Ἀντιφωνητὴς

Οἱ νόµοι νἄν’ ὁ πρῶτος
καί µόνος ὁδηγός, καί τῆς
πατρίδος ἕνας νά γένη
ἀρχηγός / Γιατί κι ἡ ἀναρχία
ὁµοιάζει τήν σκλαβιά,
νά ζοῦµε σάν θηρία, εἶν’ πιό
σκληρή φωτιά.
ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ
Σ Τ Ε Λ Ι Ο Σ Π Α Π ΑΘ Ε Μ Ε Λ Η Σ

Συνέντευξη στόν «Α»

Ὁ τελευταῖος χαιρετισµός µας
στόν τελευταῖο Ἕλληνα ἡγέτη
δέν εἶναι λυπηµένος. ἡ θλίψη
γιά τόν φυσικό του θάνατο δέν
συγκρίνεται µέ τήν ὀδύνη ἀπό
τόν πολιτικό του θάνατο πρίν 10
µῆνες. Μεγάλε Τάσσο, ἔγραψες
ἱστορία. Ἔσωσες τήν Κύπρο ἀπό
τούς προσκυνηµένους, διέσωσες
τήν ἐλπίδα γιά τόν ἑλληνισµό,
ἔφυγες ἔχοντας δώσει µαρτυρία
ζωῆς γιά ἀξιοπρέπεια, ἐπάρκεια,
γενναιότητα. Τί ἄλλο νά πετύχει
ἕνας ἡγέτης ἑνός µικροῦ καί
παρηκµασµένου ἔθνους στό
πέρασµά του ἀπ’ τά δηµόσια
πράγµατα; ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

- Κύριε Παπαθεμελή, ποιες σκέψεις σάς
γεννώνται με τις εικόνες τών επεισοδίων
την τελευταία εβδομάδα;
- Οργής και αγανάκτησης για την αφαίρεση
της ζωής ενός παιδιού, για τον χαλασμό που
ακολούθησε. Καταστροφή ιδιωτικών αλλά και
δημόσιας περιουσίας που οι δράστες δεν θα
πληρώσουν, αλλά θα κληθεί ο φορολογούμενος
να καταβάλει τον λογαριασμό. Ωστόσο
με θρυαλίδα τον θάνατο του παληκαριού
ηλεκτρίσθηκε η νεολαία των συνομηλίκων του
και αυτή τη στιγμή η χώρα είναι ένα καζάνι
που βράζει, έτοιμο να εκραγεί. Κάποιοι μιλούν
για τη σταγόνα που ξεχείλισε και άλλοι, όπως
o επιφανής κοινωνιολόγος Μπάουμαν, μας
θυμίζουν το επιχείρημα της πεταλούδας που
πετά στην Ιαπωνία και γίνεται σεισμός στη
Καλιφόρνια. Το βέβαιον είναι, και ο τελευταίος
πολίτης, άσχετα από κομματικές προτιμήσεις,
νιώθει ότι είμαστε ακυβέρνητη πολιτεία.
Κυβέρνηση υπό εξαφάνιση, αντιπολίτευση
αναξιόπιστη, αστυνομία σε αυτοκατάργηση,
κράτος σε διάλυση.
(Συνέχεια στή σελ. 2)
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δηµοκρατίας µίλησε γιὰ «τραῦµα στὴν λειτουργία
τοῦ κράτους δικαίου». Ὁ πρωθυπουργός ἔστειλε συλλυπητήρια
ἐπιστολή στοὺς γονεῖς τοῦ φονευθέντος 16χρονου. Ὁ Πρόεδρος τῆς
Βουλῆς συνέστησε ψυχραιµία στὴν κοινωνία. Ὁ ὑπουργός Παιδείας
κηρύσσοντας πένθος ἔκλεισε γυµνάσια - λύκεια. Οἱ συναρµόδιοι
ὑπουργοί παραιτήθηκαν τὸ ἴδιο βράδυ (χωρίς νὰ γίνουν δεκτές οἱ
παραιτήσεις τους). Οἱ δράστες συνελήφθησαν, κινήθηκε ποινική
καὶ πειθαρχική δίωξη ἐναντίον τους µὲ βαρύτατους ὅρους. Ὅλα
αὐτά ὅµως δὲν ἦταν ἀρκετά γιὰ νὰ ἀποτρέψουν τοὺς κάθε λογῆς
ΤΣΟΓΛΑΝΟΥΣ νὰ διαλύσουν τὴ χώρα. Ποιοί εἶναι αὐτοί;

Βλέπε σελίδα 5

Σαλπάρει τό τραῖνο ἁπαλά καί µᾶς πάει µακρυά
♪ ♫ ὥς τήν Μπαρµπαριά ♪ ♪ ♫

Στά ΝΕΑ τῆς 6ης Δεκεµβρίου βρήκαµε τήν ἐνθαρρυντική εἴδηση καί τήν
ἀναπαράγουµε ἐδῶ, µήπως καί κάποιος ἐξ ὑµῶν δέν τό πληροφορήθηκε:
Σιδηρόδροµος ἑτοιµάζεται ἀπό τοπικούς φορεῖς τῆς Κρήτης, πού θά
συνδέσει Χανιά - Ρέθυµνο - Ἡράκλειο. «Καί τί ἔγινε; Σιγά τό πρᾶγµα!»,
θά ἀντέτεινε κάποιος. Ὅµως, φτωχέ µου µαλάκα, ξέχασες ὅτι δέν
ζεῖς σέ µιάν ὁποιαδήποτε χώρα. νόµιζες ὅτι θά ἀρκοῦνταν σ’ αὐτό οἱ
περήφανοι Ἑλληνέζοι, ἐπειδή 100 χρόνια τώρα ἀµέλησαν καί δέν
στρώσαν ἕνα µέτρο ράγας στό νησί; Ἄνοιξε τά στραβά σου καί διάβασε
παρακάτω: «Ἐπίσης θά µπορεῖ νά δροµολογηθεῖ rail ferry (φέρι µπόουτ
πού µεταφέρει τραῖνα) ἀπό τό Καστέλλι Κισσάµου πρός τή Νεάπολη
Λακωνίας»! Δηλαδή θά πηγαίνεις σιδηροδροµικῶς στήν Κρήτη ἀπό
τήν Ἀθήνα (φαντάζοµαι σέ καναδυό ὡρίτσες) ἤ καί ἀπό τά Δίκαια τοῦ
Ἕβρου, γιατί ὄχι; Σέ εὐρωπαϊκή χώρα δέν ζοῦµε καί δέν εἶναι τό τραῖνο
τό κατ’ ἐξοχήν µέσο µεταφορᾶς στήν Εὐρώπη;
Πιστεύουµε ὅτι πρόκειται γιά ἐξαίρετη ἰδέα - σκατά νά φάει ἡ
ὑποθαλάσσια ζεύξη τοῦ Μαλλιακοῦ καί ἡ ἐναέρια παράκαµψη τοῦ
Μετσόβου. Γιατί ὅµως νά περιοριστεῖ ἡ γραµµή στόν Ἅγιο Νικόλαο,
βοήθειά µας, καί νά µήν συνεχίσει; Νά µπεῖ σέ ἄλλα rail ferry καί νά
συνεχίσει ὥς τήν Αἴγυπτο καί τήν Μπαρµπαριά - καί τί εἶν’ ἀπό κεῖ τό
Κέηπ Τάουν γιά τόν ΟΣΕ; Δυό τσιγάρα δρόµος...

Μιγκέλ ντ’ Ἐσκότο
Αὐτή ἡ φατσούλα δεξιά εἶναι ὁ πρόεδρος
τῆς Γενικῆς Συνέλευσης τῶν Ἡνωµένων
Ἐθνῶν, π. Μιγκέλ ντ’ Ἐσκότο - Μπρόκµαν.
Ναί, καλά θυµᾶστε, εἶναι ὁ πρώην
ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Νικαράγουας
ἐπί Σαντινίστας, ὁ ὁποῖος καί τώρα πού
ὁ Ντανιέλ Ὀρτέγκα ἐπανῆλθε στήν
ἐξουσία, εἶναι σύµβουλός του σέ ζητήµατα
ἐξωτερικῆς πολιτικῆς.
Πρό ἡµερῶν ὁ πατέρας Μιγκέλ, ἀπό τήν
περίοπτη θέση του στήν 57η Συνάντηση
τῆς Ὁλοµέλειας γιά τό Ζήτηµα τῆς
Παλαιστίνης, ἔσπασε ἕνα πολύχρονο
ταµπού µιλώντας τή γλῶσσα τῆς ἀλήθειας
γιά τό θέµα: Ὄχι µόνο ἀναφέρθηκε στίς
πολιτικές Ἀπαρτχάιντ τοῦ Ἰσραήλ ἀλλά
καί κάλεσε τόν ΟΗΕ «νά ἀκολουθήσει τήν
κοινωνία τῶν πολιτῶν πού ζητᾶ ἐκστρατεία
µέ µποϋκοτάζ, ἀποεπενδύσεις καί κυρώσεις»
κατά τοῦ ἑβραϊκοῦ κράτους.
Ἡ ἀντίδραση ἀπό τήν πλευρά τῶν
ρατσιστῶν ἦταν ἡ ἀναµενόµενη, µέ
τήν πρέσβειρα Γκαµπριέλα Σάλεβ νά
µιλᾶ γιά τό «µῖσος» τοῦ Ντ’ Ἐσκότο
«κατά τοῦ Ἰσραήλ», τόν Andrea Weinstein τοῦ νεοϋορκέζικου Jewish Council
for Public Aﬀairs (JCPA) νά στηλιτεύει
τήν προσπάθεια ἀπονοµιµοποίησης
τοῦ Ἰσραήλ µέ τίς ἀναφορές στό
Ἀπαρτχάιντ* κτλ. Πάντως ὁ Ντ’ Ἐσκότο,
πού θά παραµείνει µέχρι τόν Σεπτέµβριο
πρόεδρος τῆς Γ.Σ. τοῦ ΟΗΕ, εἶναι ἐξίσου
εὔστοµος σέ ὅλα τά ζητήµατα. Ὅταν
τό ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµεῖο καί ἡ
Παγκόσµια Τράπεζα σνόµπαραν τήν
Σύνοδο τοῦ ΟΗΕ γιά τήν Ἀνάπτυξη στό
Κατάρ, τό ἐπεσήµανε µιλώντας γιά τό
«µέλος τοῦ ΟΗΕ πού τά ἐλέγχει καί εἶναι

ἐναντίον τοῦ ΟΗΕ», ἐνῷ γιά τόν βλακοΜπούς εἶπε πώς παρότι δύο φορές
µίλησε στή Γενική Συνέλευση χωρίς νά
τόν προσφωνήσει (ἀγένεια πού κανένας
ἄλλος ἡγέτης δέν διέπραξε), ὁ ἴδιος
«ἐξακολουθεῖ νά τόν ἀγαπᾶ» - µπορεῖς νά
θυµώσεις µέ ἕνα µωρό πού ἔκλασε;
* Τό γεγονός ὅτι τόν ἴδιον ὅρο χρησιµοποιοῦν
διάσηµοι ἄνθρωποι ὅπως ὁ Ντέσµοντ Τούτου,
ὁ Νέλσον Μαντέλα, ὁ Τζίµι Κάρτερ, ὁ Τζών
Ντούγκαρντ µά καί τίµιοι Ἰσραηλινοί ὅπως ἡ
Ἀµίρα Χάας, ὁ Γιδεών Λεβί, ἡ Σουλαµίτ Ἀλόνι,
ὁ Μερόν Μπενβενίστι, ὁ Ἴσραελ Σαµίρ κ.ἄ. δέν
ἔχει προφανῶς σηµασία. Οὔτε κι ὅτι ὁ Εἰδικός
Ἀπεσταλµένος τοῦ ΟΗΕ, ἀµερικανοεβραῖος
Ρίτσαρντ Φάλκ, ζήτησε (10/12/08) νά συζητηθεῖ
ἡ παραποµπή τῶν Ἰσραηλινῶν ἡγετῶν στό
∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο γιά ἐγκλήµατα
κατά τῆς ἀνθρωπότητας στή Γάζα, κάτι πού
ἔπραξε ἡ λιβανέζικη ∆ιεθνής Συµµαχία κατά
τῆς Ἀτιµωρησίας (10/12/08)
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Συνέντευξη στον «Α»

Στέλιος Παπαθεμελής

Συνέχεια από την 1η σελίδα
- Λέγεται ότι πρέπει να καταλάβουμε την νεολαία, να αφουγκραστούμε τους φτωχούς κτλ. Έχει κατά τη γνώμη σας
σχέση με κοινωνικά αιτήματα ο εφιάλτης που ζήσαμε;
- Αυτά που ζήσαμε είχαν αφορμή
τον φόνο του νεαρού μαθητή όχι
αιτία. Οι κουκουλοφόροι είναι
μια διαχρονική πραγματικότητα.
Το πλιάτσικο διευκολύνθηκε
από την ανυπαρξία δρώσας
αστυνομικής
παρουσίας,
άλλωστε ο υπουργός τους
τούς είχε διατάξει «αμυντική
στάση». Αλλά οι εμπρηστές
και οι λοιποί αδικοπραγούντες
δεν πείραξαν εκείνες τις ώρες
τους
αστυνομικούς,
απλά
λεηλατούσαν, έκλεβαν και ρήμαζαν υπό τα διατεταγμένα
απαθή όμματά τους. Τα μεγάλα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε
μειωμένης ως συνήθως σοβαρότητας και υπευθυνότητας
έρριξαν λάδι στη φωτιά. Το υπόβαθρον ενός σιωπηρού
ξεσηκωμού, τροφοδοτούμενον από τα υπόγεια ρεύματα της
ιστορίας προϋπάρχει. Είναι όλη η κοινωνική πραγματικότητα
των τελευταίων χρόνων με τη σχεδόν θεσμοποιημένη
απελπισία των νέων παιδιών: Αζήτητα πτυχία, ενδημική
και δομική ανεργία, προγράμματα για «απασχολησιμότητα»
τους, αντί πινακίου φακής, νέα φτώχεια. Παράλληλα ένα
πολιτικό προσωπικό σε υπηρετική σχέση έναντι, των μεγάλων
συμφερόντων, χωρίς όραμα και χωρίς αξιοπιστία. Ιδιαίτερα
οι νέοι αποστρέφονται το πρόσωπό τους από την πολιτική
διότι δεν περιμένουν τίποτε από αυτήν. Είναι πάντως
ενδιαφέρον ότι ο διεθνής και ιδίως ο γαλλικός τύπος συνδέουν
τα εν Ελλάδι με απαρχή ενός νέου κινήματος στην Ευρώπη.
Ριζοσπαστικού κινήματος. Βέβαια κάθε τέτοιο κίνημα
παράδειγμα ο Γαλλικός Μάης, εξανεμίζεται γρήγορα τα
επόμενα χρόνια και οι φοβεροί και τρομεροί πρωταγωνιστές
του μεταλλάσσονται σε αρχιτέκτονες του κοινωνικοπολιτικού
συντηρητισμού, όρα Κον Μπεντίτ, Κουσνέρ, κ.ά.π. Πάντως,
για να μην προτρέχουμε, ώς την ώρα που μιλάμε δεν έχει
ακουσθεί εκτός από το «μπάτσοι γουρούνια δολοφόνοι»
κάποιο κοινωνικοεπαναστατικό σύνθημα. Υπ’ αυτήν την
έννοια είναι τουλάχιστον υπερβολικοί οι φόβοι των ξένων
για μετάσταση του φαινομένου.
- Πως κρίνετε τις εικασίες για υποκίνηση – πριμοδότηση
των έκτροπων από εξωελλαδικούς ή άλλους κύκλους;
- Δεν έχω αποδείξεις, αλλά κάθε αποσταθεροποιητικό
γεγονός είναι επιθυμητό σε δυνάμεις που επενδύουν στην
άσκηση πίεσης πάνω σε μια χώρα. Και έχουμε τέτοιες και
μία και δύο κ.λ.π. Από εμπειρίαν κτηθείσα στην πολιτική
μπορώ να εκτιμώ μετά λόγου γνώσεως ότι παρόμοιοι κύκλοι
δεν «χαίρονται» απλώς…

- Υπήρξατε υπουργός Δημόσιας Τάξης, και πολύ
πετυχημένος μάλιστα, κάνοντας τομές στον χώρο. Πως
κρίνετε την κατάσταση των Σωμάτων Ασφαλείας και το
πρόβλημα των αναρχοαυτόνομων συμμοριών;
- Η διεξαγωγή απολύτως ασφαλών Ολυμπιακών Αγώνων
έδωσε στα Σώματα Ασφαλείας τίτλους αποτελεσματικότητας.
Αλλά τα προβλήματα ασφάλειας είναι διαρκή όπως
άγρυπνη και σοβαρή πρέπει να είναι η αντιμετώπισή τους.
Η αξιοπιστία και το ανθρώπινο πρόσωπο της Αστυνομίας
πρέπει να επιβεβαιώνονται κάθε στιγμή. Χρέος της είναι να
εγγυάται την ειρήνη, την ασφάλεια, τη ζωή και την περιουσία
των πολιτών. Κάθε ζήτημα ασφάλειας είναι εξίσου μέγα
ζήτημα, δεν έχει διαβαθμίσεις και εκπτώσεις. Δεν υπάρχει
ελαφρυντικό επειδή, για να παραφράσουμε κάπως τον
Μπρέχτ, κυνηγήσαμε τις τίγρεις, διώξαμε τα λιοντάρια αλλά
στο τέλος μας φάγαν οι κοριοί!
Η Αστυνομία χρειάζεται διαρκή εκπαίδευση – μετεκπαίδευση
των στελεχών της, αδιάκοπη επικαιροποίηση της υλικοτεχνικής της υποδομής, πρόσκτηση των κάθε φορά νέων
μεθόδων αστυνόμευσης. Θα μπορούσε για παράδειγμα να
χρησιμοποιηθούν λαστιχένιες σφαίρες και άλλες μέθοδοι
ακινητοποίησης αδικοπραγούντων ατόμων ή οι μάνικες
της Πυροσβεστικής για διάλυση ομάδων που πρέπει να
διαλυθούν. Οπωσδήποτε πρέπει οι αστυνομικοί να υπόκεινται
κατά τακτά χρονικά διαστήματα σε ψυχοτεχνικά τεστ που να
επιβεβαιώνουν την ψυχραιμία τους όσο και τις δεξιότητες
τους. Όσα συνέβησαν έπληξαν βάναυσα τη διεθνή εικόνα
της χώρας ενώ καταρράκωσαν την εμπιστοσύνη του πολίτη
στην αστυνομία, τελικά στο κράτος. Θα χρειασθούν πάντως
πολλές τομές και αλλαγές προσώπων για να ανακτήσει η
αστυνομία το χαμένο κύρος της.
- Πιστεύετε ότι υπάρχει δημοκρατική και σωτήρια διέξοδος
για την πατρίδα μας υπό τις σημερινές συνθήκες;
- Το σύστημα όπως το κατάντησαν δεν είναι σε θέση να
απορροφήσει τους κραδασμούς που δέχτηκε. Παραπαίει.
Στις δημοκρατίες τη λύση τη δίνει ο λαός με εκλογές.
Όμως τα πράγματα δεν είναι απλά. Τα μεγαλοκάναλα της
Αθήνας που διαμορφώνουν κοινή γνώμη και πολιτικούς
αναμορφωτές δεν θα αφήσουν το λαό να επιλέξει νηφάλια
ασκώντας ταυτόχρονα τιμωρητική ψήφο. Η Κυβέρνηση
σίγουρα είναι κακή. Αλλά επειδή οι εκλογές δεν πρόκειται
κατά πάσα πιθανότητα να δώσουν αυτοδύναμη πλειοψηφία,
πρόωρες εκλογές με αυτό το κλίμα θα μας βάλουν στη δίνη
αποσταθεροποιητικών εξελίξεων. Ο κίνδυνος να πάμε από
κακή σε χειρότερη Κυβέρνηση μας κάνει επιφυλακτικούς
στην ιδέα πρόωρων εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι έτοιμο
να κυβερνήσει. Ο Καραμανλής έχει χάσει πολύτιμο ζωτικό
χρόνο αντίδρασης. Η πιθανότητα να τον ξανακερδίσει είναι
σχεδόν μηδενική. Στη φάση που διανύουμε μια ενδιάμεση
Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, ή μια Κυβέρνηση των δυο
κομμάτων εξουσίας, ή έστω μια Κυβέρνηση Καραμανλή με
σημαντική συμμετοχή εξωκομματικών προσωπικοτήτων θα
μπορούσε να ομαλοποιήσει το κλίμα και να αποδώσει έργο
στις μεγάλες εκκρεμότητες που έχει ο τόπος.

Οἱ καλύτεροι τοῦ κόσµου!

Στήν ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (τ. Δεκεµβρίου) βρήκαµε
τό ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρον ρεπορτάζ τοῦ Δ.
Μανακανάτα γιά τίς πρόσφατες ἐπιδόσεις
τῆς Πολεµικῆς µας Ἀεροπορίας στήν ἄσκηση
RED FLAG τῶν ΗΠΑ. Καί καθώς οἱ εὐχάριστες
εἰδήσεις στόν τόπο µας πιά εἶναι δυσεύρετες
ἄν ὄχι ἀνύπαρκτες, µεταφέρουµε τό ρεζουµέ
του γιά σᾶς.
Ἦταν ἡ πρώτη µας συµµετοχή στήν
συγκεκριµένη ἄσκηση στή Νεβάδα, καί
ἔλαβε µέρος ἡ 343η Μοίρα µέ πέντε µαχητικά
τύπου F-16C block52+, «ἀντιµετωπίζοντας»
τήν ἀµερικανική ἀεροπορία. Τό σκόρ µας τήν
πρώτη µέρα ἦταν τό ἀπίστευτο 11-0 ἀπέναντι
στά F-15, F-16 καί (τά ἀναβαθµισµένα) F-5 τῆς
ἔµπειρης 64ης Μοίρας! Καί στή «ρεβάνς» µέ 13
ἀεροσκάφη ἐναντι τῶν 4 ἑλληνικῶν, τό µόνο
πού κατάφεραν τά ἀµερικανάκια ἦταν νά
...περιορίσουν τό σκόρ τῆς νίκης µας σέ 6-3 (!).
Διαβάζουµε δέ ὅτι κάτι τέτοιο συµβαίνει γιά
πρώτη φορά στήν ἱστορία τῆς ἄσκησης, ὅπου
οἱ Ἀµερικανοί ἐπικρατοῦν συνήθως εὔκολα,
µέ τήν ἐξαίρεση τῶν Σουχόι (τῆς Ἰνδίας).
Τί νά προσθέσουµε; Ὅταν µαθαίνεις
τέτοια νέα, πού προστίθενται σέ κεῖνα γιά
τόν χρόνιο καί καθηµερινό διασυρµό τῶν
Τούρκων πάνω ἀπό τό Αἰγαῖο, ξαναθυµᾶσαι
ὅτι πράγµατι ὑπάρχουν Ἕλληνες πού τιµοῦν
τήν ἀποστολή τους, τήν πατρίδα τους καί τό
ὄνοµα τῆς καταγωγῆς τους. Ὑπάρχει ἄραγε
ἀπό τήν πλευρά τῆς Πολιτείας ἡ στοιχειώδης
ὑποστήριξη τῆς Ἀεροπορίας µας στό
κολοσσιαῖο της ἔργο;

ΑΠΟΔΗΜΙΑ
Έφυγες κι εσύ, γιαγιακούλα,
που μ’ αποκοίμιζες γλυκά
με τ’ αποδημητικά σου παραμύθια.
Τώρα μπορώ ν’ αποκοιμηθώ
γαληνεμένος
μόνο με το κανάλι της Βουλής.
Γιάννης Στρούμπας

ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ
Του Μιχάλη Χαραλαμπίδη
Λόγω του ότι δεν παρατηρώ έστω εκ των υστέρων μια αίσθηση
ευθύνης και ειλικρινούς ανάληψης ευθυνών από την δημόσια
σφαίρα της χώρας, αντίθετα οι υπεύθυνοι παρουσιάζονται
ως κριτές, οφείλω να σημειώσω τα εξής: Είναι γνωστό ότι
έχουμε την πλέον αδύνατη, ανεπαρκή πολιτική τάξη της
Ευρώπης. Το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν διακρίνεται
για τις επιδόσεις, την παραγωγικότητα του, την πολιτική
εξυπνάδα του. Η τραγωδία είχε βάθος χρόνων. Τα Εξάρχεια
ήταν χρόνιο, διαρκές πεδίο βολής. Υπήρξε όμως πολύ υψηλό
το επίπεδο ανευθυνότητας, ανικανότητας, επιπλέον πολιτικός
τυχοδιωκτισμός, αυτή είναι η λέξη, από τις λεγόμενες ηγεσίες,
ειδικά την πρώτη ημέρα της κρίσης που έριξε την χώρα στα
Τάρταρα.
ΗΑθήνα δεν ήταν Παρίσι, η Ελλάδα δεν ήταν Τουρκία, Αλβανία,
Σομαλία. Τις έκαναν η πολιτική ανεπάρκεια, η ανευθυνότητα,
η πολιτικάντικη νοοτροπία τους. Η ανευθυνότητά τους
συνοδεύονταν από την πρόταξη του ιδιωτικού συμφέροντος
παρά της Αθήνας, της Πόλης, της Ελλάδας. Προσπάθησαν εν
των υστέρων, όταν είδαν τί έσπειραν, να παραστήσουν τους
υπεύθυνους, να καλυφθούν, να αλλάξουν μάσκα αλλά ήταν
ήδη αργά, η φωτιά ολοκλήρωσε το καταστροφικό της έργο.
Έχουμε μια συμπεριφορά, μια στάση ιδιωτών παρά ανθρώπων

της δημόσιας σφαίρας, της Κοινωνίας, της Πολιτικής, του
Κράτους, του Κράτους Δικαίου. Δεν νομίζω ότι διακρίνουν,
γνωρίζουν αυτές τις έννοιες. (...)
Οι ημέρες της αλήθειας, της αποκάλυψης, η ιστορία και η
πολιτική θέτουν το εξής ερώτημα. Οι αρχηγοί, οι πολιτικοί
ηγέτες αισθάνονται τύψεις, αισθάνονται υπεύθυνοι για το
τέλος της ζωής ενός δεκαπεντάχρονου; Η μεταθέτουν την
ευθύνη στον Βαραβά. Την κρίση, στο πεδίο της Ρωμαϊκής
Αρένας, της μεσαιωνικής πλατείας, της πλατείας της Καμπούλ,
του σόου, της τηλεπολιτικής.
Η χώρα έχει ανάγκη μια βαθιά στον λόγο και τα συναισθήματα,
ειλικρινή ανθρώπινη συζήτηση, που παρ’ όλα τα εμπόδια, τα
τείχη που υψώνει το άφωνο, ανίκανο, ανήθικο παλιό να την
αποτρέψει. Θα γίνει. Γιατί αυτό θέλει η ιστορία, οι ανάγκες
της χώρας, οι ανάγκες του Έθνους. Μία συζήτηση που θα
ενώνει και δεν θα διαιρεί τους Έλληνες.
Έχει ανάγκη την επιστροφή της σχέσης της με την αληθινή
πολιτική, την Αγορά, τον Λόγο. Αυτό που πρόσφερε στον
ανθρώπινο πολιτισμό και τις τελευταίες δεκαετίες αποποιήθηκε.
Αυτό που έλειψε και προετοίμασε την τραγωδία.
(...) Η πολιτική είναι πρόλογος, όχι εκ των υστέρων παρακμιακός επίλογος, παρακμιακός επιτάφιος, κλάμα, πολιτικάντικο θέατρο και υποκριτική χυδαιότητα. Στο πέρασμα από
το 2008 στο 2009 θέλουμε έναν αναγεννητικό επιτάφιο. Το
παλιό φοβάται, μισεί τον Λόγο. Η απουσία συγνώμης δηλώνει
το αδιόρθωτο της πολιτικής τους ύπαρξης.
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Ἀνα-γνώσεις
Τό παλάτι τοῦ Φιλίππου
Στήν «Ἐλευθεροτυπία» (5-12-08) µεταφέρει ἡ Ν. Κοντράρου - Ρασσιᾶ τά νέα γιά τό
Μακεδονικό ἀνάκτορο τοῦ Φιλίππου, ὅπως τά ἐξέθεσε ἡ ἀρχαιολόγος κ. Κοτταρίδου:
«...Το ανάκτορο, κτισµένο σε έκταση 15 στρεµµάτων (καταλάµβανε 12 στρέµµατα, µε
εσωτερική αυλή 2 στρεµµάτων), ήταν άκρως επιβλητικό. Το συνέκρινε µε τη σηµερινή
Βουλή των Ελλήνων και το βρήκε µιάµιση φορά µεγαλύτερο. (...) Πρέπει να φανταστούµε
την πρόσοψη του ανακτόρου διώροφη, στολισµένη µε µια δωρική κιονοστοιχία και κτιστά
παγκάκια στις ευρύχωρες στοές δεξιά κι αριστερά της µεγαλοπρεπούς εισόδου. ∆ιασχίζοντας
ένα επιβλητικό πρόπυλο, έµπαινε κανείς σε µια τεράστια τετράγωνη περίστηλη αυλή µε
16 δωρικούς κίονες σε κάθε πλευρά. Εκεί µπορούσαν να συναθροιστούν περί τα 4.000
άτοµα, υπολογίζει η κ. Κοτταρίδου. Γύρω ήταν χώροι συµποσίων, ανδρώνες µε ωραιότατα
ψηφιδωτά δάπεδα και µαρµαροθετήµατα. Πρόκειται για τεράστια δωµάτια 250 τ.µ. το
καθένα. Υπήρχε χώρος στο ανάκτορο για 278 κλίνες. ∆ηλαδή ο Φίλιππος µπορούσε να
παραθέσει συµπόσιο σε περισσότερους από 500 καλεσµένους συγχρόνως. Το παλάτι του
έβλεπε προς την ανατολή και άστραφτε. Κατασκευασµένο από πωρόλιθο, που ερχόταν µε
κάρα από το Βέρµιο, δηλαδή 15 χλµ. από εκεί, ως υλικό µόνο (13.000 κυβικά) υπολογίζεται
πως σήµερα θα κόστιζε 26 εκ. ευρώ. Τα αρχιτεκτονικά µέλη του ήταν καλυµµένα µε
εξαιρετικής ποιότητας κονιάµατα, που είχαν υφή γυαλιού σε χρώµατα που ποικίλλουν και
παίζουν µε το λευκό, το ζωηρό γαλάζιο και το κόκκινο. Τα µαρµάρινα κατώφλια της εισόδου
σώζονται στη θέση τους, ενώ από τα πεσµένα λίθινα αρχιτεκτονικά µέλη της πρόσοψης, που
µιµούνται παραθυρόφυλλα και ιωνικά κιονόκρανα, κατέστη δυνατή η πλήρης σχεδιαστική
αναπαράσταση του ανακτόρου (...) Το ανάκτορο των Αιγών «ήταν εξωστρεφές, όπως και
ο Φίλιππος, ένας ανοικτός ηγεµόνας, αγαπητός στον δήµο». Αρχισε να κτίζεται το 350 π.Χ.
και το κτίσιµό του κράτησε 10-12 χρόνια, καθώς τα αρχαιολογικά ευρήµατα αποδεικνύουν
ότι είχε τελειώσει το 336 π.Χ. Αποτελούσε τµήµα του µεγάλου οικοδοµικού προγράµµατος
του βασιλιά των Μακεδόνων, που ήθελε έτσι να επιβάλει την παντοδυναµία του, όπως είχε
κάνει προηγουµένως στην Αθήνα ο Περικλής. ∆εν µπορούσε, λοιπόν, ένα τόσο φιλόδοξο
έργο να µην είχε ανατεθεί σε έναν διάσηµο στην εποχή εκείνη αρχιτέκτονα, όπως τον
Πύθεο, που µαζί µε τον αρχιτέκτονα Σάτυρο και 4 Έλληνες γλύπτες δηµιούργησαν ένα από
τα 7 θαύµατα του αρχαίου κόσµου, το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού...»
Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀκούει;
Στόν ἱστοχῶρο greeknewsonline ἡ γλυκόπικρη εἴδηση ἀπό τὴ Νέα Ὑόρκη:
«...Η ιστορία της αναγέννησης του δηµόσιου σχολείου KAPPA IV του Χάρλεµ, θα µπορούσε
σίγουρα να αποτελέσει σενάριο για κινηµατογραφική ταινία (...) Το πλέον ενδιαφέρον
ωστόσο στοιχείο, για µας τους Ελληνες, είναι πως η διευθύντρια του δηµόσιου αυτού
σχολείου είναι η Ελληνοαµερικανίδα, Πανωραία Παναγιωσούλη και το κυρίαρχο στοιχείο
του είναι η διδασκαλία των Ελληνικών ως η µόνη ξένη γλώσσα. Το σχολείο, όπου φοιτούν
περί τα 300 παιδιά, στην συντριπτική τους πλειοψηφία παιδιά µειονοτήτων, στεγάζεται σ΄
ένα εντυπωσιακό κτίριο του Χάρλεµ, ακριβώς δίπλα από το Central Park. (...) Αποδεχόµενη
την πρόταση, άρχισε να επισκέπτεται διάφορα άλλα σχολεία, ψάχνοντας και µελετώντας
τα συστατικά της επιτυχίας τους. «Σε ορισµένα σχολεία ανακάλυψα ότι µελετούσαν
Λατινικά. Κι ήταν πράγµατι υπερήφανοι οι µαθητές γιατί µπορούσαν να διαβάσουν και
να εξηγήσουν κείµενα γραµµένα στα Λατινικά. Όταν ρώτησα, γιατί παίρνουν µαθήµατα
Λατινικών, µου απάντησαν ότι πρόκειται για µιά σπουδαία γλώσσα και πως παράλληλα
αυτό τους βοηθά να βελτιώσουν τη βαθµολογία τους στις εξετάσεις SAT και να εισαχθούν σε
καλύτερα σχολεία». Η Πένι Παναγιωσούλη, κόρη του Ελληναµερικανού λογοτέχνη Γαβριήλ
Παναγιωσούλη, λάτρη της ελληνικής γλώσσας και ένθερµου υποστηρικτή της, ήξερε πως
αν τα λατινικά µπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά να βελτιώσουν το λεξιλόγιό τους και τη
βαθµολογία τους, τα ελληνικά θα µπορούσαν να επιτύχουν πολύ περισσότερα, αφού οι λέξεις
της αγγλικής γλώσσας που έχουν ελληνική ρίζα, είναι πολύ περισσότερες (...) Τα ελληνικά
στο πρόγραµµα διδασκαλίας του KAPPA IV, είναι πρακτικά κοµµάτι κάθε µαθήµατος. Ένα
απλό παράδειγµα της διασύνδεσης της ελληνικής γλώσσας είναι τα µαθηµατικά. Αν λόγου
χάρη στην τάξη διδάσκεται το Πυθαγόρειο Θεώρηµα, µετά τα µαθηµατικά θα ακολουθήσει
η συζήτηση για τον Πυθαγόρα, τη συµβολή των ελλήνων στην ανάπτυξη της µαθηµατικής
σκέψης, τους φιλόσοφους, τον Παρθενώνα, την αρχιτεκτονική και τη δοµή της ελληνικής
πόλης. Η, η συζήτηση που γίνονται στο πλαίσιο του µαθήµατος των κοινωνικών επιστηµών
για τη δοµή της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας. Το πρόγραµµα ξεκίνησε µε τη διδασκαλία
των Ελληνικών απλά ως ξένη γλώσσα, µε το βάρος στη γραµµατική, το λεξιλόγιο και
κάποια στοιχεία πολιτισµού. Ωστόσο, όπως µας εξηγεί η κ. Παναγιωσούλη, στην πορεία
ουσιαστικά µεταµορφώθηκε σε κάτι µεγάλο. Σηµαντικό ρόλο σ’ αυτό διαδραµάτισε και
η δεκαήµερη εκδροµή 33 µαθητών του σχολείου και 19 συνοδών τους στην Ελλάδα. (...)
Η επιτυχία του σχολείου και του προγράµµατος των ελληνικών δεν έφερε µόνο καλά
νέα. Η Πένι Παναγιωσούλη, ως επιτυχηµένη διευθύντρια, αποδέχθηκε πρόταση για να
ξεκινήσει το Σεπτέµβριο ως λυκειάρχης ένα νέο πρότυπο λύκειο στο Μπρονξ, το Kappa
International High School, το οποίο θα στεγαστεί στο Theodore Roosevelt High School και
θα προσφέρει International Baccalaureate Program. Το έργο της θα συνεχίσει η σηµερινή
υποδιευθύντρια Briony Carr και οι τρεις ελληνικής καταγωγής δάσκαλοι που διδάσκουν
διάφορα µαθήµατα. Την κ. Παναγιωσούλη θα ακολουθήσουν στο νέο της σχολείου 62 από
τους 88 απόφοιτους του KAPPA IV, ωστόσο, η διευθύντρια δεν είναι σίγουρη αν θα συνεχίσει
και στο Μπρονξ µε τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. «∆εν το γνωρίζω ακόµη, γιατί το
µεγαλύτερο πρόγραµµα µε την ελληνική γλώσσα είναι να βρεις δάσκαλους µε πάθος για
τη δουλειά τους. Όπως σας είπα ήδη, ξεκίνησα µε µία δασκάλα το πρώτο έτος που ήθελε να
διδάξει ελληνική λογοτεχνία, όµως έφυγε την επόµενη χρονιά». Το σχολείο έβαλε αγγελία
ζητώντας δάσκαλο ελληνικών, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση. Ίσως, επειδή το πρόγραµµα
του σχολείου έχει ωράριο από τις 7:30 το πρωί µέχρι τις 4 το απόγευµα. Υπεβλήθη επίσης
και αίτηµα στο αρµόδιο γραφείο του συντονιστή εκπαίδευσης Νέας Υόρκης, το οποίο
επίσης δεν µπορούσε να ικανοποιηθεί. Βλέπετε, ο κανονισµός του ελληνικού υπουργείου
Παιδείας δεν προνοεί αποσπάσεις Ελλήνων διδασκάλων σε αµερικανικά δηµόσια σχολεία.
∆υσκολίες υπάρχουν και για τα σχολικά εγχειρίδια. Ζητήθηκαν βιβλία από το γραφείο του
συντονιστή εκπαίδευσης, αλλά το γραφείο δεν τα διέθετε. Όπως µάθαµε, εκείνη τη χρονιά
σηµειώθηκε µεγάλη καθυστέρηση στην αποστολή τους από την Ελλάδα. Όταν έφτασε η
επόµενη χρονιά, όπως µας είπε η κ. Παναγιωσούλη, το σχολείο έλαβε τον Απρίλιο µία
επιστολή, που τους ενηµέρωνε πως στα τέλη Μαρτίου (!) λήγει η προθεσµία υποβολής
αιτήσεων στο γραφείο του συντονιστή, για κάλυψη αναγκών σε σχολικά βιβλία...»
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Δυό γάϊδαροι µαλώνανε σέ σέρβικο ἀχυρώνα
Ἡ σύλληψη τῶν τριῶν Γερµανῶν
στό Κόσοβο, µέ τήν κατηγορία τῆς
βοµβιστικῆς ἐπίθεσης στά γραφεῖα
τῆς ΕΕ στήν Πρίστινα ἔληξε µέ τήν
ἀπελευθέρωση τῶν πρακτόρων,

ὄχι ὅµως καί µέ τήν διαλεύκανση
τῆς ὑπόθεσης. Τί συνέβη καί
ἔφτασε
ἡ
γερµανοκοσοβάρικη
σχέση σέ τέτοιο σηµεῖο; Ἀπό ὅσα
µπορέσαµε νά βροῦµε καταλήξαµε
ὅτι ἦταν µία ἀµερικανογερµανική
σύγκρουση ἐν ὄψει τῶν ἐξελίξεων
πού προδιαγράφονται (πιθανόν ἡ
CIA νά «συνέβαλε» στή σύλληψη).
Αὐτό πού οἱ Γερµανοί λένε εἶναι ὅτι
ὁ πράκτοράς τους Andreas J., πού
συνελήφθη στό σηµεῖο τῆς ἔκρηξης
βρέθηκε ἐκεῖ µετά ἀπό 4 ὧρες καί
πῆγε µόνο γιά ἔρευνα. Ὅτι στό
βίντεο πού ἐπικαλοῦνται οἱ Ἀρχές
τοῦ Κοσόβου δέν ἀναγνωρίζεται ὁ
προαναφερθείς καί οἱ φῆµες γιά
γερµανική ἐµπλοκή διέρρευσαν ἀπό
τό γραφεῖο τοῦ Θάτσι (στή φωτό µέ
µιά παλιά του ἀγάπη), ἡ ἐµπλοκή
τοῦ ὁποίου στίς δουλειές τῆς τοπικῆς
Μαφίας ἐρευνᾶται ἀπό γερµανικές
ὑπηρεσίες.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι µέ χιλιάδες
ξένους στρατιῶτες, ἀστυνοµικούς,
δικαστές καί σεκιουριτάδες εἶναι
ἀδύνατον νά βρεθεῖ εὔκολα ἄκρη
σέ τέτοιες ὑποθέσεις. Ὅµως ὅταν
ὁ ...ὑγιέστερος τοµέας τῆς τοπικῆς
οἰκονοµίας εἶναι οἱ µαφιόζικες
µπίζνες µέ γυναῖκες, ναρκωτικά,
ἐµπόριο ὅπλων καί ληστεῖες (τό 25%
τοῦ ΑΕΠ!), δέν εἶναι δυνατόν νά
µείνει ἔξω ἀπό παιχνίδι ἡ ἡγεσία τοῦ

ὑποκόσµου (Θάτσι - Χαραντινάι). Ἡ
γερµανική ὑπηρεσία πληροφοριῶν
BND ἔχει ὀνοµάσει σέ δηµόσιες
ἀναφορές της τούς προαναφερθέντες
κατσαπλιάδες - πρωθυπουργούς
ὡς ὑπεύθυνους τῆς διαπλοκῆς
πολιτικῆς καί ἐγκλήµατος στό
Κόσοβο (µέ συγκεκριµένα στοιχεῖα
ἀναφέρθηκε σέ 15-20 οἰκογένειες
πού ἐλέγχουν σχεδόν ὅλες τίς θέσεις
κλειδιά). Ταυτόχρονα στό βρώµικο
κύκλωµα µετέχουν καί στελέχη
τοῦ προσωπικοῦ τοῦ ΝΑΤΟ καί τῆς
UNMIK (United Nations Mission in
Kosovo), καθώς αὐτοί οἱ τελευταῖοι
εἶναι καί οἱ καλύτεροι πελάτες
τῶν 104 πορνείων, συνήθως δίπλα
σέ βενζινάδικα στά περίχωρα τῆς
Πρίστινας. Μάλιστα ὁ Steve Schook,
νούµερο 2 τῆς διοίκησης τῆς UNMIK,
ἀναφέρεται νά µεθάει µιά φορά τή
βδοµάδα µέ τόν Χαραντινάι!
Τό ἐρώτηµα βέβαια πού ἀναδύεται
εἶναι γιατί τά βγάζουν τώρα αὐτά
στή φόρα οἱ Γερµανοί; Μήπως
πῆγαν στό Κόσοβο γιά νά σώσουν
τούς καηµένους τούς Ἀλβανούς
κι ἀνακάλυψαν ξαφνικά ὅτι οἱ
συµµαχητές τους ἀπό τίς ΗΠΑ
δέν ἔχουν ἐξίσου ἁγνά κίνητρα;
Καί ποῦ ὀφείλεται ἡ µεταξύ τους
ἀντιπαράθεση, πού τήν ἀναφέρει
ὥς καί τό Ἰνστιτοῦτο Εὐρωπαϊκῆς
Πολιτικῆς τοῦ Βερολίνου; Τώρα
ἀνακάλυψαν τή βάση Μπόντστηλ
καί τίς κρυφές δουλειές τῆς CIA; Ἤ
τώρα ξιπάστηκαν µέ τό µαφιόζικο
κράτος πού ἔστησε ἡ πρόστυχη κοινή
ἐπιδροµή τους κατά τῆς Σερβίας;
Πιθανότερο θεωροῦµε ὅτι τά
συµφέροντα ἄρχισαν νά διίστανται
ἀπό τή στιγµή πού ἡ Εὐρωπαϊκή
Ἕνωση συµφώνησε µέ τό Βελιγράδι
νά ἐγκαταστήσει τήν δύναµη
EULEX (ἀστυνοµικοί καί δικαστές)
στό Κόσοβο, χωρίς ὅµως δικαιοδοσία
στίς σερβικές περιοχές τοῦ βορείου
Κοσόβου, κάτι πού ἀφενός χαλάει
τίς µαφιοδουλειές τῶν κρατούντων*
καί ἀφετέρου προλειαίνει τό ἔδαφος
γιά µιά µελλοντική ἀπόσχιση τῆς
Μιτρόβιτσας. ΗΠΑ - ΕΕ - ἄλλο
συνδικᾶτο;!...

Θαυµαστής τοῦ Χίτλερ!
Ὁ Μοσέ Φέιλιν τοῦ Λικούντ κέρδισε
στίς προκριµατικές ἐκλογές τῆς 8ης
∆εκεµβρίου καί ἑτοιµάζει τό πολιτικό
του µέλλον. Ὑποστηρίζει ἀνοιχτά ὅλες τίς
ἰδέες τοῦ Χίτλερ, ὅπως τήν ἀνωτερότητα
τῆς φυλῆς (του), τήν θεωρία τοῦ
ζωτικοῦ χώρου κτλ. Σέ συνέντευξή του
πρίν 13 χρόνια χαρακτήρισε τόν Χίτλερ
«ἀπαράµιλλη στρατιωτική ἰδιοφυΐα»
καί ἐκθείασε τό προπολεµικό ἔργο
του. ∆έχεται τόν «κάπως ρατσιστικό
χαρακτήρα τοῦ Ἰουδαϊσµοῦ», πού εἶχε
καταγραφεῖ καί στόν ΟΗΕ τό 1975.
Ἀπό τό 2001 καλοῦσε τόν Μπούς νά
καταστρέψει τή θρησκεία τοῦ Ἰσλάµ,
γιατί µόνο ἔτσι θά κέρδιζε τόν πόλεµο
κατά τῆς «τροµοκρατίας».
Ἀµφισβητεῖ τήν ὕπαρξη παλαιστινιακοῦ
ἔθνους καί ὑπόσχεται «τέλεια διακοπή
νεροῦ, ἠλεκτρικοῦ καί ἐπικοινωνίας»
γιά τά 4.000.000 τῆς ∆υτικῆς Ὄχθης, τῆς
Ἀνατολικῆς Ἱερουσαλήµ καί τῆς Λωρίδας
τῆς Γάζας», ἐνῶ στήν πρώτη ἐπίθεση
θά ἀπελαύνεται ὅλος ὁ πληθυσµός τῆς
ἰδιαίτερης πατρίδας τοῦ δράστη καί θά
καταστρέφεται ἡ ὑποδοµή της. Ὅσο
γιά τίς διαδηλώσεις, θά καταστρέψει

ὅλα τά µή θανάσιµα ὅπλα (σφαῖρες
πλαστικοῦ περιβλήµατος, δακρυγόνα...)
σέ τελετές στίς στρατιωτικές βάσεις,
τοῦ φτάνουν τά θανάσιµα! Πάντως
προτείνει καί ἐθελοντική µετανάστευση
τῶν Παλαιστινίων µέ κίνητρο 250.000
δολάρια ἀνά οἰκογένεια. Σέ περίπτωση
πρωθυπουργοποίησής του ἐντός 100
ἡµερῶν θά ἀπέσυρε τό Ἰσραήλ ἀπό τόν
ΟΗΕ, θά ἔκλεινε τίς πρεσβεῖες του στίς
ἀντισηµιτικές χῶρες (π.χ. Γερµανία) καί
θά ἐπανέφερε τό ἑβραϊκό ἡµερολόγιο
ἀντί τοῦ χριστιανικοῦ.
Τέτοια νέα ἀπό τό Λικούντ πού
µᾶλλον θά κερδίσει τίς ἐκλογές τοῦ
Φεβρουαρίου. Μπορεῖτε νά φανταστεῖτε
ἄλλη συστηµική χώρα πλήν τοῦ Ἰσραήλ
µέ τέτοιο πολιτικό προσωπικό;
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Καί πίνουν μπῦρες, πίνουν μπῦρες, πίνουν μπῦρες...
Ὅπως ὅλοι γνωρίζετε, ἡ Γερµανία
µετέχει στήν παγκόσµια σταυροφορία
τῆς πολιτισµένης ∆ύσης κατά τοῦ καθυστερηµένου Ἀφγανιστάν, µέ 3.600
στρατά (τόν Ὀκτώβριο ἀποφασίστηκε
νά τούς αὐξήσουν στίς 4.500). Τόσος
κόσµος λοιπόν ἐκεῖ χρειάζεται διάφορα
πράγµατα, µεταξύ τῶν ὁποίων καί «κάτι»
νά πίνει. Ἡ πρόσφατη ἀναφορά λοιπόν τῆς
γερµανικῆς Βουλῆς γιά τίς προµήθειες σέ

ποτά τῶν γερµανικῶν δυνάµεων ἔκανε
αἴσθηση: 901.000 µισόκιλα µπουκάλια
µπῦρες καί 56.000 µπουκάλια κρασί
γιά τό πρῶτο µόνο ἑξάµηνο τοῦ 2008,
συντρίβουν τό περσινό ρεκόρ!
Θά µοῦ πεῖτε «καί τί νά κάνουν οἱ ἄνθρωποι,
µποροῦν ὅλη τή µέρα νά στεριώνουν τή
δηµοκρατία; Ἤ µήπως θά ἦταν καλύτερα

νά βάζαν στό σηµάδι ἀφγανικούς γἀµους
καί πακιστανικά χωριά, ὅπως οἱ γιάνκηδες;» Σωστό, δέν λέω. Σηµειώνω πάντως
ὅτι οἱ Ἀµερικανοί, πού τούς ἀπαγορεύεται
νά πίνουν, παραπονοῦνταν ὅτι ἕνας Γερµανός συνταγµατάρχης πήγαινε στίς συναντήσεις σουρωµένος! Νά ὑποθέσουµε
ὅτι τό πρᾶγµα ἔχει ξεφύγει;
Πάντως τό πρόβληµα δέν εἶναι µόνο
ἡ διαύγεια τῶν Γερµανῶν στρατιωτῶν.
Πρόσφατη ἀναφορά κατέγραφε ὅτι τό 40% τῶν
στρατιωτῶν ἦταν ὑπέρβαροι*: «Πολύ χοντροί, µέ
ἐλάχιστη
ἄσκηση
καί
ἀδιαφορία γιά τή διατροφή
τους». Βάλτε δίπλα καί
τά λιγοστά γερµανικά
κονδύλια πού διατίθενται
γιά τήν ἐκπαίδευση τοῦ
Ἀφγανικοῦ Στρατοῦ καί
τῆς Ἀστυνοµίας (αὐτός εἶναι ἐπισήµως
ἕνας λόγος τῆς γερµανικῆς παρουσίας
στή χώρα - πέρα ἀπό τόν Μπίν Λάντεν),
ὁπότε γίνεται εὔκολα ἀντιληπτό τό τί
προσφέρουν στήν ἀνοικοδόµηση τῆς
χώρας...
* Ἄραγε αὐτό νά µᾶς ἀφορᾶ ὡς Ἑλλάδα;

Ντιµόκρασι καί µαζικοί τάφοι
Πρίν 7 χρόνια ἡ Δύση µπῆκε στό Ἀφγανιστάν γιά νά κυνηγήσει τόν ...Μπίν
Λάντεν καί νά ἐκδιώξει τούς Ταλιµπάν.
Σέ κείνη τήν ἐπιχείρηση εἶχε συµµάχους
τοπικούς φύλαρχους πού ἐναντιώνονταν
στήν κεντρική κυβέρνηση τῆς Καµπούλ.,
µέ διασηµότερο τόν Ἀµπντούλ Ρασίντ
Ντόστουµ (χαρτί τῆς Τουρκίας στή
χώρα). Ἕνα λοιπόν ἀπό τά πιό κτηνώδη
ἐγκλήµατα πολέµου τό διέπραξε αὐτός
ὅταν παραδόθηκαν στούς ἄνδρες του κάπου
2.000 Ταλιµπάν µαχητές. Τούς φόρτωσε
σέ ἕνα κονβόι ἀπό µεταλλικά κοντέινερ
γιά νά τούς µεταφέρει στίς φυλακές τῆς
πόλης Σεµπεργκάν, κοντά στό ἀρχηγεῖο
του. Οἱ αἰχµάλωτοι ἄρχισαν νά φωνάζουν
ὅτι πνίγονται καί οἱ ἀνδρες τοῦ Ντόστουµ
ἀπάντησαν µέ τυφλούς πυροβολισµούς
κατά τῶν κοντέινερ, µέ ἀποτέλεσµα
πλῆθος νεκρῶν καί τραυµατιῶν. Ὅταν τά
κοντέινερ ἄνοιξαν στή Σεµπεργκάν , µέσα
δέν ὑπῆρχαν παρά ἐλάχιστοι ζωντανοί. οἱ
περισσότεροι εἶχαν πεθάνει ἀπό ἀσφυξία!
Οἱ 2.000 περίπου νεκροί θάφτηκαν σέ
παρακείµενη ἔρηµο, σέ µαζικούς τάφους.
Τό συµβάν ἔγινε γνωστό, καί οἱ Γιατροί γιά
τά Ἀνθρώπινα Δικαιώµατα ἔψαξαν τό θέµα
ἤδη ἀπό τό 2002, ὅµως συνάντησαν ἄρνηση
συνεργασίας ἀπό τοπικές, ἀµερικανικές
καί διεθνεῖς Ἀρχές. Ἀργότερα ὁ Ντόστουµ,
πού εἶχε πιστέψει στήν ἀτιµωρησία, ἄρχισε
νά ἀνησυχεῖ. Ἔστειλε λοιπόν ἐκσκαφικά
µηχανηµατα πού ξέθαψαν τά πτώµατα
καί πέταξαν τά κόκκαλα στό παρακείµενο
ποτάµι. Εἶχε ἄλλωστε ἐξοικείωση µέ
τέτοια ζητήµατα, ἀφοῦ αὐτός ἀποκάλυψε
στούς ξένους δηµοσιογράφους τό 1997
τούς µαζικούς τάφους τῶν Ταλιµπάν πού
εἶχε ἐξοντώσει ὁ πρώην σύµµαχός του
Ἀµπντούλ Μαλίκ Παχλαβάν.
Ὁµάδα εἰδικῶν τοῦ ΟΗΕ πῆγε στόν ὁµαδικό
τάφο ἐφέτος (Ἰούνιο καί Νοέµβριο) καί
βρῆκε στοιχεῖα γιά τό ἔγκληµα, τό ὁποῖο
«ἀγνοοῦσε» τό ΝΑΤΟ, τοῦ ὁποίου µία
µονάδα διοίκησης βρίσκεται στά 3 µίλια
ἀπό τήν ταφή. Πάντως ὁ διοικητής τῆς
ἐθνικῆς ἀστυνοµίας στό Βόρειο Ἀφγανιστάν, στρατηγός Γκουλάµ Πατάγκ κατέθεσε ὅτι τά γνώριζε ὅλα κι αὐτός καί οἱ
πάντες. Τόν ...πιστεύετε ἐσεῖς;

Τιµή στόν Ράµσεϋ Κλάρκ
Κάθε πέντε χρόνια ὁ ΟΗΕ βραβεύει τήν Ἡµέρα τῶν Ἀνθρωπίνων
Δικαιωµάτων (10 Δεκεµβρίου) ἕνα πρόσωπο γιά τήν προσφορά του σέ
σχετικά ζητήµατα. Ἐφέτος τιµήθηκε (ἀπό τόν ντ’ Ἐσκότο προσωπικά)
ὁ γενναῖος Ράµσεϋ Κλάρκ, πρώην ὑπουργός Δικαιοσύνης τῶν ΗΠΑ
καί ἱδρυτής (τό 1992) τοῦ International Action Center. Ἡ δράση του κατά
τοῦ πολέµου καί τοῦ καπιταλιστικοῦ ξεσαλώµατος πού πυροδότησε
ἡ παγκοσµιοποίηση εἶναι πασίγνωστη, ἐνῶ καί ὁ ἴδιος προσωπικά, ὡς
δικηγόρος, ἔχει συνδράµει ἤ ὑπερασπίσει ὅλους ὅσους χαρακτηρίζονταν
«κακοί» καί ἀποδιοποµπαῖοι ἀπό τό διεθνές σύστηµα ἐξουσίας. Τόν
κατηγορούµενο ὡς διώκτη τῶν Ἑβραίων στή Βαρσοβία, Τζάκ Ράιµερ.
Τόν Ντέιβιντ Κορές, ἡγέτη τῆς παρανοϊκής σέκτας πού σκοτώθηκε στό
Γουάκο τοῦ Τέξας. Τούς εἰρηνιστές ἀκτιβιστές καί τόν ἀµερικανοϊρλανδό
ἀναρχικό πάστορα Φίλιπ Μπέριγκαν (τούς ἀθώωσε τό 1972 ὅταν
κατηγοροῦντο ὅτι σχεδίαζαν τήν ἀπαγωγή τοῦ Κίσσιγκερ). Τόν διάσηµο
Ἰνδιάνο πολιτικό κρατούµενο Leonard Peltier, καταδικασµένο σέ δίς ἰσόβια
γιά τόν φόνο δύο πρακτόρων τοῦ FBI (ἀκόµα εἶναι µέσα, κι ἄς ζήτησαν οἱ
πάντες τήν ἀπελευθέρωσή του). Τήν Ὀργάνωση γιά τήν Ἀπελευθέρωση
τῆς Παλαιστίνης στήν ἀγωγή τῶν θυγατέρων τοῦ Λέον Κλίγκχοφερ
ἐναντίον της (ὑπόθεση Ἀκίλε Λάουρο - διευθετήθηκε ἐξωδικαστικῶς).
Τόν ἰδιότυπο καί τολµητία πολιτικό τῶν ΗΠΑ Λύντον Λαρούς. Τόν Σέρβο
ἥρωα Κάρατζιτς καί τόν Σλόµπονταν Μιλόσεβιτς ὅταν ὁδηγήθηκαν στό
στρατόπεδο Σέρβων τῆς Χάγης. Τόν Ἰρακινό ἡγέτη Σαντάµ Χουσεΐν ὅταν
συνελήφθη ἀπό τούς Ἀµερικανούς εἰσβολεῖς. Συµµετεῖχε στήν (ἄκαρπη)
προσπάθεια γιά ἀπελευθέρωση τῆς Ἀµερικανίδας Λόρι Μπέρενσον ἀπό
τίς φυλακές τοῦ Περού (εἶχε συλληφθεῖ γιά συνεργασία µέ τό «Φωτεινό
Μονοπάτι»). Ὁµοίως στήν περίπτωση τῆς Τζένιφερ Κασόλο, που εἶχε
συλληφθεῖ στό Ἐλ Σαλβαδόρ (1989) ὅταν ἐνῶ δούλευε στά Προγράµµατα
Χριστιανικῆς Ἐκπαίδευσης, βρέθηκαν στήν αὐλή τοῦ σπιτιοῦ της ρώσικα
ὅπλα καί πυροµαχικά, προφανῶς προοριζόµενα γιά τούς ἀντάρτες τοῦ
«Φαραµποῦντο Μαρτί». Κτλ κτλ...

Ἀρτέµιος Κοσόβου κατά ΚΦΟΡ
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς νύχτας µεταξὺ 4η καὶ 5ης
Δεκεµβρίου, γιὰ τρίτη φορὰ τὸν τελευταῖο µήνα,
λεηλατήθηκε ὁ ναὸς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γκρατσάνιτσα,
ἕδρα τοῦ Μητροπολίτη Ἀρτεµίου, τὸ µαργαριτάρι τῆς
σερβικῆς µεσαιωνικῆς ἀρχιτεκτονικῆς ἀπὸ τὸν ΙΔ΄
αἰώνα, ἡ ὁποία βρίσκεται στὸ κεντρικὸ Κόσσοβο, 5
χιλιόµετρα νοτίως τῆς Πρίστινας.
Ὁ διαρρήκτης ἔσπασε µία γυάλινη ἐπιφάνεια στὸν
νάρθηκα τοῦ ναοῦ καὶ µετὰ κατέστρεψε τὴν βαριὰ
ξύλινη πόρτα ἡ ὁποία χωρίζει τὸν νάρθηκα ἀπὸ
τὸ κεντρικὸ µέρος τοῦ ναοῦ. Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτά, δὲν
ὑπάρχουν ἄλλες ζηµιὲς στὴν ἐκκλησία, οὔτε ἔχει
παρατηρηθεῖ ὅτι λείπει κάτι ἄλλο ἀπὸ τὴν ἐκκλησία.
Τὴν Ἱερὰ Μονὴ Γκρατσάνιτσα προστατεύουν οἱ
στρατιῶτες τῆς λεγόµενης KFOR ἀπὸ τὴ Σουηδία. Τὸ
γεγονὸς ὅτι αὐτὸ εἶναι ἡ τρίτη λεηλασία τὸν τελευταῖο
µήνα µιλάει γιὰ τὴν ἀντιεπαγγελµατικότητα ἐκτέλεσης
καθηκόντων τῶν µελῶν τῆς KFOR. Ἐξαιτίας αὐτοῦ ὁ

Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ράσκας καὶ Πριζρένης
Ἀρτέµιος ἀπευθύνθηκε στὸν ἀντισυνταγµατάρχη
Ρικὰρτ Λίντµπορκ µὲ ἐπιστολὴ διαµαρτυρίας στὴν
ὁποία ζητᾶ ἀπὸ τὸν ἐπικεφαλῆς, σὲ αὐστηρὸ τόνο, ἂν
δὲν µπορεῖ νὰ πράξει τὸ καθῆκον του νὰ τὸ ἀφήσει σὲ
ὅποιον ἔχει τὴ δυνατότητα αὐτή.

Τα ΨΑΡΑ
στην Αραπιά
Η φρεγάτα «Ψαρά» του πολεμικού
μας Ναυτικού, με τον αρχιπλοίαρχο
Αντώνη Παπαϊωάννου, από 15.12.08
θα πλέει στις θάλασσες της…
Σομαλίας! Επικεφαλής ενός στόλου
της ΕΕ, επτά πολεμικών Γαλλίας,
Βρετανίας και Γερμανίας, με την
Ιταλία
παρέχουσα
αεροσκάφη
ναυτικής συνεργασίας. Πρόκειται
για την επιχείρηση «Αταλάντα», που
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της
ΕΕ (μετέχουσας και της Κ.Δ.) στις
11.11.08, για την αντιμετώπιση της
μάστιγας της πειρατείας που πλήττει,
στην περιοχή, τη διεθνή ναυτιλία.
Είναι η 1η ναυτική επιχείρηση της
ΕΕ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Θα
αντικαταστήσει ναυτική δύναμη του
ΝΑΤΟ που επιχειρεί εκεί από τον
Οκτώβριο, στην οποία μετέχει και η

φρεγάτα μας «Θεμιστοκλής».
To ζήτημα είναι για τι είδους
«πειρατεία» μιλάμε. Πώς απέκτησαν
οι πειρατές τέτοιον εξοπλισμό και
τέτοιες δυνατότητες (αεράμυνα,
υπολογιστές, πλοηγούς, πυραύλους
καθοδηγούμενους από δορυφόρους!);
Πώς και δεν μπόρεσε το ΝΑΤΟ να
αναστείλει ώς τώρα τη δραστηριότητά
τους; Μήπως η «διεθνοποίηση» της
ασφάλειας στην Ερυθρά θάλασσα,
αυτόν τον «πνεύμονα της Αραβίας»,
είναι ο στόχος κάποιων; Αυτό δεν

φοβάται ο πρόεδρος της
Υεμένης, Αλή Αμπντάλα
Σαλέχ, όταν καλεί τις χώρες
της Ερυθράς θάλασσας να
αναλάβουν τις ευθύνες τους
πριν διεθνοποιηθεί η ασφάλεια
στην περιοχή;
Όταν προ 4 εβδομάδων ο
υπουργός του των Εξωτερικών
μιλούσε στο Κάιρο σε
σύνοδο των όμορων χωρών,
χαρακτήρισε την πολυεθνική
ναυτική δύναμη στην περιοχή
«κίνδυνο για την αραβική εθνική
ασφάλεια» και σίγουρα εξέφραζε το
σύνολο των παρόντων. Με αυτά ως
δεδομένα, πού πηγαίνει η ελληνική
φρεγάτα; Ποια συμφέροντα θα
εξυπηρετήσει και τι πρακτικό όφελος
θα έχουμε ως χώρα; Να υποθέσουμε
ότι το Ναυτικό μας έλυσε τα προβλήματα με την Τουρκία (σε Κύπρο,
Καστελόρριζο, Αιγαίο...) και τώρα
ήρθε η ώρα να το ...εξάγουμε κιόλας;

Κ.Κ.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 16-12-2008

ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ
“Ἡ Δηµοκρατία µας αὐτοκαταστρέφεται διότι κατεχράσθη τὸ δικαίωµα
τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἰσότητας, διότι
ἔµαθε τούς πολίτες νά θεωροῦν τήν
αὐθάδεια ὡς δικαίωµα, τήν παρανοµία
ὡς ἐλευθερία, τήν ἀναίδεια τοῦ λόγου
ὡς ἰσότητα καί τήν ἀναρχία ὡς εὐδαιµονία.”
Ἰσοκράτης (436 -338 π.Χ.)

Ἡ προϊούσα διάλυση τῆς ἑλληνικῆς
κοινωνίας ἐκδηλώνεται ἀπό χρόνια
σέ πολλά καί διάφορα ἐπίπεδα, µέ
ἕνα ἀπό τά πιό χαρακτηριστικά παραδείγµατα τό φαινόµενο τῶν κουκουλοφόρων. Ὅµως αὐτά τά πρωτοφανῆ
πού ἔγιναν ἀπό τό Σάββατο 6/12 καί
γιά µιά βδοµάδα, ξεπέρασαν ὄχι
ἁπλῶς κάθε προηγούµενο ἀλλά
καί κάθε φαντασία. Ἀντίστοιχα
θά µπορούσαµε νά δοῦµε µόνο σέ
συγκρούσεις ἀφρικανικῶν φυλῶν
πού βρίσκονται πολιτισµικά στήν
ἐποχή τοῦ λίθου. Ἐπρόκειτο γιά τήν
ἐµπράγµατη ἀπόδειξη τοῦ θανάτου
τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους, αὐτῆς
τέλος πάντων τῆς ἐπίφασης πού
βαυκαλιζόµασταν ὅτι εἶναι µιά
ἀδύναµη µέν ἀλλά στοιχειωδῶς
συντεταγµένη πολιτεία.
Ξεκαθαρίζουµε ὅτι θεωροῦµε τή
βία στούς δρόµους ΑΣΧΕΤΗ µέ τόν
τραγικό θάνατο τοῦ 15χρονου Ἀλέξη,
ὁ ὁποῖος ἦταν µόνο τό πρόσχηµα. Ἡ
βία γιά τή βία εἶναι γνώρισµα τῆς
κοινωνίας µας, ἀκόµη καί ἔξω ἀπό τό
περιθώριό της, κερδίζει ὁλοένα χῶρο,
ἰδίως ἰδεολογικά. Ὁ µανδύας της εἶναι
«ἀριστερός» καί «ἀντιφασιστικός»,
ὅµως ὁ χαρακτήρας της ἐντελῶς φασιστικός καί ἄκρως ἐπικίνδυνος γιά
τόν λαό καί τή χώρα.
Μέχρι τώρα εἴχαµε τήν ἐπιθετική
παρουσία καί δράση τῶν «ἀντιεξουσιαστῶν» µόνο σέ εὐκαιρίες διαδηλώσεων, καταλήψεων καί στούς
χώρους πού ἔχουν οἰκειοποιηθεῖ
ἐτσιθελικά. Ὅµως καθώς τό κενό
ἰσχύος καί συγκρότησης τῆς κοινωνίας χάσκει ὁλοένα καί προκλητικότερα, νέα σηµάδια ἀνησυχητικά
προέβαλαν ἀπό καιρό στά ψιλά
γράµµατα τῶν ἐφηµερίδων: Στίς
6 Δεκεµβρίου προπηλακίστηκε ὁ
ὑφυπουργός Ὑγείας Γιῶργος Κωνσταντόπουλος ἀπό φοιτητές τῆς
Ἰατρικῆς Ἀθηνῶν ὅταν οἱ τελευταῖοι
ἔνιωσαν πώς ὁ ὑφυπουργός ἀπαξιοῖ
νά ἀπαντήσει σέ ἐρώτηµά τους. Στίς
30-11-08 15 κουκουλοφόροι διέλυσαν
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διακοµµατική ἐκδήλωση τοῦ δήµου
Αἰγάλεω γιά τά προβλήµατα τῆς
νεολαίας, ἀπειλώντας µέ ἄσκηση
βίας ἄν δέν ἀποχωροῦσε ὁ Ἄδωνις
Γεωργιάδης. Πρό διηµέρου (28-11)
εἶχαν χτυπηθεῖ στό Πανεπιστήµιο
Ἀθηνῶν ἀπό κουκουλοφόρους οἱ
καθηγητές Γ. Παπαδάτος καί Μ.
Τζάνη (στό ἴδιο συµβάν ἐκλάπησαν
ὑπολογιστής καί βιντεοπροβολέας).
Στίς 15 Νοεµβρίου, µέρα µεσηµέρι,
σηµειώθηκε ἐπίθεση σέ βιβλιοπωλεῖο στό κέντρο τῆς Ἀθήνας, µέ
ἀποτέλεσµα τόν ξυλοδαρµό τῶν
ἰδιοκτητῶν του (Ἔφη Καραµπάτσου
- Εὔµολπος Τσάµης), σέ µία ἤπια
συνέχεια τῶν πρόσφατων ἀπανωτῶν
ἐµπρησµῶν πέντε (!) ἐθνικιστικῶν
βιβλιοπωλείων τῆς πρωτεύουσας.
Λίγους µῆνες πρίν εἶχε δεχθεῖ
ἐπίθεση (καί µεταφέρθηκε στό νοσοκοµεῖο) ὁ πρύτανης τοῦ Ἀριστοτελείου Παν/µίου Ἀθ. Μάνθος ἀπό
φοιτητές πού ἀντιδροῦσαν στήν ...
ἀτζέντα τῆς Συγκλήτου. Καπάκι σ’
ὅλα αὐτά ἦρθε καί ὁ θάνατος τοῦ
15χρονου ἀπό σφαῖρα εἰδικοῦ φρουροῦ στά Ἐξάρχεια (6-12), µέ ἀποτέλεσµα τήν ἀποχαλίνωση τῆς βίας.
Ὅµως δέν εἶναι αὐτοί οἱ πιό «κακοί»
τῆς ἱστορίας. Τόν τίτλο δικαιοῦνται
τά ΜΜΕ (κυρίως τά ἰδιωτικά
κανάλια) πού ἐπί µία βδοµάδα
τυµβωρυχοῦσαν καί µιξόκλαιγαν
ὑποκριτικά καί προβοκατόρικα,
καλώντας οὐσιαστικά τόν κόσµο σέ
νέα ἔκτροπα. Τηλεπαρουσιαστές,
δηµοσιογράφοι, ἠθοποιοί, καί ἄλλες
tv περσόνες ἔκαναν διαρκή διαγωνισµό σέ ἀντικρατική καί ἀντιαστυνοµική φρασεολογία. Ποιοί; Αὐτοί
πού κινοῦνται µέ δυό - δυό τούς
ἀστυνοµικούς τῆς συνοδείας τους!
Γι’ αὐτό καί µεῖς πήραµε τήν πρωτοβουλία νά καταθέσουµε στόν
Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου
µηνυτήρια ἀναφορά κατά τῶν
πιό κραυγαλέων περιπτώσεων:
Γιά τά ἰδιωτικά κανάλια ὅπου
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Πίσω από το χέρι του
θύτη, που έκανε αυτό
το απαίσιο έγκλημα
που μας συγκλονίζει,
κρύβονται οι πραγματικοί ηθικοί αυτουργοί, δηλαδή το
σύνολο της ελληνικής
κοινωνίας,
που ανέχεται χρόνια
τώρα την εκτροφή
και τη γιγάντωση
παράλογων και εγκληματικών καταστάσεων, που ξεκινούν από κέντρα
σκοτεινά, όμως ορατά από όλους. Αν θέλουν οι διάφοροι

δηµοσιογράφοι, σχολιαστές κ.ἄ.
προκλητικά ἐγκωµίαζαν ἐγκλήµατα, κατήργησαν τό τεκµήριο
ἀθωότητας τοῦ εἰδικοῦ φρουροῦ
καί ἦταν οἱ ἠθικοί αὐτουργοί
τῆς ἐξέγερσης, τῆς διάλυσης τῶν
πάντων.
Καί τί νά πεῖς γιά κείνη τήν ξεχαρβαλωµένη κοινωνία; Ἡ χρόνια προπαγάνδα ἔχει λυώσει καί τό τελευταῖο
της ἐγκεφαλικό κύτταρο, πορεύεται
µέσα σέ ὀνειρώξεις ἐπανάστασης
καί συναισθηµατισµούς κορασίδος,
χωρίς νά παραιτεῖται ἀπό τόν ἐνδηµικό παρασιτισµό, καί δέν µπορῶ νά
φανταστῶ τί ἄλλο πρέπει νά συµβεῖ

Αυθόρμητο;
«...Οι μολότωφ και οι λεηλασίες των
κουκουλοφόρων, που το καθοδηγητικό
κέντρο τους συνδέεται με μυστικές
κρατικές υπηρεσίες και από κέντρα που
βρίσκονται στο εξωτερικό, δεν είχαν
καμμία απολύτως σχέση με τη μαζική
οργή των μαθητών, των φοιτητών,
γενικά του λαού.»
(Αλέκα Παπαρήγα, συνέντευξη στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ, 12-12-08)

Αὐτή ἡ ἐλεεινή νοοτροπία τοῦ
χαϊδεµένου
ΤΣΟΓΛΑΝΟΥ,
πού
θέλει τό ἄτοµο νά ζητᾶ τά πάντα
ἐδῶ καί τώρα, νά µισεῖ τόν τόπο του
ὡς ἔχοντα «µαῦρο» παρελθόν καί
νά ἀντιδρᾶ βίαια σέ ὑποθετικούς
ἐχθρούς
(«ἀστυνοµικό κράτος»,
λέει, ἡ Ἑλλάδα!) καί «κινδύνους»,
ἔχει ἁλώσει τά πάντα, ἰδίως στήν
πρωτεύουσα χαβούζα. Οὔτε ἡ (δεδοµένη) κοινωνική ἀνισότητα εἶναι
δικαιολογία, οὔτε καί ἡ λαµογιά
πού ἔχει καθήσει στόν σβέρκο τῆς
ἑλληνικῆς κοινωνίας, ὅσο κανείς
δέν δείχνει νά βρίσκεται ἐκτός
τῆς ἴδιας λογικῆς: Ὁ λιθοβολῶν
εἶναι ἁπλῶς ἐκτός «παιχνιδιοῦ».
Ὁ συνδυασµός λοιπόν αὐτῆς τῆς
ἐγκυστωµένης ἀντικοινωνικότητας*
µέ τήν ἀνθελληνική ψύχωση τῆς
κυρίαρχης ἰντελιγκέντσιας µᾶς ἔχει
φέρει στά πρόθυρα τῆς συλλογικῆς
αὐτοκαταστροφῆς: Ἕνα πανελλαδικό
ἄσυλο, ὅπου καθένας πλέον τήν
τρικυµία ἐν κρανίῳ τήν µετουσιώνει
καί σέ πράξη στούς δρόµους.
Μόνο ἕνα θαῦµα µπορεῖ νά µᾶς
σώσει ἀπό τήν πρώτη τυχούσα
καταστροφή.

γιά νά συνέλθει. Νεολαία; Τά παιδιά
* Δέν ὑπάρχει «ἀντιεξουσιαστικός
µας ἔχουν τό φλόγα τῆς νιότης, ὅµως
χῶρος» ἀλλά ἀντικοινωνικός χῶρος
δέν ξέρουν ποῦ νά τήν κατευθύνουν,
γιατί τούς λείπει ὁ στόχος, ἡ
ὑποδοµή, οἱ ἀξίες. Αὐτό
πού
προέχει
λοιπόν
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας
δέν εἶναι ἁπλῶς «νά τά
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
καταλάβουµε» (δηλ. νά
προσχωρήσουµε
στόν
παρορµητισµό ἤ στόν
µηδενισµό τους) ἀλλά νά
τά βοηθήσουµε, νά τούς
δώσουµε αὐτό πού τούς
λείπει ἀφοῦ βεβαίως
πρῶτα τό ...βροῦµε ἐµεῖς.
Κυβέρνηση;
Εἴχαµε
καί κυβέρνηση; Κείνη
ἡ δειλή φιγούρα πού
πρόβαλε µετά τήν κυβερνητική
ἐπιτροπή
τό
βράδυ τῆς φλεγόµενης
Δευτέρας ἦταν ὑπουργός
Ἐσωτερικῶν; Κόµµατα;
κ. Δημήτρης Σταμάτης
Τί νά περιµένει κανείς ἀπό
εν όψει της εορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ
κείνους πού ἀκόµη καί
εύχεται στους μουσουλμάνους
µέσα στό χάος ψαρεύουν
συμπολίτες μας
µικροκοµµατικά ὀφέλη
καί µιλοῦν γιά «πανεπιΧρόνια Πολλά,
στηµιακό ἄσυλο», «ἀκρομε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία
δεξιούς κινδύνους» καί
«ἄµεση προσφυγή σέ
ἐκλογές γιά λύση τοῦ
Ο Δήμαρχος Κομοτηναίων
δράµατος»
χωρίς
νά
κάνουν χιοῦµορ;

αυτόκλητοι ηγήτορες και διαμορφωτές της κοινής γνώμης
να κοροϊδεύουν εαυτούς και αλλήλους και όλοι μαζί τον
ελληνικό λαό είτε από φόβο είτε από υπολογισμό είτε
από ανομολόγητα κίνητρα, ας το κάνουν. Εγώ όμως θα
πω την αλήθεια, όπως την βλέπω και όπως νομίζω ότι
την βλέπει η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας.
Σταματήστε πια αυτό το βρώμικο και επικίνδυνο παιχνίδι
με τους κουκουλοφόρους και τα ΜΑΤ, που μόνο αίμα,
δάκρυα και καταστροφές προσφέρουν στον Λαό μας.
Οι αντικειμενικές συνθήκες, ειδικά σε σχέση με όσα
περάσαμε και ζήσαμε στο πρόσφατο παρελθόν, δεν
δικαιολογούν με τίποτα αυτή την κατάσταση. Μοιάζει
σαν να θέλουμε να βγάλουμε οι ίδιοι τα μάτια μας. Καιρός
να μιλήσει και ο Λαός!
Αθήνα, 7.12.2008
Μίκης Θεοδωράκης

κ. Δημήτρης Κοτσάκης
και το Δημοτικό Συμβούλιο
εύχονται στους μουσουλμάνους συμπολίτες
μας για την γιορτή του Κουρμπάν Μπαϊράμ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, υγεία, πρόοδο,
προσωπική και οικογενειακή ευτυχία
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ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗ!
Τό βράδυ τῆς 11ης ∆εκεµβρίου στήν
Κοµοτηνή ἡ πανθρακική πορεία
τῶν φοιτητῶν τοῦ ∆ΠΘ ἀπό τήν
κεντρική πλατεία τῆς πόλης πρός τήν
Περιφέρεια ΑΜ-Θ εἶχε... ἐκπλήξεις.
Ἐξοργισµένος ὁ κόσµος τῆς πόλης ἀπό
ὅσα παρακολουθοῦσε ἐπί µέρες στήν
τηλεόραση ἀνήµπορος νά ἀντιδράσει,
ἔδειξε ἀποφασισµένος νά µήν ἐπιτρέψει
νά συµβοῦν τά ἴδια καί σέ βάρος του.

Οἱ φῆµες ἔλεγαν γιά διαδηλωτές πού
ἔρχονται γιά νά τά σπάσουν. Μπορεῖ καί
νά ἦταν ὑποβολιµαῖες (άστυνοµία; Ν∆;)
ἀλλά πάντως ἦταν τόσο ἀληθοφανεῖς,
µετά ἀπό ὅσα συνέβησαν σέ ὅλη τή
χώρα, πού τήν ὥρα τῆς πορείας βρίσκονταν στήν πλατεία περισσότεροι Κοµοτηναῖοι παρά φοιτητές. Οἱ ἐπικεφαλῆς τῆς πορείας
προσπάθησαν νά διαλύσουν τίς
ἀνησυχίες κι ἔλαβαν τήν ξεκάθαρη
ἀπάντηση: «Ἄν δέν γίνουν
ἔκτροπα, δέν ὑπάρχει πρόβληµα.
Ἄν ὅµως κάποιος καταστρέψει
δηµόσια ἤ ἰδιωτική περιουσία,
θά ὑποστεῖ τίς συνέπειες». Μέ
τά πολλά ἡ πορεία ξεκίνησε
καί ...συνοδεύτηκε (!) ἀπό τούς
πολίτες, διά πᾶν ἐνδεχόµενο, µέχρι τήν
Περιφέρεια, ὅπου οἱ φοιτητές φώναξαν
τά συνθήµατά τους χωρίς νά συµβεῖ
τό παραµικρό, οὔτε κἄν φραστικό,
ἐπεισόδιο. Ἡ ἀµηχανία τῶν διαδηλωτῶν
ἀπό τήν ἰδιότυπη ἐπιτήρηση, ἰδίως τοῦ
ἀναρχικοῦ µπλόκ µέ τίς µαῦρες σηµαῖες,
στό τέρµα τῆς πορείας, ἦταν ἔκδηλη.
Ἀποσύρθηκαν πρός τήν διπλανή παλιά
Νοµική καί κάποιοι ἀνέβηκαν στήν
ταράτσα γιά νά ἀνοίξουν «διάλογο»,
πού σύντοµα ἐξετράπη σέ ἀνταλλαγή
ὕβρεων, µέ τούς πολίτες. Τά πνεύµατα
ἐρεθίστηκαν καί κάποια στιγµή ἕνα
«ντού» τῶν πιό θερµοκέφαλων ἀπό
τούς συγκεντρωµένους ἀνάγκασε τούς
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φοιτητές νά κλειστοῦν στό κτίριο.
Φυσικά δέν ἄνοιξε ρουθούνι, οὔτε καί
κανείς ἄγγιξε κανέναν, ὅµως σπάσαν
κάποια τζάµια (βλ. 2η φωτό) καί ὡς
ὀχλαγωγική ἐνέργεια ἦταν ὁπωσδήποτε
καταδικαστέα. Μέσα στή Σχολή τό
ἀδιέξοδο καί ὁ πανικός ἦταν διάχυτος,
ἀφοῦ ἡ πλειοψηφία τοὐλάχιστον τῶν
διαδηλωτῶν δέν εἶχαν οὔτε σχέδια γιά
φασαρίες οὔτε πρόθεση/συµφέρον νά
ἀντιπαρατεθοῦν µέ τόν κόσµο. Ἀπό τήν
ταράτσα τοῦ κτιρίου πετάχτηκαν δυό
φωτοβολίδες καί 3-4 πέτρες
ἐναντίον τοῦ κόσµου, πού
µόνο ἐρέθισαν τά πνεύµατα.
Ἀργότερα, µέ τήν παρέµβαση
τοπικῶν Ἀρχῶν καί µακρές
διαπραγµατεύσεις, οἱ φοιτητές
ἀποµακρύνθηκαν δίχως ἄλλα
παρατράγουδα.
Τό ἀποτέλεσµα ἦταν ἡ περιφρούρηση τῆς δηµόσιας καί
ἰδιωτικῆς περιουσίας ἀπό ἐνδεχόµενες καταστροφές. Ζηµία
γιά τήν εἰκόνα τῆς πόλης
ἦταν ἴσως ἡ ἀντιπαράθεση φοιτητῶν
- ντόπιων ἀλλά µεῖζον ὄφελος ἦταν ἡ
κινητοποίηση τῶν πολιτῶν ἐνώπιον
ἐνδεχόµενου κινδύνου. Ὅταν τό κράτος
ἀποδεικνύεται ἀνύπαρκτο, µόνο αὐτό

µᾶς µένει, ἔστω καί µέ ἀδυναµίες ἤ
ὑπερβολές. ∆έν ἔλειψαν βέβαια καί οἱ
ἐκπορνευµένες γραφῖδες πού ἀπό νωρίς
ἄρχισαν νά µιλᾶνε γιά «Χρυσαυγίτες»*,
χωρίς φυσικά νά µποροῦν νά δείξουν
ἕναν. Τίς ἴδιες βρωµιές ἀναπαρήγαγε ὁ
Εὐαγγελᾶτος στόν ΑΝΤ1 καί υἱοθέτησε
ὁ τοπικός ΣΥΝ µέ ἀνακοίνωση γιά
«ἑσµό ἀπό φασιστοειδῆ, ἀνεύθυνα καί
τυχοδιωκτικά στοιχεῖα» καί «ὄργιο βίας
καί τροµοκρατίας πού ἔζησε ἡ πόλη» (!!!),
ἀποδεικνύοντας ὅτι ἐξακολουθεῖ νά ζεῖ
στόν (ρόζ) κόσµο του.

Σχόλια

πτερόεντα

Μία θέση στὴν Ἄυλη Πολιτιστικὴ Κληρονοµιὰ τῆς Ἀνθρωπότητας τῆς
UNESCO διεκδικεῖ ἡ Μεσογειακὴ Διατροφή. Ἡ Ἐπιτροπὴ Γεωργίας τοῦ
Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου µετὰ ἀπὸ παρέµβαση τοῦ εὐρωβουλευτῆ
(ΝΔ) κ. Γιάννη Γκλαβάκη, στηρίζει αὐτὴν τὴν ὑποψηφιότητα. Εὐρωβουλευτὲς τῆς Ἑλλάδας, τῆς Ἱσπανίας, τῆς Ἰταλίας καὶ τῆς Πορτογαλίας
ζητοῦν ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συµβούλιο καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ νὰ στηρίξουν τὴν ὑποψηφιότητα, ἡ ὁποία ἀναµένεται νὰ ἐξεταστεῖ στὰ µέσα τοῦ 2009.
Ὁ Ἕλληνας εὐρωβουλευτὴς ὑπογραµµίζει ὅτι ἡ µεσογειακὴ δίαιτα, µὲ τὶς ρίζες
της στὴν ἀρχαιότητα, ἀποτελεῖ τµῆµα τῆς πολιτιστικῆς ταυτότητας τῶν µεσογειακῶν χωρῶν καὶ ἀποδεδειγµένα ἔχει εὐεργετικὴ ἐπίδραση στὴν ὑγεία. Ἡ
ἀναγνώριση αὐτὴ θὰ προωθήσει τὰ προϊόντα µας (ἐλαιόλαδο, φροῦτα, λαχανικά, ὄσπρια, κρασί) ποὺ ἀποτελοῦν τὴ βάση τῆς µεσογειακῆς διατροφῆς. Μία
ἔξυπνη πρόταση µὲ πολλὰ πιθανὰ ὀφέλη, ποὺ καλὰ θὰ ἦταν πρῶτα νὰ ἐφαρµόζετο στὴν ἴδια µας τὴ χώρα - γιὰ νὰ µὴν ποῦµε κι ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν συµπαθὴ
εὐρωβουλευτή, τοῦ ὁποίου ἡ µπάκα ...ὑπονοµεύει τὴν πρωτοβουλία του.
Γιὰ τὸν «Μικρὸ Διάκοσµο», τὸν πολιτιστικὸ πολυχῶρο στὴν παραλία
Ἱµέρου τοῦ Γιάννη Βουλτσίδη, ἔχουµε ξαναγράψει. Αὐτὸν τὸν καιρό, σὲ
συνεργασία µὲ τὸ περιβαλλοντικὸ ἐκπαιδευτικὸ κέντρο, διοργανώνει
παραστάσεις – ἐργαστήρια µὲ θέµα τὴ ζωὴ τῆς θάλασσας καὶ τῶν
λιµανιῶν. Τὰ παιδιά, ἀφοῦ προηγουµένως ξεναγοῦνται ἀπὸ τοὺς ὑπεύθυνους
τοῦ ΠΕΚ καὶ παρακολουθοῦν συµµετέχοντας σὲ διάφορα γύρω ἀπὸ τὴ θάλασσα,
καταλήγουν στὸν «Μικρὸ Διάκοσµο» ὅπου παρακολουθοῦν τὴν παράσταση
«Ὁ Καραγκιόζης ψαρᾶς», µία ἔκθεση φιγούρας µὲ ἀντίστοιχο θέµα, λύνοντας
τὶς ἀπορίες τους καὶ φεύγουν ἐνθουσιασµένοι. Μία ἄλλη δράση ποὺ ἑτοιµάζει
ὁ «Μικρὸς Διάκοσµος» γιὰ σχολεῖα – νηπιαγωγεῖα µετὰ τὰ Χριστούγεννα εἶναι
ἡ ἑνότητα «Τὸ θέατρο σκιῶν στὴν ἑλληνικὴ µυθολογία». Σχολεῖα δὲν ἔρχονται
µόνο ἀπὸ τὴ Θράκη, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ Δράµα – Καβάλα – Θεσσαλονίκη ἀφοῦ στὸν
περιφραγµένο, ἀσφαλὴ χῶρο τῶν ἕξι στρεµµάτων ὑπάρχουν δυὸ τεράστιες
αἴθουσες ἐκδηλώσεων, προσεγµένο κυλικεῖο καὶ δυνατότητα ἐπιλεγµένου
κέτερινκ, ὅλα κοντὰ στοὺς βιότοπους καὶ στὸ ἀρχαῖο θέατρο τῆς Μαρώνειας.
Τηλέφωνα συνεννόησης 2533022751, 6932594979.
Νίκο, βρῆκα στὸν ἱστοχῶρο σου κάποιες βρισιὲς γιὰ ἐµένα προσωπικά,
πάνω ἀπὸ ἕνα γελοῖο, ξενικὸ ψευδώνυµο. Δὲν σὲ ξέρω καλά, ἀλλὰ
εἶµαι σίγουρος ὅτι δὲν εἶσαι ἐσὺ ὁ συγγραφέας του, ποὺ δείχνει τέτοιο
χαµερπὲς σκουλήκι, τέτοιος σιχαµένος µπάσταρδος, τόσο κοµπλεξικὸ
ὑποκείµενο. Σίγουρα κάποιος ἄλλος ἔγραψε αὐτοὺς τοὺς χαρακτηρισµοὺς γιὰ
«ἐντεταλµένους τραµπούκους». Κάποια ξεβολεµένη πρασινοκουράδα, κάποιο
καθυστερηµένο µηδενικό ποὺ ὄχι µόνο δὲν ξέρει τίποτε γιὰ µένα καί τόν «Α»,
ἀλλὰ δὲν ξέρει καὶ τί βρωµόστοµα διαθέτω γιὰ τοὺς συκοφάντες, τοὺς ὑποκριτὲς
καὶ τοὺς τενεκέδες. Σὲ προ(σ)καλῶ λοιπὸν νὰ µοῦ κοινοποιήσεις τὸ ὄνοµά του,
γιὰ νὰ ξέρω µὲ ποιὸν ἔχω νὰ κάνω. Εὐχαριστῶ, Κώστας Καραΐσκος.

* Ἡ «Χρυσή Αὐγή» εἶναι ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἀλ
Κάιντα: Πανίσχυρη καί ...ἀνύπαρκτη

Ξάνθη: Ὁ πολίτης Ἰζέτ
Τό ἄρθρο τῆς φίλης Μαρίας Μπόντη
περιέγραφε
τήν
«Ὀδύσσεια
ἑνός
ἀνάπηρου πρωταθλητῆ τῆς ζωῆς», τοῦ
29χρονου Ἰζέτ Μπουρµπούν ἀπό τήν
Ξάνθη. Πρόκειται γιά µιά ἱστορία ἑνός
τετραπληγικοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία
τράβηξε πέντε σχεδόν χρόνια καί
κατέληξε στήν ὀδυνηρή ἀνάκληση τῆς
ἀρχικῆς ἀπόφασης γιά τόν διορισµό του
στόν Δῆµο Ξάνθης.
Τό ζήτηµα δέν εἶναι µόνον ὁ (νοµικός)
ἐπίλογος τῆς ἱστορίας αὐτῆς ἀλλά - πολύ
περισσότερο - ἡ ἐργώδης προσπάθεια
ἀπό τόν Δῆµο Ξάνθης γιά ἀµφισβήτηση
καί τελικά ἀναίρεση τῆς ἀπόφασης
τοῦ ὑπουργείου Ἀπασχόλησης (10/5/07)
γιά διορισµό τοῦ Ἰζέτ ὡς ἐργάτη
καθαριότητας, στήν κατηγορία τῶν
ΑΜΕΑ. Μία στάση τοὐλάχιστον περίεργη,
πού δέν δικαιολογεῖται βέβαια µέ τήν
ἐπίκληση τῆς βαρειᾶς ἀναπηρίας τοῦ Ἰζέτ
(καί ἄρα τῆς περιορισµένης ἀξιοποίησής

του στήν ὑπηρεσία Καθαριότητας τοῦ
δήµου), καί πού στέρησε ἀπό τήν πόλη
µία περίπτωση ἡ ὁποία γιά λόγους
εὐνόητους θά µποροῦσε νά χρησιµεύσει
ὡς ἐµβληµατική τῆς πολιτικῆς ἰσότιµης
ἀντιµετώπισης ὅλων τῶν πολιτῶν.
Ἀναρωτιέται κανείς, ποιό µπορεῖ νά ἦταν
τό κίνητρο τῶν δηµοτικῶν ὑπηρεσιῶν
οἱ ὁποῖες γιά ἕναν χρόνο µετά τήν
προαναφερθείσα ἀπόφαση συνέχιζαν
νά
ἀλληλογραφοῦν
µέ
διάφορα
ὑπουργεῖα, ἀναζητώντας ἐρείσµατα
γιά τήν ἀπόρριψη τοῦ συγκεκριµένου
διορισµοῦ; Δέν θέλουµε νά πιστέψουµε
ὅτι ὑπῆρξαν ἰδιοτελῆ κίνητρα καί ἄλλες
προτεραιότητες, ὅµως τό ἀποτέλεσµα
εἶναι δεδοµένο. Αὐτό πού περιµένουµε
νά δοῦµε πιά ἀπό τόν Δῆµο εἶναι µία
ἐπανόρθωση πού θά διαλύσει τίς φῆµες
καί θά ἀποδώσει στόν Ἰζέτ (πού ἔχει
φέρει καί µετάλλια κολύµβησης στήν
Ξάνθη) τήν εὐκαιρία νά ξαναδουλέψει
καί νά ἐνταχθεῖ στήν τοπική κοινωνία
ἀπρόσκοπτα.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλῶν & Πλάτωνος 11,
Ξάνθη τηλ. - τ/ο 25410 27544, info@spanidis.gr
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Θρησκεία ἀ λά Τούρκα
«Τόν περασµένο µήνα πραγµατοποιήσαµε µία ἐπίσκεψη στή Ρόδο καί
εἴχαµε τήν εὐκαιρία νά γνωριστοῦµε µέ
τούς τουρκοµουσουλµάνους ἀδελφούς
µας πού ζοῦν ἐκεῖ καί νά ἀκούσουµε
τά βάσανά τους καί τά προβλήµατά
τους. (...) Ἡ κατάσταση αὐτή τή στιγµή
εἶναι θλιβερή. Οἱ ἀδελφοί µας πού
συνειδητοποίησαν τήν τραγικότητα τῆς
κατάστασης ζήτησαν ἀρκετές φορές
ἀπό τήν ἑλληνική διοίκηση νά µποροῦν
νά µαθαίνουν τά τουρκικά καί τή
θρησκεία µας, νά πραγµατοποιοῦν τίς
θρησκευτικές τους ὑποχρεώσεις ἀλλά
δέν τούς δόθηκε κἄν ἀπάντηση. Ἐν
συντοµίᾳ οἱ ἀδελφοί µας πού ζοῦν ἐκεῖ
εἶναι σέ ἄθλια κατάσταση.
(...) Τό ζουµί τῆς ὑπόθεσης εἶναι
τό ἑξῆς: «Τά παιχνίδια πού παίζονται στή
∆υτική Θράκη παίχτηκαν νωρίτερα στή
Ρόδο, κι ὅταν ἐξαφανίστηκε ἡ θρησκεία
καί ἡ γλῶσσα τά παιχνίδια τους ἔπιασαν
τόπο σέ µεγάλο βαθµό».
Τελευταίως συνεχίζονται καί
σέ µᾶς τά παιχνίδια γιά νά µᾶς διαλύσουν. Γίνεται διαχωρισµός σέ Τούρκους,

Ποµάκους καί Τσιγγάνους, καί σάν νά
µήν ἔφτανε αὐτό ἀνοίγονται σύλλογοι
γιά τούς Πομάκους ἤ τούς Τσιγγάνους
πού αἰσθάνονται Ἕλληνες. Ἄν πᾶµε λίγο
παρακάτω, ζητοῦνται καί σχολεῖα γι’
αὐτούς. Εἶναι φανερός ὁ σκοπός τους.
Παίζεται τό ἴδιο σενάριο µέ τῆς Ρόδου,
ὥστε τά παιδιά µας νά ἐκπαιδευτοῦν σέ

ΣΤΟΧΟΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
Δέν πρόλαβε καλά καλά νά ἔρθει στή
Θράκη ὁ νέος διευθυντής τοῦ γραφείου τοῦ
ΥΠΕΞ, Ἀλ. Ἀλεξανδρῆς, καί τοῦ τήν ἔπεσαν
οἱ γνωστοί ἐκτουρκισµένοι Ποµάκοι.
Στή «Μιλέτ» (4/12/08) ὁ Τζενγκίζ Ὀµέρ
δέν ἀρκεῖται στό γλείψιµο τῆς Τουρκίας
(πού µόνο αὐτή «καταβάλει εἰλικρινή
προσπάθεια γιά καλή γειτονία») καί στό
θάψιµο τῆς Ἑλλάδας (πού «ἔχει µοναδικό
στόχο τόν ἀφανισµό τῆς µειονότητας»!)
ἀλλά στρέφεται καί κατά τοῦ διπλωµάτη
µέ ἀφορµή τήν συνέντευξή του στό
«ΕΜΠΡΟΣ» τῆς Ξάνθης, ὅπου ἐξέθεσε

σχολεῖα ἀποκλειστικά ἑλληνικῆς ἐκπαίδευσης. Ἀξιότιµοι φίλοι µου, περνάει ὁ
χρόνος καί εἶναι ὥρα νά ἀντιληφθοῦµε
τόν µεγάλο αὐτόν κίνδυνο. Ἄν ὑπάρχουν
κάποιοι πού ἀκόµα δέν θέλουν νά
τό καταλάβουν, πράττουν μεγάλη
ἁμαρτία. Αὐτοί δέν κάνουν κακό µόνο
στόν ἑαυτό τους ἀλλά κάνουν κακό
καί στά παιδιά τους, παρεµποδίζοντας
καί καθυστερώντας τήν ἐπίλυση τῶν
προβληµάτων. Προδίδουν ὅλους τούς
μουσουλμάνους Τούρκους τῆς δυτικῆς
Θράκης.
Ἀγαπητοί ἀδελφοί µου! Παροχή
ἐκπαίδευσης στά παιδιά µας στά νηπιαγωγεῖα µόνο ἀπό χριστιανούς - Ἕλληνες
δασκάλους εἶναι πάρα πολύ ἐπικίνδυνο.
Θά πληγωθεῖ πολύ ἄσχηµα ἡ µέλλουσα
ἐκπαιδευτική πορεία αὐτῶν τῶν παιδιῶν
µας πού δέν θά διδάσκονται τή µητρική
τους γλῶσσα, τά τουρκικά, καί δέν θά
γνωρίσουν τόν δικό τους πολιτισµό.
Ἄλλωστε δέν εἶναι διαφορετική ἡ
κατάσταση καί στά δηµοτικά µας.
Παρέχεται ἐκπαίδευση ἀπό δασκάλους
πού δέν γνωρίζουν τά τουρκικά κι
ἔτσι τά παιδιά µας καταδικάζονται σέ
ἀποτυχία. Σ’ αὐτό τό θέµα ἀναλογοῦν
πολλές εὐθῦνες στούς γονεῖς...»

τήν ἑλληνική πολιτική καί τά αὐτονόητα.
Κρίνει λοιπόν ὁ ἀξιότιµος συνέλληνας
Τζενγκίζ τίς δηλώσεις «σκοτεινές, φοβερές
καί
ἀνατριχιαστικές»,
πραγµατικό
«σκάνδαλο» καί ὅτι «δέν ἔχουν καµµία
διαφορά ἀπό τίς ὑπαγορεύσεις ἑνός
ἀποικιακοῦ νοµάρχη»!!! Κι οὔτε κἄν
µπαίνει στόν κόπο νά µνηµονεύσει ποιές
εἶναι αὐτές οἱ σκανδαλώδεις δηλώσεις τοῦ
«ἀποικιοκράτη» διπλωµάτη!
Φυσικά ἡ µπάλλα παίρνει καί τήν ὑπουργό
Ἐξωτερικῶν καί τήν κυβέρνηση τῆς ΝΔ
καί ὅλους ὅσους τολµᾶνε νά ἐκφραστοῦν
ἀρνητικά γιά µία χώρα ἄψογη σάν τήν
Τουρκία. Τί νά ποῦµε ἐµεῖς; Ἄφες αὐτοῖς.

Αὐτό πού διαβάσατε πιό πάνω
εἶναι στό µήνυµα τοῦ τουρκοµουφτῆ
Ξάνθης, Ἀχµέτ Μέτε, γιά τήν µεγαλύτερη γιορτή τοῦ µουσουλµανικοῦ
κόσµου! Πάνω ἀπό τό µισό κείµενο τοῦ
µηνύµατος πού ἔστειλε ἀπό τή Μέκκα
ἀφοροῦσε τά ἐθνικοθρησκευτικά µηνύµατα γιά τή µειονότητα τῆς Θράκης:
Νά µήν δεχθοῦν δηµόσια νηπιαγωγεῖα,
νά µήν στέλνουν τά παιδιά τους στά
δηµόσια σχολεῖα, νά στραφοῦν κατά
τῶν Ποµάκων καί τῶν Τσιγγάνων
πού ἱδρύουν δικούς τους συλλόγους
(διεκδικώντας τήν ταυτότητά τους καί
τό δικαίωµα στόν αὐτοπροσδιορισµό).
Κι ὅποιος δέν συµφωνεῖ; Εἶναι προδότης
καί ἁµαρτωλός!
∆έν εἶναι βέβαια ἡ πρώτη
φορά πού ὁ λεγάµενος - πού ἔχει
δώσει δείγµατα ἀνοικτῆς πρακτορικῆς
δράσης ὑπέρ τῆς Ἄγκυρας - ξερνάει
τέτοιες ἀθλιότητες µέ τόν µανδύα τοῦ
θρησκευτικοῦ ἡγέτη. Καλά εἶναι ὅµως
νά καταγράφεται κάθε φορά αὐτή ἡ
αἰσχρή χρήση τοῦ θρησκευόµενου
µειονοτικοῦ
κόσµου
ἀπό
τούς
πράκτορες τῆς Τουρκίας, ἔτσι γιά νά
ξέρουµε σέ ποιόν ἀναφερόµαστε καί µέ
ποιούς συµβιώνουµε.

Τό αὐθαίρετο τοῦ ψευτομουφτῆ μας

Θρᾶκες Μαγνησίας

Τό ἀνωτέρω ἔγγραφο τοῦ κοινοτικοῦ Συμβουλίου Διομήδειας (Ξάνθης) τό βρήκαμε
στήν κυπραία (καί πάντα ἐξαίρετη) ΕΝΩΣΗ
τοῦ Βάσου Φτωχόπουλου. Εἶναι τοῦ 1958 καί
ἀναφέρεται στή συνεισφορά 2.000 δραχμῶν
ἀπό τόν κοινοτικό προϋπολογισμό γιά ἐνίσχυση
τοῦ κυπριακοῦ Ἀγώνα γιά Αὐτοδιάθεση.
Νά σημειωθεῖ ἡ ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ
συμβουλίου, παρά τήν παρουσία τεσσάρων
Χριστιανῶν καί τεσσάρων Μουσουλμάνων
στούς κόλπους του. Τώρα μία τέτοια ἀπόφαση
ὄχι ἁπλῶς δέν περνάει, οὔτε κἄν ὑποβάλεται.
Ἄλλοι καιροί...

Στίς 3 Δεκεµβρίου στόν Βόλο διοργανώθηκε ἐκδήλωση µέ ὁµιλητές τόν
Στέλιο Παπαθεµελή καί τόν Σάββα
Καλεντερίδη καί θέµα τήν κατάσταση
στή σηµερινή Θράκη. Συνδιοργανωτές
ἦταν ὁ Γλωσσικός Ὅµιλος Βόλου καί ὁ
Σύλλογος Θρακῶν Ν. Μαγνησίας. Τό
ἀκροατήριο ἦταν µεγάλο, ὅπως καί τό
ἐνδιαφέρον γιά τίς λεπτοµέρειες τῶν
τουρκικῶν κινήσεων στή Θράκη µά καί
γιά τήν ἑλλαδική ὑποχωρητικότητα.
Κατόπιν τούτου, ἀπεστάλη στόν
πρωθυπουργό
(µέ
κοινοποίηση
στόν Πρόεδρο τῆς Δηµοκρατίας καί
σέ συναρµόδιους ὑπουργούς) ἕνα
ψήφισµα ὅπου ἐζητεῖτο νἀ ἀσκηθεῖ
«κατεπειγόντως
µιὰ
ἀποτρεπτική
στρατηγική στὶς µεθοδεύσεις τῆς
Τουρκίας στὸν Θρακικό χῶρο γιὰ τὴν
προστασία τῶν δικαιωµάτων τῶν
Ἑλλήνων τῆς δ. Θράκης, ἀδιακρίτως
θρησκεύµατος.»Ταυτόχρονα καλοῦσε
τήν Κυβέρνηση νά σταθεῖ στό ὕψος
τῶν περιστάσεων καί νά λάβει «κάθε
ἀναγκαῖο µέτρο ὥστε τὸ προξενεῖο τῆς
Κοµοτηνῆς νὰ κινεῖται στὸ πλαίσιο τοῦ
συντάγµατος τῆς χώρας µας, ὅπως
ὁφείλει νὰ πράττει, καὶ θὰ κάνετε κάθε
δυνατή προσπάθεια νὰ διαφυλαχθεῖ
ἡ ἐλληνική συνείδηση τῶν Ποµάκων,
τῶν Ροµά κι ὅποιων ἑλληνόψυχων
µουσουλµάνων τῆς Δυτικῆς µας
Θράκης.»

Τό σπίτι πού ἀνακατασκευάζεται ἐκ βάθρων στήν πιό πάνω
φωτογραφία εἶναι τοῦ τουρκομουφτῆ Κομοτηνῆς, Ἰμπράμ Σερήφ
- γιά τήν ἀκρίβεια τῆς συζὐγου του Τζελιλέ. Βρίσκεται πολύ κοντά
στό κέντρο τῆς πόλης (Περικλέους 10) καί ξεκίνησαν πρόσφατα
ἐργασίες μέ τήν ἄδεια ἐπισκευῆς ἀρ. 127/2008 γιά νά ἐπισκευαστεῖ
ἡ ...στέγη. Ἔλα ὅμως πού μαζί μέ τή στέγη γίνανε τοῖχοι, πατώματα,
όροφές καί ἕνα σωρό αὐθαίρετες ἐργασίες! Τί νά γίνει, ἔτσι ἔμαθαν
ὁρισμένοι τόσα χρόνια, ἔτσι συνεχίζουν νά κάνουν, εἴτε πρόκειται
γιά σπίτια, εἴτε πρόκειται γιά τεμένη: πλήρης ἀδιαφορία γιά τόν
νόμο καί τίς ὑποχρεώσεις τους πρός τό Δημόσιο (τό ἑλληνικό
Δημόσιο, γιατί σέ σχέση μέ τό ...ἄλλο, ξέρετε ποιό, ἐκεῖ τά πράματα
σοβαρεύουν).
Κάποιος λοιπόν τό κατήγγειλε στήν Πολεοδομία, ἔγινε ἡ δέουσα
αὐτοψία καί ἀναμένεται τό (χαμηλό σέ τελική ἀνάλυση, εἶναι ἡ
ἀλήθεια) πρόστιμο ἀνέγερσης καί οἱ ποινές ἀπό τό ΙΚΑ καί ὅπου
ἀλλοῦ. Παράλληλα καλεῖται νά καταβάλλει κάθε χρόνο καί ἕνα
πρόστιμο διατήρησης τοῦ αὐθαιρέτου, ἐκτός κι ἄν τό νομιμοποιήσει
μέ ἔκδοση ἄδειας ἐκ τῶν ὑστέρων.
Μαθαίνουμε λοιπόν ὅτι ἡ Πολεοδομία Ροδόπης ζήτησε ἀπό τόν
Δῆμο Κομοτηνῆς ἐγγράφως νά τήν πληροφορήσει ἄν προτίθεται
νά κάνει τήν διάνοιξη τῆς ὁδοῦ Περικλέους, ἀφοῦ τό περί οὗ ὁ
λόγος ἀκίνητο εἶναι ρυμοτομούμενο. Ἡ ἀπάντηση τοῦ Δήμου
ἦταν ὅτι δέν σκοπεύει νά προχωρήσει ἄμεσα στήν συγκεκριμένη
διάνοιξη, ἀφήνοντας τό ἐνδεχόμενο ἀνοικτό γιά τό μέλλον. Εἶναι
δυνατόν αὐτό νά θεωρηθεῖ πράσινο φῶς γιά τήν ἔκδοση ἀδείας
ὅταν συνάγεται τό συμπέρασμα πώς μπορεῖ νά διανοιχθεῖ ἀκόμη κι
ἐντός τοῦ 2009; Ἡ λογική λέει ὄχι, ὅμως μαθαίνουμε ὅτι ἀναζητεῖται
τό ἀπαραίτητο παραθυράκι καί κυκλοφόρησαν κάποιες φῆμες ὅτι ὁ
παραβάτης ἔβαλε τά μεγάλα μέσα γιά ἐξάλειψη ἔστω κι αὐτῶν τῶν
ἐλαχίστων συνεπειῶν.. Θά παρακολουθήσουμε τό ζήτημα καί θά
δοῦμε ἄν ὄντως ἰσχύει ὁ νόμος γιά ὅλους - ναί, ἀκόμη καί γιά τίς
πρακτοράντζες τῆς Ἄγκυρας!
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(Νυν) Υπέρ Πάντων
Ο Εμίν;
«Η εποχή της χούντας και της οθωμανικής
αυτοκρατορίας πέρασε ανεπιστρεπτί…»
Αυτή είναι η φράση του γραμματέα της
Κοινότητας Οργάνης που, πέραν όλων
των άλλων (καταγγελιών και όχι μόνο)
εξόργισε τον Πρόεδρο κ. Εμίνογλου. Η
εφημερίδα μας, παρότι γνώριζε το όλο
θέμα, δεν εξέφρασε γνώμη επ’ αυτού,
σεβόμενη την επιθυμία του κ. Περετζίδη
να μη δοθεί μεγάλη δημοσιότητα. Οι
τελευταίες εξελίξεις, όμως, αξίζουν προς το
παρόν ένα πρώτο σχόλιο και βλέπουμε…
Αν και τελικά ο Δ. Περετζίδης αθωώθηκε για
όλα τα «υποτιθέμενα» παραπτώματα για τα
οποία εκατηγορείτο, ο προϊστά-μενός του
αποφάσισε να συνεχίσει την ταλαιπωρία
του, παραπέμποντας την υπόθεσή του στο
Δευτεροβάθμιο Πειθαρ-χικό Συμβούλιο.
Μέσα από την ένσταση που υπέβαλε
φαίνεται ο πιθανός κύριος λόγος για τον
οποίο ο Εμίνογλου επιδιώκει με τόση
μανία τη δίωξη του γραμματέα του είναι
το γεγονός ότι στα πλαίσια της κριτικής
που ασκεί ο γραμματέας του κατά των
πράξεών του προϊσταμένου του, πράξεις
όχι πάντα σύννομες, «τόλμησε» (απόλυτα
δικαιολογημένα τη συγκεκριμένη στιγμή,

ΤΟ ΜΠΟΥΡ∆ΕΛΟ
ΚΑΙΓΕΤΑΙ
Τὴν ὥρα ποὺ οἱ τετρακόσιοι (ἀνὰ τὴν
ἐπικράτεια) τσόγλανοι µὲ τὶς κουκοῦλες
κατέβαζαν
βιτρίνες,
κατέστρεφαν
αὐτοκίνητα, πυρπολοῦσαν ἰδιωτικὲς καὶ
δηµόσιες περιουσίες καὶ ἀπεδείκνυαν
ἐνεργῶς καὶ πλήρως ἀνενόχλητοι ποιὰ
εἶναι ἡ πραγµατικὴ ὑπόσταση τοῦ
ἀνύπαρκτου ψευδοκράτους, νὰ εἶστε
βέβαιοι, ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες, ὅτι στὴν
πραγµατικότητα δὲν ἔγινε τίποτε τὸ
ἐκπληκτικό. ∆ὲν ἔγινε δηλαδὴ τίποτε
ἄλλο ἀπ’ τὸ νὰ µπεῖ ἁπλῶς ἕνα ἀκόµη
κερασάκι στὴ δύσοσµη καὶ χαλασµένη
τούρτα τῆς νεότερης ἑλλαδικῆς πολιτικῆς
πραγµατικότητας. Τῆς πραγµατικότητας
ἑνὸς γελοίου µορφώµατος, ποὺ ἀπὸ
τὴν πρώτη στιγµὴ τῆς ἄθλιας ὕπαρξής
του δοµήθηκε ὡς µία ἄναρχη καὶ ἄνοµη
κρατική - παρακρατικὴ καρικατούρα,
ἀπολύτως συνώνυµη τοῦ εὐτελισµοῦ καὶ
τοῦ ξεχαρβαλώµατος τῶν πάντων. Ἦρθε
λοιπὸν ἁπλῶς τώρα καὶ ἡ στιγµὴ ποὺ αὐτὸ
τὸ δυσώνυµο καὶ εἰδεχθὲς µπουρδέλο
παραδόθηκε πιὰ καὶ στὶς φλόγες…
∆ὲν θὰ ἀνατρέξω ὅµως καὶ πάλι στὰ
180 χρόνια τῆς ἀπόλυτης θυµηδίας.
Ἀρκετὰ µὲ τὰ ἱστορικὰ µνηµόσυνα καὶ
τὶς ἀναδροµές, ποὺ ὅσο καὶ ἂν ρίχνουν
φῶς σὲ κάποια αἴτια, λειτουργοῦν ἀπὸ
τὴν ἄλλη καὶ ὡς βολικὰ ἐνίοτε ἄλλοθι
γιὰ ὅσους ἔχουν στὴν ὅποια δεδοµένη
στιγµὴ τὶς εὐθύνες. Γιατί οἱ εὐθύνες αὐτὲς
ὑπάρχουν καὶ δὲν µποροῦν βεβαίως νὰ
παραγνωρίζονται…
Τί εἴδαµε λοιπὸν αὐτὲς τὶς µέρες στὸ
προσκήνιο; Ἀπὸ τὴ µία, εἴδαµε αὐτὴ
τὴν κοπροµάζωξη τῶν τσόγλανων, ποὺ
µέσα στὴν ἀνία καὶ τὴ µηδενιστική τους
κατάθλιψη (καὶ θ’ ἀφήσω βεβαίως κατὰ
µέρος γιὰ σήµερα τουλάχιστον τὰ σενάρια
περὶ παρεισφρυόντων ΚΥΠατζήδων
καὶ λοιπῶν πρακτόρων), ἀφήνουν τὶς
βίλες τῶν πλούσιων µπαµπάδων τους
καὶ διεισδύουν µέσα στὶς ὁµάδες τῶν
φοιτητῶν (καὶ ἀπὸ τὴ στιγµὴ βεβαίως
ποὺ οἱ τελευταῖοι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον,
ὄντως δὲν παρασύρθηκαν ἀπὸ τὴν τυφλὴ
βία, θ’ ἀφήσω ἐπίσης κατὰ µέρος καὶ
τὸν ποµπώδη καγχασµό µου γιὰ τούτη

σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη
διάθεσή μας, αλλά βλέπετε και τη συνέχεια
του άρθρου) να ξεστομίσει την ανωτέρω
φράση. Και αναρωτιόμαστε κε Εμίνογλου:
Κατηγορήσατε τον γραμματέα σας για
οκτώ (8!) υποτιθέμενα παραπτώματα,
ορισμένα εκ των οποίων σοβαρότατα. Ο
κ. Περετζίδης ζητούσε από την υπηρεσία
σας να του προσκομίσετε έγγραφα
και δικαιολογητικά που αποδείκνυαν
περίτρανα την αθωότητά του. Πόσα από
αυτά του χορηγήσατε κ. Εμίνογλου; Πόσες
εισαγγελικές παραγγελίες σας προσκόμισε
ο κ. Περετζίδης προκειμένου να του
χορηγήσετε αυτά που είχε άμεση ανάγκη
να αποδείξει την αθωότητά του; Ουκ
ολίγες εξ’ όσων γνωρίζουμε! Για να μην
αναφερθούμε στους «παρόντες» μάρτυρες
και στην «παραλαβή» των υλικών…
Ο κ. Περετζίδης κατάθεσε ένσταση
μεροληψίας στο τοπικό Υπηρεσιακό
Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ κατά του κ.
Εμίνογλου και ζήτησε από την υπηρεσία
του έγγραφα και δικαιολογητικά που
στοιχειοθετούσαν την υπόθεσή του. Πόσα
από αυτά του χορηγήσατε κε Εμίνογλου;
Πόσες εισαγγελικές παραγγελίες σας
προσκόμισε ο κος Περετζίδης προκειμένου
να του χορηγήσετε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά; Τουλάχιστο δύο εξ’ όσων
γνωρίζουμε! Και τελικά πόσα από τα

έγγραφα, που ζητούσε ο κ. Περετζίδης με
την τελευταία εισαγγελική παραγγελία,
δόθηκαν από εσάς;
Και, πέραν τούτων, σε πρόσφατο Κοινοτικό Συμβούλιο, αποφασίστηκε να τιμωρηθεί ο κ. Περετζίδης με στέρηση μισθού
δύο (2) μηνών, γιατί δήθεν κατάστρεψε
δημόσιο έγγραφο. Ενέργεια για την οποία
κλήθηκε σε απολογία ο κ. Περετζίδης
από τον προϊστάμενό του, την οποία και
επέδωσε. Αλήθεια, κύριοι σύμβουλοι,
καταδικάζετε κάποιον χωρίς να λάβετε
υπόψη σας την απολογία του (όπως
φαίνεται άμεσα από την 48/2008 απόφαση
του Κοινοτικού Συμβουλίου); Αλλά πώς
να τη λάβετε υπόψη, όταν ο πρόεδρος
δεν την παρουσίασε στο Συμβούλιο (!) ως
όφειλε. Και γιατί σε αίτημα συμβούλου
της αντιπολίτευσης να παραστεί ο κ.
Περετζίδης και να δώσει εξηγήσεις ο
πρόεδρος αρνήθηκε, λέγοντας ότι δεν είναι
απαραίτητο; Για να μην αναφερθούμε
στις απειλές και στους εκβιασμούς που
ξεστομίζουν εναντίον του γραμματέα
συγκεκριμένα πρόσωπα εντός και εκτός
της Κοινότητας (ποιος θα κόψει άραγε τις
φλέβες του κ. Εμίνογλου;). Η επιθυμία
σας - κι επιθυμία του αντιπροέδρου Σαρ
Χουσεΐν Ισμαήλ - για απομάκρυνση
του κ. Περετζίδη από την Κοινότητα
Οργάνης εντείνεται, όμως μέχρι στιγμής

και οι δύο σας σπάσατε τα μούτρα σας και
τσαλακώσατε την εικόνα σας.
Ο κ. Περετζίδης «τόλμησε» να χαρακτηρίσει τη συμπεριφορά αυτή όπως
προαναφέραμε και για τον λόγο αυτό
πρέπει οπωσδήποτε να τιμωρηθεί! Και ο
κ. Εμίνογλου, λοιπόν, και πίσω από αυτόν
ο αντιπρόεδρος, Σαρ Χουσεΐν Ισμαήλ,
κουμανταδόρος της Κοινότητας για τους
γνώστες των πραγμάτων, γνωρίζοντας
ότι έχουν σύμμαχό τους την ΠΑΜΘ (η
οποία παρέχει πλήρη και απροκάλυπτη
πλέον κάλυψη στον Πρόεδρο της
Κοινότητας Οργάνης και αγνοεί παντελώς
τις καταγγελίες του υπαλλήλου), θεωρεί
εαυτόν υπεράνω και της Εισαγγελίας,
παραβαίνοντας, όπως προαναφέραμε,
(άκουσον άκουσον) εισαγγελική εντολή!
Για το λόγο αυτό, λοιπόν, ο κ. Περετζίδης
προέβη σε μήνυση κατά του κ. Εμίνογλου
για παράβαση καθήκοντος αλλά και
για άλλες κατηγορίες σχετικές με την
υπόθεσή του, ελπίζοντας ότι η Εισαγγελία,
ως υπηρεσία, θα φανεί αντάξια των
περιστάσεων… Ελπίζουμε ότι όντως έτσι
θα έχουν τα πράγματα και μεις ως έντυπο
θα σταθούμε πλέον ενεργά στο πλευρό του
γραμματέα της Κοινότητας Οργάνης.
«Α»

τὴν ἀπερινόητη σύγχρονη παρωδία
τοῦ αὐτοφερόµενου ὡς φοιτητικοῦ
κινήµατος - τί νὰ φταῖνε ἄλλωστε κι
αὐτὰ τὰ ἀγράµµατα καὶ ἀνιστόρητα

βεβαίως ὄχι ἐπειδὴ ἐτύγχανεν καὶ τόσης
πολλῆς πιὰ ὑπολήψεως, ἀλλὰ ἐπειδὴ
τοιαύτη ἐτύγχανεν ἡ χαλάρωσις ποὺ
εἶχε προκαλέσει εἰς τοὺς ἡµετέρους
σφιγκτήρας ἡ ἄκρως ἐπώδυνος
βίαια διείσδυσις τῆς φρικώδους
σηµιτικῆς
λαίλαπας.
Οὐδεὶς
ἐχέφρων νοῦς εἶχε φυσικὰ ποτὲ
δώσει στὶς περὶ ἐπανιδρύσεως
τοῦ κράτους ἐξαγγελίες καὶ στὶς
λοιπὲς λεκτικὲς ποµφόλυγες τοῦ
ἐπωνύµου ἀνηψιοῦ περισσότερη
σηµασία ἀπὸ ὅση πραγµατικά τούς
ἄξιζε (ἤτοι ἑνὸς χρησιµοποιηµένου
σκατόχαρτου). Ἡ ἐντολὴ ποὺ στὴν
πραγµατικότητα πῆραν ἦταν γιὰ
µία ἁπλὴ διαχείριση τῶν πραγµάτων,
ἕνα ἄκρως στοιχειῶδες (µὲ τὴν πλέον
ἁπλοϊκὴ κυριολεκτικὰ σηµασία τοῦ ὅρου)
νοικοκύρεµα τοῦ χάους ποὺ περιδεεῖς
βλέπαµε γύρω µας,καθὼς διαολοστέλναµε
τὴν σοσιαληστρικὴ πληγή. Ἂν συνέβαινε
αὐτό, ἐτούτη ἡ παρέα θὰ παρέµενε στὴν
ἐξουσία µᾶλλον ὥς τό … 2064 καὶ αὐτὸ
δὲν εἶναι µία ἁπλὴ δική µας αἴσθηση:
τὸ ἀπέδειξαν ἀκόµη κι αὐτὲς οἱ τόσο
ἀµφιλεγόµενες δηµοσκοπήσεις ποὺ ὥς
τὸ καλοκαίρι τοὺς ἔβγαζαν µπροστὰ
κι ἂς ὑπῆρξαν (πλὴν ἀπειροελαχίστων
ἐξαιρέσεων) ἕνα ἀπόλυτο µηδενικὸ ἐδῶ
καὶ µία τετραετία. Ἕνα ἀπόλυτο µηδενικὸ
σχεδὸν στά πάντα…
Καὶ ὅµως. Ἐτούτη ἡ µάζωξη κατόρθωσε
νὰ καταδυθεῖ σὲ ἐπίπεδο κατώτερο
ἀκόµη καὶ τοῦ µηδενός. Κατόρθωσε µὲ
τὴ διακριτικότητα σµήνους ἀκρίδων νὰ
κατακλέψει σὲ τέσσερα χρόνια πιὸ πολλὰ
ἀπ’ ὅσα ἔκλεψαν οἱ ἄλλοι σὲ εἴκοσι (ἢ
µᾶλλον νὰ τὰ κάνει νὰ φαίνονται πιὸ
πολλά, γιατί, ἂν δὲν τὸ καταλάβατε,
ἐτοῦτοι σὲ σύγκριση µὲ τοὺς ἐπιστηµονικὰ
ἐπαΐοντες στὸν ἐν λόγῳ τοµέα
προκατόχους τους ἀποδείχτηκαν τελικὰ
ἄχρηστοι ἀκόµη καὶ στὸ νὰ κλέβουν).
Κατόρθωσε νὰ δώσει τὸ δικαίωµα στοὺς
αὐτουργοὺς τῆς µειοδοσίας τῶν Ὑµίων,
τοῦ ἐνδοτισµοῦ τῶν ζεϊµπέκικων, τῆς
ξεφτίλας τοῦ Ὀτζαλάν, τῆς µεγαλοαπάτης
τοῦ ΧΑΑ, τοῦ αἴσχους τῶν ταυτοτήτων
καὶ τῆς παρωδίας τῆς σύγκλισης, νὰ
ξανασυρθοῦν ἔξω ἀπὸ τὶς ἀνήλιαγες
τρῦπες τους καὶ νὰ ξανααρθρώσουν λόγο
(ἔστω καὶ διὰ τῆς φρικώδους ἑλληνικῆς

τοῦ ἀρχηγοῦ τους). Κατόρθωσε νὰ πετάξει
στὰ σκουπίδια ὅλες τὶς µεγάλες εὐκαιρίες
ποὺ παρουσιάστηκαν γιὰ νὰ περισώσει
τὰ παραπαίοντα ἐθνικά µας θέµατα (καὶ
εἰδικὰ ἐκεῖνο τοῦ Ψευτοµακεδονικοῦ
- κυρίως ἀπὸ τὸ Βουκουρέστι καὶ
ἑξῆς). Κατόρθωσε νὰ φέρει ἀλαλάζον
στὸ προσκήνιο τὸ γνωστὸν χυδαῖον
µ αρ ξορ εβυ ζι οπου σ τρ ολατρ ε υτικὸν
ἀνθυποντενεκεδοσινάφιον, γιὰ νὰ ἐξεµεῖ
χολὴν µετὰ ὄξους καὶ νὰ ἐκσπερµατώνει
ἐπὶ τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων ἡµῶν, ἐπειδὴ
µερὶς τουλάχιστον τοῦ κυβερνητικοῦ
ἀνεµοµαζώµατος ἀποφάσισε νὰ κάνει
µπίζνες στὰ Βαλκάνια µὲ 3-4 πεπτωκότες
καλογέρους. Κατόρθωσε νὰ ἐκνευρίσει,
νὰ ἐξεγείρει, νὰ κλονίσει, νὰ σκανδαλίσει.
Καὶ κατόρθωσε ἐν τέλει µέχρι καὶ τὸ
ἀπολύτως ἀκατόρθωτο: νὰ µᾶς φέρει ante
portas ὡς δυνάµει πρωθυπουργὸ ἕναν
ἀντικειµενικὰ καὶ λίαν ἐπιεικῶς ...(δέν
τό λέω!), στὸν ὁποῖο ὑπὸ φυσιολογικὲς
συνθῆκες οὐδεὶς µὲ IQ πάνω ἀπὸ 30 θὰ
ἐµπιστευόταν ….......(συµπληρῶστε ἐσεῖς
κάποιαν οἰκιακή ἐργασία).
Φυσικὰ ὅµως, αἰσθάνοµαι ὑποχρεωµένος
νὰ πῶ κλείνοντας (καὶ ἂς φαίνεται
ἀντιφατικὸ µετὰ τὰ προαναφερθέντα) ὅτι
ἐτοῦτος ὁ συρφετὸς ἐξακολουθεῖ παρ’ ὅλα
αὐτὰ νὰ µὴν εἶναι ἡ χειρότερη κυβέρνηση
ὅλων τῶν ἐποχῶν. Γιὰ ὅσο τουλάχιστον
δὲν βγαίνουµε ὡς ἐπαῖτες στοὺς δρόµους,
γιὰ ὅσο δὲν ἔχουµε ὡς Ὑπουργὸ Παιδείας
τὴ ∆αµανάκη ἢ τὴ Ρεπούση καὶ γιὰ ὅσο
τὰ σύνορα τοῦ γελοίου ψευδοκράτους
παραµένουν ἀκόµη ἀνατολικά της
Θεσσαλονίκης, τὸ ἀπόλυτο ρεκὸρ τῆς
χυδαίας σηµιτικῆς συµµορίας εἶναι καὶ θὰ
παραµένει ἀκατάρριπτο. Ὥς πότε ὅµως
θὰ µπορεῖ αὐτὸ νὰ λειτουργεῖ ὡς ἄλλοθι
γιὰ τὴ µίζερη παρεούλα τοῦ ἀνηψιοῦ καὶ
τῆς ἀνυπαρξίας; Ὥς πότε θὰ πρέπει νὰ
εἶναι κανεὶς ὑποχρεωµένος νὰ παραµένει
ἐγκλωβισµένος στὴ συγκεκριµένη λογικὴ
τοῦ µὴ χείρονος ὡς βελτίστου (ἤτοι τοῦ
ἀπολύτως ἀνυπάρκτου σὲ σχέση µὲ
τὸν ἀπολύτως ἐπικίνδυνο), µήπως καὶ
προχωρήσει κάπως πιὸ ἀργὰ ἡ πορεία τοῦ
κατήφορου γι’ αὐτὸ τὸ τρισάθλιο, θλιβερὸ
(πλέον δὲ καὶ φλεγόµενο) µπουρδέλο
ποὺ λέγεται Ἑλλάς;
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

παιδιὰ τῶν κινητῶν καὶ τῶν ὀρθάδικων,
ἔτσι ποὺ τὰ κατάντησαν οἱ κωλοέλληνες
µιζογονεῖς τους, οἱ κάφροι καθηγητές
τους καὶ τὰ ἐγκάθετα Ὑπουργεῖα Παιδείας
τοῦ ψευδοκράτους - τί νὰ φταῖνε κι
αὐτά, ποὺ µέσα στὴν ἀνερµάτιστη
χαζοµάρα τους πειστήκανε ἀπὸ τοὺς
ἀλαβανοδραγασάκηδες ὅτι ἀναβιώνουν
ἄφνω τὸ «1-1-4» καὶ τὸν Μάη τοῦ ’68;).
Παρεισφρύουν ἀνάµεσά τους καὶ οἱ ἄλλοι
ὅµως, τὰ θρασύµια µὲ τὶς κουκοῦλες, ὑπὸ
τὶς ἔµµεσες µάλιστα εὐλογίες ἐκείνης τῆς
(σχεδὸν ἐκτὸς νόµου πλέον στὴ συνείδησή
µας) κοινοβουλευτικῆς φασιστοπλέµπας
τῶν ψευτοαριστερῶν ρεβυζιοµηδενιστῶν
τῆς ἀπόλυτης ντροπῆς, ὑπὸ τὰ
ἐπινευστικὰ
ἀνθυποµειδιάµατα
τοῦ
(πνευµατικῶς ἄλλωστε διαβρωµένου
ἀπὸ τοὺς τελευταίους) συναγελασµοῦ τῆς
σοσιαληστρικῆς θυµηδίας καὶ βεβαίως
καὶ ὑπὸ τὶς θριαµβευτικὲς ἰαχὲς τῶν
µεγκαντενοβοθροκάναλων, ποὺ ἀνοίγουν
σαµπάνιες κάθε βράδυ καὶ παρακαλοῦν
νὰ χυθεῖ κι ἄλλο αἷµα γιὰ νὰ συνεχίσουν
νὰ στήνουν καθ’ ἑκάστην τὸ σαρκοβόρο
πάρτυ τους στὰ ξεφτιλισµένα τους
παράθυρα. Αὐτοὶ εἶναι ὅλοι γιὰ µένα στὴ
µία πλευρά. Συνοδοιπόροι καὶ συναλῆτες.
Μία οὐσία καὶ µία ὑπόστασις. Ὁµότροπος
παρακµὴ καὶ ὁµοούσιος ξεφτίλα…
Κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅµως τί; Ἀπὸ τὴν
ἄλλη, εἴδαµε µία σύναξη ἀχρήστων
ποὺ παριστάνει τὴν κυβέρνηση τοῦ
µορφώµατος. Μία σύναξη, ποὺ ὅταν
ἐξελέγη, ὅλα ἔδειχναν ὅτι εἶχε µπροστὰ
της (ἀέρα καὶ χαλαρά) τρεῖς µὲ τέσσερις
τουλάχιστον τετραετίες - καὶ τοῦτο

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ
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Θαλάσσιες ζώνες και Βρετανικές Βάσεις
Χρήστος Ιακώβου, Διευθυντής
Κυπριακού Κέντρου Μελετών

του

Με αφορμή την κρίση που προκάλεσε
η Τουρκία προσφάτως σχετικά με τις
θαλάσσιες έρευνες που διεξάγει η
Κυπριακή Δημοκρατία για κοιτάσματα
πετρελαίου, επανήλθε στην επικαιρότητα
το ζήτημα της οριοθέτησης της θαλασσίων
ζωνών της Κυπριακής Δημοκρατίας
(χωρικά ύδατα, συνορεύουσα ζώνη,
αποκλειστική οικονομική ζώνη) αλλά
και των μέσων επίλυσης του πολύπλοκου
αυτού ζητήματος.
Από πλευράς στρατηγικής, η κρίση
αυτή κατέδειξε την ανάγκη ύπαρξης
συμφωνιών οι οποίες να οριοθετούν
ευκρινώς επί χάρτου τις θαλάσσιες ζώνες,
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, που
είναι άμεσα συνυφασμένες με θέματα
κυριαρχίας, δικαιοδοσίας και οικονομικής
εκμετάλλευσης από πλευράς Κυπριακής
Δημοκρατίας. Αυτό ακριβώς το σημείο
υπομιμνήσκει τον έντονο διάλογο που
ξέσπασε μετά την υποβολή του Σχεδίου
Ανάν 5 σχετικά το κατά πόσο οι Βρετανικές
Βάσεις θα μπορούσαν να αποκτήσουν
δικαιώματα που...να συνδέονται με τις
τρεις θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου.
Σύμφωνα με τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης του
1960, οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο
δεν είναι κράτος. Από την άλλη, η Βρετανία
επιμελώς δεν τις χαρακτηρίζει ως αποικία
αφού δεν καταθέτει ετήσιες εκθέσεις
στον ΟΗΕ (άρθρο 73 του Καταστατικού
Χάρτη) όπως κάνει με άλλες περιοχές (π.χ.
Βερμούδες, Νησιά Πίτκαιρν κά) αλλά
απολαμβάνουν ενός ιδιότυπου καθεστώτος
που δεν συναντάται άλλο παρόμοιο στο
διεθνές δίκαιο. Επιπλέον, σύμφωνα με
το δεσμευτικό κείμενο που προσαρτάται

Μέλας Πρόεδρος! *

Ἅµα Πυανεψιῶνι µηνί φθίνοντι
ἐτελέσθησαν ἀρχαιρεσίαι προέδρου καί
γερουσίας ἐν ΗΠΑ, ἔνθα τό Σύνταγµα
ἐπιτάττει τάς γενικάς γίγνεσθαι ἐκλογάς
µονίµως ἀνά τετρατίαν τῇ Τρίτῃ ἡµέρᾳ
(τῇ τοῦ ∆ιός) τῆς πρώτης ἑβδοµάδος
τοῦ µηνός αὐτοῦ. Πρόεδρος ᾑρέθη
ὁ τῆς τοῦ ∆ήµου Μερίδος ἡγήτωρ, ὁ
µέλας, ἤ µᾶλλον µιγάς, γέρων (καίπερ
ἀκµάζων τῇ ἡλικίᾳ) τῆς ὁµοσπόνδου
Πολιτείας Ἰλλινοΐου (Σικάγου), ὀνόµατι
Βάραξ Ὀβάµιος, ῥᾳδίως καταβαλών
τόν λευκόν ὑπερεβδοµηκοντούτην
(ὄντως) γέροντα τῆς ὁµοσπόνδου
Πολιτείας
Ἀριζῶνος
(Φοίνικος),
Ἰωάννην Μακέην, ἡγήτορα τῆς τῶν
Ἐλευθεροπολιτῶν Μερίδος. Ὁ αἱρεθείς
ἄρχων (καί πλανήταρχος ὑπό πολλῶν
καλούµενος) διαδέχεται τόν ἀπιόντα
πρόεδρον Γεώργιον Βούσιον, τόν
νεώτερον, ὁ πρῶτος µελάγχροος
ἡγήτωρ τῆς τῶν ΗΠΑ Συµπολιτείας
γενόµενος.

στη Συνθήκη, η Βρετανία αναλαμβάνει
τη δέσμευση να χρησιμοποιεί τις βάσεις
μόνο για στρατιωτικούς σκοπούς χωρίς το
δικαίωμα να τις εκχωρήσει σε τρίτο κράτος
πλην της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στο Παράρτημα Α (παράγραφος 3) της
Συνθήκης Εγκαθίδρυσης, η Κυπριακή
Δημοκρατία δεσμευόταν να μην διεκδικήσει
ως μέρος των δικών της χωρικών υδάτων
θαλάσσιες περιοχές που εφάπτονται των
Βάσεων σε πλάτος τριών ναυτικών μιλίων,
για λόγους ασφαλείας των Βάσεων. Οι
θαλάσσιες αυτές περιοχές μπορεί να μην
ευρίσκονται εντός των χωρικών υδάτων
της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έχουν
όμως το χαρακτήρα χωρικών υδάτων των
Βάσεων. Με άλλα λόγια δεν υπήρξε μέχρι
σήμερα ούτε διάταγμα των Βάσεων ούτε
νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου που να
θεωρεί τις θαλάσσιες περιοχές αυτές ως
χωρικά ύδατα των Βάσεων, σύμφωνα
με τον ορισμό της Συνθήκης για το
Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 και κατ’
επέκταση δεν μπορούν να διεκδικήσουν
ούτε υφαλοκρηπίδα, ούτε συνορεύουσα
ζώνη και, ακόμη περισσότερο, ούτε
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.
Με το Σχέδιο Ανάν 5, κατέστη αναγκαίο
να επαναοριοθετηθεί η θαλάσσια περιοχή
των τριών ναυτικών μιλίων αφού η
Βρετανία παρουσιάστηκε διατεθειμένη
να επιστρέψει 45 από τα 99 τετραγωνικά
μίλια των Βάσεων στα δύο συνιστώντα
κρατίδια, μέρος των οποίων εφάπτετο της
θάλασσας.
Έκτοτε, επί του θέματος αυτού
διεμορφώθησαν
δύο
διαφορετικές
προσεγγίσεις σχετικά με τις προθέσεις
των Βρετανών. Ήταν δηλαδή μία απλή
τεχνική διαδικασία προκειμένου να
προσαρμοστεί ο χάρτης στη βάση των νέων

Τόν µακρόν πρός τόν ἐν Οὐασιγκτῶνι
ἀγῶνα Λευκόν Οἶκον ἐθεῶντο
διά τῆς τηλοψίας, ἠκροῶντο ἀπό
ῥᾳδιοφώνου καί ἠκολούθουν µετ΄
ἐνδιαφέροντος διά τῶν ἐφηµέρων
ἐντύπων ἅπαντες, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οἱ
τοῦ πλανήτου κάτοικοι, ὅπου γῆς,
διά τε τήν κυριότητα τοῦ ἀξιώµατος
καί τήν πάγκοινον τῆς οἰκονοµίας
κρίσιν, εἰς ὕφεσιν ἤδη ἐξελισσοµένην,
ἥτις ἐκεῖθεν ἤρξατο ταράττουσα ἤδη
ἅπαντας πανταχῇ σχεδόν. Ὅθεν πολλοί
γηγενεῖς τε καί ἀλλοδαποί εἶχον δι΄
ἐλπίδος παῦσαί τε τούς πολέµους
καί τήν κρίσιν θεραπεῦσαι. Αἴτιον
δηλονότι ὁ τῆς κοινωνίας κύριος
προσανατολισµός, ὅστις ἀναπτυξιακός
καί ἐκσυγχρονιστικός ὤν προσβλέπει
τήν τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου (εὖ
πράττειν) ἄνοδον καί οὐχί, φεῦ, τῆς τοῦ
βίου ποιότητος (εὖ ζῆν).
Αἱ πρῶται ὅµως µετεκλογικαί ἐνδείξεις
καί ἐπιλογαί ἀξιωµατούχων ἀµφίσηµοι
δοκοῦσιν εἶναι καί πως ἀπογοητευτικαί,
ἐπεί µειοῦσι τάς τε ἐλπίδας ταχείας
εἰρηνεύσεως τῶν ἐθνῶν, οὐ µήν ἀλλά
καί τῆς τῆς ὑφέσεως ἀνακοπῆς.
Ἀνδρέας Παναγόπουλος, Γραμματικός
Ἀθήνησι, παρά Δῆμον Ἀλωπεκῆς

* ∆εῖγµα γραφῆς ἀπό τήν προσωπική
ἱστοσελίδα τοῦ φίλτατου καθηγητῆ
Κλασσικῆς Φιλολογίας (στό Πανεπιστήµιο Πατρῶν) κ. Ἀνδρέα Παναγόπουλου:
http://apanagopoulos.wordpress.com

αναπροσαρμογών μετά την επιστροφή
εδάφους ή ήταν μία συγκεκαλυμμένη
προσπάθεια να διεκδικήσουν οι Βάσεις
θαλάσσιες ζώνες μέσω της διαδικασίας
επαναοριοθέτησης.

Η πρώτη άποψη θεωρούσε ότι η
επαναριοθέτηση θα γινόταν μόνο στην
περιοχή των Βάσεων Δεκέλειας αφού ένα
τμήμα της ακτογραμμής θα περνούσε μετά
την επιστροφή εδάφους υπό τον έλεγχο του
ελληνοκυπριακού συνιστώντος κρατιδίου
με αποτέλεσμα να γίνεται διακεκομμένα ο
βρετανικός έλεγχος επί της ακτογραμμής.
Έτσι, προκειμένου να διασφαλίσουν οι
Βρετανοί ότι το ελληνοκυπριακό κρατίδιο
δεν θα διεκδικούσε χωρικά ύδατα σε αυτό
το τμήμα που θα περνούσε υπό τον έλεγχό
του επεδίωξαν μία τεχνική ρύθμιση ούτως
ώστε να παρέμενε σε ισχύ το σημερινό
καθεστώς για να διασφαλίσουν την
απρόσκοπτη διακίνηση των πολεμικών
τους σκαφών σε αυτή τη ζώνη.
Η δεύτερη άποψη θεωρούσε ότι επειδή το

Σχέδιο Ανάν 5 διαλαμβάνει ότι η
επαναριοθέτηση θα γινόταν μόνο από
ένα ειδικό που θα διόριζε η Βρετανική
κυβέρνηση σε αντίθεση με το Σχέδιο Ανάν
4 όπου η επαναριοθέτηση θα γινόταν από
κοινού με ειδικό που θα
διοριζόταν από το νέο
κράτος, θα μπορούσαν
μελλοντικά οι Βάσεις
να ισχυριστούν ότι
είναι παράκτιο κράτος
και κατ’ επέκταση
να
διεκδικήσουν
θαλάσσιες
ζώνες
και
δικαιώματα.
Την άποψη αυτή
ενίσχυε το γεγονός ότι η ρύθμιση αυτή
έγινε κατόπιν απαίτησης της Βρετανίας
και όταν η ελληνική πλευρά υπέβαλε
αίτημα διασαφήνισης γι’ αυτό το θέμα, ότι
δηλαδή οι Βάσεις δεν θα μετετρέποντο σε
παράκτιο κράτος σύμφωνα με το συνθήκη
των θαλασσών, οι Βρετανοί το απέρριψαν
σιωπηλώς.
Συμπερασματικά,
ανεξαρτήτως
των
προθέσεων της Βρετανίας, η προτίμησή
της για ασάφεια επί του θέματος αυτού
προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Γι’ αυτό
και η πρόσφατη εμπειρία με την Τουρκία
καθιστά περισσότερο από αναγκαίο στην
όποια λύση να γίνει ξεκάθαρο το θέμα
των θαλασσίων ζωνών γιατί η ασάφεια
αποτελεί προδιαγεγραμμένη συνταγή για
μελλοντικά προβλήματα.

Σοβαρότητες γονέων παιδεύουσι τέκνα
Στο άρθρο της «Αυγής» προ δύο εβδομάδων φαίνεται όλη η σοβαρότητα
που δέρνει τους ΣΥΝασπιστές. Ο (αγαπητός μας) Φώτης Κουβέλης προτείνει
την αντικατάσταση του όρου «υιοθεσία» με κείνον της «τεκνοθεσίας», για
προφανείς λόγους ...ισότητας των δύο φύλων!
Αν λοιπόν ο καλύτερος του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου,
ο Κουβέλης, θεωρεί αναγκαίο στην τρέχουσα περίοδο να κάνει τέτοιες
παρεμβάσεις με τέτοια επιχειρηματολογία, τι μπορούμε να περιμένουμε από
τους υπόλοιπους;
Έστω αποδεχόμαστε το «τεκνοθεσία» επισήμως. Δηλαδή πλέον στον
χειρισμό του λόγου θα έχουμε νέες εκφράσεις του τύπου: «Ο κ. Καραμανλής
τεκνοθέτησε τις απόψεις του κ. Αλαβάνου και υποσχέθηκε να το εξετάσει».
Κι αν πάμε ακόμα παραπάνω, θα αντικαταστήσουμε το «πατρικός» με το
«γονικός»; Δηλαδή: «Οι ημέτερες δυνάμεις αμύνονται του …γονικού εδάφους»;
«Η …γονοπαράδοτη ελληνική φιλοξενία»; «Το Οικουμενικό …Γοναρχείο»;
Ώς πού θα φθάσει άραγε η γελοιότητα;

ΔΩΡΟ «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ»!
Τήν ἰδέα µᾶς δώσατε κάποιοι ἐξ
ὑµῶν καί 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»!
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, τή Θεσσαλονίκη, τή Δράµα, 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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Ἀντιφωνητικό κουΐζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1) Στίς 16 Δεκεµβρίου 1974 πεθαίνει
ὁ .................. Γεννηµένος στόν Πύργο
(Μπουργκάς) τῆς Βουλγαρίας καί
µέ φτωχική καταγωγή ἀπό τή
Βάρνα, σπούδασε µέ ὑποτροφία
στή Ζαρίφειο τῆς Φιλιππούπολης.
Σέ ἕνα ἀπό τά πιό διάσηµα
ποιήµατά του διαβάζουµε:
...Έτσι στη σκότεινη ταβέρνα
πίνουµε πάντα µας σκυφτοί.
Σαν τα σκουλήκια, κάθε φτέρνα
όπου µας έβρει µας πατεί.
Δειλοί, µοιραίοι κι άβουλοι αντάµα,
προσµένουµε, ίσως, κάποιο θάµα!
Α) Γεώργιος Βιζυηνός
Β) Γεώργιος Δροσίνης
Γ) Κώστας Βάρναλης
Δ) Κώστας Καρυωτάκης
2) Στίς 19 Δεκεµβρίου 1797, στήν
Τεργέστη, οἱ Αὐστριακοί συλλαµβάνουν τόν Ρήγα Βελεστινλή

ὑπηρεσίες, ρωτᾶµε τί σηµαίνουν οἱ
παρακάτω στίχοι τοῦ Θούριου:
...Σᾶς κράζει ἡ Ἑλλάδα, σᾶς θέλει,
σᾶς πονεῖ, ζητᾶ τὴν συνδροµὴν σας,
µὲ µητρικὴ φωνή...
Α) Ὅτι ὁ Ρήγας εἶχε προβλέψει τήν
δηµιουργία τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους
Β) Ὅτι πίστευε στήν ἑλληνική
διαχρονία, κάτι πού τόν καθιστᾶ
ὕποπτο ναζιστικῆς - ἀντισηµιτικῆς
προδιάθεσης
Γ) Ὅτι κάποιος πλαστογράφησε
τούς στίχους αὐτούς, µαζί µέ κάτι
χιλιάδες ἄλλους παρόµοια τεκµήρια,
τοῦ Ρήγα καί πολλῶν ἀκόµη
Δ) Ὅτι αὐτές οἱ κυρίες, ὡς ἐπιστηµόνισσες, εἶναι γιά τόν Καιάδα
(µερικές οὔτε καί γι’ αὐτόν)
3) Στίς 22 Δεκεµβρίου 1940 ὁ Ἑλληνικός Στρατός ἀπελευθερώνει τή
Χειµάρρα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἡ
πόλη, γνωστή γιά τή γενναιότητα
τῶν κατοίκων της, ἔχει ἑλληνική
ἱστορία ......... χρόνων.
Α) 600
Β) 1100
Γ) 1500
Δ) 2900

(Φερραῖο) κι ἀργότερα, µετά ἀπό
βασανιστήρια 40 ἡµερῶν, τόν
στραγγαλίζουν. Μέ «ἐπιστηµονικό δεδοµένο» τήν γένεση τοῦ
ἑλληνικοῦ ἔθνους στά ...1830,
σύµφωνα µέ κάποιες κυρίες
«ἱστορικούς», οἱ ὁποῖες δέν ἔχουν
βεβαίως καµµία σχέση µέ ξένες

4) Στίς 28 Δεκεµβρίου 1826 στό
Λιδωρίκι ὁ Καραϊσκάκης νικᾶ
τούς Τούρκους τοῦ Βελῆ Ἀγᾶ,
ἐπικεφαλῆς τοῦ ἱππικοῦ τοῦ Χατζηµιχάλη καί ἄλλων ἀρχηγῶν.
Οἱ ἀπώλειες τῶν Τούρκων ἦταν
100 νεκροί καί 400 ὑποζύγια
φορτωµένα τρόφιµα. Βλέποντας
σήµερα ἀπό ψηλά ὁ Καραϊσκάκης

τούς
σηµερινούς
ἐξαρχειῶτες
ἐπαναστάτες στήν πατρίδα πού
ἔστησε µέ τό αἷµα του, πῶς θά τούς
προσφωνοῦσε (παραλλάσσοντας
καταγεγραµµένα µπινελίκια του);
Α) γαµῶ τήν ἰδεολογία σας καί τόν
Μωχαµέτη σας!
Β) νά χέσω καί τόν Ἀλαβάνο σας καί
τόν Τσίπρα τήν πουτάνα!
Γ) Γενναιότατοι ἀδελφοί, εἶδα ὅσα
λέτε. Ἔχει καί τουµπλέκια ὁ ποῦτζος
µου, ἔχει καί τρουµπέτες. Ὅποια
θέλω ἀπό τά δυό θά µεταχειρισθῶ...
Δ) Κλάστε µας τώρα τόν µποῦτζον!
5) Στίς 30 Δεκεµβρίου 1963 ὁ Μακάριος καταγγέλει τίς Συνθῆκες
Ζυρίχης - Λονδίνου πού ἵδρυσαν
τήν
Κυπριακή
Δηµοκρατία
µά τοῦ ἔδεσαν τά χέρια. Ἡ
εἰσήγησή του γιά ἀλλαγές στά
13 σηµεῖα πού µπλόκαραν τό
νεοσύστατο κράτος συνάντησε
τή λυσσαλέα ἀντίδραση τῆς
Τουρκίας, τήν ἔνοπλη ἐξέγερ-

ση τῶν Τουρκοκυπρίων καί τίς
διακοινοτικές ταραχές, ἀπαρχή
τῆς διχοτόµησης. Ποιό ἦταν τό
ἔγκληµα τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνικισµοῦ
(φυσικά καί ὑπάρχει ἔγκληµά µας,
ὅπως σέ κάθε ἱστορική συγκυρία)
στήν συγκεκριµένη περίπτωση;
Α) Ἡ ἐξωφρενική µας ἀπαίτηση νά
κυβερνήσουµε στήν πατρίδα µας
Β) Ἡ περίεργη ἐµµονή µας στό δίκαιο
καί στήν κοινή λογική
Γ) Ἡ µή παράδοσή µας - ἀπό τότε στά γοῦστα τοῦ Ντενκτάς
Δ) Ἡ παρουσία µας στό νησί - τί
γυρεύαµε τόσο ἀνατολικά τῆς
Ἀκρόπολης;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Γ, 2Δ, 3Δ, 4Α, 5Δ

ÌðéíéÝò
§
Περνᾶς τή Βιστωνίδα
πόσοι κατακτητές τήν πέρασαν
τήν κέρδισαν τοὐλάχιστον µέ τά
ὅπλα, µέ τά ὅπλα τήν πήραµε πίσω
γιά νά τήν ξανακερδίσουν ἀπό τήν
καµαρίλα οἱ ἁγιο(;)ρίτες

Μέρυ Κρίστμας!
Ήρθαν τα Χριστούγεννα κι όλα γύρω γιορτινά και
χαρούμενα! Οι βιτρίνες στολίστηκαν και ντύθηκαν στα
κόκκινα και στα φανταχτερά χρυσά για να μας θυμίσουν
τα δώρα που έφεραν οι Μάγοι στο μικρό Θεό. Τα
ραδιόφωνα θα παίξουν ξανά και ξανά το πατροπαράδοτο
τραγουδάκι «Last Christmas», που πέρασε από γενιά
σε γενιά και έτσι το ακούγαμε από τις γιαγιάδες μας να
μας το τραγουδούν για νανούρισμα τέτοιες μέρες. Στην
τηλεόραση θα κάνει την εμφάνισή του ο χαμογελαστός,
στρουμπουλός Άγιος Coca - Cola, Santa Claus, φτηνή,
εμπορική απομίμηση του Μεγάλου Βασιλείου της
Ορθοδοξίας, που σίγουρα θα φορούσε έντονα κόκκινα
ρούχα και θα είχε τάρανδους…
Η οικονομική κρίση είναι πλέον παρελθόν από τα δελτία
ειδήσεων αφού πρώτο θέμα είναι οι έξυπνες προτάσεις
για δώρα και τα εορταστικά events. Η αγάπη και η
φιλευσπλαχνία των μεγαλόκαρδων φιρμάτων θα γεμίζει
τα πάντα και θα διαφημίζεται από όλα τα Μέσα Μαζικής
Παραπληροφόρησης. Απόλυτη τήρηση του λόγου του
ιδρυτή της θρησκείας μας! «Να μη γνωρίζει η δεξιά
σου τι ποιεί η αριστερά σου». Θα συγκινηθούν μπροστά
στις κάμερες και ο ηλίθιος αποχαυνωμένος τηλεθεατής
θα θαυμάσει τον κύριο Φραγκάτο που έδωσε δώρα στα
καημένα, τα δύσμοιρα παιδάκια (Άρχισα να συγκινούμαι
κι εγώ ακόμα). Αλλά πού να φτάσει το ατροφικό μυαλό
για να σκεφτείς ότι ο κύριος Φραγκάτος μπορεί να ταΐσει
ακόμα και τον τελευταίο φτωχό αυτού του τόπου…
Θ’ αρχίσει πάλι ο παροξυσμός για τη μαγεία των
Χριστουγέννων στο Άγιο Όρος και τα Ιεροσόλυμα!
Η γνωστή καραμέλα ότι εκεί ζει το Άστρο που φώτιζε
τη φάτνη και ότι εκεί μένει ζωντανό το πραγματικό
νόημα της Γέννησης του Θεανθρώπου(Πότε τα λεφτά
έγιναν άνθρωπος;). Οι καλόγεροι είναι οι σύγχρονοι
μάγοι και λοιπές αηδίες που σε κάνουν να θέλεις να

§
Ὅποιος ἔχει δεσπότη ἀπό πάνω του
δέν µπορεῖ νά εἶναι ἐλεύθερος

§

ζήσεις με κατάνυξη την Ενανθρώπηση. Αλλά πάλι θα
προσπεράσουμε το γεγονός ότι ο ευσεβέστατος κύριος
Δημοσιογραφάκος μέχρι χθες έβριζε και διερύγνυε
τα ιμάτιά του για τα αίσχη και την κατάντια των
καλόγερων, των τελευταίων αγωνιστών των ιδανικών
της θρησκείας και της πατρίδας. Δεν του κάθονται καλά,
βλέπεις, που υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξεπουλάνε
έτσι εύκολα το τομάρι του Ελληνισμού και της
Ορθοδοξίας στο βωμό του λαϊκισμού, της δημαγωγίας
και της παγκοσμιοποίησης. Άσε που κανένας από
τους αγαπητούς, κοιμισμένους τηλεθεατές δε δύναται,
μετά από τόση προπαγάνδα, να σκεφτεί ότι ο κύριος
Δημοσιογραφάκος μπορεί να τσεπώνει πολύ περισσότερα
από όσα πραγματικά διαχειρίζεται ο Εφραίμ. Κι όμως ο
κύριος Δημοσιογραφάκος είναι ένας σύγχρονος άγγελος
που μας καλεί να ζήσουμε το πραγματικό νόημα της
Γεννήσεως του Κυρίου.
Μήπως τελικά ξέρουν ότι μας δουλεύουν αλλά είμαστε
τόσο κοιμισμένοι που τους θαυμάζουμε κιόλας!
Merry Christmas αδέρφια Έλληνες!
«Β»

Δέν ὑπηρετεῖ κανένας τόν Θεό
κι ὅπως λέει κι ἕνας φίλος µου
ὁ Θεός δέν χρειάζεται οὔτε ὑπηρέτες
οὔτε αὐλοκόλακες νά τόν ὑµνοῦνε

§
Μέ τόν Θεό ὁ καθένας λογαριάζεται
µονάχος του, δέν εἶναι ἐπάγγελµα

§
Κάποιοι ἔλεγξαν τήν οἰκονοµία,
ἐφευρέθηκε ἡ ἐκµετάλλευση
καί ἡ ὑπεραξία.
Κάποιοι θέλησαν νά ἐλέγξουν
καί τόν πυρήνα, ἐφευρέθηκε ἡ
ἐπαγγελµατική θρησκεία.

§
Ὁ καθένας ἄς προσκυνᾶ ὅποιον
Θεό θέλει, ἀλλά ὄχι καί νά γίνεται
καπέλο σέ µιά κοινωνία
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Η Τουρκία στην Ευρώπη
- Μιά λυπητερή ιστορία

Ἀντιφωνήµατα

Tην περασμένη Τρίτη παρουσιάστηκε
στην Ευρωβουλή η φετινή έκθεση της
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για την
Τουρκία, από την Ολλανδή Ria OomenRuijten. Παρόντες ήταν και βουλευτές και
δημοσιογράφοι από την γείτονα χώρα (που
θέλησαν να εισπράξουν την ευρωπαϊκή
χλαπάτσα κατά πρόσωπο).
Εν ολίγοις, το μήνυμα προς την Άγκυρα
ήταν απογοητευτικό γι’ αυτήν: «Ανησυχία»,
«λύπη», «απογοήτευση» και άλλες τέτοιες
λέξεις διανθίζουν το κείμενο, σημειώνεται
η διαρκής επιβράδυνση των απαιτούμενων
μεταρρυθμίσεων, ενώ η προοπτική ένταξης
ούτε καν μνημονεύεται! Και πώς αλλιώς
θα μπορούσε να συμβεί, όταν ακόμη
και Ευρωπαίοι αρθρογράφοι - σαν τον
Αλμπέρτο Ροσέλι, τον Ντογάν Οζγκιουντέν
ή τον Ρόναλντ Μένς - δέχονται απειλές από
την Τουρκία όποτε θυμίζουν το Κουρδικό
ή την Αρμενική Γενοκτονία; Άλλωστε και
η ίδια η τουρκική κοινή γνώμη έχει ήδη
μισοξεχάσει τα σχέδια περί ένταξης στην
ΕΕ.
«Λύπη» λοιπόν για τη Συμφωνία και το
Πρόσθετο Πρωτόκολλο που ακόμη δεν
επικυρώθηκαν από την Τουρκική Βουλή
και που «αν δεν επικυρωθούν μέχρι τον
Δεκέμβριο του 2009 θα υπάρξει σοβαρή
επίπτωση στις διαπραγματεύσεις». «Λύπη»
για την κατάσταση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της ελευθερίας του λόγου.
«Λύπη» για το ισχύον άρθρο 301 του
Ποινικού Κώδικα που αποτελεί τη βάση
δίωξης πολιτικών αντιπάλων. «Λύπη» για
τις συχνές απαγορεύσεις σε ιστοσελίδες
που «απομακρύνουν την Τουρκία από τις
δημοκρατικές, πλουραλιστικές κοινωνίες».
«Λύπη» για τη βία και την εχθρότητα
κατά των μειονοτήτων, για την ανυπαρξία
προόδου
σε
θέματα
πολιτισμικής
ετερότητας και προώθησης του σεβασμού
των μειονοτήτων.
Τελικά αυτή η ιστορία της ευρωπαϊκής
προοπτικής της Τουρκίας ήταν πολύ
λυπηρή, σκέτο ανατολίτικο μελόδραμα,
τύπου Χούλιας. Τελευταίοι φίλοι του
μείναμε μόνο εμείς ως χώρα, έστω και
με λιγότερο ενθουσιασμό απ’ ό,τι πριν 9
χρόνια (ειδικά τον τελευταίο καιρό, με τα
Καστελόρριζα και τα τοιαύτα). Μήπως
είναι ώρα να φύγουμε πια κι εμείς από την
αίθουσα, αφού «η αγάπη θέλει δύο για να
ζεσταθεί»;

Τό φαλιµέντο (;) General Motors
- Chrysler µᾶς βάζει ὁριστικά στήν
µετααµερικανική ἐποχή. Θά ‘ρθει
κάποια καλύτερη; Ἄγνωστο.

Χάλκινα εργαλεία 4.500 ετών!

Συνδυάστε τίς παρακάτω ὁµαδοποιηµένες λέξεις
µεταξύ τους σέ προτάσεις πού βγάζουν νόηµα
γιά σᾶς. Δέν πρόκειται γιά χάσιµο χρόνου ἀφοῦ
ταυτόχρονα κάνετε κι ἕνα τέστ αὐτογνωσίας: Ἀπό
τά ἀποτελέσµατα θά διαφανοῦν καί οἱ ἀληθινές
σας ἰδέες γιά τό πολιτικοκοινωνικό γίγνεσθαι
(ἄν καί ἀφοῦ διαβάζετε «Ἀντιφωνητή» µᾶλλον τίς
ὑποψιάζοµαι...) Καλή ἐπιτυχία!

Στη θάλασαα της Γλυφάδας Ροδόπης
βρέθηκε ο μεγαλύτερος θησαυρός εργαλείων της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού
που έχει ανακαλυφθεί ως σήμερα στην
Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Βαλκανική.
Πρόκειται για 110 χάλκινα εργαλεία, ενώ
άγνωστος ακόμη αριθμός τους παραμένει
εγκλωβισμένος σε μια μεγάλη μάζα. Τα
εργαλεία χρονολογούνται στα μέσα της
3ης χιλιετίας π.Χ., και ήρθαν στο φως
τον Νοέμβριο από κλιμάκιο της Εφορείας
Εναλίων Αρχαιοτήτων, όταν ειδοποιήθηκε
από ιδιώτη - δύτη που εντόπισε το
σύνολο των χάλκινων εργαλείων, κι αφού
ανείλκυσε δύο δείγματα τα παρέδωσε
στο Μουσείο Κομοτηνής. Ο θησαυρός
βρέθηκε σε βάθος 3,5 μ. και σε απόσταση
450 μ. από την ακτή. Πρόκειται σχεδόν
αποκλειστικά για εργαλεία κρούσεως.
Κάτω από τα εργαλεία βρέθηκαν και δύο
βάσεις πρωτοελλαδικών αγγείων, στοιχείο
που δείχνει ότι μάλλον ο θησαυρός ήταν
τοποθετημένος μέσα σε αυτά.

Πάντως ὥς τώρα ὁ Ὀµπάµα κατάφερε τό ἀδύνατο: Ἀπογοήτευσε (µέ
τίς ἐπιλογές προσώπων) ὅσους τόν
πίστεψαν, πρίν ἀκόµη ἀναλάβει!
Καί τί θά γίνει στό Ἰράκ, µᾶς τό ‘πε
ὁ Γκέητς πού µένει στό Ὑπουργεῖο
Ἐπίθεσης: Θά µείνει ἐκεῖ ὅπως (καί
ὅσο...) οἱ Ἄγγλοι στήν Κύπρο!!!
Στή Χεβρώνα οἱ Ἑβραῖοι ἔποικοι
ξεκινοῦν φασιστικά πογκρόµ, στή
Γάζα ὁ ἰσραηλινός στρατός ἐκτελεῖ
15χρονα. Μπίζνες ἔζ γιούζαλ.
Πῆγε κι ὁ ἕρµος ὁ Φάλκ, ἀπεσταλµένος τοῦ ΟΗΕ, Ἑβραῖος κι ὁ ἴδιος,
νά δεῖ τήν κατάσταση καί τόν στείλαν πακέτο ἀπ’ τό ἀεροδρόµιο!
Φυλάκιση 3,5 χρόνων σέ πρώην
πρωθυπουργό γιά µίζες ὅπλων - σέ
ποιά (γείτονα) χώρα λέτε; Βλάντο
Μπούτσκοφσκι τό ὀνοµατάκι του.
Χύδην λαϊκισµός, ἀκατάσχετη µπουρδολογία, ἀµετανόητος ἡροστρατισµός. Ἡ tv µᾶς ἔχει ἀλα(βα)νιάσει!
Τά νέα µας Δεκεµβριανά ἦταν τουλάχιστον (σχετικά) ἀναίµακτα. Τά
καλά τῆς Νέας µας Ἐποχῆς.
Καλό τό κερί τοῦ ΠαΣοΚ γιά τόν
Ἀλέξη, µόνο πού ξέχασαν 8 κεριά
γιά τούς ἰσάριθµους νεκρούς τῆς
σηµιτικῆς 8ετίας (1 κάθε χρόνο!)
Τά 5 βοθροκάναλα ἀφιέρωσαν στόν
θάνατο τοῦ Τάσσου συνολικά ἕνα
δίλεπτο! (γιά νά µήν ξεχνᾶµε ποῦ
θά χτυποῦσαν οἱ ἀγανακτισµένοι
πολίτες - ἄν ξεσποῦσαν ποτέ)
Ποιός εἴπαµε ἐκπροσώπησε τόν

ΣΥΝ στήν κηδεία τοῦ Τάσσου;...
Ἑνάµιση χρόνο ζητάει τό ΥΠΕΣ
ἐκθέσεις ἀξιολόγησης ἀπό τίς δηµόσιες ὑπηρεσίες καί τό γράφουν
στά τέτοια τους (Ζώης στό ἀριστερό,
Προκόπης στό δεξί).
Κι ὅταν ἀπειλήθηκαν µέ κυρώσεις
πέσαν ἀπό τά γέλια κάτω τίς καρέκλες ἀλλά οὐδείς ἀποζηµιώθηκε.
Αὐταρχικό κράτος, δέν τὄπαµε;
Πάει γιά ἀρχηγός τῆς ΝΔ ὁ Ἀβραµό ἀφοῦ «ὁλοκλήρωσε τόν κῦκλο
του στό ὑπουργεῖο Ὑγείας». Ποιόν
κῦκλο; Μά... τό µηδέν, φυσικά!
Κεῖνο τό ἐθνοµηδενιστικό ἐπιστηµοµηδενικό πού λέγεται Ρεπούση
κάνει κι ἐξαγωγή ὕβρεων κατά τῆς
Ἑλλάδος, στό «Geschichte fur heute»:
Οἱ δῆθεν Ἕλληνες, τό δῆθεν ἔθνος,
ἡ δῆθεν βαρβαρότητα τῶν Τούρκων,
τό δῆθεν Κρυφό Σχολειό, οἱ ἐθνικοί
µῦθοι... Τραβῆξτε τό καζανάκι!
Τό Βατοπέδι δέν ἦρθε οὐρανόθεν: Ἡ
Κοµισιόν ἤδη σκαλίζει τό ἐφάµιλλο
σκάνδαλο (Πάχτα) τῶν χρυσωρυχείων Κασσάνδρας, ὅπου πάλι τό
δηµόσιο συµφέρον λεηλατήθηκε.
Σέ θέσεις µάχης οἱ Διµοτειχιανοί γιά
νά µήν φύγει τό ΤΕΙ Νοσηλευτικῆς
κατά Ἀλεξανδρούπολη µεριά (καί
κάτι φαίνεται νά πετυχαίνουν).

Νά θέλει ἁπλῶς µερίδιο; Ἤ στοχεύει ἁπλῶς στή διατήρηση τῆς
ὑπανάπτυξη καί τῆς ἀνέχειας τῶν
Ποµάκων τῆς ὀρεινῆς Ξάνθης;
Ντόλιος καί Πεταλωτής µεταξύ
τῶν 19 βουλευτῶν τοῦ ΠαΣοΚ πού
κατέθεσαν (4/11/08) πρόταση νόµου
γιά γάµο µεταξύ χαυνόπρωκτων
Ἡ πρόταση τελικά δέν πέρασε. Ἔ,
τί περιµένεις µετά, πῶς θά πάει
µπροστά ἡ ἀνάπτυξη τῆς Θράκης;
Νέο σκάνδαλο στό ΔΠΘ, αὐτή τή
φορά µέ τό ΕΠΕΑΕΚ στό Παιδαγωγικό Τµῆµα. Γιά νά δοῦµε τί θά βρεῖ
στό πρόγραµµα ὁ Εἰσαγγελέας...
Μήπως ἡ «δικαιολογηµένη καί συσσωρευµένη ὀργή» τῶν Θρακιωτῶν
γιά τίς παρεµβάσεις τῆς Τουρκίας
στή Θράκη νά ἐκτονωνόταν στήν
τούρκικη τράπεζα τῆς Κοµοτηνῆς;
Τί λέει ἐπ’ αὐτοῦ ἡ Συριζιώτικη
ἀνάλυση; Ἤ µήπως κάτι τέτοιο δέν
µᾶς ἐπιτρέπεται, ὡς ἔχον ἐθνοπατριωτικό ὑπόστρωµα;
Στήν Κοµοτηνή φέτος οἱ µαθητικοί
καλλιτεχνικοί ἀγῶνες (30/3 - 4/4), µέ
2.500 µαθητές καί συναυλία Χατζηγιάννη. Μπράβο τοῦ Εὐριπίδη.
Φούλ ἀναβάθµιση στή µασωνική
στοά Κοµοτηνῆς, ἀπό τά ὑπόγεια
στόν 3ο ὄροφο, σέ νέο καί ἰδιόκτητο
στέκι! Κρίση; Κάποιοι δέν µασᾶνε.
Βγῆκαν τά βραβεῖα τῶν ἐντύπων
τῆς χώρας ἀπό τήν ΓΓΕ, καί ἡ διπλή
µας ὑποψηφιότητα (στά 15νθήµερα
καί στά ἀκριτικά) πῆρε τόν ποῦλο

Γκρεµίζεται ὁ µιναρές τοῦ τεµένους
Βαγιαζήτ στό Διδυµότειχο. Θά νοιαστεῖ κανείς δίχως συµπλέγµατα γι’
αὐτό τό µνηµεῖο τοῦ τόπου µας;

Κι ἐδῶ πού τά λέµε, ποῦ πηγαίναµε
οἱ Καραµῆτροι; Δέν βλέπαµε τί
ποιότητα, τί πρωτοτυπία, τί τόλµη
προσφέρει ὁ ἑλληνικός Τῦπος;

Φρενάρει τό ἑλληνοβουλγαρικό
πρόγραµµα τῶν ἰαµατικῶν πηγῶν
ὁ κοινοτάρχης Θερµῶν: Βακούφι
χαρακτηρίζει τήν ἔκταση ὅπου ἡ
νοµαρχία σχεδιάζει ξενοδοχεῖο

Μ’ αὐτά καί µ’ αὐτά πῶς νά ἐγκλιµατιστεῖς στά Χριστούγεννα; Πῶς
νά διαβάσεις Σταχοµαζώχτρα ὅταν
ἔξω οἱ ἐγκληµατίες τά κάναν ὅλα
στάχτη;...

Εὐχάριστη & δηµιουργική
ἐπένδυση τοῦ χρόνου σας

1) νοµάρχης, εἰκονικά
ἔργα, δηµοπρασία,
µιζοκολλητός,
προεκλογική ἐκστρατεία
2) πολιτικός πολιτισµός,
ὑπουργός, ἐρωτική
ἠθική, νταβατζής

κόλα, εὐρωπαϊκή πορεία
6) ΗΠΑνθρωποι,
ΕΛΙΑΜΕΠ, τοµάρια,
ἐκτελεστικό ἀπόσπασµα
7) κατάρα, Μητσοτάκης,
κάθαρµα, µαφία,
Καρπάθια, 1965,
οἰκογένεια, ἄχθος Ἑλλάδος
8) σχέση, Βατοπέδι,
ἀκτηµοσύνη, πολιτικό
σύστηµα, δηµοκρατία
9) ἑλληνοτουρκική
φιλία, ἐκσυγχρονισµός,
Καράµπελας, Χάιδω
10) κοπρόσκυλα, Κουφοντίνας, µαζεύονταν, φόβος,
ποῦ ‘σαι καηµένε
11) πράκτορες, Προξενεῖο Κοµοτηνῆς, Χατζηοσµάν,
κωλότουρκοι, Μάντατζη, κωλοέλληνες, ἁλωνίζουν
12) Ράν Τάν Πλάν, Γιωργάκης, Ντόναλντ Ντάκ,
πολιτική, ἀµπεµπαµπλόµ

3) πλειοψηφία, ἔρευνα,
καθηγητές ΑΕΙ,
ἐπιστήµη, ἀγελάδα,
πορτοκαλάδα

13) στόν κόσµο του, πίττα γῦρο, Καραµανλής,
κλάµµατα, πρωθυπουργός

4) ξεγάνωτος,
παρέδωσε, Ἀβραµόπουλος, ὑγεία, τενεκές,
συµφέροντα

15) κάψτε τα ὅλα, ἰδιωτικά κανάλια, προβοκάτορες,
διάλυση, καναλάρχες, κρεµάλα

5) τουρκικές φυλακές, ἀνθρώπινα δικαιώµατα, κόκα

14) ἡµέρες µας, σοσιαλισµός, γάµος ὁµοφυλοφίλων,
τοῦ Κωλονακίου, τραγιάσκα, ζαρτιέρα

16) µέσος Ἑλληνέζος, καφρίλα, ἀντανακλαστικά,
homo katanaloticus, πάτος, ποῦ εἶναι;

12

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 16-12-2008

