατηφόρας επιδημίας, παρά
τις κατάφωρα απατηλές, πολιτικο-οικονομικά
μεθοδευμένες, αντίθετες δηλώσεις του World
Health Organization, της κυβέρνησης Μπους
και άλλων. Σύμφωνα με τις στατιστικές κάθε
τύπου στην Αφρική για το AIDS, προκύπτει ένα
εκπληκτικά μικρό 2,3% όλου του πληθυσμού να
διαγιγνώσκεται οροθετικό. Οι πληθυσμοί των
φυλακισμένων στη Νότια Αφρική βρέθηκαν
επίσης να έχουν ρυθμό εμφάνισης «οροθετικών»
2.3 %, και ένας υπάλληλος φυλακής που
αναφέρω σε αυτό το άρθρο δήλωσε ότι είχε δει
μόνο μια ή δύο περιπτώσεις πλήρους εκδήλωσης
“AIDS” επί επτά χρόνια στη δική του φυλακή…
Λ.Π.: Κύριε Μανιώτη, κλείνοντας και
έχοντας πάντα κατά νου όσα είπατε σε αυτή
τη συνέντευξη, τι σκοπεύετε να κάνετε για
να δώσετε ένα τέλος σε αυτό το εξαιρετικά
θανατηφόρο πρωτόκολο που συνταγογραφείται
από τους γιατρούς του AIDS;
A.M.: Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε
είναι να συνεχίσουμε τη διαφώτιση του
κόσμου (...) Μπορούμε να συνεχίσουμε την
ανταλλαγή απόψεων, παρότι οι ερευνητές στο
κατεστημένο του AIDS αρνούνται κατ’ ιδίαν ή
δημόσια να συζητήσουν οτιδήποτε με εμάς, τους
«αρνητές». Εχω δώσει αρκετές συνεντεύξεις σε
δημοσιογράφους του ιατρικού ρεπορτάζ και έχω
φιλοξενηθεί σε μια σειρά ωριαίων εκπομπών
για το κανάλι INTIMETV, όπου παρουσίασα
τις πληροφορίες που έδωσα και εδώ, σε πέντε
ωριαίες εκπομπές με τον τίτλο “On The Edge,”
ιατρική εκπομπή που δημιούργησε ένας από
τους φοιτητές μου. Εκεί λοιπόν παρουσίασα
16 υποθέσεις που θα μπορούσαν να αναλογούν
στην ανοσοκαταστολή σε ασθενείς του ‘AIDS’,
και που δεν έχουν καμία σχέση με τον “HIV”.
Μάλιστα οι υποθέσεις αυτές φαίνεται να είναι
περισσότερο στοιχειοθετημένες από την υπόθεση
της μοριακής υπογραφής του HIV.
Αλλά πώς μπορείς να πείσεις το ιατρικό
κατεστημένο
για
ο,τιδήποτε;
Βλέπετε,
χρειάστηκαν αρκετά χρόνια μετά την εποχή

της πολιομυελίτιδας για να διασπείρουμε την
πληροφορία ότι το εμβόλιο της πολιομυελίτιδας
ήταν αυτό που είχε προκαλέσει πολιομυελίτιδα
στην Καλιφόρνια, το Αιντάχο, στον Νότο, στο
Σικάγο και αλλού, επειδή ακριβώς οι γιατροί
εγκλωβίζονται στα πρωτόκολλα και με όποια
αντίρρησή τους στο να ακολουθήσουν τα
πρωτόκολλα αυτά στους ασθενείς κινδυνεύουν
να τους επιβληθεί πειθαρχική δίωξη, αφαίρεση
άδειας και άλλα παρόμοια. Πέρασαν σχεδόν
πέντε χρόνια ώσπου να πειστούν οι εταιρείες που
κατασκεύαζαν τα εμβόλια να μην παράγουν νέες
παρτίδες γιατί η ανακάλυψη του εμβολίου SV40
είχε μολύνει εκατοντάδες εκατομμύρια κόσμο
που είχαν εμβολιαστεί και είχε προκαλέσει
καρκίνο στα ζώα.
Τα ζητήματα πρέπει να συζητώνται όλα ανοιχτά,
και όλες οι διαφορετικές απόψεις να ακούγονται
εξίσου, και να μη θεωρείται κάθε πολιτική
δημόσιας περίθαλψης εκ των προτέρων σωστή,
αλλά μόνο αν αποδειχτεί στην πράξη ότι είναι
όντως έτσι. Τώρα τουλάχιστον που έχουμε τόσο
περισσότερες αρνητικές ενδείξεις απ΄ ότι στη
δεκαετία του ΄80 – και επιστήμη ονομάζεται
ουσιαστικά ο τρόπος να θέτεις ερωτήσεις και
να καταρρίπτεις υποθέσεις - μπορούμε να
πούμε με περισσότερη βεβαιότητα από ποτέ ότι
ο Marc Wainberg που υποστηρίζεται από τη
GlaxoSmithKline για την προώθηση του τοξικού
AIDS φαρμάκου του 3TC, όπως και η φατρία
του των διαφημιστών φαρμάκων, έσφαλαν
όταν είπαν ότι θα έπρεπε να τροποποιηθεί το
Σύνταγμα ώστε άνθρωποι σαν τον Duesberg και
«αρνητές» σαν εμένα να μπουν στη φυλακή.
Κάθε όψη της πρόληψης και θεραπείας του
AIDS, από τον θηλασμό ως τα μικροβιοκτόνα,
τα αντιρετροϊκά, το ΑΖΤ, το AZT, το Nevirapine,
το 3TC, τους αναστολείς πρωτεάσης, τα κοκτέιλ
φαρμάκων, τις αποτυχίες των εμβολίων που
ανακοινώθηκαν έως και την περασμένη
εβδομάδα από τη Merck, είναι όλα απείρως
καταστροφικά παραδείγματα μιας εσφαλμένης
και αποτυχημένης θεωρίας, ότι ο ‘HIV΄ προκαλεί
το ‘ΑIDS’…
Λ.Π.: Κύριε Μανιώτη, σας ευχαριστώ για άλλη
μια φορά που διαθέσατε τον χρόνο και την
εμπειρογνωμοσύνη σας για να συζητήσουμε
ένα τόσο σοβαρό θέμα της εποχής μας.
A.M.: Ηταν χαρά μου, Λάμπρο. Ευχαριστώ κι
εγώ πολύ.

Μπινιές
§
Αὐτός πού ἀγωνίζεται ἀποκτάει
καί τό χάρισµα τῆς µεταµόρφωσης.
Οἱ δυσκολίες σέ φτιάχνουν Ἰανό
(καλλιτέχνη)
§
Περί καραγκιοζοπλεκτικῆς; Τό
δύσκολο εἶναι νά παίξεις δυναµικά καί
ἐκφραστικά ταυτόχρονα - πρέπει νά σέ
βοηθήσει κι ὁ κόσµος γιά κάτι τέτοιο...
- στόν ὄχλο ἐπιβάλλεσαι, µέ τούς
ψυλλιασµένους ἐκφράζεσαι, ἀλλά ἴσως
αὐτή ἡ ἔλλειψη πίεσης νά σοῦ παίρνει
ἀπό τόν δυναµισµό. Χρειάζεσαι καί τόν
ἀγροῖκο, ἡ κόντρα βοηθάει τό παιχνίδι,
ἀρκεῖ νά µήν γενικευτεῖ σέ ἄτακτο
πόλεµο
§
Μπροστά ἔχω τά φῶτα
ἑνός µικροῦ λιµανιοῦ
ὁ ἦχος ἀπό τά κύµατα
πού ξεψυχᾶνε
φτάνει ὥς ἐδῶ
Ἔχεις καί σύ πάθη, θάλασσα;
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Τουρκοκυπριακά βάσανα
Αὐτὸ τὸ γεγονὸς ποὺ θὰ σᾶς διηγηθῶ εἶναι
ἀπὸ αὐτὰ ποὺ τρελλαίνουν κάθε κανονικὸ
ἄνθρωπο. Προσέξτε καλὰ καὶ ἀκοῦστε.
Πῆγε τὰ παιδιά του σὲ λούνα πὰρκ στὴ
Νότια Κύπρο. Γυρνώντας, στὸν δρόµο τοὺς
πῆρε ἀπὸ µία σοκολάτα. Στὴν τουρκικὴ πύλη
εἰσόδου πρὸς τὸν βορρὰ οἱ ἀστυνοµικοὶ καὶ οἱ
τελωνειακοί µας κινητοποιήθηκαν… Ἡ µία
ἀπὸ τὶς δυὸ σοκολάτες ἦταν στὸ ντουλαπάκι
καὶ ἡ ἄλλη στὰ χέρια τοῦ δίχρονου ἀγοριοῦ
ποὺ τὴν ἔτρωγε… Τί ἔκανε ὁ τελωνειακός
µας, ξέρετε; Τὴν σοκολάτα ποὺ ἦταν στὸ
ντουλαπάκι τὴν κατέσχεσε ὡς ¨λαθραία¨.
Τὴν ἄλλη, ποὺ κρατοῦσε τὸ δίχρονο παιδάκι
τὴν ἅρπαξε ἀπὸ τὰ χέρια του καὶ τὴν πέταξε
στὰ σκουπίδια! Εἴδατε πῶς προσπαθοῦνε
νὰ σώσουν τὴν οἰκονοµία τῆς κατεχόµενης
περιοχῆς! Καὶ πλέον δὲν εἴµαστε στὴν ἐποχὴ
Ντενκτάς ἀλλὰ Ταλάτ… Πενήντα χρόνια
µετὰ ὁ Τζελὰλ Χορντάν ἀναστήθηκε…
Τὸν ξαναζωντάνεψαν… Ξέρετε ποιὸς ἦταν
ὁ Τζελὰλ Χορντάν; Ἕνας ἀπατεώνας ἀπὸ
τὴν Τουρκία, ποὺ τὴν δεκαετία τοῦ 50 τὸν
ἀνακάλυψε ὁ Ντενκτάς, τὸν ἔφερε στὴν Κύπρο
καὶ τὸν ἔθεσε ἐπικεφαλῆς τῆς τουρκικῆς
νεολαίας Κύπρου. Ὁ ὁποῖος ἔδερνε ὅποιους
εἶχαν ἀλισβερίσια µὲ Ἕλληνες… Καὶ ἔβαζε
καὶ 2 σελίνια πρόστιµο σὲ ὅποιον ἀπὸ τοὺς
Τουρκοκύπριους µιλοῦσε ἑλληνικά… Νὰ
λοιπὸν, πάλι σὲ κεῖνες τὶς µέρες γυρίσαµε…
Τώρα ἔχουµε κυρίαρχη µία νοοτροπία ποὺ
παίρνει τὴν σοκολάτα ἀπὸ τὰ χέρια ἑνὸς
δίχρονου καὶ τὴν πετάει στὰ σκουπίδια…
Ἡ ὁδηγία πρὸς τοὺς ὑπαλλήλους εἶναι
σαφὴς: Ὅτι βρεῖτε πάρτε το! Καὶ γιατί
τὸ κάνουνε λέτε; Γιὰ νὰ τὸ γράψουµε ὅτι
ἀκόµα καὶ µία σοκολάτα κατέσχεσαν, νὰ
ἀκουστεῖ νὰ τὸ ξέρουν ὅλοι. Ἔτσι ὥστε νὰ
µὴν ψωνίζουν πλέον τίποτε ἀπὸ τὸν νότο.
Καὶ ἂν µπορέσουν νὰ κλείσουν καὶ τὶς πύλες
εἰσόδου θὰ τὸ κάνουν. Χρειάζεται ὅµως µία
σοβαρὴ αἰτία γιὰ αὐτό… Ποιὸς ξέρει, κι
αὐτὸ ἀκόµα µπορεῖ νὰ τὸ προκαλέσουν…
Μία µικρὴ ἀνταλλαγὴ πυρῶν στὰ
σύνορα.. Μερικοὶ µάρτυρες… Ἄνθρωποι
οἱ ὁποῖοι ἔχουν φτάσει σὲ τέτοια τρέλλα
ὑπάρχει κάτι πού δὲν µποροῦν νὰ κάνουν;
(28-11-07, Τ/Κ ἐφ. Ἁβρούπα)
Μετά τόν Σταλόνε, ὁ Μέλ Γκίµπσον
Ὁ σύλλογος Ἀγώνα γιὰ τοὺς ἀστήρικτους
ἰσχυρισµοὺς περὶ γενοκτονίας (ASIMED)
ἀνακοίνωσε πὼς ἡ ἐκστρατεία ἐνάντια
στὴν ἀνάληψη πρωταγωνιστικοῦ ρόλου
ἀπὸ τὸν Μὲλ Γκίµπσον σὲ ταινία ὑπὲρ
τῆς ἀρµενικῆς γενοκτονίας ἔφερε θετικὰ
ἀποτελέσµατα. Ὁ πρόεδρος τοῦ συλλόγου
καθηγητὴς φιλολογίας τοῦ πανεπιστηµίου
Ἀτατούρκ, Σαβάς Ἐγιλµέζ δήλωσε πὼς τὸν
προηγούµενο µήνα ἄρχισαν καµπάνια γιὰ
νὰ µεταπείσουν τὸν Μὲλ Γκίµπσον µέσω
ἠλεκτρονικῶν µηνυµάτων. Δήλωσε πὼς
¨στείλαµε 10.000 µηνύµατα στὸν Γκίµπσον
καὶ στὴν ἑταιρεία παραγωγῆς ὅπου εἶναι
συνέταιρος. Ἰδιαίτερα µᾶς στήριξαν σὲ
αὐτὸ οἱ Τοῦρκοι ποὺ ζοῦνε στὶς ΗΠΑ. Ὁ
ἐκπρόσωπος τοῦ ἠθοποιοῦ, Ἄλαν Νιερὸµπ,
σὲ ἐπανειληµµένες δηλώσεις του ἀλλὰ καὶ
σὲ µηνύµατα ποὺ ἔστειλε στὸν σύλλογό µας,
µᾶς διαβεβαίωσε ὅτι δὲν πρόκειται νὰ γίνει
κάτι τέτοιο καὶ µᾶς ζήτησε νὰ σταµατήσουµε
τὴν ἐκστρατεία ἀποστολῆς µηνυµάτων. Τοὺς
προηγούµενους µῆνες στὰ πλαίσια ἀνάλογης
καµπάνιας στείλαµε 3.000 µηνύµατα στὸν
Συλβέστερ Σταλόνε ὁ ὁποῖος θὰ γυρνοῦσε
ταινία µὲ βάση τὸ βιβλίο ¨40 µέρες στὸ βουνὸ
Μουσὰ¨ Σὲ δηλώσεις του µετὰ εἶπε πὼς θὰ
ἐπανεξετάσει τὴν ὀρθότητα τῶν ἰσχυρισµῶν
τοῦ βιβλίου. Θὰ πρέπει λοιπὂν µὲ βάση αὐτὰ
τὰ παραδείγµατα νὰ ἀντιληφθοῦµε τὶς
δυνατότητές µας ἂν δροῦµε ὅλοι µαζί. Εἴδαµε
πόσο ἐπέδρασαν καὶ στοὺς δυὸ ἠθοποιοὺς
τὰ µηνύµατα ποὺ στείλαµε. Γιὰ νὰ µὴν
ἔρθουµε ἀντιµέτωποι µὲ ἕνα νέο ¨Ἐξπρές
τοῦ Μεσονυκτίου¨ θὰ πρέπει νὰ ἀντιδροῦµε
χωρὶς καθυστέρηση καὶ ἀποτελεσµατικά.
Διαφορετικὰ, ἄν γυριστεῖ τὸ φὶλµ καὶ µετά… ¨
(21-12-07, ἐφ. Χουριέτ)

Ἀντιφωνήµατα
Τή «βαθειά της ἐνόχληση» δήλωσε ἡ ADL
γιά τόν Καθολικό ΠατριάρχηἹεροσολύµων
Μισέλ Σαµπάχ πού ζήτησε νά γίνει τό
Ἰσραήλ ἕνα κανονικό, πολιτικό κράτος
Τό αὐτονόητο, δηλαδή, νά πάψουν οἱ διακρίσεις ἀπό τό διακηρυγµένα «ἑβραϊκό»
κράτος σέ βάρος τῶν ἄλλων θρησκειῶν.
Αὐτονόητο µά... «ἀντισηµιτικό».
Μέρες πού εἶναι, σᾶς ἔχουµε κι ἕνα καλό
νέο: Ὁ ἀρχιδολοφόνος Ἀριέλ Σαρόν, πού
ἔκλεισε 2 χρόνια σέ κῶµα, ζεῖ κι ἔχει κι
ἀντίληψη! Ὑπάρχει Θεός!
Ταρίκ Ἀζίζ: 5 χρόνια σέ στρατιωτική
φυλακή τῶν ΗΠΑ ἔξω ἀπό τή Βαγδάτη,
χωρίς καµµία ἐπίσηµη κατηγορία, µόνο καί
µόνο γιατί ἦταν ΥΠΕΞ ἐπί Σαντάµ
Ζήτησε ροῦχα γιατί πάγωνε, δέν τοῦ δώσανε. Ἔπαθε καρδιακό ἐπεισόδιο καί οὔτε κἄν
νοσηλεύτηκε. Μιλᾶµε γιά πλήρη ἀνθρώπινα δικαιώµατα, φούλ ντηµόκρασι!

διδακτική ἱστορία τοῦ Abrahams (καί τῆς
ὑπόλοιπης ἀγέλης) στίς χρηµατοδοτήσεις
τοῦ Ἐργατικοῦ κόµµατος στή Βρετανία
Ποιά ἐφηµερίδα λέτε νά ἔγραψε (ἐµµέσως,
ἔστω) τήν ἀλήθεια; Ἡ... Jewish Chronicle
πού εἶχε τήν δικαιολογία τοῦ Abrahams:
Δώριζε, λέει, κρυφά τά χρήµατα «γιά νά µήν
κατηγορηθεῖ γιά ἑβραϊκή συνωµοσία»!!!
Μόνη παρηγοριά µας ἔµεινε ἡ σχέση τοῦ
Καραµανλῆ µέ τόν Πούτιν. Ἡ µόνη πτυχή
τῆς ἐξωτερικῆς µας πολιτικῆς ὅπου κάτι
κάνουµε πρός τή σωστή κατεύθυνση.
Παραιτήθηκε «γιά λόγους εὐθιξίας» ὁ
Μαγγίνας (ὁ «φιλάνθρωπος», ντέ!). Ποιά
εὐθιξία, ρέ; Γιά λόγους εὐθιξίας φεύγει ὁ
διαρρήκτης ὅταν µποῦν οἱ νοικοκυραῖοι;
Κανονικά θά ἔπρεπε νά πανηγυρίζουµε
µέ τήν ὑποψηφιότητα ἑνός πολιτικοῦ σάν
τόν Φώτη Κουβέλη. Ὅµως ἡ ἀρχηγική µετάλλαξη τοῦ Ἀλαβάνου µᾶς φρενάρει.

«Ὁ Σαρκοζί φιλάνθρωπος», ἦταν τό ἔργο
πού ἔπαιξε ὁ Νικόλας µεσολαβώντας γιά
ἀπελευθέρωση τῶν κρατουµένων ἀπό τούς
Κολοµβιανούς ἀντάρτες τοῦ FARC

Φυλάκιση 14 µηνῶν στόν Κ. Πλεύρη
βάσει τοῦ (ἄθλιου) νόµου περί φυλετικῶν
διακρίσεων. Δηλαδή, ἔστω ὅτι ἔχει ρατσιστικές ἰδέες. Καί; Ἔκανε κάτι γιά φυλακή;

Βεβαίως ξέχασε νά νοιαστεῖ γιά καµµιά 500
ἀντάρτες στά µπουντρούµια τοῦ Οὐρίµπε
(καί 2 ἡγετικά στελέχη στίς ΗΠΑ) ἀλλά µ’
ἕνα µυαλό χειµώνα-καλοκαίρι...

Μήπως νά ἐφαρµόσουµε τόν νόµο καί γιά
τούς τόσους κεµαλιστές στή Θράκη; Τί λέν
οἱ δηµοκράτες µή χέσω ὑποστηρικτές του;

Ἀφγανικά πολεµικά νέα: Οἱ Βρετανοί πού
ξαναµπῆκαν στό Musa Qala βρέθηκαν
κυκλωµένοι ἀπ’ τούς Ταλιµπάν! Νύχτα θά
φύγουν κι αὐτοί ἀπό τή χώρα.
Γράφαµε - µόνον ἐµεῖς! - πρίν 15 µέρες τήν

«Ὅτε ἦλθε τὸ πλήρωµα τοῦ χρόνου,
ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ,
γενόµενον ἐκ γυναικός, γενόµενον ὑπὸ
νόµον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόµον ἐξαγοράση»
(Πρὸς Γαλάτας δ΄ 4-5)
«Ἐν τῷ κόσµῳ ἦν, καὶ ὁ κόσµος δι’
αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσµος αὐτὸν οὐκ
ἔγνω. Εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν
οὐ παρέλαβον». (Ἰωάννης α΄ 10-12)
Νὺξ ἀφεγγὴς ἔστιν καὶ φαεινῶς
φαίνουσα, ἐν ᾑ ἀεὶ ταυτὸν µυσταγωγεῖται
ἱεροκρυφίως. Τοῦ Νοὸς ἔστιν ὥρα αὕτη
ἡ ἀνεκλάλητος, ἀναζητοῦντος τὰ Ὑπὲρ
Νοῦν. Καὶ ὡς ἀνίσταται τοῦ πεπτῶτος
προσλήµµατος, καῖπερ χοϊκός, ἀφράστῳ
καὶ ξένῳ µυστηρίω ἐκτείνεται ὁ φύσει
πεπερασµένος πρὸς τὸ Πῦρ. Ὅ οὐκ
ἔφυ, ἀλλ’ ἢν καὶ ἔστιν καὶ ἔσται, οὔτε
ἀρξάµενον, οὔτε παυσόµενον…
Φαεσφόροι δρόµοι. Δρόµοι φαέθοντες
ἀνεφάνησαν ἄφνω ἐκ τοῦ σκότους, τὰ
ἐπίγεια ἐπληρώθησαν χαρᾶς µετὰ δέους
καὶ τὰ ὑποχθόνια τῷ τρόµῳ ἐδονήθησαν.
Καὶ πάντες εἶδον καὶ ἤκουσαν τὸν ἄγγελον
τὸν καταβάντα ἐκ τῆς Ἀνατολῆς καὶ
σαλπίσαντα καὶ βοώντα φωνὴ µεγάλη καὶ
λέγοντα ὅτι σήµερον γίγνεται ὁ Ὧν καὶ ἡ
νερτέρα χθών ἐπικράνθη. Ἐπικράνθη,
φησίν, καὶ ἐνεπαίχθη.
Ἐνεὸν κατέστη τὸ τλησίπνουν
γένος. Τὸ νεύσαν πρὸς γεώδη καὶ τῷ

Ἡ Sunlight ἀπό τό Ὄλβιο Ξάνθης βρέθηκε
καί στήν ἔκθεση τοῦ Κέηπ Τάουν (δέν εἶναι
τυχαῖο ὅτι πουλάει σέ 100 χῶρες)! Ἐξαίρεση
στόν θρακικό κανόνα τῶν κωµικοτραγικῶν
«ἐπενδύσεων»
Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐνέκρινε 197.928 εὐρώ γιά
889 τρίτεκνους τῆς Θράκης (6ο δίµηνο τοῦ
2007). Θυµίζουµε ὅτι ὅσοι περνᾶνε τίς 25.000
εἰσόδηµα, δέν τό δικαιοῦνται πιά.
4.000 εὐρώ ἐπιδικάστηκαν ὡς ἀποζηµίωση
στόν δήµαρχο Μύκης Μουσταφά Ἀγκά, σέ
βάρος τῆς τουρκοφυλλάδας «Μιλλέτ» πού
συνεχίζει νά ἐπιτίθεται στούς πάντες
Βεβαίως ἀσκεῖ ἔφεση ἀλλά ἔρχεται καί τό
ποινικό - µαζί καί οἱ ἄλλες τρεῖς ὑποθέσεις
πού λογικά θά θάψουν τήν προπέτεια τοῦ
προκλητικοῦ Τζενγκίζ Ὀµέρ διά παντός.
Τό 2003 ἡ µισθοδοσία στόν δῆµο Ξάνθης
ἦταν τό 28% τοῦ προϋπολογισµοῦ. Τό 2006
πῆγε στό 36% καί γιά τό 2008 στό... 48%!
Εἶναι µιά πολιτική ἀπασχόλησης κι αὐτή.
Τή φαραωνική προτοµή (γράφαµε σχετικά)
τοῦ θανόντος δηµάρχου Ξάνθης, Φίλιππου
Άµοιρίδη, ἀποκάλυψε ὁ Δ. Ἀβραµόπουλος.
Κανείς δέν ἐνοχλήθηκε ἀπό τήν ὑπερβολή;

Ναυµαχία ὁλόκληρη ἔγινε στά Ἴµια καί οἱ
δικοί µας µούγκα. Πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ Ε/Τ µυθολογία κι ἡ βίζιτα Κωστάκη στήν Ἄγκυρα
«Πρωταγωνιστικός» θἄναι ὁ ρόλος τοῦ
ΔΠΘ στήν ἐνίσχυση τῶν σχολῶν Δράµας Καβάλας, κατά τόν πρύτανη Κ. Σιµόπουλο.

ΕΡΩΤΙ ΚΑΤΗΛΘΕΝ ΜΑΝΙΚΩΣ ΔΟΝΕΟΝΤΙ
Τοῦ Ν. Δαπέργολα

Ποιός τή χάρη τους, δηλαδή...

τοῦ θανάτου κράτει δεδουλωµένον, τὸ
ἀµφιφανεῖ φθορῆ πεπτῶς, τὸ τὴ βακχεία
τοῦ Ἅδου πάλαι παραδοθέν, τὸ πέδαις
δεδεµένον καὶ τῷ ἄλγει στενάζον, τὸ
ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐξανδραποδισθέν. Τοῦ δὲ
Λόγου σαρκωθέντος, πῦρ καινουργέον
ἐλήλυθεν. Πῦρ ἄρρητον, φαῖνον, ζέον,
τῆκον, µανικόν, ἀελίῳ ἀδήριτον. Καὶ καινουργέον ὅν τὰ πάντα καινὰ ἐποίησεν.
Καὶ ἐγένετο θόρυβος µέγας ἐπὶ τῆς
γῆς καὶ οἱ λαοὶ συνήχθησαν κράζοντες
ἐν ἀλαλαγµῷ. Ὅτι πέπτωκεν ἡ Βαβυλὼν
ἡ µεγάλη, ἡ Μήτηρ τῶν Πορνῶν, καὶ
πεπτώσα ἀνέκραξεν καὶ τῷ ἰδίῳ αἵµατι
ἐνεπνίγη. Ἦν γὰρ αὐτὴ ζώσα καὶ κραταιὰ
καὶ πανσθενής, νῦν δὲ ροµφαίᾳ ἀπέθανεν
καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι…
Τρόµῳ ἀπηνεῖ νῦν ἀµφιδονέοντι τὰ
χθόνια κλυδωνίζεται. Ὅτι σήµερον ὁ
Ἄσαρκος σαρκοῦται καὶ ἐν σπηλαίῳ
κατακλίνεται ὁ ἐν τῇ δρακὶ περιέχων
τὰ σύµπαντα. Ὁ Ἄχρονος ἐν τῷ χρόνῳ
βαίνει καὶ χρωτὸς σχῆµα λαµβάνει
ὁ τὸ σχῆµα γεννήσας τοῦ παντός.
Σήµερον ἐκ γαστρὸς γεννᾶται ὁ πρὸ τῶν
αἰώνων γεννηθεὶς καὶ ἐν σπαργάνοις
περιβάλλεται ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν
ἐν νεφέλαις. Ὁ τῶν ἀγγέλων δεσπότης
µορφὴν δούλου λαµβάνει καὶ ὑπὸ τοῖς
ἄστροις τίκτεται ὁ τῶν ἄστρων ποιητής.
Ὁ ἐπὶ πτερύγων ἀνέµων περιπατῶν ὡς
νήπιον κατάκειται καὶ ἡ τῶν πάντων
Αἰτία τὰ πάντα ἔρχεται προσίεσθαι, ἵνα
τὴν ἐν ἡµῖν πόρνην ἐκ βυθοῦ ἀναγάγη
καὶ δόξη περιβαλὼν ζωώση εἰς τὸν
αἰώνα…

Ἢταν φέτος µεγάλη παρηγοριά, ποιοτική
νησίδα στό πέλαγος τῆς τιποτολογίας καί
τῆς ἀνεπάρκειας. Νἄσαι καλά, Λάκη!

Ἢν γὰρ καὶ τότε σκότος ἐπὶ τῆς γῆς.
Ἐν δὲ τὴ σκοτίᾳ τὸ φάος ἐτέχθη καὶ
ἀρρήτως φαῖνον τὸ σκότος µετήλλαξεν.
Καὶ τῶν καθηµένων ἐν σκότει ἀνεώχθησαν τότε οἱ ὀφθαλµοὶ καὶ τοῦ φωτὸς
ἐπληρώθησαν. Καὶ εἶδον καὶ ὄψοντο
καὶ γεγηθότες ἔστησαν σφόδρα. Ὅτι
ἀφράστως ἐκενώθη ὁ Ἀείρυτος, ἀγχίβροτος γεγώς, καὶ τὸ βροτεῖον ἀγχίθεον
ἀνελήλυθεν. Καὶ πέπτωκεν, πέπτωκεν
ἡ Μήτηρ τῶν Πορνῶν καὶ αἵµατι θρηνωδοῦσα ἐτελεύτησεν καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι…
Καὶ ὅµως. Ἡ Πόρνη ἐξακολουθεῖ νὰ
εἶναι πάντα ἐδῶ. Ἐν ἀκρασίᾳ µαινόµενη
γρηγορεῖ καὶ οὐρλιάζει ἔξωθεν τοῦ
σπηλαίου, ἐν ὢ χωρεῖται ὁ Ἀχώρητος.
Ὅτι ἐκεῖνος ἐν τῷ κόσµῳ ἐλήλυθεν καὶ ὁ
κόσµος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο. Μὰ ὁ κόσµος
αὐτὸν οὐκ ἔγνω. Μόνον οἱ ἔχοντες νοῦν
τοῦ συνιέναι ἐγνώκασι καὶ οἱ ἔχοντες
ὀφθαλµοὺς τοῦ ὁρᾶν ἑωράκασι. Γι’
αὐτὸ καὶ ἡ Πόρνη τελικὰ ἐν κλαυθµῷ
παρέµεινε. Πόρνη τλησίπνους. Καὶ ἡ
µανία συνεχίζει ν’ ἀναβλύζει ἀπ’ τὰ
κορµιὰ πανσθενουργός, κορεσµένη
ἀπὸ τὸν γνόφο τῆς χεοµένης ἡδονῆς,
ποὺ πύρωσε τοὺς λογισµοὺς καὶ τὶς
προθέσεις τῶν ἀπηνῶς συνευαζόντων.
Ἰδοὺ τανὺν τὸ βροτεῖον γένος. Ἰδοὺ
οἱ ἄοικοι οἰκήτορες τῆς ὑπερορίας, οἱ
λέγοντες µἡ εἰδέναι θάνατον. Νὺξ καὶ
πάλιν ταῖς αὐτῶν φρεσὶν ὑπάρχει,
τὸ δὲ Ἔρεβος ἐν αὐτοῖς ἀγχιβαθῶς
ἀγάφθεγκτον. Καὶ ἀκάµατον πῦρ ἡ πνοή
τους, ἀείρουν ἐν τῷ ζόφῳ, ὃς τέτραφεν
αὐτήν, καὶ ἐκµανῶς συνέχον τὰ χθόνια…
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