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ἐφόσον τὰ ἰδιαίτερα
εἰσοδήµατά µου ἀρκοῦν
διὰ νὰ ζήσω, ἀρνοῦµαι νὰ
ἐγγίσω µέχρι καὶ τοῦ ὀβολοῦ
τὰ δηµόσια χρήµατα...
Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

Ἡ ἐπιτοµή τοῦ καιροσκοπισµοῦ

«Πεινᾶς, φοβᾶσαι, ἀγωνιᾶς»! Ρέ σεῖς, ποῦ θαρρεῖ ὅτι
κατεβαίνει ὁ Καρατζαφέρης; Στό ...Ἀφγανιστάν;
Ἡ ἐκλογική κάθοδος τοῦ Γιώργου Καρατζαφέρη στή
Ροδόπη ἦταν µία ἀπόφαση πού προκάλεσε ἀντιδράσεις
στήν τοπική κοινωνία, κατά κανόνα ἀρνητικές. Σχεδόν
ὅλοι ὅσοι µίλησαν δηµοσίως κατέκριναν τόν «λαϊκισµό»
τοῦ προέδρου τοῦ ΛΑΟΣ καί χαρακτήρισαν τήν ἀπόφασή
του αὐτή «πυροτέχνηµα πού µόνο ζηµιά καί συσπείρωση
τῶν φανατικῶν θά προκαλέσει». Ἀπό τήν ἄλλη ὑπῆρξαν
καί ἀρκετοί πολίτες πού, ἀγανακτισµένοι µέ τήν ψοφοδεή
παρουσία τῶν ἄλλων κοµµάτων καί τήν ἀσύδοτη
προξενική δραστηριότητα σέ κάθε ἐκλογική διαδικασία,
ἔνιωσαν νά ἀποκτοῦν δυνατότητα πολιτικῆς ἔκφρασης
χάρη στήν ἔλευση τοῦ Γ.Κ. στήν Κοµοτηνή.
Ἐµεῖς κατανοοῦµε τό αἴσθηµα αὐτῶν τῶν συµπολιτῶν
µας, ὅµως ἄς προσέξουν τί δήλωσε ὁ Καρατζαφέρης
στή συνέντευξη Τύπου στήν Κοµοτηνή: «Δέν µπορῶ νά
καταλάβω γιά ποιόν λόγο νά φύγει τό Προξενεῖο ἀπό τήν
Κοµοτηνή. Αὐτό πού πρέπει νά γίνει εἶναι νά µπεῖ στά σωστά
καλούπια λειτουργίας...» Τό στρίβειν διά τοῦ ἀρραβῶνος,
δηλαδή! Ἀποκαλυπτικός ἦταν ἐξάλλου καί στίς 18/9/09
στόν δηµοσιογράφο Α. Σρόιτερ: «Εἶναι τά ἐθνικά θέµατα
τά ὁποῖα ἴσως δέν ἔχουν φθάσει πρός τά ἔξω, εἶναι τό τί
συµβαίνει ἀκριβῶς σήµερα στή Ροδόπη καί τί µέ ὤθησε νά
εἶµαι ὑποψήφιος γιά τήν Ροδόπη. Ἄν δέν ἦταν ἴσως ὁ κ.
Κοραντής καί δέν εἶχα κάνει κάποια συζήτηση µαζί του,
ἴσως ἔµενα στή Θεσσαλονίκη. Ἀλλά κατάλαβα ὅτι πρέπει
νά εἶµαι στή Ροδόπη, γιατί τό Τούρκικο Προξενεῖο ἐκεῖ
ἔχει ὑποκαταστήσει τήν Κυβέρνηση καί πρέπει νά πάει
κάποιος ἐκεῖ πάνω γιά νά ἀναπτύξει τό φρόνηµα τῶν
Ἑλλήνων Χριστιανῶν. Ἐκεῖ λοιπόν ἔχουµε ἕνα κράτος ἐν
κράτει, τό ὁποῖο ἐπιβάλλει ἡ Τουρκία καί βλέπω ὅτι τά δύο
µεγάλα κόµµατα βάζουν Τούρκους, κατά τόν δικό τους
αὐτοπροσδιορισµό... Χρειάζεται νά πάει λοιπόν κάποιος
ἐπάνω νά φρενάρει αὐτή τή διάθεση τῶν Τούρκων.»
Τί ἔχουµε λοιπόν ἐδῶ; Ἕνας ἡγέτης πατριωτικοῦ κόµµατος
µαθαίνει κατά τύχη (ἐπειδή πῆρε πρό ἡµερῶν τόν κ.
Κοραντή στό κόµµα του) γιά τό πρόβληµα στή Θράκη
καί γιά τήν δραστηριότητα τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου! Κι
ἔτσι, ἐνῶ θά κατέβαινε στή Θεσσαλονίκη, τώρα ἦρθε στή
Ροδόπη! Δέν εἶναι ἐκπληκτικό;
Ὡστόσο δέν τοῦ λείπει ἡ διάθεση προσφορᾶς: Θά ἔρθει
γιά νά µᾶς ἀναπτύξει τό φρόνηµά µας! Εἶναι πράγµατι
συγκινητικό, µέσα στίς τόσες ἔγνοιες του βρῆκε χρόνο ὁ
ἀκούραστος Γιώργαρος γιά νά µᾶς ντοπάρει πατριωτικά,
ἐρχόµενος «ἐδῶ πάνω» ἀπό «ἐκεῖ κάτω»!
Ὅσο γιά τούς µειονοτικούς ὑποψηφίους τῶν µεγάλων
(µόνο;) κοµµάτων πού αὐτοπροσδιορίζονται ὡς Τοῦρκοι,
ἐλπίζουµε νά θυµᾶται τό ὄνοµα τοῦ προηγούµενου
ὑποψηφίου τοῦ ΛΑΟΣ στήν Ξάνθη, τοῦ Ἰµάµ Ἀχµέτ, ἔ;
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Ἡµισέληνος,
ἡ λογική τοῦ κατήφορου
Κάθε ἐκλογική ἀναµέτρηση στή Θράκη
ἔχει καί περισσότερο τουρκικό χρῶµα
ἀπό τήν προηγούµενή της. Πρίν µερικά
χρόνια ἕνα προεκλογικό φυλλάδιο
στά τουρκικά ἀποτελοῦσε σκάνδαλο.
Ἀργότερα ξιπαζόµασταν µέ τήν ἀναφορά περί «Τούρκων» στά φυλλάδια
αὐτά. Τώρα ΟΛΗ ἡ τούρκικη άτζέντα
καί ἐπιχειρηµατολογία ἔχει υἱοθετηθεῖ
ἀπό τούς µειονοτικούς ὑποψηφίους καί
κανείς δέν σκοτίζεται. Σέ ποιό σηµεῖο
ὁ µιθριδατισµός αὐτός θά ἐπιτρέψει
τήν ἀνάρτηση τῆς ἡµισελήνου στά
ἐκλογικά κέντρα δέν τό γνωρίζουµε,
ὅµως δέν πρέπει νά ἀργεῖ πολύ ἐκείνη
ἡ µέρα. Ὅταν ὁ Μάντατζη κυκλοφορεῖ
τίς φωτογραφίες του µέ τόν Γκιούλ
καί τόν Ἐρντογάν, διαφηµίζοντας τήν
ἀντιποµακική του δραστηριότητα,
ὅταν ὁ Μαλκότς κατεβάζει ὅλες τίς
τούρκικες διεκδικήσεις ὡς θέσεις τοῦ
Σύριζα, ὅταν ὁ Κοτζά Μουµίν Ριτβάν
ὑπόσχεται µόλις ἐκλεγεῖ νά ἀναλάβει
καί πρόεδρος στήν (προξενική) Συµβουλευτική Ἐπιτροπή, ὅταν τελικά
µετριοπαθέστερος ὅλων δείχνει ὁ ...Χατζηοσµάν, καταλαβαίνετε ποῦ πᾶµε...
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ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΟΤΣΟΓΛΑΝΟΙ
ΚΑΙ ΤΟ “ΡΕΣΑΛΤΟ”

Η

είδηση ήταν από τις πλέον εξοργιστικές
που ακούσαμε τελευταία! Το απόγευμα της
22ας Σεπτεμβρίου μερικές δεκάδες κρανοκουκουλοφόρων πλημμύρισαν την Πλατεία Εξαρχείων,
κατευθύνθηκαν στα γραφεία του περιοδικού
«Ρεσάλτο», τα κατέστρεψαν, έβαλαν φωτιά κι
έφυγαν ανενόχλητοι, αφήνοντας ως υπογραφή την
προκήρυξή τους! (Σελ. 10)

Δέν εἶναι δηµόσιο Ταµεῖο, δέν εἶναι προεκλογικό
κέντρο, δέν εἶναι οἶκος ἀνοχῆς... Τί εἶναι;
Ὄχι, δέν µοιράζουν λεφτά, οὔτε
σταυρωµένα ψηφοδέλτια. Πρόκειται
γιά τήν ἡµέρα τῶν εὐχῶν γιά τό Ραµαζάν
Μπαϊράµ, τήν µουσουλµανική γιορτή
πού µόλις πέρασε, καί ὁ κόσµος πού
κάνει οὐρά ἔξω ἀπό τό Τουρκικό
Προξενεῖο Κοµοτηνῆς περιµένει νά
εὐχηθεῖ τόν ...κύριο Πρόξενο! Στόν
κόσµο αὐτόν µάλιστα, ὅπως κάθε
χρόνο, δέν περιλαµβάνονται µόνο
πιστοί τοῦ ἰσλάµ ἀλλά καί πλειονοτικοί
(«χριστιανοί») πολιτευτές: Ὁ νοµάρχης
Ἄρης Γιαννακίδης, ὁ ὑπερνοµάρχης
Γιῶργος Μηνόπουλος καί ὁ δήµαρχος
Κοµοτηνῆς Δηµήτρης Κοτσάκης!
Μήπως ρέ σεῖς τό Προξενεῖο ἔγινε
τζαµί καί δέν τό µάθαµε; Μπάς καί
ὁ Πρόξενος δέν εἶναι τελικά τῆς ΜΙΤ
καί εἶναι τίποτε χότζας, µουφτής,
σεϊχουλισλάµης; Γιατί πῶς νά ἐξηγήσει
κανείς τήν µαζική προσέλευση
- προσκύνηµα κανονικό - σέ µιά
θρησκευτική γιορτή; Κι ἄν δέν εἶναι
κάτι ἀπό αὐτά, γιατί σπεύδει ὁ κόσµος
ἐκεῖ; Νά πῶ ὅτι εἶναι προποτζίδικο σέ µέρα πού κληρώνει τριπλό τζάκ πότ, ἐντάξει. Νά πῶ
ὅτι πρόκειται γιά µπουρδέλο κι ὅλοι αὐτοί περιµένουν νά πηδήξουν, θά τό κατανοοῦσα.
Ἀλλά τί ἀκριβῶς προσδοκοῦν ἀπό ἕναν ξένο διπλωµάτη, ὁ ὁποῖος ἐκπροσωπεῖ ἕνα κοσµικό
κράτος ὅπου ἡ θρησκεία ἐλέγχεται ἀσφυκτικά ἀπό τό κράτος, ὅπου ἡ δηµόσια προσευχή
ἀπαγορεύεται, ὅπου ἡ θρησκευτική ἀµφίεση σέ δηµόσιους χώρους τιµωρεῖται; Καί µάλιστα
ὅταν αὐτός ὁ διπλωµάτης περιορίζεται, ὅπως λένε, στά αὐστηρά πλαίσια τοῦ προξενικοῦ
δικαίου; Παραµένει µυστήριο...
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Για «καθαρό» πολιτικό λόγο:
29 κατασκευαστές µικροπολιτικής
συνιστούν Siemens· αυτοί ξέρουν…
Η ανάγκη των πολιτικών να που παραπέµπει ευθέως στη
πείσουν για την αλήθεια και την «σεµνότητα και ταπεινότητα» του κ.
ορθότητα των λεγοµένων τους Καραµανλή. Οι δύο φράσεις µάλιστα
τούς οδηγεί στην υιοθέτηση της δεν αντιστοιχούν µόνο ως προς το
κατάλληλης για τις στοχεύσεις περιεχόµενό τους. Διατυπώθηκαν
τους φρασεολογίας. Ο λόγος του κ. και σε ανάλογες χρονικές συγκυρίες:
Καραµανλή χαρακτηρίζεται από η φράση του κ. Καραµανλή αµέσως
τη συστηµατική χρήση των όρων µετά από τη νίκη της Ν.Δ. στις
«καθαρός» και «ξεκάθαρος», σε µια βουλευτικές εκλογές του 2004· η
απόπειρα του πρωθυπουργού να φράση του κ. Παπανδρέου αµέσως
επικυρώσει τη διαύγεια των θέσεών µετά από τη νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις
του. Η περιοδικότητα µε την οποία φετινές ευρωεκλογές.
επαναλαµβάνονται στην οµιλία
Η επιµονή των πολιτικών
του οι συγκεκριµένοι όροι είναι ηγετών
στην
«καθαρότητα»
τόσο συχνή, ώστε η φρασεολογία λόγων και θέσεων δηλώνει σε
καταντά εκτός από µονότονη και πρώτη
ανάγνωση,
σύµφωνα
άκρως κουραστική. Παραθέτουµε και µε τις επιδιώξεις των ίδιων
δύο χαρακτηριστικά χωρία από τη των πολιτικών, τη βούλησή τους
συνέντευξη τύπου του κ. Καραµανλή να
απαγκιστρωθούν
από
τις
στο πλαίσιο της φετινής Διεθνούς σκοπιµότητες του παρελθόντος,
Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το πρώτο: να πάψουν να κινούνται σε
«Είµαστε όλοι στρατευµένοι σ’ έναν δρόµους υπόγειους και σκοτεινούς,
αγώνα, δύσκολο αγώνα, αλλά που που συντηρούν τη διαφθορά κι
έχουµε καθαρό µήνυµα, καθαρές ενισχύουν την κοµµατικοκρατία,
θέσεις και απόλυτη ειλικρίνεια να εγγυηθούν τη διαφάνεια και
απέναντι στους πολίτες.» Το δεύτερο: τη νοµιµότητα. Η επιµονή στην
«Πιστεύω ότι όλα αυτά µπορεί να «καθαρότητα» αποτελεί παράλληλα
τα κάνει µόνο µία κυβέρνηση που ένα στοιχείο σύγκρισης µε τις
έχει καθαρή στόχευση, καθαρό αντίπαλες παρατάξεις, εφόσον
πολιτικό λόγο, καθαρό µήνυµα, την υπονοεί πως εκείνες αποκρύπτουν
απόφαση να προχωρήσει σε αυτές από τους πολίτες τις πραγµατικές
τις δύσκολες αποφάσεις, σε αυτόν τους
αντιλαϊκές
προθέσεις.
τον –αν θέλετε– ανηφορικό δρόµο.» Πέρα όµως από την παραπάνω
Οι τοποθετήσεις
του πρωθυπουργού
Εμπρός δημοσιογράφε,
επιστεγάζονται
μη σκύβεις το κεφάλι!
συνήθως κι από
την
επιλογική
Ότι θα βρισκόταν τρόπος για να καταστρατηγηθεί ο
διαπίστωση «αυτή
νόμος που απαγορεύει τις δημοσκοπήσεις 15 μέρες πριν
είναι η αλήθεια»,
τις εκλογές το περιμέναμε. Με τη φτωχή μας φαντασία
που επιβεβαιώνει
περιμέναμε ότι θα μας παρουσίαζαν καμιά δημοσκόπηση που
–
υποτίθεται–
διενεργήθηκε στην Κύπρο, οπότε όλα νομότυπα. Είμαστε
εµφαντικά
την
βαθιά νυχτωμένοι ωστόσο: η “έγκριτη δημοσιογραφία”
εγκυρότητα
των
είναι σαφώς πιο ευφάνταστη! Σε δημοσίευμά τους τα
επιχειρηµάτων
“Νέα” τής 24/9/2009 (http://www.tanea.gr/default.
του.
asp?pid=2&artid=4537784&ct=1) μάς παρουσιάζουν τις
Η
ίδια
αποδόσεις που δίνουν στα κόμματα για περίπτωση νίκης
ανάγκη
να
τους στις εκλογές τα γραφεία στοιχημάτων! Έτσι, μέσα
πειστούν οι πολίτες
από τις αποδόσεις που αφορούν τη νίκη των κομμάτων με
για τη διαύγεια και
συγκεκριμένο εύρος διαφοράς, μαθαίνουμε ποιες είναι οι
την
ειλικρίνεια
τελευταίες δημοσκοπικές τάσεις! Εύγε! Η “επαναστατική”
του
πολιτικού
δημοσιογραφία δεν υποτάσσεται ποτέ σε όσους επιχειρούν
λόγου εντοπίζεται
να τη «φιμώσουν»!
και
στον
κ.
Γ.Σ.
Παπανδρέου.
Η
εµφάνιση εδώ των
όρων «καθαρός» και «ξεκάθαρος» πρώτη ανάγνωση, η εµµονή στην
δεν είναι τόσο συχνή, διατηρεί καθαρότητα
αποκαλύπτει
την
ωστόσο τη σηµαίνουσα λειτουργία αγωνία των παρατάξεων να κάµψουν
της. Παραθέτουµε δύο αντίστοιχα τη δικαιολογηµένη δυσπιστία των
χωρία από τη συνέντευξη τύπου πολιτών απέναντί τους, λόγω του
του κ. Παπανδρέου στο πλαίσιο βεβαρηµένου αδιαφανούς ιστορικού
και πάλι της φετινής Διεθνούς των κοµµάτων.
Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το πρώτο
Η διαρκής επαναφορά του
αφορά τους τρεις βασικούς άξονες πολιτικού λόγου στην «καθαρότητα»
πάνω στους οποίους το ΠΑ.ΣΟ. είναι
στην
πραγµατικότητα
Κ. υπόσχεται να κινηθεί: «Καθαρό µια
απεγνωσµένη
προσπάθεια
περιβάλλον,
καθαρά
λεφτά, να περισωθεί η αξιοπιστία του
καθαρές κουβέντες.» Το δεύτερο πολιτικού κόσµου. Η επανερχόµενη
αφορά την οικονοµική εξάρτηση των «καθαρότητα» µοιάζει µε κεκέδισµα,
µέσων ενηµέρωσης από κρατικά και µε λόγο ασθµατικό, επιβαρηµένο
ιδιωτικά συµφέροντα: «Θέλουµε από άγχος ν’ αποδείξει ότι αληθεύει.
λοιπόν καθαρές σχέσεις, καθαρούς Είναι η παραδοχή απ’ την πλευρά
κανόνες, για να έχουµε πραγµατικά των πολιτικών ότι η ρητορική τους
και ελεύθερη δηµοσιογραφία, και χωλαίνει. Γι’ αυτό αισθάνονται την
εφηµερίδες και µέσα ενηµέρωσης ανάγκη να απολογηθούν ακριβώς
ανεξάρτητα.» Από τη φρασεολογία µε τον τρόπο του µικρού παιδιού που
του κ. Παπανδρέου µνηµονεύουµε µπροστά στη δύσπιστη, ανακριτική
επίσης την απόφανση «µακριά µατιά των γονιών του ψελλίζει
από µας κάθε ίχνος αλαζονείας», «αλήθεια σας λέω»!

Πώς όµως να µην είναι
δύσπιστος πια ο ψηφοφόρος, όταν
ο πολιτικός κόσµος παραδέχεται
ο ίδιος τις ατασθαλίες που
συµβαίνουν; Ο κ. Παπανδρέου
οµολόγησε στη φετινή Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης πράγµατα
γνωστά µεν, πάντοτε ωστόσο
ανατριχιαστικά, ιδίως όταν γίνονται
παραδεκτά από τους εµπλεκόµενους.
Σχολίασε χαρακτηριστικά σε ό,τι
αφορά τη διαπλοκή κράτους και
µέσων ενηµέρωσης: «Αυτό είναι
το πρόβληµα, ότι σήµερα δεν είναι

Εν τούτω νίκα

ελεύθερα τα µέσα ενηµέρωσης.
Δεν είναι πάντα ελεύθερος ο
δηµοσιογράφος να γράφει αυτό που
πιστεύει, αυτό είναι το πρόβληµα.
Και αυτό γιατί; Διότι υπάρχει
µια εξάρτηση οικονοµική µεταξύ
των
µέσων
ενηµέρωσης,
του
κράτους, της πολιτικής, ιδιωτικών
συµφερόντων, πιθανώς και άλλων
παραγόντων.»
Η
παραδοχή
εδώ εµφανίζεται σαν απόπειρα
µεταµέλειας, σαν υπόσχεση ρήξης
µε το διαβρωµένο παρελθόν.
Αν όµως τις στρογγυλεµένες
γενικότητες
επιχειρήσει
κανείς
να τις συγκεκριµενοποιήσει, πόσο
αισιόδοξος θα αισθανθεί για το
µέλλον; Ας υποθέσουµε ότι το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. σχηµατίζει αυτοδύναµη
κυβέρνηση. Με ποιον συγκεκριµένο
τρόπο θα αντιµετωπίσει το πρόβληµα
που περιγράφει ο αρχηγός του; Θα
προσδιορίσει ονοµαστικά τα µέσα
ενηµέρωσης που το στηρίζουν και
θα κόψει τον λώρο που τα συνδέει µε
το κόµµα; Ή µήπως θα αποποιηθεί
οποιαδήποτε σχέση εξηγώντας
ότι η στήριξη που του παρέχεται
από ορισµένα µέσα εδράζεται
αποκλειστικά
στη
συγγενική
ιδεολογία των µέσων αυτών µε
την παράταξη; Ακόµη παραπέρα:
πώς θα διαχειριστεί το ΠΑ.ΣΟ.Κ.
τη δυνατότητά του σαν κυβέρνηση
να επηρεάζει
τη γραµµή
των
µέσων
κατευθύνοντας
την κρατική διαφήµιση, άρα
και το κρατικό χρήµα προς
συγκεκριµένους προορισµούς;
Και τι θα κάνει µε τους
επιχειρηµατίες που συντηρούν
µέσω των ανδρείκελών τους
κάποια
µέσα
ενηµέρωσης,
δραστηριοποιούµενοι
παράλληλα σε εργοληπτικές
από το κράτος εταιρείες;
Παρόµοιες αµφιβολίες
ταλανίζουν τον ψηφοφόρο που
επεξεργάζεται τον λόγο του κ.
Καραµανλή. Η δυσπιστία εδώ
επέρχεται φυσιολογικά από
τον έλεγχο του πρόσφατου
κυβερνητικού
παρελθόντος
της Ν.Δ. Όση καλή διάθεση
κι αν δείξει κάποιος απέναντι
στις προεκλογικές εξαγγελίες
«καθαρότητας», σκοντάφτει στο
πρόσφατο εσπευσµένο κλείσιµο
της βουλής, το οποίο οδήγησε

και στην παραγραφή των πιθανών
αδικηµάτων όλων των πολιτευτών
που ενεπλάκησαν στην υπόθεση της
Siemens. Η «απόλυτη ειλικρίνεια»
πάλι, συναντά την τοποθέτηση
«εκλεκτών» «ηµετέρων» σε υψηλά
κλιµάκια
που
δηµιουργούνται
ακριβώς για τον σκοπό αυτό ή τον
διορισµό των «στρατιωτών» του
κόµµατος σε δηµόσια πόστα, µε
την καταστρατήγηση κάθε έννοιας
αξιοκρατίας και την ταυτόχρονη
πολιτική οµηρία όσων γεύονται
τους απαγορευµένους καρπούς της
παρανοµίας. Κατά τ’ άλλα,
υποτίθεται πως θα ’πρεπε να
ισχύει η πάγια βεβαίωση του
κ. Καραµανλή «όλα στο φως, ο
καθένας θα τιµωρείται όσο ψηλά
και αν βρίσκεται». Μόνο που
τους διακόπτες του φωτός τους
έσβησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός,
όπως προαναφέραµε.
Με δεδοµένες τις παλινωδίες
των κοµµάτων, φαίνεται πως η
µόνη «ελπίδα» επαλήθευσης των
«καθαρών» υποσχέσεων είναι η
πέτρα του σκανδάλου, η Siemens µε
τα πλυντήριά της: τοποθετείς στον
κάδο τους το βρόµικο χρήµα, και µε τη
µεσολάβηση µερικών εξωτικών oﬀshore εταιρειών το παραλαµβάνεις
ξεπλυµένο, κάτασπρο κι ολοκάθαρο:
29 κατασκευαστές µικροπολιτικής
συνιστούν Siemens· αυτοί ξέρουν…
Παροµοίως και µε το «καθαρό»
περιβάλλον: χωρίς γιγαντοαφίσες για
όσους το υπόσχονται, µα µε εκλογικά
φυλλάδια παντού διασκορπισµένα.
Ή µε γιγαντοαφίσες, για όσους
δεν τις κατάργησαν, και µάλιστα
ενδεικτικές για το περιεχόµενο
των εκλογικών αναµετρήσεων:
Λούκας, Έλενα Παπαρίζου, Κώστας
Καραµανλής, µε τη σειρά που οι αφίσες
εµφανίζονται στην παραλιακή της
ευρύτερης περιφέρειας Αθηνών.
Καθότι η διακύβευση καί στις
ερχόµενες εκλογές αφορά την
προτίµησή µας σε σχήµα βραδινής
διασκέδασης! Άλλωστε για το
«φως» συµβιβαστήκαµε: το µόνο
«ξεκάθαρο» στην πολιτική σκηνή
της χώρας είναι τα «ξεπλυµένα»
σκοτάδια της…
Γιάννης Στρούµπας
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Ἀνα-γνώσεις
Δεν έχει σημασία τι θα ψηφίσουμε γιατί έχουμε ήδη πτωχεύσει…
Στην «Οικονομία» (18/9/09) το εξαιρετικό άρθρο του Ι.Α. Φωτόπουλου για το τραγικό
μας χάλι που επιμένουμε να παραβλέπουμε:
«Πολύς λόγος γίνεται τώρα τελευταία για το κεντρικό θέμα των επικείμενων βουλευτικών
εκλογών που δεν είναι άλλο από την οικονομία. Δυστυχώς όμως δεν έχει καμμία σημασία
πια το τι θα ψηφίσουμε ούτε το ποια κυβέρνηση θα βγει στις 5 Οκτωβρίου, καθώς η
κοινωνία μας έχει ήδη πτωχεύσει.
Είναι Πέμπτη βράδυ και μια ανήσυχη μητέρα βλέποντας τον πυρετό του μόλις ενός έτους
παιδιού της να ανεβαίνει για 4η συνεχόμενη ημέρα πάνω από 40 αποφασίζει να το πάει σε
νοσοκομείο. Λόγω των δημοκρατικών της καταβολών αποφασίζει παρά το γεγονός ότι το
παιδί διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση να το πάει στο νοσοκομείο παίδων «Αγία Σοφία». Στα
εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου της δίνουν αριθμό προτεραιότητας 214! Όπως είναι
φυσικό αποχωρεί αμέσως και κάνοντας χρήση της ιδιωτικής ασφάλισης του παιδιού το
πηγαίνει σε γνωστή ιδιωτική παιδιατρική κλινική όπου και νοσηλεύεται άμεσα. Μετά από
2 μέρες παίρνει εξιτήριο και η μητέρα πληρώνει συμμετοχή 900 € ενώ το συνολικό κόστος
νοσηλείας που καλύφθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία ξεπέρασε τα 2.500 €.
Αρχές καλοκαιριού προβληματισμένος πατέρας επισκέπτεται δημόσιο δημοτικό σχολείο
σε φημισμένη περιοχή των νοτίων προαστίων για να ρωτήσει τις προϋποθέσεις εγγραφής
του γιου του στην πρώτη δημοτικού τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Αφού έχει ολοκληρώσει
την επίσκεψή του τριγυρίζει για λίγο στις εγκαταστάσεις του σχολείου, στους διαδρόμους
και στις τάξεις για να καταλήξει στις τουαλέτες τις οποίες έχει ανάγκη μετά από την
ορθοστασία της βόλτας του. Την επόμενη μέρα γράφει τον γιο του σε γνωστό ιδιωτικό
σχολείο της ανατολικής Αττικής.
Κάποιος πολιτικός κάποτε μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση τον Νοέμβρη του
1974 θα μιλήσει για την συνήθεια των Ελλήνων να βλάπτουν την χώρα προτάσσοντας το
προσωπικό και το κομματικό συμφέρον και την «κακή συνήθεια να καταστρέφουμε με τα
ίδια μας τα χέρια ότι με κόπους και θυσίες δημιουργούμε.» Κανείς δεν φαίνεται να δίνει
σημασία στο ακροατήριο. Ο ομιλητής ακούγεται σαν βικτωριανός γυμνασιάρχης αλλά το
κοινό από κάτω πάλλεται στους αυτάρεσκους ρυθμούς της δεκαετίας του 70. Η ελληνική
κοινωνία είναι πλέον έτοιμη να δεχτεί αστείρευτες ποσότητες δημαγωγίας και λαϊκισμού.
Είναι έτοιμη να δεχτεί ότι υπάρχουν δικαιώματα δίχως υποχρεώσεις, κατανάλωση δίχως
παραγωγή και ευημερία δίχως μόχθο και δημιουργικότητα.
Έρχονται σήμερα λοιπόν τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας να ξαναζητήσουν την ψήφο
του ελληνικού λαού στις 4 Οκτωβρίου. Από τη μια πλευρά το ΠαΣοΚ που παρέλαβε τη
χώρα το 1981 με το δημόσιο χρέος βρίσκεται στο 23% του Α.Ε.Π. και την παρέδωσε με
περίπου 100% και από την άλλη πλευρά η Ν.Δ. που ήρθε στην εξουσία το 2004 έχοντας
πλήρως αφομοιωθεί από την επανάσταση πολιτικών ηθών του ‘81. Δεν υποσχέθηκε
τίποτε περισσότερο ή λιγότερο από μια αποτελεσματική και αξιοπρεπή διαχείριση του
Παπανδρεϊκού κράτους. Όπως γενικά η κοινωνία, έτσι και η Νέα Δημοκρατία διατηρεί
την κρυφή ελπίδα ότι τα δεδομένα της ζωής δεν θα διαταράξουν την εικονική μας
πραγματικότητα. Αυτό θέλαμε ως κράτος, ως λαός ως άνθρωποι: να περνάμε όσο το
δυνατόν καλύτερα δουλεύοντας όσο το δυνατόν λιγότερο…»
Το ξεπούλημα της παλαιστινιακής γης καλά κρατεί
Στο «ΕΘΝΟΣ» (15/9/09) ο Γ. Δελαστίκ επισημαίνει τις ελεεινές πατριαρχικές μπίζνες
που συνεχίζονται στα Ιεροσόλυμα:
«Φωτιά στις σχέσεις του ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων με τους
Παλαιστίνιους και τους Αραβες γενικότερα βάζει ο πατριάρχης Θεόφιλος, πουλώντας και
πάλι γη του Πατριαρχείου σε εβραϊκή κατασκευαστική εταιρεία, η οποία προτίθεται να
κατασκευάσει εκεί εκατοντάδες (!) διαμερίσματα. Σε μια εποχή όπου η διεθνής κοινότητα
πιέζει ασφυκτικά την ακροδεξιά ισραηλινή κυβέρνηση Νετανιάχου να σταματήσει τους
παράνομους εποικισμούς αραβικών εδαφών, ο Θεόφιλος προσφέρει κάκιστη υπηρεσία
όχι απλά στην Ελλάδα ή στο αραβικό ποίμνιό του, αλλά και στην ίδια την υπόθεση της
ειρήνης, πουλώντας πατριαρχική γη ώστε να επεκτείνεται νομότυπα η εβραϊκή κατοχή
γης στην Ιερουσαλήμ. Η αναφορά του θέματος από το παναραβικής εμβέλειας τηλεοπτικό
δίκτυο Αλ Τζαζίρα υποδηλώνει τη δικαιολογημένη σημασία που έχει αυτή η πώληση για
όλον τον αραβικό κόσμο.
Πρόκειται για μια έκταση 71 συνολικά στρεμμάτων, που συμπεριλαμβάνει αγροτεμάχιο
43 στρεμμάτων στην περιοχή Γκιβάτ Χαματός της Ιερουσαλήμ και δύο γειτονικές εκτάσεις
17 και 11 στρεμμάτων αντιστοίχως, τις οποίες ο Πατριάρχης Θεόφιλος πουλάει -τυπικά
νοικιάζει για 99 χρόνια, βάσει της ισραηλινής νομοθεσίας- στην εβραϊκή ισραηλινή
εταιρεία. Κατά το συμβόλαιο αυτής της αγοραπωλησίας, αντίγραφο του οποίου έχει
περιέλθει στην κατοχή του «Εθνους», θα χτιστούν πολλές εκατοντάδες κατοικίες και
διαμερίσματα. Ο ακριβής αριθμός τους δεν προσδιορίζεται, καθώς η γη αυτή δεν ανήκει
στο σχέδιο πόλης της Ιερουσαλήμ, αλλά η εταιρεία θα κινηθεί για να αλλάξει η χρήση της
γης και να επιτραπεί η οικοδόμησή της - και φυσικά είναι αυτονόητο ότι θα το πετύχει.
Το Πατριαρχείο θα πάρει ως αντιπαροχή 100 διαμερίσματα ή κατοικίες συνολικού
εμβαδού τουλάχιστον 12.000 τετραγωνικών μέτρων (άρθρο 6.1 του συμβολαίου), ενώ θα
εισπράττει και το 20% των καθαρών κερδών, αν η εταιρεία κατορθώσει να πάρει άδεια
οικοδόμησης και ξενοδοχείου (άρθρο 6.3). (...) Όπως είναι προφανές, το ζήτημα δεν είναι
αν οι όροι του συμβολαίου είναι συμφέροντες ή όχι για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, αν
κάποιοι θα κερδίσουν χρήματα σε προσωπικό επίπεδο για τη συμβολή τους στην επίτευξη
αυτής της αγοραπωλησίας ή αν τα 100 διαμερίσματα του Πατριαρχείου θα διατεθούν σε
«ημετέρους» της πατριαρχικής πτέρυγας του Θεόφιλου. Αγνοούμε, αλλά και αδιαφορούμε
παντελώς αν κάποιοι όροι του συμβολαίου μπορούν να θεωρηθούν οικονομικά
επιλήψιμοι ή και σκανδαλώδεις. Δεν μας ενδιαφέρουν οι οικονομικές πτυχές αυτής της
συμφωνίας αγοραπωλησίας πατριαρχικών γαιών, οι οποίες δεν αποκλείεται να κρίνονται
άριστες από τους κτηματομεσίτες. Εμάς μας ενδιαφέρει μόνο η σοβαρότατη πολιτική
διάσταση του ζητήματος αυτού. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, όπως έχει γραφτεί πολλές
φορές, είναι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης γης στην πόλη αυτή. Αναλόγως του αν πουλάει
ή νοικιάζει γη σε Εβραίους ή Αραβες πολίτες του Ισραήλ, παίζει καθοριστικό ρόλο στη
σύνθεση της ιδιοκτησίας στην Ιερουσαλήμ -μια πόλη όπου σε περίπτωση διευθέτησης του
Παλαιστινιακού θα κριθεί σπίτι σπίτι και τετράγωνο τετράγωνο η διαίρεσή της σε εβραϊκό
και αραβικό τομέα, αναλόγως με το αν κατοικούν Εβραίοι ή Αραβες πολίτες...»
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Ἀναφορά Goldstone - ψήφισµα ΙΑΕΑ

Ἀχτίδες ἐλπίδας στό διεθνές σκότος

Συχνά τό ἐπιχείρηµα τοῦ Ἰσραήλ
καί τῶν ποικίλων ἀπολογητῶν
του εἶναι ὅτι κάποιοι ἀντισηµίτες
στοχεύουν ἀποκλειστικά αὐτό γιά
πράγµατα πού γίνονται παντοῦ
ἀλλά ἀποσιωπῶνται. Κάτι πού
φυσικά εἶναι ψέµµα ἀναίσχυντο
ἀλλά ποῦ καί ποῦ βρίσκονται
θύµατα γιά νά τό χάψουν. Αὐτή
τή φορά τό πρόσφατο ἔγκληµά του
µέ τήν εἰσβολή στή Γάζα, ἡ ὁποία
ἐπέφερε
τόν
θάνατο σέ 1450
ἀνθρώπους (ἡ
συντριπτική
πλειοψηφία
ἄµαχοι)
καί
ἐπέτεινε
τήν
ἀνθρωπιστική
καταστροφή τοῦ
ἀποκλεισµοῦ
πού συνεχίζεται, δέν πέρασε
στό
ντούκου.
Στίς 18 Σεπτεµβρίου ἡ Ἐπιτροπή τοῦ ΟΗΕ ὑπό τόν ἑβραϊκῆς καταγωγῆς νοτιοαφρικανό δικαστή
Richard Goldstone ἔδωσε στή
δηµοσιότητα τήν ἀναφορά της (575
σελίδες!), ὅπου µιλᾶ γιά ἐγκλήµατα
πολέµου καί πιθανά ἐγκλήµατα
κατά τῆς ἀνθρωπότητας ἀπό τήν
πλευρά τοῦ ἑβραϊκοῦ κράτους. Πέρα
ἀπό ὅσα λίγο πολύ γνωρίζουµε,
ἔχει ἐνδιαφέρον τό κοµµάτι τῆς
ἀναφορᾶς πού γράφει γιά τή
στάση τῶν πανεπιστηµιακῶν καί
τῶν διανοουµένων τῆς χώρας:
Σιώπησαν γιά τίς συλλήψεις τῶν
εἰρηνιστῶν, ἐλάχιστοι διαµαρτυρήθηκαν γιά τήν εἰσβολή, πανεπιστήµια κρεµοῦσαν πανώ καί καταχωροῦσαν τήν ὑποστήριξή τους
γιά τόν πόλεµο στόν Τῦπο (π.χ. τό
Πανεπιστήµιο τῆς Χάιφας).
Τί ἀπάντησε ἡ ἰσραηλινή Κυβέρνηση, ἡ ὁποία µποϋκόταρε τίς ἐργασίες τῆς Ἐπιτροπῆς; Ὅτι ἐπρόκειτο
γιά προειληµµένη ἀπόφαση καί
γιαυτό δέν συνεργάστηκε πουθενά
µαζί της! Τό φασιστόµουτρο αὐτό
πού κάνει τόν ΥΠΕΞ, ὁ Λίµπερµαν,
µίλησε πάλι γιά τόν ἠθικότερο
στρατό τοῦ κόσµου πού πολεµάει
τούς πιό ἐλεεινούς τροµοκράτες,
γιά Ἀναφορά πού γυρνάει τόν ΟΗΕ
πίσω στόν Μεσαίωνα καί ἄλλες
µποῦρδες πού δέν τίς χάφτει οὔτε
λοβοτοµηµένος πίθηκος.
Παράλληλα ἔχει ξεκινήσει ἕνας
πόλεµος κυρίως κατά τοῦ Goldstone
(ὅταν ἔθαβε τούς Σέρβους στή
Χάγη ἦταν «καλός») γιά νά
ἐλαχιστοποιηθοῦν
οἱ
πιθανές
ἐπιπτώσεις στήν διεθνή εἰκόνα
τοῦ σιωνιστικοῦ µορφώµατος.
Νά σηµειωθεῖ ὅτι ἡ Ἀναφορά
ζητᾶ ἐντός ἑξαµήνου τή σύσταση
ἀνεξάρτητων ἐρευνῶν γιά τά
ἐγκλήµατα τῶν δύο (!) πλευρῶν,
ἀλλιῶς νά παραπεµφθοῦν στό
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τῆς
Χάγης. Βεβαίως κανείς λογικός
ἄνθρωπος δέν περιµένει τή
Δύση νά δικάσει στό Ἰσραήλ,
ὅµως ἀφενός ἡ ἠθική ζηµιά
παραµένει µεγάλη κι ἀφετέρου
δέν ἀποκλείεται σέ κάποια χώρα
νά ἐκδοθοῦν ἐντάλµατα σύλληψης
κατά ἰσραηλινῶν ἀξιωµατούχων
(βλ. περίπτωση Πινοσέτ στήν
Ἰσπανία). Ἡ γραµµή ἔναντι τῶν

ΗΠΑ καί ἄλλων ἐµπλεκόµενων
στό Ἰράκ καί τό Ἀφγανιστάν εἶναι
ὅτι «ἄν ἐπιληφθεῖ τό Διεθνές
Ποινικό Δικαστήριο τῆς Χάγης µέ
µᾶς, τό ἴδιο µπορεῖ νά συµβεῖ καί σέ
σᾶς». Τό κύριο βάρος θά ἀναλάβει
ὁ (νοµπελίστας!) πρόεδρος Σιµόν
Πέρες, πού µέ τό κλαψοµούνικο
ὑφάκι του περνιέται γιά λιγότερο
κανίβαλος ἀπό τούς Νετανιάχου
- Λίµπερµαν.

Ἐν τῶ µεταξύ ὁ καηµένος ὁ
Γκόλντστοουν, δηλωµένος φιλελεύθερος σιωνιστής καί µέ στενές
σχέσεις µέ τό Ἰσραήλ, ἔχει σκιστεῖ
νά διαβεβαιώνει τούς πάντες ὅτι
ἔκανε τό στοιχειῶδες κι ὅτι δέν
εἶναι ἐλέφαντας. Ἡ κόρη του
δηλώνει στή «Χααρέτζ» ὅτι ὁ
πατέρας της ἀναλαµβάνοντας δέν
φανταζόταν ὅτι θά συναντοῦσε
τέτοια κατάσταση καί πώς µαλάκωσε ὅσο µπόρεσε τά πορίσµατα
τῆς Ἐπιτροπῆς (καί πράγµατι τό
ἔκανε, ὅπως σηµειώνει ὁ ἔντιµος
ἀπεσταλµένος τοῦ ΟΗΕ γιά τή Γάζα, ὁ ἀµερικανοεβραῖος Ρίτσαρντ
Φάλκ). Τί συµβαίνει λοιπόν; Σπάει
τό ἀραγές µέτωπο τῆς ὀργανωµένης
ἑβραϊκῆς Διασπορᾶς ἀνά τόν κόσµο
πού πάντα δικαιολογοῦσε κάθε ἔγκληµα κατά τῶν Παλαιστινίων;
Μικρή πρόοδος καί στήν ΙΑΕΑ
Μία ἄλλη ἐνθαρρυντική ἐξέλιξη
ἦταν αὐτή στόν Διεθνή Ὀργανισµό
Ἀτοµικῆς Ἐνέργειας (ΙΑΕΑ). Γιά
πρώτη φορά µετά τό 1991 ἐξέφρασε
πρό ἡµερῶν τήν ἀνησυχία του
γιά τό πυρηνικό ὁπλοστάσιο τοῦ
Ἰσραήλ µέ ψήφισµα πού υἱοθέτησε
ἡ πλειοψηφία τῶν χωρῶν - µελῶν
του (49 ὑπέρ - 45 κατά). Ἀπό τήν
ἕδρα λοιπόν τοῦ Ὀργανισµοῦ στή
Βιέννη, ὅπου ἔγινε ἡ 53η ἐτήσια
Γενική Διάσκεψή του ζητήθηκε ἀπό
τό Ἰσραήλ νά προσχωρήσει στή
“Συνθήκη Μή Διάδοσης Πυρηνικῶν
Ὅπλων” καί νά θέσει τό συνολικό
πυρηνικό πρόγραµµά του ὑπό τόν
ἔλεγχο τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισµοῦ.
Ρωσία καί Κίνα ψήφισαν ὑπέρ,
ΗΠΑ καί ΕΕ ψήφισαν κατά. Τό
Ἰσραήλ εἶναι ἡ µόνη χώρα τῆς
Μέσης Ἀνατολῆς πού δέν ἔχει
ὑπογράψει τήν Συνθήκη Μή
Διάδοσης Πυρηνικῶν Ὅπλων κι
ἔχει στήν κατοχή του ἑκατοντάδες
πυρηνικές κεφαλές. Ἔτσι, µαζί µέ
τούς Ἰρανούς*, κανονικά θά ἔπρεπε
νά πανηγυρίζει ὅλος ὁ κόσµος
πού εἶναι ὑπέρ τῆς εἰρήνης. Ὅµως
ξέχασα, ὁ δυτικός κόσµος (κι ἐµεῖς
µαζί) ψήφισε κατά...

* Οἱ ὁποῖοι ἔκαναν πρό ἡµερῶν ἕνα
ἀκόµη βῆµα συµµόρφωσης µέ τήν
ΙΑΕΑ καί τίς ἐπιθεωρήσεις της
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Λαοῦ θέλοντος;
Μὲ τὴ χώρα στὸ χεῖλος τοῦ γκρεµοῦ,
ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ παρηκµασµένους
λαοὺς τοῦ κόσµου προσέρχεται στὴ
γνωστὴ προσχηµατικὴ διαδικασία
µέσω τῆς ὁποίας θὰ ἐπικυρώσει µὲ τὴν
(χειραγωγούµενη ἀπὸ ἕναν θηριώδη
µηχανισµὸ προπαγάνδας) ψῆφο
του, τὶς προειληµµένες ἀποφάσεις
τῶν ἀφεντικῶν του. Ἀποφάσεις πού,
κατὰ διαβολικὴ σύµπτωση, σπανίως
συµπίπτουν µὲ τὰ συµφέροντα τῆς
χώρας ἢ τὶς ἀγωνίες καὶ τὶς ἀνάγκες
τοῦ ἁπλοῦ, κανονικοῦ κόσµου.

Παρθενογεννηµένος, ἐξαγνισµένος
στὴν κολυµβήθρα τοῦ Σιλωὰµ ὁ
ὀλιγόνους, «θλιβερὸς ὀλίγιστος»,
δυσλεκτικὸς
ἀµερικανόπαις
προτρέπει τοὺς ἄλλους νὰ µὴ ράβουν
κουστούµια καὶ ταγιέρ, τὴ στιγµὴ ποὺ
ὁ ἴδιος προβάρει τὸ µανδύα τοῦ (ἐλέῳ
ὀνόµατος) κληρονοµικῷ δικαιώµατι
πρωθυπουργοῦ, ἐπαληθεύοντας τὶς
προσδοκίες τῆς µαµᾶς Μάργκαρετ
Τσάντ, τῆς γιαγιᾶς Σοφίας Μινέικο,
ἀλλὰ καὶ τοῦ πολύπειρου (στὴ
µαµαλίκα) κοµµατικοῦ µηχανισµοῦ.
Ἑνὸς µηχανισµοῦ ὁ ὁποῖος παρέδωσε
(µὲ µία κωµικὴ διαδικασία, ὅπου
δῆθεν ἕνα ἑκατοµµύριο πασόκοι

τὸν ψήφισαν γιὰ ἀρχηγό) τὸ κόµµα
- πρώην κίνηµα, σὲ κακοήθη
ἐξαλλαγή, ὄχι σὲ κάποιο σοβαρὸ (λέµε
τώρα), καταξιωµένο, µὲ νοηµοσύνη
ἔστω λίγο πάνω ἀπὸ τὸν µέσο ὅρο
στέλεχος, ἀλλὰ στὸ «ὄχηµα GAP», τὸ
ὁποῖο παρότι πανθοµολογουµένως
οὐδεµία πολιτικὴ σχέση εἶχε µὲ
τὸν πατέρα του καὶ ἱδρυτὴ τοῦ
καταστήµατος,
ἀποδείχθηκε
ὁ
µόνος ἀσφαλὴς τρόπος ἐξαπάτησης
τῶν µαζῶν, γιὰ νὰ ξαναπάρει ἔτσι (ὁ
µηχανισµός) σύντοµα τὶς κουτάλες.
Ἕνας ἐµφανέστατης µειονεξίας
ἐκπρόσωπος τοῦ βόθρου τὸν ὁποῖο
κατ’ εὐφηµισµὸ ἀποκαλοῦµε καὶ
πολιτικὸ σύστηµα, ἐπανακάµπτει
ἔτσι µαζὶ µὲ τὴν παρέα του
τῶν
ἰδεοληπτικῶν
µοδέρνων
ἀνθελλήνων, σὲ κορυφαία θέση τοῦ
πολιτεύµατος, σάν νὰ µὴν εἶναι ἐκ
τῶν κυριοτέρων ὑπευθύνων ἐπὶ σειρὰ
ἐτῶν ἀπὸ ὑψηλότατες ὑπουργικὲς
θέσεις γιὰ τὴ σηµερινὴ µας κατάντια.
Σὰν νὰ µὴν εἶναι αὐτὸς ποὺ υἱοθέτησε
ἀσµένως ὁτιδήποτε κυκλοφόρησε
στὴν διεθνὴ πιάτσα ἐξόφθαλµα
ἐνάντια στὰ συµφέροντα τοῦ τόπου
(ἔκτρωµα Ἀνάν, Μαδρίτη, Ἑλσίνκι,
ψευτοµακεδονία, Ἴµια καὶ γκρίζες
ζῶνες κ.ο.κ.), σὰν νὰ µὴν εἶναι
αὐτὸς ποὺ ὁ πρώην προϊστάµενός
του στὸ ΥΠΕΞ µιλοῦσε µὲ τὸν πιὸ
ἀπαξιωτικὸ τρόπο γιὰ τὶς νοητικές
του ἱκανότητες ἢ κάποια πρώην
σύζυγός του ἰσχυριζότανε ὅτι τοῦ
ἔγραψε ἡ ἴδια τὴν διατριβὴ του, λόγῳ
πρωτοφανοῦς ἀνικανότητας.
Βεβαίως ὅλα αὐτὰ δὲν τὰ κατάφερε
µόνος του (πῶς θὰ µποροῦσε
ἄλλωστε;), χρειάστηκε καὶ τὴν
βοήθεια τοῦ µοναδικοῦ παγκοσµίως
µορφώµατος ποὺ ἀκούει στὸ ὄνοµα
ἑλληνικὴ Δεξιά. Μίας παράταξης
πολιτικῶν γιγάντων, ἡ ὁποία ἀφοῦ
ἀποτέλεσε µεταξὺ ἄλλων καταφύγιο
µεταπολεµικὰ
δοσίλογων,
ταγµατασφαλιτῶν,
Χιτῶν,
παρακρατικῶν,
βασιλοφρόνων,
συνεργατῶν τῆς Χούντας καὶ πάει
λέγοντας (χωρὶς φυσικὰ ποτὲ
κανεὶς νὰ δώσει λόγο γιὰ τίποτα),
µετὰ ἀπὸ εἴκοσι σχεδὸν χρόνια

στὴν
ἀντιπολίτευση,
κατάφερε
λυσσασµένη νὰ ξαναπάρει τὶς
κουτάλες καὶ νὰ κυβερνήσει ἕξι
χρόνια σὰν κακέκτυπό τοῦ ΠΑΣΟΚ.
Ἀποδείχθηκαν
τόσο
ἄχρηστοι,
ποὺ κατάφεραν νὰ ἐπωµιστοῦν

σκάνδαλα ποὺ διέπραξε κυρίως ἡ
προηγούµενη συµµορία (SIEMENS),
ἔκαναν νὰ ξεχαστοῦν σκάνδαλα
µεγατόνων (ἡ µεγαλύτερη κλοπὴ
τῶν αἰώνων, τοῦ Χρηµατιστηρίου,
ὅπου συντελέστηκε ἡ σηµαντικότερη
ἀναδιανοµὴ πλούτου, ὑπὲρ τῶν
ἐχόντων πάντα), καὶ ἐν τέλει νὰ
ἐπαναφέρουν ὡς σωτῆρες τοὺς ἴδιους
ποὺ ὁ –ἐπιλήσµων- λαὸς ἐξεδίωξε
µετὰ βδελυγµίας πρὶν ἀπὸ ἐλάχιστα
µόλις χρόνια!
Ἄν, λέµε ἄν, γιὰ µιὰ στιγµὴ µονάχα,
τὴν ὥρα τῆς κάλπης ὅλος αὐτὸς
ὁ ἁπλός, κανονικὸς κόσµος (ὅλοι
ἐµεῖς) ποὺ δὲν πρόκειται στὸν αἰώνα
τὸν ἅπαντα νὰ δεῖ ἄσπρη µέρα ἀπὸ
δαύτους, µποροῦσε νὰ συναισθανθεῖ
τὴν ἀνεκµετάλλευτη δύναµη ποὺ
τοῦ ἐπιδαψιλεύεται ἅπαξ ἀνὰ
τετραετία καὶ νὰ δείξει ἀνυπακοή,
µαυρίζοντας τοὺς δυνάστες του.
Μόνον τότε θὰ µποροῦσε νὰ
ἀπαιτήσει νὰ ἐκτελεστοῦν στὴν
πλατεία Συντάγµατος, οἱ ὑπεύθυνοι
γιὰ ἀσέλγεια κατ’ ἐξακολούθηση
κατὰ φύση καὶ παρὰ φύση ἐπὶ χώρας
τινός, τὸ εἰδικὸ βάρος τῆς ὁποίας
στὸν ἀνθρώπινο πολιτισµὸ καὶ
ἱστορία εἶναι τόσο δυσανάλογό του

σηµερινοῦ µεγέθους καὶ πληθυσµοῦ
της, ποὺ ἂν περνοῦσε ἔστω καὶ
κατ’ ἐλάχιστο ἀπὸ τὸ φτωχό τους
µυαλουδάκι θὰ ἔκαναν µόνοι τοὺς
χαρακίρι. Μόνον ἔτσι, θὰ µποροῦσε
νὰ προσδοκᾶ βάσιµα τὴ µόνη
πραγµατικὴ ὑπηρεσία ποὺ ἔχουν
νὰ προσφέρουν τὰ δυὸ µεγάλα
κόµµατα στὴ χώρα, δηλαδὴ νὰ
διαλυθοῦν καὶ νὰ ἀπελευθερώσουν
ὅσες ἐλάχιστες ὑγιεῖς δυνάµεις
ἔχουν ἐνδεχοµένως ἐγκλωβίσει.
Μήπως κι ἔτσι καταφέρει νὰ
διέλθει αὐτὴν τὴν περίοδο τῆς
ἀπόλυτης
παρακµῆς,
χωρὶς
µείζονες ἀπώλειες. Δυστυχῶς,
κανένα ἀντικειµενικὸ δεδοµένο
δὲν
ἀφήνει
τὸ
παραµικρὸ
περιθώριο ἐλπίδας.
Τὸ
µέλλον
προοιωνίζεται
ἐξαιρετικὰ ζοφερό, ὄχι γι’ αὐτοὺς
ὅµως. Γιὰ µᾶς!
Δ.Ν.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Σέ συνέντευξη Τύπου ἀµέσως µετά τίς
γερµανικές ἐκλογές (28/9/09) ὁ Γκουίντο
Βέστερβελε, πρόεδρος τῶν Ἐλεύθερων
∆ηµοκρατῶν καί µέλλων ΥΠΕΞ τῆς
Γερµανίας, ρωτήθηκε ἀπό δηµοσιογράφο
τοῦ BBC κάτι στά ἀγγλικά. Τότε ἐκεῖνος
ἀπάντησε «Παρακαλῶ, αὐτή εἶναι
µία συνέντευξη Τύπου στή Γερµανία.
Στή Μεγάλη Βρετανία οἱ ἄνθρωποι
ἀναµένεται νά µιλοῦν ἀγγλικά καί τό ἴδιο
συµβαίνει καί στή Γερµανία, οἱ ἄνθρωποι
ἀναµένεται νά µιλοῦν γερµανικά».
Ἡ φήµη πώς ὁ Βέστερβελε ἔχει ἴνδαλµά
του τόν Γιῶργο Παπανδρέου στό θέµα
αὐτό, δέν ἐπιβεβαιώθηκε.
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Η µόνη µέχρι σήµερα γνωστή Πράσινη Ανάπτυξη
Οι δύο εταιρείες του Γεράσιµου
Αγούδηµου βάρεσαν προ ηµερών
οριστικά κανόνι, ανοίγοντας ίσως
έτσι τον χορό για τις επόµενες
µεγαλοεπιχειρήσεις της ηµεδαπής
που θα κατεβάσουν τα ρολά τους.
Αξίζει όµως να σκοτιστεί κανείς για
το κλείσιµο τέτοιων εταιρειών ή και
να ανησυχήσει για το (όντως κακό)
επιχειρηµατικό κλίµα που επικρατεί
στη χώρα; Για να το δούµε.

κρίση και όλα τα σχετικά, πήγε
λοιπόν φούντο το µαγαζί. Μα αυτά
που είχε να παίρνει ήταν 6,3 εκ. ευρώ
(ο ίδιος λέει 9) κι αυτός χρωστούσε
κοντά στα ...50! Και τι είδους δουλειά
είναι αυτή, να βασίζεσαι µόνο στις
κρατικές επιδοτήσεις κάθε χρόνο,
τις οποίες άλλοτε τις αποσπούσε
χάρη στις γνωστές σχέσεις του µε
το ανδρεϊκό ΠαΣοΚ* κι άλλοτε µε
διάφορες ...σκηνοθεσίες;
Το παράδειγµα δυστυχώς δεν
είναι καθόλου µεµονωµένο. Και
στην περιοχή µας έχουµε πικρή
εµπειρία από «επιχειρηµατίες»
των οποίων το δαιµόνιο είχε
ειδικότητα µόνο στην πρόσβαση
στα κοµµατικά γραφεία και
στον κρατικό κορβανά. Οι
λεγόµενοι ακρίτες (το «τ», το
έχουµε πει, γράφεται µε δέλτα)
βιοµήχανοι που εξακολουθούν
Πλοία που απασχολούσαν περισσότερους
να
αναπαράγονται, σε µικρότερο
εισαγγελείς παρά ναύτες...
όµως βαθµό από τις χρυσές
Σε ποιούς χρωστούσε, σύµφωνα εποχές του πρόσφατου παρελθόντος.
µε την ειδησεογραφία, ο εν λόγω Ένα απίστευτο πάρτυ µε τα λεφτά
επιχειρηµατίας, γνωστός και ως µας, ευρωπαϊκά και κρατικά, που
«καπετάν Μάκης»; Στις τράπεζες, το περιγράφει επαρκώς µόνον το
στον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, ΚΚΕ - όλοι οι άλλοι περιορίζονται
στις προµηθεύτριες (πετρελαϊκές) είτε σε ξεδιάντροπη συγκάλυψη
εταιρίες, στους εργαζόµενους και είτε σε χαριτωµένα σχόλια. Τώρα
στο ...ΝΑΤ! Νοµίζω ότι εδώ έχουµε το γεγονός ότι µερικές εκατοντάδες
µία αλάνθαστη συνταγή επιτυχίας: οικογένειες κρέµονται από τις κάθε
Με λίγα λόγια παριστάνω τον είδους λαµογιές των αφεντικών
εφοπλιστή χωρίς να πληρώνω τις (500 εργαζόµενους απασχολούσε
δόσεις µου στην τράπεζα, βάζοντας ο Αγούδηµος), και οι θέσεις
πινέζα στον βενζινά, ξεχνώντας εργασίας τους γίνονται όπλο για
τό
νοίκι,
δαγκώνοντας
τους τους καρχαρίες, αυτό είναι µία
εργαζόµενους και αγνοώντας τα µικρή λεπτοµέρεια µέσα στο όλο
ένσηµά τους!
ειδυλλιακό θαλασσινό τοπίο...
Και πώς προέκυψαν όλα αυτά τα
χρέη; Γιατί δεν τον πλήρωνε, λέει, το * Σχέσεις πού ὄχι µόνο ποτέ δέν
Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας τις ἔκρυψε ἀλλά πάντα διατυµπάνιζε,
επιδοτήσεις της άγονης γραµµής. όπως µε το πλοίο «Δηµητρούλα» που
Βάλε και την παγκόσµια λαυτιλιακή βάφτισε χάριν της Δ. Λιάνη

Homo sapius sapius
To αρρωστημένο πνευματικό κλίμα
στις αθηναϊκές δήθεν ελίτ (αλήτ, που
λέει κι ο Ζουράρις) δεν είναι κάτι
ουρανοκατέβατο ή παροδικό. Είναι
ένα φαινόμενο που δημιουργήθηκε και
συντηρείται μεθοδικά από τα κυρίαρχα
ΜΜΕ της χώρας, από εκείνους που
μεταφέρουν στην αποικιοποιημένη
πατρίδα μας την ατζέντα και την παγκόσμια γραμμή των αφεντικών. Έτσι, ο
μισελληνισμός, όπως και κάθε είδους
ψυχοπνευματική ανωμαλία, περνάει
σε ζυγισμένες, ισχυρές δόσεις από τις
σελίδες των ΔΟΛιων ΝΕΩΝ, ειδικά στο
τμήμα της εφημερίδας που επιγράφεται
«Ιδέες» και απευθύνεται στο ας πούμε
εγγράμματο τμήμα της κοινωνίας.
Προσέξτε λοιπόν τι περιελάμβανε το
φύλλο του Σαββατοκύριακου (19/20
Σεπτεμβρίου 2009) που έπεσε στα χέρια
μας.
Στην πρώτη σελίδα ο Αμερικανός
συγγραφέας Τομπάιας Γούλφ μας
συνδέει με την κυριλέ όψη του
ιμπεριαλισμού. Ως γνωστόν στη
μητρόπολη του ιμπεριαλισμού τα
φαινόμενα του «εθνικισμού» βρίθουν,
ωστόσο, όλως παραδόξως, κανείς ποτέ
δεν τα σχολιάζει. Στη δεύτερη σελίδα
βρίσκουμε λίγη ειδησεογραφία και
στην τρίτη συνεντευξιάζεται ο Θανάσης

Πρίν μισό αιώνα η “Τέχνη” μάς
πρότεινε να θαυμάσουμε τα σκατά του
κάθε Μαντσόνι. Τώρα η “διανόηση”
μάς ζητάει να τα φάμε κιόλας!

Καστανιώτης, ένα υπόδειγμα αριστερού
επιχειρηματία στον χώρο του βιβλίου
(θου, Κύριε…). Τέταρτη και πέμπτη
σελίδα δυό Εβραίοι συγγραφείς (Ρότ και
Σιμενόν) μας θυμίζουν διακριτικά το βαθύ
θρήσκευμα του παγκοσμίου καθεστώτος
όπου ζούμε. Στις δύο επόμενες
σελίδες ο Δημοσθένης Κούρτοβικ,
με το συμπάθειο, παρουσιάζει ένα
μυθιστόρημα με θέμα τις λεσβίες, μιας
κάποιας συγγραφέως που δεν τη θυμάμαι
τώρα. Ακολουθεί η στήλη της Άννας
Φραγκουδάκη, με το αγαπημένο της

ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΑ ΛΕΙΒΑΔΑ
Μια κορυφαία μορφή της Κυπριακής
Αντίστασης και Συνείδησης, ο Βίας
Λειβαδάς, εξέπνευσε στα 75 του, στις
23/9 το πρωί, μετά από πολύμηνο
ασθένεια. Ο Βίας Λειβαδάς, πρωτοπόρος
αγωνιστής (στα 21 του χρόνια) του
αντιιμπεριαλιστικού - αντιαποικιακού
αγώνα της ΕΟΚΑ, δεν έχασε έκτοτε
κανέναν πατριωτικό - δημοκρατικό αγώνα
του Κυπριακού λαού: Στις φυλακές της
Αγγλίας με τους Ιρλανδούς αγωνιστές
του ΙRΑ. Στην τουρκανταρσία του νησιού
εθελοντής με την Εθνοφρουρά. Στον
Ανένδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου και
στην εμπροσθοφυλακή κατά της Χούντας.
Ιδρυτικό μέλος της ΕΔΕΚ, επικεφαλής της
Κίνησης για την Ευρωπαϊκή πορεία του
Κυπριακού και με κάθε μέσον και σθένος στον αγώνα ενάντια στο κατάπτυστο Σχέδιο
Ανάν που θα διέλυε την Κυπριακή Δημοκρατία. Στάθηκε μέχρι τα τελευταία του
υπόδειγμα Έλληνα κι αγωνιστή, με έναν σπάνιο συνδυασμό δράσης και συγγραφής,
και τίμησε την ελληνική του ρίζα με έναν σπάνιο απολογισμό ζωής.
Κρατάμε, σαν κεράκι για τη μνήμη του, τη λέξη που έγραψε για όσους ζητούν να
επαναφέρουν το Σχέδιο Ανάν: ΠΡΟΔΟΤΕΣ!

Ὅποια βρώµικη πέτρα σηκώσεις...
Τόν πρόεδρο τῆς Ὀνδούρας, Μανουέλ Ζελάγια τόν παρακολούθησε γιά
λίγο ὅλος ὁ κόσµος, ὅσο διήρκεσε τό πραξικόπηµα σέ βάρος του ἀπό τό
καραδεξιό κατεστηµένο τῆς χώρας του. Ἀφοῦ ἐξωπετάχτηκε ἀπό τήν
πατρίδα του προσπάθησε ἐπί τρεῖς µῆνες νά ἐπιστρέψει ἀεροπορικῶς ἤ ἀπό
τά χερσαῖα σύνορα µέ τή Νικαράγουα καί τελικά, τήν περασµένη βδοµάδα,
τά κατάφερε. Αὐτή τή στιγµή βρίσκεται στήν Πρεσβεία τῆς Βραζιλίας
στήν Τεγκουθικάλπα καί προσπαθεῖ νά πετύχει ἕναν συµβιβασµό µέ τή
ντέ φάκτο κυβέρνηση Μικελέτι. Ὡστόσο εἶναι µιά δήλωση τοῦ Ζελάγια
πού µᾶς κίνησε τό ἐνδιαφέρον: Σέ συνέντευξή του στήν “Miami Herald”,
λέει πώς ἰσραηλινοί µισθοφόροι ἔξω ἀπό τό κτήριο τῆς Πρεσβείας τόν
ἀπειλοῦν ὅτι θά τόν σκοτώσουν. Διαµαρτύρεται ὅτι ἤδη πονάει ὁ λαιµός
του ἀπό δηλητηριώδη ἀέρια πού διοχετεύονται στήν πρεσβεία καί φοβᾶται
ὅτι τελικά θά εἰσβάλουν οἱ µισθοφόροι στό κτήριο. Αὐτόπτες µάρτυρες
λένε ὅτι στρατιῶτες ἐγκατέστησαν κεραῖες πού ἐκπέµπουν ἐκκωφαντικό
θόρυβο (ὅπλα τύπου LRAD - Long Range Acoustic Devices) µπροστά στό
κτήριο. Μπορεῖ κανείς νά µᾶς ἐξηγήσει τί δουλειά ἔχει ἐκεῖ ἡ ἐκλεκτή
µισθοφορική παρουσία; Ἤ µήπως κι ὁ Ζελάγια εἶναι τίποτε νεοναζί ἤ
ἀρνητής τοῦ Ὁλοκαυτώµατος;

θέμα, τον ελληνισμό (τελικά αυτή που
κατηγορεί διαρκώς τον εθνοκεντρισμό
είναι η ελληνοκεντρικότερη όλων: μόνο
με το έθνος μας ασχολείται!). Βεβαίως
όλοι αντιλαμβάνεστε τι περίπου έγραφε
η κυρία καθηγήτρια, αλλά εγώ θα σας
χαρίσω μια παράγραφό της, σκέτο
διαμάντι στοχασμού: «…«Έλληνες» και
«πατριώτες» είναι στην πολιτική ιστορία
ψευδώνυμα με μακριά παράδοση. Τα
αποδίδουν στον εαυτό τους πολιτικές
ομάδες με στόχο να μεταμφιέζουν
ιδέες αντιδραστικές που υπηρετούν
συμφέροντα συντηρητικά, αναστέλλουν
τις αλλαγές, ναρκοθετούν τις εξελίξεις,
βραχυκυκλώνουν τον εκδημοκρατισμό
των θεσμών και απειλούν τα θεμέλια της
δημοκρατίας». Τραβήξτε το καζανάκι
και πάμε παρακάτω. Στη σελίδα
16 ο γλωσσομάχος Γιάννης Χάρης
υπερασπίζεται τον καημένο τον ΣΥΡΙΖΑ
που τόσο πολεμιέται από τα ΜΜΕ
(αφορμή μία ωραιότατα διατυπωμένη
απαξίωσή του από τον Διονύση
Χαριτόπουλο). Και, κερασάκι στην
τούρτα, ΟΛΟ το σαλόνι του ένθετου
είναι αφιερωμένο στον Τουρκοκύπριο
«διανοούμενο» Νιαζί Κιζιλγιουρέκ!
Κάποια Κωνσταντίνα Ζάνου (ερευνήτρια
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, άααα,
σαν την έρευνα δεν έχει, όλα κι όλα…)
αναλαμβάνει με κείμενο, εικόνες και
λεζάντες να κοπρίσει στον εγκέφαλό

μας ό,τι μπορεί να θολώσει την κρίση
μας για το Κυπριακό, χρησιμοποιώντας
το πρόσχημα της «οπτικής του Άλλου».
Ένα σωρό μπούρδες, ψέμματα και
αποκρύψεις, που για να τα αντικρούσεις
θέλεις 2-3 βιβλία που κανένας φυσικά
δεν θα τα διαβάσει. Θα έχει ωστόσο
διαβάσει τις παπαριές του Νιαζί και της
Κωνσταντίνας, που θα έχουν διεισδύσει
στόν εγκέφαλό του ως «μοντέρνα» και
«απροκατάληπτη» προσέγγιση, μακρυά
από «εθνικιστικά στερεότυπα» και
«προεπιστημονικές μυθιστορίες».
Έτσι λοιπόν βήμα βήμα, φύλλο φύλλο,
διδακτορικό διδακτορικό, χτίζεται μια
συνείδηση στα ανώτερα κοινωνικά
στρώματα της πρωτεύουσας εντελώς
αποστασιοποιημένη από κάθε αναφορά
σε καταγωγή και ταυτότητα, από κάθε
κοινή λογική. Δυστυχώς το πράγμα
δεν είναι τόσο απλό, όσο θέλουν να το
βλέπουν κάποιοι αισιόδοξοι φίλοι, ότι
είναι ένα τσούρμο παρτάλια στα Μέσα,
που αν εκλείψουν θα λάμψει η αλήθεια
του κόσμου και το ήθος του λαού. Η
θεματολογία της κυρίαρχης ατζέντας
όχι μόνον επιβάλλεται απαράλλακτη σε
όλα τα ΜΜΕ σε όλον τον κόσμο αλλά
έχει φέρει και απτά αποτελέσματα: έχει
μάθει πια στο κοινό να «σκέφτεται» έτσι,
ή μάλλον να αντιδρά σαν σκύλος του
Παβλώφ στα συγκεκριμένα ερεθίσματα.
O πραγματικός Μεσαίωνας είναι εδώ.
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Πρώτη δίκη
γιά τό Βατοπέδι
Στίς 22 Σεπτεµβρίου ξεκίνησε στό
Πενταµελές Ἐφετεῖο Θράκης, στήν
Κοµοτηνή, ἡ πρώτη δίκη σχετικά
µέ τήν πολύκροτη ὑπόθεση τοῦ
Βατοπεδίου. Ἡ τότε δικαστής καί
πρόεδρος Πρωτοδικῶν Ροδόπης κ.

Μ.Ψ. κατηγορεῖται γιά παράβαση
καθήκοντος ἐπειδή ...καθυστέρησε
2-3 µῆνες τήν ἔκδοση ἀπόφασης
σχετικά µέ τήν κυριότητα τῆς διεκδικούµενης περιοχῆς περί τήν
Βιστωνίδα λιµνοθάλασσα. Κατηγορούµενοι γιά ἠθική αὐτουργία
στήν παράβαση καθήκοντος τῆς
δικαστοῦ εἶναι ἐπίσης ὁ ἡγούµενος
τῆς Μονῆς Βατοπεδίου π. Ἐφραίµ
καί ὁ µοναχός Ἀρσένιος.

Ἔµ προξενικός,
ἔµ φιλανθρωπικός...
Νοµίζατε
ὅτι
ὁ
Σύλλογος
Ἐπιστηµόνων
Μειονότητας
εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἐργαλεῖο στά
χέρια τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς;
Ὅτι στήν πράξη δέν κάνει κάτι
ἄλλο ἀπό τό νά διεκπεραιώνει
τίς ἐπιταγές τῆς ὁδοῦ Ἰώνων;
Ἔ, καλά τό εἶχα ψυλλιαστεῖ ὅτι
εἶστε ἐθνικιστικά παλιοτόµαρα!
Βρέ ἄχρηστοι, βρέ οὐτιδανοί, οἱ
ἄνθρωποι τοῦ συλλόγου σᾶς
ἀποστοµώνουν µέ τήν τελευταία
τους πρωτοβουλία καί νά δῶ τώρα
ποῦ θά κρυφτεῖτε!
Φιλανθρωπικό παζάρ λοιπόν
στίς 10-11 Ὀκτωβρίου ὀργανώνει
ὁ Σύλλογος Ἐπιστηµόνων µέ
τή βοήθεια τῆς ὑπερνοµαρχίας
Ροδόπης - Ἕβρου, τῆς Νοµαρχίας
Ροδόπης, τοῦ Δήµου Κοµοτηνῆς
καί τοῦ ...Τουρκικοῦ Προξενείου!
(ἐννοεῖται ὅτι στά τουρκόγλωσσα
κείµενα ὁ τελευταῖος ἐκ τῶν
ὑποστηρικτῶν
ἐµφανίζεται
πρῶτος) Τά δέ ἔσοδα ἀπό τό
παζάρ, σύµφωνα µέ τίς δηλώσεις
τοῦ προέδρου τοῦ συλλόγου,
Ἀχµέτ Καρά, σχεδιάζεται νά
διατεθοῦν στό νοσοκοµεῖο τῆς
πόλης, εἴτε µέ κατάθεση σέ
λογαριασµό του, εἴτε µέ δωρεά
κάποιου µηχανήµατος.
Τώρα ἄν ἐπιµένετε νά εἶστε
προκατειληµµένοι θά ρωτήσετε
ἄν γνωρίζει κάτι ἡ διοίκηση
τοῦ Νοσσοκοµείου (ἤ καί οἱ
αὐτοδιοικητικοί φορεῖς) γιά τήν
παρουσία τοῦ Προξενείου στό
ὀργανωτικό σχῆµα ἤ αὐτό τό
ξεφούρνισε ὁ σύλλογος µόνο στά
ΜΜΕ. Δέν τό ξέρω, ὅµως εἶναι
ὄντως ἐντελῶς ἀπίθανο νά δεχθεῖ
τό νοσοκοµεῖο τῆς Κοµοτηνῆς
δωρεά ἀπό τούρκικη ὑπηρεσία
(καί τί ὑπηρεσία!).

Θυµίζουµε ὅτι τό δικαστήριο ἐκεῖνο
εἶχε γίνει τόν Νοέµβριο τοῦ 2003 καί
ἡ θετική γιά τό Δηµόσιο εἰσήγηση
µιᾶς ἐκ τῶν δικαστῶν εἶχε διαρρεύσει
δυό µῆνες µετά (βλ. δηµοσιεύµατα
τοῦ τοπικοῦ Τύπου). Ἡ Μονή ὅµως
παράλληλα ἐκινεῖτο καί πολιτικά,
ζητώντας ἀπό τόν τότε ὑπουργό Ἀπ.
Φωτιάδη νά τοποθετηθεῖ σέ σχέση
µέ τίς ὑπηρεσιακές ἀναφορές πού
εἶχε στά χέρια του. Κι ἐνῶ ἡ
ἀπόφαση τοῦ Πρωτοδικείου
δέν εἶχε ἀκόµα γίνει
γνωστή, ἦρθε ἡ ὑπουργική
ἀπόφαση τοῦ Ἰουνίου
(ἐποχή ΝΔ πλέον) ἡ ὁποία
ἀναγνώρισε τήν κυριότητα
τοῦ µοναστηριοῦ, ἀποδεχόµενη τήν 4η κατά σειρά
θετική είσήγηση τοῦ ὑπηρεσιακοῦ συµβουλίου στό
ὑπουργεῖο Οἰκονοµικῶν.
Γιά πολλούς γνωρίζοντες
ἡ δίωξη πού τελικά ἀσκήθηκε σέ
βάρος τῆς δικαστοῦ Μ.Ψ. ἦταν
κατά παραγγελία, προκειµένου νά
ἱκανοποιηθεῖ τό δηµόσιο αἴσθηµα,
τήν ἐποχή πού τό συγκεκριµένο
σκάνδαλο ἀπασχολοῦσε ὁληµερίς
τόν Τῦπο τῆς χώρας. Τό κατά πόσον
ἔχει κάποια βάση θά φανεῖ καί στό
τέρµα τῆς διαδικασίας, τό ὁποῖο
κατά τά φαινόµενα θά ἔρθει καί σέ
ἐποχή πασοκικῆς διακυβέρνησης.
Νά δοῦµε λοιπόν τότε κάποιους πού
ἐπένδυσαν πολλά στήν ὑπόθεση
αὐτή, τί θά ἔχουν νά λένε, ἄν
(λέµε, ἄν...) ἀποδειχθεῖ ἄνθρακες ὁ
θησαυρός...
Ἡ διαδικασία κράτησε δύο µέρες,
κατέθεσαν ὅλοι οἱ µάρτυρες καί
διακόπηκε γιά µετά τίς έκλογές
(8/10/09), ὁπότε θά ἔχουµε τίς
ἀγορεύσεις καί τίς ἀπολογίες.
Πάντως µεταξύ κάποιων περίεργων πού ἀκούστηκαν ἀξίζει νά
σηµειωθοῦν ὁρισµένες ἀπόψεις
γιά τό κατά πόσον ὁ ...σταυρός πού
φοράει µιά δικαστίνα δείχνει κάτι
ἐπιλήψιµο (π.χ. προκατάληψη),
ἤ κατά πόσον µία φράση γιά τόν
κοινωνικό ρόλο τῆς Ἐκκλησίας πού
λέγεται δηµοσίως µπορεῖ καί νά
ἀποτελεῖ τεκµήριο ...δόλου ὑπέρ
ἑνός µοναστηριοῦ.
Κ.Κ.

Σχόλια
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πτερόεντα

Θυµᾶστε κάποιον Βάγγερ - Βάγγερ πού ἤτανε άπό τόν Μάϊο τοῦ 2004
µέχρι τόν Ἰανουάριο τοῦ 2007 σύµβουλος (ὡς µετακλητός ὑπάληλος)
τοῦ προηγούµενου Περιφερειάρχη, τοῦ Μιχάλη Ἀγγελόπουλου; Ἀπό τά
χέρια τοῦ ὁποίου περνοῦσε ἕνα πολύ µεγάλο µέρος τῶν ἐπενδύσεων καί
ἄλλων δουλειῶν τῆς Περιφέρειας ΑΜ-Θ; Ἔ, µαθαίνουµε ὅτι προόδεψε πολύ ἀπό
τή µέρα πού παραιτήθηκε (ἐκδιώχτηκε;) ἀπό τό γραφεῖο του στήν Κοµοτηνή.
Διαβάζω πώς ὁ ἐφοπλιστής Βεντούρης τῆς ΝΕΛ (Ναυτιλιακή Ἑταιρεία Λέσβου)
πούλησε γιά 15 ἑκατοµµύρια εὐρώ (γιά τήν ἀκρίβεια 14.963.066,81) τό µετοχικό
του πακέτο στήν ἑταιρεία Antelope Shipping Carrier INC, ἡ ὁποία «ἀνήκει στόν
Μιλτιάδη - Μιχαήλ Βάγγερ τοῦ Ἀντωνίου τό γένος Λαιµοῦ, ὁ ὁποῖος ἔγινε
ἀντιπρόεδρος καί διευθύνων σύµβουλος στή ΝΕΛ»!
Δύο πιθανές ἐξηγήσεις βρίσκω γιά τήν περίπτωση: Εἴτε αὐτό τό «γένος Λαιµοῦ»
ὑπαινίσσεται τήν προΰπαρξη χρήµατος ἐφοπλιστικοῦ ἐπιπέδου καί ὁ γόνος εἶχε
ἔρθει στήν Κοµοτηνή καί στήν Περιφέρεια µέ µοναδικό κίνητρο τήν διάθεση
ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς (κάτι σύνηθες γιά τίς ἐφοπλιστικές οἰκογένειες). Εἴτε
δέν προϋπῆρχε χρῆµα καί ὁ Μιλτιάδης Μιχαήλ Βάγγερ κάνοντας αἱµατηρές
οἰκονοµίες κατάφερε ἀπό τόν µηνιαῖο µισθό τῶν 1.500 εὐρώ (ἄντε καί ἀπό
κάποιο ἄλλο ἀνάλογο εἰσόδηµα) νά βάλει στή µπάντα 15 ἑκατοµµύρια γιά
νά ἀγοράσει µέ τό κοµπόδεµα αὐτό µερικά καράβια. Μεταξύ µας: Προσωπικά
προτιµῶ τήν πρώτη ἐξήγηση, γιατί ἄν ἰσχύει ἡ δεύτερη πρόκειται γιά κόλαφο
στήν διαχειριστική µου ἐπάρκεια, ἀφοῦ µέ τά ἴδια περίπου εἰσοδήµατα ἐγώ καί
εἰσιτήριο τῆς ΝΕΛ νά ἀγοράσω δυσκολεύοµαι...
Καθώς οἱ ἐκλογές ἔφτασαν, τά πράσινα λαµόγια εἶναι ἕτοιµα νά
διαδεχθοῦν τά γαλάζια, µένει µόνον ὁ πυροβολισµός τοῦ ἀφέτη.
Ἄλλοι στά ὑψηλά κλιµάκια, ἄλλοι στά χαµηλότερα, περιµένουν τήν
ἀνταµοιβή τους γιά τά χρόνια πού µείνανε στήν µπάντα, διατηρώντας
τό κοµµατικό τους ἠθικό ψηλά, σέ δύσκολες ἐποχές. «Δύσκολες» τρόπος τοῦ
λέγειν, ἀφοῦ κατά κανόνα εἴτε βολεύονταν πάλι, εἴτε µπαίνανε στό ψυγεῖο,
ὅπου πληρώνονταν χωρίς νά κουνᾶνε τό δαχτυλάκι τους, περιµένοντας τή σειρά
τους. Ἔτσι, ἡ λαίλαπα πού εἴχαµε ὑποστεῖ ἐπί ἐκσυγχρονισµοῦ ἀναµένεται
νά ἐνσκήψει ἐκ νέου γιά τήν ἀνακατάληψη τοῦ κράτους, ἀποκαθιστώντας τίς
«ἀδικίες» τῶν ἄλλων. Ἀκούω τά ὀνόµατα καί µέ πιάνει ρῖγος. Εἶναι πράγµατι µία
ἀπορία µου, καί παρακαλῶ νά µοῦ τή λύσει κάποιος χριστιανός: Ἄς ὑποθέσουµε
ὅτι εἶµαι µιά κουράδα (πράσινη ἤ γαλάζια, δέν ἔχει σηµασία) πού κατάφερε
νά πιάσει ἕνα πόστο µέσα στόν βόθρο τῶν ἐσωκοµµατικῶν ἰσορροπιῶν. Αὐτό
σηµαίνει καί καλά ὅτι µέχρι νά πεθάνω θά κάθοµαι στόν σβέρκο τῆς κοινωνίας;
Μέ δεδοµένο ὅτι ἕνα ἀπό τά δύο µεγάλα κόµµατα θά κυβερνοῦν τή χώρα (ὅπως
συµβαίνει ἤδη 35 χρόνια), τό ὅποιο κάθαρµα ἔκανε τόν ὑπουργό, τόν βουλευτή,
τόν δήµαρχο, τόν δηµοσύµβουλα, τόν διοικητή, τόν προϊστάµενο κτλ, τό ἴδιο
πρέπει τώρα νά τό ξαναλουστοῦµε; Κι ὄχι µόνο τώρα ἀλλά καί τήν ἑπόµενη
φορά πού θά ψηφιστεῖ ἡ συµµορία του, µέχρι νά τόν φάει κάποιος χειρότερος
ἤ νά ἀποτραβηχτεῖ ἀφήνοντας στό πόδι του τόν γόνο του; Δέν ὑπάρχει κάποια
δικλεῖδα µέσα στά κοπροκόµµατα, κάποιος τρόπος ἀντίδρασης τῆς κοινωνίας;

Ο Δήµαρχος Κοµοτηναίων
κ. Δηµήτρης Κοτσάκης
και το Δηµοτικό Συµβούλιο

εύχονται στους µουσουλµάνους
συµπολίτες µας για την γιορτή
του Ραµαζάν – Μπαϊράµ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ,
υγεία, πρόοδο, προσωπική και
οικογενειακή ευτυχία.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλῶν & Πλάτωνος 11,
Ξάνθη τηλ. - τ/ο 25410 27544, info@spanidis.gr
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πρώην) βουλευτή του ΣΥΝ Μουσταφά
Μουσταφά. Στις 15-9-2009 δήλωνε
ο εν λόγω: «Ο σκοπός της ΝΔ είναι με
βάση το καλούπι που έχουν στο μυαλό
τους, να μας κάνουν μια μουσουλμανική
κοινωνία. Ενώ από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ
ο βουλευτής και πιθανός υπουργός
Εξωτερικών, με επερώτηση στοχοποιεί
το προξενείο της Τουρκικής Δημοκρατίας
και ρωτά γιατί ακόμα δεν το έκλεισαν.
Από την άλλη ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ,
όντας υποψήφιος στην Ροδόπη, δηλώνει
πως ήρθε για να αγωνιστεί ενάντια στο
Ο πρώην πρόξενος Ντεμιρέρ με την Καρα- Προξενείο. Δεν μου πέφτει λόγος να
χασάν και τους ψευτομουφτήδες. Ροχάλα
υπερασπιστώ το προξενείο, υπάρχουν 70
στα μούτρα τής ελληνικής έννομης τάξης.
εκ. άνθρωποι να το υπερασπιστούνε, αλλά
την Τουρκία - δεν δικαιολογείται τέτοια θέλω να πω το εξής: Κάνοντας πολιτική
πολυπρόσωπη και πολυέξοδη υπηρεσία έτσι είναι σαν να βάζεις δυναμίτη στους
στην Κομοτηνή. Άρα, ο μοναδικός ανθρώπους που ζούνε μαζί.» Δηλαδή αν
στόχος που εμείς αντιλαμβανόμαστε για ήθελε να υπερασπιστεί το Προξενείο τι
την ύπαρξη του πολυδαίδαλου αυτού θα δήλωνε;;;!!!
μηχανισμού του τουρκικού Προξενείου Και σε άλλη συνέντευξη, ερωτηθείς
είναι αυτός για τον οποίο συνεχώς από δημοσιογράφους για το αν ο ίδιος
γινόμαστε
αποδέκτες
διαμαρτυριών αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα από
από την τοπική κοινωνία: Η συντήρηση την προξενική παρέμβαση, απάντησε:
ενός παρακρατικού μηχανισμού που «...Το να ψάχνουμε αποκούμπι προς τα
οδηγεί τους μουσουλμάνους συμπολίτες εκεί μάς οδηγεί σε λάθος δρόμο. Υπάρχει
μας σε γκετοποίηση, η δημιουργία και το συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας
χειραγώγηση
κάποιων
μειονοτικών τέτοιων θεσμών και εδώ και σε όλον τον
ηγεσιών για τον έλεγχο της μειονοτικής κόσμο. Να το αναδεικνύουμε σε πρωτεύον
κοινωνίας και η μεθόδευση ενεργειών που ζήτημα παραμελώντας όλα τα άλλα
επιχειρούν να εκτουρκίσουν Πομάκους προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή,
και Ρομά για να δημιουργήσουν, μέσα νομίζω ότι μας αποπροσανατολίζει.
από αυτήν την ιδιότυπη εθνοκάθαρση, Έτσι εμείς θεωρούμε αυτή τη συζήτηση
“τουρκική μειονότητα”».
ανώφελη για την περιοχή μας (...) Εμάς
Από την πλευρά των μειονοτικών πραγματικά μας πληγώνει κάθε τόσο η
πολιτευτών δεν είχαμε αντιδράσεις, παρά συνεχής επίκληση του προξενείου για όλα
μόνο τις δηλώσεις του υποψήφιου (και τα ζητήματα, είτε αυτό αφορά κάποιαν

Τό µήνυµά µας περνάει!
Καθώς κλιμακώνεται η προσπάθειά μας
για δημόσια συζήτηση και πληροφόρηση
για τη δράση του Τουρκικού Προξενείου
Κομοτηνής, τα αποτελέσματα έχουν
αρχίσει να έρχονται. Τόσο με την στήριξη
που λαμβάνουμε από τον απλό κόσμο της
περιοχής, όσο και από τις αντιδράσεις της
άλλης πλευράς. Κάποια παραδείγματα:
Στη διάρκεια της περιοδείας του στη
Θράκη ο πρόεδρος της Δημοκρατικής
Αναγέννησης κ. Στέλιος Παπαθεμελής
τόνισε την ανάγκη άμεσης εξέτασης
της διαβρωτικής δράσης του τουρκικού
Προξενείου Κομοτηνής. Το γεγονός ότι
στο δελτίο Τύπου του υπήρχαν κατά λέξη
τα επιχειρήματα που εκθέτουμε στην
ιστοσελίδα μας για την απομάκρυνση
του ευαγούς ιδρύματος δείχνει και
την αποδοχή που έχει ο λόγος μας
από ανθρώπους με το επίπεδο και τον
πατριωτισμό του κ. Παπαθεμελή: «Οι
πάντες γνωρίζουν την πραγματική αιτία
πλήθους προβλημάτων στην περιοχή,
που προκαλούνται από τη δράση του
τουρκικού Προξενείου. Πρέπει αμέσως
να αναδειχθεί το ζήτημα ασφάλειας για
την ελληνική πολιτεία και την τοπική
κοινωνία, το ζήτημα εκδημοκρατισμού
και ένταξης της μειονοτικής κοινωνίας,
το ζήτημα του εξορθολογισμού και
της εξομάλυνσης της πολιτικής και
οικονομικής ζωής της Θράκης. Σε μια
πόλη που δεν έχει Τούρκους υπηκόους - και
μάλιστα μετά την κατάργηση της βίζας για

Μέτε µπαϊραµίζων
Πέρασε λοιπόν τό µπαϊράµ τῶν µουσουλµάνων καί ὁ τουρκοµουφτής
Ξάνθης Ἀχµέτ Μέτε βρῆκε µέ τή γιορτή µιάν ἄριστη εὐκαιρία γιά
θρησκευτικό κήρυγµα, ἔτσι ὅπως τό ἀντιλαµβάνεται αὐτός µά καί κεῖνοι
πού τόν πληρώνουν. Δῶστε βάση:
«...Θέλω να σχολιάσω κάποια θέµατα που αφορούν την Τουρκική Μειονότητα
της Δ. Θράκης. Όπως ξέρετε δεν µπορέσαµε να γιορτάσουµε µε τον ίδιο
ενθουσιασµό αυτό το άγιο Ραµαζάνι. Οι δυνάµεις του κακού που θέλουν να
χαλάσουν το περιβάλλον γαλήνης και ειρήνης έριξαν τη σκιά τους σε αυτόν
τον µήνα του αγίου Μπαϊραµιού. Με τις µεσαιωνικές απαίσιες πράξεις τους
είναι φανερό πως θέλουν να καταστρέψουν το περιβάλλον γαλήνης, φιλίας
και εµπιστοσύνης στο οποίο Έλληνες χριστιανοί και Τούρκοι µουσουλµάνοι
ζούµε µαζί. Πρώτα κάηκε η µικρή εκκλησία στην περιοχή Χαλίλ Αγά στο
χωριό Θέρµες, ακολούθως έγινε προσπάθεια να πυρποληθεί το τζαµί
στους Τοξότες και τέλος τραβήχτηκε και όπλο ενάντια στον απαραίτητο
για το Μπαϊράµι µας νταβουλτζή επειδή κάποιος ενοχλήθηκε από τον
ήχο του. Εµείς ως Τούρκοι της Δ. Θράκης είτε πρόκειται για εκκλησία,
είτε για συναγωγή, είτε για τζαµί, σεβόµαστε κάθε ιερό χώρο χωρίς
θρησκευτικές διαφορές. (...) Τα εκπαιδευτικά προβλήµατα βαίνουν προς το
χειρότερο. Τα παιδιά µας αντί των δίγλωσσων νηπιαγωγείων, έρχονται σε
επαφή µόνο µε την ελληνική γλώσσα και αντιµετωπίζουν την χριστιανική
προπαγάνδα. Φανερή είναι και η άσχηµη κατάσταση στην οποία βρίσκονται
τα Τουρκικά δηµοτικά µας. Τα παιδιά µας στην Ξάνθη αντιµετωπίζουν
διάφορα εµπόδια για να µην πάνε στο µειονοτικό σχολείο. Η κατάσταση
στην µέση εκπαίδευση και στα λύκεια είναι ακόµα χειρότερη. Προσπαθούνε
µε διάφορες µεθόδους, τα παιδιά µας αφού αποµακρυνθούνε από αυτά τα
σχολεία µας, να οδηγηθούνε στα ελληνικά σχολεία. Με αυτές τις ύπουλες
µεθόδους αδειάζουν τα µειονοτικά σχολεία µας και κλείνουν. Στοχεύοντας
έτσι, αφού αποµακρυνθούνε οι νέοι µας από τα θρησκευτικά και εθνικά
τους χαρακτηριστικά, να αφοµοιωθούν.
(...) Το τελευταίο θέµα είναι οι πρόωρες εκλογές που θα γίνουν στις 4-102009. Σε αυτές τις εκλογές πρέπει σαν Τούρκοι της Δ. Θράκης, κινούµενοι
στην κατεύθυνση των αποφάσεων που πήρε η Συµβουλευτική Επιτροπή των
Τούρκων της Δ. Θράκης, να κάνουµε χρήση της ψήφου µας στηρίζοντας τα
ίδια µας τα αδέρφια. Αν οι Έλληνες ψηφοφόροι µπορούν και στηρίζουν τους
οµόθρησκους και οµοεθνείς τους, µη δίνοντας σε κανέναν ούτε µια σκισµένη
ψήφο, τότε κι εµείς πρέπει να είµαστε ευαίσθητοι για να µην φερθούµε
χαλαρά και δώσουµε µια προσβλητική για την υπερηφάνεια µας εικόνα.
Ακόµα και η αναφορά των τουρκικών ονοµάτων στην Ελληνική Βουλή
αποτελεί στοιχείο υπερηφάνειας για τους Τούρκους της Δ. Θράκης.»
Ὅταν αὐτά λέγονται µέ τήν ἀφορµή τῆς ...θρησκευτικῆς γιορτῆς,
καταλαβαίνει εὔκολα κανείς τί λέγεται (δηµοσίως καί ἰδιωτικῶς) σέ
λιγότερο ...µεταφυσικές περιστάσεις.

διεκδίκηση στην περιοχή μας, είτε αφορά
τις εκλογές. Η συνεχής επίκληση γραμμής
από εκεί πληγώνει βαθειά τον κόσμο της
μειονότητας...» Έ, αν είναι να πληγώνουμε
τον «κόσμο της μειονότητας» τότε να
σταματήσουμε την ανώφελη συζήτηση,
μην αποκτήσουν τίποτε τραύματα οι
πρακτοράντζες!
Βεβαίως ασχολήθηκε σφόδρα ο
μειονοτικός Τύπος, καθένας με το
στυλάκι του. Πρώτος απ’ όλους ο Ιλχάν
Ταχσίν της «Μπιρλίκ» μετέδωσε την
είδηση των αναρτημένων πανώ και
την συνέδεσε με τον Καρατζαφέρη
(τόσο ξέρει, τόσο καταλαβαίνει...). Η
εφημερίδα «Γκιουντέμ» (18/9/09, σελ
3) κάτω από τον τίτλο «Το Τουρκικό
Προξενείο στο στόχαστρο» έγραφε πως
«Τον τελευταίο καιρό αυξήθηκαν οι
επιθέσεις στο Προξενείο της Τουρκίας
στην Γκιουμουλτζίνα», περιέγραφε τις
δράσεις μας και στο τέλος ...υπεδείκνυε
εμμέσως τήν δίωξή μας: «Δεν υπάρχει
ακόμα κάποια πληροφορία για το αν έχει
διαταχθεί έρευνα γι΄αυτούς που ανήρτησαν
πανώ ζητώντας την απομάκρυνση του
Τουρκικού Προξενείου από την περιοχή
και για αυτούς που άρχισαν στο ίντερνετ
εκστρατεία ενάντια στο Προξενείο»! Χά!
Και η φυλλάδα «Μιλλέτ», σε πρωτοσέλιδό
της άρθρο προέβαλε την πρωτοβουλία
μας (ας είναι καλά οι άνθρωποι...),
λέγοντας ότι «προκαλεί ανησυχία στους
Τούρκους για την ασφάλειά τους»! Έτσι
ακριβώς, λες και η ξένη διπλωματική
αποστολή εξασφαλίζει την ασφάλεια των
συντοπιτών μας!

Ἡ (τούρκικη) γλῶσσα τοῦ σώµατος
Οἱ φωτογ ρ α φ ί ε ς
εἶναι
δίπλα
δίπλα
στό
προεκλογικό
φυλλάδιο
τοῦ
Τσετίν
Μάντατζη,
ὑποψηφίου καί
νῦν βουλευτῆ
τοῦ
ΠαΣοΚ
στήν Ξάνθη.
Προσέξτε
τήν συγκατάβασή του ὅταν
ποζάρει δίπλα στόν ΓΑΠ καί τό ὕφος
του ὅταν χαιρετάει τόν Ἐρντογάν
(Ὁ ὁποῖος, σχεδόν βλοσυρός, οὔτε

τόν κοιτάει)! Ὁ σκῦλος µου πρίν τόν
ταΐσω δέν µέ κοιτάει τόσο λιγωµένος!
Θέλει καί ρώτηµα τό ποιόν ἀφορᾶ ἡ
νοµιµοφροσύνη του;
Μ.Κ.

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ!
Στο προηγούµενο τεύχος του Αντιφωνητή (16-9-2009) καταγγείλαµε τις
φθορές που έχουν προκαλέσει άγνωστοι κύκλοι σε χριστιανικά µνηµεία
στα ποµακοχώρια της ορεινής Ξάνθης. Συγκεκριµένα αναφερθήκαµε
στη βεβήλωση του ναού των αγίων Δηµητρίου και Γεωργίου στις Σάτρες,
στο γκρέµισµα πέτρινου παραδοσιακού γεφυριού στον Εχίνο και στην
καταστροφή (δις) του εικονοστασίου που βρίσκεται απέναντι από το
στρατιωτικό φυλάκιο στη Γλαύκη. Στο άρθρο µας ζητούσαµε τη συνδροµή
των αρµοδίων εισαγγελικών, αστυνοµικών και στρατιωτικών αρχών της
περιοχής για τη διερεύνηση και αποκατάσταση των φθορών. Δυστυχώς
από τον εισαγγελέα Ξάνθης και από τον αστυνοµικό διευθυντή δεν πήραµε
καµµία απάντηση. Όµως, από τον διοικητή του Δ’ Σώµατος Στρατού κ.
Σαµπάτη Ξιφαρά το ενδιαφέρον ήταν άµεσο. Προς τιµήν του ο στρατηγός
κ. Ξιφαράς διέταξε άµεσα την επιδιόρθωση του εικονοστασίου που βρίσκεται
πλησίον του στρατιωτικού φυλακίου Γλαύκης και την αποκατάσταση των
ζηµιών που είχαν προκληθεί. Τα συγχαρητήριά µας λοιπόν για το ενδιαφέρον
του και την άµεση ανταπόκρισή του. Ευτυχώς υπάρχουν σήµερα στη Θράκη
τέτοιοι άξιοι διοικητές µε ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στη διαφύλαξη της
παράδοσης και της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς.
Νικόλαος Θ. Κόκκας
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
► Προ ημερών, πραγματοποιήθηκε
στην πόλη μας το 1ο οικονομικό φόρουμ
με εκλεκτό καλεσμένο τον διοικητή της
τράπεζας της Γερμανίας Ιωσήφ Άκερμαν.
Η θεματολογία του περιστρεφόταν γύρω
από τον χιλιοειπωμένο τίτλο : «η Θράκη
και η γεωστρατηγική της θέση στην….».
Πολύ κοινότυπο μεν αλλά επιβεβλημένο
για ένα οικονομικό
φόρουμ δε. Ένα τέτοιο
θέμα, θα έπρεπε να
πραγματευτεί σε μια
τέτοια συνάντηση. Το
ερώτημα που γεννάται,
όμως, είναι το εξής: Γιατί
το παγκόσμιο συνέδριο
Θρακών
αναλώθηκε
στην ίδια θεματολογία;
Τόσα
άλλα
θέματα
απασχολούν τον Θρακικό
Ελληνισμό. Τόσα και
τόσα προβλήματα. Γιατί,
όμως, στάθηκαν σε ένα
θέμα που, στο κάτω κάτω, μετά από λίγες
μέρες αναλύθηκε εμπεριστατωμένα από
τους πλέον αρμόδιους; Εκτός κι αν εδώ
διψάμε τόσο πολύ για… γεωστρατηγικές
αναλύσεις.
► Διαβάζω στον τοπικό τύπο και απορώ:
«μην με γελούν τα μάτια μου, μην σάλεψε
ο νούς μου;» Σχεδόν καθημερινώς,
είναι καταχωρημένες οι επισκέψεις
υποψηφίων βουλευτών ακόμα και στα
πιο απομακρυσμένα χωριά του νομού
«για να αφουγκραστούν τα προβλήματά
τους». Τα δελτία τύπου γράφουν :«ο
τάδε υποψήφιος επισκέφτηκε το Πραγγί,
το Λιλίκουστι, τον Σάκκο, την Γεμιστή
κλπ. Αύριο θα επισκεφτούν την Κάτω
Παναγιά, την Άνω Παναγιά, την πέρα
Παναγιά, την δώθε Παναγιά κλπ».

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 4/10/09
Τα κόμματα που επιδιώκουν να
κυβερνήσουν ή να συγκυβερνήσουν τον
τόπο έχουν περιορίσει τον διάλογο στα
οικονομικά και στα κοινωνικά ζητήματα,
αποφεύγοντας συστηματικά να θέσουν
βασικά ερωτήματα για τα μεγάλα θέματα
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
Χωρίς υποτίμηση όλων των άλλων,
εξίσου σημαντικών ζητημάτων, θα
θέλαμε να σταθούμε σε ένα βασικό
ερώτημα που καλύπτει τρία κορυφαία
εθνικά μας θέματα: Πόσο καταφέραμε
να περιορίσουμε τον επεκτατισμό
της Άγκυρας και την αδιαλλαξία των
Σκοπίων; Συγκεκριμένα:
Στο Κυπριακό: Σε τι ωφέλησε η
σύμπραξή μας με τον «Αττίλα» και
τους υποστηρικτές του στην συγκάλυψη
των εγκλημάτων εισβολής, κατοχής,
εθνοκάθαρσης και εποικισμού με
«διακοινοτικές συνομιλίες» εκτός του
να αφήνεται η Τουρκία στο απυρόβλητο
και να εμπεδώνεται η διχοτόμηση υπό
μία ή άλλη μορφή; Πώς νοείται λύση με
τουρκικό στρατό κατοχής και βρετανικές
βάσεις; Πώς συμβιβάζεται λύση
«διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας»
με την επιστροφή των προσφύγων και
την ελευθερία της εγκατάστασης; Πώς
συμβιβάζεται η «πολιτική ισότητα»
των δύο μερών και η μη λειτουργία της

Μάλιστα τα άρθρα συμπληρώνονται
με το ανεκδιήγητο «έτυχαν θερμών
εκδηλώσεων από τους κατοίκους των
χωριών…, έτυχαν ολόθερμης υποδοχής..
κλπ». Τι έγινε ρε παιδιά; Είμαστε στην
δεκαετία του ΄50 και δεν το ξέρω; Ο
Μαυρογιαλούρος κι ο Γκόρτζος βάζουν
υποψηφιότητα;

► Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων
Φυσικών κ. Άγγελος Αγγελόπουλος
έδωσε στις 15/9/09 μια πολύ
ενδιαφέρουσα συνέντευξη για το ταμπού
που ακούει στο όνομα «πυρηνική
ενέργεια». Ανέλυσε κατατοπιστικά τα
προτερήματά της σε όλες τις εκφάνσεις
της. Ακόμα και για το κατά πόσον
είναι οικολογικά επιβεβλημένη αφού
οι καινούργιοι αντιδραστήρες δεν
μολύνουν το περιβάλλον αλλά είναι
και ασφαλέστατοι (στην Δ.Ευρώπη δεν
σημειώθηκε κανένα ατύχημα παρόλο
που είναι και παλαιότερης τεχνολογίας).
Η ανεπάρκειά σε ενέργεια, μας ωθεί
να προμηθευόμαστε ενέργεια από
πυρηνικούς σταθμούς γειτονικών χωρών
(προσεχώς και Τουρκία) οπότε μοιάζει
με κοροϊδία να μην είμαστε αυτόνομοι

βασικής δημοκρατικής αρχής (αρχή
πλειοψηφίας) με την ύπαρξη κράτους
κυρίαρχου, λειτουργικού και βιώσιμου;
Πώς μπορεί να υπάρξει κράτος κυρίαρχο
δίχως στρατό και με παρεμβατικά
«εγγυητικά» δικαιώματα τρίτων χωρών
και μάλιστα της Τουρκίας; Τι επιπτώσεις
θα είχε μια τέτοια «λύση», που θα
καθιστούσε την Τουρκία συγκυρίαρχη
στην ασφάλεια των Ελλήνων στην
Κύπρο; Μήπως θα καθιστούσε τους
Έλληνες της Κύπρου ομήρους της
Τουρκίας και την Ελλάδα όμηρο της
Κύπρου; Μήπως, λοιπόν, έφτασε η ώρα
να αναλάβουν Ελλάδα και Κύπρος τις
ευθύνες τους, επανατοπεθετώντας το
Κυπριακό ως ζήτημα εισβολής, κατοχής,
εθνοκάθαρσης και εποικισμού και να
αξιώσουν ανυποχώρητα λύση σύμφωνη
με το διεθνές δίκαιο; Στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο του Δεκεμβρίου πρόκειται
να αξιολογηθεί η πρόοδος της Τουρκίας
στην εκπλήρωση των κριτηρίων ένταξης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως
έφτασε, λοιπόν, η ώρα να αξιώσουμε να
συμμορφωθεί η Τουρκία με τις διεθνείς
της δεσμεύσεις;
Στο Αιγαίο: Σε τι μας ωφέλησε η
αναγνώριση (στο Νταβός το 1988, στη
Μαδρίτη το 1997, στο Ελσίνκι το 2004)
τουρκικών «ζωτικών συμφερόντων»
και ελληνοτουρκικών «διαφορών» στο
Αιγαίο; Σε τι ωφέλησαν η τουρκική
υποψηφιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και οι πολύχρονες «διερευνητικές
συνομιλίες», ενώ η Άγκυρα διατηρεί
το casus belli και την θεωρία της περί

ενεργειακά. Φυσικά μετά από δυό
μέρες βγήκαν πολέμιοι της πυρηνικής
ενέργειας και επιχειρηματολόγησαν υπέρ
των ανανεώσιμων πηγών αλλά το μόνο
που κατάλαβα είναι ότι οι ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας δεν επαρκούν ούτε για
πλάκα (μιλάμε για πλήρη μελλοντική
ανάπτυξη). Φυσικά με την απάντηση
των «οικολογικά ευαίσθητων» ήταν που
πείστηκα για το ορθό των λόγων του
Αγγελόπουλου….
► Φοβερή πρωτοβουλία να φύγει το
Προξενείο από την Κομοτηνή. Έπρεπε
να είχε φύγει από το ΄55 μετά από
την ανάμιξή του στην προβοκάτσια
της «οικίας» του Κεμάλ που είχε σαν
αποτέλεσμα τον ξεριζωμό χιλιάδων
ομογενών από την Πόλη (πόσες
φορές, άραγε, θα δούμε αυτό το έργο
παιγμένο με τα ίδια θύματα και τους
ίδιους θύτες;). Αυτό όμως που με
φοβίζει ρε παιδιά, είναι μην φύγει
από εκεί και έρθει από εδώ. Διότι και
στην Αλεξ/πολη έχουμε αρκετούς
«προοδευτικούς»,
«υπέρμαχους
της άνευ όρων προσεγγίσεως»,
«θαυμαστές του πολυπολιτισμού»,
«τουρκολάγνους» και γενικά διάφορους
«γιουσουφακίζοντες» που, προκειμένου
να αποδείξουν την «νεωτερικότητά
τους» και τον «διεθνισμό» τους, θα τους
ήταν ευχάριστη έκπληξη να μεταφερθεί
το ακατονόμαστο κατά …Δεδέ Αγάτς.
Κάνω έκκληση να συμπληρώσουν στο
κείμενο πως θα φύγει ΕΝΤΕΛΩΣ από
την Ελλάδα και δεν θα σταλεί σε εμάς
(φύλαγε τα ρούχα σου…).
► Θα ξαναματαφτιάξουν το συντριβάνι
του Φάρου διότι δεν τους βγήκε καλό
(και ως γνωστόν η αισθητική είναι το
ψώνιο των κατοίκων και των κρατούντων
στην πόλη μας). Αφού ξοδεύτηκαν ένα

«γκρίζων ζωνών», εκτός από το να
επεκτείνει την τακτική της από τα Ίμια
στο Αγαθονήσι, το Φαρμακονήσι, τους
Φούρνους και αλλού; Γιατί δεχόμαστε
να μεταβάλλεται ο ελληνικός εναέριος
χώρος στο Αιγαίο σε ελληνοτουρκικό υπό
ΝΑΤΟϊκή επικυριαρχία; Μήπως ο μόνος
τρόπος να υπερασπιστούμε την ακεραιότητα του Αρχιπελάγους είναι η ενίσχυση
της αποτρεπτικής μας δυνατότητας σε
όλα τα μέτωπα (διπλωματικό, πολιτικό,
οικονομικό, στρατιωτικό) και η διαφύλαξη
και άσκηση τελικά του δικαιώματος της
διεύρυνσης των χωρικών μας υδάτων
στα δώδεκα ναυτικά μίλια από ευθείες
γραμμές βάσεις;
Ως προς τα Σκόπια: Έχοντας διαπιστώσει
πως οι μονομερείς υποχωρήσεις μας το
μόνο που πέτυχαν ήταν να καταστήσουν
τα Σκόπια περισσότερο αδιάλλακτα και
να τα οδηγήσουν στο να επιμένουν στα
ιδεολογήματά τους περί «μακεδονικής
ιστορίας», «μακεδονικής εθνότητας» και
«μακεδονικής γλώσσας», μήπως ήρθε η
ώρα πια να σταματήσουμε τον κατήφορο
των υποχωρήσεων;
Και τα ίδια θα μπορούσαν να επισημανθούν σε ένα αναλυτικό κείμενο, που
θα συμπεριλάμβανε συνολικά και τα
υπόλοιπα ζητήματα.
Είναι, λοιπόν, ξεκάθαρο ότι τα προβλήματα δεν λύνονται με το να τα
βάζουμε κάτω από το χαλί. Γιατί πάντα
επιστρέφουν και πάντα εκδικούνται.
Τα εθνικά ζητήματα δεν είναι αφηρημένα
«εθνικά ζητήματα».
Διακόσιες χιλιάδες Έλληνες της Κύπρου

σωρό φράγκα για τον «εξωραϊσμό» του,
αποφάσισαν να ξοδέψουν τα διπλά για
να το ξαναφτιάξουν. Έτσι είναι αν ζεις
σε πλούσιο Δήμο…
► Γράφαμε και παλιότερα για τον
επερχόμενο κίνδυνο να σταματήσουν
τα τελικά έργα για την αποπεράτωση
του νέου κολυμβητηρίου. Δυστυχώς
επαληθευθήκαμε: Βάλτωσαν κανονικά
τα πάντα. Σταμάτησαν όλες οι εργασίες
λόγω έλλειψης χρημάτων και ούτε ο
Θεός της Ελλάδος δεν ξέρει πότε θα
ξαναρχίσουν. Καλά πάμε…
► Σήριαλ έχει καταντήσει το δρομολόγιο
του πλοίου για Σαμοθράκη. Ρεζιλίκια
πράγματα. Δεν βρήκαν (ακόμα!) τίποτα
σίγουρο για καθορισμένα δρομολόγια
και ελπίζουμε στις υποσχέσεις του
...Μανούση! Εκείνο το ελληνικό κράτος
δεν μπορεί να βολέψει ένα πλοίο που
θα εκτελεί τα δρομολόγια προς το
ακριτικότερο νησί του Αιγαίου; Πόσο
κόστος θα είχε δηλαδή η αγορά και η
συντήρηση ενός πλοίου που θα μετέφερε
τους ντόπιους δωρεάν; Ίσα με μία μίζα;
Με δύο; Θα βγάζαμε τα λεφτά των
επιδοτήσεων της άγονης γραμμής σε
λίγα χρόνια μέσα. Παρατράβηξε πια το
αστείο.
► Άντε να ζήσουμε, να τη θυμόμαστε.
Πάει η ιχθυαγορά της Αλεξ/πόλεως. Τόσα
χρόνια αποτελούσε σημείο αναφοράς της
πόλεώς μας και τώρα όλοι σκορπίσανε,
όπως και πολλά άλλα πράγματα από την
παλιά φυσιογνωμία της πόλης μας. Έτσι
θα είμαστε μια παραθαλάσσια ποή, με
αλιευτικό στόλο, αλλά χωρίς ιχθυαγορά
- παγκόσμια πρωτοτυπία! Τρέχουμε
τώρα προς την πρόοδο και την ανάπτυξη,
ποιος μας πιάνει...
Σ.Γ.

παραμένουν ξεριζωμένοι από τις πατρογονικές τους εστίες. Αυτό είναι το
μεγαλύτερο κοινωνικό και οικολογικό
έγκλημα στην μεταπολιτευτική Ελλάδα
και Κύπρο. Τα Ίμια, το Φαρμακονήσι,
το Αγαθονήσι και οι Φούρνοι δεν
είναι ασήμαντες βραχονησίδες. Είναι
συνιστώσες του Αρχιπελάγους, που
το κατοικούν συμπολίτες μας και που
έχουν το απαράγραπτο δικαίωμα να
απολαμβάνουν την ίδια ασφάλεια και
ελευθερία κινήσεων που απολαμβάνουμε
όλοι μας.
Αυτά είναι και κοινωνικά ζητήματα
και όχι αφηρημένα «εθνικά». Είναι
προβλήματα που η Ελλάδα του
περασμένου αιώνα πλήρωσε ακριβά με
εκατομμύρια νεκρούς και πρόσφυγες.
Είναι ζητήματα πρωταρχικά, που θα
συνεχίσουν να ζητούν δικαίωση και στις
5 Οκτωβρίου και που την απάντηση αργά
ή γρήγορα, αν δεν την δώσουμε εμείς, θα
την δώσουν κάποιοι άλλοι.
Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2009

Οι υπογράφοντες:
Αξελός Λουκάς, Βασιλειάδης Δαμιανός,
Βασιλικόπουλος Κρίτων, Γεωργόπουλος
Δημοσθένης,
Θεοχάρης
Τίμος,
Κουτσαφτής Γιάννης, Μαύρος Γιάννης,
Πανταζίδης Τάσος, Παπαγιαννόπουλος
Γιώργος,
Στοφορόπουλος
Θέμος,
Τουμανίδης
Παύλος,
Φωτιάδου
Αθανασία, Χατζηπαύλου Παύλος

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 1-10-2009

9

Στή Σῦρο µέ τόν «Ἀντιφωνητή»
Για «το θρακικό σύµπτωµα της
ελλαδικής
παρακµής»
µίλησε
το Σάββατο 26 Σεπτεµβρίου ο
Κώστας Καραΐσκος, διευθυντής
της
θρακιώτικης
εφηµερίδας
«Αντιφωνητής», στο Πνευµατικό
Κέντρο του Ιερού Ναού της
Μεταµόρφωσης του Σωτήρος ύστερα
από πρόσκληση των φίλων της
θρακικής εφηµερίδας. Την συζήτηση
συντόνισε ο Ανδρέας Ρίζος, ο
οποίος εξήγησε και τους λόγους
για την πρόσκληση στη Σύρο του
Κ. Καραΐσκου. Επίσης ο φιλόλογος
Γιώργος Δρόσος ανέπτυξε τους

σκοπούς του υπό σύσταση συλλόγου
«Φίλων του Αντιφωνητή».
Στην
εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα
οµιλία του, όπως φάνηκε και από τις
πολλές και εύστοχες ερωτήσεις που
υποβλήθηκαν από το ακροατήριο, ο κ.
Καραΐσκος ανέλυσε τα προβλήµατα
που αντιµετωπίζει η περιοχή από
τη δράση του τουρκικού προξενείου
στην Κοµοτηνή, ιδίως δε επεσήµανε
την προσπάθεια των µηχανισµών να
εκτουρκιστούν οι δύο από τις τρεις
συνιστώσες της µουσουλµανικής
µειονότητας, οι Ποµάκοι και οι Ροµά.
Μια προσπάθεια που ανάγεται ήδη
στα πρώτα χρόνια
µετά τη Συνθήκη
της Λωζάνης και µε
χαρακτηριστικότερο
το
ιστορικό
µα
άγνωστο στο ευρύ
κοινό
παράδειγµα
µε την εκδίωξη του
Μουσταφά Σαµπρή
Εφέντη, ενός εχθρού
του κεµαλισµού και
αληθινού υπέρµαχου
της φιλίας των δύο
λαών, στην περίοδο
της «ελληνοτουρκικής

Νέο µουσουλµανικό κόµµα στή Βουλγαρία!
Μία νέα πρωτοβουλία στή Βουλγαρία φιλοδοξεῖ νά ἀλλάξει τό πολιτικό
σκηνικό τῆς χώρας, µέ ἐπίκεντρο τήν µειονοτική ψῆφο τῶν µουσουλµάνων.
Πρόκειται γιά τήν «Μουσουλµανική ∆ηµοκρατική Ἕνωση» (M.D.S.)
πού ἵδρυσαν τά ἀδέρφια Οὐζεΐρωφ, ὁ 44χρονος Οὐζεΐρ καί ὁ 40χρονος
ἀδελφός του Ἀλή ἀπό τό χωριό Σλαβιάνοβο τῆς ∆οβρουτσᾶς, στή Βόρεια
Βουλγαρία.
Τά ἐπίσηµα ὀνόµατα τῶν δύο ἀδελφῶν εἶναι ...βουλγαρικά, µετά τήν
γνωστή προσπάθεια τοῦ Ζίβκωφ νά τά ἐκβουλγαρίσει διά τῆς βίας: Ὁ
πρῶτος λέγεται Ἀτανάς Ἰορντανώφ καί ὁ δεύτερος Ρόσεν Ἰορντανώφ.
Τά δύο ἀδέρφια ἀρνήθηκαν νά τά ξαναλλάξουν ἄν δέν πάρουν πίσω τά
ἔξοδα πού κατέβαλαν γιά τήν πρώτη ἐκείνη µετονοµασία τους, προφανῶς
σέ µία κίνηση συµβολική. Ὁ Οὐζεΐρ, πού δέν ἔχει τελειώσει οὔτε σχολεῖο
Μέσης Ἐκπαίδευσης, σήµερα ζεῖ στό Βέλγιο, ὅπως καί οἱ ἀδελφές του, καί
ἐµπορεύεται κοτόπουλα τά ὁποῖα εἶναι ἀκατάλληλα πρός βρῶσιν στήν
Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί ὁ ἴδιος τά ἐξάγει στήν Ἀφρική (80%) καί στή Ρωσία
(29%). Ὁ Ἀλή ζεῖ στή Σόφια καί ἐµπορεύεται κλιµατιστικά, ἐνῶ εἶναι
ἰδιοκτήτης καί ἑνός ἑστιατορίου κοντά στό Κοζλοντούι. Ἡ κοινωνική δράση
τους πάντως, µέ τά βουλγάρικα ἤ τά τούρκικα ὀνόµατα, εἶναι γνωστή,
ἀφοῦ αὐτοί εἶναι πού ἵδρυσαν τήν Ἐρυθρά Ἡµισέληνο τῆς Βουλγαρίας, ἡ
ὁποία προσπαθεῖ νά λειτουργήσει ὡς Μή Κυβερνητική Ὀργάνωση, δέν ἔχει
ὡστόσο ἀναγνωριστεῖ ἀπό τόν Βουλγαρικό Ἐρυθρό Σταυρό. Ἐπίσης ἔχουν
συστήσει τό «Ἵδρυµα Μεχµέτ Οὐζεΐρωφ», τό ὁποῖο ἔχει µία κοινωνική
δράση καί παρουσία τοπικά, κυρίως µέ συσίτια. Ἐπίσης εἶναι αὐτοί πού
ἔστησαν τό ἄγαλµα τοῦ «Τούρκου Ἀγνώστου Στρατιώτη» στό χωριό τους,
ἕνα µνηµεῖο πού οἱ βουλγαρικές Ἀρχές ἀποφάσισαν ὅτι εἶναι παράνοµο καί
πρέπει νά κατεδαφιστεῖ.
Ποιά εἶναι ὅµως ἡ ἰδεολογία τοῦ νέου κόµµατος; ∆ιαβάζουµε στή
συνέντευξη τοῦ Ἀλῆ Οὐζεΐρωφ, προέδρου τοῦ κόµµατος, στόν βουλγαρικό
Τῦπο: Στήν ἐρώτηση τοῦ ἄν τό M.D.S. ἀποτελεῖ θρησκευτικό κόµµα, ὁ Ἀλή
τό ἀρνεῖται κατηγορηµατικά καί ὀνοµάζει τήν Ἕνωσή του «βουλγαρικό
κόµµα» (µήν κοιτᾶτε δηλαδή τόν τίτλο...). Στήν ἐρώτηση γιά τούς στόχους
τοῦ M.D.S. ἀπαντᾶ πάντως ὅτι περιλαµβάνεται «ἡ ἑνοποίηση ὅλων τῶν
µουσουλµάνων τῆς χώρας, Τούρκων, Ποµάκων καί ἄλλων σέ ἕναν χῶρο».
Θά πάρει ψηφοφόρους ἀπό τό κόµµα τοῦ Ἀχµέτ Ντογάν; Προφανῶς, καί
δέν τό ἀρνεῖται. Καί πῶς γίνεται ἕνα µή θρησκευτικό κόµµα νά ἐπικαλεῖται
στό καταστατικό του τίς «ἠθικές νόρµες τοῦ ἰσλάµ»; «Γιατί», ἀπαντᾶ ὁ
Ἀλή, «τά ἄλλα κόµµατα δέν ἐπικαλοῦνται τίς χριστιανικές ἀρχές στά δικά
τους κείµενα; Εἶναι θρησκευτικά τά κόµµατα αὐτά;» Καί γιατί, ἐπιµένει ὁ
δηµοσιογράφος, στήν πρώτη συνέλευση τοῦ κόµµατος ἀκούστηκε ἕνα
ἰσλαµικό ἐµβατήριο; «Ἐσεῖς τό λέτε ἐµβατήριο, ἐγώ τό λέω ἁπλῶς µουσική»,
ἀπαντᾶ ὁ Ἀλή, «εἶναι µέρος τῆς ταυτότητάς µου».
Τό νεόδµητο κόµµα ἔχει ἀνοίξει γραφεῖα στή ∆οβρουτσά (ὅπου πλειοψηφοῦν
οἱ µουσουλµάνοι Τοῦρκοι) καί σκοπεύει νά προχωρήσει σύντοµα καί στήν
περιοχή τοῦ Κίρτζαλι - λίγα χιλιόµετρα βορείως τῆς Κοµοτηνῆς, σά νά
λέµε...

φιλίας» Βενιζέλου - Ατατούρκ.
Παράλληλα, ο οµιλητής ανέδειξε
µε πλήθος παραδειγµάτων τις
βασικές επιδιώξεις της Τουρκίας
στην περιοχή και τον
ασφυκτικό
έλεγχο
που διατηρεί σε κάθε
πολιτική
έκφραση
της
µειονοτικής
κοινωνίας,
κατήγγειλε την αδιαφορία/
αβελτηρία
του
ελληνικού
κράτους
για τα προβλήµατα
αυτά και εξήγησε
τους
λόγους
που
οδήγησαν τον ίδιο και
µια οµάδα φίλων να
προχωρήσουν στην
έκδοση της εφηµερίδας «Αντιφωνητής». Ο Κώστας διέλυσε πολλές
ψευδαισθήσεις και φαντασιώσεις
χωρίς να «θεωρητικολογεί», όπως
είπε και ο ίδιος.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο λόγος του
µε την πυκνότητα και τη µεστότητα
κράτησε αδιάπτωτο το ενδιαφέρον
των παρισταµένων (στους οποίους
συµπεριλαµβάνονταν και κάποιοι
θρακικής καταγωγής). Οι ερωτήσεις
από το κοινό ζωήρεψαν τη συζήτηση
που ακολούθησε και κράτησε ώς
αργά. Μετά το τέλος της εκδήλωσης
προσφέρθηκαν
εδέσµατα
και
αναψυκτικά στους ακροατές από τον
σύλλογο «Οι φίλοι του Αντιφωνητή».
Ο σύλλογος ευχαριστεί ιδιαίτερα
την Ιερά Μητρόπολη Σύρου για

την παραχώρηση της αίθουσας, τα
ΜΜΕ που κάλυψαν την εκδήλωση,
τους εκπροσώπους της τοπικής
Αυτοδιοίκησης που παρέστησαν και

συζήτησαν µαζί µας και υπόσχεται
να ανταποκριθεί στις υψηλές
απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας
µε νέες δραστηριότητες.
Γ.Δ.
Κι ἐµεῖς µέ τή σειρά µας ὀφείλουµε
νά εὐχαριστήσουµε τούς νέους καί
παλιότερους φίλους µας στή Σῦρο
γιά τήν ἄψογη φιλοξενία καί γιά
τήν ἐλπίδα πού ἐκπροσωποῦν.
Ἡ πρωτοβουλία τους ἦταν µία
µεγάλη ἔκπληξη καί ἡ ἀγάπη τους
ἕνα µεγάλο κίνητρο γιά µᾶς νά
ἀνταποκριθοῦµε στίς προσδοκίες
τους. Κι ἄν µάλιστα καταφέρουν
νά ἀποτελέσουν παράδειγµα πρός
µίµηση κι ἀλλοῦ, τότε θά µιλᾶµε
γιά ἕνα µικρό θαῦµα...
Κ.Κ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΠΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ:

ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ ΣΕ
ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ;
Αυτήν την κρίσιμη για την χώρα περίοδο
οφείλουμε να υπερασπισθούμε τις αξίες,
τις αρχές, την έννοια των αξιών, τους
ανθρώπους που τις υπηρετούν.
Η Ηλεία, η Ολυμπία οφείλει να βραβεύσει,
να τιμήσει τον Γ. Ζαφειρόπουλο και να
καταδικάσει τους φορείς των αντιαξιών,
του σκότους. Ο Γιάννης Ζαφειρόπουλος
αντιστάθηκε στις διαταγές του τότε
ΥΠΕΞ Γ.Α.Παπανδρέου να εκφρασθεί
υπέρ της διπλής ονομασίας στο
Σκοπιανό. Ο Ζαφειρόπουλος φέρνει
ως πρόσωπο, μια κληρονομιά αγώνων,
αντίστασης του Π.Α.Κ.. Γι’ αυτό
αντιστάθηκε, περιφρόνησε τις διαταγές
του Γ. Παπανδρέου που μισεί τις μνήμες
των αγώνων γιατί δεν συμμετείχε. Ο
Ζαφειρόπουλος αντιστάθηκε, άλλοι δεν
αντιστάθηκαν, όπως αποδεικνύουν οι
πρόσφατες εξελίξεις.
Ήθελα επίσης να απευθύνω ένα ερώτημα
στον Ε. Βενιζέλο, όχι ως πολιτικό
αλλά κύρια ως ακαδημαϊκό. Όχι μόνο
η ιστορία και η πολιτική αλλά κύρια η
Επιστήμη λέει ότι ο Γ.Α. Παπανδρέου
αντιπροσωπεύει
μια
περίπτωση
ολοκληρωτισμού. Ο ίδιος ο Ε. Βενιζέλος
υπέστη αυτόν τον ολοκληρωτισμό, τον
«διάλογο του καφέ». (...) Το ερώτημα
μου προς τον Ε. Βενιζέλο είναι το εξής:
Γιατί συμμετέχει σε αυτήν την αθλιότητα;
Στον εξανδραποδισμό των Ελλήνων - και
ειδικά του κόσμου της Δημοκρατικής
παράταξης. Η μη συμμετοχή του θα είναι
απελευθερωτική για αυτόν τον χώρο και
για τη χώρα.

Τι σχέση έχει αυτό που διαδραματίζεται
με
την
Δημοκρατία
και
την
Αξιοπρέπεια της χώρας; Οι πρώτοι που
προσβάλλονται είναι οι πνευματικοί
άνθρωποι. Επί πλέον αποτελεί προσβολή
για την Δημοκρατική Θεσσαλονίκη η
συνέντευξη του Γ. Παπανδρέου στη
ΔΕΘ. Η εικόνα παρέπεμπε σε άλλες
εποχές, που η Δημοκρατία ήταν σε
γύψο. Ήμουν τότε στην Θεσσαλονίκη.
Θα καλούσα επίσης ειδικά τους πολίτες
της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης
να καταψηφίσουν αυτό το στρώμα των
καριεριστών υποψηφίων του ΚΚΚΑΣΟΡ
που σιωπούν για καίρια ζητήματα όπως
αυτό για το οποίο αντιστάθηκε ο Γιάννης
Ζαφειρόπουλος από την Ηλεία.Δυστυχώς
όμως στον χώρο αυτό δεν υπάρχουν
πλέον ιστορικά υποκείμενα ή ιστορικοί
συνομιλητές. Η εικόνα μάλιστα πολλών
είναι θλιβερή έως κωμική. Το 89’ ζήσαμε
την τραγωδία. Τώρα η ιστορία επιστρέφει
διαφορετικά, ως φάρσα, με τους ίδιους
πρωταγωνιστές.
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ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

ΟΙ ΤΣΟΓΛΑΝΟΙ ΞΑΝΑΧΤΥΠΟΥΝ

ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΣΤΟ “ΡΕΣΑΛΤΟ”!
Τα τάγματα των κουκουλοφόρων του
νέου φασισμού αποτέφρωσαν τα γραφεία
του περιοδικού ΡΕΣΑΛΤΟ, που εκδίδει
τα τελευταία χρόνια ο τροτσκιστικών
καταβολών γνωστός αγωνιστής κατά
της Χούντας Θύμιος Παπανικολάου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εμπρησμός των
γραφείων ενός περιοδικού στο κέντρο της
πρωτεύουσας, με προκήρυξη μάλιστα να
συνοδεύει την φασιστική αυτή ενέργεια,
δεν μνημονεύτηκε σχεδόν πουθενά εκτός
Διαδικτύου! Και δεν μιλάμε μόνο για τα
βοθροκάναλα και τις αθηνοφυλλάδες. Ούτε
τα καφροκόμματα είπαν λέξη, ούτε ακόμα
η ΕΣΗΕΑ! Είναι ένα δείγμα τού τι (πρέπει
να) απασχολεί την ελληνική κοινωνία,
τι να θεωρεί σοβαρό και τι να αγνοείται.
Καμαρώστε λοιπόν τις συγκινητικές
δημοκρατικές ευαισθησίες των εν λόγω
υπανθρώπων:
«Τη στιγμή που η ελληνική δημοκρατία
αποπειράται ν’ αντιμετωπίσει τ’ αδιέξοδά
της με την πρόωρη προσφυγή στις
κάλπες, ο κατασταλτικός βραχίονας
της, η ελληνική αστυνομία συνεχίζει να
εξαπολύει καθημερινά πογκρόμ εναντίον
των μεταναστών και των προσφύγων.
Εκκενώσεις κτιρίων, έλεγχοι, απελάσεις,

συλλήψεις, ξυλοδαρμοί, βιασμοί και
δολοφονίες βρίσκονται στην ημερήσια
διάταξη του πολέμου εναντίον των
κολασμένων του καπιταλιστικού κόσμου.
Στο πλευρό του θεσμισμένου κρατικού
ρατσισμού συστρατεύονται διαφόρων ειδών
καθάρματα: από τους παρακρατικούς
νεοναζί και τους λαϊκιστές φασίστες μέχρι
τους έφεδρους και τους καταστηματάρχες
των φασιστο-«επιτροπών κατοίκων».
Αλλά όχι μόνο αυτοί…σα νέοι δωσίλογοι,

ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ Η
ΘΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ*

περιουσίες, διαλύουν την Παιδεία
και σπέρνουν την αμφιβολία και τον
φόβο, κρύβεται βασικά το μένος της
υπερδύναμης, γιατί η κυβέρνηση της
χώρας μας είχε το θάρρος να πει ΟΧΙ
στις εντολές της για την Κύπρο, τα
Σκόπια και τις οικονομικές σχέσεις με
την Ρωσία και την Κίνα. Μας τιμωρούν!
Όχι μόνο την Πολιτεία αλλά και τον
ίδιο τον λαό, για την αντίθεσή του στα
εγκλήματα που έγιναν στο Αφγανιστάν,
στο Ιράκ, στη Γάζα. Μας τιμωρούν,
όπως συνέβη τόσες και τόσες φορές στο
παρελθόν. Και όπως έγινε και τότε, έτσι
και τώρα μας διαιρούν για να περάσουν
ευκολότερα τα σχέδιά τους.
Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε
την πλήρη ευθυγράμμιση ορισμένων
ολιγαρχικών κύκλων με τις ξένες
επιταγές, που έχοντας υπό τον πλήρη
τους έλεγχο τα ΜΜΕ και σημαντικά
τμήματα από πολιτικές δυνάμεις, έχουν
αποδυθεί σε έναν άνευ προηγουμένου
αγώνα
πλύσης
εγκεφάλου
του
ελληνικού λαού με κύριο στόχο όπως
είπαμε να τον απογοητεύσουν, να
τον αποπροσανατολίσουν και να
εξουδετερώσουν κάθε θετικό στοιχείο
που υπάρχει μέσα του, ώστε να τον
μετατρέψουν σε άβουλο όργανο στα
σχέδιά τους. Αν μελετήσουμε την ιστορία
μας,θα διαπιστώσουμε ότι,πάντοτε,
πριν επιβάλλουν οι «προστάτες»
μας οποιαδήποτε ανώμαλη λύση,
είχαν, προηγουμένως, συστηματικά
κατασκευάσει
και
επιβάλλει,
παντοιοτρόπως, την ίδια ακριβώς,
σημερινή, μαύρη απελπισία μας,
πάντοτε, βέβαια, με την κύρια ευθύνη
ανίκανων πολιτευτών και εύπιστων
οπαδών και τη φανερή συνεργασία των
εξαρτημένων ΜΜΕ.
Ανήκω κι εγώ στην σιωπηλή
πλειοψηφία των Ελλήνων, που κάτω
από την επιφάνεια της λαμπερής αλλά
δηλητηριώδους βιτρίνας που σκεπάζει
τη χώρα μας, εργάζονται, μοχθούν,
προοδεύουν, ελπίζουν και ονειρεύονται
ένα μέλλον καλύτερο. Γνωρίζουμε ότι
παρά τις δυσκολίες, τα επιτεύγματα

Με κάποιες αγωνιώδεις ερωτήσεις που
μου θέτουν πολλοί φίλοι, φοβάμαι ότι
όλοι έχουμε «μολυνθεί» από τον ιό της
απελπισίας, με τον οποίο προσπαθούν
εδώ και καιρό κάποιοι γνωστοίάγνωστοι σκοτεινοί κύκλοι να κάνουν το
λαό μας να χάσει την εμπιστοσύνη του
στους πάντες και τα πάντα ξεκινώντας
από τους πολιτικούς και το κράτος και
φτάνοντας ως τον ίδιο τον εαυτό του.
Έχω τελείως διαφορετική άποψη,
ειδικά για τη θέση και την κατάσταση
της χώρας και του λαού μας, αν λάβουμε
υπ’ όψιν από πού ξεκινήσαμε και πού
φτάσαμε μέσα σε πενήντα μονάχα
χρόνια.
Για όσους γνώρισαν την Ελλάδα
του ΄30, του ΄40 και του ΄50, η διαφορά
είναι όση της νύχτας από τη μέρα.
Κι αυτό χάρη κυρίως στην αντοχή,
τη δύναμη, την εργατικότητα και τις
προσπάθειες του ελληνικού λαού.
Εδώ θα πρέπει να υπογραμμίσω
ότι τα μεγαλύτερα δεινά ήταν …
εισαγόμενα. Δυστυχώς η μοίρα της
χώρας μας σφραγίστηκε από τα
«ενδιαφέροντα» των ισχυρών, που από
την πρώτη στιγμή της επανάστασης του
΄21 έως σήμερα, δεν μας αφήνουν ούτε
μια ώρα ησυχίας, να κοιτάξουμε μόνοι
μας ελεύθεροι και αδέσμευτοι τη ζωή
μας.
Έτσι και σήμερα είμαι βέβαιος ότι το
90% των όσων αρνητικών φαινομένων
συγκλονίζουν τον τόπο μας, προέρχονται
από ξένα κέντρα και τα εγχώρια όργανά
τους, για να αποπροσανατολίσουν και
να παραλύσουν τον λαό μας, να τον
διαιρέσουν και να τον εκβαρβαρίσουν,
να τον καταστήσουν άβουλο υποχείριο
στα στρατηγικά και οικονομικά τους
συμφέροντα.
Και δέχομαι να εκτεθώ λέγοντας
ότι πίσω ακόμα και από τις πυρκαγιές
και φυσικά απ’ τους κάθε λογής
«κουκουλοφόρους» που καταστρέφουν

διάφοροι τσολιάδες-αυτοαποκαλούμενοι
αριστεροί, μηρυκάζουν μέσα από έντυπα
(σαν το Ρεσάλτο) και ιστοσελίδες (σαν το
patari.org) το ρατσιστικό λόγο, πηγαίνουν
χέρι-χέρι με τα σύγχρονα τάγματα ασφαλείας
και ξερνάνε το εθνικιστικό και σοβινιστικό
δηλητήριο τους. Μέσα σ’ αυτήν την πολεμική
συνθήκη καθένας επιλέγει τη θέση μάχης
που του αναλογεί. Κανένας δε βρίσκεται
στο απυρόβλητο και ο καθένας θα πρέπει
ν’αναμένει τις συνέπειες των λόγων και των
πράξεων του. Έτσι λοιπόν, επιλέξαμε να
επιτεθούμε στις 22.09.09 στα γραφεία του
μηνιαίου περιοδικού Ρεσάλτο το οποίο έχει
προπαγανδίσει διάφορες φασιστοσυνάξεις,
όπως αυτή της 9ης Μάη στην Ομόνοια
και την αντίστοιχη αυριανή στην πλατεία
του Αγίου Παντελεήμονα. ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ
ΑΠ’ ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΕΣΤΕ, ΟΛΑ
ΕΔΩ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ! Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΣΑΣ!»
Εμείς τώρα τι άλλο να πούμε! Παρότι
πολλά έχουνε δει τα μάτια μας, φαίνεται
ότι μάλλον δεν έχουμε υποστεί ακόμη τον
απόλυτο μιθριδατισμό και έτσι εξακολουθεί
ακόμη και σήμερα να μας αφήνει ώρεςώρες άφωνους η κατάσταση (δεν θα την
πούμε αποκτήνωση - τι μας φταίνε άλλωστε
και τα καημένα τα κτήνη) στην οποία ζουν
και εξεμούν όλον τον απόπατο του ψυχικά
διαταραγμένου εγκεφάλου τους τα θλιβερά

που έγιναν στη χώρα μας, ευτυχώς,
μάς επιτρέπουν να διαφυλάξουμε τις
κατακτήσεις μας, να αντιμετωπίσουμε
τις δυσκολίες και να εξαπλώσουμε την
κοινωνία της αλληλεγγύης που είναι
προϋπόθεση για τον εξανθρωπισμό της
ζωής μας.
Ποια είναι όμως τα βασικά εμπόδια;
Οι κάθε είδους εξουσίες, οικονομικές,
μιντιακές, πολιτικές και ξενόφερτες
που μας διαιρούν, μας αγχώνουν και
μας διαλύουν πνευματικά, ψυχικά και
βιολογικά. Έτσι όλες αυτές οι στρατιές
των τίμιων εργαζόμενων, επιστημόνων,
διανοουμένων, εργατών, υπαλλήλων,
αγροτών, που με το ταλέντο, την αξία
και τη συνεχή προσπάθειά τους γυρίζουν
καθημερινά τον τροχό της ζωής,
παράγοντας τον πλούτο της χώρας,
παραμένουν στο σκοτάδι της αφάνειας,
μιας και σήμερα μας διαφεντεύουν τα
κάθε είδους παράσιτα, που όχι μόνο δεν
προσφέρουν αλλά αντίθετα προσπαθούν
με κάθε τρόπο να μας πάνε πίσω.
Και κοντά στα δικά μας στραβά
και ανάποδα, μάς ήρθε και η
διεθνής οικονομική κρίση, για να
μας εξουθενώσει. Πρόκειται για μια
ξένη εισβολή χειρότερη ίσως από
στρατιωτική. Τι έκαναν οι Έλληνες στο
παρελθόν σε παρόμοιες περιπτώσεις; Ας
θυμηθούμε την Αλβανία. Ας θυμηθούμε
την Κρήτη. Και ποιοι άραγε είναι
αυτοί που και σήμερα εμποδίζουν την
εθνική ομοψυχία; Αυτοί που πιστεύουν,
υπηρετούν και πατούν επί πτωμάτων,
δοξάζοντας και προσκυνώντας τον ένα
και μοναδικό Θεό τους: ΤΟ ΧΡΗΜΑ..
Και, με οποιοδήποτε βίαιο ή
«γοητευτικό» μέσο, μας αναγκάζουν
να το δοξάζουμε και να το προσκυνούμε
και εμείς…
Διαβάζουμε ότι 100, 200, 300
δισεκατομμύρια δολλάρια έφυγαν από
μια βιομηχανία που άφησε πίσω της
χιλιάδες άνεργους που τρώνε σε συσσίτιο.
Έφυγε! Και πού πήγε; Εγώ πάντως δεν
καταλαβαίνω τίποτα. Μονάχα ένα: ότι
ήρθε ο καιρός να απαλλαγούμε από
την λατρεία-θεοποίηση του χρήματος.
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αριστερόσχημα (και δήθεν αναρχικά)
χυδαία τραμπουκο-φασισταριά αυτών των
απίστευτων πλέον Εξαχρείων! Η ανοχή
της αστει-νομίας απέναντί τους δείχνει
για μια ακόμη φορά ότι ετούτα τα ατυχή
ανθρωποειδή είναι ως επί το πλείστον
φερέφωνα των μυστικών υπηρεσιών, όμως
δεν θα σταθούμε τώρα σ’ αυτό, γιατί τα
περισσότερα από αυτά (τα ανθρωποειδή)
μπορεί και να μην το ξέρουν, αλλά να
νομίζουν μέσα στην απερινόητη βλακεία
τους ότι αντιμάχονται και το …σύστημα).
Ο ελληνοφοβικός εθνομηδενισμός τους, το
απόλυτο - και χρήζον καθαρά ψυχιατρικών
όρων και ανάλογης…νοσηλείας - μίσος
τους απέναντι σε οτιδήποτε ελληνικό,
ήταν και παραμένει για τα εν λόγω όντα
η κύρια σταθερά (την οποία φυσικά
εκμεταλλεύονται
και
οι…άλλοι).
Τελικά, η μεταλλακτική πορεία από τον
Συριζάνθρωπο προς τον Αυστραλοπίθηκο
έχει ακόμη, φαίνεται, και άλλα στάδια να
διανύσει…
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Υ.Γ. Ακόμη πιο γερά τώρα, Θύμιο! Το
ξέραμε δα όλοι μας εξαρχής ότι κατά
99,5% «οι Μήδοι επιτέλους θα διαβούνε»!
Εκεί όμως εμείς, στις Θερμοπύλες μας,
κόντρα σ’ όλα τα (επίσημα και ανεπίσημα)
νεοταξίτικα γιουσουφάκια! Εκεί ήμασταν
κι εκεί θα παραμείνουμε.

Και να αναζητήσουμε την κοινωνία
της αλληλεγγύης. Πώς; Πότε; Ποιοι;
Δεν ξέρω… Είμαι βέβαιος όμως ότι
θα βρεθούν. Αλλοιώς μας περιμένει το
απόλυτο χάος.
Όσο για την Ελλάδα, έχει συσσωρευμένο πολιτισμό (κάθε είδους), ικανό
να «θρέψει» δέκα γενιές. Εκείνο που μας
λείπει είναι η Παιδεία, η αυτοεκτίμηση
και η γνώση και προβολή του κάθε καλού
και της κάθε αξίας που διαθέτει η χώρα
μας. Και ας μην ξεχνάμε ότι κυριαρχούν
δυστυχώς δυνάμεις που συστηματικά
μποϋκοτάρουν
ο,τιδήποτε
είναι
ελληνικό. Ιδιαίτερα στους ευαίσθητους
τομείς της Ιστορίας του Πνεύματος και
της Τέχνης. Αρχής γενομένης από την
ίδια την Πολιτεία, που αγνοεί -αν δεν
περιφρονεί- κάθε ελληνικό στοιχείο
είτε είναι ιστορική παράδοση (ιδιαίτερα
πολιτιστική) είτε ατομική δημιουργία
στους τομείς της επιστήμης ή -προ
παντός-του Πνεύματος και της Τέχνης.
Αυτό φαίνεται εξ άλλου από τις
κρατικές δαπάνες που δίδονται κάθε
χρόνο από τους ίδιους, στους ίδιους…
Αυτό το αλισβερίσι, υπήρξε έργο
της ελληνικής ολιγαρχίας απ’ τις
αρχές του αιώνα μας και συνεχίζεται
από όλες τις Κυβερνήσεις όλων
των παρατάξεων. Τώρα δε μετά τον
Κίσσινγκερ που διέταξε από το 1974:
«Καταστρέψτε το σύγχρονο ζωντανό
ελληνικό πολιτισμό», τα χιλιάδες
«αμερικανάκια», τα τοποθετημένα σε
θέσεις κλειδιά (ραδιόφωνο, τηλεόραση
και τα ελεγχόμενα από το Κράτος και
τους ολιγάρχες ιδρύματα) έχουν φιμώσει
από καιρό όλες τις δημιουργικές φωνές
που δεν εννοούν να υποταχτούν στον
ψυχοφθόρο, ξενόφερτο, καταναλωτικό
αμοραλισμό της εποχής μας..
Μίκης Θεοδωράκης - 21.9.09

* Οι σκέψεις αυτές του μεγάλου
Έλληνα δημοσιεύτηκαν στο “Ρεσάλτο”. Είναι λοιπόν ευνόητο ποιους
ενοχλεί το αδερφό μας περιοδικό...

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 1-10-2009

119

Ἀντιφωνητικό κουΐζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1) Στίς 1 Ὀκτωβρίου τοῦ 331 π.Χ.
γίνεται ἡ µάχη στά Γαυγάµηλα
µεταξύ τοῦ µακεδονικοῦ στρατοῦ
τοῦ Ἀλεξάνδρου καί τοῦ Πέρση
βασιλέα Δαρείου τοῦ Γ’. Μέ τήν
συντριπτική νίκη τῶν ἑλληνικῶν
ὅπλων (ὁ Ἀρριανός ἀναφέρει 100
Μακεδόνες - οἱ 60 ἑταῖροι - καί
300.000
ἀντιπάλους
νεκρούς!)
διαλύεται ὁριστικά ἡ περσική
Αὐτοκρατορία. Τόν περασµένο
Γενάρη ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς
Δ. Σιούφας καί ὁ Ἰρακινός ΥΠΕΞ
συµφώνησαν...
Α) νά συστήσουν µία µικτή ἐπιτροπή
ἱστορικῶν πού θά ξαναδεῖ τήν
ἱστορία τῆς Μακεδονικῆς ἐπίθεσης
Β) νά στήσουν στά Γαυγάµηλα ἕνα
ἄγαλµα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου
Γ) νά στήσουν στά Γαυγάµηλα ἕνα
µνηµεῖο «Μέικ Λάβ, Νότ Γουώρ».
Δ) νά συστήσουν µία ἐπιτροπή γιά
τόν ἀντιµηδισµό στήν ἑλληνική
κοινωνία

φῶν στό Ἀκρωτήρι τῆς Σαντορίνης
καί
σκοτώνεται.
Κατά
τήν
ἐπιθυµία του θάφτηκε ἐκεῖ, στήν
µεγαλύτερή του ἀνακάλυψη καί
ἀπό τίς σπουδαιότερες τοῦ αἰώνα.
Στήν προϊστορική πόλη τοῦ
Ἀκρωτηρίου ἡ ἐντυπωσιακότερη
τοιχογραφία πού βρέθηκε ἦταν
ἐκείνη µέ...
Α) τούς βασιλεῖς νά δέχονται δῶρα
ἀπό τούς ὑπηκόους τους
Β) τά πολύχρωµα βράχια, τά κόκκινα
κρῖνα καί τά χελιδόνια
Γ) τούς ἀρχαίους Τούρκους πολεµιστές νά κρατᾶνε κοµµένα κεφάλια
Δ) τόν παππού τοῦ Μητσοτάκη

2) Τήν 1η Ὀκτωβρίου τοῦ 1974 ὁ
Κεφαλλονίτης καί κορυφαῖος ἀρ-

3) Στίς 4 Ὀκτωβρίου τοῦ 1974 ὁ
Κωνσταντῖνος Καραµανλῆς ἱδρύει
τή Νέα Δηµοκρατία. Μέ βάση ὅσα
γνωρίζουµε σήµερα, ἀνήµερα τῶν
35ων γενεθλίων του τό κόµµα θά
γιορτάσει µέ...
Α) νίκη
Β) θρίαµβο
Γ) ἦττα
Δ) διασυρµό

χαιολόγος Σπυρίδων Μαρινᾶτος
γλιστρᾶ στόν χῶρο τῶν ἀνασκα-

4) Στίς 8 Ὀκτωβρίου τοῦ
1827 γίνεται ἡ ναυµαχία
τοῦ
Ναυαρίνου,
στήν
ὁποία
ὁ
στόλος
τῶν
Μεγάλων Δυνάµεων (µέ 27
ἰσχυρά πλοῖα) κατανικᾶ
τόν
τουρκοαιγυπτιακό
στόλο τῶν 89 σκαφῶν
καί 41 µεταγωγικῶν. Τήν
σύρραξη
προκάλεσε
ἡ
ἀλαζονική
στάση
τοῦ
Ἰµπραήµ πού χτύπησε τή
βάρκα µέ τή λευκή σηµαία καί
τούς ἀγγελιαφόρους κι ἄρχισε νά

Η ΜΑΙΓΑΛΗ ΣΗΝΕΝΤΕΦΞΗ
ΤΟΥ Γ.Α.Π. ΣΤΟΝ «Α»
Συνέχεια από σελ. 12
Εγώ εδώ και χρώνια έχω πολούς φηλόλογοι…φηλόλογους
δίπλα μου που μου παραδείδουν ταχοίρειθμα μαθήματα της
εληνικής και παινέβουν μάλιστα και την εξηπνάδα μου! Και
ήδατε ασφαλός πώσα βύματα προώδου έχο κάνη! Εκείνο βέβαια
το επιρηματεικό κατηγωρούμενο ποτέ μου δεν το χώνεψα, αλλά
πάντως ότι το ηποκοίμενο του ρύματος δεν μπαίνει ποτέ σε
πτώση γενοική το αιμπέδοσα εντέλει μια χαρά! (Πάντως, τι να
σας πω, πολλύ ζώρηκη αυτή η κολογλώσα, ποιοι παλιομαλ…
πήγαν και την ανακάληψαν)!
- Τι απαντάτε σε όσους σας επικρίνουν για ενδοτισμό στα
εθνικά θέματα;
- Βρε πχια εθνικά θαίματα, εμαίνα βασικά για άλλο με
επικρήνουν! Δεν ανυσηχώ όμως πια, γιατή οι ψυχολώγοι
μου με τα πολλά με έποισαν ότι το IQ μου είναι τελικά πολλή
μεγαλίτερο απ’ όσο κι ο ίδιος φανταζόμουν (δηλαδή 2 μονάδες
παραπάνω από της λοβοτομημένης αμοιβάδας). Όσο για τους
άλους που με ροτύσαται, πωταί δεν με απασχώλησαν, γιατή
εξαρχίς η Δαμανάκυ και ο Μπήστης μου ήπανε ότι πρώκειτε
για ελάχιστους εθνικόφρωνες κομπλεξικούς σκωταδδιστές και
να μη χάνω τον ήπνο μου γι’ αυτούς! Πού να ξαίρουν δηλαδή
τώρα κι αφτοί η κάφροι απώ σωσιαλησμώ!»
- Υπάρχουν πάντως και πολλοί που σας πιστεύουν.
- Φυσηκά! Με πιστέβουν ώλοι οι ψαγμένοι και σινηδοιτω (γ…
την κωλογλώσσα σας!) συνειδητο (ουφ, το ’πα!) πειημαίνοι
πολίτες! Και μ’ αγαπούν ασφαλός και οι νέοι, που τους αρέση
το νεανικό στυλάκι μου και η έφεσή μου στα σπορ (εξαιρούμε
φυσηκά κήνη τη σαβούρντα τότε με τω πωδύλατο, καθώς κε
την καλοκερηνή μου περηπέτηα, τότε που βούτηξα στην Εύβοια
και με μαζέψανε στη Τζιά)! Κηρίως όμος με εκτημούν για της
σοσιαληστικές μου απώψεις!
- Ασφαλώς! Είναι γνωστές άλλωστε οι ιδέες σας για

κανονιοβολεῖ κατά τῶν Δυτικῶν.
Ποιές ἦταν οἱ ἀντιδράσεις στό
Λονδῖνο γιά τή ναυµαχία καί τήν
κατάληξή της;
Α) Ὁ Ἄγγλος πρωθυπουργός µίλησε
γιά µεγάλη νίκη καί ἐπικείµενη
ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδας
Β) Ὁ Ἄγγλος πρωθυπουργός
µίλησε γιά τήν µεγάλη εὐκαιρία
πού προσφέρεται γιά τά ἀγγλικά
συµφέροντα στήν Ἀνατολή
Γ) Ὁ Ἄγγλος πρωθυπουργός µίλησε
γιά τόν γενναῖο ναύαρχο Κόρδιγκτον
πού ἔσωσε ζωές Χριστιανῶν
Δ) Ὁ Ἄγγλος πρωθυπουργός µίλησε
γιά «ἀτυχές καί ἀπαίσιο γεγονός»
καί κάποιοι ζήτησαν τήν παραποµπή
τοῦ Κόρδιγκτον σέ ναυτοδικεῖο
5) Στίς 11 Ὀκτωβρίου τοῦ 1822 ἡ

Μαντώ Μαυρογένους ἔρχεται
στή Μύκονο καί διώχνει τούς
Ἀλγερινούς πειρατές µέ τά δύο
πλοῖα της. Εἶναι ἡ ἔναρξη τῆς
πολύχρονης προσφορᾶς της στόν
Ἀγώνα, γιά τόν ὁποῖον διέθεσε
ὅλη τήν περιουσία της. Γιά τήν
µοναδική δραστηριότητά της,

συνολικά, ὁ µέν Καποδίστριας
τῆς ἀπένειµε - τιµή µοναδική
σέ γυναίκα - τό ἀξίωµα τοῦ
ἐπίτιµου
ἀντιστράτηγου
καί
τῆς παραχώρησε κεντρικό σπίτι
στό Ναύπλιο, ὁ δέ Κωλέττης τήν
καταδίωξε µέ κάθε τρόπο, µέ
ἀποτέλεσµα νά πεθάνει στήν Πάρο
πολύ φτωχή καί λησµονηµένη. Ὁ
πατέρας τῆς ἡρωίδας ἦταν...
Α) Φτωχός κτηνοτρόφος τῆς Τζιᾶς
Β) Φτωχός ναυτικός τῆς Πάρου
Γ) Πλούσιος ἔµπορος τῆς Τεργέστης
Δ) Πλούσιος µόδιστρος τῆς Μυκόνου
6) Στίς 12 Ὀκτωβρίου τοῦ 1944 λήγει
ἡ γερµανική Κατοχή τῆς Ἀθήνας,
µέ τίς καµπάνες νά χτυποῦν
χαρµόσυνα καί χιλιάδες κόσµου µέ
τή γαλανόλευκη νά πανηγυρίζουν
στούς δρόµους, νά ἀσπάζονται
ἀλλήλους
λέγοντας
«Χριστός
Ἀνέστη», νά ψάλλουν τόν ἐθνικό
ὕµνο... Βεβαίως σέ ἑνάµιση µήνα
ὁ Ἐµφύλιος θά ἔδινε τέρµα στή
γιορτή καί στίς ἐλπίδες, ὅµως ἄς
µείνουµε στή εὐτυχισµένη σκηνή
τῆς 12ης Ὀκτωβρίου. ποιά θά ἦταν
ἡ ἀντίδραση µπροστά στό θέαµα
αὐτό ἑνός µοντέρνου, ἑλληνέζου
ἐκσυγχρονιστῆ;
Α) Θά ξερνοῦσε ἀπό τό θέαµα τοῦ
ἐθνικιστικοῦ παροξυσµοῦ
Β) Θά ἔτρεχε νά φύγει µαζί µέ τά
γερµανικά καµιόνια πού ἀποχωροῦσαν ἀπό τήν Ἑλλάδα
Γ) Θά ζωνόταν ἐκρηκτικά καί θά
ἀνατιναζόταν µέσα στό πλῆθος
Δ) Θά περίµενε σέ 52 µέρες γιά
νά πυροβολήσει αὐτός πρῶτος τή
διαδήλωση τοῦ ΕΑΜ στό Σύνταγµα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Β, 2Β, 3Γ, 4Δ, 5Γ, 6Δ

την αέναη σοσιαλιστική μετεξέλιξη του υστερούντος
ελλαδικού κοινωνικοπολιτικού γίγνεσθαι μέσα από μία
συνεχώς προϊούσα αλληλουχία ριζοσπαστικών δομικών
μετασχηματισμών!
- Α;
- Καλά…ας το αφήσουμε! Πείτε μου, τι σας έκανε εντύπωση
κατά την προεκλογική περίοδο που σε λίγο εκπνέει;
- Ε, αναμφήβολα η απώφαση του κυρίου Καραμανλή να μου
παραδώση τα κλειδηά του Μαξίμου! Πάνω που καθώμουνα
κι άρχιζα ένα ακώμη παιχνίδι με τα Πλεημομπίλ και τα Γιου
Γκι Ο μου, έρχεται ο Λωβέρδος και μου λέη ότι θα γήνω
προθυπουργώς! Έγηναν όλα τώσο ξαφνηκά, καταλαβένετε!
- Φυσικά! Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε πρόεδρε.
Πριν από αρκετούς μήνες είχατε έρθει και στην πόλη μας.
Αλήθεια, πώς σας φάνηκε;
- Μου άραισε πάρα πολλή και ειδηκά το Πήλιο, που το βρήκα
μαγεφτικό»!
- Μά... μήπως μπερδευτήκατε λίγο; Σας θυμίζω ότι μιλάω
για την Κομοτηνή! Εκεί είχατε έρθει!
- Α ναι; Ε, πείτε το ντε! Κι έλεγα κι εγώ, τι γυρέβουνε τόσα
τζαμιά στο Βόλο!
- Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να σας ξαναδούμε
και ως πρωθυπουργό πλέον στην πόλη μας.
- Κοιτάξται, θα αίρθω πάλη σε μερηκούς μήνες, αλά
δυστηχώς όχι στην πόλη σας. Αφτή τη φορά μάλλον θα πάω
στην Κομοτηνή.
Αφτά ηπώθηκαν (ω παρντόν, μου το κόλλησε κι εμένα
το χούι)… αυτά λοιπόν ειπώθηκαν στη συνέντευξη του κ.
Παπανδρέου στον «Α». Στη συνέχεια ο υποφαινόμενος, αφού
παρέδωσε το κείμενο, αναζήτησε επειγόντως τον ψυχίατρό
του και αποχώρησε για ψαροντούφεκο και τσαπαρί στο
συντριβάνι της κεντρικής πλατείας. Εσείς μη μασάτε όμως! Ο
δρόμος για τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της ελληνικής
κοινωνίας έχει μόλις ανοίξει…
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Καθώς ὁ γέροντας Παΐσιος (19241994) ἀποτελεῖ ἴσως τήν κορυφαία καί
πλέον ἀγαπητή µορφή τοῦ σύγχρονου
Ἁγιονόρους, ἡ βιβλιογραφία γύρω ἀπό
τό πρόσωπό του πληθαίνει. Μέσα ἀπό
τόν «Ἀντιφωνητή» ὁ φίλος κ. Ἀθανάσιος
Ρακοβαλής προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ τήν
ἀνωτέρω εἰκονιζόµενη ἔκδοση - περίληψη τοῦ πληρέστατου «Βίου Γέροντος
Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου» (τοῦ ἱεροµονάχου Ἰσαάκ). Ἁπλῶς µᾶς τό ζητᾶτε.
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Ευρώπη, ερχόμαστε!

Για πρώτη φορά στην πόλη Ρίζε, στην
οδό Ατατούρκ, λειτούργησε (σε εμπορικό
κέντρο) κυλιόμενη σκάλα. Αρκετοί κάτοικοι
δυσκολεύτηκαν και κάποιοι έπεσαν. Ο ιδιοκτήτης είπε να μη φοβάται ο κόσμος και
το προσωπικό είναι εκεί για να βοηθήσει.
Πάντως αρκετές γυναίκες μπόρεσαν ν’ ανέβουν
μόνον όταν σταμάτησαν να κινούνται οι σκάλες
(29-9-09, εφ. Νέτγκαζετε)
Γυναικεία δικαιώματα
Στο χωριό Τασολάρ της Μαλάτιας πριν 27
χρόνια η οικογένεια της την πάντρεψε έναντι
χρημάτων με κάποιον πολύ μεγαλύτερο της.
Σήμερα η Μπεγιάζ Ντιβαρτζί περιγράφει:
«Η μάνα κι ο πατέρας μου στα 15 μου, μου
είπαν πως με έδωσαν σε κάποιον. Ήρθε ο
Φαΐκ Ντουβαρτζί και με πήρε, λες και έπαιρνε
αγελάδα, και με πήγε στο χωριό. Η οικογένεια
μου με έδωσε έναντι χρημάτων. Δεν ξέρω το
ποσό, αλλά δεν νομίζω να πήραν πολλά. Από
μένα ήταν πολύ μεγαλύτερος, τόσο που όταν
παντρευτήκαμε, είχε γιο φαντάρο. Λόγω των
παιδιών του σκέφτηκα πως είτε υπάρχει άλλη
σύζυγος, είτε παντρεύτηκε και χώρισε. Όταν
αρχίσαμε να ζούμε μαζί, άρχισε να φέρνει και
τις άλλες γυναίκες του στο σπίτι. Από τις 6
γυναίκες του η μία ζούσε στο χωριό και οι άλλες
στην Μαλάτια και στην Κωνσταντινούπολη» Η
Μπεγιάζ άρχισε να φεύγει από το σπίτι, αλλά
κάθε φορά η οικογένειά της την έστελνε πίσω:
«Επειδή δεν είχα άλλο μέρος να πάω, πήγαινα
στην οικογένεια μου. Και αυτοί κάθε φορά με
πίεζαν και με έστελναν πίσω. Όταν έκλεισα τα
18 μου, χώρισε την πρώτη γυναίκα του και με
παντρεύτηκε επίσημα». Η Ντιβαρτζί λέει πως
έφερε στον κόσμο ένα αγόρι και 9 κορίτσια,
και τα 3 εξ αυτών τα πάντρεψε. Και προσθέτει:
“Ο άντρας μου πέθανε πριν 4 χρόνια. Στο
χωριό ζει μόνο μια από τις γυναίκες του με 3
παιδιά. Οι άλλες σε άλλα μέρη. Τρία κορίτσια
μου πάντρεψα και 4 από τα παιδιά μου πάνε
σχολείο”. Η Ντιβαρτζή λέει πως επειδή στο
σπίτι υπάρχει ψυγείο και τηλεόραση αλλά όχι
φιάλη, μαγειρεύει τα φαγητά της στην μασίνα
με τα ξύλα.
(19-9-09, εφ. Νέτγκαζετε)
Ο αθώος δολοφόνος
Ό Άρειος Πάγος αποφάσισε πως ο επιλοχίας
που πυροβόλησε 7 φορές με αυτόματο όπλο
και σκότωσε άτομο που πετούσε πέτρες
στις Δυνάμεις Ασφαλείας στο Σιίρτ, δεν θα
τιμωρηθεί. Δικαιολογεί την απόφαση του,
λόγω των “ιδιαιτεροτήτων της περιοχής”
παρά την αντίθετη άποψη του εισαγγελέα που
είπε πως θα έπρεπε να πυροβολήσει στον αέρα.
Το 2005 ο επιλοχίας G.Y. βρέθηκε μαζί με
δύο άλλους στρατιώτες εν μέσω σύγκρουσης
150-200 ατόμων που θέλαν να κάνουν
ανακοίνωση τύπου με την αστυνομία. Κάποιοι
διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και τραυμάτισαν
ελαφρά δύο στρατιώτες. Τότε ο G.Y. έβγαλε
από το παραθυράκι του τζίπ το ΜΠ5 του και
πυροβόλησε. Με μια ριπή προς το πλήθος,
σκοτώθηκε ο Αμπντουλάχ Αϊγκάν. Στη δίκη ο
G.Y. αθωώθηκε. Μετά από έφεση η υπόθεση
έφτασε στον Άρειο Πάγο. Μετά την απόφαση
αυτή, αν σε παρόμοιες περιπτώσεις κάποιος
αρμόδιος για την Ασφάλεια πυροβολήσει
αυτούς που πετάνε πέτρες, δεν θα τιμωρείται.
(22-9-2009, εφ. Μιλλιέτ)

Ἀντιφωνήµατα
Ἀµερικανορωσική σύγκλιση µέ τό Ἰράν
νά τήν πληρώνει; Πάντως οἱ πύραυλοι
δέν πᾶνε καλένδες λόγῳ ἰδεολογίας µά
λόγῳ ἀφραγκίας - ἀοπλίας τῶν ΗΠΑ

στή µέση τίς προεκλογικές του φούριες,
γιά χάρη τοῦ Clinton Global Initiative καί
τῆς Σοσιαλιστικῆς Διεθνοῦς (Μπλαίρ,
Σολάνα, Ταλάτ, Πέρες...)

Ὅσο γιά τήν φιλοπολεµική στάση τοῦ
Σαρκοζί, ποιά ἡ ἔκπληξη; Θυµηθεῖτε γιά
ποιόν µιλᾶµε, γιά ποιές ὑπηρεσίες λένε
ὅτι δουλεύει καί ὅλα ἐξηγοῦνται.

Τί νά γίνει παιδιά, καλές καί οἱ ἐκλογές
ἀλλά ὁ διεθνής σοσιαλισµός εἶναι πολύ
σοβαρή ὑπόθεση γιά νά µείνει ἀκέφαλη

Ἰδιωτικοποιήσεις ἀ λα Πέρσικα: Τόν
ἔλεγχο τοῦ ἰρανικοῦ ΟΤΕ ἀπέκτησαν οἱ
Φρουροί τῆς Ἐπανάστασης, ἐνῶ τό 40%
τῶν τερµατικῶν σταθµῶν στήν πετρελαιοβιοµηχανία µοιράζεται στόν λαό
Ντάξει, καί κεῖ δέν θά λείπουν τά λαµόγια ἀλλά ἴσως ἐπωφεληθεῖ καί κάποιος
ἄλλος. Ἄν γινόταν κι ἐδῶ ἔτσι, θά τίς
συζητούσαµε τίς «µεταρρυθµίσεις»...
Συνέδριο «Ἄρνηση καί Δηµοκρατία στήν
Εὐρώπη» θά γίνει στήν Εὐρωβουλή
(6/10/09), µέ στόχο τήν περαιτέρω ποινικοποίηση τῆς ἱστορικῆς ἔρευνας
Και ναί µέν εἶναι καί οἱ Ἀρµένιοι φίλοι
µας κοντά στούς Ἑβραίους διοργανωτές
ὅµως τό λογικό σχῆµα πάσχει: Τί θά πεῖ
π.χ. συνέδριο «Μαφία καί Διαφάνεια»;
Βρετανία: Μποϋκοτάζ καί κυρώσεις
κατά τοῦ Ἰσραήλ ἀποφάσισε (17/9/09)
τό ἐργατικό συνδικᾶτο TUC τῶν 6,5 ἑκ.
µελῶν καί ἀναθεώρηση τῶν σχέσεών του
µέ τό ἰσραηλινό συνδικᾶτο Histadrut

Ἄλλη µία µαρτυρία ἀπό τή Frontex πού
περιπολεῖ στά Ε/Τ σύνορα ἦρθε νά ἀποδείξει ὅτι ἡ Τουρκία ἐπισήµως σπρώχνει
τήν λαθροµετανάστευση στή χώρα µας
Γιατί; Γιατί εἶναι δυστυχεῖς ἄνθρωποι
ἀπό ρηµαγµένες χῶρες καί οἱ πονόψυχοι
Τοῦρκοι µπάτσοι τούς βοηθοῦν ἀνιδιοτελῶς νά βροῦν ἕναν τόπο νά ριζώσουν

νεια Τσ. στό Μέγα Δέρειο σοῦ χρεώνει
κουβέντες πώς θά διώξεις τή Χαρά ἀπό
τό σχολεῖο µόλις ἀναλάβετε. Πρόσεξέ το.
Τί εἶπε ὁ τουρκοµουφτής Α. Μέτε στούς
Τούρκους στό Λονδῖνο; Ὅτι µπορεῖ µέσα
στούς 240 ἰµάµηδες µπορεῖ ἡ Ἑλλάδα νά
διορίσει καί ...παπάδες γιά τά τζαµιά! Καί
δέν τά λέει µόνο, µά καί τόν ἀκοῦνε!
Πῶς σᾶς φαίνεται ἕνας δηµοσιογράφος
(΄Ιλχάν Τ.) νά µετέχει σέ διαδικτυακές
συζητήσεις καί νά ἔχει σῆµα του τή
σηµαία τῆς ...ἀνεξάρτητης Δ. Θράκης;
Συµβολική κατάληψη τῆς Ἐµπορικῆς
Τράπεζας Κοµοτηνῆς ἀπό τούς ἐργαζόµενους τοῦ Λαναρᾶ. Πότε θά δοῦµε
προκοπή; Ὅταν δέν θἄναι συµβολική!

Κι ἀπορῶ, γιατί γελᾶτε σάν µαλάκες;
Ὅταν τά λέει δηλαδή αὐτά ὁ σύριζα,
πῶς τ’ ἀκοῦτε σοβαροί;
Ἄρχισαν νά µοιράζονται οἱ Η/Υ στά
γυµνάσια, ὥστε νά ἀποτελειώσουν ὁριστικά τό ἐκπαιδευτικό κλῖµα στίς τάξεις.
Τό ΥΠΕΠΘ ἄραγε πῶς τό φαντάζεται;
Στό περιοδικό Passport πού κυκλοφορεῖ
ὑπάρχει 30σέλιδο ἀφιέρωµα στά Ποµακοχώρια τῆς Θράκης. Μήν τό χάσετε!
Ἐξαιρετική ἡ Παπαρήγα στήν Κοµοτηνή
τόνισε τήν ἐπιβεβληµένη σύζευξη πατριωτισµοῦ καί διεθνισµοῦ. Τά ξεχασµένα
αὐτονόητα.

Ἔτσι, µετά τήν Ἰρλανδία καί τή Νότιο
Ἀφρική ἦρθε ἡ σειρά τῆς ἀγγλικῆς κοινωνίας (πού οὕτως ἤ ἄλλως εἶναι ἀξιοθαύµαστη). Ἐδῶ κάτι ἀπό τή ΓΣΕΕ;

Παρούσα ἡ Χρυσή Αὐγή στίς ἐκλογές
(καί στή Θράκη). Εὐτυχῶς οἱ πρακτοριές
γιά τήν ἀπαγόρευσή της δέν πέρασαν, ἡ
ποινικοποίηση τοῦ ἐναντιόφρονος ἀργεῖ.

Στήν Ἀµερική πῆγε ὁ ΓΑΠ, ἀφήνοντας

Πρός τόν βουλευτή Γ. Ντόλιο: Ἡ οἰκογέ-

Η ΜΑΙΓΑΛΗ ΣΗΝΕΝΤΕΦΞΗ
ΤΟΥ Γ.Α.Π. ΣΤΟΝ «Α»
Δημοσιεύουμε σήμερα, αγαπητοί φίλοι, την πολύκροτη
συνέντευξη που μας παραχώρησε μέσω chat ο (διαφαινόμενος

ως βέβαιος) νέος πρωθυπουργός της χώρας Γ. Παπανδρέου.
Σας αφήνουμε να εντρυφήσετε, προειδοποιώντας σας ωστόσο
ότι για οτιδήποτε πάθετε από δω και πέρα, ουδεμία ευθύνη
φέρει το παρόν έντυπο…
- Κύριε Παπανδρέου, καλησπέρα! Σας γράφω από
Κομοτηνή!
- Α, ναι, εκήνη η πόλη με τον φάρο στο λημάνι, όπου μήλισα
πριν από αίνα μήνα! Σταίλνω τους χερετισμούς μου σ’ εσάς
και σε ώλον τον περύφανο λαό της Μακαιδονίας!
- Εεεε…ναι, σας ευχαριστούμε! Θα ήθελα λοιπόν αρχικά
να σας ρωτήσω ποιο ήταν κατά τη γνώμη σας το κύριο
συμπέρασμα αυτής της προεκλογικής περιόδου.
- Διατρανόθηκe απλός για μια ακόμη φωρά η πρόθεση του
λαού για ανατρωπύ αφτής της κιβέρνησης, που επή 5 χρώνια
θεορούσαι το κράτος ως λάφηρο και δρούσαι μώνο πελατυακά
και ρουσφαιτωλογηκά.

Ὅσα γράφαµε πρίν 15 µέρες γιά
τίς ἀποκαλύψεις τῆς γενναίας
τουρκοαµερικανίδας
Σιµπέλ
Ἔντµοντς σχετικά µέ τό τουρκικό
λόµπυ καί τίς ἀµερικανοεβραϊκές
του ἀβάντες, τά κάνει πρῶτο θέµα
στό νέο τεῦχος του τό American
Conservative. Γιά νά ξέρετε πόσο
µπροστά εἶστε διαβάζοντας τόν
«Ἀντιφωνητή»...

- Στις ομιλίες σας, πέραν των καθαρά πολιτικών θεμάτων,
αναφέρετε πολύ συχνά και τον όρο «πράσινη ανάπτυξη».
Αναφέρεστε δηλαδή και σε θέματα οικολογικής συνείδησης
και ανάπτυξης, για το οποία δηλώσατε ότι θα τα
αντιμετωπίσετε με αποφασιστικότητα, όταν αναλάβετε την
κυβέρνηση.
- Ασφαλός! Ήπα πωλές φωραίς ότι η πράσυνη ανάπτηξη ήνε μια
ανάπτηξη την ωποία θα αναπτήξουμαι! Τα ηκολογηκά ζυτίματα
μας απασχωλούν ηδιαίταιρα! Κοιτάξται για παράδυγμα το
φενώμενο του θαιρμοκυπείου, που είνε πραγματικά μύζον
ζήτιμα! Θα δόσουμαι λοιπόν επηδωτίσης, ώσται η αγρώτες
μας να φτηάξουν κε άλα θαιρμωκύπεια κε αίτση θα αφξυθή
ακώμη παιρρησώταιρω οι αγρωτοικί παραγογή. Για το άλο
πάλι που ήπα, είτανε ιδέα της μαμάς, που πρην απώ μερηκούς
μήνες μου ήπε: “My boy, don’t forget to tell the natives
something extraordinary”. “Να τους πω για τη Μπίμπι Μπο»
τη ρώτησα «και το παπάκι που έχω στη μπανιέρα”; “No, you
bloody dumb!» μου ήπε εκήνη. “Speak to them about the
Green Development”. Ε, κι εγώ ληπόν αφτό έκανα! Θα έλεγα
βεβέως και για άλα σωβαρά ζητείματα που θα επηλύσουμαι
εμής οι σωσηαλιστές, όπως ο πρωβληματικός οργασμός του
αφρικανηκού χεληδονιού και η στητική ανεπάρκυα του κόκινου
τερμίτη εξετίας των φειτοφαρμάκων, αλά ήπα τελυκά να τ’
αφήσω για το επώμενο σηνέδριο της Σωσιαλιστικής Διεθνούς.
Ει πράσηνοι ανάπτηξυ άλλοσται ίνε αίνα μακρωπρόθαισμω
πρώγραμμμα».
- Αυτές οι δηλώσεις σας πάντως προκάλεσαν αρκετά
σχόλια, όπως π.χ. το ότι είστε γενικόλογος και ασαφής...
- Κυτάξτε, εγώ σε λήγο θα ήμαι πια προθυπουργώς και αφτό
από μώνο του πολή απλά δήχνει ότι όσοι με κατηγωρούν, το
μόνο που κατάφεραν τεληκά ήναι μηδέν στο πηλήκιο! Ούτως
ή άλλλως όμως, όλα αφτά είνε κακοείθηες, όπως κι εκήνα που
λένε για τα εληνικά μου!
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