Ἀντιφωνητὴς
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

+ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν

Ὁ πρόωρος χαµός τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Χριστόδουλου, στά 69 του χρόνια, στέρησε
τήν Ἑλλάδα καί τήν Ἐκκλησία της ἀπό
ἕναν σηµαντικό καί χρήσιµο ἄνδρα.
Παρά τίς διιστάµενες γνῶµες γιά τόν
µακαριστό καί ὁρισµένες πρωτοβουλίες
του, νοµίζουµε ὅτι πρέπει νά τοῦ
ἀναγνωρισθοῦν κάποια πολύ σπουδαῖα
στοιχεῖα τῆς ποιµαντορίας του, τά ὁποῖα
καί καθιστοῦν θετικό - πάντα κατά τή
γνώµη µας - τό ἰσοζύγιό της. Ἦταν αὐτός
πού ἔβγαλε τήν διοικούσα Ἐκκλησία
καί τόν κλῆρο ἀπό τό περιθώριο τῆς
ζωῆς τῆς χώρας καί τούς ἔδωσε φωνή,
ἐπιχειρώντας
ποικίλα
ἀνοίγµατα
(Ρωσία, Βατικανό) καί κάνοντας κάποια
βήµατα, ἴσως ὄχι πάντα σωστά ἀλλά
πάντως καλοπροαίρετα. Θά µποροῦσαν
νά γίνουν περισσότερα; Ἴσως ναί,
ἴσως ὄχι. Αὐτό πού ἀξίζει πάντως νά
σηµειωθεῖ εἶναι ὅτι ἄν γιά τήν Ἐκκλησία
- ὅπου τά κριτήρια δέν µπορεῖ νά εἶναι
µόνο κοσµικά - εἶναι σέ ἕναν βαθµό
συζητήσιµος ὁ ρόλος του, δέν συµβαίνει
τό ἴδιο καί σέ σχέση µέ τήν πατρίδα µας.
Ἐκεῖ σίγουρα τοῦ ὀφείλουµε πολλά,
τόσο γιά τήν τόλµη του νά µιλήσει
εὐθέως γιά τά καίρια τοῦ ἔθνους (κι ὄχι
µόνο) ἐπί ἐκσυγχρονιστικῆς λαίλαπας,
ὅσο καί γιά τήν σύνολη ἀντίστασή του
στήν πολιτικοδηµοσιογραφική ἀγέλη
ἐξουσίας πού, πρός µεγάλη τέρψη τῆς
Πρεσβείας, λυσσοµανοῦσε ἐπί 10 χρόνια
ἐναντίον του. Μπορεῖ νά πεῖ κανείς
ὅτι στά δύσκολα χρόνια 1999-2003 τά
Ἀρχιεπισκοπική χείλη ἦταν ἴσως τά
µόνα πού ἐξέφραζαν δηµοσίως καί ἀπό
τά κεντρικά ΜΜΕ τό κυρίαρχο λαϊκό
αἴσθηµα. Καί µή ξεχνᾶµε τήν θρακική
του καταγωγή: Ἦρθε κατ’ ἐπανάληψιν
στήν περιοχή (δύο φορές στόν τσιγγάνικο
οἰκισµό τοῦ Δροσεροῦ!), εἶχε ἄριστες
σχέσεις µέ τούς νόµιµους µουφτήδες
(Τζεµαλή, Σινίκογλου, Δαµάτογλου),
εἰσήγαγε τήν ἐπιδότηση τῶν τρίτεκνων
χριστιανικῶν οἰκογενειῶν τῆς περιοχῆς
(µέ ἀποτέλεσµα τόν πολλαπλασιασµό
τους ἐντός ὀλίγων ἐτῶν), ἐνδιαφέρθηκε
ζωηρά γιά τά θρακικά προβλήµατα.
Μετά τόν Κοµοτηναῖο Χρύσανθο Τραπεζοῦντος ἦταν σίγουρα ἡ µεγαλύτερη
ἐκκλησιαστική µορφή πού ἀνέδειξε
ἡ Θράκη καί δικαίως ἡ Ξάνθη θά τόν
τιµήσει µέ ὀνοµατοδοσία κεντρικῆς της
ὁδοῦ. Αἰωνία του ἡ µνήµη.
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ΒΑΚΟΥΦΙΑ:
Τίποτε δέν ἔχει λήξει!
Ὅλοι οἱ φίλοι καί συμπατριῶτες πού συντάχθηκαν
μαζί μας στόν ἀγώνα κατά τοῦ προωθούμενου
νομοσχεδίου γιά τά μουσουλμανικά βακούφια καί
γιά τήν ποσόστωση στούς διορισμούς τοῦ Δημοσίου
μέσῳ ΑΣΕΠ, πρέπει νά εἶναι περήφανοι γιά τήν
ὑπογραφή τους. Τό σύνολο τῶν 6.265 ὑπογραφῶν
ἐστάλη καί στόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς κ. Δ. Σιούφα,
καθώς ἐπρόκειτο νά συζητηθεῖ στήν Ὁλομέλεια
ἐχθές, μέ δεδομένη τήν ἔγκριση ἀπό τήν ἁρμόδια
Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς. Ὡστόσο τά πράγματα δέν
εἶναι καθόλου τελειωμένα, ὅπως κάποιος θά ὑπέθετε
μέ βάση τή συμφωνία τῶν δύο μεγάλων κομμάτων.
Τόσο οἱ παρασκηνιακές ἀντιρρήσεις πολλῶν ὅσο καί
ἡ κινητοποίηση τοῦ κόσμου μέ σημαία τό κείμενό
μας «ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ», ἐνδέχεται νά
ἀνατρέψουν τό σκηνικό. Μά καί πέρα ἀπό τή Βουλή,
ὑπάρχει τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας (εἰδικά γιά
τήν ποσόστωση). Ὅπλα λοιπόν ἔχουμε, τό δίκιο τό
ἔχουμε... VENCEREMOS!!!

Σύννεφα στή Μακεδονία

Ὅπου ἀνθεῖ ὁ µέσος ὅρος
παύω νὰ ὑπάρχω
Ο. ΕΛΥΤΗΣ
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ΣΥΝ γιά τούς Τούρκους,
ΠΛΗΝ γιά ὅλους τούς ἄλλους
Ἡ «Ἐπιτροπή Μειονοτικῶν
Θεµάτων» τοῦ ΣΥΝ Ξάνθης (Χουσεΐν
Ζεϊµπέκ, Σαµί Καραµπουγιουκλού,
Γιγίτ Ἀλήογλου) ἐπισκέφθηκαν πρό
ἡµερῶν τήν «Τουρκική Ἕνωση Ξάνθης»
καί πληροφορήθηκαν τά νέα ἀπό τούς
νοµικούς της ἀγῶνες κατά τῆς Ἑλλάδος.
Ὁ πρόεδρος τῆς ΤΕΞ, Ὀζάν Ἀχµέτογλου,
εἶπε ὅτι ἐλπίζει καί τά ἄλλα κόµµατα
νά πράξουν κάτι ἀνάλογο. Ὁ Ζεϊµπέκ
µίλησε καί γιά ἐνέργειές του σχετικά µέ
τό θέµα, προφανῶς συγκινηµένος ἀπό
τά δίκαια τοῦ κεµαλικοῦ σωµατείου.

Ἕνας ἀπό τούς ἀναξιοἘπειδή λοιπόν ὁ ΣΥΝ δείχνει
παθοῦντες τῆς Τ.Ε.Ξ.
τέτοιο εἰλικρινές ἐνδιαφέρον γιά τά
µειονοτικά δικαιώµατα, ρωτᾶµε τούς ὑπευθύνους του: Ἔκαναν
καµµία ἐπίσκεψη καί στόν Σύλλογο Ποµάκων Ξάνθης; Ἤ µήπως
δέν ἄκουσαν τίποτε γιά τά ὅσα ὑπέφεραν πρόσφατα τά µέλη του
ἀπό τά φασισταριά τύπου ΤΕΞ; Καί πόσες φορές ἀσχολήθηκαν
µέ τήν πλέον ἐξαθλιωµένη πληθυσµιακή ὁµάδα, αὐτήν τῶν
µουσουλµάνων Ρόµ; Πόσους συλλόγους τους ἐπισκέφθηκαν ἀπό
τούς ὑπάρχοντες; Πόσες ἀνακοινώσεις ἔβγαλαν γιά τά προβλήµατά
τους, ὅταν µάλιστα ἡ τριµελής αὐτή ἐπιτροπή περιλαµβάνει καί
ἕναν Ρόµ; Κι ἄν ἡ ἀπάντηση στά ἀνωτέρω ἐρωτήµατα εἶναι ΜΗΔΕΝ,
πῶς µπορεῖ νά χαρακτηρίσει κανείς αὐτήν τήν «εὐαισθησία» τοῦ
ΣΥΝ γιά τά µειονοτικά προβλήµατα; Μήπως τόν ἐνδιαφέρουν µόνο
αὐτά πού θέτει ἡ Τουρκία διά τῶν πρακτόρων της; Καί µήπως κάπως
ἔτσι ἐξηγεῖται καί ὁ ἐκλογικός καταποντισµός του σέ ἐπίπεδα
ἀνυπαρξίας στόν τοπικό χριστιανικό πληθυσµό (κάπου 1%);

Τό σιωνιστικό Κτῆνος λαβώθηκε

Δελτίο Καιροῦ στήν Ψευτοµακεδονία τῶν Σκοπίων:
Τά σλαβικά ὀνόµατα τῶν ἑλληνικῶν πόλεων
(Σολούν, Σέρ, Λερίν, Κουκούς κτλ) ἴσως νά µήν
καλοδιακρίνονται, ὅµως τά σύννεφα πάνω ἀπό
τήν ἑλληνική Μακεδονία (καί τή βουλγαρική) εἶναι
ξεκάθαρα. Ὁ καιρός προβλέπεται ἀλυτρωτικός, τό
θέµα εἶναι ποιός ἐνηµερώνεται καί προνοεῖ...

Μπουργκάς: Οἰκοδηµοψήφισµα ἤ...
Στίς 17 Φεβρουαρίου γίνεται δηµοψήφισµα στό
Μπουργκάς τῆς Βουλγαρίας γιά τή δηµιουργία
τοῦ πετρελαιαγωγοῦ πρός τήν Ἀλεξανδρούπολη.
Ὅσο κι ἄν τό (ἐνδεχοµένως ἀρνητικό) ἀποτέλεσµα
δέν πρόκειται νά δεσµεύσει τήν κυβέρνηση
τῆς χώρας, εἶναι προφανές ὅτι ἡ συντηρητική
ἀντιπολίτευση, πού πῆρε τήν οἰκολογική (;)
πρωτοβουλία, ὑπονοµεύει τήν θετική στάση τοῦ
Σεργκέι Στανίσεφ, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τέλος στή
χρόνια ἀναβλητικότητα τῆς βουλγαρικῆς πλευρᾶς
στό ζήτηµα. Ἄλλωστε ἄν δέν προχωροῦσε τό
σχέδιο ἕνας πρωθυπουργός πού γεννήθηκε καί
σπούδασε στήν ΕΣΣΔ, ἐξελέγη µέ τό Σοσιαλιστικό
(πρώην Κοµµουνιστικό) Κόµµα στό Μπουργκάς,
κι ἔχει µάνα Ρωσίδα καί πατέρα µέ καταγωγή
ἀπό τήν Ἑλλάδα (Κιλκίς), ποιός θά τό ἔκανε;

Νίκη τοῦ ἀνθρώπου κατά τοῦ Κτήνους µπορεῖ νά χαρακτηρισθεῖ
ἡ ἀνατίναξη τοῦ 6µετρου Τείχους χιλιοµέτρων πού ἐγκλώβιζε
τούς Παλαιστίνιους τῆς Γάζας στή Ράφα (εἶναι τό ἀποφώλιο τέρας
πού κείτεται στή φωτογραφία). Ἑνάµισυ ἑκατοµµύριο ἄνθρωποι,
τιµωρούµενοι συλλογικά γιά τά ψήγµατα ἀντίστασης πού
διατηροῦσαν (καί τήν δηµοκρατική, µή ἀρεστή στίς σιωνιστικές Ἀρχές
Κυβέρνηση τῆς Χαµάς), ἀπέδρασαν µαζικά. Ἀπό τίς 23 Ἰανουαρίου
ὁ µισός πληθυσµός πέρασε στήν Αἴγυπτο γιά νά ἀνασάνει ἀέρα
ἐλευθερίας καί ν’ ἀγοράσει τά χρειώδη, ἔξω ἀπ’ τήν ἀνοικτή φυλακή
ὅπου τούς κρατοῦσε τό Ἰσραήλ µέ τήν πρόστυχη συνενοχή τῆς Δύσης,
τῆς Αἰγύπτου καί τῆς κυβέρνησης τῶν κουίσλιγκς στή Ραµάλα. Τίς
θριαµβολογίες τῶν Ἑβραίων ἀξιωµατοῦχων γιά τίς ναζιστικές τους
τακτικές («στείλαµε τό µήνυµα», κτλ), τίς γελοιοποίησε ὁ λαός πού,
φέροντας στίς πλάτες του τόν σταυρό γιά λογαριασµό ὅλης τῆς
Οἰκουµένης, ἐξ - ἀνέστη.
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Οι «μωρές παρθένες», που ’τανε μόνο μωρές!
(Η χυδαιότητα των αθλητικών εφημερίδων
κι ο ευτελισμός της ανθρώπινης ζωής)
Τα ξημερώματα της Πέμπτης 17/1/2008 ένας
οπαδός του Ολυμπιακού έπεσε νεκρός κι
ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά, ύστερα
από επίθεση που δέχτηκαν σε καφετέρια στη
Λούτσα από οπαδούς του Παναθηναϊκού.
Η δολοφονία οπαδού του Παναθηναϊκού
λίγους μήνες νωρίτερα (29/3/2007) κατά
το «ραντεβού θανάτου» των χουλιγκανικών
«στρατών» Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
είναι επίσης νωπή. Τα περιστατικά αυτά
ούτε τα πρώτα είναι, ούτε προβλέπεται
πως θα ’ναι τα τελευταία. Προάγγελος των
πιο πρόσφατων γεγονότων υπήρξαν τα
πρωτοσέλιδα της εφημερίδας «Αθλητική»
(10/1/2008) που διατυμπάνιζε την «απίστευτη
ατάκα» του Γιάννη Βαρδινογιάννη με
την «σεξουαλική προτροπή» «ΓΑυρίΣΤΕ
ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ», και της εφημερίδας
«Πρωταθλητής»
(10/1/2008)
που
«σοκαρισμένη» (!) στηλίτευε την «απίστευτη
πρόκληση» (με τρία θαυμαστικά) του
«Τζίγγερ», ο οποίος στην κοπή πίτας της
Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. τραγουδούσε «Γαμ… τον
π… τον Ολυμπιακό» (τα αποσιωπητικά
είναι της… «ηθικιάς» εφημερίδας!).
Το πόσο δικαιούται κανείς να παριστάνει
τον θιγμένο, όταν η γενικότερη πολιτική
του διακρίνεται από αντίστοιχες πρακτικές,
δεν χρειάζεται σχολιασμό. Οι αθλητικές
εφημερίδες, που σχεδόν στο σύνολό τους
είναι «χρωματισμένες», πάγια αισθάνονται
«ηδονή» (ολοφάνερα σεξουαλική) όταν οι
ομάδες τους κερδίζουν τον μεγάλο αντίπαλο.
Η σχέση οικονομικής εξάρτησής τους από τα
αθλητικά σωματεία, επιβάλλει τη σύμπλευση
με τις απόψεις των μεγαλοπαραγόντων
που βρίσκονται στο «τιμόνι» αυτών. Στο
πλαίσιο της «ελευθερίας έκφρασης» της
Νεοελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Κόκκαλης
χαρακτηρίζει τους αντιπάλους του «κότες»
και «πελάτες», ο κ. Βαρδινογιάννης ζητά απ’
τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του να…
«ΓΑυρίΣΟΥΝ»(!) τους αντιπάλους τους, ο
κ. Νικολαΐδης, μέσω του ποδοσφαιριστή
του κ. Ζήκου, αξιολογεί τους διαιτητές σαν
«χεσμένους», κι οι αθλητικές εφημερίδες
υιοθετούν αστόχαστα(;) τη φρασεολογία,
χώρια που συχνά την επιβάλλουν οι ίδιες!

παιχνίδι διεξάγεται με τους ίδιους όρους
απ’ όλες τις πλευρές. Τα κατά καιρούς
αιματηρά επεισόδια έχουν τους ηθικούς
τους αυτουργούς, δηλαδή τους παράγοντες
και τα όργανα προπαγάνδας τους, τις
αθλητικές εφημερίδες. Οι ηθικοί αυτοί
αυτουργοί βρίσκουν γόνιμο έδαφος σε
ανθρώπους με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο
και έντονα κοινωνικά προβλήματα για να
τους φανατίζουν και να τους εγκλωβίζουν
στη ρητορική τους. Γι’ αυτό δεν πείθουν
όταν, μπροστά στα εγκλήματα, παριστάνουν

από Πεσέιρο σε… «Τεσέιρο»(!) (προφανώς
λόγω του σκορ 4-0 στον αγώνα κυπέλλου
Ολυμπιακού
–
Παναθηναϊκού
τής
16/1/2008). Ούτε το τραγικό συμβάν
αποδεικνύεται ικανό να ματαιώσει τις
προκλήσεις του «Πρωταθλητή».
Οι εφημερίδες «MetroSport», «Score Live»,
«Ένωση», «Νέα Ώρα», «Η Πράσινη» και «Το
Φως των Σπορ» αναφέρουν το γεγονός, το
παρουσιάζουν ωστόσο σαν τρίτο ή τέταρτο
σε βαθμό σπουδαιότητας! Είναι μάλιστα
ενδεικτικό πως από την «MetroSport», την
«Score Live», την «Ένωση» και την «Νέα
Ώρα» αξιολογούνται ως σπουδαιότερα
θέματα και παρουσιάζονται με πηχυαίους
τίτλους τα εξής (κατ’ αντιστοιχία): «Ύμνοι
από τον Αντρέας Μέλερ για τον Αμορόζο:
Μηχανή γκολ», «Έτοιμοι Παπασταθόπουλος
και
Αρουαμπαρένα»,
«Ασκαράτε

γυμνών γυναικών (τις οποίες προφανώς ο
αναγνώστης καλείται να φαντασιωθεί πως
τις «περιποιείται» με τον ίδιο τρόπο που
«περιποιείται» τον «αντίπαλο»!). Οι μισές
από τις καθημερινές αθλητικές εφημερίδες
με δυσκολία αγγίζουν πανελλαδικά τα
5.000 φύλλα. Δεν χρειάζεται λοιπόν
να ’ναι κανείς «μυημένος» στα άδυτα
των αθλητικών εφημερίδων για να
καταλάβει πώς συντηρούνται (όχι πάντως
απ’ την «αξιόλογη» κυκλοφορία τους)
και τι σκοπιμότητες εξυπηρετούν. Το
τρομακτικότερο: δεν χρειάζεται να ’ναι
«μυημένος» για να αντιληφθεί ότι οι
άνθρωποι στους οποίους απευθύνονται τα
έντυπα αυτά, δεν έχουν στην πραγματικότητα
καμία αξία γι’ αυτά. Και μόνο η περιήγηση
στα αθλητικά πρωτοσέλιδα το αποδεικνύει
περίτρανα. Οι οπαδοί των ομάδων
αντιμετωπίζονται ως «αναλώσιμοι», κι όταν
όντως «αναλώνονται», απλώς ξεχνιούνται.
Η απώλεια της ανθρώπινης ζωής δεν
συγκινεί κανέναν παρά μόνο προσποιητά,
προκειμένου να μην θεωρηθεί ανάλγητος.
Το θράσος του αθλητικού τύπου έχει
γιγαντωθεί τόσο, ώστε δεν θα πρέπει
να μας φανεί περίεργο αν ακούσουμε
ποτέ επιχειρηματολογία υποκριτική της
μορφής «δεν παρουσιάζω τα φονικά για
να μην υποδαυλίζω τις αντιπαλότητες» ή
κυνική της μορφής «οι οπαδοί δεν έχουν
καμία αξία, είναι απλώς πιόνια μου· δεν
με νοιάζουν, άρα δεν τους μνημονεύω
έστω κι αν αλληλοεξοντώνονται: είμαι
συνεπέστατος»!

τις μωρές παρθένες που κατελήφθησαν
εξαπίνης, αφού μόνο παρθένες δεν είναι, αν
και αναμφίβολα μωρές! Βέβαια, φαίνεται
πως ακόμη κι αν δεν υπήρχαν οι υποκινητές
των πράξεων βίας, αυτές δεν θα εξέλειπαν.
Έτσι, δεν θα αναλυθεί περισσότερο ο ρόλος
των διάφορων «εμπρηστικών» δηλώσεων
στην πρόκληση επεισοδίων. Εκείνο όμως
που πραγματικά σοκάρει είναι η προκλητική
απάθεια των ίδιων των υποκινητών μετά το
ξέσπασμα οποιασδήποτε βιαιότητας.

Μια «περιήγηση» στα πρωτοσέλιδα των
αθλητικών εφημερίδων της Παρασκευής
18/1/2008 (τα φύλλα της Πέμπτης
δεν πρόλαβαν τη δολοφονία) είναι
αποκαλυπτική. Το «λογικό» θα ήταν η
δολοφονία του οπαδού από άλλον οπαδό
να κυριαρχούσε, ως θέμα συγκλονιστικό,
Κανείς λοιπόν δεν δικαιούται να
στα πρωτοσέλιδα. Κι όμως, όποιος θεωρεί
«ξαφνιάζεται» και να «οργίζεται»: το
αυτονόητο κάτι τέτοιο,
Ανισόρροπη µούσα
απλώς δεν έχει αίσθηση
της πραγματικότητας: από
“Ενθάδε κείται η ιδέα που σχηµάτισα για τον εαυτό µου
τα δεκατρία(!) ημερήσια
και µια φωνή µου ψιθυρίζει να έρθω εδώ να µείνω
αθλητικά φύλλα της 18/1,
στο κοιµητήριο των καλών προθέσεων,
τα έξι (σχεδόν τα μισά!)
στον τάφο µιας ωραίας ελπίδας
«σφυρίζουν αδιάφορα»:
όπου θα καταθέσουνε στεφάνια οι ανθοδέσµες και οι αυταπάτες
οι εφημερίδες «Derby
ενθάδε κείται η ιδέα που είχα για τον εαυτό µου
Sports», «Goal», «Sport
ολόκληρο ένα κεφάλαιο της ζωής µου είναι εδώ κλεισµένο
Day»,
«Η
Γάτα»,
«Πρωταθλητής» και «Ο
όταν όλα πήγαιναν καλά κι ήτανε όλα ρόδινα µες το βιβλίο
Φίλαθλος» δεν κάνουν
που ήµουνα ο ίδιος θύτης, θύµα κι αναγνώστης
την παραμικρή νύξη
αλλά δεν ήρθε εγκαίρως ο εαυτός µου στο µέρος το καθορισµένο
στο πρωτοσέλιδό τους!
ίσως να σταµάτησε ένα ρολόι-κι ίσως αυτός που διάβαζε
Κι αν ο «Φίλαθλος»
να πήδηξε µια σελίδα απ’ το βιβλίο και να τ’ άφησε
«εξιλεώνεται»
με
ίσως ν’ άλλαξαν οι προφητείες και να σκοτείνιασαν οι οιωνοίσχετικό
πρωτοσέλιδο
κι έµεινα µε τη µισο-σχηµατισµένη ιδέα του εαυτού µου
άρθρο στο φύλλο της
και τώρα ενθάδε κείται ο θυρωρός της σκέψης µου της κεντρικής
επόμενης μέρας (19/1),
µε τ’ αντικλείδι µου στου νου το χέρι κλέφτης
από τον «Πρωταθλητή»,
κι ο παλιατζής των αποφάσεών µου
που ’χει το μερίδιό του
ενθάδε κείται ωραία προκλητική ολόκληρη η σελίδα
στην αναμόχλευση των
η χαµένη από τον εαυτό µου-αλλά κανείς δεν έµαθε ποτέ
παθών, δεν θα περίμενε
το πώς και το γιατί να σκίστηκε από το βιβλίο
κανείς κάτι περισσότερο
µε τέτοιο τρόπο οριστικό και µυστηριώδη κι άγνωστο”
από τον χλευασμό του
αντίπαλου
προπονητή,
ΝΑΝΟΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ ο οποίος μετονομάζεται

“φωτογράφησε” ο Φερέρ», «Γυρίζει η…
μισή άμυνα». Η «Πράσινη» πάλι, ενώ
ζητά «Όχι άλλο αίμα» κι επισημαίνει
το «πανελλήνιο σοκ» που προκάλεσε ο
φόνος, επιλέγει να τοποθετήσει το θέμα
στη σκιά των προσφορών της: «Σήμερα το
τιμημένο λάβαρο του Παναθηναϊκού. Αύριο
μπρελόκ φακός». Το «Φως των Σπορ»,
παρουσιάζοντας το θέμα στο κάτω μέρος
του φύλλου του, δίνει μια διαφορετική
διάσταση: «Ξεκαθάρισμα λογαριασμών
τα μαχαιρώματα στη Λούτσα», για να
διευκρινίσει ωστόσο στο επόμενο φύλλο του
(19/1) πως ένας από τους δράστες δήλωσε
στην προανάκριση ότι η βαριά ήττα της
ομάδας τους τούς εξώθησε στο μαχαίρωμα.
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η
προσέγγιση της «Αθλητικής», τόσο λόγω
του «ΓΑυρίΣΤΕ», όσο κι επειδή είναι η
μόνη εφημερίδα που αξιολογεί τον φόνο
ως δεύτερο (πάλι καλά!) σε σπουδαιότητα
θέμα. Μόνο που, για την «Αθλητική»,
το έγκλημα οφείλεται σε «προσωπικές
διαφορές», αφού οι δράστες και τα θύματα
είχαν παλιότερες διενέξεις για ναρκωτικά,
με «“καρφώματα” και μηνύσεις». Η
ερμηνεία της εφημερίδας δεν είναι άσχετη
με την υποψία της πως θα της καταλογιστεί
ευθύνη ηθικού αυτουργού για τον φόνο
ύστερα από το προκλητικό πρωτοσέλιδό
της. Έτσι, τεχνηέντως αποποιείται κάθε
ευθύνη κι επιχειρεί να στρέψει αλλού το
ενδιαφέρον με το… «υπαρξιακό» ερώτημα:
«Πώς θα κοιμηθούμε ρε π… μου;», που δεν
αφορά, φυσικά, τον νεκρό οπαδό αλλά την
ήττα του Παναθηναϊκού!
Η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου
φόνου από τις αθλητικές εφημερίδες δεν
συνιστά την εξαίρεση αλλά τον κανόνα.
Επιθετικές, με σεξουαλική φρασεολογία,
δεν νιώθουν την ανάγκη να τηρήσουν καν
τα προσχήματα. Φανατίζουν το κοινό τους
και «καλλιεργούν» την «ανδροπρέπειά» του
τόσο με ορολογία του τύπου «Πάρτε τα…»
(«Score Live», 20/1/2008) (ποια, άραγε;)
όσο και με τη δημοσίευση φωτογραφιών

Πώς όμως να μην περισσεύει το θράσος,
όταν ο καθένας γνωρίζει ότι μπορεί να
παρεκτρέπεται ανεξέλεγκτα; Και γιατί να
μην ασκήσει τη δική του προπαγάνδα, όταν
έχει τη σιγουριά πως η πολιτεία δεν πρόκειται
να παρέμβει ούτε για να καταστείλει ούτε
για να διαπαιδαγωγήσει; Και γιατί να
παρέμβει η πολιτεία, εφόσον η υφιστάμενη
κατάσταση, που χαρακτηρίζεται από σχέσεις
διαπλοκής μεταξύ μεγαλοπαραγόντων και
πολιτικών, εξυπηρετεί τις οικονομικές και
τις πολιτικές μεθοδεύσεις αντίστοιχα της
κάθε πλευράς; Η χυδαιότητα του αθλητικού
τύπου είναι προϊόν της εξίσου χυδαίας
συναλλαγής μεταξύ των προστατών του
και της εκάστοτε εξουσίας. Είναι προφανές
πως για όσο η πολιτική και η οικονομική
εξουσία θα συνιστούν τη μεγαλύτερη
«αξία», η ανθρώπινη ζωή θα ευτελίζεται και
θα ποδοπατείται.
Γιάννης Στρούμπας
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Ἀνα-γνώσεις
H γλωσσική ανεπάρκεια τών µαθητών
Ὁ δρ. φιλοσοφίας κ. Φ. Σχοινάς στήν «Χριστιανική» (10-1) γιά τά ἐκπαιδευτικά µας
χάλια στήν Κύπρο καί, φυσικά, στήν Ἑλλάδα στό µάθηµα τῆς γλώσσας:
«Ἀφορµὴ γιὰ τὸ παρὸν σηµείωµα στάθηκε ἡ δηµοσίευση στὴ Χριστιανική τῆς 1/11/07
ὑποµνήµατος τῆς Ἑταιρείας Λογοτεχνῶν Λεµεσοῦ στὸν Πρόεδρο κ. Τ. Παπαδόπουλο
σχετικὰ µὲ τὴν ἀποτυχία τῶν Κυπρίων µαθητῶν στὶς Παγκύπριες ἐξετάσεις στὰ Νέα
Ἑλληνικά. Ἡ γλωσσικὴ ἐπάρκεια τῶν ἑλλαδιτῶν µαθητῶν δὲν εἶναι καθόλου καλύτερη,
ἴσως µάλιστα εἶναι καὶ σὲ πολὺ µεγαλύτερο βαθµὸ χειρότερη. Ἰσχυρίζοµαι τοῦτο ἐξ
ἀφορµῆς τῆς ἐµπειρίας ποὺ ἔχω ὡς σχολικὸς Σύµβουλος Φιλολόγων τῆς Μεσσηνίας.
Τὸν µήνα Ὀκτώβριο τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους ἐπισκέφθηκα περὶ τὰ εἴκοσι σχολεῖα στὴν
Καλαµάτα, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα στὸ νοµὸ Μεσσηνίας, καὶ ἦλθα σὲ ἐπαφὴ µὲ ἑκατὸ περίπου
φιλολόγους, ποὺ ἐργάζονται ὡς µάχιµοι ἐκπαιδευτικοὶ σὲ αὐτά. Τὸ συµπέρασµα εἶναι
ἄκρως ἀπογοητευτικό. Οἱ ἐκπαιδευτικοὶ µοῦ τόνισαν ὅτι οἱ µαθητὲς τους ἀδυνατοῦν νὰ
παράγουν λόγο, εἴτε γραπτὸ εἴτε προφορικό, σὲ ἱκανοποιητικὸ βαθµό.
Μάλιστα ἀπεχθάνονται τὰ γλωσσικὰ µαθήµατα, εἴτε ἀφοροῦν τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ
εἴτε τὰ Νέα. Ὅπως χαρακτηριστικὰ µοῦ εἶπε διευθύντρια φιλόλογος Γυµνασίου τῆς
Καλαµάτας, τὸ µάθηµα τῆς Γλώσσας (Νεοελληνικῆς καὶ Ἀρχαίας) ἀποτελεῖ τὸ φόβητρο
τῶν µαθητῶν, ὅπως κάποτε φόβητρο τῶν µαθητῶν ἀποτελοῦσαν τὰ Μαθηµατικά.
Οἱ ἐκπαιδευτικοὶ τόνισαν ὅτι εἶναι ἐντελῶς ἀπαράδεκτα τὰ βιβλία τῶν γλωσσικῶν
µαθηµάτων, ἰδιαίτερα τὰ Ἀρχαῖα τῶν τριῶν τάξεων τοῦ Γυµνασίου. Ἡ ἀκαταλληλότητα
καὶ µὴ λειτουργικότητά τους ἔγκεινται (κατὰ τοὺς µαχίµους ἐκπαιδευτικούς) στὰ
ἑξῆς σηµεῖα: α) περιέχουν µεγάλη ποσότητα ὕλης ποὺ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀφοµοιώσει ὁ
µαθητής, β) ἡ παρεχόµενη ὕλη εἶναι ἐντελῶς ἀνοργάνωτη καὶ ἀµεθόδευτη - «ἀδάµαστη»
τὴν χαρακτήρισε ἐπὶ λέξει µία φιλόλογος καὶ γ) τὰ πρὸς ἐπεξεργασία πρωτότυπα
κείµενα εἶναι πολὺ δύσκολα γιὰ τὰ παιδιά, κυριολεκτικὰ ὑπερβαίνουν κατὰ πολὺ τὴν
ἀντιληπτική τους ἱκανότητα, µὲ ἀποτέλεσµα νὰ ἀποστρέφονται - κυριολεκτικὰ νὰ
µισοῦν - τὰ Ἀρχαῖα ἑλληνικά. Ἀλλὰ καὶ στὰ Νέα ἑλληνικὰ ἡ κατάσταση τῶν σχολικῶν
βιβλίων δὲν εἶναι καλύτερη: πληθώρα ἀνοργάνωτης ὕλης, ποὺ ἀπαιτεῖ τεράστιο µόχθο
ἐκτὸς καὶ ἐντὸς τῆς σχολικῆς αἰθούσης τῶν ἐκπαιδευτικῶν νὰ τὴν τιθασεύσουν καὶ νὰ
τὴν καταστήσουν, ὅσο εἶναι δυνατόν, εὔληπτη στοὺς µαθητές. Ὅλα αὐτὰ καθιστοῦν
τὴ γλωσσικὴ διδασκαλία τελείως ἀναποτελεσµατική. Ἂν δὲ συνυπολογισθοῦν καὶ
ἄλλοι παράγοντες, ὅπως ἡ κυριαρχία τῆς εἰκόνας µέσῳ τῆς τηλεόρασης καὶ τῶν
ὑπολογιστῶν, ἡ παντελὴς σχεδὸν ἔλλειψη ἀναγνώσεως ἐξωσχολικῶν βιβλίων (τελικὰ
µόνο ἀνάγνωσµα τῶν µαθητῶν εἶναι ἡ ἀθλητικὴ ἐφηµερίδα) καὶ ἡ ἀπουσία ἐπαρκῶν
γλωσσικῶν ἐρεθισµάτων ἀπὸ τὴν οἰκογένεια, ἡ γλωσσικὴ ἀνεπάρκεια τῶν µαθητῶν
εἶναι ἐντελῶς φυσικὴ καὶ δικαιολογηµένη.
Ἡ γλωσσικὴ ἀνεπάρκεια συµπαρασύρει καὶ τὴ διδασκαλία τῶν ἄλλων µαθηµάτων
σὲ ἀναποτελεσµατικότητα, ἀκριβῶς γιατί ἡ διδασκαλία διενεργεῖται κυρίως µέσῳ τῆς
γλώσσας. Ἡ γλῶσσα διατρέχει ὅλα τὰ διδασκόµενα µαθήµατα καὶ ἀποτελεῖ τὸ κυριότερο
µέσο µεταδόσεως τῶν πληροφοριῶν καὶ ἐπικοινωνίας διδασκόντων καὶ διδασκοµένων.
Καὶ ἡ µαθησιακὴ αὐτὴ ἀποτυχία καὶ ἀναποτελεσµατικότητα δὲν περιορίζεται µόνο
στὰ λεγόµενα θεωρητικὰ µαθήµατα, ἀλλὰ ἐπεκτείνεται καὶ στὰ λεγόµενα θετικά.
Ἕνας µαθηµατικὸς µοῦ ἔλεγε ὅτι οἱ µαθητὲς του ἀδυνατοῦσαν νὰ κατανοήσουν τὶς
λέξεις «ἀνιούσα» καὶ «κατιούσα». Στὸν γνωστικὸ τοµέα ποὺ ἡ γλωσσικὴ ἀνεπάρκεια
ἔχει ἀρνητικότατες συνέπειες εἶναι ἡ Ἱστορία, µάθηµα βασικότατο γιὰ τὴ συγκρότηση
ἱστορικῆς καὶ ἐθνικῆς συνείδησης. Φαντάζοµαι ὅτι καὶ στὰ Θρησκευτικὰ κάτι ἀνάλογο
θὰ συµβαίνει, µὲ ἀποτέλεσµα νὰ ἀκυρώνεται ἡ ἀνάπτυξη θρησκευτικῆς συνείδησης.
Εἶναι γενικὰ παραδεκτὸ ἀπὸ τὴν ἐπιστήµη τῆς Παιδαγωγικῆς ὅτι ἡ σχολικὴ ἐπιτυχία,
ποὺ ἐν πολλοῖς προσδιορίζει τὴν ἀνοδικὴ κοινωνικὴ καὶ οἰκονοµικὴ τροχιὰ τοῦ µαθητῆ,
εἶναι συνάρτηση τῆς κοινωνικῆς προελεύσεως αὐτοῦ, δηλαδὴ τοῦ µορφωτικοῦ καὶ οἰκονοµικοῦ ἐπιπέδου καὶ τῆς κοινωνικῆς τάξεως τῶν γονέων του. Τὴ διαµεσολαβητικὴ λειτουργία µεταξὺ τῶν δυὸ αὐτῶν παραγόντων, δηλαδὴ τῆς κοινωνικῆς προελεύσεως καὶ
τῆς σχολικῆς ἐπιτυχίας, ἐπιτελεῖ ἡ γλῶσσα (...) Τελικὰ τὸ σύγχρονο σχολεῖο ἀδυνατεῖ
νὰ ἐπιβάλει καὶ νὰ ἐµπεδώσει στοὺς µαθητὲς τὸν ἐπεξεργασµένο γλωσσικὸ κώδικα, µὲ
τεράστιες συνέπειες στὴν γνωστική καὶ ψυχοσυναισθηµατικὴ ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν.
Οἱ ἐπιπτώσεις ἀπὸ τὴ γλωσσικὴ ἀνεπάρκεια, κυριολεκτικῶς εἰπεῖν γλωσσικὸ
ἀκρωτηριασµό, τῶν νέων εἶναι τεράστιες στὴ γενικότερη συγκρότηση τῆς
προσωπικότητός των. Ἡ γλῶσσα ἀποτελεῖ τὸ κυριότερο νοητικὸ ἐργαλεῖο, τὴ βασικότερη
νοητικὴ δεξιότητα ποὺ συγκροτεῖ καὶ διαµορφώνει τὴν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου.
Ὁ κλασσικὸς ὁρισµὸς τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη, τὸν ὁποῖο υἱοθέτησαν καὶ οἱ
Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι “ζῶον λόγον ἔχον». Ὁ Λόγος,
ἐνδιάθετος καὶ λαλούµενος (µαζὶ µὲ τὸ συνηµµένο µὲ αὐτὸν αὐτεξούσιο), τὸν ἀποσπᾶ
ἀπὸ τὰ ἄλλα ζῶα καὶ τὸν καθιστᾶ ἄνθρωπο. Ἄνθρωπος γλωσσικὰ ἀκρωτηριασµένος
εἶναι καὶ διανοητικὰ ἀκρωτηριασµένος. Εἶναι ὄχι µόνο ἐργασιακὰ ἀνεπαρκής, ἀλλὰ καὶ
δυνάµει ὑποτεταγµένος σκλάβος στὰ κελεύσµατα τῶν κάθε εἴδους opinion makers τῆς
παγκοσµιοποιηµένης ἐλεύθερης ἀγορᾶς.
Ἀκόµη ἡ γλῶσσα ἀποτελεῖ τὴν κυριότερη νοητικὴ δεξιότητα, ποὺ καθιστᾶ δυνατὴ τὴν
πρόσβαση στὴ συνεχῶς διογκούµενη καὶ ἀνανεούµενη ἐπιστηµονικὴ γνώση. Ἡ γλῶσσα
ἀποτελεῖ sine qua nοn προϋπόθεση γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ὄχι µόνο τῆς γνωστικῆς, ἀλλὰ καὶ
τῆς µεταγνωστικῆς ἱκανότητος τῶν µαθητῶν. Ἡ πρόσβαση στὴ συνεχῶς παραγόµενη
καινούργια γνώση (ὑπολογίζεται ὅτι σὲ ὁρισµένους τοµεῖς σὲ δέκα χρόνια τὸ 90% τῆς
σηµερινῆς γνώσης θὰ εἶναι ἄχρηστο καὶ θὰ ἔχει ριζικὰ ἀνανεωθεῖ) εἶναι ἀδύνατη χωρὶς
τὴν ἐπαρκὴ κατοχὴ τοῦ γλωσσικοῦ ὀργάνου. Βεβαίως γνωρίζω τὴν ἔνσταση ὁρισµένων
στὸ θέµα αὐτό: ἡ πρόσβαση στὴν καινούργια γνώση µπορεῖ νὰ γίνει ἀποτελεσµατικότερα
µὲ τὰ Ἀγγλικὰ παρὰ µὲ τὰ Ἑλληνικά. Τοῦτο ὥς ἕνα σηµεῖο εἶναι ἀναντιρρήτως ἀληθές.
Λοιπόν, θὰ ἀφήσουµε τὴ γλῶσσα µας νὰ ἀχρηστευθῆ de facto; Εἶναι θέµα ἐπιλογῶν καὶ
προτεραιοτήτων τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, κυρίως αὐτοῦ, καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας (...)
Πάντως πρέπει νὰ εἴµεθα ἐνήµεροι τοῦ γεγονότος ὅτι δηµιουργεῖται σιγά, ἀνεπαίσθητα,
λανθανόντως θά ‘λεγα, ἀλλὰ σταθερὰ καὶ ὁλοένα αὐξητικὰ ἕνας νέος ἀνθρωπολογικὸς
τῦπος ποὺ δὲν σκέφτεται µέσῳ τῶν λέξεων - ἐννοιῶν καὶ τῆς λογικῆς πλοκῆς των,
ἀλλὰ µέσῳ εἰκόνων καὶ παραστάσεων, ποὺ ἐκτυλίσσονται δίκην κινηµατογραφικῆς
ταινίας, µὲ σοβαρὴ ὑποχώρηση τῆς βουλητικῆς προσοχῆς νὰ κατευθύνει τὴν διανοητικὴ
δραστηριότητα σὲ αὐτοβούλως ἐπιλεγµένους σκοπούς. Ἡ διανοητικὴ δραστηριότητα
τοῦ σύγχρονου µαθητῆ εἶναι περισσότερο ἕνα ἀνεξέλεγκτο ξετύλιγµα εἰκόνων καὶ
λιγότερο µιὰ ἔλλογη, βουλητικὴ δραστηριότητα.»

Πάει καί ὁ Γκάντι!
Ἄλλη µιά διδακτική µά κοινότυπη ἱστορία
θά σᾶς παραθέσουµε κατωτέρω, ἀπό τίς
ἀµέτρητες πού κατακλύζουν τά ψιλά
γράµµατα τῶν ἐφηµερίδων. Ἀπό αὐτές
πού κανένας «σοβαρός» σχολιαστής δέν
διανοεῖται νά ἀγγίξει, ἀφοῦ µαρτυροῦν
τό κλῖµα τῆς παγκόσµιας χούντας πού
ἔχει ἐπιβληθεῖ ἀπό τά ἀφεντικά. Εἶναι,
βλέπετε, πολύ δύσκολο ἀπό τή µιά µέρα
στήν ἄλλη νά ταπεινωθεῖς δηµοσίως καί
νά ἐξαφανιστεῖς ἐπαγγελµατικά...

βία». Τί ἔγραψε ὁ ἄτυχος Ἀρούν; Μεταξύ
ἄλλων ὅτι «Οἱ Ἑβραῖοι δέν θέλουν µόνο
τούς Γερµανούς νά νιώθουν ἔνοχοι µά καί
ὅλος ὁ κόσµος πρέπει νά µεταµελεῖται γιά
ὅ,τι συνέβη στούς Ἑβραίους. Ὁ κόσµος
λυπήθηκε γιά τό συµβάν, ἀλλά ὅταν ἕνα
ἄτοµο ἤ ἕνα ἔθνος ἀρνεῖται νά συγχωρήσει
καί νά προχωρήσει, ἡ λύπη αὐτή
µετατρἐπεται σέ θυµό (...) Ὅποιο ἔθνος
παραµένει ἀγκιστρωµένο στό παρελθόν
εἶναι ἀνίκανο νά προχωρήσει καί εἰδικά
ἕνα ἔθνος πού πιστεύει ὅτι ἡ ἐπιβίωσή του
σιγουρεύεται µόνο µέ ὅπλα καί βόµβες».
Μάλιστα τόνισε ὅτι «τό Ἰσραήλ καί οἱ
Ἑβραῖοι εἶναι οἱ µεγαλύτεροι παῖκτες
στή διεθνή βία».

Ἐννοεῖται ὅτι πέσαν νά τόν φᾶνε.
Ἄρον ἄρον ἔστειλε τήν παραίτησή
του στόν Ἕβραῖο πρόεδρο τοῦ
Πανεπιστηµίου, Joel Seligman, ὁ
ὁποῖος δηµοσίως τόν κατέκρινε καί
µετά τή «δήλωση µετάνοιας» πού
ἔκανε, καταλογίζοντάς του «ἀπόψεις
θεµελιωδῶς ἀσύµβατες µέ τίς πιό
βαθειές ἀξίες τοῦ Πανεπιστηµίου».
Μάταια οἱ καηµένοι οἱ ὑπεύθυνοι
26-8-2004: Ὁ Ἀρούν Γκάντι ἐπισκέπτεται τόν
τοῦ
µπλόγκ
καλοῦσαν
τούς
ἀείµνηστο Γιασέρ Ἀραφάτ, ἐγκλωβισµένο τότε
ἀναγνῶστες
σέ
«ἀνεκτικότητα
καί
ἀπό τόν ἰσραηλινό στρατό στή Ραµάλα
µετριοπάθεια γιά ἕναν πολιτισµένο
καί διαφωτιστικό διάλογο». Ἡ ἑβραϊκή
Ὁ 73χρονος Ἀρούν Γκάντι, ἐγγονός τοῦ
κοινότητα τοῦ Ρότσεστερ τόν σταύρωσε
µεγάλου Μαχάτµα Γκάντι, ἦταν ἱδρυτής
καί ἡσύχασε.
καί πρόεδρος τοῦ ὁµώνυµου Ἰνστιτούτου
Μή Βίας, τό ὁποῖο προωθοῦσε ἀπό τό
1991 τίς θαυµαστές ἰδέες τοῦ παπποῦ
του στόν κόσµο. Ἡ προηγούµενη ἕδρα
τοῦ Ἰνστιτούτου ἦταν σέ καθολικό
πανεπιστήµιο τοῦ Μέµφις καί πέρυσι
µετακόµισε στό Πανεπιστήµιο τοῦ
Ρότσεστερ. Προχθές λοιπόν παραιτήθηκε
κακήν κακῶς µετά τή δηµοσίευση ἑνός
ἄρθρου του στό µπλόγκ τῆς Washington
Post (7-1-08), µέ τίτλο «Ἡ ἑβραϊκή
ταυτότητα δέν µπορεῖ νά βασίζεται στή

Προσπαθῆστε τώρα νά θυµηθεῖτε πόσες
τέτοιες ἱστορίες ἔχετε διαβάσει - µόνο ἐδῶ,
στόν «Ἀντιφωνητή», πρέπει νά γράψαµε
γιά δεκάδες πολιτικούς, δηµοσιογράφους,
συγγραφεῖς, ἀξιωµατούχους κτλ πού λυντσαρίστηκαν µέ τρόπο ἀνάλογο ἐπειδή
τόλµησαν νά µιλήσουν «ἀπρεπῶς» γιά
τήν ἱερή ὕαινα τοῦ σύγχρονου κόσµου.
Κατά τ’ ἄλλα ὁ νέος, γενναῖος κόσµος µας
σφύζει ἀπό δηµοκρατία κι ἐλευθερία...

Ἀπόσχιση τῶν Σιού;

Τό λόµπυ πού µιζώνει
τήν Ἀλβιώνα

Μπορεῖ ν’ ἀκούστηκε σάν ἀστεῖο τῶν
ΜΜΕ, ὅµως οἱ Σιού σοβαρολογοῦν.
Στίς 17 Δεκεµβρίου παρέδωσαν στό
Στέητ Ντηπάρτµεντ τήν µονοµερή τους
ἀπόσυρση ἀπό τήν ὁµοσπονδία, λόγῳ
τῶν διµερῶν συµφωνιῶν πού καταπατήθηκαν. Ταυτόχρονα, ὁ ἡγέτης τους Μήνς,
ἐνηµέρωσε τίς πρεσβεῖες τῆς Βολιβίας,
τῆς Βενεζουέλας, κτλ, δήλωσε ὅτι
ἐνδιαφέρθηκαν ἔντονα ἡ Ἰρλανδία καί
τό Ἀν. Τιµόρ, καί σκοπεύει νά προσφύγει
στόν ΟΗΕ! Ὁ Μήνς ἀµφισβητεῖται
ἀπό ἄλλους Ἰνδιάνους, τούς ὁποίους
ὁ ἴδιος κατηγορεῖ ὡς συνεργάτες στή
γενοκτονία τῶν ἰθαγενῶν. Τό 1980 οἱ
Σιού κέρδισαν τή δίκη κατά τῶν ΗΠΑ
γιά τήν παραβιασθείσα Συνθήκη τοῦ
Φόρτ Λάραµι (1868) - αὐτή τή φορά δέν
χρειάστηκε ἡ γενναιότητα ἑνός Καθιστοῦ
Βούβαλου ἤ ἑνός Τρελλοῦ Ἀλόγου γιά τή
νίκη - ὅµως δέν πῆραν τήν ἀποζηµίωση,
διεκδικώντας τή γῆ. Τό ἄθλιο βιοτικό καί
µορφωτικό ἐπίπεδο τῶν ἐρυθροδέρµων
(κάπου 4 ἑκ. στίς ΗΠΑ) ἐνθαρρύνει κι
ἄλλους ν’ ἀκολουθήσουν τό παράδειγµα
(π.χ. οἱ Τσεγιέν στή Μοντάνα). Λέτε;

Θυµᾶστε τό Donorgate τοῦ Ἐργατικοῦ
Κόµµατος στή Βρετανία µέ τούς Λέβι
- Ἄµπραχαµ, πού πιάστηκαν νά τά
χώνουν στό µαγαζί τοῦ Μπλαίρ; Ἔ, ἔχει
καί συνέχεια, πού πάλι µόνο σέ µᾶς
θά βρεῖτε: Παραιτήθηκε ὁ Πῆτερ Χάιν,
πρ. ὑπουργός Ἐργασίας, ὅταν ἄρχισαν
ἔρευνες γιά τό πόθεν ἔσχε τά φράγκα ὡς
ὑποψήφιος ὑπαρχηγός τοῦ κόµµατος.
Δύο ὀνόµατα ἔγιναν γνωστά:
- Γουΐλι Νάγκελ, 83χρονος ἔµπορος
διαµαντιῶν καί ἐπί δεκαετίες ὑποστηρικτής τῶν Φίλων τοῦ Ἰσραήλ. «Δάνειζε»
στόν Χάιν µέσῳ τοῦ Progressive Policies
Forum, παρότι παλιός «χορηγός» τῶν
Συντηρητικῶν. Μάλιστα λέγεται ὅτι παράλληλα µέ τά πακέτα προωθοῦσε στόν
Μέητζορ τό ἰσραηλινό µή ἐπανδρωµένο
ἀεροσκάφος ὅταν ἴσχυε τό βρετανικό
ἐµπάργκο ὅπλων κατά τοῦ Ἰσραήλ.
- Ἰσαάκ Καγιέ, 78χρονος ἐπιχειρηµατίας
ἀπό τή Νότιο Ἀφρική, γνωστός ὑποστηρικτής τοῦ Ἀπαρτχάιντ, µπλεγµένος
σέ µεγαλοαπάτες καί χορηγός τοῦ
Ἑβραϊκοῦ Πανεπιστηµίου καί ἄλλων
σιωνιστικῶν ὀργανισµῶν.
Καί τούς δύο αὐτούς χορηγούς «ξέχασε» νά τούς δηλώσει ὁ Χάιν καί βρῆκε
τόν µπελά του. Ἀλλά ποιός νά τόν
κατηγορήσει; Οἱ Τόρυς; Πού ὁ σκιώδης
καγκελάριός τους, Τζώρτζ Ὄσµπορν,
κατηγορεῖται πώς ἔπαιρνε χρήµατα
ἀπό µερικούς πλούσιους σάν τή Λαίδη
Σερένα Ρότσιλντ;
Ἐρωτῶ: Τί σηµαίνει ἡ κοινή καταγωγή
ΟΛΩΝ τῶν πρωταγωνιστῶν καί στίς 2
φάσεις τοῦ σκανδάλου;
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Τό Πολυτεχνεῖο Ξάνθης πρίν τήν... ἐξαρχείωση

Σχόλια

Πρίν δύο ἑβδοµάδες γράφαµε γιά τήν τρίτη
διάρρηξη στό λογιστήριο τῆς Ἐπιτροπῆς
Ἐρευνῶν, στόν χῶρο τοῦ Πολυτεχνείου
Ξάνθης. Μία ὑπόθεση ἐξόχως ὕποπτη*,
πού δέν περιορίζεται µονάχα στό θέµα
τῆς ἀσφάλειας τῶν πανεπιστηµιακῶν
χώρων. Γιά τήν πτυχή ὅµως αὐτή, πού δέν
εἶναι καθόλου ἀµελητέα, ὁ Κοσµήτορας
τῆς Πολυτεχνικῆς, καθηγητής Ἰωάννης
∆ιαµαντής, ἔγραφε πρό ἡµερῶν στόν
πρύτανη Κ. Σιµόπουλο, ἀπαριθµώντας τά
σχετικά προβλήµατα:
«...1) Ἀσφάλεια τῶν κτηρίων. Ἔχουµε
καταντήσει, ζητῶ συγγνώµη γιά τήν ἔκφραση, µπέστε σκῦλοι ἀλέστε. Ὅποιος ἐπιθυµεῖ
καί ὅποτε θελήσει βρίσκει ἀνενόχλητος
ἀποκούµπι στόν χῶρο τῆς Πολυτεχνικῆς
Σχολῆς, ἀργόσχολοι, ἄστεγοι, πρεζάκηδες,
τά πάντα διαθέτουµε. ∆υστυχῶς γινόµαστε καθηµερινά µάρτυρες καί σέ µερικές
περιπτώσεις ἀκούσιοι συµµέτοχοι ἀπίστευτων γεγονότων καί καταστάσεων, πού
διαδραµατίζονται µέσα σέ ἀκαδηµαϊκό
περιβάλλον. Ὅλοι αὐτοί ἀποτελοῦν τό καθηµερινό φόβητρο τῶν κλητήρων καί τῶν
θυρωρῶν, ὅσοι ἀπό αὐτούς ἔχουν ἀποµείνει.
Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή, τί γίνεται µέ τούς
ἐργολάβους φύλαξης; Συνεργαζόµαστε
ἀκόµα;
2) Καταστροφές καί ἀπώλειες. Φαινόµενα
συνεχῆ. Ἀπώλειες κυρίως ἀπό τόν χῶρο
τῶν αἰθουσῶν, ὅπως ἐποπτικῶν µηχανηµάτων, µικροφωνικῶν συσκευῶν (οἱ
συσκευές αὐτές ἀγοράστηκαν γιά τίς τρεῖς

µεγάλες αἴθουσες γιά νά διευκολύνουν
τήν ἀκουστική ἀλλά καί τόν διδάσκοντα
καθηγητή καί δέν πρόλαβαν κάν νά
χρησιµοποιηθοῦν). Ἐπίσης, πρωτόγνωρο
εἶναι τό φαινόµενο µέ τά καθίσµατα καί τά
τραπέζια. Αὐτή τή στιγµή ἡ καταµέτρηση
δείχνει ὅτι λείπουν ἀπό ὅλες τίς αἴθουσες
περίπου 325 καθίσµατα καί 26 τραπέζια.
Τέλος, ἡ κατάσταση τῶν αἰθουσῶν µόνο γιά
διδασκαλία δέν εἶναι.
3) Καθαριότητα. Εἶναι ἐπίσης ἕνα σηµαντικό
πρόβληµα. Πληροφορήθηκα ὅτι ὁ ἐργολάβος
καθαριότητας µείωσε τίς καθαρίστριες στίς
13 γιά ὅλη τήν Πολυτεχνική, ἐντός καί ἐκτός
τοῦ Συγκροτήµατος. Ἐπίσης µειώθηκαν καί
οἱ ὧρες ἐργασίας, δέν γνωρίζω γιατί. Ἁπλᾶ
γνωρίζω ὅτι ἡ κατάσταση εἶναι ἄσχηµη...»
Κλείνοντας, ὁ κ. ∆ιαµαντής ἐκφράζει τόν
προβληµατισµό του γιά τήν περιγραφόµενη κατάσταση πού, σέ συνδυασµό
µέ τήν ὑποχρηµατοδότηση, ἔφερε «τό
σύστηµα στά ὅριά του». Ζητᾶ λοιπόν
ἀπό τήν πρυτανεία συνάντηση καί λήψη
ἀποφάσεων, ἀφοῦ ὁ ἴδιος στερεῖται παντελῶς ἁρµοδιοτήτων, γιά νά ἐπιτευχθεῖ τό
αὐτονόητο: Ἡ στοιχειώδης φύλαξη καί
καθαριότητα στούς χώρους τῆς γνώσης
πού κοντεύουν νά γίνουν... Ἐξάρχεια.

Καθώς τά πράγµατα δυσκολεύουν γιά ὅλη τήν Ἑλλάδα, στόν Βόρειο Ἕβρο
ἡ κατάσταση εἶναι τριπλά χειρότερη. Γιατί στά γνωστά προβλήµατα πού
ἀφοροῦν τό σύνολο τῆς ἑλληνικῆς Περιφέρειας πρέπει νά προστεθεῖ τόσο
ἡ ἀθρόα εἰσαγωγή τεχνιτῶν, ἐπαγγελµατιῶν, προϊόντων κτλ ἀπό τίς
γειτνιάζουσες περιοχές Βουλγαρίας καί Τουρκίας (µέ καταστρεπτικές συνέπειες στήν
τοπική ἀγορά), ὅσο καί ἡ ἐπακόλουθη δηµογραφική ἐρήµωση τῆς πρώτης γραµµῆς
τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου. Κι ἐπειδή ἡ µέν κοινοβουλευτική ἐκπροσώπηση τοῦ νοµοῦ
ἐντός τοῦ κυβερνῶντος κόµµατος κινεῖται στά ὅρια τῆς ἐπιθεώρησης, ἡ δέ ἑκάστοτε
Κυβέρνηση οὔτε πού σκέφτηκε ποτέ νά ἐντάξει στούς προβληµατισµούς της τέτοιο
ζήτηµα (τά περί θετικῶν διακρίσεων τά φυλᾶνε γιά ἄλλες περιπτώσεις...), τελευταία
λύση στόν τόπο µένει ὁ νοµάρχης. Ἄ, τοὐλάχιστον ὁ κύριος Ζαµπουνίδης µπορεῖ νά
µήν ἔχει οὔτε ἕνα ἔνσηµο στή ζωή του, διαθέτει ὅµως ἰδέες. Νά, γιά παράδειγµα,
ἡ πρόσφατη πρότασή του στή σύσκεψη ἐπαγγελµατιῶν στήν Ὀρεστιάδα, νά
δηµιουργηθεῖ Καζίνο στήν πόλη, µέ τή Νοµαρχία Ἕβρου µέτοχο! Δέν γνωρίζω ἄν
ἔχει κάποια σοβαρή βάση ἡ πρόταση ἤ ἄν ἦταν ἁπλῶς πυροτέχνηµα, ὅµως ἀφοῦ ὁ
νοµάρχης ἔχει ἤδη κάποια ἀλισβερίσια µέ τόν ἰσραηλινό Πρέσβη, δέν θά τοῦ εἶναι
καί δύσκολο νά βρεῖ µερικούς µαφιοκαζινάδες σάν αὐτούς πού ἔστησαν τέτοια
µαγαζιά σέ ὅλη τή χώρα. Τότε νά δεῖτε ἀνάπτυξη ὁ Ἕβρος!

Προχθές (Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου) τό
Ἵδρυµα Θρακικῆς Τέχνης καί Παράδοσης
καί ὁ Δικηγορικός Σύλλογος Ξάνθης
ἐγκαινίασαν τήν ἔκθεση τοῦ θρακιώτη
ζωγράφου Ἰωάννη Μητράκα µέ τίτλο
«Ὁ Βυζαντινός κόσµος τοῦ Μητράκα».
Ταυτοχρόνως παρουσιάστηκε τό βιβλίο
(ἔκδοση τοῦ Ἱδρύµατος) «Σαµοθράκη
Μυριαγαπηµένη,
Οὐρανόεσσα».
Πρόκειται γιά συλλεκτικό ἔργο, µέ
ἰδιόχειρη βυζαντινή γραφή καί εἰκόνες
σινικῆς µελάνης, ὅπου ὁ συγγραφέας
καί ζωγράφος ἱστορεῖ τά µεγάλα
γεγονότα τοῦ νησιοῦ στή διάρκεια τοῦ
ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τοῦ 1821. Τήν
ἔκδοση παρουσίασαν ὁ Ἀρχιµανδρίτης
Σωφρόνιος Γκουτζίνης καί ὁ συγγραφέας
Θανάσης Μουσόπουλος, ἐνῷ ἡ ἴδια
ἐκδήλωση θά γίνει τόν ἑπόµενο µήνα
καί στήν Κοµοτηνή.

Η ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΑΚΑ

* Καί πάλι ἡ ἀπάντηση ἦταν ἡ ἀπόλυτη
σιωπή. Πρόκειται γιά τήν διαπιστωµένη εὐαισθησία τοῦ ∆ΠΘ (πρυτανεία, Νοµική...)
πού θυµίζει κάτι ἀπό θαλάσσιο ἐλέφαντα

πτερόεντα

Οἱ Συµπράξεις Δηµοσίου καί Ἰδιωτικοῦ Τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) στήν κατασκευή
δηµοσίων κτιρίων προχωρᾶνε µέ τό Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
νά βρίσκεται στήν πρώτη γραµµή: Ἐγκρίθηκε ἤδη ἡ κατασκευή νέων
φοιτητικῶν ἑστιῶν (Κοµοτηνή καί Ἀλεξανδρούπολη ἀπό 400 κλίνες, Ξάνθη
100, Ὀρεστιάδα 80) καί ἑστιατόριο 550 θέσεων στήν Ἀλεξανδρούπολη. Ἄν προσεχθεῖ
στοιχειωδῶς ἡ ποιότητα κατασκευῆς καί δέν ἔχουµε τό ἄθλιο ἀποτέλεσµα τῆς
προηγούµενης ἀνέγερσης - τοὐλάχιστον στήν Πανεπιστηµιούπολη τῆς Κοµοτηνῆς θά µποροῦµε νά ποῦµε ὅτι στίς ὑποδοµές τοῦ ΔΠΘ κάναµε κάποια βήµατα µπροστά.
Ὅσο γιά τίς... ἀνθρωποδοµές, ὅπου τό πολιτικό κόστος φαίνεται νά τροµάζει τόν
ὑπουργό, µέ ἀποτέλεσµα νά συνεχίζει νά κωφεύει σέ ὅσα πολύ συγκεκριµένα
καταγγέλουµε, ἔ, ἐκεῖ ἡ σύµπραξη Δηµόσιου καί Ἰδιωτικοῦ Τοµέα ἔχει µακρά ἱστορία
καί ἀποκλειστικό στόχο τήν διατήρηση τοῦ σηµερινοῦ «ζηλευτοῦ» στάτους...
Μέ ἀφορµή τήν ἐρώτηση στή Βουλή τοῦ Γ. Πεταλωτῆ, σχετικά µέ
τήν προκλητική ἀδιαφορία τῶν ἁρµοδίων γιά τήν διεκπεραίωση τῆς
ἀλληλογραφίας τῶν χιλιάδων νεοπροσφύγων Ἑλλήνων στήν ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ
(Νέα Μοσυνούπολη) τῆς Κοµοτηνῆς, ἔχουµε τήν εὐκαιρία νά δοῦµε λίγο
προσεκτικότερα τήν καθηµερινότητα τῶν 800 περίπου οἰκογενειῶν πού πασχίζουν
νά προσαρµοστοῦν στήν ἑλλαδική - θρακική πραγµατικότητα στόν νεόδµητο οἰκισµό
τους. Καί εἶναι τραγικό νά µήν µπορεῖ νά λυθεῖ τό ἁπλούστερο τῶν προβληµάτων,
νά τοποθετηθοῦν πινακίδες ὁδῶν ἤ γραµµατοθυρίδες ὥστε νά µήν χρειάζεται νά
ἀναζητᾶ κανείς τήν ἀλληλογραφία του στό... σουπερµάρκετ. Τά ἴδια συνέβαιναν καί
στόν ἀντίστοιχο οἰκισµό τῶν Σαπῶν ἐπί χρόνια (τώρα ἔχει λυθεῖ τό πρόβληµα). Πῶς
µετά νά ἀναµένει κανείς λύσεις σέ σηµαντικότερα θέµατα τοῦ οἰκισµοῦ (σκουπίδια,
ἐλεύθεροι χῶροι, δενδροφύτευση...), ὅταν φτάνει στή Βουλή τό πῶς θά πάρει τούς
λογαριασµούς καί τά γράµµατά του ὁ ἄνθρωπος πού ζεῖ ἐδῶ τρία χρόνια τώρα;

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ: Ὅπως στρώσαµε, θά κοιµηθοῦµε...
Στή µακαρία χώρα πού λέγεται Ἑλλάδα,
ὑπάρχουν µερικοί νόµοι πού ∆ΕΝ γράφτηκαν
προκειµένου νά κονοµήσει ὁποιοσδήποτε.
Αὐτοί λοιπόν οἱ νόµοι δέν ἐφαρµόζονται ἀπό
κανέναν. Ἔτσι, ὁ νόµος πού ἐπιβάλλει τήν
ἀναγραφή ὅλων τῶν πινακίδων ΚΑΙ στά
ἑλληνικά, καταστρατηγεῖται ἀπό ὅλους, µέ
πρώτους καί καλύτερους τούς τραπεζίτες. Γιά τό
εὐγενές αὐτό συνάφι ἡ ἑλληνική λέξη «τράπεζα»
εἶναι µᾶλλον ἀπεχθής, ἀφοῦ οἱ µισοί τήν ἔχουν
ἐξαφανίσει ἀπό τίς ἐπιγραφές καί τά λογότυπά
τους. Κάναµε πρίν χρόνια προσφυγή στό
δηµοτικό συµβούλιο, ἔστειλε ἕνα χαρτί ὁ τότε
δήµαρχος Τάσος Βαβατσικλής, ἀπάντησαν κάτι
µποῦρδες οἱ νοµικοί σύµβουλοι τῶν τραπεζῶν
καί ὅλα ἔληξαν ἐκεῖ. Τί νά πεῖς τώρα πού ἄρχισε ἡ
Κοµοτηνή νά γεµίζει µέ ἀποκλειστικά τούρκικες
ἐπιγραφές (βλ. παραπλεύρως); Τί Istikbal,
τί Dogtas καί πάει λέγοντας... Ὁ γλωσσικός
ἐκτουρκισµός τοῦ, ἔτσι κι ἀλλιῶς τραγικοῦ
ἀπό αἰσθητική ἄποψη, ἀστικοῦ περιβάλλοντος
στήν Κοµοτηνή ξεκίνησε καί δέν φταῖµε παρά
µονάχα ὅλοι ἐµεῖς οἱ κωλοέλληνες...
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Κολαοῦζοι τοῦ κάθε Χατζηοσµάν;

Θ

ά ὑποκύψουµε στόν πειρασµό γιά
ἕναν σχολιασµό τῆς τοποθέτησης
τοῦ βουλευτῆ Γιώργου Ντόλιου στό
νοµοσχέδιο γιά τά βακούφια. Ὄχι µόνο
γιατί ἦταν εἰσηγητής τοῦ νοµοσχεδίου
γιά τό ΠαΣοΚ ἀλλά καί γιατί ἔχουµε
κατά καιρούς ἐκφραστεῖ θετικά τόσο
γιά τίς ἐγνωσµένες ἱκανότητες ὅσο καί
γιά τοποθετήσεις του ὡς νοµάρχη καί
µετά ὡς βουλευτῆ Ἕβρου. Τήν ἀφορµή
µᾶς ἔδωσε ἡ συνέντευξή του στόν Δ.
Μπακιρτζάκη (22-1-08, «Ράδιο Χρόνος»),
ὅπου ἐξέθεσε τίς θέσεις του (προσωπικές
καί κοµµατικές) γιά τό ζήτηµα.
τήν πρώτη κιόλας ἀπάντησή του
βλέπουµε τό γνωστό ἰδεολόγηµα
τῆς «ἑνότητας, συνεργασίας καί συλλειτουργίας» πού ἔχει ἐπιτευχθεῖ
τά τελευταῖα 15 χρόνια καί ἡ ὁποία
εἰδυλλιακή κατάσταση «δέν πρέπει νά
ὑπονοµευθεῖ ἀπό τό Τουρκικό Προξενεῖο
Κοµοτηνῆς». Ἀκούγοντας κανείς τίς
τρεῖς τελευταῖες λέξεις, κι ἄν διαθέτει
τά ἀντανακλαστικά τῶν σκυλιῶν
τοῦ Παυλώφ, θαυµάζει τόν πολιτικό
ἄνδρα πού τολµάει νά κατονοµάσει
τήν βασική πηγή τοῦ κακοῦ: «τουρκικό
Προξενεῖο». Ὅµως ἄν γνωρίζει λίγο τήν
ἁπτή πραγµατικότητα στήν περιοχή,
ἀντιλαµβάνεται ὅτι τό λογικό σχῆµα
«πετύχαµε τήν συνεργασία µέ τήν
µειονότητα, κόντρα στό κακό Προξενεῖο»
πάσχει σοβαρά. Μά, κ. Ντόλιε, ποιός
ἔφερε τούς Χατζηοσµάν καί Μάντατζη
στήν κοινοβουλευτική ὁµάδα τοῦ
κόµµατός σας; Πῶς ἐπεβλήθη ἡ
ἐπιχειρηµατολογία τους (βλ. κατωτέρω)
στήν τοποθέτηση τῆς ἴδιας ὁµάδας στή
Βουλή, σέ βαθµό πού νά µήν ἀναγνωρίζει
κανείς ἄν τά λόγια πού διαβάζει εἶναι
δικά σας ἤ τοῦ Χατζηοσµάν; Μπορεῖτε
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29η Ἰανουαρίου,
τουρκικοί καί ἄλλοι µῦθοι

Στήν 20ή ἐπέτειο τῆς «Ἡμέρας τοῦ
Τουρκισμοῦ» ἤ κάτι τέτοιο, ὅλη σχεδόν
ἡ µειονοτική ἡγεσία βρέθηκε πάλι στήν
«Τουρκική Νεολαία Κοµοτηνῆς» γιά
νά γιορτάσει τήν ἐξέγερση τοῦ 1988.
Οἱ ψευδοµουφτῆδες, οἱ πρόεδροι τῶν
διαλυµένων (ὑποτίθεται) σωµατείων,
πολιτευτές, δηµοσιογράφοι καί πολύς
κόσµος, συγκεντρώθηκαν γιά νά
µᾶς θυµίσουν πόσο εὔθραυστη εἶναι
ἡ κοινωνική γαλήνη πού ἐπικρατεῖ
σήµερα. Ἀνασκαλεύοντας πάλι τίς
συγκεντρώσεις καί τά ἐπεισόδια
πού πυροδότησε τότε ἡ Ἄγκυρα (καί
δυό χρόνια ἀργότερα ὁ φόνος τοῦ
Ἄγγελου Σολακίδη), προσπαθοῦν νά
συντηρήσουν µιά εἰκόνα σύγκρουσης
καί συνεχιζόµενης καταπίεσης. Τόν
ρόλο αὐτόν ἔπαιξαν οἱ λόγοι πού
ἐκφωνήθηκαν, τά βίντεο στήν ὀθόνη
τῆς αἴθουσας καί οἱ φωτογραφίες
στά ταµπλώ. Χαρακτηριστικό: Στίς
28 ἀράδες τῆς σχετικῆς ἀνακοίνωσης
τῆς «Συµβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς», ὁ
ὅρος «Τοῦρκος» ἀπαντᾶται 16 φορές!

νά µᾶς πεῖτε µας ἔστω ἕνα (ἀριθµός:
1) ἑλληνοτουρκικό ζήτηµα στό ὁποῖο
ἔχετε ἕναν (ἀριθµός: 1) µειονοτικό
πολιτευτή πού νά ταυτίζεται µέ τίς
ἐθνικές µας θέσεις; Θέλετε νά µᾶς πεῖτε
ὅτι δέν ἔχετε ἀκουστά γιά τόν τρόπο
πού πριµοδοτοῦνται καί ἐλέγχονται οἱ
«ἀθῶοι» µειονοτικοί πολιτευτές ἀπό τό
κακό Προξενεῖο;
αί σάν νά µήν ἔφτανε αὐτό, µᾶς
βάζει κι ἀπό τήν ἴδια πλευρά
µέ τό ἵδρυµα τῆς ὁδοῦ Ἰώνων: «...ἡ
ἐπιθυµία τῶν κύκλων αὐτῶν (δηλ. τοῦ
Προξενείου) ἐξυπηρετεῖται ἀπό φωνές
τῆς πλειοψηφίας οἱ ὁποῖες ὁδηγοῦν στήν
οὐσία στήν ἀνύψωση τειχῶν µεταξύ
χριστιανῶν καί µουσουλµάνων, στήν
περιχαράκωση δηλαδή τῆς µειονότητας»,
λέει ἐπί λέξει. Ἄρα ἤ συµµερίζεσαι τίς
αὐταπάτες καί χειροκροτᾶς τίς µαγικές
εἰκόνες τῶν διαχειριστῶν τῆς ἐξουσίας
ἤ γίνεσαι συνεργός τῆς Ἄγκυρας! Ὅµως
τά τείχη τά ὑψώνει, ἀγαπητέ κ. Ντόλιε,
ἡ λογική τῶν «θετικῶν διακρίσεων», σάν
αὐτήν τῆς ποσόστωσης στούς διορισµούς
τοῦ Δηµοσίου (πού καί σύ ἀναγνωρίζεις
ὅτι εἶναι ἀντισυνταγµατική), ὄχι αὐτοί
πού ζητοῦν τό αὐτονόητο.
αρακάτω δέ, µιλώντας γιά τήν
προτεινόµενη ποσόστωση στούς
διορισµούς τοῦ Δηµοσίου, ὁ βουλευτής
ξεφεύγει ἐντελῶς: Ὄχι µόνο νοµιµοποιεῖ
τήν κυβερνητική λογική ἀλλά καί
ἐπαυξάνει µέ ἀκόµη ἐξωφρενικότερες
«ἰδέες»: «Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι θά κληθοῦν
νά φύγουν ἀπό τόν νοµό Ροδόπης καί
νά δουλέψουν σέ περιοχές στίς ὁποῖες
δέν µποροῦν νά προσαρµοστοῦν. Γιά
σκεφτεῖτε ἕναν µουσουλµάνο τῆς ὀρεινῆς
Ροδόπης νὰ διοριστεῖ στὴν Κέρκυρα, γιὰ
παράδειγµα, καὶ νὰ πάει νὰ ζήσει ἐκεῖ
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Ἦρθαν τά καρναβάλια!
πέρα. Πῶς τὸ ἀντιλαµβανόµαστε ἐµεῖς
οὐσιαστικά; Εἶναι ἕνα δῶρο ἄδωρο. Γι’
αὐτὸ ἐµεῖς λέµε ὅτι αὐτὸ τὸ ὁποῖο µπορεῖ
νὰ συµβεῖ εἶναι νὰ ὑπάρχει µία 4ετία
κατὰ τὴν ὁποία θὰ ὑπηρετοῦν ἐντὸς τῆς
περιφέρειας Ἀνατολικῆς Μακεδονίας
καὶ Θράκης, νὰ προσαρµοστοῦν στὸ
περιβάλλον τῆς ὑπηρεσίας καὶ στὴν
συνέχεια νὰ µποροῦν νὰ µετατεθοῦν
ὅπως ὅλοι οἱ δηµόσιοι ὑπάλληλοι»!!!
έν ξέρω ἄν ἔχετε ξανακούσει τέτοια
οὐρανοµήκη µπούρδα, τέτοια ὠµή
πρόκληση στήν κοινή λογική. Ὥστε
«δέν θά µπορέσουν νά προσαρµοστοῦν
ἐκτός Θράκης οἱ διορισµένοι στό
Δηµόσιο µουσουλµάνοι», ὁπότε ἄς
τούς κρατᾶµε πρῶτα 4-5 χρόνια ἐδῶ,
ὡς περίοδο προσαρµογῆς, καί µετά θά
τούς στέλνουµε... δυσµενή µετάθεση
στήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα! Ἀπίστευτο
ἀλλά ἀληθινό! Κι ὅλοι αὐτοί οἱ χιλιάδες
µουσουλµάνοι, τόσοι γνωστοί καί φίλοι
µας, πού δούλεψαν ἤ δουλεύουν ἐπί
χρόνια στά καράβια, στίς οἰκοδοµές τῆς
Ἀθήνας, στά ναυπηγεῖα τῆς Γερµανίας;
Αὐτοί δέν ἦταν... ἀπροσάρµοστοι; Τί
«ἐπιχειρήµατα» εἶναι αὐτά πού ἀραδιάζει
ἕνας βουλευτής, κατά τεκµήριο σοβαρός
καί σχετικός µέ τό θέµα, ἀντηχώντας τίς
ἀθλιότητες τοῦ κάθε Χατζηοσµάν πού
στοχεύουν ἀποκλειστικά καί µόνο στή
διατήρηση τοῦ γκέττο; Θά καταστοῦµε
ὅλοι κολαοῦζοι του; Καί ἡ µικροπολιτική
(πρέπει νά) ἔχει τά ὅριά της!
Κ.Κ

Δ

Υ.Γ. Μέ τούς εἰσηγητές τοῦ νοµοσχεδίου
τά εἴπαµε καί τηλεοπτικά (ΔΕΛΤΑ, 25/1)
καί θεωροῦµε ὅτι ἡ ἔνδεια τῶν ἐπιχειρηµάτων τους κατέστη πασίδηλη ἐνώπιον
ὅλων τῶν τηλεθεατῶν τῆς Θράκης

Καθώς πλησιάζουν πλέον οἱ Ἀπόκριες,
εἴπαµε νά ἀσχοληθοῦµε λίγο µέ τήν
καρναβαλική κουλτούρα. Στήν ἀνωτέρω
λοιπόν φωτογραφία εἰκονίζονται τρεῖς
κύριοι, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἕνας εἶναι
ντυµένος «βουλευτής τῆς ἑλληνικῆς
κεντροαριστερᾶς», ὁ δεύτερος «ἀγωνιστής
τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων τῶν
Τούρκων» καί ὁ τρίτος «µουφτής Ξάνθης».
Ἡ συνάντησή τους ἔγινε στή Γερµανία,
πρίν ἕναν µήνα καί εἶχε (µᾶλλον) στόχο τήν
προετοιµασία τῆς µεγάλης καρναβαλικῆς
παράστασης
µέ
τίτλο
«Τουρκική
µειονότητα τῆς Δυτικῆς Θράκης», πού
σκοπεύει νά ἀνεβάσει στήν περιοχή µας
τό τουρκικό Προξενεῖο Κοµοτηνῆς µέ
τήν εὐγενική χορηγία τοῦ ἐν Ἀθήναις
γκιαουρικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν
καί τοῦ κυνοφελοῦς ἱδρύµατος «Γκρίζοι
Λύκοι» τῆς Ἄγκυρας.
Μαθαίνουµε ἐπίσης ὅτι µεγάλο σουξέ θά
κάνουν ἐφέτος οἱ ἐµφανίσεις «Ἕλληνας
νοµάρχης τῆς Θράκης» (πολλή πλάκα!),
«Ἀρχιπρύτανης - κατά τό «Ἀρχιερέας» Ἀκριτικοῦ Ἀνεπιστηµίου» (πολλή βρώµα!),
«Θεµάκης Τριανταρπαχτόπουλος» (πολύ
χρῆµα!), «Παρουσιαστής Μεγκαντένα»
(πολλή σκατίλα!), «Σπάιντερµαν» (ρωτῆστε τόν Ζαχόπουλο, ξέρει αὐτός), κ.ἄ.

Περί Ἀµοιβαιότητας: Αὐτοί µᾶς σκότωναν, ἐµεῖς... τί;
Διάβασα στό περιοδικό azinlik�a, Ἰανουάριος 2008 (τοῦ υἱοῦ
Ντεντέ) τό ἄρθρο τοῦ Κ. Τσιτσελίκη µέ τίτλο «Ἀµοιβαιότητα
καί µειονότητες» καί σκέφτηκα νά ἐπισηµάνω κάποια
σηµεῖα χαρακτηριστικά τῶν ἰδεολογικῶν προϋποθέσεων τοῦ
συγγραφέα, ὁ ὁποῖος συχνά - πυκνά ἐµφανίζεται (καθότι
πανεπιστήµονας) καί ὡς εἰδικός γιά τή Θράκη. Νά ξέρουµε
δηλαδή γιατί λέει κάτι, τί ἐννοεῖ καί ποῦ τό πάει. Τό ἄρθρο
ἀφορµᾶται ἀπό τό ζήτηµα τῶν βακουφίων καί ἀναφέρεται
στήν «ἀµοιβαιότητα», τήν «ἀπαγορευµένη ἀπό τό διεθνές
δίκαιο», πού χῶρες κακές σάν τήν Ἑλλάδα τήν ἐφάρµοζαν καί
ἐξακολουθοῦν - ἤ τείνουν - νά τήν ἐφαρµόζουν.
Οἱ ἰδέες τοῦ Κ.Τ. δηλώνονται ἤδη ἀπό τήν δεύτερη παράγραφο
τοῦ ἄρθρου, ὅπου διαβάζει κανείς γιά τήν «ἐθνική συγγένεια
Ἑλλάδος καί Τουρκίας» (!), γιά τό ἔθνος ὡς ἰδεολογικό θεµέλιο
τοῦ κράτους (κι ὄχι ὑπαρκτή βάση καί φυσιολογικό φορέα!),
γιά τήν ἑνιαία ἐθνικὴ ταυτότητα τῶν Κωνσταντινουπολιτῶν
στά τέλη τοῦ 19ου αἰώνα (τί συνέβαινε δηλαδή λίγο πρίν;)
καί παρακάτω γιά «ἰδεολογικοποιηµένες στάσεις µέ βάση
τό “γένος” καί τήν “ἐθνική συγγένεια” (προκρίνοντας τήν
ἰθαγένεια* ἀπό αὐτά πού βάζει σέ εἰσαγωγικά). Ἡ ἀπόρριψη
τῶν ἐθνικῶν πραγµατικοτήτων κραυγάζει σέ κάθε εὐκαιρία τίς
ἰδεοληψίες της.
Καί περνᾶµε στά πιό συγκεκριµένα: Ὁ Κ.Τ. µιλάει ἐπανειληµµένως γιά τούς «Τουρκοµουσουλµάνους τῆς Ἑλλάδας» καί
«Ρωµιούς τῆς Τουρκίας». Προφανῶς ἡ τουρκική ὁρολογία τοῦ
φαίνεται πολύ κοντινότερη στήν ἀλήθεια, γιά νά τήν υἱοθετεῖ
ἐπί λέξει. Οὔτε Ποµάκους ἔχει γνωρίσει οὔτε γιά µουσουλµάνους
Ροµά ἔχει ἀκουστά στή Θράκη ὁ κύριος ἐπίκουρος! Πιό κάτω
ἐπιδοκιµάζει τήν Ἑλλάδα πού παραµέρισε τά περί ἀµοιβαιότητας
(σέ ἀντίθεση µέ τήν Τουρκία πού ἐµµένει), µιάν ἀµοιβαιότητα
πού τήν παροµοιάζει µέ «µορφή ἐκδίκησης», λές καί δέν ζοῦµε
σ’ ἕναν κόσµο µέ ὁδηγό τόν µωσαϊκό ὀδόντα ἀλλά σέ κάποιο
ἰδανικό σῦµπαν.
Ἐκεῖ ὅµως πού γίνεται πραγµατικά καταγέλαστος ὁ Κ.Τ.
εἶναι ὅταν πάει νά ἐφαρµόσει τό ἰδεολογικό του σχῆµα ἐπί
τοῦ ἱστορικοῦ πεδίου, ἀναζητώντας παραδείγµατα πού θά
ἐπικυρώσουν τά λεγόµενά του. Διαβάζουµε λοιπόν γιά τό
«σύνδροµο τῆς ἀµοιβαιότητας» πού «χρησιµοποιήθηκε ὡς
ἐργαλεῖο ἄσκησης καταπιεστικῶν πολιτικῶν»: «Ἡ ἀνακήρυξη

ἀπό τήν ἑλληνική πλευρά τοῦ δόγµατος (Σ.Σ.: !!!) τῆς ἕνωσης
γιά τήν Κύπρο ἀπό τά µέσα τοῦ 1950 καί τό πογκρόµ κατά
τῶν Ρωµιῶν τῆς Κωνσταντινούπολης τό 1955, ἡ καταγγελία
τῆς ἱδρυτικῆς συνθήκης τῆς Κύπρου ἀπό τόν Μακάριο καί τά
αἱµατηρά γεγονότα τοῦ 1964 καί 1968 στήν Κύπρο, ἡ ἀπέλαση
τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν τό 1964, ἡ τουρκική εἰσβολή τοῦ 1974
ἀποτελοῦν τά γεγονότα σταθµούς πού καθόρισαν τήν πολιτική
τῆς ἀµοιβαιότητας (ἐνίοτε ὡς ἀντίποινα) µέ ἄµεσο ἀποδέκτη τή
µειονότητα τῆς Θράκης. Τό κλείσιµο τῶν σχολείων τῆς Ἴµβρου
καί τῆς Τενέδου τό 1964, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης τό
1971, τό κλείσιµο τῶν σχολείων τῶν µουσουλµάνων τῆς Ρόδου
καί Κῶ τό 1971 ἀποτελοῦν ἐπί µέρους κρίκους στήν ἁλυσίδα
τῆς ἀµοιβαιότητας». Ἄν κατάλαβα σωστά ἀπό τά περίεργα
ἑλληνικά τοῦ συντάκτη, παραθέτει παραδείγµατα ἀντιποίνων.
Ποιό ἀπό αὐτά ἀφορᾶ τήν ἑλληνική Θράκη; Κι ἄς δεχθοῦµε
ὅτι ἡ κτηνώδης τουρκική πολιτική τῶν βοµβαρδισµῶν, τῶν
πογκρόµ, τῶν ἀπελάσεων, τῆς εἰσβολῆς στήν Κύπρο (!!!) ἦταν
πολιτική... ἀµοιβαιότητας. Ποιό ἀπό τά παραπάνω συµβάντα,
πέραν ἴσως τοῦ κλεισίµατος τῶν σχολείων Ρόδου - Κῶ, συνιστᾶ
ἑλληνική ἀνταπόδοση; Μόνο τουρκικά ἐγκλήµατα διαβάζουµε
πιό πάνω, στά ὁποῖα θά µπορούσαµε νά προσθέσουµε κι ἀκόµη
περισσότερα. Ποιά ἦταν ἡ ἐπ’ ἀµοιβαιότητι συµπεριφορά τῆς
Ἑλλάδας; Ὁ εὑρῶν ἀµοιφθήσεται...
Τό ξαναγράφουµε: Ἡ λογική τῆς ἀµοιβαιότητας εἶναι ὅ,τι
πιό αὐτονόητο καί λογικό ὑπάρχει στήν διεθνή πολιτική
σκηνή, ἀσχέτως ἄν θά προβλέπεται σέ νοµικά κείµενα ἤ ὄχι.
Ἡ παραίτηση ἀπό αὐτήν - ὅταν µάλιστα γίνεται µονοµερῶς
- συνιστᾶ αὐτοκτονική πολιτική καί τά κίνητρα ὅσων ὠθοῦν
τήν ἐπίσηµη πολιτική µας στήν κατεύθυνση αὐτή, ἄν δέν εἶναι
ὕποπτα, δέν µπορεῖ παρά νά εἶναι ἡ ἰδεοληψία ἤ/καί ἡ εὐήθεια.
Τά ὅρια τά θέτει µονάχα ἡ νοµοθεσία καί ὅλα τ’ ἄλλα εἶναι
ἁπλῶς ἡ ἐπιχειρηµατολογία τῆς «πτωχῆς πλήν τιµίας Ἑλλάδος»
µέ σύγχρονη µορφή.

* Σέ ἁπλᾶ ἑλληνικά, πιό ρεαλιστικό θεωρεῖ νά νιώθουµε
πλησιέστερα στούς τουρκοπράκτορες πού ἔχουν ἑλληνική
ἰθαγένεια, παρά στούς Ἕλληνες τῆς Ἴµβρου, τῆς Βορείου
Ἠπείρου ἤ τῆς Κύπρου!
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ΕΑΝ ΤΟ ΑΛΑΣ
ΜΩΡΑΝΘΗ…

ΑΧΘΟΣ
ΑΡΟΥΡΗΣ

Βρεῖτε 15 (τοὐλάχιστον) λέξεις, συνώνυµες τοῦ τίτλου
στό παρακάτω τετράγωνο (ὁριζοντίως καί καθέτως)
καί κερδίστε πλούσια δῶρα: 1) Πρασινογάλαζη
ταυτότητα τζουτζέ (ἀλλάζει χρῶµα ἀνάλογα µέ
τήν ἑκάστοτε Κυβέρνηση) 2) Δύο dvd µέ ἀποκλειστικά πλάνα ἀπό τό παχύ
ἔντερο τοῦ πρωθυπουργοῦ κι ἕνα µέ τό ἠλεκτροεγκεφαλογράφηµα τοῦ
ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωµατικῆς ἀντιπολίτευσης (αὐτό εἶναι κάπως σύντοµο) 3)
Μιά φωτοτυπία τῆς κίνησης τῶν τραπεζικῶν λογαριασµῶν τοῦ Θεµάκη
Τριανταφυλλαναστασιάδη, γιά νά θυµᾶστε πόσο κορόιδα εἶστε.
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Δεν είναι Ελλάδα αυτή

Συνέχεια ἀπό τή σελίδα 8
Ἄνθρωποι πού ἔχουν δεῖ τὴ διακονία τοῦ
λαοῦ τοῦ Θεοῦ ὡς ἀλαζονικό ἀξίωµα, ὡς
θέση ἐξουσίας καὶ χλιδῆς, ὡς κοσµική
καριέρα, ρίπτοντες καθηµερινῶς τὰ
ἅγια τοῖς κυσί καὶ µαθαίνοντας ἐκ
νεότητος νὰ ἀκροβατοῦν ἀνάµεσα στὸ
σύνδροµο τοῦ «ἀρχιµανδριτισµοῦ» καὶ
τὴν ψύχωση τῆς «ἐπισκοπίτιδας». Καὶ
ἄνθρωποι ποὺ πιπιλίζουν πλέον ὅλο καὶ
πιὸ πολύ τὶς θλιβερές καραµέλες τοῦ
«ἐκσυγχρονισµοῦ», τῆς «ἀνανέωσης»,
τοῦ
«ἐκµοντερνισµοῦ»
καὶ
τῆς
«ἐξωστρέφειας». Λές καὶ ἡ Ἐκκλησία
(δηλαδή πολύ ἁπλᾶ ἡ σύναξη τοῦ λαοῦ
γύρω ἀπό τὸ Ἅγιον Ποτήριον) εἶναι
κάνα συνοικιακό σουπερµάρκετ, ποὺ δὲν
τραβάει πιὰ ἐπικοινωνιακά καὶ χρειάζεται
ἀνακαίνιση καὶ νέο promotion γιὰ νὰ
πουλήσει. Καὶ δὲν καταλαβαίνουν ἐτοῦτοι
οἱ δύστηνοι καὶ τραγικοί πραµατευτάδες
τῆς θυµηδίας ὅτι ἡ µὲν Ἐκκλησία δέν
χρειάζεται ΑΠΟΛΥΤΩΣ τίποτε (γιατί εἶναι
αἰώνια, ἀµετάβλητη καὶ ἀπαρασάλευτη,
καθώς ἁπλούστατα ΔΕΝ τὴν ἵδρυσε
ἀνθρώπινο χέρι) κι ὅτι οἱ ἴδιοι δέν ἔχουν
τὸ δικαίωµα ἀλλά καὶ τὴ δυνατότητα ν’
ἀλλάξουν οὔτε «γιώτα» (ὅµως συγγνώµη,
ξέχασα, ἐκεῖ οἱ ἱεροί κανόνες εἶναι
ὀπισθοδροµικοί, µόνο γιὰ νὰ βάλουµε στὴ
θέση του κανέναν ὑφιστάµενο παπά εἶναι
ἐντάξει), ἄν ὡστόσο πρέπει οἱ ἴδιοι κάτι
νὰ κάνουν, αὐτό δέν εἶναι νὰ τριγυρνοῦν
ἐξεµοῦντες κηρύγµατα ἀνανέωσης καὶ
ἐκσυγχρονιστικῆς
ποµφολυγολογίας,
ἀλλά νὰ παρατήσουν τὶς λαµογιές καὶ
τὶς διαπλοκές καὶ τὰ ἠθικά σκάνδαλα,
νὰ πέσουν µὲ τὰ µοῦτρα στὸ χῶµα, γιὰ

δεν σεκοντάρουν µια ατζέντα γεµάτη
από παρεµπίπτοντα ζητήµατα που όχι
τυχαία, µεταξύ άλλων, ανατρέπουν την
ιεράρχηση κάθε λογικής και πολιτικής.
Μιλώ για τη γνωστή µονοκαλλιέργεια
των τελευταίων µηνών. Το πρώτο
σίχαµα. Μιλώ επίσης για την τηλεοπτική
Αθηναϊκή µούγγα για τη Μεγαλόνησο
των επικείµενων Προεδρικών εκλογών
και τη συλλογική αυτολογοκρισία της
πολιτικής Ελλάδας. Μιλώ ακόµη για
το Χρόνο που επιλέχθηκε να γίνει το
ταξίδι του Έλληνα πρωθυπουργού στην
Τουρκία. Τις είκοσι ηµέρες πριν από τις

να εκφράσει τις επιφυλάξεις της για το
πρωθυπουργικό ταξίδι. Από δε την άλλη,
µε τη στάση της, µεταβίβασε την κύρια
πολιτική της πρωτοβουλία αναθέτοντας
Του πρώην Βουλευτή Έβρου
εξ αντικειµένου την αντιπολίτευση σε
Χρήστου Κηπουρού
µαϊµού πατριωτικό χώρο που κινούµενος
σε µια προδιαγεγραµµένη τροχιά
κατασυκοφάντησης και παραχάραξης
Πριν από χρόνια ένας πρωθυπουργός που
των πατριωτικών ιδεών, έπαιξε και παίζει
σήµερα δεν τον θυµάται καν ο θυρωρός
ρόλους άλλοθι καθώς και ρογοσυλλέκτη
της πολυκατοικίας του, εκλογικεύοντας
ενώ από την άλλη περιθωριοποιεί αν δεν
µε µια υπερδοσολογία της κυνικής
θρυµµατίζει ένα µεγάλο όσο και γεµάτο
οπτικής του όσα έβλεπαν τότε το φως,
µε αγωνιστικές και ιστορικές περγαµηνές
είχε εκστοµίσει τη γνωστή φράση «Αυτή
πατριωτικό και Δηµοκρατικό κίνηµα.
είναι η Ελλάδα». Πρόσφατα στη Βουλή,
(...) Και που αν
ο αντικαταστάτης του, ο οποίος κατά τα
ανακαλέσω
στη
άλλα αρέσκεται να αναπαραγάγει έναν
µνήµη και πολλές
Παπανδρεϊστικο ρητορισµό, αντέστρεψε
άλλες
παρόµοιες
τη ρήση του προκατόχου του λέγοντας
περιπτώσεις, τότε θα
«Δεν είναι αυτή η Ελλάδα».
είµαι αναγκασµένος
Αν όµως η αναζήτηση για το τι είναι ή τι
να µιλήσω και για
δεν είναι κινηθεί στη σφαίρα της ιστορίας,
µαϊµού Δηµοκρατικό
της λογικής και επόµενα της ηθικής, τότε
χώρο, ο οποίος όσο πιο
εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι «Δεν είναι
γρήγορα αυτοδιαλυθεί
Ελλάδα αυτή». Προσθέτω δε ότι αν είναι
αλλά και επανιδρυθεί
κάτι είναι ένα σίχαµα. Πιο συγκεκριµένα,
από
άφθαρτα
το σίχαµα των Αθηνών. Ένα σίχαµα
πολιτικά
πρόσωπα
τηλεοπτικό,
εκδοτικό,
διανοητικό,
-εννοείται, όχι από
καλλιτεχνικό
-µε
εξαίρεση
έναν
γραφειοκρατικούς
Λαζόπουλο, και αυτόν βέβαια όχι πάνταή άλλους κλώνουςηθικό και κυρίως Πολιτικό. Αποδείξεις
τόσο πιο µεγάλη θα
πολλές. Κυρίως δε για το τελευταίο, αυτό
είναι η προσφορά του
που συνεχίζει να αποκαλείται πολιτική
εκλογές στην Κύπρο. Ένα Χρόνο που
στην υπόθεση της Δηµοκρατίας. Μια
σφαίρα, που όµως από πολλών ετών, αν
είναι θέµα Χρόνου να γίνει Κρόνος.
Δηµοκρατία στην οποία ο Χρόνος διαµέσου
όχι δεκαετιών, δεν έχει καµία σχέση µε
Μιλώ επίσης για την καρικατούρα η οποία
της Συνταγµατικής κατοχύρωσης των δύο
την Πολιτική. Επόµενα και µε τη µητέρα
� «���������
���������»
����������
�������
συνεχίζει να βαυκαλίζεται
ότι συνιστά
τη
το πολύ τετραετιών
για τους��
Βουλευτές,
της τελευταίας, την Ελλάδα.
Δηµοκρατική������
Παράταξη ��...
στη χώρα.
Από
θα
µπορεί
να
αποτελέσει
εξαίρεση
του
(…) Μιλώ φυσικά για την Κύπρο.
������� ���
µεν τη µια έχοντας λερωµένη σε δέκα
κανόνα. Να µην γίνει δηλαδή Κρόνος.
Κυρίως όµως µιλώ για τη σιγή των
µεριές τη φωλιά της, λόγω Ανανισµού
Μπορεί να γίνει πολλά άλλα καλύτερα
εδώ προσώπων και χώρων που όλο
και άλλων πολλών, περιορίσθηκε στο
και ωφέλιµα πράγµατα.
το τελευταίο διάστηµα ανέχονται αν

����������������������������������

νὰ κλάψουν καµµιά δεκαετία γιὰ τὶς
ἁµαρτίες τους καὶ µετά νὰ προσφέρουν
στὸ ποίµνιό τους µὲ ἀπόλυτη ταπείνωση
ἁπτά πρότυπα καὶ παραδείγµατα ζωῆς. Ἤ
- ἄν δὲν τὸ µποροῦν οἱ ἴδιοι - ἄς ἀφήσουν
τουλάχιστον τοὺς ἄξιους παπάδες (ποὺ
δόξα τῷ Θεῷ, εὐτυχῶς ὑπάρχουν ἀκόµη)
νὰ τὸ πράξουν καὶ νὰ µὴ τοὺς βάζουν στὸ
περιθώριο, προωθώντας ἄλλους ποὺ εἶναι
νὰ γίνουν υἱοί γεέννης, διπλότεροι αὐτῶν.
Ἄς πάψουν µὲ λίγα λόγια νὰ κλείωσιν τὴν
Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν ἔµπροσθεν τῶν
ἀνθρώπων, οὔτε αὐτοί εἰσερχόµενοι, οὔτε
τοὺς εἰσερχοµένους ἀφιέντες εἰσελθεῖν.
Πάντως, αὐτό εἶναι τὸ µόνο ποὺ χρειάζεται
ὁ κόσµος γιὰ νὰ προσελκυστεῖ καὶ νὰ ἔρθει
στὴν Ἐκκλησία: εἰλικρινές προσωπικό
παράδειγµα µὲ ταπείνωση κι ἀγάπη.
Τὸ ἀκούσατε, δεσποτάδες µου; Μὲ λίγα
λόγια, λίγη ἁγιότητα χρειάζεται. Ὅλα τὰ
ἄλλα εἶναι γελοῖες σαχλαµάρες…
Ὅµως ποῦ νὰ τὸ καταλάβουν αὐτό
κάποιοι ὁρκισµένοι καριερίστες ποὺ ἔχουν
δεῖ τὴν κιβωτό τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος ὡς
τὸ προσωπικό τους µικροµάγαζο; Πῶς
µποροῦν πλέον νὰ δοῦν τὴν ἀλήθεια, µωροί
καὶ τυφλοί ὄντες καὶ βαθιά ὑποταγµένοι
στὰ κοσµικά τους ἀνθυποσκύβαλα; Αὐτοί
εἶναι λοιπόν οἱ διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων;
Τὸ ὑποτιθέµενον ἅλας τῆς γῆς; Καὶ τί
θὰ κάνουµε πιά κι ἐµεῖς, τώρα ποὺ αὐτό
ὡς ἐπί τὸ πλεῖστον ἔχει πρὸ πολλοῦ πιά
χαλάσει; Τώρα ποὺ τὸ ἅλας ἐµωράνθη, ἐν
τίνι ἁλισθησόµεθα;
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Τούρκοι, 1974 μ.Χ.
Είναι γνωστή η εκτίμηση που τρέφουμε
για την φυσική, άδολη και αυθόρμητη
ελληνοτουρκική φιλία. Στο πνεύμα
λοιπόν της επίσκεψης του πρωθυπουργού
μας στην Άγκυρα λέγαμε και μεις να
βάλουμε το λιθαράκι μας προς αυτήν την
κατεύθυνση. Έλα όμως που θες να αγιάσεις
και δεν σε αφήνουν οι διαβόλοι... Πάνω
λοιπόν που είχαμε πιστεί για τα ειλικρινά
αισθήματα φιλίας και εμπιστοσύνης του
τουρκικού λαού, να τι διαβάσαμε στην
τουρκοκυπριακή εφημερίδα «Αφρίκα»
της 27-1-2008:
Από στόμα σε στόμα γυρνούσε, αλλά για
πρώτη φορά το διαβάσαμε χτες από την
γραφίδα της Σεβγκιούλ Ουλουντάγκ. Μια
απίστευτη ιστορία πόνου που διηγήθηκε
ο Αχμέτ Ντεριά. Ανατρίχιασα. Τι άλλο θ’
ακούσουμε… Εξιστορούνται γεγονότα
του 74 στην Καρπασία. Ο ίδιος δεν ήταν
μάρτυρας αλλά τα διηγήθηκαν κάτοικοι
της περιοχής. Στην περιοχή του Ταύρου
Τούρκοι στρατιώτες προσπάθησαν να
βιάσουν μια 18χρονη Ελληνίδα. Επειδή η
κοπέλα όμως αντιστάθηκε, της κόψαν το
κεφάλι, το ξεχώρισαν από το σώμα, και
μετά βίασαν το ακέφαλο σώμα. Όταν
μάλιστα μετά έγινε Στρατοδικείο γι’ αυτήν
την υπόθεση, η μάνα του κοριτσιού δεν
έκανε μήνυση. Και όταν την ρώτησαν γιατί,
αυτή είπε: έχω αλλά 5 παιδιά, τουλάχιστον
να σωθούν αυτά…
Αυτά για όσους αφελείς νομίζουν ότι το
πετάλωμα των ιερέων μας στη Μικρασία
ήταν απλώς μια αβάσιμη φήμη... Ή να το
θέσω αλλιώς: Αν εμείς έχουμε μεταβληθεί
σε τρυφηλά, απάτριδα και έμφοβα
προβατοειδή, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει
αλλάξει και ο γκρίζος λύκος.
Μ.Κ.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 6-2-2008
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Ἀλληλογραφοῦµε
Ἀπό τόν κ. Ἀθανάσιο Κ. Παπατζίµα (Μακ. Ἀµύνης 20, Θεσ/
νίκη), λάβαµε καί δηµοσιεύουµε τήν κάτωθι ἐπιστολή:
Ἔχω µιάν ἀφελή ἀπορία ὡς ἁπλός, ἄσηµος καί «ἀνώνυµος»
Ἕλλην πολίτης αὐτῆς τῆς δύσµοιρης χώρας: Ἀλήθεια, ἐάν ὁ
τραγικός Μακεδών, ἄν µή τι ἄλλο εὐαίσθητος καί πεπαιδευµένος,
Χρίστος Ζαχόπουλος ΔΕΝ ἦταν «ἕνας ἄγνωστος, ἐκτός
κυκλωµάτων, µικροαστός ἐπαρχιώτης Θεσσαλονικεύς (καί
µάλιστα ἀπό τό ὑποβαθµισµένο Νέο Κορδελλιό..), ἀκροδεξιός
(δηλαδή φιλόπατρις ἑλληνόφρων: ἡ πάλαι ποτέ - γιά τούς jazz
δῆθεν Ἀθηναίους - “ἐρωτική” Θεσσαλονίκη δέν εἶναι παρά
ὑπερεθνικιστική καί θρησκόληπτη!), κολλητός τοῦ Κωστάκη
καί τῆς Νατάσας, ΑΛΛΑ ἀδελφή τοῦ Κολωνακίου καί θαµών
τοῦ Ντακάπο, κολλεγιακός συνασπισµένος φλῶρος τῶν
βορρείων προαστείων, τρόφιµος τοῦ “Ekali Tennis Club” καί τοῦ
Ὁµίλου Γκόλφ Γλυφάδας ἤ τίγκα στήν κόκα κορδακιζόµενο
χανουµάκι - ὀδαλίσκη τῆς παραλιακῆς, θά γινόταν τόσος
θόρυβος ἀπό τά σαρκοβόρα γλοιώδη κοράκια τῶν µέσων
µαζικῆς - µαζοποιητικῆς ἀποβλακώσεως; Θά ἔσπευδαν οἱ
ποικιλώνυµες κωλτουροκατίνες, οἱ τζίπσυ Θέµηδες καί
Μάκηδες νά προβαίνουν ἀνερυθριάστως στίς κατάπτυστες
συλλήσεις, σκυλεύσεις καί τυµβωρυχίες;

Γιὰ τὸν θάνατο
τοῦ µακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἀπό τό σύνολο τῶν ἀναλόγων ἀνακοινώσεων πού
µᾶς ἐστάλησαν, ἐπιλέξαµε τήν δήλωση τοῦ πρώην Προέδρου
τῆς Δηµοκρατίας κ. Χρήστου Σαρτζετάκη, πού τά λέει ὅλα:
Μὲ βαθεῖαν θλῖψιν ἐπληροφορήθην τὴν κοίµησιν
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος ἀειµνήστου
Χριστοδούλου. Ὁ ἐκλιπών, προικισµένος µὲ ἰδιαίτερα
προσόντα καὶ εὐρυτάτην παιδείαν, ἐπαξίως ἀναδειχθεὶς εἰς
τὸ ὕπατον ἐκκλησιαστικὸν ἀξίωµα, ήγωνίσθη καθ’ ὅλον τὸν
βίον του µεθ’ὑποδειγµατικῆς εὐψυχίας, ὡς ἀληθὴς Ἕλλην,
ὑπὲρ πίστεως καὶ Πατρίδος. Ὑπηρέτησε µετὰ θέρµης ἰδανικά,
διασφαλίζοντα τὴν εὐτυχῆ ἐπιβίωσιν τῆς τόσον κατατρεγµένης
ἐθνικῆς µας κοινότητος, ἐν µέσῳ τοῦ σηµερινοῦ κόσµου
τραγικῆς ἀβεβαιότητος καὶ ἐπισφαλοῦς µέλλοντος. Μὲ
ἰδιαιτέραν, κατὰ τὴν περίοδον τῆς Ἀρχιερατείας του, µέριµναν
ὑπὲρ τῆς ἐπιβαλλοµένης ἑνότητος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας µας.
Εἰς τοὺς οἰκείους τοῦ ἐκλιπόντος ἀπευθύνω µαζὶ µὲ τὸν
ἁπανταχοῦ Ἑλληνισµὸν τὰ πλέον πηγαῖα συλλυπητήρια. Εἰς
δὲ τὴν ἀπορφανισθεῖσαν Ὀρθόδοξον Ἑλληνικήν µας Ἐκκλησίαν
εὔχοµαι ἐκ βαθέων τὴν ἀνάδειξιν ἐπαξίου εἰς ἱκανότητας,
ἀγωνιστικὴν θέρµην καὶ φιλοπατρίαν διαδόχου του.

ΚΑΚΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΩΣ!
Αντίθετα από ό,τι πιστεύουν πολλοί, εμείς είμαστε
100% οπαδοί της ανάγκης να ανασυγκροτηθεί και να
λειτουργήσει ομαλά και με αντιπολιτευτική (αλλά και
κυβερνητική, γιατί όχι;) σταθερότητα και συνέπεια το
ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε εκφράζει πολιτικά και ψηφοδοτικά μεγάλο
μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Έχει προσφέρει και χαρές
εκτός από λύπες σε όλους μας. Αποτελεί έρμα ισορροπίας
ανάμεσα στην ανεξέλεγκτη, ανίκανη και γκαφατζίδικη Δεξιά
και στην φλύαρη και βιαστική Αριστερά και “Αριστερά”.
Ωστόσο, όσο κι αν στην μόδα είναι ο “αυτοκτονικός
ιδεασμός” και η αυτοκτονική πράξη, μας φαίνεται περίεργο
πώς ένα τόσο “κυβερνητικό” κόμμα, ένα κόμμα εξουσίας, με
πλούσια παράδοση και σίγουρα μεγάλη εμπειρία, δεν έχει
καταλάβει κάποια αυτονόητα πράγματα όπως:
1.
Πιστεύει κάποιος πραγματικά ότι ο Άκης Τσοχατζόπουλος βοηθά με τις εμφανίσεις του το ΠΑΣΟΚ; Με όποιον
ρόλο, έστω και υποβαθμισμένο; Ο συγκεκριμένος πολιτικός
έπρεπε προ πολλού να πίνει το τσαγάκι του στην οικία του,
όχι απλά εκτός ΠΑΣΟΚ αλλά εκτός πολιτικής γενικά. Κατά
τη γνώμη μας όχι για το νέο ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να εμπνεύσει
ή να προσφέρει αλλά αντίθετα αποτελεί διώκτη σοβαρών και
αξιοπρεπών πολιτών που θα επιθυμούσαν να ασχοληθούν
με την πολιτική έντιμα και ουσιαστικά. Σας εκθέτει κύριοι
και εσείς του δίνετε ρόλο; Άτυχο ΠΑΣΟΚ Ροδόπης, τι
«καθοδηγητή» σας φόρτωσαν για το συνέδριο! Ευτυχώς
που δεν ήρθε τελικά στην πρόσφατη συνεδρίασή σας. Σας
λυπάμαι, πώς άραγε να διαχειριστείτε αυτή τη νάρκη που
λέγεται Τσοχατζόπουλος στην αναγκαία – υποστηρίζουμε κι
εμείς – προκοπή της αξιωματικής αντιπολίτευσης;

2.
Δεν θα εμπλακούμε στις γκρίνιες για τις ΝΟΕΣ
και ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ και γύρω από το αν ευνοήθηκαν ή
αποκλείστηκαν κάποιοι. Αλλού είναι το μείζον. Πιστεύετε ρε
ΠΑΣΟΚοι ότι ο Σταυρόπουλος είναι η κατάλληλη επιλογή
για να αναλάβει όποιον ρόλο και μάλιστα δευτερεύοντα; Τέως
νομάρχες και υποψήφιους βουλευτές ή τους αποστρατεύεις
ή τους δίνεις κεντρικό ρόλο. Εσείς αντιλαμβάνεσθε πόσο
ακατάλληλος είναι και του «χρυσώνετε το χάπι» με μια
απλή συμμετοχή του σε μια δυσκίνητη και προβληματική
«επιτροπή»; Θαρρείτε ότι η κοινωνία, που τον γνώρισε
8 χρόνια (και κάτι ακούει για τις δοσοληψίες του στα
πρακτορεία με κερδισμένα δελτία ΚΙΝΟ κτλ) συμφωνεί με
την τακτική αυτή; Ή τον χρεώνεσαι και τον προωθείς ή τον
αποστρατεύεις. Ξεκάθαρα πράγματα.
3.
Τι λατρεία αυτή πάλι με τον Χαριτόπουλο, τον κουμπάρο του Παπανδρέου; Τι θεσάρες και τι στήριξη! Καταρρέετε
ρε ΠΑΣΟΚοι, το καταλαβαίνετε; Αποθρασύνονται οι δεξιοί
χωρίς αντίπαλο και εσείς προωθείτε Χαριτόπουλο; Με το
παρελθόν και το παρόν του, πολιτικό και δικαστικό, είστε
σίγουροι ότι κάνει καλό να τον έχετε στη βιτρίνα σας; Σας
εμπνέει το μέλλον του; Γιατί δεν θέλω να πιστέψω ότι η
προώθησή του γίνεται ελέω κουμπαριάς, αλίμονο, πού ζούμε,
σε καμμιά ευνοιοκρατία; Αλήθεια, το επάγγελμα από το οποίο
ζει, είναι είπαμε «δημοσιογράφος – εκδότης»;
4.
Αμ το άλλο; Διακρίναμε μήπως μέσα στο ορισθέντα
όργανα και τον πρώην δήμαρχο Μαρώνειας, τον Μένιο; Με
την καταδίκη για κείνη την υπόθεση παράνομου διορισμού
ενός συγγενή του στον δήμο του; Μήπως μπορεί κάποιος να
μας επιβεβαιώσει αν έχει και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων
και έως πότε; Έτσι βρε θα πάτε μπροστά και θα ξαναφέρετε
τον κόσμο στην πολιτική και στο κόμμα;

ΟΙ... ΚΑΚΟΙ

Μπινιές
§
Κεφάλι εἶναι ρέ, ὄχι κουβάς.
Διάλεγε µέ τί τό γεµίζεις.
§
Ρόδινο. Μπλέ. Κίτρινο. Κόκκινο. Καί
µαῦρο. Οἱ πέντε πράξεις τοῦ οὐρανοῦ!
§
Τό καλό µέ τό κακό εἶναι ἁλυσίδα
§
Ὅπως ξέρει νά κλέβει τ’ ἀγέρι
τό ἄρωµα ἀπό τίς τριανταφυλλιές,
οὐσιαστικά κι ἀθόρυβα
§
Τί διαλέγεις, Παράδεισο ἤ Κόλαση;
Νά σοῦ πῶ, γιά νά κοιµᾶµαι προτιµῶ
τόν Παράδεισο ἀλλά ὅταν εἶµαι ξύπνιος
θέλω καί κάτι νά συµβαίνει γύρω µου
§
Ἐκτός ἀπό τά κέφια µας, ὅλα τ’ ἄλλα
πᾶνε κατά διαόλου!

Δόν Σάντσο - VRiZΩ Ντου
Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Οἱ µαζικές συλλήψεις στήν Τουρκία
πενήντα τόσων παρακρατικῶν γιά τήν
ἐγκληµατική ὀργάνωση «Ἐργκενέκον»,
πέραν τῆς µεγάλης σηµασίας της
γενικά, εἶχε καί ἄλλες, δευτερεύουσες
πτυχές, ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρουσες γιά
τήν Ἑλλάδα καί τή Θράκη εἰδικότερα.
Θυµίζουµε ὅτι ἐπρόκειτο γιά ὀργάνωση
πού ἔστησε τό τουρκικό Γενικό Ἐπιτελεῖο,
µέ πρόσχηµα τήν... ἄµυνα τῆς χώρας κατά
τῆς παγκοσµιοποίησης! Ἐννοεῖται ὅτι ὁ
«Ἀντιφωνητής» ἦταν τό πρῶτο (καί µᾶλλον
τό µοναδικό) ἔντυπο τῆς Ἑλλάδας πού
ἔγραψε σχετικά, ἤδη ἀπὸ τὸ 2001, χάρη
στόν Χακκί Ἀτσικαλίν, τόν Τοῦρκο πολιτικό
πρόσφυγα µέ τόν ὁποῖον ξεκινήσαµε µαζί
τήν ἀνά χεῖρας προσπάθεια.
Ἡ συµµετοχή τῆς Σεβγκί Ἐρενερόλ, ἐγγονῆς
τοῦ ἀποκαλούµενου «Τουρκορθόδοξου
Πατριάρχη» παπα-Εύθύµ, δείχνει τή
γνωστή σχέση τῆς ὑπόθεσης αὐτῆς µέ
τό τουρκικό παρακράτος. Σηµαντική
λεπτοµέρεια, βέβαια, εἶναι ὅτι ἡ συµµορία
µαζευόταν σέ... ἐκκλησίες γιά νά σχεδιάζει
δολοφονίες Κούρδων, Ἀρµενίων καί
Τούρκων δηµοκρατῶν!
Ὅµως ὑπάρχει καί ἡ πτυχή πού ἀφορᾶ τή
Θράκη. Ὁ φερόµενος ὡς ἐπικεφαλῆς τῶν
δολοφόνων, ἀπόστρατος στρατηγός τῆς
Στρατοχωροφυλακῆς, Βελί Κιουτσούκ
(γράφαµε γιά τό ποιόν του ἤδη ἀπό τό
1998), ἦταν διευθυντής ἔκδοσης τοῦ
περιοδικοῦ «Bati Trakya» ἀπό τό 2002,
ἀφότου
ἀποστρατεύτηκε.
Ἀνέλαβε
χάρη στή φιλία του µέ τόν ἱδρυτή τοῦ
περιοδικοῦ Σουλεϊµάν Σεφέρ Τζιχάν. Ὁ
Τζιχάν, πού κατάγεται ἀπό τήν Ξάνθη,
ἦταν ἀπό κείνους πού ἀντέδρασαν τό 1972
στό κατέβασµα τῆς πινακίδας «Τουρκική
Ἕνωση Ξάνθης» καί συνελήφθη. Ἀργότερα
ἔφυγε µετανάστης στή Γερµανία κι ἐκεῖ
ἵδρυσε κάπου... 20 συλλόγους Τούρκων
∆υτικοθρακιωτῶν καί τήν ὁµοσπονδία τους
(ὅλα αὐτά φυσικά µέ τίς οἰκονοµίες του
ὡς γκασταρµπάιτερ). Τό 1974 κάλυψε ὡς
δηµοσιογράφος τήν εἰσβολή στήν Κύπρο
καί ἔγινε γνωστός ὡς «γιός» τοῦ Ραούφ
Ντενκτάς, λόγῳ τῆς στενῆς τους σχέσης.
Κατόπιν πῆγε στήν Κωνσταντινούπολη
(1983), ἵδρυσε τό συγκεκριµένο περιοδικό
- σηµαία τοῦ ἀλυτρωτισµοῦ καί ἀργότερα
ἔβαλε στό κόλπο καί τόν στρατηγό Βελί
Κιουτσούκ. Στό περιοδικό ἐκφράζει τίς πιό
λυσσασµένες ἐπιθέσεις κατά τῆς Ἑλλάδας,
πχ οἱ πιό πρόσφατες σέ βάρος τῶν Ποµάκων
καί τῆς ἵδρυσης τοῦ συλλόγου τους στήν
Ξάνθη, κατά τοῦ Ἕλληνα πατριώτη καί
ἐπιχειρηµατία Πρόδροµου Ἐµφιετζόγλου,
κατά τῆς Ἑλληνίδας ∆ασκάλας Χαρᾶς
Νικοπούλου (γράφαµε πρόσφατα τό ἱστορικό τοῦ ἔργου της στό Μέγα ∆έρειο), κτλ.
Καί ποιός εἶναι ἐπικεφαλῆς τῶν νοµικῶν
συµβούλων τοῦ περιοδικοῦ; Ὁ Κεµάλ
Κεριντσίζ, πού πρωτοστατοῦσε σέ κάθε
µήνυση κατά τοῦ Πατριάρχη καί ἄλλων,
πού συνελήφθη καί κρατεῖται γιά φόνους
καί ἄλλα! Τέτοιο λοιπόν τό περιβάλλον
στούς «θρακιώτικους» συλλόγους πέραν
τοῦ Ἕβρου, µέ τέτοια λουλούδια. Ὅσο γιά
τό ὅλο κλῖµα στήν Τουρκία, τά ἔγραψε
µιά χαρά ἡ «Χουρριέτ» (26/1/08): «Τόσοι
πολλοί βρίσκουν σωστά ὅσα ἔκανε ἡ
συμμορία τοῦ Ἐργκενέκον ποὺ σὲ ἕνα τέτοιο
κοινωνικό κλῖμα δέν ὑπάρχει κἄν ἀνάγκη γιὰ
¨παρακράτος¨. Ἄν κάποτε μάθουμε ὅτι δὲν
βγαίνουν ἄνθρωποι νὰ ὑπερασπιστοῦνε τὶς
παρανομίες αὐτές, τότε μόνο θὰ εἴμαστε μιὰ
χώρα ποὺ δὲν σκοτώνει τοὺς διανοούμενοὺς
της στὴ μέση τοῦ δρόμου.»

Ἀντιφωνήµατα
Τόν 11ο δορυφόρο του (3ο µέ ἰνδικό πύραυλο) ἐκτόξευσε τό Ἰσραήλ, γιά τήν κατασκοπεία τοῦ Ἰράν. Ἔ, τί νά κάνει ἡ µικρή κι
ἀδύναµη ἑβραϊκή δηµοκρατία, «ἀµύνεται»...

Ὁ ΕΛΙΑΜΕΠτσής καθηγητής (γουάου!) Π.
Κ. Ἰωακειµίδης ἀνησυχεῖ γιά ὅσα ἀκούει
στή Βουλή τῶν Ἐφήβων, ἄρα κάτι ἀκόµα
διασώζει ἡ ἑλληνική νεολαία.

Κάποιοι Φρίντµπεργκ καί Ἀαρών κάναν
κωµωδία τούς 300 τοῦ Σνάιντερ, δείχνοντάς
τους ὡς ἀδερφές κτλ. Ἀλλά µήν ξιπάζεστε,
πρόκειται γιά χιοῦµορ. Πλάκα εἶναι. Ναί.

“Τό Ἅγιον Ὄρος στὴν ἑλληνική Τέχνη” ἐκτίθεται στό Μέγαρο Ἐϋνάρδου τοῦ Μορφωτικοῦ Ἱδρύµατος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης (Ἁγ.
Κωνσταντίνου 20). Τυχερός ὅποιος θά πάει.

Τά λόγια τοῦ στρατηγοῦ Γιούρι Μπαλουγιέφσκι, γιά τήν πυρηνική ὑπεράσπιση τῆς Ρωσίας καί τῶν συµµάχων της, µᾶς δείχνουν
µιά σανίδα σωτηρίας. Θά τήν πιάσουµε;

Πρωτόκολλο συνεργασίας ὑπέγραψε ὁ
δήµαρχος Ἀρριανῶν µέ τόν «Βούλγαρο»
δήµαρχο τοῦ Τζεµπέλ, κάποιον κύριο Ρετζέπ,
γιά κοινά εὐρωπαϊκά προγράµµατα κτλ

Ἔφτυσε κι ὁ Καραµανλής στήν Ἄγκυρα τή
συλλογική µας µνήµη, στεφανώνοντας
τόν... Ἀτατούρκ. Καί δέν τό ‘σωσε οὔτε µέ τό
σηµείωµα στό µαυσωλεῖο οὔτε µέ τήν κατά
τά ἄλλα ἀξιοπρεπή του στάση. Πολύ κρῖµα.

Τό ἴδιο σχέδιο προχωρᾶν οἱ δῆµοι Σώστη
(Καδή Ἰσµέτ) - Μοµτσίλογκραντ (Ἐρντίντς
Χαϊρουλά). Μά... τί πρόγραµµα εἶναι αὐτό,
«Europe for Citizens» ἤ «Europe for Turks»;

Εἴπαµε, εἴµαστε τζουτζέδες ἀλλά παράγινε:
Ἔ, ὄχι καί νά στείλουµε στρατιῶτες καί στό
Νταρφούρ! Ρέ µπάς καί µᾶς περισσεύει στρατός καί δέν ξέρουµε τί νά τόν κάνουµε;

∆έν ἔφτανε στούς θρακιῶτες ψαράδες ἡ
τουρκική λεηλασία τῶν ψαρότοπων τοῦ Β.
Αἰγαίου, ἦρθε καί τό φυτοπλαγκτόν (µέ τίς
εἰσαγωγές ψαριῶν ἐξ ἀνατολῶν ν’ ἀνθοῦν)

Τόν φόβο δηµιουργίας «κράτους τῶν δικαστῶν» ἐπέσεισε ὁ ὑπουργός ∆ικαιοσύνης Σ.
Χατζηγάκης, γιά τίς ἀποφάνσεις περί ἀντισυνταγµατικότητας κάποιων νόµων

Τἄπαν ὅµως στή σύσκεψη τῆς Νοµαρχίας
Ροδόπης καί ξέσκασαν. Τό ὅτι δέν πῆραν
κἄν ἀπάντηση (πόσο µᾶλλον λύση) δέν ἔχει
σηµασία, ἔτσι εἶναι ἕνας καλός νοµάρχης:
Σάν ἐξοµολογητής ἤ ψυχολόγος.

Νά µᾶς έπιτρέψει ὅµως νά καγχάσουµε. Ἐµεῖς
τό πρόστυχο «κράτος τῶν πολιτικῶν» ἔχουµε
δεῖ καί σιχαθεῖ, ἄν προκύψει κάτι χειρότερο
(γίνεται;) τότε τό ξανασυζητᾶµε...

Νοµάρχες καί δήµαρχοι Ξάνθης καί Κοµοτηνῆς τιµήθηκαν ἀπό τόν Σύλλογο Ἐπιστηµόνων Μειονότητας. Ἁπλῶς εὐγένειες ἤ καί
... ἄλλα (νοµιµοποίηση, γλύψιµο κτλ);

ΕΑΝ ΤΟ ΑΛΑΣ ΜΩΡΑΝΘΗ…
Κανονικὰ σήµερα εἴχαµε σκοπὸ νὰ προβοῦµε σὲ ἐκτενὲς
ἀφιέρωµα σὲ ὅσα ἐκεῖθεν τοῦ Αἰγαίου ἔπραξεν ὁ ἡµέτερος
ἀπροσκύνητος Λέων τοῦ Μαξίµου, ὁµοῦ βεβαίως µετᾶ τῆς
αὐτῷ συνοδοιπορούσης θλιβερῆς ὑπαλληλάκου γ΄ βαθµοῦ
(ξέρετε τίνος...), µὲ ἰδιαίτερη ἔµφαση ἀσφαλῶς στὸ πόσο
ὡραῖα κατέθεσε τὸ στεφάνι του ὁ χαρακτηριζόµενος ὡς
Ἕλλην πρωθυπουργὸς (µὲ τὴν ἔνσταση στὸ «Ἕλλην» - γιατί
ἐντάξει, πρωθυπουργὸς νόµιµος µπορεῖ νὰ εἶναι, τὸ θέµα ὅµως
εἶναι ποιὸν ἀκριβῶς λαὸ νοµίζει ὅτι ἐκπροσωπεῖ, ἀποτίοντας
τιµὲς στὸν τάφο τοῦ ἀρχιδολοφόνου φασιστοκατσαπλιᾶ, τοῦ
ὁποίου ἡ µόνη εἰσφορὰ στὴν Ἱστορία ἦταν ἡ γενοκτονία τοῦ
συγκεκριµένου λαοῦ (καὶ κάποιων ἄλλων)! Ἐπειδὴ ὅµως ἀπὸ
τὴ µιά αὐτὴ ἡ ἀπερίγραπτη γελοιότητα µὲ τὴν ὑπερηφάνως
καὶ ἀνενδότως κοπρολείχουσα ἐξωτερικὴ µας πολιτικὴ θὰ
συνεχιστεῖ ἀκάθεκτη (ὁπότε ἔχουµε καιρὸ νὰ τὰ λέµε) καὶ
ἐπειδὴ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ ἐπικαιρότητα εἶναι ἀµείλικτη (ὅπως
ἔδειξε ὁ θάνατος τοῦ ἀρχιεπισκόπου), µοιραῖα ἀφήνουµε γιὰ
σήµερα τὶς φαιδρότυπες πολιτικὲς µας ἀνθυποκαρικατοῦρες
καὶ περνᾶµε σὲ παρόµοιοιο, ἀλλὰ ἑτέρου εἴδους µαῦρο καὶ
ἄραχλο χάλι…
Καὶ ἐννοῶ βεβαίως τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὰ
ἐκκλησιαστικὰ µας πράγµατα, µιά κατάσταση ἀπίστευτα
τραγική, στὴν ὁποία δυστυχῶς καὶ ὁ ἐκλιπὼν ἄφησε
ἀνεξίτηλη τὴ σφραγίδα του µὲ τὸ κοσµικὸ του φρόνηµα, τὶς
θεολογικές του παρεκκλίσεις, τοὺς «ἐκσυγχρονιστικούς» του
ἀκροβατισµοὺς καὶ τὴν «τυρεία» τὴν ὁποία καθ’ ὑπερβολὴν
ἐπιχείρησε (δηλαδὴ ἕναν ἐντονότατο φραξιονισµὸ µὲ στόχο
τὸν ἔλεγχο τῆς ἱεραρχίας, στελεχώνοντάς την µὲ πολλοὺς
νέους, «δικούς» του, ἀλλὰ πνευµατικὰ ἀκατάλληλους
ἐπισκόπους). Ἡ δεδοµένη καὶ εἰλικρινὴς θλίψη µας γιὰ τὴν
ἀρρώστια καὶ τὸν θάνατό του δὲν ἀρκεῖ γιὰ νὰ ἐξαλείψει καὶ
τὶς ἀλγεινὲς ἐντυπώσεις ἀπὸ τὰ λάθη του. Κι ἂν ἡ ἀρχιερατεία
του δὲν ἀποτέλεσε φυσικὰ τὴ µόνη αἰτία (γιατί ἡ κατάσταση
ἀναµφίβολα ἦταν ὄζουσα καὶ πρίν), τὸ βέβαιο ὡστόσο εἶναι
πὼς δέκα περίπου χρόνια ἀργότερα τὰ πράγµατα µέσα στὴν
ἱεραρχία εἶναι πιὰ πολὺ χειρότερα ἀπ’ ὅ,τι ἦταν τότε…
Τὰ πράγµατα εἶναι σίγουρα πολὺ χειρότερα. Καὶ δὲν
θὰ σταθῶ στὰ γνωστὰ καὶ χιλιοειπωµένα σκάνδαλα ἢ

Νά βρέ ἄχρηστοι, κολληµένοι µέ τόν ἀγωγό
Μπουργκάς - Ἀλεξανδρούπολης, ὁ κ. Καπζά
τῆς «Γκιουνδέµ» ἀνησυχεῖ γιά τίς... οἰκολογικές ἐπιπτώσεις στήν περιοχή! Ὄχι ὅτι τό
κάνει γιά τά τουρκικά συµφέροντα...
Ξεκίνησαν οἱ δίκες σέ βάρος τῆς ρατσιστοφυλλάδας «Μιλέτ». Μετά τόν Ἀγκά καί τόν
Ν. Κόκκα, αὔριο µέ τόν Σεµπαεδίν ξεκινᾶνε
οἱ ἀγωγές τῶν Ποµάκων. Καλή ἐπιτυχία!
Ἐπιµένουν Ντόλιος - ΠαΣοΚ γιά ἀεροδρόµιο
στή Σαµοθράκη. Ὅταν ταυτόχρονα βλέπουν
ὅτι οὔτε καράβι δέν πιάνει 6 µέρες στό νησί!
Τί νά πεῖς, βρακί δέν ἔχει ὁ κῶλος µας...
Θυµᾶστε κείνη τήν «Τεχνόπολη», τήν
ἑλληνική Silicon Valley, πού θά γινόταν ἐπί
Χαριτόπουλου στίς ἀκτές τῆς Ροδόπης; Ἔ,
τελικά ἔγινε λίγο πιό κάτω. Στό Μαρούσι.
Καί τήν Κυριακή 10/2, στίς 13:30, στό ξενοδοχεῖο ΑΡΚΑ∆ΙΑ, κόβουµε τήν... πίτα τοῦ
«Ἀντιφωνητῆ»! Εἶστε ὅλοι εὐπρόσδεκτοι!
Πέθανε στά 82 του ὁ ἱδρυτής τοῦ Λαϊκοῦ
Μετώπου γιά τήν Ἀπελευθέρωση τῆς
Παλαιστίνης, Ζώρζ Χαµπάς. Παιδίατρος, ἑλληνορθόδοξος, ὑπέρµαχος τῆς
ἔνοπλης ἀντίστασης, συνέζευξε τή
µαρξιστική ἀνάλυση µέ τόν ἀραβικό πατριωτισµό καί ἔµεινε
µέχρι τό τέλος
ἀξιοπρεπής καί
µακρυά
ἀπό
ἐξουσίες
καί
συµβιβασµούς.
Μέγα κενό καί
δυσαναπλήρωτο

στὰ ὅσα βλέπουµε ἐδῶ καὶ καιρὸ σὲ σχέση µὲ τὴ «σφαγή»
τῆς διαδοχῆς ἢ γενικὰ στὸν δηµόσιο ἀρχιερατικὸ λόγο
ποὺ γίνεται ὁλοένα καὶ πιὸ κοσµικός, πολιτικάντικος καὶ
ἀντιπνευµατικός. Πολὺ ἁπλᾶ θὰ σᾶς πῶ σήµερα γιὰ τὸ
πῶς κόντεψα τὶς προάλλες νὰ πυροβολήσω ἀπὸ τὰ νεῦρα
µου τὴν τηλεόραση, ἐξαιτίας µεµονωµένου τηλεοπτικοῦ
περιστατικοῦ µὲ νεαρὸ νοτιοελλαδίτη ἐπίσκοπο. Ἕναν
ἐπίσκοπο µὲ ἐξαιρετικὰ πνευµατικὴ φυσιογνωµία («µή
µαµά, παρ’ τὸν ἀπὸ δῶ, στ’ ὁρκίζοµαι, θὰ τὸ φάω ὅλο τὸ
φαΐ µου»), ἐξαϋλωµένη σωµατοδοµὴ (σ.σ. περίπου 0,863 τοῦ
τόνου) καὶ λόγο µὲ βαθύτατο πνευµατικὸ καὶ θεολογικὸ
νόηµα (τέτοια ἐλεεινὰ ἐκσυγχρονιστικὰ σκουπίδια οὔτε
διὰ στόµατος Σηµίτη δὲν ἔχουν ξανακουστεῖ). Ὁ ἐν λόγῳ
πνευµατικὸς (λέµε τώρα) ταγὸς δὲν δίστασε µάλιστα καὶ νὰ
κατακεραυνώσει µὲ ὀργὴ γνωστὸ καὶ ἐγνωσµένου ἐπιπέδου
ἱερέα (καὶ ψυχίατρο), ποὺ ἐπίσης συµµετεῖχε στὴν ἴδια
ἐκποµπή, ὅταν ὁ τελευταῖος «τόλµησε» νὰ χαρακτηρίσει ὡς
ἔγκληµα τὴν ἄµβλωση (τόλµησε δηλαδὴ νὰ ὑπερασπιστεῖ
τὸ - θεολογικῶς ἀλλὰ καὶ ἰατρικῶς - ΑΠΟΛΥΤΩΣ
αὐτονόητο), ἄποψη ὅµως ποὺ µὲ φανερὴ περιφρόνηση ὁ
δύσµοιρος «προοδευτικός» παναχρειότατος ἀποκάλεσε
«ἀπαρχαιωµένη». Καὶ ἀκολούθως, σὲ µία νέα ἀπόδειξή
τοῦ… προοδευτισµοῦ του ἀπαίτησε ἀπὸ τὸν παπὰ νὰ µὴν
λέει καὶ πολλά - πολλὰ (ἤτοι «ἄντε µή κανονίσω τώρα µὲ τὸν
δεσπότη σου καὶ σὲ στείλω, θρασύτατε, νὰ κάνεις τρισάγια
στὴν Πέρα Κατσικοραχούλα») καὶ νὰ κάνει ὑπακοὴ στὴν…
Ἐκκλησία (ἐννοώντας ἀριδήλως - ὅπως δὲ καταλάβατε καὶ
λίαν ταπεινῶς - τὴν ζοφώδη, κακόφρονα καὶ ἀρχιπλανεµένη
ἀφεντοµουτσουνάρα του)!
Καὶ δὲν ξέρω βεβαίως τώρα, ἴσως ἐσᾶς τὸ συµβάν νὰ
σᾶς φαίνεται καὶ ἀσήµαντο. Γιὰ µένα ὡστόσο εἶναι στὴν
πραγµατικότητα (καὶ αὐτό, µαζὶ µὲ ὅλα τ’ ἄλλα) ἐξόχως
ἐνδεικτικό τῆς κατάντιας στὴν ὁποία ἔχει κατρακυλήσει ἐδῶ
καὶ καιρὸ ἡ πλειονότητα τῆς ἱεραρχίας µας, ἐξελισσόµενη
σ’ ἕνα θλιβερὸ κοσµικὸ Ἐκσυγχρονιστάν τοῦ αἰσχίστου
εἴδους, ποὺ ἀντὶ νὰ βοηθᾶ, σκανδαλίζει καὶ ἀποδιοργανώνει
τοὺς πιστούς. Ἄνθρωποι κακόφρονες, ἀνεκκλησίαστοι,
ἀθεολόγητοι καὶ (ἀν)ορθοδοµοῦντες λόγον κακοδοξίας καὶ
πνευµατικῆς συγχύσεως.
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