Ἀντιφωνητὴς

Εγράψαµε ποιήµατα πολλά.
Πατριώτες, τώρα είναι πια
καιρός και ν’ αµυνθούµε!
ΔΗΜ. ΑΡΜΑΟΣ
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ΛΟΓΟΣ ΥΠΕΡ
ΑΤΤΙΛΑ ΣΤΗ
ΘΡΑΚΗ!

Άααα, ώστε επίκειται συνάντηση Ομπάμα - Παπανδρέου! Δηλαδή ο μέλλων
πλανητάρχης με τον Γιωργάκη! Λέτε να συζητήσουν για την κρίση του
καπιταλισμού και τη μετάβαση (των ΗΠΑ) προς τον σοσιαλισμό;
Γιατί τι άλλο θα μπορούσε να πει στον ομοϊδεάτη του και αυριανό ένοικο
του Λευκού Οίκου ο πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς;
Για τα μισθολογικά και συνταξιοδοτικά του ζητήματα;

ΕΛΕΗΣΤΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ!
Μιὰ ἱστορία ἀνθρωπισµοῦ καὶ ἔγνοιας
γιὰ τὸν συνάνθρωπο πῆρε ἄλλον ἐντελῶς
δρόµο στὰ ΜΜΕ καὶ δὲν καταλαβαίνουµε τό
γιατί. Ἕνας ἰδιαίτερος ὑπουργοῦ - λένε πὼς
- ζήτησε ἀπό ὁµοϊδεάτη ἐφοπλιστὴ “ἕνα
βοήθηµα γιὰ τὰ στερνά” τοῦ ἀφεντικοῦ
του καὶ γίνεται ὁλόκληρο θέµα! Παρότι
µάλιστα ὁ καηµένος ὁ ὑπουργός βοήθησε
κι αὐτός, ὅσο µπόρεσε, µὲ τὴ σειρά του τὸν
γνωστό στοὺς Ἑβρίτες ἐφοπλιστή, ἄρα δὲν
ἐπρόκειτο γιὰ “ρίξιµο”. Ἔ, τὶ θέλετε µωρέ
τώρα, νὰ ἐκλείψει ἡ ἀνθρωπιά ἀπό τὴν
πολιτικὴ σκηνή;

Δεν πρόλαβε καλά καλά να σχηµατισθεί η νέα σερβική κυβέρνηση και
αποδείχτηκε κουϊσλιγκώτερη όλων των προηγουµένων. Με τη συνέργεια
του Ίβιτσα Ντάτσιτς, επονείδιστου διαδόχου του Μιλόσεβιτς στην ηγεσία του
Σοσιαλιστικού Κόµµατος της χώρας, οι “δηµοκράτες” δοσίλογοι του Τάντιτς
απαλλάχτηκαν από τους “µετριοπαθείς εθνικιστές” του Κοστούνιτσα και
συνέπηξαν ένα νέο κυβερνητικό συνασπισµό που έδωσε δείγµα γραφής
παραδίδοντας στους κεφαλοκυνηγούς της Δύσης τον εθνικό ήρωα της
πατρίδας τους, τον Ράντοβαν Κάρατζιτς. Αυτόν που υποστασίαζε τόσο την
αντίσταση των Σερβοβοσνίων στον µεθοδευµένο εξανδραποδισµό τους
εντός των πλαισίων του Βοσνιακού προτεκτοράτου, όσο και την σερβική
περηφάνεια στα πρόσφατα 8 χρόνια της υποταγής. Αυτόν που στάθηκε
όρθιος κι όταν ο Μιλόσεβιτς αποδεικνυόταν ...“ρεαλιστής” στο Ντέητον (πρίν
βεβαίως εισπράξει τα επίχειρα του πραγµατισµού του στο Κόσοβο).
Για µας, όπως και για τη συντριπτική πλειοψηφία των άφωνων και
δαιµονοποιηµένων Σέρβων, της Βοσνίας και όχι µόνο, ο Κάρατζιτς είναι
ένας µεγάλος ηγέτης, ένας ήρωας αντάξιος των καλύτερων παραδόσεων
των εθνικοαπελευθερωτικών κινηµάτων. Για τους σηµερινούς κρατούντες
- καταδότες της ευνουχισµένης Σερβίας τα πράγµατα µιλούν από µόνα τους.
Όσο για τους “δικούς µας” που έσπευσαν να ταυτιστούν µε τις δηλώσεις
των γκάγκστερς τύπου Χόλµπρουκ, Σολάνα κτλ, τι να σχολιάσεις; Με µια
φράση µόνο της ΥΠΕΞ µας θα συµφωνήσουµε, µε την προσθήκη ενός “ν”:
“Η Σερβία µπαίνει µε µια νέα δυναµική στην ευρωπαϊκή της πορΝεία”

Χρόνος δεν πέρασε από το βίντεο
εκείνο που έκανε όλη την Ελλάδα
να ανατριχιάσει µε το µίσος των
τουρκοφρόνων
της
Θράκης,
εκείνο
το
ντοκουµέντο
της
ντροπής µε τους “γκιαούρηδες”
(πρωταγωνιστές τότε ο γνωστός
Ντεντέ και ο τουρκοµουφτής
Ξάνθης Αχµέτ Μέτε). Σήµερα
έχουµε άλλο ένα ανάλογο δείγµα,
που βγαίνει αποκλειστικά από τον
“Αντιφωνητή” (λίαν συντόµως θα
µπορείτε να παρακολουθήσετε
το βίντεο και στην ιστοσελίδα
µας www.antifonitis.gr και µετά
σε διάφορα άλλα µέσα): Την
άθλια πρόκληση ενός Τούρκου
“επισκέπτη” της Θράκης, στο
πανηγύρι του Ακρίτα (Αλάν
Τεπέ). Γράφαµε στο προηγούµενο
φύλλο µας για όσα κοντεύουµε
πια
να
συνηθίσουµε,
όµως
µετά,
καλοκοιτώντας
το
βίντεο, ανακαλύψαµε και τους
κοµπασµούς για την κατάληψη
της Κύπρου! Παραθέτουµε όλα
όσα εκφώνησε εις επήκοον όλων
- άραγε τα µετέφραζαν όλα στους
επισήµους µας εκείνη την ώρα;
- και αναµένουµε αντιδράσεις.
(Σελίδα 7)

Αγαπητός φίλος και από δεκαετίας αναγνώστης του “Α”, µάς
απέστειλε την ανωτέρω φωτογραφία. Όπως καθένας µπορεί να
αντιληφθεί, πρόκειται για έναν
ΚΟΥΒΑ. Όχι, δεν εγείρει αξιώσεις
καλλιτεχνικής έκφρασης, απλώς
αναζητεί τον κάτοχό του. Ανευρέθη
στην οδό Ιώνων της Κοµοτηνής,
µπροστά στο τουρκικό Προξενείο,
το βράδυ που βραχυκύκλωσε ένα
κλιµατιστικό (4/8/08), άρχισαν να
βγαίνουν καπνοί και εκλήθη η
Πυροσβεστική. Πέρα όµως από
την Πυροσβεστική, επί τόπου
έσπευσαν κι άλλοι, προφανώς
όποιοι νιώθουν το συγκεκριµένο
ευαγές ίδρυµα περίπου σαν σπίτι
τους: ο βουλευτής Χατζηοσµάν, ο
αντινοµάρχης Δεβετζήογλου και
ο νοµάρχης Γιαννακίδης. Παρακαλείται λοιπόν όποιος ξέχασε
εκεί τον εικονιζόµενο εξοπλισµό
του να περάσει να τον παραλάβει
από τα γραφεία µας. Τά εύρετρα
µπορεί να τα δώσει και σε µας...
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Περί «ακρίβειας»
Η φωτογραφία είναι από πρόσφατη
επίσκεψη συνεργάτη μας στην περιοχή
της λίμνης Lago Maggiore βορείως του
Μιλάνου, στα σύνορα με Ελβετία στους
πρόποδες των Άλπεων. Η περιοχή είναι
κυριολεκτικά μαγευτικής ομορφιάς
αποτελώντας κορυφαίο πανευρωπαϊκό
τουριστικό θέρετρο εδώ και δεκαετίες.
Απεικονίζει
τιμοκατάλογο
από
παραλιακό καφέ στο Baveno με
εκπληκτική θέα στη λίμνη, στο σημείο
που πιάνει το καραβάκι που εκτελεί
τα τοπικά δρομολόγια, όπου μεταξύ
άλλων αναφέρονται: καφές 1,2€, coca
cola 2,3€, κονιάκ- ουίσκυ- βότκα 3,5€,
ποτήρι κρασί (και τι κρασί) 1,5€!!!
Στείλαμε
τη
φωτογραφία
με
ηλεκτρονικό μήνυμα σε διάφορους
φίλους. Πήραμε πολλές απαντήσεις,
δύο εκ των οποίων ήταν: «στη Lago
Maggiore, και συγκεκριμένα στη
Verbania, είχα μείνει μισό χρόνο το
2005. Είχα γυρίσει όλη την περιοχή και
όχι μόνο. Οι τιμές στους καφέδες και τα
αναψυκτικά ήταν το ίδιο χαμηλές ακόμα
και στα πολυτελέστερα ξενοδοχεία της
Stressa (πρώην παλάτια) όπως και στην
ακριβή (;) Ελβετία. Οι τιμές επίσης των
εξοχικών κατοικιών (μονοκατοικίες
στους λόφους γύρω από τη λίμνη, με
θέα σε αυτήν κόστιζαν πολύ λιγότερο
από κάτι ανάλογο σε Αετοχώρι (!!!) και
Δίκελλα (!!!)» και η δεύτερη «χωρίς να
έχω φωτογραφία, σας ενημερώνω ότι
ο καφές στο Τρόμσο της Νορβηγίας
(όπου ο νεαρός υπάλληλος-οδηγός
ταξί παίρνει περίπου 40000 ευρώ
μικτά ετησίως και θεωρείται ότι κάνει
μια από τις πιο κακοκληρωμένες
δουλειές), που είναι και τουριστικός
προορισμός, κάνει 15 κορώνες ή 1,8€
περίπου. Άσχετο αλλά και σχετικό,
εκτός από την απροσποίητη ευγένεια
που έχουν, όλοι οι ταξιτζήδες με
το που μπαίνεις σε ταξί με παιδάκι
βγάζουν από το χώρο αποσκευών και
τοποθετούν ειδικό παιδικό κάθισμα».
Ο συνεργάτης μας που γυρίζει όλον τον
κόσμο -άρτι αφιχθείς από Αργεντινή-

μας βεβαιώνει ότι, τηρουμένων των
αναλογιών κάτι παρόμοιο από πλευράς
τιμών συμβαίνει παντού.
Για όσους (αμβλύνοες;) δυσκολεύονται
να προβούν σε λογικές επαγωγές, θα
προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε με
ορισμένες ρητορικές ερωτήσεις:
1.
Ο Ιταλός (και σχεδόν κάθε

ευρωπαίος) παίρνει διπλάσιο μισθό,
αγοράζει βίλα σε παγκοσμίου
φήμης τουριστικό θέρετρο όσο ένα
κωλοδιαμέρισμα στη Γκατζολούπολη,
οδηγεί καλό αυτοκίνητο (των 5560000€ στην Ελλάδα) πληρώνοντας
30-35000€, έχει απείρως καλύτερη
ποιότητα ζωής από κάθε άποψη,
πληρώνει τον καφέ 1,2€ και όλο
αυτό το ονομάζει … ακρίβεια και
διαμαρτύρεται. Πώς πρέπει να
ονομαστεί αυτό που συμβαίνει στο
ενταύθα κρατίδιο και είναι κάτι
κραυγαλέα διαφορετικό; Παρά φύσιν
ασέλγεια ίσως;
2.
Υποτίθεται ότι η γενιά των
700€ ζορίζεται και δεν τα βγάζει πέρα.
Έδειχνε τις προάλλες ο Κούλογλου στο
ΡΧΣ (υπογράφουμε στο Διαδίκτυο για
το απαράδεκτο κόψιμο της εκπομπής
από δεξιοτζουτζέδες που ξεπατίκωσαν
τις πρακτικές της κ. Δάφνης…)
εκπρόσωπό της να εξιστορεί τις
δυσκολίες
του,
κυκλοφορώντας
με καινούργιο Νταϊχάτσου Τέριος
των 25.000 €! Αυτοί όμως δεν
είναι που γεμίζουν ασφυκτικά τους

ΑΡΔΑΣ 2008 - κι από το 2009 διεθνής!

Η φετεινή μεγάλη επιτυχία της «14ης Συνάντησης Νέων - Άρδας
2008» στον ποταμό Άρδα, δίπλα στο χωριό Καστανιές (30/7
- 3/8) συνοδεύτηκε με ρεκόρ επισκεψιμότητας και δικαίωση
των διοργανωτών. Σε έναν χώρο 200 στρεμμάτων, πλήρως
εναρμονισμένο με το φυσικό περιβάλλον, οι επισκέπτες και
κατασκηνωτές χάρηκαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της
ελληνικής μουσικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Δέσποινα

μπουζουκοναούς, τις καφετέριες και τις
ξαπλώστρες στις παραλίες που πουλάνε
τον καφέ 4-6 €*; Μήπως πίσω από τη
γενιά των 700€, υπάρχουν αεριτζήδες,
μιζολήπτες, λαμόγια, σύμβουλοι,
μαυραγορίτες, θαλασσοδανειζόμενοι
και πάει λέγοντας πατεράδες οι οποίοι
τη συντηρούν με περισσή άνεση;
3.
Ο πλούτος και η χυδαία
επίδειξή του έχουν περισσέψει. Μόνο
στις πόλεις της Θράκης έχουνε χτιστεί
εκατοντάδες βίλες, κυκλοφορούν
Φεράρι και Καγιέν που δε γυρνάς να
τα κοιτάξεις- για να μη μιλήσουμε για
Αθήνα! Είναι δυνατόν να αγοράζεις
σ΄ αυτές τις τιμές καφέδες και
πολύ περισσότερο σπίτια, κότερα,
υπεραυτοκίνητα (πρώτοι αναλογικά σε
πωλήσεις Πόρσε), αν δεν τα πληρώνεις
με αεριτζίδικα ή κλεμμένα λεφτά (γιατί
τα δουλεμένα ξέρεις με πόση δυσκολία
βγαίνουν και τα τιμάς);
4.
Παίρνουμε κάθε τόσο mail για
μποϊκοτάζ στα τρόφιμα τις Πέμπτες
και στο γάλα γιατί τάχα πήρε 10 - 20
λεπτά. Μακακίες! Αν ήταν έτσι που
λένε τα πράγματα, θα έπρεπε να μη
πατάει ψυχή ζώσα στις καφετέριες και
στα μπαρ και το τεράστιο παρασιτικό
κύκλωμα της δήθεν «διασκέδασης»
να έχει καταρρεύσει προ πολλού.
Δικαιούται μια κοινωνία που δεν
παράγει σχεδόν τίποτα εκτός από
αμορφωσιά, αγένεια, χυδαιότητα,
δήθεν, αέρα κοπανιστό και συναφή
προϊόντα, να απολαμβάνει τις ανέσεις
προηγμένων κοινωνιών που παράγουν
τα πάντα;
5.
Ακούμε για τεράστια κρίση
στην αγορά ακινήτων που έχει
οδηγήσει σχεδόν σε ύφεση την
αμερικάνικη οικονομία, ενώ έχει κάνει
την εμφάνισή της και στην Ευρώπη
με μειώσεις της τάξης του 25% στις
τιμές των ακινήτων στη Μ. Βρετανία.
Στο κρατίδιο βορειοανατολικά της
Αφρικής (όπου το επίσημο ποσοστό
της παραοικονομίας υπολογίζεται
στο εξωφρενικό 40%, ενώ στην
πραγματικότητα πρέπει να φτάνει το
95%) και ειδικότερα στην πρωτεύουσά
του με πάνω από το 50% του πληθυσμού

Βανδή (φωτογραφία), η Έλενα Παπαρίζου, ο Γιάννης Πάριος, η
Θεοδοσία Στίγκα, ο Πάνος Κατσιμίχας, ο Μάνος Πυροβολάκης,
ο Μάνος Ξυδούς, οι Goin’ Through and the Family, οι Νέβμα,
οι Stavento, ο Γιάννης Κούτρας, τα Υπόγεια Ρεύματα και
πολλοί άλλοι. Οι συναυλίες στην κεντρική σκηνή, αλλά και
στη σκηνή της νησίδας που κάθε χρόνο διαμορφώνει το ποτάμι,
μετέτρεψαν τις πέντε αυτές βραδιές του Φεστιβάλ σε μια μεγάλη
μουσική γιορτή, που κάλυψε όλες τις μουσικές προτιμήσεις.
Παράλληλα κανόε - καγιάκ, ιππασία, αγώνες beach soccer,
motocross, endurο, trial 4x4, σκακιστικοί αγώνες, τοξοβολία,
θεατρικές παραστάσεις και ενημερωτικές συζητήσεις, ήταν
μερικές μόνο από τις επιλογές που είχε ο επισκέπτης καθ’ όλη
τη διάρκεια της ημέρας. Να σημειώσουμε ότι οι επισκέπτες
ήρθαν και από τις γειτονικές χώρες (Βουλγαρία, Τουρκία) και
ήταν όλων των ηλικιών. Θεωρούμε ότι αξίζουν συγχαρητήρια
σε όλους τους συντελεστές και στην πρόεδρο της Οργανωτικής
Επιτροπής κ. Φανή Μπαχαρίδου, αφού πλέον το Φεστιβάλ του
Άρδα τείνει να καταστεί το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του
καλοκαιριού. Μάλιστα ο σχεδιασμός για του χρόνου είναι να
καταστεί διεθνές και ήδη έχουν γίνει οι πρώτες συνεννοήσεις
για την συμμετοχή των Scorpions!
Ό,τι προοδεύει στη Θράκη είναι ευπρόσδεκτο και είναι ακόμη
πιο σημαντικό όταν αφορά τη νεολαία και την προοπτική της
στον τόπο μας.

του, χρειάζονται 400-500.000 € για μια
μέση οικογένεια για να αγοράσει ένα
καινούργιο διαμέρισμα 120-130 m2
σε μια μέση συνοικία. Οι πράσινες
σελίδες της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» κάθε
Κυριακή βρίθουν χιλιάδων αγγελιών,
με προκλητικότατα συχνά ποσά. Με
τι τα αγοράζουν όλα αυτά; Με τα
700 € μισθό οι στρατοί των ιδιωτικών
υπαλλήλων, τα 1200 € οι καθηγητές,
τα 1500 € οι τραπεζικοί, τα 1700 € οι
στρατιωτικοί ή τα 2000 € οι γιατροί
του ΕΣΥ (με τις εφημερίες);
Η παράθεση επιχειρημάτων περί της
απόλυτης αναντιστοιχίας «πραγματικής
οικονομίας» και τρόπου διαβίωσης
του νεοέλληνος ανθρώπου, μπορεί
να συνεχίζεται επ΄ άπειρον χωρίς
επί της ουσίας να συνεισφέρει κάτι
καινούργιο στην κοινή εμπειρία, εκτός
ίσως από μια διαφορετική ανάγνωση
των συμπερασμάτων που προκύπτουν.
Τότε, γιατί τα γράφουμε όλα αυτά; Για
να ξεδίνουμε που και που, μια που
όποτε βλέπουμε τέτοιες πινακίδες όπως
αυτή της Lago Maggiore, ένα πέλαγος
οργής μας κάνει να μη θέλουμε να
γυρίσουμε πίσω…

* Διαμόρφωση της τιμής του καφέ
στο κρατίδιο: λειτουργικά έξοδα και
ανακαίνιση καταστήματος ανά τριετία
0,5 €, μίζα αυτοδιοικητικού παράγοντος
για ανάπτυξη οκταπλάσιων από τα
νόμιμα τραπεζοκαθισμάτων, εξαφάνιση
πεζοδρομίου και οριοθέτηση χώρου με
μουσαμάδες και πάσης φύσεως καρακιτσαριό
0,5 €, μίζα μπάτσων για στραβά μάτια στις
καταγγελίες για τα προηγούμενα και για
υπερβολικό θόρυβο 0,2 €, μίζα μπράβων
και λοιπών προστατών της νύχτας 0,2 €,
μίζα διεύθυνσης υγιεινής για τις χολερικές
τουαλέτες 0,1 €, ενοίκιο στο Γκάτζο που
νοικιάζοντας ένα σκατομάγαζο πρέπει να ζει
σαν κροίσος 1 €, αρπαχτή επιχειρηματία που
πρέπει να βγάζει σε ένα χρόνο όσα βγάζει
ένας διευθυντής του ΕΣΥ σε είκοσι 1,5 €,
αξία καφέ 0,000001 € - τελικό σύνολο 4 €
(Σ.Σ.: τα ποσοστά μπορεί να παρεκκλίνουν
ελαφρώς κατά περίπτωση).
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Ἀνα-γνώσεις
Δεν παίρνεις στο στόμα σου το όνομα του αφέντη ασεβώς - ποτέ!
Η Έρση Βατού στην “Ελευθεροτυπία” (22/7/08) για τις περιπέτειες ενός ακόμη
δημοσιογράφου, θύματος του μοντέρνου, αντι-αντισημιτικού Μεσαίωνα:
“Ιστορική φυσιογνωμία της γαλλικής σατιρικής εφημερίδας «Charlie Hebdo», ελεύθερο
πνεύμα και βετεράνος της δημοσιογραφίας και γελοιογραφίας, ο Σινέ απολύθηκε από τη
δουλειά του γιατί σχολίασε τη σχέση του υιού Σαρκοζί με μια Εβραία. Ο διευθυντής τής
«Charlie» αρνείται ότι δέχτηκε πιέσεις από τα Ηλύσια Πεδία, ο Σινέ όμως κάνει λόγο για
«αυλοκόλακες» και προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για δυσφήμησή του.
Ολα άρχισαν όταν στις 8 Ιουλίου από το RTL, ο δημοσιογράφος τού «Νουβέλ Ομπσερβατέρ»,
Κλοντ Ασκόλοβιτς, κατήγγειλε τη δημοσίευση «αντισημιτικού άρθρου σε μη αντισημιτική
εφημερίδα». Η φράση που έριξε «λάδι στη φωτιά» ήταν αυτή που αφορούσε επικείμενη
δέσμευση του γιου του Σαρκοζί, Ζαν, με μια Εβραία, γόνο πλούσιας οικογένειας. «Δηλώνει»
ο Ζαν, έγραψε ο Σινέ, «ότι θέλει να ασπαστεί τον ιουδαϊσμό πριν παντρευτεί τη μνηστή του
και κληρονόμο των ιδρυτών της (εταιρείας) Νταρτί. Θα πάει μπροστά αυτό το αγόρι!». Για τη
φράση αυτή, ο διευθυντής τής «Charlie Hebdo», Φιλίπ Βαλ, εγκάλεσε τον βετεράνο σκιτσοδημοσιογράφο και του ζήτησε να δημοσιεύσει απολογητική επιστολή. Ο Σινέ αρνήθηκε και
λίγες ημέρες μετά, στις 16 Ιουλίου, ο Βαλ τον απέλυσε. Εξαλλος με την υπόθεση, αυτός που
διακηρύσσει ότι «μια ζωή μάχεται για την ανοχή και εναντίον όλων των μορφών ρατσισμού»,
είναι έτοιμος να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Με δήλωσή του στο «Νουβέλ Ομπσερβατέρ»,
ο Βαλ είπε ότι το θέμα έχει πάρει «απίστευτες διαστάσεις» και ο ίδιος «δέχεται απειλές».
Ομάδα υποστηρικτών του Σινέ δημοσιοποίησε ψήφισμα υποστήριξής του, το οποίο σε τρεις
ημέρες κατάφερε να συγκεντρώσει 2.000 υπογραφές προσωπικοτήτων. Το ψήφισμα λέει ότι
από πουθενά δεν προκύπτει αντισημιτισμός, αλλά ο Σινέ, «ο αναρχικός», το μόνο που κάνει
είναι να καταγγέλλει τον οπορτουνισμό του υιού του προέδρου.”
Αφέντες & Ιστορία
Ο Λάζαρος Μαύρος, που πάντα υπογράφει τα πιο καίρια σχόλια στον κυπραίικο Τύπο:
“Από την έναρξη της Αγγλοκρατίας, που το 1878 αντικατέστησε την 1η Τουρκοκρατία 307 ετών,
στόχος των Βρετανών αποικιοκρατών στην Κύπρο ήταν: Να μην επιτρέψουν ποτέ στην τεράστια
πλειοψηφία του πληθυσμού, τους αυτόχθονες Έλληνες Κυπρίους, να γίνουν αφέντες της νήσου.
Ούτε καν στα ελάχιστα ποσοστά του αποικιακού συστήματος που οι Εγγλέζοι επινόησαν, υπό
τον εκάστοτε Άγγλο κυβερνήτη. Ακόμα και στο «Νομοθετικό Συμβούλιο» του 1883, φρόντισαν
ώστε οι 6 ψήφοι των Άγγλων με νικώσα του κυβερνήτη, μαζί με τις 3 της τουρκικής μειοψηφίας
να εξουδετερώνουν τις 9 ελληνικές. Το 1925: Οι 9 Βρετανικές και 3 Τουρκικές εναντίον 12
Ελληνικών. Φρόντισαν, ως μάστορες του Διαίρει & Βασίλευε, την αξιοποίηση της οθωμανικής
μειονότητας εναντίον της ελληνικής πλειοψηφίας του πληθυσμού. Ακόμα και στη διάρκεια
του Α΄ Παγκ. Πολέμου, που η Αγγλία πολεμούσε εναντίον της Τουρκίας. Ο στραγγαλισμός
της δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας, ώστε τα προνόμια και τα «βέτο» της τουρκικής
κοινότητας του 18% να μην επιτρέπουν στην ελληνική κοινότητα του 82% να είναι ΑΦΕΝΤΗΣ,
υπήρξε ο σκληρός πυρήνας του εκτρώματος συντάγματος της Ζυρίχης, που επιβλήθηκε το 1960
στη νεοσύστατη Republic of Cyprus (όπου το «ρεπάπλικ» καταχρηστικώς μεταφράζεται σε…
Δημοκρατία). Από την πρωθυπουργία του Μπέντζαμιν Ντισραέλι (1878) με πρώτο στην Κύπρο
κυβερνήτη τον σερ Γκάρνετ Τζόζεφ Γούσλεϊ, ώς του Χάρολντ Μακμίλαν (1959) με τον σερ
Χιου Φουτ και του Γκόρντον Μπράουν (2008) με ύπατο αρμοστή τον Πίτερ Μίλετ, το Λονδίνο
ουδέποτε εγκατέλειψε τον κύριο στόχο: Να μη γίνει ποτέ ο κατά πλειοψηφίαν ελληνικός λαός
της Κύπρου ΑΦΕΝΤΗΣ της Κύπρου. Κι όταν, μετά την απόκρουση της τουρκανταρσίας του
1963-64, η Κυπριακή Δημοκρατία, με μόνους αφέντες τους Έλληνες Κυπρίους, κατόρθωσε
στον ΟΗΕ τη διεθνή νομιμοποίησή της, την αποστολή διάλυσής της ανέλαβαν πλέον οι ΗΠΑ
(Σχέδιο Άτσεσον) με τη Χούντα, το Πραξικόπημα και τον Αττίλα.
Ηττημένοι, εξευτελισμένοι κι απελπισμένοι(;) πλέον οι Έλληνες Κύπριοι, μετά από 34 χρόνια
2ης Τουρκοκρατίας, 34 έτη ανικανότητας κι απροθυμίας των ηγεσιών να διεκδικήσουν λευτεριά
και δημοκρατία, αναφωνούν διά στόματος του ηγέτη τους, από τηλεοράσεως στην 34η επέτειο
Αττίλα, ότι, «τ’ όραμά» τους «είναι μια ομοσπονδία, όπου οι Ε/Κ ΔΕΝ θα είναι αφέντες αλλά
συνέταιροι με τους Τ/Κ». Οι οποίοι, βεβαίως, αποτελούν πλήρως ελεγχόμενη από την Άγκυρα,
προέκταση της Τουρκίας στην Κύπρο για… την 3η Τουρκοκρατία!”
Μηχανισμός των Αντικυθήρων, η καταπληκτικότερη ανακάλυψη!
Στα “Νέα” (31-7-08) το ρεπορτάζ που έπαιξε παντού, αφού αναδεικνύει μιαν άλλη, μέχρι
πρότινος αδιανόητη εικόνα για την εκπληκτική τεχνολογία των παλαιών Ελλήνων:
«...Έλληνες και ξένοι ερευνητές ανακάλυψαν πως ο αρχαίος αυτός αστρονομικός και
ημερολογιακός υπολογιστής, που δεν αποκλείεται να αποτελούσε και ένα GPS πλοήγησης των
καραβιών, έδειχνε την κίνηση του Ηλιου και της Σελήνης, την πρόγνωση των εκλείψεων και
όλα αυτά σε σχέση με δύο ημερολόγια: το Μετονικό (σεληνιακό) και το ελληνοαιγυπτιακό
(ηλιακό), αλλά και με τους στεφανίτες πανελλήνιους αγώνες. Βρήκαν προς μεγάλη τους έκπληξη
ότι υπάρχει ειδικό καντράν με χαραγμένους επάνω του μεγάλους Αγώνες: Νέμεα, Ισθμια,
Ολύμπια, Πύθια, δύο μικρότερους (ένας από αυτούς τα Νάια, της Δωδώνης) και κάποιους
άγνωστους σήμερα. Στον πολύπλοκο αυτό Μηχανισμό επιπλέον διάβασαν τα ονόματα 12
συνεχόμενων μηνών του Μετονικού ημερολογίου και διαπίστωσαν πως οι μήνες αυτοί ήταν
τοπικοί κάποιων ελληνικών πόλεων της Κορίνθου όπως και αποικιών της στη Σικελία. (...) Ο
Μηχανισμός των Αντικυθήρων ανασύρθηκε το 1900 από σπογγαλιείς σε βάθος 40 μ. ανοιχτά
των Αντικυθήρων. Το πλοίο που τον έφερε ναυάγησε το 87 π.Χ. μεταξύ Κυθήρων και Κρήτης.
Τα εντυπωσιακά πορίσματα που έχουμε σήμερα βασίζονται στη «χειρουργικής ακρίβειας»
εξέταση του Μηχανισμού, που έγινε τον Μάιο του 2006 στην Αθήνα. Επειδή πρόκειται για ένα
μοναδικό αρχαίο εύρημα, δεν μπορούσε να βγει από τη χώρα. Ετσι, ήρθε από την Αγγλία ένας
ειδικά σχεδιασμένος βιομηχανικός τομογράφος της εταιρείας Χ-ΤΕΚ Systems (τον διέθεσε ο
αρχαιολάτρης ιδιοκτήτης της Ρότζερ Χάντλαντ), βάρους 12 τόνων. (...) Δόθηκε η δυνατότητα
στη διεπιστημονική ομάδα που το ερευνά τα τρία τελευταία χρόνια να διακρίνει γράμματα και
άλλα στοιχεία (900 χαρακτήρες, ορατοί με γυμνό μάτι οι 20) μισοσβησμένα. Θεωρείται το
αρχαιότερο σωζόμενο όργανο με γρανάζια (31!). Κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί πως
εντός του Μηχανισμού, στα φύλλα μπρούντζου που έχει στο εσωτερικό του, υπάρχει μέχρι και
το εγχειρίδιο λειτουργίας του. Και πώς να διακρίνει κανείς κάτι, αφού τα γράμματα που είναι
χαραγμένα στο εσωτερικό του δεν ξεπερνούν σε μέγεθος τα 2-3 χιλιοστά;»

Ισραήλ: Μαρτυρίες κι ελπίδα...
Σήµερα, όπως κι άλλοτε το πράξαµε,
παρουσιάζουµε
δύο
εξαιρετικές
(και µε τις δύο έννοιες) περιπτώσεις
που υποστασιάζουν την ελπίδα στο
σιωναζιστικό Ισραήλ. Η πρώτη είναι
αυτή του καθηγητή Ανθρωπολογίας
Jeﬀ Halper, ο οποίος έχει γεννηθεί στις
ΗΠΑ και είναι γνωστός ως ακτιβιστής
σ τ ο ν
χώρο των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων
30 χρόνια
τώρα. Από
το
1997
ίδρυσε και
διευθύνει
τ
η
ν
Ισραηλινή
Επιτροπή
κατά των
Κατεδαφίσεων παλαιστινιακών σπιτιών (ICAHD), της οποίας η
δράση δεν περιορίζεται πλέον µονάχα
σε διαµαρτυρίες και καταγραφές.
Βοήθησε
στο
ξαναχτίσιµο
150
κατοικιών,
αντιστέκεται
στην
εδραίωση του Απαρτχάιντ (δρόµοι
µόνο για Εβραίους, επέκταση των
εποικισµών, Τείχος του Αίσχους...)
και µάλιστα ο Χάλπερ - που ήταν
στα 2 πλοία από την Κύπρο για τη
Γάζα - είχε προταθεί για τη δουλειά
του αυτή για το Νόµπελ Ειρήνης το
2006. Το τελευταίο του βιβλίο, “Ένας
Ισραηλινός στην Παλαιστίνη”, αναλύει
την Κατοχή των Παλαιστινιακών
Εδαφών µε τρόπο µοναδικό, καθώς
µιλάει για πράγµατα της πολύχρονης
καθηµερινής του εµπειρίας, ανατρέχει
στην ιστορία του προβλήµατος και
δίνει ένα παράδειγµα του πώς θα
µπορούσε να αντιστέκεται ένας
Εβραίος σήµερα στον κρατικό
ρατσισµό της πατρίδας του.
Προ ηµερών όχι µόνο ξανάχτισε το
σπίτι µιας οικογένειας στην Ανατ.
Ιερουσαλήµ (εκεί οι κατεδαφίσεις
αποσκοπούν στην εκδίωξη των
αυτοχθόνων πρός την Δυτική Όχθη,
ώστε να δηµιουργηθεί µια εβραϊκή
πρωτεύουσα - µια αργή εθνοκάθαρση,
όπως προσφυώς την ονόµασαν) µα
και πέτυχε την χρηµατοδότηση της
ισπανικής κυβέρνησης. Είναι η πρώτη
φορά που µια ξένη κυβέρνηση*
χρηµατοδοτεί το έργο της οργάνωσης
και µάλιστα σε µια συγκυρία που η
ΕΕ, η οποία αναβάθµισε προ µερικών
εβδοµάδων τις σχέσεις της µε το
καθεστώς του Τέλ Αβίβ, απέσυρε
τη χρηµατοδότησή της από την
ICAHD!!!
Η άλλη περίπτωση (κι όχι βέβαια
η τελευταία) είναι της ειρηνιστικής
οργάνωσης Β΄ Τselem, η οποία
πασχίζει να παρουσιάσει στο ισραηλινό κοινό µα και στον κόσµο όλο
την καταθλιπτική πραγµατικότητα
των Κατεχοµένων Εδαφών, αυτήν
που αποκρύπτουν συστηµατικά (για
“συνωµοσία” µιλούν τα µέλη της) τα
ΜΜΕ. Στα πλαίσια της προσπάθειας
αυτής έχει µοιράσει κάπου 100
κάµερες σε Παλαιστίνιους ώστε να
καταγράφουν περιστατικά βίας σε
βάρος τους.
Κάπως έτσι προέκυψε το βίντεο µε

το στιγµιότυπο που σόκαρε όλον τον
κόσµο: Στην ειρηνική διαδήλωση
των κατοίκων του χωριού Νιλίν
(7/7/08) κατά της κλοπής της γης
τους από το Τείχος, συλλαµβάνεται
ένας από τους επικεφαλής των
Παλαιστινίων, ο 27χρονος Ασράφ
Αµπού Ραχµά. Οι στρατιώτες του
δένουν χέρια και µάτια και όσο ένας
αντισυνταγµατάρχης τον κρατάει
όρθιο κι ακίνητο, ένας φαντάρος τον
πυροβολεί στο πόδι από απόσταση 1,5
µέτρου! Το γεγονός αποκαλύπτεται
13 µέρες µετά από βίντεο που τράβηξε
µια 16χρονη Παλαιστίνια κρυφά
(έχουν µοιραστεί κάµερες ακριβώς
για να καταγράφονται τα ισραηλινά
εγκλήµατα που αποσιωπούνται από
τα διεθνή πρακτορεία) και που το
έδωσε στην ισραηλινή ειρηνιστική
οργάνωση B’ Tselem και κείνη το
έδωσε στη δηµοσιότητα. Ο δράστης
συνελήφθη, ανακρίθηκε και ...αφέθηκε
ελεύθερος όταν ισχυρίστηκε ότι
ο
αντισυνταγµατάρχης
Όµρι
Μπρούµπεργκ
τον
διέταξε
να
πυροβολήσει. Εκείνος φυσικά το
αρνήθηκε και ο ανιχνευτής ψέµµατος

τον διέψευσε. Η εκδοχή του Στρατού
είναι ότι σκοπός των ενστόλων ήταν
µόνο να τροµάξουν τον κρατούµενο
αλλά ...έγινε παρεξήγηση! Άλλωστε
το ίδιο κάθαρµα κατηγορήθηκε ότι
είχε προ δύο εβδοµάδων χτυπήσει
άσχηµα διαδηλωτή µε κλωτσιές στο
κεφάλι και στο σώµα. Υπήρξε και
µία σύλληψη µετά το συµβάν: Την
εποµένη της δηµοσιοποίησης του
βίντεο συνελήφθη ο ...πατέρας της
µικρής Παλαιστίνιας που το τράβηξε!
Πάντως ο Ασράφ - στάθηκε µάλλον
τυχερός σε σχέση µε τους 12 νεκρούς**
(ηλικίας από 10 έως 63 χρόνων) των
ειρηνικών διαδηλώσεων κατά του
Τείχους: Δεν έπαθε τίποτε σοβαρό
το πόδι του αλλά κι αναδείχτηκε σε
ηγέτη των διαδηλωτών. Πλέον ηγείται
των διαδηλώσεων στο ηρωϊκό χωριό
Μπιλίν, το οποίο 3,5 χρόνια τώρα
διαδηλώνει κάθε Παρασκευή κατά
του Τείχους και της κλοπής της γης
του. Κι όλα τούτα βεβαίως χωρίς την
παραµικρή σκοτούρα της διεθνούς
Κυνότητας...
Κ.Κ.

* Στην Ισπανία επίσης, στις 10/8/08,
εκδόθηκαν εντάλµατα σύλληψης για 6
Ισραηλινούς αξιωµατούχους (Benjamin
Ben-Eliezer, Doron Almong, Moshe
Ya’alon, Dan Halutz, Giora Eiland, Mike
Hertzog) που ήταν υπεύθυνοι για τον
βοµβαρδισµό γειτονιάς της Γάζας το
2002 µε βόµβα ενός τόννου - αποτέλεσµα
15 νεκροί και δεκάδες τραυµατίες
** Από τίς αρχές του 2007, για 189 θανάτους
Παλαιστινίων αµάχων, ο ισραηλινός
στρατός διέταξε ...4 ανακρίσεις!
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Η νέα καταδίκη του αντιφρονούντα
εκδότη και διανοούµενου Ραγκίπ
Ζαράκογλου (5 µήνες - εξαγοράσιµη
- φυλάκιση) προκάλεσε µεν κάποιες
αντιδράσεις ευρωβουλευτών και της
Αρµενικής Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας
αλλά η Κοµισιόν και τα άλλα “όργανα”
(µε την ...ανατοµική έννοια του όρου) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σκοτίστηκαν.
Η καταδίκη του γενναίου Τούρκου, για
δύο νέες εκδόσεις - µεταφράσεις του
σχετικά µε την Αρµενική Γενοκτονία,
βασίστηκε και πάλι στον Ποινικό
Κώδικα (άρθρο 301) που απαγορεύει
την δηµόσια υποστήριξη τέτοιων
θέσεων. Τι έπραξε η Ευρωπαϊκή
Ένωση; Την ίδια µέρα άνοιξε δύο ακόµη
κεφάλαια για την ένταξη της Τουρκίας στους κόλπους της! Και καλά οι
ευρωµπάσταρδοι, εµείς όµως; Αν δεν υποστηρίξουµε ανθρώπους σαν
τον Ραγκίπ, ποιούς θα υποστηρίξουµε στη γείτονα;

Γιά τό καρντάσι µας

Η
µεγαλύτερη
Μαραντόνα (εθ)νουθετεί Μέσι
προσωπικότητα
του
παγκοσµίου
ποδοσφαίρου, ο Ντιέγκο
Αρµάντο
Μαραντόνα,
γνωστός πολέµιος του
Μπους και της αµερικάνικης πολιτικής, µε τον
Τσε τατουάζ στο µπράτσο,
και φίλος του Φιντέλ και
του Τσάβες, καλεί τον
“διάδοχό του” Λιονέλ Μέσι
να βοηθήσει την Εθνική
οµάδα της Αργεντινής:
“Ποτέ δεν πρέπει να προσβάλεις τη χώρα σου και πρέπει να φοράς τη
φανέλα της Εθνικής για µια ζωή (...) Πρέπει να αφήσει κατά µέρος τις
υποχρεώσεις µε τη Μπαρτσελόνα και να παίξει για τη χώρα του”.
Άααα, σαν να το γυρίζει κι αυτός στον εθνοφυλετισµό, δεν νοµίζετε;
Έλα, Αλέκο, ακούς;

Δυό αφρικανικά σενάρια

Τελικά
στη
Ζιµπάµπουε
κυβερνώντες του Zanu-PF και
αντιπολιτευόµενοι
του
MDC
καθήσανε στο τραπέζι των
διαπραγµατεύσεων
και
οι
ηγέτες τους Μουγκάµπε και
Τσβανγκιράι είχανε την πρώτη
χειραψία µετά από 9 χρόνια.
Πάντως η ΕΕ, ακολουθώντας
την αγγλοαµερικανική γραµµή,
ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά
της Ζιµπάµπουε, προσθέτοντας 37
ακόµη άτοµα στη λίστα 168 ατόµων
και 4 εταιρειών των οποίων πάγωσε
τα περιουσιακά στοιχεία. Κατά τον
Μπ. Κουσνέρ οι ευρωπαϊκές πιέσεις
είναι που έφεραν τον συµβιβασµό
στην αφρικανική χώρα και έτσι,
καθώς η δηµοκρατία προοδεύει και
στη γωνιά αυτή του κόσµου, µπορεί
πλέον να µην ξενυχτάει από
δηµοκρατική αγωνία ο ευρωπαίος
πολίτης.

Υπάρχει βέβαια και µία άλλη
εκδοχή, λιγότερο σχετιζόµενη
µε “ευαισθησίες”. Ότι από
τότε που ο Μουγκάµπε
έχεσε πατόκορφα τη δυτική
συµµορία
και
στράφηκε
προς την Κίνα για δάνεια και
επενδύσεις,
προσφέροντάς
τους τον τεράστιο ορυκτό
πλούτο της πατρίδας του
(χρώµιο,
χαλκό,
χρυσό,
πλατίνα, ουράνιο, άνθρακα...),
οι Κινέζοι δεν χάσανε την
ευκαιρία. Στη Ζιµπάµπουε κάνανε
τις
µεγαλύτερες
αφρικανικές
επενδύσεις τους: Το 2005 έριξαν 3,1
δισ. δολάρια σε θερµοηλεκτρικά
εργοστάσια,
πέρυσι
δώρησαν
αγροτικά µηχανήµατα αξίας 25
εκ. δολαρίων για τα κτήµατα των
λευκών που η κυβέρνηση µοίρασε
σε µαύρους, έκλεισαν συµφωνίες
πώλησης
τηλεπικοινωνιακού
και στρατιωτικού υλικού, και η
γιγάντια µεταλλευτική εταιρεία
Zimasco, που κατέχει τα δεύτερα
µεγαλύτερα αποθέµατα χρωµίου
στον κόσµο και άλλοτε ανήκε στην
αµερικανική Union Carbide (τώρα
Dow Chemicals Corp), αγοράστηκε
από την Κινεζική Sinosteel τον
περασµένο Δεκέµβρη!
Διαλέγετε και παίρνετε...

Ακόρεστη δίψα...
Είναι σίγουρα ο μεγαλύτερος καταναλωτής
υγρών καυσίμων στον κόσμο. Μιλάμε για
144.000.000 βαρέλια το 2004, μα και τώρα
ακόμη για 10-11.000.000 βαρέλια τον
μήνα, άρα ένα
κόστος περί το
1,4 δισεκατομμύρια δολάρια
μηνιαίως!
Πρόκειται για
τις
Ένοπλες
Δυνάμεις των
ΗΠΑ,
που
χρειάζονται
έναν προϋπολο-

γισμό μικρού κράτους μόνο για να
τροφοδοτούν τις φονικές τους επιδρομές
σε Αφγανιστάν, Ιράκ κι αλλού. Είναι κι
αυτή μια πλευρά της “αντιτρομοκρατικής”
εκστρατείας, ίσως καλύτερα κατανοητή
από τον μέσο πολίτη - καταναλωτή...

ΝΤΑΡΦΟΥΡ: Δεν ...καταλαβαίνουν ότι
“υφίστανται γενοκτονία”!
Πάει καιρός που κάποιοι στον
πολιτισµένο δυτικό κόσµο έχουν µια
κωλοπρεµούρα µε αυτό που ονοµάζουν
“γενοκτονία
στο
Νταρφούρ”.
Στρεφόµενοι κατά της κυβέρνησης
του Σουδάν, µιλούν για σφαγές της
αραβικής πολιτοφυλακής σε βάρος
του µαύρου πληθυσµού. Μάλιστα
τελευταίως το Διεθνές Ποινικό
Δικαστήριο απηύθυνε κατηγορίες
κατά του Σουδανού προέδρου, ως
υπευθύνου για τη “γενοκτονία”. Αυτά
την ίδια στιγµή που η χώρα φιλοξενεί
δ ι ε θ ν ε ί ς
δυνάµεις
που
υποτίθεται πως
επιτηρούν την
κατάπαυση του
πυρός!
Έτσι, σύµφωνα
µε τις ειδήσεις
που
ποτέ δεν
βρίσκουν
την
είσοδο για τα
δελτία µαζικής
προπαγάνδ ας,
η “Αφρικανική
Έ ν ω σ η ”
απορρίπτει την
πρωτοβουλία
του εισαγγελέα
Λουίς
Μορένο
Οκάµπο κατά του Σουδανού προέδρου
Οµάρ Αλ Μπασίρ, ως κίνδυνο για την
ειρήνη.
Παράλληλα, ο Οργανισµός Ενότητας
των
Αφρικανικών
Εργατικών
Σωµατείων
(OATUU),
που
εκπροσωπεί 25.000.000 οργανωµένους
εργάτες όλων των τάσεων, δήλωσε
σοκαρισµένος από την ανακοίνωση
του Διεθνούς Δικαστηρίου και έκρινε
ότι έτσι ενισχύεται η αδιαλλαξία
των ανταρτών που ούτως ή άλλως
αυτοί ξεκίνησαν τις επιθέσεις κατά
κυβερνητικών κτιρίων υποκινούµενοι
από το εξωτερικό (Σ.Σ.: δεν
φαντάζοµαι εδώ να εννοούν την
Ισλανδία ή το Ανατολικό Τιµόρ, έ;).
Μάλιστα θύµισε ότι η ειρηνευτική
συµφωνία της Αµπούτζα ποτέ δεν
έγινε σεβαστή από την πλευρά των
πολυδιασπασµένων
ανταρτών.
“Οποιαδήποτε κυβέρνηση σεβόµενη
τον εαυτό της δεν θα σταύρωνε τα χέρια
της όσο κάποιοι αντάρτες οπλισµένοι
και χρηµατοδοτούµενοι από ξένες

δυνάµεις θέλουν να καρπωθούν τον
ορυκτό πλούτο του Νταρφούρ σε
βάρος του ντόπιου πληθυσµού που
υποφέρει”. Η αντιπροσωπεία του
OATUU που επισκέφθηκε την περιοχή
δήλωσε ότι δεν βρήκε κανένα ίχνος
γενοκτονίας στο Νταρφούρ. Η κρίση
στην περιοχή συνδέεται βασικά µε
την διαρκή σύγκρουση κτηνοτρόφων
και γεωργών για τη χρήση της γης και
µε τις διαµάχες φυλών και εθνοτήτων
που τόσο συχνά απαντώνται στην
Αφρική. Σε µια στιγµή που η συνθήκη

ειρήνης µεταξύ της σουδανικής
κυβέρνησης και των ανταρτών είναι
σε πλήρη εφαρµογή, η ανάµιξη του
Διεθνούς
Δικαστηρίου
σκοπεύει
µονάχα στον εκτροχιασµό της
κατάστασης, κατά τόν OATUU.
Μα και οι ίδιοι οι αρχηγοί των
τριών “απειλούµενων” φυλών του
Νταρφούρ, ο Σουλτάν Μανσούρ
Ντουσά των Ζαγκάβα, ο Ούµντα Ατεέµ
των Φούρ και ο Ταχά Τάζ αλ Ντίν των
Μασαλίτ, συµφωνούν και δηλώνουν
ότι απορρίπτουν την πρωτοβουλία
του Οκάµπο, δεν θέλουνε το Διεθνές
Δικαστήριο ανάµεσά τους, κρίνουν
την ανάµιξή του καταστροφική για
την επιχειρούµενη συνεννόηση και
δηλώνουν ότι για τα εγκλήµατα
γίνονται και στο Σουδάν δίκες και
καταδίκες.
Τώρα βέβαια εσείς ποιόν θα
πιστέψετε (που είπε κι ο Χόµπρουκ
για τον Κάρατζιτς), τους κανίβαλους
ή τις ανθρωπιστικές κυβερνήσεις και
ΜΚΟ;
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Γονείς δολοφονημένων
παιδιών της Παλαιστίνης
Η παρακάτω συγκλονιστική επιστολή
ενός Παλαιστίνιου πατέρα προς έναν
άλλον, που αυτό που τους ενώνει είναι
τα δολοφονημένα εν ψυχρώ παιδιά τους
από τις ισραηλινές δυνάμεις Κατοχής,
δικαιολογεί την διαρκή μας ενασχόληση
με το μείζον θέμα του καιρού μας.
Μαθήματα ζωής και αξιοπρέπειας
μέσα από μια κατάσταση που δείχνει
να μην περιέχει παρά τον πόνο και την
απελπισία. Η μετάφραση δική μας.

κεφάλι μπροστά στο σχολείο της στο
χωριό Ανάτα, στίς 16 Ιανουαρίου 2007.
Ο Αχμέτ και η Αμπίρ πέρασαν την ίδια
μέρα της εβδομάδος, στην ίδια ηλικία. και
οι δυό πυροβολήθηκαν στο κεφάλι από
τον ίδιο τύπο δολοφόνου: έναν ισραηλινό
συνοριοφύλακα.
Τη στιγμή που άκουσα τα νέα για τον
θάνατο του γιού σου, βρέθηκα να του
μιλάω δυνατά: Αχμέτ, σε παρακαλώ,
δώσε τα χαιρετίσματα και την αγάπη
μου στην Αμπίρ. Οι δυο αγνές ψυχές
σας θα συναντηθούν στον παράδεισο.
Πορεύσου εν ειρήνη αγαπημένε, μη
φοβάσαι γιατί δεν είσαι μόνος, υπάρχουν

Αγαπητέ Χισάμ, πατέρα του Αχμέτ - ας
αναπαυτεί εν ειρήνη.
Έμαθα τον θάνατο του γιού σου, Αχμέτ
Μουσά, από μια μονάχα πρόταση στα νέα
του Παλαιστινιακού σταθμού Μάαν την
περασμένη Τρίτη: “Ο Αχμέτ Μουσά, ένα
νέο παιδί, σκοτώθηκε από σφαίρα των
Κατοχικών δυνάμεων στο Νιλίν”. Αμέσως
με κατέλαβε ένα σόκ, η θλίψη και πικρά
δάκρυα. Και πάνω από όλα εκεινο το
αδυσώπητο αίσθημα της αδυναμίας που το
γνωρίζω πολύ καλά. Εμείς οι Παλαιστίνιοι
δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τα
παιδιά μας από τον θάνατο. Κι όχι επειδή
είναι στρατιώτες στη μάχη αλλά γιατί δεν
μπορούμε να τα φυλακίσουμε στα σπίτια
μας. Πρέπει να ζήσουν τις ζωές τους, να
παίξουν έξω από το σπίτι, να πάνε στο
σχολείο. Λέμε στους εαυτούς μας ότι
πρέπει να υπάρχει στη γή μας ένα ασφαλές
μέρος για να προστατεύει τα μικρά. Δεν θα
έπρεπε να είναι τα χωριά μας ασφαλή; Δεν
θα έπρεπε να είναι οι αυλές των σπιτιών
μας ασφαλείς; Και το ασφαλέστερο μέρος
όλων δεν θα έπρεπε να είναι η αυλή του
σχολείου;
Όμως τα παιδιά μας ακόμη δολοφονούνται
εν ψυχρώ μπροστά στα σπίτια μας, στην
καρδιά των χωριών και των σχολείων μας.
Μιαν άλλη μαύρη Τρίτη πριν ενάμιση
χρόνο στρατιώτες της Κατοχής σκότωσαν
την αγαπημένη μου δεκάχρονη κόρη.
Η Αμπίρ Αραμίν πυροβολήθηκε στο

άλλοι που σε περιμένουν. Έτοιμα να
σε χαιρετίσουν είναι πάνω από χίλια
παιδιά Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν
από το 2000. Και παρότι, Αχμέτ, ελπίζω
ολόψυχα ότι θα είσαι το τελευταίο θύμα
αυτών των νομιμοποιημένων ισραηλινών
εγκλημάτων πολέμου, δεν μπορώ παρά
να αναρωτηθώ - ποιός θα σκοτωθεί μετά;
Εμείς οι Παλαιστίνιοι γονείς δεν είμαστε
απολύτως υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει
στα παιδιά μας; Γιατί επιτρέπουμε στα
παιδιά μας να βγαίνουν στους δρόμους στο
φως της μέρας; Γιατί τους επιτρέπουμε να
παίζουν έξω από το σπίτι; Γιατί όχι απλώς
τ’ αφήνουμε αλλά και τα ενθαρρύνουμε
να πηγαίνουν στο σχολείο και να
εκπαιδεύονται; Κι ακόμη σημαντικότερο,
κατηγορώ τα παιδιά - μάρτυρες, πώς
τολμάτε να βάζετε τα κεφάλια σας στον
δρόμο των Ισραηλινών σκοπευτών; Ας
προσπαθήσουμε να είμαστε λογικοί: Οι
στρατιώτες της Κατοχής δεν θέλουν στην
πραγματικότητα να σκοτώσουν τα παιδιά

από το γεγονός ότι οι 16 υπηρεσίες πληροφοριών
των ΗΠΑ κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το Ιράν
δεν έχει πρόγραµµα πυρηνικών όπλων και δεν
είχε εδώ και 5 χρόνια.
Επαινούµε την ηρωική ευψυχία του Μορδεχάι Βανούνου
που κατήγγειλε τα πυρηνικά του Ισραήλ και ενώνουµε τις
φωνές µας µε τη δική του στην καταδίκη της παράνοµης
συσσώρευσης πυρηνικών κεφαλών και υποστηρίζουµε το
κάλεσµα για µία αποπυρηνικοποιηµένη Μέση Ανατολή. Το
σκεπτικό που καλεί σε πόλεµο αµφίπλευρης εξουθένωσης
ως λύση στο ζήτηµα της ασφάλειας είναι εξόχως
αυτοαναιρούµενο. Μόνο η κατασκευή µιας ναζιστικού
τύπου απειλής µπορεί να προσδώσει κάποιαν αξιοπιστία
σε τέτοια πολεµική κλήση, πολύ παρόµοια µε τη λογική
της Κατοχής η οποία διαβλέπει µια Παλαιστινιακή
συνωµοσία να πετάξουν τους Ισραηλινούς στη θάλασσα.
Η αναφορά στην ιρανική ιδεολογία (Ισλάµ) ως πηγή της
σύγκρουσης δεν αντέχει κανέναν έλεγχο, αφού η πολιτική
πρόκληση στο Ισραήλ από τον Ιρανό Πρόεδρο Μαχµούντ
Αχµαντινετζάντ δεν είναι κάλεσµα σε εξόντωση, παρ’
όλες τις παραφράσεις.
Διεκδικούµε ασφάλεια για όλους τους εµπλεκόµενους,
διασφαλίζοντας το δικαίωµα όλων στην ασφάλεια.
Δεν δίνουµε καµµία αξιοπιστία στην προοπτική
µιας αναπόφευκτης σύγκρουσης και παράλληλα
εναντιωνόµαστε στην υστερία που προωθείται από
τους ιρανοφάγους που τώρα είναι απελπισµένοι στις
επανειληµµένες τους ανεπιτυχείς προσπάθειες για
τη δηµιουργία ενός ακόµη αχρείαστου πολέµου. Η
προσπάθεια να υποχρεώσουν το Ιράν να συµµορφωθεί
µε τα ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας χάνει την
νοµική, διπλωµατική και πολιτική της ισχύ όσο οι ΗΠΑ και
το Ισραήλ µονίµως αγνοούν τη διπλωµατία του ΟΗΕ και
τις δικαστικές αποφάσεις στο ζήτηµα της Παλαιστίνης...

Εβραίοι κατά της επίθεσης στο Ιράν
Γράφουµε τακτικά για την εβραϊκή υποκίνηση διεθνώς
κατά του Ιράν, µια πραγµατικότητα αναντίρρητη
και τεκµηριωµένη. Όµως θα ήταν παράλειψη να µην
αναφέρουµε και όσους εναντιώνονται στην ζοφερή
προοπτική που ετοιµάζεται από τους οµοεθενείς τους.
Μεταφράζουµε λοιπόν παρακάτω τη δήλωση της
4ης Αυγούστου των Αβραάµ Βάισφελντ (Alliance of
Concerned Jewish Canadians), Φάνυ Μικαέλα Ρέισιν
(TFH Berlin), Νταν Τζούντελσον(Secretary, European Jews
for a Just Peace), Άντονυ Λέβενσταϊν, Νόαµ Τσόµσκι, Ούρι
Ντέιβις κι ελπίζουµε να δικαιωθούν από τις εξελίξεις:
Οι προσπάθειες να ηχήσουν τα τύµπανα του πολέµου
για µια επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν
προωθούνται στη σκηνή των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Το
πρόσφατο άρθρο γνώµης στους New York Times της 18ης
Ιουλίου, γραµµένο από τον Ισραηλινό ιστορικό Μπένι
Μόρρις, υπηρετεί την εδραίωση τέτοιων πολιτικών
δυνάµεων. Η εβραϊκή αντίδραση εδώ εκφράζει τον
αποτροπιασµό µας ώστε να εµποδίσει αυτήν την φοβερή
πρόταση. Αυτές οι κραυγές για πόλεµο µε το Ιράν δεν
συνάντησαν µόνο την λαϊκή αντίθεση µα πάνε και κόντρα
στην ήσυχη διπλωµατία που έχει εµπλέξει το Ιράν σε
συνεχιζόµενες σχέσεις µε την πυρηνική υπηρεσία του ΟΗΕ,
καθώς και µε συνοµιλίες για οικονοµικές ανταλλαγές µε
τις ίδιες τις ΗΠΑ.(...) Αυτή η προώθηση του αναπόφευκτου
παίζει µε τις εβραϊκές και ισραηλινές µνήµες του
Ολοκαυτώµατος των ναζί, προκειµένου να συγκεντρώσει
κάθε πηγή υποστήριξης για ένα ισραηλινό στρατιωτικό
χτύπηµα κατά του Ιράν, προκαλώντας µία αντίδραση
και οδηγώντας σε περαιτέρω πόλεµο προκαλώντας τη
εµπλοκή των ΗΠΑ. Αυτό ιδίως καθίσταται αξιοθρήνητο

μας, δεν μπορεί να είναι μια εσκεμμένη
πολιτική τρομοκράτησης και βίας, απλώς
προσπαθούν να μας βοηθήσουν να τα
διατηρήσουμε σε ασφαλές μέρος. Και
ξεκάθαρα πιστεύουν ότι το ασφαλέστερο
μέρος για τα παιδιά μας, όπου κανείς δεν
μπορεί να τα βλάψει, είναι ο τάφος τους.
Όταν άκουσα τι συνέβη στον Αχμέτ,
διάβαζα ένα βιβλίο για τα διεθνή ανθρώπινα
δικαιώματα και τους ειδικούς νόμους που
αφορούν τα απιδιά σε καιρό πολέμου
και ένοπλης πάλης. Κάθε Παλαιστίνιος
πρέπει να διαβάσει τους νόμους αυτούς
μέχρι να μάθει τα δικαιώματά του και
κάθε Ισραηλινός θα έπρεπε να διαβάσει
τους ίδιους νόμους μέχρι να καταλάβει
την τερατωδία των εγκληματικών και
φασιστικών πρακτικών του ισραηλινού
στρατού κατά του Παλαιστινιακού λαού.
Ο στρατηγός Γκάμπι Ασκενάζι, επιτελάρχης
των ισραηλινών Κατοχικών δυνάμεων,
είπε: “Ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι η
απώλεια της ανθρωπιάς (των στρατιωτών)
από την συνεχιζόμενη σύρραξη”. Πρέπει
να πληροφορήσω τον διακεκριμένο
στρατηγό ότι έχασε την ανθρωπιά του
πολύ καιρό πρίν. Αυτός και ο στρατός του
θα έπρεπε να φοβούνται για την απώλεια
της ανθρωπιάς τους αφού υπό την ηγεσία
του ο ισραηλινός στρατός σκότωσε τον
Αχμέτ Μουσά. Κι αν δεν τον νοιάζει, αφού
ο Αχμέτ είναι Παλαιστίνιος, ο στρατηγός
Ασκενάζι θα έπρεπε τουλάχιστον να
φοβάται ότι ο στρατός του απώλεσε την
ανθρωπιά του στην συμπεριφορά του
έναντι Ισραηλινών επίσης. Έχουμε όλοι
δει το πώς οι Ισραηλινοί στρατιώτες
φέρονται στους ίδιους τους ανθρώπους
τους που ενώνονται μαζί μας στις ειρηνικές
διαμαρτυρίες στο Μπιλίν, στο Νιλίν, στο
Αρτάς, στή Γαλιλαία και στην Τουλκαρέμ.
Είδε ο στρατηγός τους στρατιώτες που
πυροβόλησαν την δρ Τσφιγιά Σαπίρα και
τον γιό της Ιταμάρ, που συμμετείχαν στην
ειρηνική μας πορεία στο χωριό Σούφα
της Τουλκαρέμ, μαζί με άλλους πολλούς
ειρηνιστές; Φαντάζομαι ότι το είδε, στην
πραγματικότητα μάλλον αυτός διέταξε την
επιχείρηση, κι αυτήν κι άλλε παρόμοιες.

Κοίτα καλά, στρατηγέ, και θα βρεις την
πηγή του φόβου σου.
Ο Χισάμ, ο Αχμέτ και η Αμπίρ έχουν πάει
στη μέλλουσα ζωή και σου υπόσχομαι ότι
αιωνίως θα επιβιώνουν των δολοφόνων
τους. Τα παιδιά μας είναι η επιτομή της
αθώας ανθρωπότητας και οι φονιάδες τους
είναι οι πιο κατάπτυστοι εγκληματίες.
Μα όσο υπάρχουν τέτοιοι ανελέητοι
άνθρωποι στον κατοχικό στρατό, έχε κατά
νου ότι υπάρχουν χιλάδες Ισραηλινοί που
αρνούνται να συμμετάσχουν σε τέτοια
εγκλήματα, που ντρέπονται για τις κηλίδες
αίματος στις στολές του ισραηλινού
στρατού και για όσους αποκαλούν τη
συμπεριφορά του ηθική ή δημοκρατική.
Υπάρχουν Ισραηλινοί σαν την Τσφίγια
και τον Ιταμάρ που αισθάνονται ηθικό
και ανθρώπινο καθήκον τους να μας
συμπαραστέκονται.
Σκοτώσαν τα παιδιά μας, Χισάμ. Τι
άλλο μπορούμε να κάνουμε από το
να συνεχίσουμε τη μάχη; Ποτέ δεν θα
καταθέσουμε τα όπλα. Γιατί παρά την
προηγμένη πολεμική τεχνολογία και τη
θανατηφόρο δύναμη που αντιμετωπίζουμε,
εμείς έχουμε τα πιο επικίνδυνα όπλα. Είναι
τα όπλα της ηθικής και της δικαιοσύνης.
Δεν θα τα καταθέσουμε ενώπιον της
βαρβαρότητας και θα είμαστε ακλόνητοι
στην απαίτηση δικαιοσύνης για τα παιδιά
μας. Οι φονιάδες του Αχμέτ και της Αμπίρ
πρέπει να δικαστούν και να καταδικαστούν
ως εγκληματίες. Να το ξεκαθαρίσω:
δεν ζητάμε εκδίκηση. Η δικαιοσύνη για
τα αγαπημένα μας νεκρά παιδιά δεν θα
υπηρετηθεί με τον φόνο ενός ισραηλινού
κοριτσιού μπροστά στο σχολείο του ή
με τον φόνο ενός ισραηλινού αγοριού με
μια σφαίρα στο κεφάλι. Θα αρνηθούμε
την ανταπόδοση των βίαιων μέσων της
Κατοχής. Εσύ κι εγώ και κάθε Παλαιστίνιος
πρέπει να αφήσουμε την ηθική, την
ανθρωπιά και τη διδασκαλία της μεγάλης
μας πίστης να μας οδηγούν.
Bassam Aramin, Alquds for Democracy
and Dialogue chairman

Ο δρόμος του τουρκικού πολιτισμού
Από τη Χουριέτ (6-8-08) μάθαμε για τη δημιουργία του
μεγαλύτερου τουρκικού μνημείου, με το όνομα «Σταμάτα
ταξιδιώτη, μνημείο φαντάρου». Στήθηκε στον χώρο της
μάχης του Σαγγαρίου, στην περιοχή Καρτάλτεπε της
περιοχής του Πόλατλι, κι έχει ύψος 22 μέτρα! Δίπλα
στο μνημείο τέθηκαν τα θεμέλια για το «Πανοραμικό
μουσείο της μάχης του Σαγγάριου».
Στα εγκαίνια μετείχαν ο αρχηγός ΓΕΕθΑ Γιασάρ
Μπουγιουκανίτ και ο διάδοχός του Ιλκέρ Μπασμπούγ,
ο υπουργός Άμυνας Βετζντί Γκιονούλ και ο πρόεδρος
του επιχειρηματικού ομίλου Κοτς, Μουσταφά Κότς.
Σημειώστε
τα λόγια του
επιχειρηματία
που δήλωσε
ιδιαίτερα
περήφανος για
τη συμβολή του
στο μνημείο
και
τόνισε
το καθήκον
όλων
να
προχωρήσουν
« σ τ ο ν
σύγχρονο
δρόμο
του
πολιτισμού
που άνοιξε ο
Ατατούρκ».

6

8

Η ΟΣΕΤΙΑ ΩΣ ΔΟΛΩΜΑ ΚΑΙ Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ;
Η ένοπλη σύγκρουση στον Καύκασο
βρίσκεται ακόµη σε εξέλιξη, οι
ειδήσεις είναι συγκεχυµένες µε
την καθιερωµένη προπαγάνδα
και κάθε απόπειρα ερµηνείας
είναι παρακινδυνευµένη. Όµως θα
αποτολµήσουµε µία που βλέπουµε
ως τη µόνη ικανή να εξηγήσει τα
γεγονότα.
Τι ήταν αυτό που παρακίνησε την
φιλοδυτική Γεωργιανή ηγεσία να

αποτολµήσει µία τόσο βάρβαρη
και προκλητική ενέργεια στη
Νότια Οσετία; Πού βασίστηκε ο
Σαακασβίλι και χτύπησε τόσο
ύπουλα µα και αυτοκαταστροφικά
τους Ρώσους κυανόκρανους και τον
άµαχο πληθυσµό µιας από χρόνια
αποσχισθείσης
επαρχίας;
Όλα
όσα ειπώθηκαν δεν µπόρεσαν να
απαντήσουν στα ερωτήµατα αυτά.
Επιχείρησε, λένε, να επαναλάβει
την προσάρτηση της Ατζαρίας. Μα
εδώ µιλάµε για πόλεµο µε την ίδια τη
Ρωσία, η οποία διάγει την από πάσης
απόψεως καλύτερη περίοδό της
από την εποχή του Γκορµπατσώφ!
Ήλπιζε, λένε, σε δυτική βοήθεια.
Μα είναι δυνατόν να προσδοκούσε
σε κάτι τέτοιο, µε δεδοµένη την
γεωγραφία και το πολιτικό σκηνικό
της περιοχής; Τι άλλο από λόγια
θα µπορούσε να συνεισφέρει η
Ευρωπαϊκή Ένωση ή ακόµα και
η κυβέρνηση Μπούς; Λένε – και
αληθεύει – ότι επί χρόνια η χώρα του
Σαακασβίλι ετοιµαζόταν για πόλεµο,

εισάγοντας προηγµένο οπλισµό και
στρατιωτικούς συµβούλους από το
Ισραήλ, κάνοντας κοινές ασκήσεις
µε Αµερικανούς (η τελευταία έγινε
δυο βδοµάδες πριν την εισβολή, µε
1200 Αµερικανούς πεζοναύτες) κτλ
κτλ. Αρκούν όµως αυτά για µια
αντιπαράθεση µε τους όρους που το
έπραξε;
Κατά τη γνώµη µας έχουµε µία
επανάληψη του σκηνικού του 1ου
Πολέµου του Κόλπου,
µε τη Ρωσία στη θέση
των ΗΠΑ – ίσως η
αντιπαραβολή που έκανε
και ο ίδιος ο Πούτιν
να µην είναι τυχαία.
Βλέπουµε τον έλεγχο της
περιοχής να «δίδεται» ως
αντάλλαγµα στη Ρωσία,
ώστε να εξασφαλισθεί
η
ουδετερότητα
της
τελευταίας
στον
βοµβαρδισµό του Ιράν.
Πώς όµως πείστηκε ο «πορτοκαλί»
επαναστάτης της Τυφλίδας να
προσφέρει τέτοια θαυµάσια αφορµή
στη ρωσική αρκούδα; Η επίσκεψη
Ράις τον περασµένο µήνα ίσως
έδωσε στον (αµερικανό πολίτη)
πρόεδρο Μιχαήλ Σαακασβίλι και τον
(ισραηλινό πολίτη) υπουργό Άµυνας
Νταβίτ Κεζερασβίλι το πράσινο φως
για την επίθεση, ένα πράσινο φως
όµως ίδιο µε κείνο που είχε δοθεί
στον Σαντάµ για να µπει στο Κουβέιτ
(και να καταστραφεί) ή µε κείνο που
είχε δει ο δικτάτορας Ιωαννίδης για
το πραξικόπηµα στην Κύπρο, µε τα
γνωστά για τον ίδιον αποτελέσµατα.
Θεωρούµε λοιπόν ότι ενδεχοµένως
οι ΗΠΑ κάψανε ένα χαρτί τους
– Νότια Οσετία και Αµπχαζία δεν
έχουν καµµία προτεραιότητα στους
σχεδιασµούς τους – κλείνοντας το
µάτι στη Ρωσία, της οποίας πολύ
µεγαλύτερα συµφέροντα κρίνονται
στην περιοχή. Έτσι, έχοντάς την
απασχοληµένη ή και ικανοποιηµένη
µε τις εξελίξεις στον Καύκασο, ίσως

Ο χαϊδεµένος
των Μέσων
Περίοπτη θέση στη χορεία των
τενεκέδων που έχουν κατακλύσει το
πολιτικό και όχι µόνο σύµπαν του
τόπου, θα πρέπει δικαιωµατικά να
αγκαζαριστεί για το φον Δηµητράκη
Αβραµό. Έχοντας πράξει το απόλυτο
µηδέν στα ουκ ολίγα χρόνια της
θητείας του στο Υπουργείο Υγείας,
συνέχισε τη λαµπρή του πορεία στο
χώρο της εικονικής πραγµατικότητας
της τηλεοπτικής µας δηµοκρατίας,
αλλά και το έργο του προκατόχου του
άλλης υπέρλαµπρης TV περσόνας
νυν Δηµάρχου Αθηναίων- βοήθειά
µας. Ας µη ξεχνάµε ότι ήταν αυτός
που ίδρυσε τηλεοπτικό πολιτικό
κόµµα (ΚΕΠ), το µόνο που ουδέποτε
εκτέθηκε σε εκλογές!
Επί των ηµερών του ο ιδιωτικός
τοµέας υγείας στο κρατίδιο έφτασε
στο κορυφαίο παγκοσµίως 57,2%
από το –έτσι κι αλλιώς υπερδιπλάσιο
του µέσου κοινοτικού όρου- 48% που

βρισκότανε όταν ανέλαβε τα ηνία
του χώρου. Διέλυσε και απαξίωσε
πλήρως
το
δηµόσιο
Σύστηµα
Υγείας επαυξάνοντας την πολιτική
που ξεκίνησε ο κοντοπούτανος
λογιστάκος που παρίστανε τον
πρωθυπουργό σας για οχτώ χρόνια.
Τελευταίο αλλά καθόλου έσχατο
κατόρθωµά του µετά την επί
θύραις κατάρρευση του συστήµατος

δεν την βρούνε τόσο «φανατικά»
απέναντί τους όταν θα εξαπολύσουν
τον Αρµαγεδώνα στο Ιράν.
Υπάρχουν άλλα στοιχεία στην
διεθνή σκηνή που να υπαινίσσονται
ανάλογες
προετοιµασίες
µιας
τέτοιας επίθεσης; Θεωρούµε πως
ναι. Όλοι οι δυνητικοί σύµµαχοι
της Τεχεράνης βρίσκονται σε φάση
«ειρήνευσης» µε το Ισραήλ, κάτι που
καθιστά πολύ δύσκολη µια έµπρακτη
συµπαράταξη µε το περσικό κράτος
σε ενδεχόµενη σύγκρουσή του µε
το αµερικανοϊσραηλινό Ράιχ: Η
Συρία έχει εµπλακεί σε διάλογο,
διαµεσολαβηµένο από την Άγκυρα,
για ειρήνη και διευθέτηση των
«διαφορών» της µε το εβραϊκό κράτος.
Η Χεζµπολά πήρε πίσω και τον
τελευταίο της αιχµάλωτο, ακόµη και
την τελευταία σωρό στρατιώτου της
και απολαµβάνει τον πολιτικό της
θρίαµβο στον Λίβανο. Με τη Χαµάς
έχει συµφωνηθεί ανακωχή που,
µέσες - άκρες, τηρείται. Η σιωνιστική
συµµορία έχει προετοιµάσει δια των
κατεστηµένων ΜΜΕ επαρκώς την
κοινή γνώµη σε ΗΠΑ – ΕΕ για την
πιθανότητα µιας ναζιστικού τύπου
επιδροµή, ακόµα και µε πυρηνικά
όπλα. Καθώς µένουνε µόνο τα
διπλωµατικά στηρίγµατα του Ιράν,
µε κοµβικής σηµασίας τη στάση της
Ρωσίας πρωτίστως και της Κίνας
δευτερευόντως, βλέπουµε ότι όσο
η τελευταία ρετουσάρει το διεθνές
της προφίλ δια του ολυµπιακού
τσίρκου, η Μόσχα εµπλέκεται σε
µία πολεµική σύρραξη όπου τα
ενδεχόµενα οφέλη της δείχνουν
δελεαστικά. Αν ήταν αυτή που είχε
προκαλέσει τον πόλεµο, όλα θα
ήταν ευεξήγητα. Τώρα όµως;
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
(Δηµοσιεύθηκε στις 11-8-08 στο
http://infognomonpolitics.blogspot.
com)

εφηµέρευσης των νοσοκοµείων, η
εκποίηση και της πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας σε εταιρείες ιδιωτών.
Απ΄ τη µια τα προεδρικά διατάγµατα
που προβλέπουν ανώτατο όριο
ωρών εργασίας εβδοµαδιαίως για
τους νοσοκοµειακούς γιατρούς (όχι
γιατί τους λυπήθηκαν, αλλά γιατί
µετά µπορεί να γίνουν επικίνδυνοι),
τα
κατάντησε
κουρελόχαρτα
µετερχόµενος
κάθε
τέχνασµα
προκειµένου να αναβάλλει για δυο
χρόνια τώρα την εφαρµογή του νόµου
του ελληνικού κράτους. Απ΄ την άλλη
κραδαίνει θριαµβευτής το προεδρικό
διάταγµα για σύσταση εταιρειών
παροχής πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας στις οποίες επιχειρηµατίες
-και όχι γιατροί- θα κατέχουν το 51%!
Ο ίδιος παραδέχεται ότι οι ελλείψεις
προσωπικού στο ΕΣΥ έχουν ξεπεράσει
κάθε όριο (2200 θάνατοι ετησίως από
ελλείψεις σε κλίνες ΜΕΘ), ενώ οι
µισθοί των γιατρών είναι επιεικώς
άθλιοι, κατώτεροι σε απόλυτα
νούµερα από αυτούς αποφοίτων
δηµοτικού υπαλλήλων ΔΕΚΟ, µε
αδήριτη συνέπεια να υποθάλπει

Δαµασκηνός κατά Εὐριπίδη

Τήν «θλίψη καί τήν ἀγανάκτηση
λαοῦ καί κλήρου» τῆς Ροδόπης
ἐξέφρασε µέ ἀνακοίνωσή του ὁ
Μητροπολίτης
Μαρωνείας
καί
Κοµοτηνῆς Δαµασκηνός πρός τόν
συντοπίτη µας ὑπουργό Παιδείας
καί
Θρησκευµάτων
Εύριπίδη
Στυλιανίδη. Ἡ αἰτία εἶναι βέβαια ἡ
πρόσφατη ρύθµιση τοῦ ΥΠΕΠΘ γιά
ἀπαλλαγή τῶν µαθητῶν ἀπό τό
µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν µέ µιάν
ἁπλή καί ἀδικαιολόγητη αἴτηση.
Ὁ κ.κ. Δαµασκηνός συνδέει τό µέτρο
µέ τά προηγηθέντα ἐπί µιάν 20ετία,
καί τά ὁποῖα ὑποβαθµίζοντας τό
µάθηµα ὑπονοµεύουν τό γράµµα
καί τό πνεῦµα τοῦ Συντάγµατος
περί
χριστιανικῆς
ἀγωγῆς
τῶν ἑλληνοπαίδων, χωρίς νά
ἀποτολµᾶται (ἀκόµη) ἡ πλήρης
ἐναντίωση. Μάλιστα ὁ ἐπίσκοπος
ἀνατρέχει καί στήν παιδιόθεν
στενή σχέση τοῦ ὑπουργοῦ µέ τήν
τοπική Ἐκκλησία καί χαρακτηρίζει
ἀδιανόητο τό νά φέρει σήµερα τήν
εὐθύνη µιᾶς τέτοιας ἐγκυκλίου.
Τέλος, δηλώνει ὅτι πέρα ἀπό τίς
διαµαρτυρίες θά εἰσηγηθεῖ στήν
Ἱερά Σύνοδο νά προχωρήσει σέ
πρωτοβουλία
ἀνατροπῆς
τῆς
ἀπόφασης αὐτῆς, µέ κάθε νόµιµο
µέσο.
Εἶναι φανερό ὅτι ἡ λογική τοῦ
κατήφορου εἶναι ὁ πάτος καί
ἄν δέν συγκροτηθεῖ ἕνας λόγος
ὀργανωµένος πού θά διαλύσει
τά φληναφήµατα τῆς κυρίαρχης
πολυπολιτισµικῆς λέπρας, πολλά
ἀκόµη ἔχουν νά δοῦν τά µάτια
µας...
επισήµως τον χρηµατισµό τους.
Από
επικοινωνιακή
διαχείριση
πιασάρικων θεµάτων πάντως, δε
µπορείτε να πείτε, σκίζει! Γράφει στο
φακό ρε παιδί µου ο πονηρός αρκάς.
Όπου κάµερες και φώτα κολλάει σαν
τη µύγα στα σκατά. Τόσο τυφλωµένος
που αδυνατεί να κατανοήσει την
ιδιαιτερότητα ορισµένων στιγµών,
όπως αυτή της συνάντησης µε το
συγκλονιστικό πατέρα του Ντουζόν
Ζάµιτ, όπου χειρονοµούσε αυτάρεσκα
απολαµβάνοντας
την
ευκαιρία
του ενσταντανέ. Κατανοητή -και
εξαργυρώσιµη βεβαίως βεβαίως- η
ασυλία διαφόρων από τα ΜΜΕ, αλλά
σε περιπτώσεις πολιτικής ανυπαρξίας
σαν αυτή του φον Δηµητράκη
προσλαµβάνει
σκανδαλώδεις
διαστάσεις. Χωρίς αµφιβολία διαθέτει
όλα τα απαραίτητα προσόντα για
να γίνει πρωθυπουργός σας (κι εδώ
που τα λέµε δεν ξέρουµε αν θα είναι
χειρότερος από την κυρία από το
Εξωτερικόν, µε το σαρδόνιο γέλιο σα
να ‘χει πάθει τέτανο).
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Εισφορές επαγγελµατιών εστίασης
Παραθέτουµε κατωτέρω τις απόψεις
της Δηµοκρατικής Αναγέννησης σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
εστίασης, όπως αυτές σχηµατοποιήθηκαν από την αρµόδια Επιτροπή
(Φλουτσάκος Απόστολος, Μπογράκος
Κώστας, Τζανάκος Γιάννης) κι ανακοινώθηκαν µε δελτίο Τύπου (23/7/08).
Καθώς οι κοµµατικές ανακοινώσεις
συνήθως είτε είναι αοριστολόγες είτε
αφίστανται της πραγµατικότητας,
θεωρήσαµε σκόπιµο να προβάλουµε
την εξαίρεση τούτη:
Η Δηµοκρατική Αναγέννηση, εδώ και
χρόνια επεξεργάστηκε µια σειρά από
προτάσεις πάνω στα προβλήµατα που
απασχολούν τον κλάδο µας. Προτάσεις
βγαλµένες µέσα από τις πραγµατικές
ανάγκες των καταστηµαταρχών, και
όχι κοµµένες και ραµµένες στα µέτρα
των κοµµατικών παραγόντων, που
δυστυχώς ελέγχουν και µεγάλο τµήµα
του συνδικαλιστικού κινήµατος. Με
αποτέλεσµα να µπλοκάρουν την όποια
προσπάθεια για επίτευξη λύσης, στα
χρονίζοντα προβλήµατά µας. Έτσι λοιπόν, στα τρία µεγαλύτερα προβλήµατα που δηµιουργούν η Κεντρική
Διοίκηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση
στους
ιδιοκτήτες
καταστηµάτων
εστία-σης: 1) Τις εισφορές στις ΑΕΠΙ,
ΕΡΑΤΩ, ΓΚΡΑΜΥ, ΑΠΟΛΛΩΝ 2) Το
ειδικό τέλος 2% υπέρ των Δήµων 3)
Την εισφορά στα Επιµελητήρια.
Παρότι έχει περάσει πάνω από µια
δεκαετία που τα ζητήµατα αυτά τίθενται και επανατίθενται στο τραπέζι των
διαπραγµατεύσεων, ουδέν ωφέλιµο
για τον κλάδο µας έχει προκύψει.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ:
* ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΑΕΠΙ
Άµεση τροποποίηση του Νόµου 2121/93,
µε κύρια χαρακτηριστικά.
1. Αποποινικοποίηση της δηµόσιας
εκτέλεσης µουσικού έργου. Σε καµία
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
δηµόσια εκτέλεση µουσικού έργου,
δεν είναι ποινικό αδίκηµα. Είναι
αστική διαφορά που εκδικάζεται από
τα πολιτικά δικαστήρια. Δεν µπορεί
λοιπόν η πολιτεία και τα αστυνοµικά
όργανα να χρησιµοποιούνται ως
µηχανισµοί πίεσης για την είσπραξη
οφειλών πολιτών, απο ιδιωτικές εταιρείες τύπου ΑΕΠΙ.
2. Παραγραφή όλων των παλαιοτέρων
χρεών προς τις εταιρίες συλλογικής
διαχείρισης. Επανέναρξη του συστήµατος µε πλήρως καθορισµένο το
πλαίσιο των συµβάσεων των ιδιοκτητών καταστηµάτων εστίασης µε τις
εταιρίες αυτές και όχι βασισµένο στο
θολό καθεστώς του νόµου 2121/93.
3. Προσδιορισµός της εισφοράς µε βάση
συντελεστή χρήσης του πνευµατικού
δικαιώµατος και κέρδους που µπορεί
να προκύπτει από αυτήν τη χρήση. Δεν
προκύπτει για παράδειγµα κανένα
κέρδος από την χρήση µουσικού έργου
από ένα ...µπουγατσατζίδικο ή από ένα
καφενείο. Άρα, αφού δεν προκύπτει
κέρδος, δεν νοµιµοποιείται καµµία
εταιρία συλλογικής διαχείρισης να
απαιτεί µερίδιο από το «µη κέρδος».
Ακόµη, δεν µπορεί ένα «σουβλατζίδικο»
να πληρώνει την ίδια εισφορά µε ένα
night club. Οι εταιρίες συλλογικής

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλῶν & Πλάτωνος 11,
Ξάνθη τηλ. - τ/ο 25410 27544, info@spanidis.gr

διαχείρισης θα πρέπει να αποδεικνύουν
σε κάθε περίπτωση το οικονοµικό
έσοδο που προκύπτει από την χρήση
του µουσικού έργου, σε κάθε είδος
καταστήµατος ξεχωριστά. Κατάργηση
του απαράδεκτου συστήµατος προσδιορισµού της εισφοράς µε τα τετραγωνικά.
4. Τελικός προσδιορισµός της εισφοράς, µε εφαρµογή του συντελεστή συµµετοχής στα κέρδη της επιχείρησης,
πάνω στην φορολογική δήλωση του
καταστηµατάρχη και όχι µε την τριτοκοσµική µέθοδο της «αποκοπής» που
γίνεται µέχρι σήµερα. Μια µέθοδος
κατά την οποία, την ίδια εισφορά
πληρώνει και ο ιδιοκτήτης πολυτελούς
καταστήµατος αλλά και αυτός του
λαϊκού µαγαζιού.
5. Τέλος, προσαρµογή των εισφορών
για τη δηµόσια χρήση πνευµατικών
δικαιωµάτων στη σηµερινή πραγµατικότητα της ελληνικής οικονοµίας,
µε κατάργηση των εισφορών σε
καταστήµατα που βρίσκονται σε
λαϊκές και υποβαθµισµένες περιοχές.
* ΓΙΑ ΤΟ 2% ΥΠΕΡ ΔΗΜΩΝ
Άµεση κατάργηση του νόµου 2539/1997,
που προβλέπει τέλος 2% υπέρ των
δήµων και των κοινοτήτων, δεδοµένου
ότι:
1. Ο νόµος αυτός έγινε καταρχήν στο
πλαίσιο του «Καποδίστρια» για να
ενισχυθούν οι τουριστικοί Δήµοι και
να µετακυλήσει το σχετικό τέλος του
2% στους τουρίστες. Δεν έγινε για

να χρησιµοποιηθεί από όλους τους
Δήµους σε όλες τις περιοχές της χώρας
και στην ουσία να επιβληθεί στον
πληθυσµό της «µικρής» περιοχής του
όποιου καταστήµατος εστίασης.
2. Το τέλος αυτό του 2%, σαφώς ορίζεται
πως έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα.
Δεν µπορούν οι Δηµοτικές αρχές
να τον χρησιµοποιούν για άλλους
κωδικούς των Δήµων τους. Όλα τα
συγκεντρωθέντα ποσά από το τέλος
του 2%, θα πρέπει να επιστρέφουν
στους καταστηµατάρχες µε τη µορφή
επενδύσεων υποδοµών ή καλλωπισµού
του περιβάλλοντος χώρου του καταστήµατός τους.
3. Ο νόµος αυτός είναι αντισυνταγµατικός, και παραβιάζει της αρχή της
ισονοµίας και ισοπολιτείας. Η πολιτεία
είναι υποχρεωµένη να τον καταργήσει
άµεσα, ή να τον επιβάλλει σε όλα τα
καταστήµατα, όλων των τύπων.
4. Ο νόµος αυτός αντίκειται στις γνωµοδοτήσεις της ΕΕ, οι οποίες αποκλείουν
την επιβολή «οποιαδήποτε τύπου
φόρου σε αλκοολούχα προϊόντα».
*
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΤΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Κατάργηση
της
εισφοράς
στα
επιµελητήρια και άµεση ίδρυση
ειδικού επιµελητηρίου επισιτισµού και
τουριστικών καταστηµάτων. Επιµελητηρίου δηλαδή, που να µπορεί ως
σύµβουλος της Πολιτείας να λειτουργεί
ανταποδοτικά και προς όφελος του
καταστηµατάρχη εστίασης.

ΛΟΓΟΣ ΥΠΕΡ ΑΤΤΙΛΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ!
Δημοσιεύουμε σήμερα αποκλειστικά
και σε δική μας μετάφραση το
ντοκουμέντο της τελευταίας πρόκλησης. Το πράττουμε τόσο χάριν της
ενημέρωσης των συνελλήνων, όσο και
για να επιστήσουμε την προσοχή των
Αρχών στο συμβάν. Το ελάχιστο που
μπορεί να απαιτήσει κανείς είναι αφενός
να μην επιτραπεί εκ νέου η είσοδος
στη χώρα αυτού του προβοκάτορα κι
αφετέρου να πράττουν το καθήκον τους
χωρίς τη ...συνδρομή μας. Είναι λιγάκι
περίεργο να αναμένουν από εμάς να
γράψουμε το τι συνέβη και ελέχθη σε
μιαν εκδήλωση όπου παρέστη πλήθος
εκπροσώπων τους, δεν είναι;
Έχουμε λοιπόν και λέμε:
«...Αγαπητοί μου προσκεκλημένοι
και φιλοξενούμενοι ο ημιτελικός των
μεσαίων βαρών.
Από πολύ μακριά ήρθα. Οι δρόμοι
δύσβατοι. Εμπρός μου προβάλει το
μικρόφωνο. Όλους σας χαιρετώ.
Το καβάλι αποτελείται από πολλά
στρώματα. Μα δεν έχει φυλλωσιά.
Εεεε, μέγα κι ένδοξο τουρκικό έθνος, σε
σένα απευθύνομαι. Δεν υπάρχει άλλος
φίλος για τους Τούρκους, εκτός από τον
Τούρκο. Ο τουρκικός στρατός αν ήθελε
όλη την Κύπρο θα έπαιρνε!
Σας ορκίζομαι, αν δεν υπήρχαν οι
Τούρκοι η Ιστορία θα έμενε ορφανή.
Από την μια μεριά πνέουν οι άνεμοι κι
από την άλλη ρέουν οι καταρράκτες.
Εσείς αξιότιμοι προσκεκλημένοι είστε
αυτοί που δώσατε χρώμα σε αυτήν
τη διοργάνωση. Εσείς παλαιστές μου

συμβάλατε να κυματίζει η σημαία μας
στον ιστό, και να ανακρούεται ο εθνικός
μας ύμνος σε όλο τον κόσμο. Ποιο
μετάλλιο να σας δώσουμε; Και πώς να
σας αποκαλούμε; Υψωθείτε, υψωθείτε
λιοντάρια μου για να γράψουμε τον
θρύλο σας.
Παλαιστές μου, παλαιστές, από τον
ιστορικό χώρο του Κίρκπιναρ, της
Αδριανούπολης, ρέει με μεγαλείο ο
Έβρος, ο Άρδας, και ο Κούμτζα, και
προβάλει επιβλητικά το ιερό τέμενος
του Σελήμ όπου καθρεφτιζόμενοι
οι παλαιστές φοράνε την βράκα και
ορθώνονται και καταρρίπτουν όλα τα
όρια/σύνορα που προβάλλουν εμπρός
τους, επικαλούμενοι τον Αλλάχ και τον
Μωάμεθ ως εκπρόσωπό του επί της
γης.»
Ενθουσιαστήκατε;
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∆ΠΘ: Γιά νά δοῦµε...

Σχόλια

Καθώς καιρό εἴχαµε ν’ ἀσχοληθοῦµε µέ τό ∆ηµοκρίτειο Ἀνεπιστήµιο Θράκης,
οἱ ...διαχειριστές τοῦ καταστήµατος ἀποφάσισαν νά µᾶς ἐπανακεντρίσουν
τό ἐνδιαφέρον. Ἔτσι, καί ὅσο βρισκόµαστε σέ ἀναµονή τῶν ἐξελίξεων στήν
εἰσαγγελική ἔρευνα πού ξεκίνησε γιά τίς κρίσεις τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς (χάρη
στά δηµοσιεύµατά µας), ἦρθε καί στά µέρη µας τό σκάνδαλο τῶν παράνοµων
µεταγραφῶν, ἔτσι ὅπως τό πρωτοακούσαµε στό Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, στήν
Ἀθήνα καί ἀλλοῦ.
Στά σκαριά λοιπόν
βρίσκεται
ἡ
(ὄχι
δική µας, ποῦ νά τά
προλάβουµε
ὅλα...)
καταγγελία γιά τίς
παράνοµες µεταγραφές
5
συγκεκριµένων
φοιτητῶν τοῦ ∆ΠΘ
(στό Πολυτεχνεῖο καί
στή Νοµική) ἀπό τό
ἐξωτερικό καί ἀπό
τό
ἐσωτερικό.
Οἱ
πληροφορίες µας λένε
ὅτι πρόκειται γιά τέκνα
καθηγητῶν καί ὑπαλλήλων τοῦ Πανεπιστηµίου, κάτι βεβαίως πολύ «λογικό»
καί σεσηµασµένο κι ἀπό τό παρελθόν (βλ. διαγραφή τοῦ υἱοῦ Παπάζογλου
ἀπό τό Τµῆµα Φιλολογίας, µετά ἀπό παρέµβαση τοῦ ΥΠΕΠΘ πού ἀκύρωσε
τή µεταγραφή ἀπό τό Τµῆµα Ἱστορίας - Ἐθνολογίας). Μάλιστα µάθαµε καί γιά
συγκεκριµένα ποσά πού διευκόλυναν κάποιαν τουλάχιστον ἀπό τίς 5 ὑποθέσεις
- πολύ χαµηλά εἶναι ἡ ἀλήθεια, σχεδόν χατιρικά σέ σχέση µέ τά τιµολόγια τῆς
ἀγορᾶς. Περιµένουµε λοιπόν νά µάθουµε τί ἀπαντήσεις ἔλαβε ὁ (αἱρετός!)
προϊστάµενος τῆς Γραµµατείας στό ἔγγραφο αἴτηµά του γιά πληροφορίες πού
ζητάει ὁ Εἰσαγγελέας Ἐφετῶν Θράκης σχετικά µέ τήν ὑπόθεση. Νά δοῦµε ἄν
τελικά ἰσχύουν τά περί πλαστογραφηµένων ἐγγράφων ἀπό τή Βουλγαρία
(ὁ πρύτανης πού βεβαίωνε ὅτι ὁ τάδε φοιτητής δέν παρακολούθησε στό
Πανεπιστήµιο τίποτε πέρα ἀπό µαθήµατα βουλγαρικῆς γλώσσας, τήν ἑποµένη
φερόταν νά πιστοποιοῦσε κανονικές σπουδές!). Νά δοῦµε ἄν τήν ὁµοιότητα
τῶν πανεπιστηµιακῶν Τµηµάτων τήν ἀποφασίζουν τά ...δικαστήρια καί ὄχι
ἡ ἐκπαιδευτική κοινότητα. Νά δοῦµε ἄν τελικά ὅποιος εἰσάγεται στό Τµῆµα
Ὀρυκτῶν Πόρων ἤ σέ κάποιο συναφές µπορεῖ νά «µεταγραφεῖ» καί στό ...Τµῆµα
Πολιτικῶν Μηχανικῶν. Κι ἄν εἴµαστε τυχεροί - κι ὁ Εἰσαγγελέας ἀποφασισµένος
- νά δοῦµε καί τό πόσο κοστίζουν αὐτά τά κόλπα, ἐφόσον βεβαίως ἀποδειχθοῦν.
∆έν µπορεῖ, κάπως πρέπει νά δικαιολογεῖται τό real estate στό Βόρειο Αἰγαῖο καί
οἱ ξενοδοχειακές ἐπενδύσεις στήν ἀλλοδαπή...

Στις 17 Ιουλίου 2008, το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Κοµοτηνής,
µετά από σχετική εισήγηση του Δηµάρχου κ. Δηµητρίου Κοτσάκη, σε
ένδειξη της αµέριστης συµπαράστασής του προς τους εργαζοµένους
στην «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε» του Λαναρά
ψήφισε οµόφωνα 4 µέτρα: την έκπτωση ύψους 50% στα τιµολόγια της
ΔΕΥΑΚ για 12 µήνες, την απαλλαγή από την καταβολή τροφείων για 12
µήνες στους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του Δήµου, την δωρεάν φιλοξενία
στις Δηµοτικές Κατασκηνώσεις «Γεώργιος Παπαδριέλλης» των παιδιών
τους για την περίοδο 17-27 Αυγούστου και την χορήγηση από τη ΔΕΥΑΚ
έκτακτου χρηµατικού βοηθήµατος 100 €. Ήταν µία επαινετέα κίνηση που
ενισχύει το αίσθηµα της κοινωνικής αλληλεγγύης και έχουµε ανάγκη τέτοια
παραδείγµατα από τους δήµους που συνηθίσαµε να τους σχολιάζουµε µόνο
ως εκκολαπτήρια σκανδάλων και άντρα ηµετεροκρατίας.

Στην Ξάνθη τα έργα των βανδάλων...
Στίς διάσηµες πλέον Γιορτές Παλιάς
Πόλης της Ξάνθης, που καθιερώθηκε
να γίνονται κάθε τέλη καλοκαιριού αρχές Σεπτεµβρίου, ξεχωρίσαµε µία
ιδιαίτερη εκδήλωση που δεν πρέπει
να χάσετε: Ο Σύλλογος Κυπρίων
το νοµού, σε συνεργασία µε την
Δηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης
της πόλης και µε το Γενικό Προξενείο
Βορείου Ελλάδος της Κυπριακής
Δηµοκρατίας, θα παρουσιάσουν µία
µοναδική έκθεση φωτογραφίας µε
τίτλο: «Ένας Πολιτισµός Χάνεται».
Πρόκειται για ντοκουµέντα της
τουρκικής
βαρβαρότητας,
των
πολιτιστικών καταστροφών δηλαδή
που επέφερε η Κατοχή στο βόρειο
τµήµα της ελληνικής Μεγαλονήσου
(στη διπλανή φωτογραφία είναι ο
Άγιος Ιωάννης του Ριζοκαρπάσου,
που σήµερα φιλοξενεί πρόβατα...).
Είναι πλέον πασίγνωστο το πανηγύρι
που στήσανε οι αρχαιοκάπηλοι σε
βάρος της Κύπρου και παραµένουν
ελάχιστες οι περιπτώσεις που
κάποια κλοπιµαία επιστρέφουν
µε πρωτοβουλία της Κυπριακής
Δηµοκρατίας. Τα τεκµήρια λοιπόν
αυτής της πολιτιστικής επίδοσης των
γειτόνων θα εκτεθούν στην Ξάνθη,
στην προαναφερθείσα εκδήλωση.
Τα εγκαίνια θα γίνουν στις 29/8/08,
στις 20:00, στο «Ψωµί και Σοκολάτα»

και η έκθεση θα διαρκέσει µέχρι τις
7/9/2008. Στα εγκαίνια, που θα γίνουν
παρουσία του Γενικού Προξένου
της Κύπρου στη Β. Ελλάδα κ. Ελπιδοφόρου Οικονόµου, θα µιλήσει ο
δρ. Νίκος Λυγερός, βαθύς γνώστης
της καταστροφής που συντελείται
από το 1974 σε βάρος της ελληνικής
πολιτιστικής κληρονοµιάς στο κατεχόµενο τµήµα της Κύπρου.
Να σηµειωθεί και η πρόσφατη
εξαίρετη έκδοση από τη Μονή Κύκκου
του έργου του Χ. Χοτζάκογλου «Τά
θρησκευτικά µηνµεία στην τουρκοκρατούµενη Κύπρο» που προσφέρει
τεκµήρια για την ίδια υπόθεση.

πτερόεντα

To Θρακικό Μουσείο Παιδείας που ιδρύθηκε το 1992 και ο ιδρυτής
του (εκπαιδευτικός και πρόεδρος της Εταιρείας Παιδαγωγικών
Επιστηµών) Αλέξανδρος Καζαντζής τιµήθηκαν πρόσφατα από
το εν Αθήναις “Θρακικό Κέντρο - Εταιρεία Θρακικών Μελετών”.
Το Μουσείο, µοναδικό στο είδος του για την Περιφέρεια, στεγάζεται στο
παραχωρηθέν από τον Δήµο
Κοµοτηνής ιστορικό κτίριο
του 5ου Νηπιαγωγείου
Κοµοτηνής,
το
οποίο
ανηγέρθη το 1882 από τον
ευεργέτη Χατζηκωνσταντή
Ζωίδη και τη σύζυγο
του, «Ηπειρωτών», όπως
αναγράφεται
στην
εντοιχισµένη µαρµάρινη
πλάκα.
Σκοπός
του
είναι η συλλογή όλου
του διάσπαρτου υλικού,
εντύπων και σχολικών
ειδών, που έχει ιστορική σηµασία για τον Θρακικό αλλά και τον ευρύτερο
Ελληνικό χώρο, και το οποίο έχει προέλευση από παλιά µέχρι σήµερα και
παρουσιάζει την ιστορικότητα αυτού του τόπου. Η διάσωση εκπαιδευτικού
υλικού που χρησιµοποιήθηκε σε διάφορες εποχές και τείνει σήµερα να
εξαφανιστεί, ιδιαίτερα του Θρακικού χώρου αλλά και του ευρύτερου, αποτελεί
σοβαρή πολιτιστική έκφραση για τις επερχόµενες γενεές. Ευχόµαστε η τιµή
αυτή στό έργο του και τον εµπνευστή/ιδρυτή του Μουσείου θα είναι ένα
έναυσµα για να βρεθούν οι άνθρωποι που θα τον διαδεχθούν και θα πάνε
αυτό το σηµαντικό έργο παραπέρα.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 20-8-2008
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Πανηγύρι “Χίλια”: Αποτυχία, αλλά...
Το εκτουρκισμένο πανηγύρι στο
“Χίλια”, στα ορεινά σύνορα Ροδόπης
- Έβρου, εφέτος είχε κάποιες διαφορές
σε σχέση με τις προηγούμενες διοργανώσεις. Δυστυχώς όμως τα νέα δεν
είναι όλα καλά.
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: Η παρουσία του
κόσμου ήταν φέτος μειωμένη στο 1/3
των προηγούμενων χρονιών, σαφώς
λιγότερα από 2.000 άτομα έδωσαν
το παρών (από τις 5.000 άλλοτε). Η
αποτυχία ήταν τεράστια και βεβαίως
δεν μπορεί να αποδοθεί μόνο στην
οικονομική συγκυρία. Το γεγονός το
επεσήμανε τόσο ο Τούρκος Πρόξενος
που εξέφρασε την απορία του, όσο και
ο βουλευτής Έβρου Γ. Ντόλιος που,
απευθυνόμενος στους διοργανωτές,
είπε ότι “όπως πάμε σε λίγο οι επίσημοι
θα είμαστε περισσότεροι από τους
θεατές”. Ήταν χαρακτηριστικό ότι
ακόμη και γύρω από την παλαίστρα,
που φιλοξενεί το κεντρικότερο γεγονός
της διοργάνωσης, υπήρχαν κενά,
όταν άλλοτε υπήρχαν 3 και 4 σειρές
κόσμου, καθιστώντας αδύνατη την
παρακολούθηση των αγώνων για τους
πίσω.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:
Παρέστησαν
ο γ.γ. της Περιφέρειας ΑΜ-Θ
Δημήτρης Σταμάτης, συνοδευόμενος
από τον πρώην βουλευτή Ιλχάν

Αχμέτ, οι βουλευτές Έβρου Γιώργος
Ντόλιος και Άκης Γεροντόπουλος, ο
προξενομουφτής Κομοτηνής Ιμπράμ
Σερήφ, οι βουλευτές του ελληνικού
κοινοβουλίου Αχμέτ Χατζηοσμάν
και Τσετίν Μάντατζη. Επίσης από
την Τουρκία ήρθαν 8 βουλευτές του
κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ με
επικεφαλής τον Μουεζίνογλου (που
κατάγεται από τα Αρριανά Ροδόπης
και είναι δεξί χέρι του Ερντογάν),
ο δήμαρχος Σμύρνης με άλλους
δημάρχους της περιοχής του, ο πρύτανης
του Πανεπιστημίου Αδριανουπόλεως
με τον οικείο νομάρχη, το χορευτικό
συγκρότημα του υπουργείου Πολιτισμού της Τουρκίας. Επίσης από το
Κίρτζαλι της νότιας Βουλγαρίας
παρέστη ο μουφτής, που ήταν και ο
μόνος από τους παρόντες που ύψωσε
τους τόνους στον χαιρετισμό του.
ΟΜΙΛΙΕΣ: Οι ομιλίες όλων των
μουσουλμάνων και Τούρκων ήταν
ήπιες και στα πλαίσια της εκδήλωσης,
με ελληνική μετάφραση στις περισσότερες. Εκείνος που παρεκτράπη ήταν ο
πρόεδρος του προξενοσυλλόγου “Χίλια”, Χασάν Μπεκήρουστα, ο οποίος
ήταν εμφανέστατα εκνευρισμένος
από την αποχή του κόσμου (ιδίως οι
Αλεβίτες ήταν εκκωφαντικά απόντες)
και εκτέθηκε ανεπανόρθωτα όταν

Τελικά αυτός ο δήµαρχος
Ορφέα, ο Βαγγέλης Πουλιλιός, δεν
λέει να ησυχάσει. Ίσως φέρει βαρέως
τη χλαπάτσα που εισέπραξε τον
Φεβρουάριο, όταν τα έδωσε όλα υπέρ
του µειονοτικού τραµπούκου (και

γράφαµε και τότε, έχουµε γνωρίσει
δηµάρχους και δηµαρχίδια, αλλά
αυτό το πράγµα, να εκβιάζει από
ραδιοφώνου ένας δήµαρχος µια
δηµότισσα τόσο απροκάλυπτα, δεν
το έχουµε µαταδεί...
Συγκροτήσαµε λοιπόν µια
Επιτροπή Πολιτών για τη στήριξη
της κ. Χαράς Νικοπούλου και η οποία
διακίνησε ένα κείµενο διαµαρτυρίας.
Έτσι έφτασαν εκατοντάδες φαξ και
ηλεκτρονικά µηνύµατα στον Γενικό
Γραµµατέα της Περιφέρειας ΑΜ-Θ,
κ. Δηµήτρη Σταµάτη, που ανέφεραν
µεταξύ άλλων: “...Πρόκειται για την
απαράδεκτη στάση του δηµάρχου
Ορφέα κ. Ευάγγελου Πουλιλιού, ο
οποίος υλοποιώντας τον δηµοσίως
διατυπωµένο εκβιασµό του (12-2-08,
Ράδιο Maximum FM) σε βάρος της
δασκάλας Χαράς Νικοπούλου, µε
ένα έγγραφό του της ζητά - σε ύφος
ιταµό - να εγκαταλείψει το σπίτι
που µένει τα τελευταία 4 χρόνια
και προορίζεται για τον χριστιανό
δάσκαλο που έχει οργανική θέση
στα µειονοτικά σχολεία. Η επίκληση
οικοδοµικών εργασιών συντήρησης
στο οίκηµα, είναι προσχηµατική
καθώς έχει αναλάβει τη συντήρηση
του εξ ολοκλήρου η κ. Νικοπούλου
και πάντα µε την άδεια του δηµάρχου
ο οποίος εσκεµµένα το λησµονεί.
Επειδή τέτοιες ενέργειες
υπερβαίνουν τα όρια δικαιοδοσίας
των αιρετών εκπροσώπων και
αποτελούν κατάχρηση εξουσίας
(δεν προηγήθηκε ούτε ενηµέρωση,
ούτε υπάρχει σχετική απόφαση του
δηµοτικού συµβουλίου) θεωρούµε ότι
αυτή η προσβολή προς µια δασκάλα
που δικαιώθηκε από το υπουργείο

Πουλιλιός - Χαρά
0-2;
κατά της Χαράς Νικοπούλου) και
προσπάθησε µέσα στο καλοκαίρι να
πάρει τη ρεβάνς.
Βεβαίως αυτό που τελικά πήρε
ήταν το τρίτο το µακρύτερο, καθώς
το άθλιο έγγραφό του αποδείχτηκε
τζούφιο. Ένα έγγραφο µε το οποίο
ζητούσε από την (διάσηµη πλέον)
δασκάλα και τον σύζυγό της εντός
10 ηµερών να αφήσουν το σπίτι
που τους είχε παραχωρήσει ώστε
να αποκαταστήσει τις αυθαίρετες
εργασίες που είχαν κάνει και να
το ετοιµάσει για τους επόµενους
δασκάλους που “θα το ζητήσουν”
(ως γνωστόν γίνεται σφαγή ποιος
πλειονοτικός δάσκαλος θα πρωτοεγκατασταθεί στο Μέγα Δέρειο...).
Έτσι, πετούσε στα σκουπίδια τον
λόγο που είχε δώσει προ τριετίας
στη Χαρά και µε βάση τον οποίο η
ίδια επένδυσε 8.000 ευρώ - όλες της
τις οικονοµίες - για να καταστήσει
το σπίτι κατοικήσιµο. Παράλληλα,
κρατούσε τον άλλο λόγο του, ότι θα
διώξει τη δασκάλα από το σπίτι,
αν δεν αποσύρει τη µήνυσή της σε
βάρος του Οσµάν Κασάικα που την
χτύπησε γιατί δήθεν «είχε µιλήσει
άσχηµα στη γυναίκα του». Το

ανοίγοντας τις εκδηλώσεις άρχισε να
ουρλιάζει ότι “υπάρχουν βρώμικα χέρια
που θέλουν να διαλύσουν το πανηγύρι”.
Από την ξεφτίλα όμως “έσπευσαν”
να τον γλυτώσουν οι δικοί μας, με
τον ισχυρισμό ότι το πανηγύρι έχει
θρησκευτικό χαρακτήρα (Σταμάτης,
Ντόλιος). Ο ισχυρισμός είναι φυσικά
σωστός, όμως πέρα από προκλητικός

για τους σουνίτες διοργανωτές (ο
θρησκευτικός χαρακτήρας συνδέεται
με την παραγκωνισμένη αλεβίτικη
παρουσία) ήταν εξαιρετικά άκαιρος
και προσέφερε σανίδα σωτηρίας στον
Μπεκήρουστα ο οποίος ανακάλυψε
τους “υπονομευτές” του. Έσπευσε
λοιπόν ξανά στο βήμα για να πει
- απευθυνόμενος ουσιαστικά στους
προλαλήσαντες και στους εκ Τουρκίας
ορμώμενους - ότι η μειονότητα είναι
τουρκική και μουσουλμανική, κι ότι
“το πανηγύρι έχει χαρακτήρα μόνο

Παιδείας για όσα έπραξε επί τρία
χρόνια στη θέση της και που έγινε
αληθινό
σύµβολο
ευσυνειδησίας
και φιλοπατρίας πανελληνίως, δεν
µπορεί να µένει αναπάντητη. Ζητάµε
από εσάς να επιληφθείτε του θέµατος
πριν διασυρθούν περαιτέρω οι θεσµοί,
η ίδια η ελληνική πολιτεία, σε µια
υπόθεση που φαίνεται να εξυπηρετεί
ταπεινά, ιδιοτελή κίνητρα, που ενδεχοµένως εξαντλούν το ρόλο και την

πολιτιστικό και να μην ξανακούσει
για θρησκευτικό” - επί λέξει! Η ζημιά
έγινε ακόμη χειρότερη όταν κάποιοι
ανεγκέφαλοι Έλληνες δημοσιογράφοι
όχι μόνο δεν κατάλαβαν τίποτε απ’
ό,τι παιζόταν αλλά και έδωσαν βήμα
στον πρόεδρα του τουρκοσυλλόγου
στα ...αθηναϊκά τηλεκανάλια! Τον
κάνανε φίρμα και ήρωα στη χειρότερη
στιγμή του, προκειμένου να
“πουλήσουν” έναν μειονοτικό
που δηλώνει Τούρκος! Το
γνωστό μας Μπουρδιστάν,
σε όλο του το μεγαλείο.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Το 90%
των επιγραφών γύρω από
την παλαίστρα ήταν στην
τουρκική, στο δελτίο Τύπου
όμως της Περιφέρειας ήταν
το “Καλώς ήρθατε” (είπαμε,
επικοινωνιακή
πολιτική).
Η ελληνική σημαία ήταν
παρούσα, χωρίς την τουρκική εφέτος
(πάλι καλά...). Τα χειροκροτήματα
ανύπαρκτα, όπως και στο Αλάν Τεπέ
(η αδιαφορία των ντόπιων ή και η
δυσαρέσκειά τους είναι πλέον έκδηλη).
Οι χριστιανοί θεατές ήταν πάλι
αρκετοί, απουσίαζε όμως και πάλι ένα
χορευτικό συγκρότημα ή μια μουσική
παρουσία της πλειονοτικής κοινωνίας.
Παρόντες ήταν επίσης Πομάκοι από το
βουλγαρικό χωριό Τσερνίτσεβο.

ουσία του θεσµού της τοπικής αυτοδιοίκησης σε συναλλαγή ή ψηφοθηρία
ή προσωπική εµπάθεια.”
Το επεισόδιο δεν έκλεισε οριστικά και καθώς η άλλη πλευρά δείχνει
να χαϊδεύεται στη γκλίτσα του
τσοµπάνη, δεν γνωρίζουµε αν ήταν
το τελευταίο τού σήριαλ. Να δούµε
για πόσο ακόµη θ’ ασχολούµαστε µε
τον Πουλιλιό και τα κατορθώµατά
του...

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΙΘΩΝΙΑ

ΞΕΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΑ
Σάρτη Χαλκιδικῆς

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

Παίρνουµε ἀφορµή ἀπό τά συµβαίνοντα στό
θαυµαστό µας Θρακιστάν καί ζητᾶµε τίς ἀπαντήσεις
σας στά κάτωθι δύο ἐρωτήµατα:
Βλέπετε µπροστά στό εἰκονιζόµενο τέµενος τοῦ
Μεγάλου Δερείου τόννους χωµάτων, δεκάδες σακκιά
τσιµέντο, ἄλλα οἰκοδοµικά ὑλικά καί τή µπετονιέρα
µπροστά στήν εἴσοδό του. Τί ἐργασίες φαντάζεστε
ὅτι ἐκτελοῦνται στό ἐσωτερικό του;
Α) Ξεσκονίζουν
Β) Βάφουν
Γ) Χτίζουν
Δ) Τίποτε ἀπό τά ἀνωτέρω, ἁπλῶς ἔχουν µιά ἰδιαίτερη
ἀντίληψη γιά τή διακόσµηση τῶν ἐξωτερικῶν χώρων
Ἡ σωστή ἀπάντηση εἶναι τό Β, κι αὐτό µέ τή σύµφωνη
γνώµη τῶν δύο ἀστυνοµικῶν πού ἔκαναν αὐτοψία
µετά ἀπό ἔγγραφη καταγγελία γιά παράνοµες
ἐργασίες. Σύµφωνα µέ τήν ἀναφορά τους ἁπλῶς
«κάτι βαψίµατα» κάνανε οἱ ἄνθρωποι!
Χάσατε; Δέν πειράζει, προσπαθεῖστε τώρα στό
δεύτερο ἐρώτηµα. Εἶστε λοιπόν ἕνας µή µειονοτικός,
χωρίς ἄκρες στίς ὑπηρεσίες καί στά κόµµατα, καί
πασχίζετε νά διορθώσετε τήν περίφραξη τοῦ σπιτιοῦ
σας, δίχως τήν σχετική ἄδεια τῆς Πολεοδοµίας. Σᾶς
γίνεται καταγγελία (πλῆθος γειτόνων δέν γουστάρει
τή φάτσα σας...) καί ἔρχεται ἔλεγχος. Τί πρέπει νά
κάνετε;
Α) Τήν προσευχή σας
Β) Τόν ἀναξιοπαθούντα
Γ) Τόν τσαµπουκά
Δ) Τόν Τοῦρκο
Δέν λέω, καί τό πρῶτο βοηθάει ἀλλά σύν Ἀθηνᾶ
καί χείρα κίνει: Κι ἄν ἐπιλέξετε κάτι ἄλλο ἀπό τό Δ,
ζήτω πού καήκατε, ἡ «ἰσονοµία καί ἰσοπολιτεία» θά
σᾶς ἔρθουν κατακούτελα...

Πανηγύρια στη Θράκη
και στον Πόντο
Αντιγράφουµε από το εξαιρετικό
Βlog του Σάββα Καλεντερίδη ένα
ενδιαφέρον απόσπασµα από άρθρο
για τα τεκταινόµενα στα πανηγύρια
του τουρκοκρατούµενου Πόντου.
Παραβάλετέ τα µε όσα γίνονται
στην ελληνική Θράκη (εκεί είναι
οι Αρµένιοι, εδώ οι Ποµάκοι, εκεί
απειλείται η ενότητα του κράτους,
εδώ της µειονότητας) και δείτε
διαφορά κρατικής αντιµετώπισης.
Η διαφορά της δηµοκρατίας από
τον ολοκληρωτισµό.
Στην ορεινή επαρχία Χεµσίν
κατοικούν µερικές χιλιάδες αρµενόφωνοι µουσουλµάνοι, οι λεγόµενοι
χεµσινλήδες. Εκεί κάθε χρόνο γίνονται τα καθιερωµένα πανηγύρια
των παρχαριών, που εδώ και τρία
χρόνια πήραν το χαρακτήρα οργανωµένων εκδηλώσεων υπό την
επω-νυµία Φεστιβάλ των Λιβαδιών
(Yeşil Yayla Festivali). Φέτος ήταν
προγραµµατισµένο να γίνει στις

Προστυχιά και ηλιθιότητα
Διάβασα προσεκτικά τη δήλωση του βουλευτή
Ξάνθης (ΠαΣοΚ) Τσετίν Μάντατζη, σχετικά με
αυτό που ονόμασε “διαστρέβλωση των δηλώσεών
του” της 11ης Ιουλίου 2088 σε ημερίδα για την
μειονοτική εκπαίδευση. Δεν θα μπω στην ουσία του
πράγματος, καθώς δεν έχω το αυθεντικό κείμενο
της δήλωσης στα τουρκικά, άλλωστε έχει και
μικρή σημασία αφού κι ο ίδιος ούτε παραθέτει τη
“σωστή” μετάφραση ούτε και αρνείται το μήνυμα
της δήλωσης. Ντόρο θέλει μονάχα να κάνει και να
κερδίσει τις εντυπώσεις του κοπαδιού.
Εκεί όμως που γίνεται εξοργιστικός ο Μάντατζη
είναι όταν μας δουλεύει όλους, πασχίζοντας να
αυτοπαρουσιασθεί ως “αριστερός”, “πασόκας” και
εχθρός της “παλαιοκομματικής απολυταρχίας της
κυβέρνησης”! Μιλάει λοιπόν για τη μειονότητα
η οποία, ως γνήσιο κομμάτι του ελληνικού
λαού, “θα οργανωθεί και θα ξεσηκωθεί και θα
τους μαυρίσει στις εκλογές, γιατί τους πήρε πια
χαμπάρι”! Εκεί λοιπόν κολλούσε ο “ξεσηκωμός”
που ξεστόμισε στην εκδήλωση κι όχι σε τίποτε
πονηρό εθνικιστικού περιεχομένου! Και η
περίοπτη θέση του τ. γραμματέα του τουρκικού
Προξενείου (Ιμπραήμ Τράκιαλη) στο νεότευκτο
Κέντρο Έρευνας της μειονοτικής Πολιτιστικής
Εκπαιδευτικής Εταιρείας*, δεν σημαίνει κάτι;
Τα κοινωνικά τους προβλήματα θέλει να λύσει ο
άνθρωπος κι επικαλείται μάλιστα και τα λόγια
του Μεγάλου Αρχηγού, του Γιώργου με τ’ όνομα:
“Οργανωθείτε - Αγωνισθείτε - Ξεσηκωθείτε”!

∆ιορισµοί ἰµάµηδων:
ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

1-3 Αυγούστου το 3ο Φεστιβάλ των
Λιβαδιών, µε διοργανωτή το σύλλογο
Gola Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği και
χορηγό των εκδηλώσεων τον φορέα
“The Christensen Fund”, που έχει έδρα
το Σάν Φραντζίσκο των ΗΠΑ. Υπό
το φόβο ότι οι κάτοικοι του Χεµσίν
θα κατηγορηθούν ως Αρµένιοι, ο
ελεγχόµενος από το κράτος σύλλογος
Hemşin Sosyal Sorumluluk ve Gelişim
Derneği υπέβαλε αίτηση στον έπαρχο
της περιοχής ζητώντας την ακύρωση
του φεστιβάλ που διοργάνωνε ένας
άλλος σύλλογος. Και όπως ήταν
φυσικό, ο κύριος καϊµακάµης ακύρωσε
τις εκδηλώσεις, υπό το φόβο των
...Αρµενίων.
Στη
συνέχεια
οι
διοργανωτές
απευθύνθηκαν στον δήµο Φιντικλί,
όπου, παρότι εκδηλώθηκαν ανάλογες
αντιδράσεις, το φεστιβάλ αναµένεται
να γίνει κανονικά. Το θέµα έχει πάρει
διαστάσεις στην τοπική κοινωνία και
στον δηµοκρατικό Τύπο της γείτονος.
Ας δούµε όµως τι δήλωσε για το
θέµα ο κ. Ισµαήλ Τζιχάν, ο οποίος
υπέβαλε την αίτηση ακύρωσης, εξ
ονόµατος των συµπατριωτών του:

Προφανώς ο τουρκαλάς έχει γνωρίσει πολλούς
κλινικά ηλίθιους Ελληνέζους - και σε όλα τα
επίπεδα... - για να ποντάρει ότι κάποιοι θα χάψουν
τέτοιες παπαριές. Όμως το χειρότερο δεν είναι η
βλακεία στη χώρα αυτή, αλλά ο συνδυασμός της
με την απουσία οποιασδήποτε ηθικής αναστολής.
Έτσι μόνον εξηγείται η κραυγαλέα προβολή των
δηλώσεων Μάντατζη από ελληνόφωνα ΜΜΕ της
περιοχής. Υπάρχει κανένας άλλος λόγος για να
το πράξει κανείς, πέρα από αυτόν που γεμίζει το
πορτοφόλι του;
* Αλήθεια, υπάρχει κάτι σαν σχεδιασμός που θα
απαντήσει στην πρωτοβουλία αυτή; Θα γίνει ένα
έστω από τα άπειρα πράγματα που θα έπρεπε να
είχαν υλοποιηθεί από δεκαετίες και τίποτε ακόμη
δεν έχει γίνει; Το ερώτημα φυσικά είναι απολύτως
ρητορικό. Ποιος δηλαδή να οργανώσει ποιούς, με
ποιό στόχο, και για ποιόν λόγο, πλάκα κάνουμε;

Νά πού κάτι πάει µπροστά καί µέσα στόν
Αὔγουστο, σέ σχέση µέ τά ζητήµατα τῆς Θράκης.
Προκηρύχτηκαν ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας οἱ
240 πολυσυζητηµένες θέσεις ἱεροδιδασκάλων
στίς Μουφτεῖες τῆς Θράκης γιά τή διδασκαλία
τοῦ Κορανίου, σύµφωνα µέ τόν περσινό νόµο
(3536/2007) πού ἐπιχειρεῖ νά βάλει τάξη σέ ἕνα
ἄθλιο τοπίο καί νά θεραπεύσει µιά βαρειά καί
χρόνια ἀρρώστεια.
Ἐπειδή ὅµως δέν πολυφηµιζόµαστε καί γιά
τίς ...ἰατρικές µας ἐπιδόσεις, κρατᾶµε µικρό
καλάθι. Θά περιµένουµε λοιπόν τήν ἐφαρµογή
τοῦ νόµου, τήν διενέργεια τῶν συνεντεύξεων,
τά ἀποτελέσµατα καί τότε θά µποροῦµε ἴσως
νά ποῦµε τί καταφέραµε ὡς πολιτεία...

“Ερεύνησα τον αµερικανικό φορέα
που είναι χορηγός των εκδηλώσεων.
Ο φορέας αυτός έχει ως σκοπό στο
καταστατικό του τη διενέργεια
ερευνών για την ίδρυση Μουσείου
Εθνογραφίας. Θα ετοιµάσουν το δικό
τους βιβλίο ιστορίας. Κάνουν έρευνα
και καταγράφουν τα τοπωνύµια, τα
ονόµατα των φαγητών, κάποιες λέξεις
που χρησιµοποιούν οι χεµσινλήδες.
Τα καταγράφουν όλα αυτά για να
µας πούνε ότι εµείς οι χεµσινλήδες
δεν είµαστε Τούρκοι και ότι έχουµε
αφοµοιωθεί. Για να µας πούνε ότι
είχαµε µια γλώσσα που την ξεχάσαµε,
διοργανώνουν αυτό το φεστιβάλ (...)
Οι ενέργειες αυτές γίνονται για να
πλήξουν την ενότητα της Τουρκίας
και για το λόγο αυτό υποβάλαµε
την αίτηση στον έπαρχο”. Ανάλογες
δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος του
συλλόγου Hemşin Sosyal Sorumluluk
ve Gelişim Derneği, Μουσά Αµπάι, ο
οποίος επίσης υπέβαλε αίτηση για την
ακύρωση του φεστιβάλ.
Η πρόεδρος του συλλόγου που
διοργανώνει το φεστιβάλ, Νιλιουφέρ
Τασκίν, δήλωσε: “Διοργανώνουµε

το φεστιβάλ εδώ και τρία χρόνια.
Ο στόχος µας είναι να αναδείξουµε
και να κάνουµε γνωστή παγκοσµίως
την πολιτιστική κληρονοµιά και την
οικολογική και φυσική ποικιλοµορφία
και οµορφιά του Πόντου. Θεωρούµε
κατά κάποιον τρόπο φυσικές τις
αντιδράσεις και πιστεύουµε ότι είναι
κακόβουλες και γίνονται µε σκοπό
να βλάψουν το έργο µας. Εµείς
πιστεύουµε σε ό,τι κάνουµε και
θεωρούµε ότι τελικά οι απαγορεύσεις
δεν θα µας βλάψουν”.
Ο γνωστός καλλιτέχνης Μπιρόλ
Τοπάλογλου, ο οποίος επίσης ανήκει
στην οµάδα των διοργανωτών, δήλωσε:
“Εδώ είναι το Χεµσίν, µια κρίσιµη
περιοχή. Ίσως την διεκδικήσουν οι
Αρµένιοι. Το να ακούγονται εδώ
τραγούδια στην αρµενική γλώσσα
και στη γλώσσα του Χεµσίν είναι
κακό. Εµείς δεν το θέλουµε αυτό.
Ούτε τραγούδια στα γεωργιανά
(λαζικά) θέλουµε. Ίσως κάποιοι τα
θεωρήσουν και αυτά αρµενικά. Έτσι
αντέδρασαν µερικοί στενόµυαλοι που
δεν ανέχονται τον πολιτισµικό πλούτο
της περιοχής...”

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 20-8-2008
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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΖΗΤΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΔΙΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΠΟΡΕΙΑΣ
ΣΥΜΠΤΥΞΗ*
Έγιναν προ ετών πολλές πρόχειρες
και αβασάνιστες συζητήσεις, σχετικά
µε το αν στη δηµοκρατική Χώρα µας
έχει δικαίωµα λόγου η Εκκλησία. Η
αστεία απάντηση ότι ο λόγος της
οφείλει να περιορίζεται «στα του
οίκου της» και στα του «διακριτού»
ρόλου της, δεν αντέχει σε σοβαρή
κριτική, εφ’όσον ο εκκλησιαστικός
λόγος, εκ της ετυµολογίας και
της κοινωνιολογίας του, δεν έχει
περιθώρια να παύσει να ασχολείται
µε τον άνθρωπο και µε όλα
ανεξαιρέτως τα προβλήµατά του.
Εάν συµφωνήσουµε ότι η πολιτική
είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου,
τότε ο εκκλησιαστικός λόγος θα
είναι οπωσδήποτε και ακοµµάτιστος
πολιτικός λόγος, όπως και ο πολιτικός
λόγος θεραπεύοντας την κοινωνία
δεν γίνεται να µην είναι και λόγος
εκκλησιαστικός.
Παρά τα ανωτέρω προλογικά,
που παρέλκει να συζητήσουµε επί
του παρόντος, οπωσδήποτε όµως
χρήζουν περαιτέρω αναλύσεως,
θα ευχόµουν, ως Επίσκοπος, να
µη χρειάζετο να οµιλήσω, επειδή
κυρίως στις επαρχιακές µας πόλεις,
οι ευαισθησίες και οι ισορροπίες
µεταξύ των ιθυνόντων, είναι λεπτές.
Μόνο επειδή το κέντρο του
ενδιαφέροντος της Εκκλησίας είναι
ο άνθρωπος και δια του ανθρώπου ο
Θεός, γι’αυτό, µε ευθύνη έναντι των
συνανθρώπων µας και υπόλογος
απέναντι του Θεού, αίροντας τις
συνέπειες οφείλω να διερωτηθώ:
· Υπάρχει αναπτυξιακός µαρασµός
που άρχισε να διαφαίνεται στην
περιοχή µας χωρίς να συναντά
ερρωµένη την αντίστασή µας;
·
Υπάρχει
παραθεώρηση
των
προβληµάτων µας, όσων ενυπάρχουν
κι όσων δηµιουργούνται εκ των
καθηµερινών αναγκών µας;

Cyprus’ problem: Racism!
Δεν πρόκειται για μαύρο
χιούμορ ή για κακόγουστη πλάκα, είναι
αυτό που ακριβώς που δημοσίευσε
ο Κυπραίος “ΠΟΛΙΤΗΣ” (27-72008): Καταγγελία σε βάρος των
Κυπρίων πατριωτών (“Κίνηση για τη
Σωτηρία της Κύπρου”, “Κίνηση για το
Ευρωπαϊκό Μέλλον της Κύπρου”) για
ρατσιστικό λόγο, από κάποιον Νίκο
Τριμικλινιώτη, επιστημονικό (sic)
Διευθυντή του Παρατηρητηρίου για το
Ρατσισμό στην Κύπρο (RAXEN)!
Το επαναλαμβάνω: Ο λεγάμενος
δόκτωρ κατήγγειλε στην “Αρχή κατά
του Ρατσισμού και των Διακρίσεων”
όσους πασχίζουν να διασώσουν την
ελληνική Μεγαλόνησο, την κατά το
ήμισυ Κατεχόμενη από Βρετανούς
και Τούρκους, από την ξενοπλημμύρα
και τον εποικισμό! Η μπάλα πήρε
πολλούς: Τους πρωταγωνιστές των

· Υπάρχει ολιγωρία στην διεκδίκηση
αιτηµάτων µας και στην επίρρωση
της οξύτητός των στο παρόν, αλλά
και στο εγγύς µέλλον µας;
· Υπάρχει αντικειµενική δυσκολία
στο συντονισµό ενεργειών από
κοινού, εξάπαντος εξασφαλιζοµένου
µηδενικού κόστους για οποιονδήποτε
εκ των τοπικών παραγόντων µας;
Ειλικρινώς δεν γνωρίζω ακριβώς
τις αιτίες, βιώνω όµως τραγικώς τα
αποτελέσµατα. Και εξηγούµαι:
1. Περί του περιβοήτου Αγωγού,
οι εβρίτες τελικώς γνωρίζουµε τα
λιγώτερα. Ποιά η πορεία του, ποιά
τα οφέλη του, ποιές οι επιπτώσεις
του; Ποιά θα είναι η δική µας
συµµετοχή στην χάραξη αυτών των
προδιαγραφών; Εξακολουθώ να έχω
θετική γνώµη για την πραγµάτωσή
του αλλά µε γνώση και επίγνωση.
2. Περί του λιµανιού, ακούσαµε για
την άγνωστη έννοια και προοπτική
της «συγχωνεύσεώς» του µε τα
λιµάνια της Καβάλας και της
Θεσσαλονίκης. Τι σηµαίνει αυτό;
Έχει σχέση µε την αυτοτέλεια και την
δυναµική του λιµανιού που θέλαµε;
3. Η διακοπή - περικοπή των
πτήσεων της Ολυµπιακής, κυρίως
της πρωϊνής, καθώς και η παύση
του ιστορικού σιδηροδροµικού
δροµολογίου Αθηνών - Ορµενίου,
που συντελέσθηκαν µε καθόλου η
µε αστείες προφάσεις.
4. Η αδύναµη σύνδεσή µας µε
τη Σαµοθράκη και αυτής µε τα
υπόλοιπα λιµάνια της Χώρας απ’

ευθείας.
5. Η φοβερή εγκατάλειψη του Γ.Π.Π.
Νοσοκοµείου µας παρά τις φιλότιµες υπεράνθρωπες προσπάθειες
γιατρών και νοσηλευτών, χωρίς
πληρότητα των ειδικοτήτων, µε
τραγικές ελλείψεις, υποδοµών και
συντηρήσεων, κλινών κλπ.
6. Η ίδρυση της Λιµενικής
Ακαδηµίας µε την θρυλούµενη και
αλλεπάλληλα µετακινούµενη έδρα
της.
7.
Η
ίδρυση
Αρχαιολογικού
Μουσείου και η περισυλλογή σ’αυτό
των διασπαρέντων αρχαιοτήτων του
Νοµού µας (από Δορίσκο, Φέρες,
Διδυµότειχο, Δέρειο).

8. Η µετεγκατάσταση της Εφορείας
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων από την
Καβάλα στην Κοµοτηνή και όχι στην
Αλεξανδρούπολη, όπως προβλέπει το
σχετικό ΦΕΚ.
9. Η ερήµωση του παλαιού και του
παµπάλαιου Νοσοκοµείου που δηµιουργούν απορία για τη διαχείρηση
της δηµόσιας περιουσίας.
10. Η επαπειλούµενη κένωση του
Δέλτα του Έβρου από του κυνηγούς
και τους ψαράδες µε τις απρόβλεπτες
η µάλλον τραγικές εθνικά συνέπειες.
Περί των ανωτέρω, γνωρίζω ότι θα
εγερθούν ενστάσεις και εύχοµαι
να µου είναι αποστοµωτικές. Το
ζητούµενο, που είναι «η έγερση», θα
έχει επιτευχθεί. Παρακαλώ, όµως, να
µη βιαστεί κανείς να µε κατηγορήσει
για ανάµιξη στα κοινά πέραν
των ορίων και των αρµοδιοτήτων
µου. Επειδή θα ερείδεται επί
παντελώς αναληθούς γεγονότος.

Υποπτεύοµαι ότι εξέλιπαν τα
περιθώρια πλέον και υπολειπόµεθα
σε πολλά πια. Δεν έχω πρόθεση να
αναλάβω πρωτοβουλίες αλλά θα
περιµένω, «ως καλός στρατιώτης»,
να συστρατευθώ µε όλους όσους,
προµηθούµενοι των συµφερόντων
του τόπου µας, θα κινηθούν
δυναµικά.
Η γενικότερη σήψη του δηµοσίου
βίου ας µη µας τροµάξει. Δεν εγγίζει,
ούτε στο παραµικρό, τους δικούς µας
κάθε βαθµίδος πολιτικούς ταγούς
και είµαστε υπερήφανοι γι’ αυτούς.
Πρέπει όµως να µας προσκαλέσουν
να συµπαραταχθούµε µαζί τους
ώστε µε ακλινείς βηµατισµούς να
σταµατήσουµε την επί
πλέον επιβράδυνση της
αναπτύξεως του τόπου
µας η οποία ελλοχεύει
παντοδαπούς κινδύνους,
περί των οποίων, το γε
νυν έχον, «κρείττον το
σιγάν».
Ο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΑΝΘΙΜΟΣ

* Δηµοσιεύουµε στόν «Α» τό κείµενο
τοῦ Σεβασµιωτάτου, καθώς ἄσχετα
µέ τίς ἐκτιµήσεις µας (εἰδικά ἐκεῖ
στήν τελευταία παράγραφο δέν µᾶς
βρίσκει πολύ σύµφωνους), τέτοιες
παρεµβάσεις πρέπει νά εἶναι τό
ζητούµενο. Ὄχι νά ἀναλώνεται βέβαια
ἕνας ἐπίσκοπος στά καθηµερινά
ἀλλά ὅταν βλέπει µιά συνολικά
παρακµιακή πορεία τοῦ τόπου καί τοῦ
λαοῦ του, δέν µπορεῖ νά σιωπᾶ (καί
στ’ ἀλήθεια ἀποροῦµε µέ τήν τακτική
Ἱερώνυµου). Δέν γνωρίζουµε νά ἔλαβε
ὁ µητροπολίτης κάποιαν ἀπάντηση
ἀπό τούς κρατοῦντες ἀλλά εἶναι
σηµαντικό νά γνωρίζουν ὅτι πέρα ἀπό
τήν (βεβαρυµένη) ἀντιπολίτευση θά
πρέπει πάντα νά συνυπολογίζουν καί
τή γνώµη τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Δέν
εἶναι καί λίγο...

ΔΩΡΟ «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ»!

δύο προαναφερθεισών οργανώσεων,
τον δικαστή Λ. Λουκαΐδη, τον πρώην
υπουργό Κλόκκαρη, τον Βία Λειβαδά,
τον Γ. Νικολάου, μέχρι και τους
δημοσιογράφους που πρόβαλαν τις
εκδηλώσεις των ανωτέρω!

Τήν ἰδέα µᾶς δώσατε κάποιοι
ἐξ ὑµῶν καί λέµε νά τήν προτείνουµε
σέ ὅλους: Σέ φίλους κι ἀνθρώπους
πού ἀγαπᾶτε - κι ἐκτιµᾶτε ὅτι εἶναι
πιθανόν νά πιάσει τόπο - κάντε δῶρο
µιάν ἐτήσια συνδροµή τοῦ «Α»!

Εντάξει,
παντού
είναι
εξωφρενική η παπαρολογία των
ρατσιστολόγων και στην Ελλάδα έχουμε
πια πολύ ικανοποιητική εμπειρία. Όμως
ειδικά στην Κύπρο για να λες ότι “το
βασικό νομικό, αλλά και ηθικό πολιτικό
ζήτημα είναι η διαφύλαξή μας από τον
ρατσιστικό λόγο” και να συγκρίνεις
όσους μιλούν σήμερα για τη σωτηρία
της Κύπρου με κείνους που “θέλησαν να
σώσουν τη Γερμανία από τους Εβραίους,
την Ελλάδα από τον κομμουνισμό, την
Κύπρο από τον Μακάριο, τη Χιλή από
τον Αλιέντε”, και να καλείς τις Αρχές “να
αναχαιτίσουν την εθνικιστική ρατσιστική
λαίλαπα”, έχοντας στα δέκα μέτρα
απέναντι τα ασκέρια του Αττίλα, πρέπει
να είσαι απύθμενα ΜΑΛΑΚΑΣ.

Εἶναι κάτι πού ἤδη ἀπό χρόνια
σποραδικά γίνεται ἀπό συνδροµητές
σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα (µέ κορυφαῖα
παραδείγµατα µερικούς ἐξαίρετους φίλους ἀπό τήν Ἀθήνα,
τή Θήβα, τίς Σέρρες, τήν Ξάνθη...) ἀλλά θά µποροῦσαν νά
τό πράξουν κι ἄλλοι, ἐφόσον θεωροῦν ὅτι ἀξίζει τόν κόπο.
Μέ τόν τρόπο αὐτόν τόν µέν «Ἀντιφωνητή» βοηθᾶτε νά
ἐπιβιώσει καί νά προχωρήσει, στούς δέ φίλους σας κάνετε
ἕνα πρωτότυπο δῶρο οὐσίας, πού µπορεῖ νά τό βροῦν
ἀναπάντεχα ἐνδιαφέρον.
Ἔρχονται λοιπόν γιορτές; Ἐπικοινωνῆστε µαζί µας,
δίνοντάς µας πλήρη στοιχεῖα διεύθυνσης τοῦ ἑορτάζοντος
καί µεῖς καταχωροῦµε τόν ἑορτάζοντα στούς συνδροµητές
µας, στέλνοντας κι ἕνα δωροκουπόνι ἐτήσιας συνδροµῆς. Ἄν
µέ τή λήξη τῆς συνδροµῆς θελήσει ὁ ἴδιος νά τήν ἀνανεώσει,
αὐτό θά εἶναι πλέον δική του ἀπόφαση...
Τό θεωρεῖτε καλή ἰδέα; Βάλτε το ἀµέσως µπρός!
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Κραυγή απόγνωσης!

Μαύρο καλοκαίρι
(και) στη Ροδόπη
Στην ανακοίνωση του Τομέα Οικονομίας της ΝΕ ΠαΣοΚ
Ροδόπης, σχετικά με το οικονομικό κλίμα της περιοχής,
η διάγνωση δεν λαθεύει. Άσχετα με την πλήρη διαφωνία
μας στο “δια ταύτα” (αφού για μας το συγκεκριμένο
κόμμα δεν αποτελεί πηγή καμμιάς σοβαρής ελπίδας), δεν
μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε ότι:
• Η πρωτοφανής ακρίβεια αφορά τη συντριπτική
πλειοψηφία του πληθυσμού και έχει καταστεί πλέον
ενδημικό κερδοσκοπικό φαινόμενο
• Η πιο αισιόδοξη προοπτική για τη μεταποίηση και τα
εργοστάσια της Θράκης και της Β. Ελλάδας εξαντλείται
στην ευόδωση διαπραγματεύσεων με αποτυχημένους
επιχειρηματίες, με τους εργαζόμενους σε διαρκή
ανασφάλεια και με το κράτος να καθεύδει, παρεμβαίνοντας
κατόπιν εορτής
• Ο τουρισμός στη Ροδόπη είναι ουσιαστικά άγνωστη
λέξη, παρά τις τεράστιες προοπτικές που άνοιξαν για αυτόν
(π.χ. εξαιτίας της εισόδου της γειτονικής Βουλγαρίας στην
Ε.Ε.) και παρά την αργή μά σταθερή πρόοδο γειτονικών
νομών, για την οποία βέβαια η κυβέρνηση είναι θεατής
που επαναπαύεται στην όποια ευνοϊκή συγκυρία
• Οι αγρότες – κτηνοτρόφοι – αλιείς απελπισμένοι
αναζητούν σωτηρία από όποια ευκαιρία εμφανίζεται
περιστασιακά (π.χ. διεθνής άνοδος της ζήτησης
δημητριακών), με την κυβέρνηση ενίοτε και τροχοπέδη σε
περιπτώσεις όπως στο θέμα των επιστροφών του ειδικού
φόρου καυσίμων
• Τα υπό «εξυγίανση» ασφαλιστικά ταμεία βρίσκονται προ
του φάσματος της χρεοκοπίας και ήδη άρχισε νέος γύρος
συζητήσεων για την αύξηση των εισφορών και τη μείωση
των συντάξεων, με τους αρμόδιους να παρακολουθούν
αμήχανοι
• Η ανταγωνιστικότητα της χώρας διεθνώς καταγράφει
τη μία βουτιά μετά την άλλη και το έλλειμμα στο
εμπορικό ισοζύγιο βρίσκεται ήδη σε επίπεδα «άκρως
ανησυχητικά».
Είναι μία εύκολη λύση να απαντά κανείς στα δομικά
προβλήματα της χώρας προτείνοντας άλλον διαχειριστή,
που “θα τα καταφέρει καλύτερα”. Όμως καθώς οι
ψευδαισθήσεις μάς τελείωσαν από χρόνια, τα γράφουμε
μόνο για να θυμίζουμε το χάλι μας, να ψάχνουμε τις
προσωπικές ευθύνες όλων και τα αίτια της συλλογικής
μας κακοδαιμονίας και πέρα από τους “έρημους κι
απρόσωπους” εκπροσώπους μας στο πολιτικό σύστημα...

Αποκλειστικό – ο «Α» µε την
Κυβέρνηση στις διακοπές της!
Ενώ εσείς κάνετε
τις διακοπές σας
παρακολουθώντας
συνάµα
την
ολυµπιάδα
του
Πεκίνου,
οι
συντάκτες του «Α»
αγρυπνούν και σας
παρουσιάζουν την
Κυβέρνηση σε πλήρη
δράση µέσα στο
κατακαλόκαιρο! Αφού εντοπίσαµε σύσσωµη
την ελληνική Κυβέρνηση στο κτήµα τού πάντα
φιλόξενου κ. Μαγγίνα, αυτή µας επέτρεψε
να την φωτογραφίσουµε από κάθε οπτική
γωνία, την ώρα που απολάµβανε τη σκιά της
ξαπλωµένη κάτω απ’ τα δέντρα, ενώ απάντησε
και στις ερωτήσεις µας:
«Α»: Σας κατηγορούν πως απουσιάζετε από
σηµαντικές εξελίξεις που συµβαίνουν στη χώρα
και διεθνώς, και πως είσαστε κρυµµένη στο
καβούκι σας. Τι αντιτείνετε σ’ αυτά;
Κυβέρνηση: Εγώ κρυµµένη στο καβούκι µου;
Ποτέ! Ελεεινές συκοφαντίες! Όσοι τα λένε αυτά,
είναι οι ίδιοι που λένε πως περνάω αντιλαϊκά
νοµοσχέδια µέσα στο καλοκαίρι! Γίνεται να
πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα αυτά; Έλεος!

Αξιότιµε κύριε Διευθυντή,
Φέτος το καλοκαίρι πραγµατοποίησα ένα
µεγάλο µου όνειρο: βρήκα ένα ωραίο περιβόλι
στην περιοχή των Υφαντών, το αγόρασα,
αγόρασα κι ένα τρακτεράκι, κι άρχισα επιτέλους
να ασχολούµαι µε την κηπουρική, γιατί η ζωή

µέσα στην Κοµοτηνή, που ήδη µετατράπηκε σε
τσιµεντούπολη, έχει καταντήσει αφόρητη για τις
συνθλιµµένες αντοχές µου. Όµως η απόπειρά
µου να αλλάξω τρόπο ζωής εµποδίζεται από
την αδυναµία µου να επιστρέψω στο σπίτι µου,
λόγω της άθλιας σήµανσης που υπάρχει στον
παράδροµο της νέας εξόδου της πόλης µας και
στην κατεύθυνση από Κοµοτηνή προς Ξάνθη.
Θα γίνω συγκεκριµένος: την πρώτη φορά
που πήρα το τρακτέρι µου για να φτάσω στο νέο
µου περιβόλι, µπήκα στον παραπάνω παράδροµο,
πέρασα µπροστά από τον Νεντίµ, και φτάνοντας
στο ύψος της γέφυρας έστριψα δεξιά, στον
χωµατόδροµο, ο οποίος και οδηγεί στο κτήµα µου.
Όταν τέλειωσα µε τις γεωργικές µου εργασίες,
πήρα το δρόµο της επιστροφής. Βρέθηκα όµως
αντιµέτωπος µε µία δυσάρεστη έκπληξη: µόλις
βγήκα από τον χωµατόδροµο κι έφτασα ξανά
πίσω στον παράδροµο, αντίκρισα µπροστά µου τις
πινακίδες που βλέπετε στην πρώτη φωτογραφία:
το «στοπ» και το σήµα της υποχρεωτικής
κατεύθυνσης προς τα δεξιά! Δεν ήξερα τι να κάνω:
ήθελα να στρίψω αριστερά στον παράδροµο, που
είναι έτσι κι αλλιώς διπλής κατεύθυνσης, για να
επιστρέψω στην Κοµοτηνή, όµως η πινακίδα µού
επέβαλλε να στρίψω δεξιά! Και το χειρότερο: δεν
µπορούσα ούτε δεξιά να στρίψω, γιατί τον δρόµο

«Α»: Θα µπορούσατε δηλαδή να µας παρουσιάσετε
κάποιες από τις δραστηριότητές σας αυτήν την
εποχή;
Κυβέρνηση: Ασφαλώς: πήρα µέτρα για την
βενζίνη βάζοντας πλαφόν, αγωνίστηκα για την
δηµοκρατία διασφαλίζοντας την ελευθερία
έκφρασης, απάντησα µε σαφήνεια και καθαρότητα
στις συνεντεύξεις που µου ζητήθηκαν, απέφυγα
τα σάλια γιατί δηµιουργούν λάσπη.
«Α»: Θεωρείτε, δηλαδή, πως όταν «περπατάτε»
αφήνετε πίσω σας σάλια και λάσπες;
Κυβέρνηση:
Εγώ;
Ποτέ. Για να συµβεί
αυτό θα πρέπει να
«περπατώ»,
κάτι
που το αποφεύγω
επιµελώς. Άλλωστε
έδωσα υπόσχεση στον
ελληνικό λαό: καθαρά
χέρια, πάταξη της
διαφθοράς, καθαρά
σάλια!
«Α»:
Σκέφτεστε
καθόλου την ενεργό δράση, κάποτε, έστω και στο
απώτατο µέλλον;
Κυβέρνηση: Μα είµαι σε διαρκή δράση. Γιατί,
µην ξεχνάτε: όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Και
κυρίως: όσο τα σκαλίζεις, βρωµάνε! Άρα, κάνω
ό,τι καλύτερο περνάει απ’ τις κεραίες µου!
«Α»:
Ήσασταν
διαφωτιστικότατη!
Σας
ευχαριστούµε πολύ!
Γ.Σ.

τον έκλεινε η προστατευτική µπάρα που χωρίζει
τον παράδροµο από την κεντρική αρτηρία της
δυτικής εξόδου της πόλης µας! Τι να κάνω, τι να
κάνω, αφού κάθισα δύο ώρες αναποφάσιστος, είπα
να φανώ νοµοταγής: λέω, αυτό απαιτεί η σήµανση,
αυτό θα κάνω. Βάζω λοιπόν µπρος το τρακτέρ,
τσαλαπατώ το προστατευτικό κιγκλίδωµα και
στρίβω δεξιά.
Βγήκα στον κεντρικό δρόµο, πέρασα τη
γέφυρα πριν τη διασταύρωση των Υφαντών και
σταµατώ στα φανάρια. Στόχος µου ήταν πάντα
να γυρίσω πίσω στην Κοµοτηνή, όµως από την
κεντρική αρτηρία κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο.
Σκέφτηκα λοιπόν να ξαναµπώ στον παράδροµο
που ξεκινούσε και πάλι µετά τη γέφυρα. Λέω,
δεν είναι δυνατόν, από εκεί θα µπορώ να
επιστρέψω στην Κοµοτηνή, χωρίς να χρειάζεται
να φτάσω στον Ίασµο για να γυρίσω πίσω.
Μόλις όµως ξαναµπήκα στον παράδροµο, νέα
δυσάρεστη έκπληξη µε περίµενε: στην είσοδό του
αντίκρισα τη σήµανση που βλέπετε στη δεύτερη
φωτογραφία, σύµφωνα µε την οποία το κοµµάτι
αυτό του παράδροµου είναι µονόδροµος, µα είναι
ταυτόχρονα και αδιέξοδο!!! Τι να κάνω, τι να κάνω,
άλλη επιλογή δεν είχα: έπρεπε να ακολουθήσω
τη σήµανση, καθότι είµαι πάντα και νοµοταγής
πολίτης. Έτσι προχώρησα ίσια µπροστά στον
παράδροµο-µονόδροµο, όπως µου όριζε το σήµα,
και µετά από καµιά εκατοστή µέτρα, έφτασα
πράγµατι σε αδιέξοδο! Επειδή όµως ο δρόµος είναι
µονόδροµος, δεν µπορούσα πια να γυρίσω πίσω!!!
Τώρα που σας γράφω, εξακολουθώ να
είµαι εγκλωβισµένος στον παράδροµο-µονόδροµοαδιέξοδο! Ευτυχώς που κράτησα απ’ την παλιά µου
ζωή την κακιά συνήθεια να µπαίνω στο ίντερνετ,
κι έχω πάντα µαζί µου το λάπτοπ µε την ασύρµατη
σύνδεση. Χάρη στο λάπτοπ µου επικοινωνώ
µαζί σας. Όπως καταλαβαίνετε, βρίσκοµαι σε
απόγνωση. Ελπίζω να γνωστοποιήσετε την
επιστολή µου στους αρµόδιους, µήπως και
αλλάξουν την σήµανση και κατορθώσω να
απεγκλωβιστώ. Διότι, δεν λέω, καλά και τα
γλυκά του Νεντίµ, αλλά δεν γίνεται να πηγαίνω
συνέχεια εκεί µε τα πόδια, ούτε και τρέφεται
κανείς µόνο µε ετοιµατζίδικα. Πρέπει επειγόντως
να βγάλω το τρακτέρ µου απ’ το αδιέξοδο, σας
ικετεύω βοηθήστε µε!!! Αφήνω τα πλήρη στοιχεία
µου στη διάθεσή σας και υπογράφω εδώ µόνο µε
τα αρχικά µου. Σας ευχαριστώ,
Γ.Σ.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΕΙΣ (2ο)
Η τηλεόραση, κυρίως η ιδιωτική, έχει αναλάβει δίκην
εργολαβίας τον ρόλο του προστάτη διαφόρων αιρέσεων ή
σκοτεινών οργανώσεων, έναντι αδρών ανταλλαγμάτων, ενώ η
Εκκλησία βρίσκεται πάντα στό στόχαστρο είτε από εμπαθείς
είτε από αθεολόγητους και ενίοτε από όσους τελούν υπό
διατεταγμένη υπηρεσία.
Για να απαξιωθεί ο λόγος της Εκκλησίας μεθοδεύεται το
εξής τέχνασμα: καλούνται σε διάφορες εκπομπές άνθρωποι
με απόψεις που εξυπηρετούν τα σχέδια των ιδιοκτητών και
αποκλείονται αυτοί με ακραιφνή ορθόδοξα κριτήρια. Και αυτό
γιατί οι τελευταίοι αφενός μεν μπορούν να σταθούν σε δύσκολες
θεωρητικές συζητήσεις και αφετέρου παρουσιάζουν με την όλη
εικόνα τους ένα παράδειγμα της ζωντανής θεολογίας μας.
Αλλά οι διευθυντές καλούν επίτηδες ως επί το πλείστον δήθεν
εκπροσώπους της Εκκλησίας (άγνωστο από πού πήραν ευλογία)
που με τις υπερβολές και τις αστοχίες τους κάνουν περισσότερο
κακό παρά αν έμεναν σιωπηλοί. Οι παρουσιαστές πάλι για να
εμφανίσουν την Εκκλησία ως οπισθοδρομική προκαλούν τον
ιερέα ή τον λαϊκό πιστό ώστε να συνηγορήσει στην άποψή τους,
αφού η ορθή απολογητική σημαίνει και αντιδραστικότητα για
τους ανίδεους περί της πίστης.
Από τη αντίθετη πλευρά παρατηρείται (από απολογητικό ζήλο
πάντα) η υπέρβαση των ορίων της παράδοσης σε θέματα που
δεν χωρούν καινοτομίες και πάλι γίνεται ζημιά στίς συνειδήσεις
των πιστών. Παραλείπουμε το πώς διαφημίζονται διάφορες
νεοεποχίτικες ομάδες που κρύβουν το θρησκευτικό τους
προσωπείο.
Μιχαήλ Ανδρεάδης
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Ἕνας Τοῦρκος
ἀγωνιστής ἔφυγε
Στίς 11 Αὐγούστου ἀνακοινώθηκε
ἀπό τό Ἐπαναστατικό Λαϊκό Ἀπελευθερωτικό Κόµµα – DHKΡ ὅτι
ὁ γενικός γραµµατέας καί ἡγέτης
του, ὁ ἐπονοµαζόµενος χαϊδευτικά
καί «θεῖος», ὁ Ντουρσούν Καρατάς,
πέθανε ἀπό καρκίνο στό ὁλλανδικό
νοσοκοµεῖο ὅπου νοσηλευότανε.
Ὁ Κοῦρδος στήν καταγωγή Ντουρσούν Καρατάς εἶχε γεννηθεῖ πρίν
56 χρόνια στό Ἐλαζίγ. Τό 1978
ἵδρυσε στήν Κωνσταντινούπολη
τήν Ἐπαναστατική Ἀριστερά (DevSol), τήν ὀργάνωση τῆς ὁποίας
τελειοποίησε µέσα ἀπό τή φυλακή
Μπαϊράµπασα πού τόν ἔριξε ἡ
χούντα τοῦ Ἐβρέν. Ἦταν ἀπό
κείνους πού ὄχι µόνο καταδίκασαν
τήν τουρκική εἰσβολή στήν Κύπρο πρωτοσυνελήφθη γράφοντας τέτοια
συνθήµατα - ἀλλά καί ἐκτέλεσαν
πολλούς ἀπό τούς συντελεστές τοῦ
φασιστικοῦ κράτους καί τοῦ Ἀττίλα
µέ τίς Ἔνοπλες Μονάδες Ἐνάντια στή

Ἀλληλογραφοῦµε
Από τον φίλο Π.Κ. (Κοµοτηνή),
λάβαµε και δηµοσιεύουµε την
κάτωθι επιστολή:
Κύριε διευθυντά,
Στο θέµα που ξέσπασε µε τη δασκάλα
του Μεγάλου Δερείου, τη σπουδαία
Ελληνίδα
Χαρά
Νικοπούλου,
είχαµε και µία αποκαλυπτική
στιγµή, στο τηλεκανάλι ΔΕΛΤΑ
της Αλεξανδρούπολης. Κι όταν λέω
αποκαλυπτική εννοώ αποκαλυπτική
της παράνοιας που επικρατεί στην
Ελλάδα. Ήταν η στιγµή στην οποία
τηλεφώνησε ο γνωστός ΗΡΩΑΣ της
πατρίδας µας, ο Στήβεν Λάλας και
δήλωσε ότι συµπαραστάθηκε στη
δασκάλα: Τηλεφώνησε στον κύριο
που έχει το αξίωµα του Έλληνα
Δηµάρχου Ορφέα και τον ρώτησε
γιατί στρέφεται κατά της κ. Χαράς.
Έ, αυτό το θεώρησαν φαίνεται
απαράδεκτο, τόσο ο δηµοσιογράφος
του καναλιού κ. Δηµοσθένης Δούκας,
όσο και ο οµιλών στο δελτίο δάσκαλος
κ. Πασχάλης Χριστοδούλου. Του
επιτέθηκαν
αναφέροντας
το
γεγονός ότι φυλακίστηκε στις ΗΠΑ
ως ...µοµφή! Λέω λοιπόν ότι ή οι δύο
αυτοί κύριοι αγνοούν την υπόθεση
- αν είναι δυνατόν! - στην οποία ο κ.
Λάλας έδωσε 16 χρόνια από τη ζωή
του, ή έχουµε παραφρονήσει - κι
αυτοί που τα ξεστόµισαν κι εµείς που
τα ακούσαµε χωρίς να ξεσηκωθούµε.
Αντί να δείξουν σεβασµό σε έναν
άνθρωπο που θυσίασε τα πάντα για
τον τόπο του (και τους κωλοέλληνες),
βγήκαν να τον κατηγορήσουν ως
...φυλακόβιο! Αυτός ο άνθρωπος,
ο τελευταίος ήρωας αυτής της
ξεπεσµένης χώρας, να εγκαλείται
από τον δηµοσιογράφο και τον
δηµοδιδάσκαλο όχι για µια ενέργειά
του στο τρέχον ζήτηµα (που θα
µπορούσε να είναι και άστοχη) αλλά
για το γεγονός ότι όσο εργαζόταν στις
αµερικανικές µυστικές υπηρεσίες
παρείχε πληροφόρηση επί δεκαετίες

ΣΑΤΙΡΙΚΑ τοῦ Καρυωτάκη

Φασιστική Τροµοκρατία (FTKSME)
καί τίς Ἔνοπλες Ἐπαναστατικές
Δυνάµεις (SDB)! Ὀργάνωσε καί
µετεῖχε στήν πολυήµερη ἀπεργία
πείνας τοῦ 1984 (75 µέρες) καί στή
δίκη τῆς ὀργάνωσης διάβασε τό
µανιφέστο της, κι ἀναδείχτηκε σέ
σύµβολο ἀντίστασης. Ἀργότερα ἡ
ὀργάνωση διασπάστηκε, χτυπήθηκε
σφοδρά ἀπό τήν Ἀστυνοµία καί
φονεύτηκαν πολλά µέλη της. Τό
1992 κι ἐνῶ ὁ ἴδιος εἶχε διαφύγει στήν
Εὐρώπη, ἡ Ἀστυνοµία σκότωσε καί
τή γυναίκα καί συναγωνίστριά του,
Σαµπαχάτ. Στούς ἀγαπητούς µας
φίλους τοῦ DHKC ἐκφράζουµε τά
συλλυπητήριά µας.

Ἀπό τίς ἐκδόσεις ΑΡΜΟΣ κυκλοφόρησε τό τελευταῖο βιβλίο τοῦ
Σαράντου Καργάκου, τό ἀφιερωµένο στόν ποιητή Καρυωτάκη καί
στούς σατιρικούς του στίχους, µέ ἀφορµή τά 80 χρόνια ἀπό τόν θάνατό
του. Ὁ γνωστός, κορυφαῖος µας ἱστορικός καί φιλόλογος ξανακοιτᾶ
γιά λογαριασµό µας τό ἔργο τοῦ αὐτόχειρα τῆς Πρέβεζας καί
φωτίζει διαφορετικά τό ἔργο καί τήν αὐτοκτονία του (συγκρίνοντάς
την µέ κείνην τοῦ Μαγιακόφσκι). Στήν ἐξόχως διαφωτιστική
εἰσαγωγή παρατίθενται στίχοι τοῦ
µοναχικοῦ ποιητῆ καί σχολιάζονται
µέ τρόπο πού νά ἀποδεικνύεται ἡ
πολιτική ἄρνηση τοῦ Καρυωτάκη
νά ἐνταχθεῖ σέ ἰδεολογίες καί
κοµµατικά στρατόπεδα, κάτι πού
τοῦ στοίχισε σωρεία παρεξηγήσεων
καί κακεντρεχῶν χαρακτηρισµῶν.
Αὐτόν τόν νέο, γενναῖο κόσµο, τόν
µάταιο καί κενό πού ἐγκατέλειψε µέ
ἕναν πυροβολισµό ὁ ποιητής, πρίν
τόν χαιρετίσει τόν χλεύασε καί τόν
σάρκασε κατ’ ἐπανάληψη καί µέ
τρόπο µοναδικό καί ἀναµφίλεκτο. Ἄν
θέλουµε µιάν ἐνθαδική, τίµια µατιά
στήν µοντερνικότητα, τά Σατιρικά
τοῦ Καρυωτάκη εἶναι ἐδῶ καί µᾶς
τήν προσφέρουν.

και στην εκάστοτε κυβέρνηση
της πατρίδας του! Θέλετε κι άλλη
απόδειξη της εθνικής µας κατάντιας,
ακόµα και στην “ακριτική” περιοχή
µας;

κατεδαφίζονται 218 εκκλησίες και
336 παρεκκλήσια” (βυζαντινά του
Παπικίου Όρους). Το ίδιο αναφέρεται
και από τον Σλάβτσεφ στην ιστορία
των Βουλγάρων.

Από την κ. Αιµιλία Λαδοπούλου,
αντιπρόεδρο της Εθνικής Ενώσεως
Βορείων Ελλήνων και επίτιµο πρόεδρο της Ενώσεως Κοµοτηναίων,
(Αθήνα) λάβαµε επιστολή σχετικά
µε την ταυτότητα των Ποµάκων,
όπου µεταξύ άλλων αναφέρει:

Με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου
(1913) η περιοχή της Θράκης δίδεται
στους Βουλγάρους. Οι Ποµάκοι
υφίστανται
φοβερές
διώξεις,
δέχονται τροµερές πιέσεις για να
εκβουλγαριστούν. Τους οδηγούν δια
της βίας στον Άρδα ποταµό και τους
βαπτίζουν.

...Τόν 7ο αιώνα µ.Χ. εµφανίζονται οι
Βούλγαροι στο προσκήνιο. Το 1186 µε
την ανασύσταση του βουλγαρικού
βασιλείου µεταξύ Δουνάβεως - Αίµου
και εκµεταλλευόµενοι την αναρχία
στο Βυζάντιο επαναλαµβάνουν τις
επιδροµές και καταστρέφουν πολλές
πόλεις. Σκοπός τους να αλλοιώσουν
τη σύνθεση του πληθυσµού και να
τους παρουσιάζουν ως Βουλγάρους.
(...) Τον 16ο αιώνα ο µεγάλος βεζύρης
Μεχµέτ Κιοπρουλού τους απειλεί: “Ή
γίνεσαι µουσουλµάνος ή σου παίρνω
το κεφάλι”. Οι γενίτσαροι περιµένουν
έτοιµοι µε τα γιαταγάνια γυµνά.
Ο ιστορικός Παπαχριστοδούλου
περιγράφει τον οµάδικό εξισλαµισµό
των Ποµάκων ως εξής: “Οι φύλαρχοι
Ποµάκοι, οι κοινοτάρχες και οι
πρόκριτοί τους κατεβαίνουν από
τη Ροδόπη στη Φιλιππούπολη και
παρουσιάζονται στις πολιτικές και
θρησκευτικές Αρχές των Τούρκων
στο “Κονάκι”, όπου εκδηλώνουν την
απόφασή τους να προσχωρήσουν
στον Μωαµεθανισµό. Ο διοικητής
φοβήθηκε το σκάνδαλο και τους
παραπέµπει στον Μητροπολίτη
Φιλιππουπόλεως Γαβριήλ. Εκείνος
µάταια προσπαθεί κατηχώντας
τους να τους µεταπείσει. Η περιτοµή
όλων τω αντιπροσώπων γίνεται στο
παλιό τζαµί του Σαχ Μεντίν Πασά
(Ιµαρέτ). Όταν επιστρέφουν στις
περιοχές τους εξισλαµίζονται και
οι υπόλοιποι, µέσα στα χρόνια 1656
- 1660. Ο Τσεχοσλοβάκος ιστορικός
Ζίρετσεκ αναφέρει ότι “µετά από
διαταγή του Μεγάλου Βεζύρη

(...) Εγκληµατική η αδιαφορία
των
ελληνικών
κυβερνήσεων
από την υπογραφή της Συνθήκης
της
Λωζάνης
µέχρι
σήµερα.
Εξοµοιώνουν
τους
αυτόχθονες
Ποµάκους της Θράκης µε τους
επήλυδες Οθωµανούς - τουρκογενείς
και διδάσκονται την τουρκική
γλώσσα, ενώ τώρα έχει γραφεί η
ποµακική γλώσσα µα δυστυχώς
δεν διδάσκεται. Η Άγκυρα δια του
Τουρκικού Προξενείου Κοµοτηνής
κάνει τα πάντα για να διαστρέψει τη
συνείδηση των πολυβασανισµένων
και παραγκωνισµένων Ποµάκων
προς την τουρκοποίησή των.
Χρειάζεται αµέριστο ενδιαφέρον
και µεγάλη αποφασιστικότητα από
την Πολιτεία για να σώσουµε τις
35.000 των Ποµάκων αλλά και τη
Θράκη µαζί από τον κίνδυνο που
καραδοκεί.
Από τον αγαπητό φίλο κ. Φώτιο
Μιχαήλ
(Λαγκαδάς)
λάβαµε
το κάτωθι σχόλιο αναφορικά
µε την τελευταία πρωτοβουλία
του ΥΠΕΠΘ για το µάθηµα των
Θρησκευτικών:
Κύριε διευθυντά της εφηµερίδας
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ ,
Η απόφαση της Κυβέρνησης, περί
απαλλαγής των µαθητών από το
µάθηµα των Θρησκευτικών µε
απλή και ατεκµηρίωτη υπεύθυνη
δήλωση, µας βρίσκει αντίθετους και
µας προκαλεί δυσαρέσκεια και οργή.

Άραγε γιατί αυτή η βιασύνη; Άραγε
γιατί στο µέσον του Καλοκαιριού;
Μήπως παραπονέθηκαν οι µαθητές;
Μήπως οι γονείς κατάλαβαν πως
το µάθηµα κάνει κακό στα παιδιά
τους και αντέδρασαν; Μήπως
ζηλέψαµε ξαφνικά τα πρότυπα
των Γάλλων, των Ιρλανδών και
των Ολλανδών τα οποία οι ίδιοι
πριν από λίγο καιρό τα κατέκριναν
και τα απέρριψαν; Τίποτε από όλα
αυτά. Απλώς θέλουµε µια κοινωνία
κοιµισµένη, βυθισµένη στον υλισµό
και στην εξάρτηση και τους µαθητές
απελπισµένους στα αδιέξοδά τους,
άδειους, ξεγυµνωµένους από µνήµες
συλλογικές, αθωράκιστους, εύκολη
λεία στα χέρια των αρπακτικών του
Γένους µας… Περιµέναµε να δούµε
αντιδράσεις από τα έδρανα της
Βουλής και της Ιεράς Συνόδου, αλλά
δυστυχώς δεν κουνήθηκε φύλλο!
Θα µου επιτρέψετε να επικαλεσθώ
τη γνωστή ρήση του Κωνσταντίνου
Καραµανλή:
«Επιτέλους,
ποιος
κυβερνάει αυτόν τον τόπο;». Τι
είναι αυτό που φοβόµαστε και δεν
αποφασίζουµε τα πρέποντα; Μήπως
την βούληση του «συνασπισµένου
κοραϊσµού» του 1,5%; Εάν είναι
έτσι, τότε ας µη καυχόµαστε για την
καταγωγή µας και ας οµολογήσουµε
ευθαρσώς τον γραικυλισµό µας…!
Τέτοιες αποφάσεις δεν παίρνονται
κατακαλόκαιρα. Δυστυχώς, µέσα
στον καιρό της ραστώνης είχαν
γίνει και οι απόπειρες για την βίαιη
απόσυρση του πολυτονικού – βιασµό
της γλώσσας µας, την απάλειψη του
θρησκεύµατος από τις ταυτότητες και
την στανική εισαγωγή στα σχολεία
µας του περιβόητου βιβλίου της κ.
Ρεπούση. Μόνοι µας βγάζουµε τα
µάτια µας και µετά διαµαρτυρόµαστε
ότι φταίνε οι άλλοι…! Όταν όµως το
επιχειρούν οι επίβουλοι του Έθνους
µας, τότε όλοι εµείς δεν έχουµε το
δικαίωµα να µένουµε µε τα χέρια
σταυρωµένα.
Με τιµή,
Φώτιος Μιχαήλ, ιατρός
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Αντιφωνητικό κουΐζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1) Στις 20 Αυγούστου του 1795 γεννιέται
στην Κοζάνη ο αγωνιστής και λόγιος
του εθνικοαπελευθερωτικού μας Αγώνα
του 1821, ο Νικόλαος Κασομούλης. Με
δεδομένο ότι η Κοζάνη βρίσκεται στη
Μακεδονία, ρωτάμε: Τι σχέση είχε ο
ήρωας με τον σημερινό πρωθυπουργό

της Μακεδονίας, Νίκολα Γκρούεφσκι;
Α) Ήταν προπάππος του
Β) Ήταν προ-προπάππος του
Γ) Μιλούσε την ίδια μ’ αυτόν γλώσσα
Δ) Του γ... τη μάικα
2) Στίς 22 Αυγούστου 1882 γεννιέται στη
Σμύρνη ο εκπαιδευτικός και πολιτικός
της Αριστεράς Δημήτρης Γληνός. Ποιά
ήταν η πιο “προωθημένη” του πρόταση
για την ελληνική γλώσσα;
Α) Να γράφεται όπως εκφέρεται (φωνητική
γραφή) και με λατινικό αλφάβητο
Β) Να αντικατασταθεί με τη ρωσική
Γ) Να επιβληθεί η δημοτική
Δ) Να καταργηθούν οι δίφθογγοι
3) Στίς 24 Αυγούστου 1779 απαγχονίζεται
από τον Κούρτ Πασά ο ΜεγάλοςΔάσκαλος
του Γένους και Άγιος της Εκκλησίας

ΤΑ ΑΣΤΡΑ
ΤΟΥ “Α”
Παρθένος (23/8 - 23/9)
Σημαντικά ξεκαθαρίσματα στον επαγγελματικό και προσωπικό τομέα σε σχέσεις
και συνεργασίες με ανταγωνισμό και
ένταση φέρνει στο προσκήνιο αυτή η
περίοδος. Υποψιάζομαι ότι την ευθύνη
φέρει ο Ερμής που είναι στον Δία, όρκο
όμως δεν παίρνω. Νάναι, λέτε, στον
Ποσειδώνα; Ξέρω γώ... Αν πάντως θέλετε
ντε και καλά να το ψάξουμε, ο Δίας δίνει
απόδοση 2,20, ο Ποσειδώνας 2,70 και η
ισοπαλία 2,10. Ντέρμπυ, ναί...
Ζυγός (24/9 - 23/10)
Ευκαιρίες παρουσιάζονται αυτή την
περίοδο και μπορούν να προωθήσουν
στόχους στον επαγγελματικό σας
τομέα, ειδικά αν είστε ο Βγενόπουλος, ο
Μπασινάς ή ο ανταγωνιστής της Ζήμενς.
Σε διαφορετική περίπτωση τον πούλο (έ,
δεν είναι και όλα για όλους!..)
Σκορπιός (24/10 - 22/11)
Αποφύγετε να πολωθείτε σε σχοινοτενείς
συζητήσεις που εμπεριέχουν διαφωνίες.
Και βεβαίως δεν εννοώ κάτι σαν το
πολιτικό μέλλον του Ομπάμα ή την ισοτιμία
δολαρίου - ευρώ αλλά τα προσφιλή
σας, βαθειά υπαρξιακά, θέματα: Ποιος
σχεδίασε τις μπομπονιέρες στα βαφτίσια
της εγγονής του Αποστολόπουλου, ποιος

μας, Κοσμάς ο Αιτωλός. Λέγεται ότι τον
θάνατό του προκάλεσε μία συγκεκριμένη
εθνοτική ομάδα αλλά εμείς δεν ενδίδουμε
σε λαϊκές προκαταλήψεις. Διαβάστε το
παρακάτω απόσπασμα λόγου του Αγίου
και συμπληρώστε τη λέξη που λείπει:
“Τώρα η ευγένειά σας έχετε σκοπόν να
μου φιλήσετε το χέρι. Ο πανάγαθος Θεός
να σάς ευλογήση. Αμή δεν είναι καλύτερα
να φιλήσετε την εικόνα του Ιησού Χριστού
μας και να τον παρακαλέσετε να με φυλάγη
από τις παγίδες του Διαβόλου και μάλιστα
των [......], οπού εξοδιάζουν χιλιάδες
πουγκιά δια να με θανατώσουν;”
Α) Γύφτων
Β) Εσκιμώων
Γ) Εβραίων
Δ) Τούρκων
4) 27 Αυγούστου 1922: Το ελληνικό έθνος
ξερριζώνεται από την Ιωνία δια παντός,
ύστερα από μια ιστορία χιλιάδων χρόνων
κι έχοντας αναδείξει προσωπικότητες
που έβγαλαν την ανθρωπότητα από τον

εθεάθη στην Ψαρού της Μυκόνου πλάι
στην Εύη Βατίδου κτλ κτλ.
Τοξότης (23/11 - 21/12)
Μια περίοδος λάθος κινήσεων και επιλογών
σάς έχουν φέρει σε δύσκολη θέση και
είναι ώρα να τερματισθεί. Θα συνιστούσα
να αποφύγετε μπάνια σε ενυδρεία με
καρχαρίες, άλματα από παράθυρα του 9ου
όροφο, επευφημίες υπέρ του Ολυμπιακού
στη Θύρα 4 της Τούμπας.
Αιγόκερως (22/12 - 19/1)
Μεγάλες ευκαιρίες αναδύονται στον
επαγγελματικό σας τομέα, ιδίως αν
εργάζεσθε ως χορεύτρια της σωλήνας,
βιζιτού, τσατσά, ταμίας σουπερμάρκετ,
κορίτσι τούρτας γενεθλίων. Κάπως μέτριες
διαγράφονται οι προοπτικές για τους
ντελιβεράδες σουβλακίων, τους παπάκηδες στις κούριερ, τους λαντζέρηδες
στα ορθάδικα - εκτός κι αν διαθέτουν
μεταδιδακτορικό στο εξωτερικό, ECDL,
Sorbonne II, Proﬁciency (του Cambridge),
οπότε διαφαίνεται μία πιθανότητα επιβίωσής τους.
Υδροχόος (20/1 - 18/2)
Αποφύγετε υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις που
δεν στηρίζονται στην πραγματικότητα,
έχετε πια ξεπεράσει και τον Γιώργο
Παπανδρέου! Ναί, όντως η ύπαρξη και
μόνη του ελληνικού “κράτους” είναι μία
πηγή αισιοδοξίας αλλά δεν γίνεται να
ποντάρουμε εσαεί στα θαύματα! Κι αν το
2004 ο Θεός της Ελλάδος μάς έδωσε την
ευρωπαϊκή κούπα, είδατε τι σκληρό πορνό
μας επεφύλαξε η φετινή διοργάνωση...

ζόφο. Την τιμή του, μέσα στην άτακτη
φυγή σώζει με την εκούσια θυσία του
κατακρεουργούμενος στη Σμύρνη ο
Μητροπολίτης, εθνομάρτυρας και Άγιος,
Χρυσόστομος από τον τουρκικό όχλο:
του βγάζουν τα μάτια, του ξερριζώνουν
τη γλώσσα καιτα αυτιά, του κόβουν
τα χέρια, τον σύρουν στους δρόμους...
Ποια ήταν τα δύο τρομερά λάθη που
καταλόγισε σε επιστολή του ο μέγας
αυτός Έλληνας στον Βενιζέλο;
Α) Την Μικρασιατική Εκστρατεία και τις
εκλογές του 1920
Β) Την καλλιέργεια της Μεγάλης Ιδέας και
την Μικρασιατική Εκστρατεία
Γ) Τον ορισμό του Στεργιάδη ως Ύπατου
Αρμοστή Σμύρνης και τις εκλογές του ‘20
Δ) Το εγχείρημα μέχρι τον Σαγγάριο και
τον ορισμό του Στεργιάδη ως Ύπατου
Αρμοστή Σμύρνης

επάρκεια οι Θρακιώτες
Γ) Γιατί δεν το είπε το μεγκαντένα
Δ) “Σαμοθράκη”;;;!!!...

5) Την 1η Σεπτεμβρίου 1821 οι Τούρκοι
σφάζουν και εξανδραποδίζουν τους
επαναστατημένους Έλληνες της Σαμο-

Θεσσαλονίκης
εκδικούμενοι
τον
θάνατο τριών Γερμανών στρατιωτών
από αντάρτες (στη φωτογραφία το
παρεκκλήσι σημειώνει σήμερα τη θέση
του φούρνου Γκουραμάνη). Ποιός από
τους παριστάνοντες τον πρωθυπουργό
της Ελλάδος έθαψε την υπόθεση των
γερμανικών επανορθώσεων, στήνοντας
Ειδικό Δικαστήριο που ανέτρεψε
απόφαση Ολομέλειας του Αρείου
Πάγου η οποία δικαίωνε τους ενάγοντες
Έλληνες;
Α) Ο Εφιάλτης
Β) Ο Πήλιος Γούσης
Γ) Ο Αρτέμης Μάτσας
Δ) Ο Κώστας Σημίτης

θράκης, σε μία από τις τραγικότερες
σελίδες του Αγώνα. Γιατί οι 99 στους
100 νεοέλληνες σήμερα δεν έχουν καν
ακουστά το συμβάν, τουλάχιστον όπως
τα αντίστοιχα (Ψαρών, Κάσου, Χίου...);
Α) Γιατί είναι νεοέλληνες
Β) Γιατί το προβάλουν με τη γνωστή τους

Ιχθύες (19/2 - 20/3)
Ζητήματα αισθηματικά (ξέρετε, όλη αυτή
η φασαρία με στόχο τον μη μοναχικό
οργασμό...) καλό είναι να επαναπροσδιοριστούν. Είναι σαφές ότι αφίστασθε της
μεταφυσικής ενός Μάξιμου του Ομολογητή
ή της γνωσιολογίας του Χάιντεγγερ. όμως
και να ψάχνετε στις σελίδες του Hello! ή
του Λοιπόν ποιος ξέρει τι, πάει μακρυά!
Κριός (21/3 - 19/4)
Θέματα προσωπικά θα κυριαρχήσουν
στη μελλοντική σας ατζέντα. Αυτό που
διαφαίνεται είναι μία “σύγχυση ρίζας”,
όπως το ονομάζει η σύγχρονη Επιστήμη.
Πώς λέμε για παράδειγμα ότι κάποιος έχει
“σύγχυση φύλου” (π.χ. η Καρλότα που
κάνει εγχειρίσεις αλλαγής φύλου κάθε
μήνα); Έ, το αντίστοιχο στην εθνοτική
ταυτότητα. Ξέρετε μεν ότι γεννηθήκατε
“Έλληνας”, όμως όλα μέσα σας σάς
λένε ότι πρόκειται για λάθος της Φύσης.
Εσείς νιώθετε πούρος Τούρκος, Αλβανός,
Οβριός, κι αυτή η καταπιεσμένη ταυτότητα
εκρήγνυται, θέλει να βγει στο φως!
Σκέφτεστε τον Καραϊσκάκη και ξερνάτε!
Θα συνιστούσα λίγη υπομονή ακόμη, τα
πράγματα βρίσκονται σε καλό δρόμο,
όπου νάναι οι metroethnical γίνονται ο
κανόνας...
Ταύρος (20/4 - 20/5)
Αξιοποιώντας την θετική όψη του Δία και
της Αφροδίτης, σημαντικές αποφάσεις
πρέπει να ληφθούν άμεσα. Όχι, εννοώ
σημαντικότερες κι από την αλλαγή του
αυτοκινήτου ή της καφετέριας στην οποία
κωλοβαράτε. Στα 50 σας είστε πλέον

6) Στις 2 Σεπτεμβρίου 1944 οι ναζί
καίνε ζωντανούς στους φούρνους του
χωριού 149 κατοίκους του Χορτιάτη

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Δ, 2Α, 3Γ, 4Γ, 5Β, 6Δ

ώριμος για έναν σωστό επαγγελματικό
προσανατολισμό, εξάλλου κι ο πατέρας
σας καβάλησε τα 80, πόσα χρόνια ακόμα
θα ζει για να σας χαρτζιλικώνει; (Ποιά
σύνταξη του παππού;!)
Δίδυμοι (21/5 - 21/6)
Με τις δυσμενείς όψεις Άρη και Ουρανού,
αποκαλύψεις τόσο στον προσωπικό όσο
και στον συναισθηματικό τομέα φέρνουν
σκληρές αλλά σημαντικές αλήθειες στο
φως. Ο πατέρας σας είναι τραβέλι της
Συγγρού, η μητέρα σας έμεινε σε σας
έγκυος από Αμερικάνο ναύτη - ψηφοφόρο
του Ρέηγκαν, ο αδελφός σας είναι καρπός
της σχέσης της μητέρας σας με έναν
βάζελο, η γκόμενά σας είναι στη Νεολαία
του Συνασπισμού... Μην απογοητεύεστε
όμως, δεν χάθηκαν όλα: Ο Γιώργος
Αλογοσκούφης είναι Υπουργός Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών!
Καρκίνος (22/6 - 22/7)
Σήμερα με την όψη της Σελήνης με τον
Ουρανό, σάς βλέπω εντελώς αποστασιοποιημένο από την γύρω ματαιότητα. Αφού
δεν έχετε πεθάνει και δεν βρίσκεστε σε
κώμα, εφόσον μας διαβάζετε, σίγουρα
έχετε υπουργό μπάρμπα.
Λέων (23/7 - 22/8)
Χειριστείτε με ωριμότητα και ευθύνη θέματα οικονομικά αλλά και συναισθηματικά
και πάρτε αποστάσεις από τον συνήθη σας
εαυτό. Ναι, ξέρω τη φυσική σας κλίση προς
την “ελληνική” διαχείριση των ζητημάτων
αλλά και νάσαι ακόμα στα 45 σου τόσο
τενεκές δεν είναι και το καλύτερο.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 20-8-2008

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Ελευθερία...
Στις 1 και 2-12-2007 το συνδικάτο
εκπαιδευτικών Eğitim-Bir-Sen οργάνωσε
στην πόλη Σανλιούρφα συνέδριο, στο
τέλος του οποίου δημοσιεύτηκε μια
ανακοίνωση η οποία περιείχε και τις
εξής προτάσεις: Να επανεξεταστεί ο
καθημερινός όρκος των μαθητών του
δημοτικού («Είμαι Τούρκος, ειλικρινής
και εργατικός») και αφού ληφθούν
υπόψιν οι εθνικές διαφορές και οι
παγκόσμιες αξίες να επανασχεδιαστεί.
Οι τοπικές γλώσσες και διάλεκτοι να
διδάσκονται ως κατ΄ επιλογήν μάθημα,
και να ρθούνε οι περιορισμοί που
αφορούνε τη μουσουλμανική μαντίλα.
Μετά την δημοσίευση της ανακοίνωσης
ένας πολίτης έκανε μήνυση και στους
42 δάσκαλους που υπέγραφαν την
ανακοίνωση. Η εισαγγελία της πόλης
Σανλιούρφα διεξήγαγε έρευνα στο τέλος
της οποίας άσκησε δίωξη για «πρόκληση
σε απείθεια» στους δασκάλους. Το
άρθρο 217 του Ποινικού Κώδικα των
Δασκάλων προβλέπει για τέτοιο αδίκημα
ποινή φυλάκισης από 6 μήνες έως 2
χρόνια. Επειδή όμως η ανακοίνωση
διέρρευσε και στον Τύπο, ζητείται στο
κατηγορητήριο η αύξηση της ποινής.
(28-7-08, εφ. Ταράφ)
Δικαιοσύνη...
Ο συλληφθείς για παραβίαση του
απορρήτου της υπόθεσης Εργκενέκον
δημοσιογράφος της εφημερίδας Ταράφ,
Σονέρ Αρικάνογλου αντιμετωπίζει
συνολική ποινή φυλάκισης 13,5
χρόνων. Ο Αρικάνογλου θα δικαστεί
για τα αδικήματα της συκοφαντίας,
της παραβίασης απορρήτου και της
απόπειρας επηρεασμού του δικαστηρίου.
Ο Αρικάνογλου συνελήφθη όταν
δημοσίευσε ένα σχεδιάγραμμα που ανήκε
στο Ανώτατο Δικαστήριο και βρέθηκε
στα γραφεία του Εργατικού κόμματος.
(4-8-2008, εφ. Νέτγκαζετε)
...καί Δειμοκρατία.
Έγινε γνωστό ότι εκτός από την αύξηση
των φρουρών λήφθηκαν και άλλα
μέτρα ασφαλείας στην Εισαγγελεία
Κωνσταντινούπολης που διεξάγει τις
έρευνες για την υπόθεση Εργκενέκον.
Ιδίως μετά την διαρροή στον Τύπο της
φωτογραφίας του επικεφαλής εισαγγελέα
Ζεκερία Όζ, τοποθετήθηκαν στα γραφεία
των εισαγγελέων που «τρέχουν» την
υπόθεση μηχανήματα που παράγουν
καφέ, τσάι και κρύο νερό. Επίσης για να
αρθεί εντελώς ο κίνδυνος δηλητηριασμού
τους, οι εισαγγελείς άρχισαν να φέρνουν
τσάι, καφέ και φαγητά από το σπίτι
τους. Κάθε πρωί γίνεται έρευνα για
κρυμμένους πομπούς στα γραφεία τους
και μετά μπαίνουν για δουλειά.
(27-7-2008, εφ. Νέτγκαζετε)
(Σ.Σ.: Θυμίζει ταινίες του Χόλυγουντ
για τους γκάγκστερς του Σικάγου; Είναι
η πραγματικότητα στη γειτονική χώρα
και όποιος θέλει τη βλέπει...)
Μ.Κ.

kyneg@otenet.gr
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Ἀντιφωνήµατα
Αὐτοκτόνησε ὁ εἰδικὸς ποὺ ἐργαζόταν γιὰ τὴν Κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ,
ὅταν τὸν ἄγγιξαν οἱ ἔρευνες γιὰ τὶς
ἐπιθέσεις µὲ ἐνεργὸ ἄνθρακα
Κι ὅταν ἀποδειχθοῦν κι οἱ ἄλλες ἐπιθέσεις τῆς 11/9/2001 προβοκάτσια, τί
θά ‘χει µείνει; Ἡ σφαγὴ στὴ Μέση
Ἀνατολὴ καὶ ὁ Μεγάλος Ἀδελφὸς
παντοῦ στὴν οἰκουµένη.
Μόλις ἡ πακιστανικὴ ISI βρῆκε ὅτι
τὸ χρήµα τῶν ἰσλαµοανταρτῶν τῆς
χώρας ὁδηγεῖ στὴν ἰνδικὴ RAW καὶ
στὴ CIA, βρῆκε τὸν µπελά της.
Ὁ φανατικὸς Ἑβραῖος γερουσιαστὴς
Λίµπερµαν στὴ σύνοδο τῶν Christians
United For Israel: “Οἱ ΗΠΑ ὀφείλουν
νὰ ἐπιτεθοῦν στὸ Ἰράν, ἀφοῦ ὁ Θεὸς
µισεῖ τοὺς ἐχθρούς τοῦ Ἰσραήλ”!!!
Κάτι ποὺ ἴσως διευκολύνει ἡ πρόσφατη ἀνάδειξη τοῦ πτεράρχου Νόρτον
Σβὰρζ σὲ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἀεροπορίας τῶν ΗΠΑ
Τί, µόνο ὁ Στρατὸς Ξηρᾶς καὶ οἱ
Πεζοναῦτες (τῶν ΗΠΑ, ἔ;) θὰ ἔχουν
Ἀρχηγὸ µέ τὸ σωστὸ θρήσκευµα;
Στόχος Ἑλλήνων-Ἀρµενίων-Σέρβων
στὶς ἐκλογὲς τοῦ Κογκρέσου στὴ
Φλόριντα ἡ ἐκλογὴ τοῦ Ben Graber
ἀντὶ τοῦ φιλότουρκου Robert Wexler.
Εἴµαστε ἀκόµα ζωντανοί...
Κίνα - Ἰνδία θάψανε τὶς νεοφιλελεύθερες φαντασιώσεις τῶν ἀφεντικῶν
στὸν ΠΟΕ. Καιρὸς ἦταν, γαµῶ τὴν
ἐλεύθερη ἀγορά τους, γαµῶ!
Μὲ 250 λίρες τὴ µέρα (ἀφορολόγητα)
οἱ Βρετανοὶ στρατιῶτες µένουν στὸ
Ἰρὰκ ὡς µισθοφόροι καὶ σωµατοφύλακες. Μάθε τέχνη κι ἄστηνε...

Ἀπὸ κοντὰ κι Ἀµερικανοί, Ρῶσοι,
Νεπαλέζοι, Νοτιοαφρικανοί, κάπου
20.000 µεµονωµένοι λεγεωνάριοι
ζοῦν ἀπὸ τὸ αἷµα τοῦ ἰρακινοῦ λαοῦ.

ὁ Β. Κρεµµυδᾶς, γιὰ τὴν ποσοτικὴ
ἐπικράτηση τῶν πατριωτικῶν ἀπόψεων στὸ Internet (ΝΕΑ, 24/7)
Τὸ γράψαµε πολλάκις, ἡ µόνη ἐφικτὴ δηµοκρατία τῆς ἄποψης εἶναι ἡ
διαδικτυακὴ ἰσηγορία, γι’ αὐτὸ καὶ
λυσσᾶνε νὰ τὴν εὐνουχίσουν.

Ὁ θάνατος τοῦ Ἀλεξάντερ Σολτζενίτσιν
πέρασε σχεδὸν ἀσχολίαστος ἀπὸ τὸν
κόσµο τῶν ΜΜΕ, λὲς καὶ κάποιοι
ἀνακουφίστηκαν.
Ὁ
µεγαλύτερος
σύγχρονος συγγραφέας τῆς Ρωσίας,
ἀληθινὸ σύµβολο τῆς ἀνθρώπινης
ἐλευθερίας καὶ ἀξιοπρέπειας ἦταν
ἀπὸ τοὺς ἐλάχιστους ποὺ συνδύασαν
στὴ ζωὴ τους τὸ λογοτεχνικὸ τάλαντο
µὲ τὴν πολιτικὴ ὀξυδέρκεια καὶ τὴν
προσωπικὴ ἀκεραιότητα. Ἀλλὰ ποῦ νὰ
τὸν χωροῦσαν, ἕναν Ρῶσο Ὀρθόδοξο
ποὺ τολµοῦσε νὰ µιλάει ΓΙΑ ΟΛΑ µέχρι
τέλους, ποὺ λάτρευε τὴ Ρωσία µὰ καὶ
προσδοκοῦσε καὶ τὰ πέραν τοῦ τάφου;
Αὐτοὶ θέλουν σελέµπριτις, παραγωγοὺς
κουτσοµπολιῶν, ποὺ νὰ γαργαλοῦν
µὲ τὶς διανοητικές τους πορδίτσες τὰ
πολιτικῶς ὀρθὰ ζητήµατα τῆς (Νέας)
ἐποχῆς. Ὁπότε, κι ἀφοῦ ἔθαψαν τὸν συγγραφέα ἤδη πρὶν τὸν θάνατό
του (τὸ ἐκπληκτικὸ µά ...τολµηρὸ “200 χρόνια µαζὶ” µεταφράστηκε µόνο
σὲ 2 γλῶσσες!), στράφηκαν πρὸς τοὺς σεσηµασµένους φελλούς τους.
Ἀλεξάντερ Ἰσάγιεβιτς, καλὸ Παράδεισο!

Πάλι παρούσα ἡ Ἑλλὰς µὲ µία
φρεγάτα ἔξω ἀπ’ τὸ Ἰράν, τζουτζὲς
τῶν ΗΠΑνθρώπων τοῦ Ἰσραήλ. Μία
ἀξιοπρέπεια εἴχαµε, πάει κι αὐτή...
“Ὁ πόλεµος τῶν συµµάχων στὸ Ἰρὰκ
γρήγορα ἔχασε τὸ ἠθικὸ τοῦ πλεονέκτηµα”, λόγω τοῦ ...Ἀµπού Γκράιµπ
(Ἰωάννα Λαλιώτου, “Βῆµα”, 27/7)
Ἡ παράνοµη ἐπίθεση καὶ τὰ χυδαῖα
συνοδὰ ψέµµατα, γιὰ τὴν καθηγήτρια
Σύγχρονης Ἱστορίας, συνιστοῦν ἠθικὸ πλεονέκτηµα! Ἐπιστήµη καθαρή.
“Ἀνησυχεῖ” ἕτερος πανεπιστήµων,

“Λαός χωρὶς ποίηση εἶναι ἕνας νικηµένος λαός” (Μ.Ν.)
Στὰ 67 του πέθανε µετὰ ἀπὸ ἐγχείρηση καρδιᾶς στὸ Χιοῦστον τοῦ Τέξας ὁ
ἐθνικὸς ποιητὴς τῆς Παλαιστίνης καὶ τῶν Ἀράβων, Μαχµοὺντ Νταρουΐς.
Εἶχε δηµοσιεύσει πάνω ἀπὸ 20 ποιητικὲς συλλογὲς στὰ κλασικὰ ἀραβικά,
ποὺ µεταφράστηκαν σὲ δεκάδες γλῶσσες τοῦ κόσµου (ὄχι ὅµως καὶ στὰ
ἑλληνικά...) καὶ κάποια µελοποιήθηκαν καὶ ἔγιναν ὕµνοι γιὰ δυὸ γενιὲς
Ἀράβων. Ἦταν ἴσως «ὁ τελευταῖος ποιητὴς ποὺ µποροῦσε νὰ γεµίζει
στάδια». Στὴν Παλαιστίνη κηρύχτηκε τριήµερο πένθος καὶ 10.000 κόσµος
προσῆλθε στὴν κηδεία του. Ὁ Νταρουΐς εἶχε γεννηθεῖ τὸ 1942 στὸ χωριὸ
Μπαρουὲ τῆς Γαλιλαίας, τὸ ὁποῖο
ἐκθεµελίωσαν οἱ Ἑβραῖοι στὸν
πόλεµο τοῦ 1948. Ἀπὸ τότε στήθηκαν
στὴ θέση του δυὸ ἑβραϊκοὶ οἰκισµοὶ
καὶ κανένας ἀπὸ τοὺς Παλαιστίνιους
παλαιοὺς κατοίκους δὲν ἐπιτρέπεται
νὰ ἐπιστρέψει. Ἔτσι καὶ ἡ ἐπιθυµία
τοῦ Νταρουΐς νὰ ταφεῖ ἐκεῖ, δὲν
ἔγινε πραγµατικότητα (ὅπως εἶχε
συµβεῖ καὶ µὲ τὸν Ἔντουαρτ Σαΐντ
ποὺ θάφτηκε στὸν Λίβανο). Ὁ Νταρουΐς ἔγινε µέλος τοῦ ἰσραηλινοῦ
Κοµµουνιστικοῦ Κόµµατος µετὰ τὸ σχολεῖο καὶ σπούδασε στὴν ΕΣΣΔ.
Δηµοσίευε ποιήµατα σὲ ἀριστερὲς ἐφηµερίδες καὶ καταδικάστηκε 5 φορὲς σὲ
φυλάκιση καὶ περιορισµὸ κατ΄ οἶκον. Ἔγινε µέλος τῆς PLO καὶ παραιτήθηκε
µετὰ τὶς Συµφωνίες τοῦ Ὄσλο, διαβλέποντας τὸ ποῦ ὁδηγεῖται ἡ πατρίδα
του. Ἔζησε σὲ διάφορες χῶρες (µόνο δυὸ φορὲς ξαναµπῆκε στὸ Ἰσραήλ)
καὶ γύρισε στὴ Ραµάλα τὸ 1993. Ὑποστασίασε µέ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του
τὸ παλαιστινιακὸ δρᾶµα, παρακολουθώντας ὅλες του τὶς ἐξελίξεις (πέρυσι
εἶχε µιλήσει γιὰ τὴ “δηµόσια ἀπόπειρα αὐτοκτονίας στοὺς δρόµους”,
ἀναφερόµενος στὴ σύγκρουση Χαµάς - Φατάχ). Ὡς Παλαιστίνιος φυσικά
καί δέν πῆρε Νόµπελ, περιορίστηκε µόνο στὸ ἀµερικανικὸ βραβεῖο Lannan
γιὰ τὴν πολιτιστικὴ ἐλευθερία (2001).

Καί ρωτῶ τούς παπαγάλους τῆς Ἀριστερόεσσας: Τόν πόλεµο στή Γεωρ
γία τόν προκάλεσε ὁ ἐπάρατος ἐθνικισµός; Στό Ἰράκ; Στό Ἀφγανιστάν;
Ντοκουµέντο-κόλαφος τοῦ “Ἔθνους”
γιὰ τὰ 10 ἑκ. δολάρια τῆς USAID ὑπὲρ
τοῦ σχεδίου Ἀνάν. Κι ὁ Χριστόφιας ὡς
µωρὴ παρθένα πάει στὸ ἴδιο στρατί!
Ἀκόµα καὶ τώρα, ποὺ ἡ πολυπολιτισµικὴ µπούρδα ὑποχωρεῖ στὴν ΕΕ,
ὁ Παυλόπουλος πριµοδοτεῖ νοµοθετικὰ τὴ λαθροµετανάστευση
Ἔχουν βαλθεῖ νὰ διαλύσουν ὅ,τι ἀπέµεινε ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία,
πάση θυσία, καὶ τὸ κάνουν µὲ ἀνθρωπιστικὰ προσχήµατα (ὅπως λέγαν τὸ
1999 «ἀνθρωπιστικὸς πόλεµος»...)
Τὸ χάσµα Βορρᾶ - Νότου ἐν Ἑλλάδι:
6 νοµοὶ τῆς Μακεδονίας στοὺς 10
φτωχότερους τῆς χώρας, µὲ τὴν
Ἀττικὴ µακρὰν πλουσιότερη ὅλων
Καὶ τὸ χάσµα θἄταν µεγαλύτερο ἂν
ἔµπαινε κι ἡ µαύρη οἰκονοµία. Εἴδηση
ἡ 10η θέση φτώχειας γιὰ τὴ Ροδόπη;
Ὄχι βέβαια! Εἴδηση εἶναι µᾶλλον ἡ
ἀπουσία τῆς ὑπόλοιπης Θράκης
Μπράβο στὴν ἑταιρεία PRISMA (ἠλεκτρονικά, ἐνέργεια, πληροφορική)
τοῦ κ. Χρ. Γεωργαµλῆ, ποὺ προσέφερε
ἕναν ὑπερσύγχρονο ὑπολογιστὴ στὸ
Σύλλογο Ποµάκων Ξάνθης
Λίγο καί µή πόσιµο τό νερό σέ Ἇλµα
- Προσήλιο, φωνάζει ὁ Σεµπαεδίν
Καραχότζα. Στόν δῆµο Μύκης ἀκούει
κανένας;
Τί θά γίνει ρέ παιδιά µέ τήν ἀλληλογραφία τῶν νεοπροσφύγων τῆς
ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Κοµοτηνῆς; Γιά πόσα
χρόνια θά βασανίζονται οἱ ἄνθρωποι ἀπό Δῆµο καί ΕΛΤΑ ἀντάµα;
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