Ἀντιφωνητὴς
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

Φιλάνθρωποι παζαρτζῆδες
καί ἐκδιδόµενη τοπαρχία

Τό φιλανθρωπικό (µ)παζάρ’ στό κεντρικό πάρκο τῆς Κοµοτηνῆς
(10-11 Ὀκτ.) εἶχε τεράστια ἐπιτυχία. Μέ µπροστάρη τόν Σύλλογο
Ἐπιστηµόνων Μειονότητας καί χορηγό τό ...τουρκικό Προξενεῖο (ἡ
σύζυγος τοῦ Προξένου εἶχε τό γενικό πρόσταγµα), κουβαλήθηκε
κόσµος καί κοσµάκης µέ λεωφορεῖα (...) ἀπό τούς τρεῖς θρακικούς
νοµούς, µέ στόχο νά προβληθεῖ ἡ παρουσία τοῦ µουσουλµανικοῦ
στοιχείου καί νά µαζευτοῦν χρήµατα γιά τό ...Νοσοκοµεῖο
Κοµοτηνῆς! Ἐκεῖ, µέσα στό καρακιτσαριό τῶν πάγκων, δίπλα στόν
Τοῦρκο Πρόξενο, στούς προέδρους τῶν παράνοµων σωµατείων,
στούς ψευτοµουφτῆδες καί στό κακό συναπάντηµα, βρέθηκαν
ὁ ὑπερνοµάρχης Γ. Μηνόπουλος, ὁ νοµάρχης Ἄ. Γιαννακίδης, ὁ
δήµαρχος Κοµοτηνῆς Δ. Κοτσάκης, ὁ δήµαρχος Ἰάσµου Κ. Ἀµούτζας
καί ὁ πρέσβης Ἀλ. Ἀλεξανδρῆς τοῦ τοπικοῦ γραφείου τοῦ ΥΠΕΞ!
Δηλαδή σάν νά λέµε ὅτι ὅλη ἡ τοπική Αὐτοδιοίκηση ὄχι µόνο δέχεται
νά συνδιοργανώνει ἐκδηλώσεις µέ τό Προξενεῖο τῆς Τουρκίας ἀλλά
καί καταδέχεται νά παίρνει χρήµατα ἀπό τή συνδιοργάνωση αὐτή
γιά τό νοσοκοµεῖο τῆς πόλης! Νά εἶναι τόσο ἀφελεῖς ὅλοι αὐτοί,
ὥστε νά τούς διαφεύγει ἡ σηµασία τῶν ὀργανωτικῶν σχηµάτων καί
ἡ στοχοθεσία τῶν δωρεῶν, τό ἀποκλείουµε. Νά τήν παραβλέπουν γιά
χάρη τῶν κόκκινων κουκιῶν (σ’ ἕναν χρόνο ἔχουµε τοπικές ἐκλογές),
δέν τό ἀποκλείουµε. Κάπως ἔτσι, λοιπόν, ἐπισήµως καί θεσµικῶς, ὄχι
µόνο πηδιόµαστε ἀλλά παίρνουµε καί τό κατιτίς µας!

ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ Η ΝΤΟΡΑ...

Καθώς πλησιάζει ἡ µέρα διαδοχῆς στή Νέα Δηµοκρατία, µαθαίνουµε ὅτι ἡ
Ντόρα ἀνεβαίνει! Τί νά πεῖς; Αὐτός ὁ χῶρος οὔτε νά διαλυθεῖ εἶναι ἄξιος...
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Νέα Ἐποχή ΠαΣοΚ
Πρῶτα δείγµατα γραφῆς τῆς νέας
κυβέρνησης καί δέν θά σταθῶ
στήν κατάργηση τοῦ ὑπουργείου
Μακεδονίας - Θράκης. Οὔτε στήν
ἐπίσκεψη στήν Τουρκία τοῦ ΓΑΠ,
ἀκόµα δέν ἀνέλαβε: ἴσως σέ κάτι
καλό στόχευε (θετικό πού ἀνέφερε
καί «στρατεύµατα Κατοχῆς» µέσα
στά µοῦτρα τους). Ἡ κατάργηση
ὅµως τοῦ προθέµατος «ἐθνικῆς»
µπροστά ἀπό τό «Παιδείας» καί
τό «Ἄµυνας» στούς τίτλους τῶν
ὑπουργείων σαφέστατα δείχνει
κάτι, τοὐλάχιστον µιά ἀλλεργία
τῶν κρατούντων γιά ὅ,τι ἐθνικό
- ἔστω καί στά λόγια (ὅπως ἦταν
δηλ. µέχρι τώρα).
Δέν θέλουµε νά εἴµαστε προκατειληµένοι ἔναντι τῆς νέας κυβέρνησης - ὅπως δέν εἴµαστε κι ἔναντι
οἱουδήποτε - δέν εἴµαστε ὅµως
καί tabula rasa! Τήν ἄποψή µας
γιά τόν ΓΑΠ καί τό ΠαΣοΚ τήν
γράψαµε πολλάκις, ὅµως τώρα θά
περιµένουµε ἀναµφίλεκτα δείγµατα πολιτικῆς, κρυφοελπίζοντας
ὅτι κάπου, σέ κάποιον τοµέα, θά
βελτιωθοῦν τά πράγµατα. Ἐµεῖς
λοιπόν ὡς «Α» δίνουµε, µαζί µέ τόν
ἑλληνικό λαό, µιά περίοδο χάριτος
στή νέα Κυβέρνηση - ἄλλωστε οἱ
πρῶτες 100 µέρες χρειάζονται γιά
νά καταλάβουν ποιός θά κάνει τί
- ἐλπίζοντας ὅτι τελικά θά συνδυάσει τήν ἐντιµότητα τοῦ Γιώργου
καί τίς ἱκανότητες τοῦ ΠαΣοΚ κι
ὄχι τό ...ἀντίθετο, Θεός φυλάξοι.

- Πᾶµε!
Γ.Α.Π.
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Νόµπελ Εἰρήνης
στόν Ὀµπάµα

Τόση αἰώνια εἰρήνη µοίρασαν τά στρατά του...

Πολύς κόσµος ἐξεπλάγη γιά τήν
ἀπονοµή τοῦ Νόµπελ Εἰρήνης στόν
νέο Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ, Μπαράκ
Ὀµπάµα. Ἄλλος τό δικαιολόγησε
µέ τό «ὅραµα» τοῦ Ὀµπάµα γιά τήν
εἰρήνη, ἄλλος σκέφτηκε τήν µαταίωση
τῆς ἐγκατάστασης τῶν ἀµερικανικῶν
πυραύλων σέ Τσεχία - Πολωνία...
Ἐµεῖς ὅµως σᾶς ἀποκαλύπτουµε τήν
πραγµατική αἰτία: Ὅλοι ἀκούσατε τόν
βοµβαρδισµό τῆς Σελήνης µέ πύραυλο
πού «θά ἀναζητοῦσε νερό κάτω ἀπό τήν
ἐπιφάνειά της». Ἔ, λοιπόν, αὐτό εἶναι!
Ὁ Ὀµπάµα ἀποφάσισε νά στρέψει τούς
στρατόκαβλους τῆς πατρίδας του στή
Σελήνη, µπάς καί γλυτώσουν µερικοί
στή γῆ. Τούς ἔδωσε λοιπόν τό ἐλεύθερο
νά βοµβαρδίζουν κατά βούληση τό
φεγγάρι, ἀφοῦ ἄλλωστε στόν πλανήτη
µας δέν ἔµεινε καί καµµιά χώρα πού νά
µήν τήν ἔχουν χτυπήσει, καί πλήττουν.
Μ’ ἕνα σµπάρο δυό τρυγόνια! Εἶναι µετά
νά µήν τόν τιµήσει τό νοµπελχανεῖο;

Αὐτοί τά ὁµολογοῦν, ἐµεῖς ἀκοῦµε;
Γιά τούς ἄπιστους Θωµᾶδες, πού ζητοῦν
διαρκῶςἀποδείξειςγιάτόνρόλοτοῦτουρκικοῦ
Προξενείου Κοµοτηνῆς στά τοπικά πολιτικά
πράγµατα, παραθέτουµε τήν κάτωθι εἴδηση:
Τήν ἑποµένη τῶν ἐκλογῶν, στά Θάµνα
Ροδόπης ἡ «Συµβουλευτική Ἐπιτροπή»
κάλεσε σέ γεῦµα τούς µειονοτικούς πολιτευτές καί τόν ...Τοῦρκο Πρόξενο, Μουσταφά
Σάρνιτς, γιά µιάν ἀποτίµηση τοῦ ἐκλογικοῦ
ἀποτελέσµατος. Στήν ὡραία αὐτή µάζωξη
δέν προσῆλθαν κάποιοι (ὁ Ἰλχάν Ἀχµέτ τῆς
ΝΔ, ὁ Μουσταφά Μουσταφά τοῦ Σύριζα, οἱ
ὑποψήφιοι τοῦ ΚΚΕ...), ἀλλά ἦταν ἐκεῖ οἱ δύο
ἐκλεχθέντες καί τά φανατικότερα στοιχεῖα
ἀπό τίς κοµµατικές λίστες.
Μάλιστα ὁ Σύριζα στήν Κοµοτηνή ἔβγαλε
καί ἀνακοίνωση στήν ὁποίαν καταλόγιζε
µεροληψία ὑπέρ ἑνός κόµµατος (τοῦ ΠαΣοΚ)
τόσο τῆς Συµβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς, ὅσο
καί τοῦ Συλλόγου Ἀλληλεγγύης Τούρκων
Δυτικῆς Θράκης καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς τους
Ὁµοσπονδίας. Διαβάζουµε σ’ αὐτήν γιά
τούς προαναφερθέντες ὅτι κινήθηκαν «...
ἀπειλώντας καί θίγοντας πλατιά στρώµατα
τῆς κοινωνίας. Προσπάθησαν νά καταπνίξουν

τόν πλοῦτο σκέψης, τίς ἀναζητήσεις, ἐπεδίωξαν νά καθοδηγήσουν ἄνωθεν τήν κοινωνία
δηµιουργώντας τήν ἐντύπωση µιᾶς ἄβουλης
καί ἐλεγχόµενης µάζας». Καί καταλήγει: «Γι’
αὐτούς τούς λόγους δέν συµµετείχαµε στό
γεῦµα καί καλοῦµε ὅλους τούς δηµοκράτες
προοδευτικούς σκεπτόµενους ἀνθρώπους σέ
κοινή δράση γιά τόν ἐκδηµοκρατισµό αὐτῶν
τῶν δοµῶν». Σωστός ὁ Σύριζα, παρότι θά
θέλαµε νά τ’ ἀκούγαµε αὐτά κι ἄν ἡ γραµµή
ἤταν ὑπέρ τῶν ὑποψηφίων του. Πάντως εἶναι
µία εὐπρόσδεκτη, τολµηρή θέση.
Μά καί ἡ συζήτηση πού ἔγινε στό γεῦµα
δέν ἦταν ἐντελῶς ἀνέφελη. Σύµφωνα µέ
τά δηµοσιεύµατα τοῦ µειονοτικοῦ Τύπου
ὁ τουρκοµουφτής Ἀχµέτ Μέτε βγῆκε
καί δήλωσε ὅτι ὅλα πῆγαν πρίµα καί ἡ
Συµβουλευτική, τῆς ὁποίας προΐσταται, δέν
µεταχειρίστηκε ἰδιαιτέρως κανένα κόµµα
ἠ ὑποψήφιο (!) καί φυσικά καταδίκασε τίς
µοµφές ἐναντίον της. Μετά ἀπό αὐτόν πῆρε
τόν λόγο ὁ ὑποψήφιος Χασάν Μαλκότς τοῦ
Σύριζα στήν Ξάνθη καί διαφώνησε πλήρως.
Συνέχεια στή σελίδα 8
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Η ενορχήστρωση της ποίησης
στο τραγούδι της ζωής
«Του πλούτου αχορταγιά, τση δόξας πείνα,
του χρουσαφιού ακριβειά καταραμένη […]»
Γεώργιος Χορτάτσης, «Ερωφίλη», Γ 373-374.
Μια ακτινογραφία της διαχρονικής ανά την πορεία του ανθρώπου φιλοχρηματίας
του και των μικροτήτων που τον αγκιστρώνουν επιχειρεί η Ξανθιώτισσα ποιήτρια
Ελένη Δημητριάδου – Εφραιμίδου στην πέμπτη της ποιητική συλλογή με τον τίτλο
«Σκιά είναι».
Εκτείνοντας την ποιητική της ψυχογραφία
στα βάθη του χρόνου και των μυθολογικών
παραδόσεων, μα παράλληλα και στα ποικίλα
μήκη και πλάτη της Γης, η ποιήτρια ανιχνεύει
την εκδήλωση των ανθρώπινων ενεργειών
στη σκιά του χρήματος. Στην τροχιά του
κινούνται πρόσωπα θεϊκά και θνητά, με
περισσότερο ή λιγότερο σημαίνουσα θέση
στο κοινωνικό πλαίσιο της εποχής στην
οποία εντάσσονται. Από την Ευρυδίκη και
τον Ορφέα στα βάθη της αρχαιότητας, τον
Αθηναίο δημαγωγό Κλέωνα της κλασικής
εποχής, την Σαλώμη της Καινής Διαθήκης
μέχρι τον σύγχρονο μέσο άνθρωπο, σε μια
διαδρομή που διανθίζεται από θεματικά
παρεμφερή διαπιστωτικά μότο συγγραφέων
όπως ο Πίνδαρος με τον Σιμωνίδη μα κι η
Δημουλά με τον Βαρβέρη, καθώς κι από την Ελλάδα μέχρι το Βέλγιο, την Αγγλία
και την Αμερική δυτικά ή το Ιράκ ανατολικά, το χρήμα σκιάζει τις διαθέσεις και τα
βήματα των ανθρώπων.
Ό,τι «τρίζει/ σ’ άνεμο σκοτεινό» είναι το χαρτί των χαρτονομισμάτων, που
συσκοτίζει ακόμη περαιτέρω, με τη σκιά του, τις ανθρώπινες εκδηλώσεις. Το
χρήμα, πολλά υποσχόμενο και υποχθόνιο, παρασκηνιακά «κινεί τα πέπλα της
Σαλώμης» και σαγηνεύει με την προοπτική της οικονομικής ευχέρειας κάθε ματιά,
η οποία, στη θέασή του, γουρλώνει βλοσυρά κι αποκτά το στρογγυλό σχήμα των
κερμάτων αντικατοπτρίζοντάς το
(«Σκιά είναι», σελ. 20). Το χρήμα
Το πιο ουσιώδες
επικαλύπτει κάθε όνειρο, κάθε φως
(«Πώς ερμηνεύεται μια σκιά;», Το πιο ουσιώδες νόηµα
σελ. 21). Ακόμη κι ο θάνατος, «ο το κατανόησε το χρήµα.
περιλάλητος θεός/ που δεν φοβόταν Δεν λέει ψέµατα ποτέ στην απληστία,
εξουσίες», υποχωρεί μπροστά του:
αυτό είναι η μόνη αθάνατη σταθερά, την πιο κρυφή, του ανθρώπου,
η μόνη «αξία» («Αθανασία», σελ. ατραπό.
19). Ούτε καν μπορεί κανείς ν’
αποβιώσει, να κατεβεί «πια στον Άδη/ χωρίς λεφτά», είτε ανήκει στον αρχαίο κόσμο
και οφείλει τον οβολό στον περατάρη προς τον άλλο κόσμο Χάροντα είτε ανήκει
στον σύγχρονο κόσμο κι «οφείλει»
Η γούνα
να διατυμπανίσει την κοινωνική του
θέση και τη ματαιοδοξία του και μετά
«Απ’ τη φύση του έχει λοφίο κάθε
θάνατον, στήνοντας πολυτελέστατα
κορυδαλλός» Σιμωνίδης D.3.
μαρμάρινα Μαυσωλεία («Προς
Ευρυδίκην», σελ. 17).
Στο ποίημα, κανείς δεν προσέχει τον τίτλο.
Σ’ ένα ζοφερό, παρακμιακό ηθικά Προχωρεί κατευθείαν στο μεστό
σκηνικό η απληστία αναγνωρίζεται περιεχόμενό του.
ως «το πιο ουσιώδες νόημα» («Το πιο Ισχύει εδώ ευτυχώς, το «ένδον σκάπτε».
ουσιώδες», σελ. 28). Όταν κυριεύει
τους ανθρώπους, τότε τους λεηλατεί Στον άνθρωπο, όλοι προσέχουν τον τίτλο.
και τους ξεπουλά, καθώς «σε Την επιμελή διατριβή στο γυάλισμα
θρόνους, σ’ αξιώματα και δάφνες/ κι ας λείπουν οι προϋποθέσεις
ενέχυρο τα ιδανικά» τους βάζουν του περιεχομένου.
(«Αυτός ο κόκοράς σας», σελ.
22). Και πώς να μην ενεχυριάζουν Έχει αυχένα κι η καρδιά μου φαίνεται
τον εαυτό τους τη στιγμή που η και φτέρνα Αχιλλέα
κρατούσα αντίληψη απαιτεί όλοι κι αφήνει να χαθεί ο Προμηθέας της
πάνω τους να «προσέχουν τον τίτλο/ μέσα στους κύκλους του δερβίση.
[…] κι ας λείπουν οι προϋποθέσεις/
του περιεχομένου» («Η γούνα»,
σελ. 38-39). Όμως οι τίτλοι, η
οποιαδήποτε «Αρχή», καθιστούν
την ανθρωπιά είδος υπό εξαφάνιση
(«Τώρα
σπάζοντας»,
σελ.53).
Οι εξουσίες ενορχηστρώνουν τη
μελαγχολία, οξειδώνουν τα οστά των
νεογνών, άρα της ζωής, της νιότης
και της ελπίδας («Ενορχηστρώστε»,
σελ. 61). Οι εξουσίες προκρίνουν
το συμφέρον και συντηρούν την
αθλιότητα. Μα «το φως δεν ιδρύεται/
με το χέρι στην τσέπη» («Προς

Του Νασρεντίν του Χότζα είμαστε
συνδαιτυμόνες, σας θυμίζω,
που σε τραπέζια και σε δεξιώσεις,
τη γούνα του φορούσε
και της έλεγε: Φάε!
Κι απ’ το πολύ φάε-φάε,
έρχεται μια μέρα
που η γούνα βρομάει ξίγκια,
λίπη και αίματα.
(Πόσο θα άντεχε, νομίσατε,
μια γούνα
που δεν μπορεί να πλυθεί;)

Ευρυδίκην», σελ. 17), δεν εξαγοράζεται από το χρήμα, ούτε από την ευκολία, την
αλαζονεία, ακόμη και την αδιαφορία που υποδηλώνει η συγκεκριμένη σωματική
στάση. Υπό τις συνθήκες αυτές κάθε απόπειρα ανθοφορίας ελέγχεται ως μάταιη
(«Δεν είναι για πολύ τα μάταια», σελ. 52). Οτιδήποτε αγγελικό χάνει τα φτερά του
(«Κραχ», σελ. 29· «Δελτίον καιρού», σελ. 50) και καταδικάζεται σε χαμέρπεια.
Το αποτέλεσμα είναι να μην
Δεν είναι για πολύ τα μάταια
ευοδώνονται
οι
προσπάθειες
αγρύπνιας.
Η
«ολονυκτία»
«Τετέλεσται», είπε ο Μάης
(σελ. 62) επιχειρείται, όμως τα
στην περιβόητη Πρωτομαγιά.
πρόσωπα δεν την αντέχουν είτε
Τέλος του μήνα, «μάζεψ’ τα».
επειδή αποδεικνύονται μικρά,
Και τα λουλούδια και τους θούριους
δειλά και φοβισμένα («Ίδε», σελ.
και τα ποιήματά σου απ’ το χορτάρι.
63) είτε επειδή συμβιβάζονται
«Είμαι για κούρεμα».
γοητευμένα από τον απαγορευμένο
Δεν είναι για πολύ καιρό τα μάταια.
καρπό. Φυσιολογικά επέρχεται ο
εγκλωβισμός «στο ύπουλο πολικό
Προπάντων η ατίθαση ανθοφορία.
ψύχος/ της αδράνειας» («Και μια
σου λέξη», σελ. 70). Η μνήμη
κατακρημνίζεται («Μετέωρο», σελ. 26), ο τρόμος των καταδοτών κουκουλοφόρων
στοιχειώνει τις υπάρξεις («Μας παρακολουθούν», σελ. 27), η νάρκη θριαμβεύει
όσο την καλλιεργούν οι λουφαδόροι («Δεν ξενυχτούν οι Μυστικοί…», σελ. 32), κι
η ειρήνη ποδοπατείται, υποβάλλεται σε βασανιστήρια κι ατιμάζεται («Ένα μικρό
χτύπησε τύμπανο», σελ. 33· «Νασιρίγια», σελ. 34).
Με δεδομένη τη βαθιά παρακμή
Ολονυκτία
προκύπτει το ερώτημα αν είναι
δυνατή η αναστροφή της, αν
διαφαίνεται κάπου, έστω μακριά, Διανυκτερεύουμε πάλι.
ένας φάρος ελπίδας. Την απάντηση Φώτα ανοιχτά.
στη σύγχρονη αμηχανία, στις Αν τύχει και περάσουνε
αθόρυβα οι σκιές
απορίες της εποχής, φαίνεται πως
έξω από τα παράθυρα,
την έχουν τα όνειρα. Τα όνειρα
καρφώνοντας τα μάτια τους στα τζάμια,
«ξαναγεννούν την αθωότητα».
ποιος θα τρομάξει άραγε;
Όσο ο άνθρωπος ονειρεύεται
κι αντικρίζει τη θάλασσα
Αυτές που αιωρούνται αβέβαια,
ανυποχώρητη, έστω και πίσω απ’ ψάχνοντας να εκδικηθούνε τη διανυκτέρευση,
τα κάγκελα της φυλακής του, η ή τα δικά μας πρόσωπα
ελπίδα θ’ αχνοφέγγει («Αντοχή», που δεν αντέχουν την ολονυκτία;
σελ. 54). Τον ίδιο ελπιδοφόρο
ρόλο μπορεί να τον επωμιστεί και
η ποίηση. Με την επενέργεια της ποίησης η συμπυκνωμένη απάτη του κόσμου είναι
δυνατό να μερώσει, να ξαλαφρώσει, να γίνει πούπουλο, «φτερό». Η ποίηση υγραίνει
κι αναζωογονεί τις ανθρώπινες προσδοκίες, η ποίηση δροσίζει, από τις λέξεις της
ξεπετιούνται οι βλαστοί («Εσείς που θα βλαστήσετε», σελ. 71), η ίδια η υγιής ζωή.
Και μία λέξη λοιπόν είναι ικανή να ξυπνήσει τον ουρανό («Και μια σου λέξη», σελ.
70) και να αναπτερώσει κάθε αγγελικό πλάσμα που στερήθηκε το πέταγμά του.
Η Δημητριάδου – Εφραιμίδου αποστάζει από τις εμπειρίες μιας κατασταλαγμένης
ζωής έναν στοχασμό πικρό, μα κι
Αθανασία
εξαιρετικά στέρεο, που αποτυπώνει
ιδέες και συναισθήματα χωρίς να
Έχει παλιώσει ο θάνατος.
ωρύεται ή να κραυγάζει, παρόλο που
Δεν είναι πια ο περιλάλητος θεός
η θεματολογία του θα ευνοούσε την
που δεν φοβόταν εξουσίες.
ολίσθηση στην αντίστοιχη ευκολία,
κι ο οποίος βλέπει τελικά φως στο
Ένα παγόνι τώρα τον κοιτά, να τρίβεται
βάθος των σκοτεινών διαδρόμων. Με
και να διασπάται στους τοίχους,
εικόνες ευφάνταστες και διαυγείς,
έτσι όπως απλώνει την ουρά του
όπως εκείνη της ουράς του παγωνιού
με κυκλικά παρατεταγμένα…
που συντίθεται όχι από φτερά αλλά
από χαρτονομίσματα, με λόγο καθαρό
τα χαρτονομίσματα.
και συνάμα κρυπτικό, που λειτουργεί
πολυεπίπεδα, όπως συμβαίνει με
το φως που «δεν ιδρύεται/ με το
Ἀντιφωνητής
χέρι στην τσέπη» (υπονοείται τόσο
η ανθρώπινη φιλαργυρία όσο κι η
Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό
Ἔντυπο Γνώµης
αδιαφορία), με δυνατά εκφραστικά
Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρῆ 15,
σχήματα, όπως στην περίπτωση
691 00, Κοµοτηνή
της μνήμης που προσωποποιείται
Τηλέφωνο: 25310 81537
και κατακρημνίζεται, με ψυχική
Τηλεοµοιότυπο: 25310 81536
Ἠλ. διεύθυνση: karaiskk@otenet.gr
ειλικρίνεια,
εντιμότητα
και
www.antifonitis.gr
νηφαλιότητα, η ποιήτρια αλέθει
αγνά, «βιολογικά» αισθήματα,
Κωδικός 1380
ζυμώνει
ενάρετο
ήθος
κι
Ἔκδοση τοῦ σωµατείου
«ενορχηστρώνει» τη φωνή της
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ
τέχνης της στο τραγούδι της υγιούς
Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο:
Καραΐσκος Κώστας
ζωής, με μια επιθετική, αντισηπτική
Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
αγωγή ενάντια στις μολυσματικές
Ἐκτύπωση: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.
ασθένειες που διαχρονικά πλήττουν
τον άνθρωπο.
Ἐτήσια συνδροµή:
Ελένη Δημητριάδου – Εφραιμίδου,
«Σκιά είναι», εκδ. Αρμός, Αθήνα
2009, σελ. 80.
Γιάννης Στρούμπας

Ἰδιωτῶν 25 €
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κλπ: 50 €
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Ἀνα-γνώσεις
Τελικά δεν τούρκεψαν οριστικά...
Στα «ΝΕΑ» (30-9-09) το ρεπορτάζ για την τούρκικη λεηλασία σε βάρος του Ελληνισμού
της Κωνσταντινούπολης:
Μείζονος σημασίας απόφαση η οποία ανοίγει τον δρόμο σε χιλιάδες Έλληνες να
διεκδικήσουν ακίνητες περιουσίες στην Κωνσταντινούπολη. Η ετυμηγορία του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) για την υπόθεση των αδελφών Φωκά, η
οποία καταδίκασε ομόφωνα την Τουρκία, κατοχυρώνει το κληρονομικό τους δικαίωμα.
Με τη χθεσινή ομόφωνη απόφασή του, το ΕΔΑΔ όχι μόνο καταδίκασε την Τουρκία για
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην υπόθεση των αδελφών Φωκά, αλλά και
περιόρισε την Τουρκία στο δικαίωμα έφεσης, αφού ακόμη και η Τουρκάλα δικαστής που
συμμετείχε στη σύνθεση του δικαστηρίου ψήφισε υπέρ της καταδίκης της Άγκυρας. «Με την
απόφαση αυτή κατοχυρώνεται το κληρονομικό δικαίωμα Ελλήνων πολιτών σε ακίνητες
περιουσίες στην Κωνσταντινούπολη και ανοίγει ο δρόμος για τη θετική έκβαση και άλλων
αντίστοιχων υποθέσεων», δήλωσε χθες η υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη.
Η απόφαση δημιουργεί δεδικασμένο και παράλληλα αποκτά μεγαλύτερη σημασία εν όψει
της έκθεσης προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία η οποία αναμένεται
να εκδοθεί στα μέσα Οκτωβρίου, αλλά και εν όψει της αξιολόγησης της Τουρκίας τον
ερχόμενο Δεκέμβριο, καθώς υποχρεούται να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία και
να ανοίξει τα λιμάνια και τα αεροδρόμιά της στα κυπριακά πλοία και αεροπλάνα.
Σημειώνεται ότι η υπόθεση Φωκά, την οποία είχαν φέρει στο φως «ΤΑ ΝΕΑ» το 2003,
αφορά τον Γιάννη και τον Βαγγέλη Φωκά, Έλληνες υπηκόους που ζουν στην Κατερίνη,
αδελφούς της Πολυξένης Πιστικά, Ελληνίδας υπηκόου, η οποία το 1954 είχε υιοθετηθεί
από τον Απόστολο και την Ελισάβετ Πιστικά, επιφανή μέλη της ελληνικής ομογένειας
στην Κωνσταντινούπολη. Με βάση μυστικό προεδρικό διάταγμα του 1964, με το οποίο
δεσμεύθηκαν όλες οι περιουσίες Ελλήνων υπηκόων στην Τουρκία, τα αδέλφια της Πιστικά
στερήθηκαν το δικαίωμα να κληρονομήσουν την αδελφή τους, η οποία απεβίωσε τον
Απρίλιο του 2000. Ο δικαστικός μαραθώνιος που δικαιώθηκε χθες, άρχισε το 1991.
«Ύστερα από 18 χρόνια δικαστικών αγώνων, η απόφαση του ΕΔΑΔ δικαιώνει τους
αδελφούς Φωκά. Στο ΕΔΑΔ κερδίσαμε την αξιοπρέπειά μας», δήλωσε σχετικά ένας
από τους δικηγόρους της ομάδας, ο Δημήτρης Γκελντής από την Κατερίνη. Ο Αχιλλέας
Δημητριάδης, έτερος δικηγόρος, ο οποίος είχε αναλάβει και την υπόθεση της Κύπριας
Τιτίνας Λοϊζίδου, υπογράμμισε τη σημασία της απόφασης που «θα ανοίξει τον δρόμο
για τη διεκδίκηση περιουσιών Ελλήνων, τους οποίους το τουρκικό κράτος εμποδίζει να
κληρονομήσουν τις περιουσίες τους διότι δεν είναι Τούρκοι υπήκοοι». Σύμφωνα με τον Α.
Δημητριάδη, «οι αδελφοί Φωκά ζητούν αποζημιώσεις που ανέρχονται σε 19 εκατ. ευρώ
για απώλεια χρήσης της περιουσίας τους και διεκδικούν να πάρουν πίσω τα ακίνητα. Αν
δεν τα πάρουν πίσω, τότε θα ζητηθούν πρόσθετες αποζημιώσεις για την αξία τους».
Παπάς-σερίφης στο κέντρο της Αθήνας
Στην «Εσπρέσο» (7.10.09) το ρεπορτάζ τών Γ. Σταρίδα - Α. Αξιώτη για την αφτιασίδιωτη
πολυπολιτισμικότητα της μη χέσω πρωτεύουσάς μας:
«Ελεύθεροι Πολιορκημένοι από άγριες συμμορίες Τυνησίων και Μαροκινών, επικίνδυνους
τοξικομανείς και αδίστακτους έμπορους ναρκωτικών και λευκής σαρκός βρίσκονται ο
ιερός ναός του Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνοια και ο ηρωικός της εφημέριος, πατέρας
Σεραφείμ Ρίβιος, που έχει σηκώσει ψηλά το λάβαρο της επανάστασης, προκειμένου να
υπερασπιστεί μέχρις εσχάτων τον οίκο του Θεού...
Η επιβλητική εκκλησία που έμεινε όρθια εδώ και περίπου διακόσια χρόνια, ξεπερνώντας
«αναίμακτα» πολέμους, εμφυλίους, κατοχή και σεισμούς, σήμερα βρίσκεται στο έλεος
κακοποιών στοιχείων που περιμένουν καρτερικά να πέσει το σκοτάδι προκειμένου να
εισβάλουν στο εσωτερικό της και να τη λεηλατήσουν...
(...) «Οι λεηλασίες και οι εκφοβισμοί έχουν φθάσει στο απροχώρητο. Ερχομαι να
προσευχηθώ και να λειτουργήσω και δεν ξέρω αν θα επιστρέψω το βράδυ ζωντανός στο
σπίτι μου. Κάθε φορά που φεύγω κάνω το σταυρό μου και ζητάω από τον Κύριο να με
προστατεύσει, να με κρατήσει ζωντανό για να συνεχίσω να τον υπηρετώ» τόνισε ο πατέρας
Σεραφείμ καιι πρόσθεσε: «Είμαι ένας φιλήσυχος άνθρωπος, ιερέας, που αγαπά όλους τους
ανθρώπους. Δεν ξεχωρίζω κανέναν, ούτε κάνω φυλετικές διακρίσεις. Ολοι είμαστε παιδιά
του Θεού. Ακόμη και αυτοί που έχουν χάσει το δρόμο τους, προσπαθώ να είμαι κοντά
τους, να τους επαναφέρω στον ίσιο δρόμο. Εχω φθάσει, όμως, αυτή τη στιγμή σε οριακό
σημείο. Δεν είναι δυνατόν 50-100 άτομα να έχουν καταλάβει τον περιβάλλοντα χώρο του
ναού και να επιτίθενται ακόμη και σε αυτούς τους ελάχιστους εναπομείναντες ενορίτες
που έρχονται να πάρουν την ευλογία του Κυρίου. Είναι απαράδεκτο». (...) «Φθάσαμε
στο σημείο να ζητήσουμε στα μέσα Αυγούστου άδεια οπλοκατοχής, λες και βρισκόμαστε
σε εμπόλεμη ζώνη. Αυτά δεν γινόντουσαν ούτε στο παρελθόν, που κρυβόμασταν από τα
στρατεύματα κατοχής. Το κέντρο της Αθήνας, η βιτρίνα της χώρας μας, είναι παραδομένο
στο έγκλημα και η εικόνα αυτή μας ντροπιάζει διεθνώς καθώς παραπέμπει σε τριτοκοσμική
χώρα, όπου ισχύουν οι νόμοι της ζούγκλας» ανέφερε ο π. Σεραφείμ.
Όπως ανέφεραν στην «E» ο κ. Δημήτρης Νικολακόπουλος, επαγγελματίας και συντονιστής
της Κίνησης Πολιτών Κέντρου Αθήνας και η κ. Ελένη Σπανού, οικονομολόγος, διεθνής
εμπειρογνώμονας της ΕΕ και κάτοικος του κέντρου, «με συντονισμένες ενέργειες και
παρεμβάσεις προσπαθούμε να αφυπνίσουμε την πολιτεία, ώστε να πράξει το συνταγματικό
της καθήκον και να επέμβει άμεσα, ώστε η γειτονιά μας να γίνει ανθρώπινη». Στην
Κίνηση Πολιτών συμμετέχουν ήδη 750 πολίτες και επαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι
έχουν αποστείλει επιστολές διαμαρτυρίας τόσο στην ηγεσία της αστυνομίας, στον πρώην
πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, αλλά και στον πρώτο πολίτη της χώρας, τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας. Όπως τόνισε η κ. Σπανού «παρά τις προσπάθειές μας, μέχρι στιγμής
δεν έχει γίνει τίποτα ουσιαστικό από πλευράς αστυνομίας. Οι περιπολίες έχουν αυξηθεί,
αλλά το ίδιο και η εγκληματικότητα. Μόλις οι κακοποιοί δουν αστυνομικό κρύβονται και
μετά ξαναβγαίνουν για να συνεχίσουν το έργο τους. Εμείς τους βλέπουμε και ξέρουμε τι
είναι και τι κάνει ο καθένας. Η αστυνομία δεν τους ξέρει; Τους γνωρίζει πολύ καλά, αλλά
αναλώνεται να παίζει το παιχνίδι “κλέφτες και αστυνόμοι”». Οι κάτοικοι, έχοντας στο
πλευρό τους, δημότες άλλων περιοχών, τόσο από τα νότια όσο και από τα βόρεια προάστια,
έχουν ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για μια μεγαλειώδη συγκέντρωση διαμαρτυρίας
που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του μήνα και που θα περιλαμβάνει κλείσιμο όλων των
καταστημάτων και των δρόμων καθώς και πορεία με μαύρες σημαίες και πανό...»
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Παλαιστίνη: Ἔγκληµα καί Προδοσία
Τόπος: Ἡ πόλη Γιαµπάντ, νοτιοδυτικά
τῆς Τζενίν. Χρόνος: Τετάρτη, 30
Σεπτεµβρίου, γύρω στίς 11 τό πρωί.
Στό σχολεῖο “Izz al-Din al-Qassam” οἱ
µαθητές βρίσκονται στόν αὐλόγυρο
ὅταν ξαφνικά ἕνα στρατιωτικό τζίπ τῶν
Κατοχικῶν ∆υνάµεων εἰσβάλλει στήν
αὐλή πυροβολώντας καί ρίχνοντας
δακρυγόνα. Κατευθύνεται ἴσια ἐπάνω
σέ µιά ὁµάδα µαθητῶν καί χτυπάει τόν
17χρονο Φουάντ Μαχµούντ Ναγιέφ
Τουρκµάν. Νά εἶχε προηγηθεῖ κάποιο
φραστικό ἐπεισόδιο; Νά τοῦ εἶχαν

πετάξει πέτρες οἱ µαθητές; Ἄγνωστο.
Πάντως ὁ δάσκαλος Μωχάµεντ
Ναγιέφ, θεῖος τοῦ 17χρονου, βλέπει
τό τζίπ νά περνάει πάνω ἀπό τό σῶµα
τοῦ ἀνηψιοῦ του, νά κάνει πίσω καί νά
ξαναπερνάει ἀπό πάνω του, ἀφοῦ τό
παρασύρει κάπου 25 µέτρα. Ἄλλα παιδιά
πέφουν λιπόθυµα ἀπό τά ἀέρια κι ἄλλα
παθαίνουν σόκ ἀπό τό ἔγκληµα πού
παρακολουθοῦν. Ἕνα παθαίνει νευρικό
κλονισµό. Ἐπί 15 λεπτά δέν ἐπιτρέπεται
σέ κανέναν νά πάρει τόν θανάσιµα
τραυµατισµένο Φουάντ. Λίγο µετά τό
παιδί µεταφέρθηκε στό νοσοκοµεῖο τῆς
Τζενίν κι ἐκεῖ ξεψύχησε.
Τό µήνυµα τῆς φρικιαστικῆς εἴδησης
δέν εἶναι µόνο ἡ κτηνωδία τοῦ
ἰσραηλινοῦ
κατοχικοῦ
Στρατοῦ, αὐτή
εἶναι
γνωστή στόν ἀναγνώστη
µας κι ἀπό ἄπειρα ἄλλα
παρόµοια συµβάντα. Οὔτε
ἀκόµη εἶναι ἡ σιωπή τοῦ
διεθνοῦς Τύπου, πού θάβει
συστηµατικά
τέτοιες
εἰδήσεις,
ὑπακούοντας
στά ἀφεντικά του. Τό
ἐπιπλέον θέµα ἐδῶ εἶναι
ἡ ἀφωνία - ἀνυπαρξία τῆς
Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς,
ἡ ὁποία ὑποτίθεται ὅτι
«κυβερνᾶ» στή Τζενίν µέ τίς δικές της
δυνάµεις Ἀσφαλείας, πού διοικοῦνται
ὅµως ἀπό τόν Ἀµερικανό στρατηγό
Κήθ Ντέητον. Ὅταν γιά ἕνα τέτοιο
ἀποτρόπαιο µαζικό ἔγκληµα δέν βγάζεις
κίχ, πότε θά µιλήσεις;
Γιά µιά ἄδεια κινητῆς τηλεφωνίας
Καί νά ἦταν µόνον ἡ συγκεκριµένη
περίπτωση; Γράφαµε πρό ἡµερῶν γιά τήν
ἔκθεση Γκόλντστοουν (στη φωτό) τοῦ
ΟΗΕ, ἡ ὁποία ἀπειλοῦσε νά στείλει τό
Ἰσραήλ στό ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο
τῆς Χάγης, ἀφοῦ πιστοποιοῦσε τά
ἐγκλήµατα τοῦ ἰσραηλινοῦ στρατοῦ
στή Γάζα πρίν 10 µῆνες. Κι ὅπως ὅλοι
τό περιµέναµε, ἡ λύση βρέθηκε, τό
Ἰσραήλ γλυτώνει τά χειρότερα. Ποιός
ὅµως τοῦ προσέφερε ἔξοδο διαφυγῆς;
Ἡ Παλαιστινιακή Ἀρχή τοῦ Ἀµπάς, µέ
ἕνα ἐλεεινό ἀντάλλαγµα.
Γιατί µπορεῖ νά λέχθηκαν τά
συνήθη ἀόριστα (καί ἀσόβαρα) περί
ἀµερικανικῶν πιέσεων πού ΘΑ ἀσκηθοῦν
στό Ἰσραήλ, ὅµως ἡ πραγµατικότητα
ἦταν ὅτι ὁ Ἀµπάς ἀντάλλαξε τήν
∆ικαιοσύνη γιά τούς 1400 νεκρούς µέ
µιά ...ἄδεια κινητῆς τηλεφωνίας! Ναί,

πρόκειται γιά τήν ἄδεια λειτουργίας
(καί παραχώρηση συχνοτήτων) σέ
µιά δεύτερη ἀραβική ἑταιρεία, τήν
Βατανίγια, πού ἔχει συµφωνηθεῖ νά
λειτουργήσει δηµιουργώντας 2.500
νέες θέσεις ἐργασίας. Ἔτσι ἐκβιαστικά
τό ἔθεσε ὁ ἴδιος ὁ Ἰσραηλινός ΓΕΕΘΑ,
Γκάµπι Ἀσκενάζι καί ἔτσι τό ἀποδέχθηκε
ὁ Ἀµπάς. Ἄν τό Ἰσραήλ µαταίωνε τίς
συµφωνίες - τίς ὁποῖες κανόνισε ὁ Τόνυ
Μπλαίρ τό καλοκαίρι - ἡ Παλαιστινιακή
Ἀρχή θά ἔπρεπε νά πληρώσει 140 ἑκ.
δολάρια στήν ἑταιρεία ὡς ἀποζηµίωση
(τελική ἡµεροµηνία ἔχει
ὁριστεῖ ἡ 15η Ὀκτωβρίου).
Ἤδη φυσικά µέχρι τώρα τό
ἑβραϊκό κράτος ἀρνεῖται νά
ἐκχωρήσει τίς ἀπαιτούµενες
συχνότητες στήν ἑταιρεία,
µπλοκάρει τόν ἐξοπλισµό
της στά σύνορα, ἀπαγορεύει
τήν ἐγκατάσταση κεραιῶν
στό 60% τῆς ∆υτικῆς
Ὄχθης (περιοχή C) ὅπου
κατοικοῦν Ἑβραῖοι ἔποικοι,
ἀναγκάζοντας ἔτσι τούς κατόχους
νά χρησιµοποιοῦν τίς 4 δικές του
ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας πού δέν
πληρώνουν µία στήν Παλαιστινιακή
Ἀρχή... Ὅ,τι ἔκανε καί κάνει καί µέ
τήν πρώτη παλαιστινιακή ἑταιρεία
κινητῆς τηλεφωνίας, τήν Τζαουάλ,
ὡς σεσηµασµένος γκάγκστερ καί
τραµποῦκος πού εἶναι. ∆έν εἶναι λοιπόν
ἐκεῖ τό θέµα. Αὐτό πού εἶναι πραγµατικά
ἀπίστευτο, εἶναι ὅτι µέσα σέ τέτοια
τραγική κατάσταση ὁ Ἀµπάς καί οἱ
φίλοι του κάνουν µπίζνες ἑκατοµµυρίων,
στηριγµένοι στήν καλή διάθεση τῶν
Ἰσραηλινῶν - καί ὄχι µέ δικά τους λεφτά,
φυσικά! Λογικά ἑποµένως ἡ Παλαιστίνη
βράζει καί ὁ Ἀµπάς εἰδοποιήθηκε νά µήν

γυρίσει στή Ραµάλα πρίν κατευναστοῦν
τά πνεύµατα. Ὁ Ὀµάρ Μπαργκούτι,
ἱδρυτής τοῦ κινήµατος γιά ἀκαδηµαϊκό
καί πολιτιστικό µποϋκοτάζ τοῦ Ἰσραήλ,
µίλησε γιά «τόν ὁρισµό τῆς προδοσίας
καί τῆς συνεργασίας µέ τήν Κατοχή». Τό
Λαϊκό Μέτωπο γιά τήν Ἀπελευθέρωση
τῆς Παλαιστίνης µίλησε γιά «ἔγκληµα
καί ἁµαρτία» τοῦ Ἀµπάς καί τοῦ ζήτησε
νά ἀπολογηθεῖ. Μά καί ὁ ἔντιµος
Ἀµερικανοεβραῖος
Richard
Falk,
ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνθρωπίνων
∆ικαιωµάτων µίλησε καθαρά γιά
«προδοσία τοῦ Παλαιστινιακοῦ λαοῦ».
∆υστυχῶς οἱ χειρότερες προβλέψεις
γιά τήν ἐξέλιξη τῆς Φατάχ καί τῆς
«εἰρηνευτικῆς διαδικασίας» ἐπαληθεύονται πλήρως: Μόνον ὡς ἑβραιοτσολιάδες θά ἐπιβιώσουν οἱ ψευτοαξιωµατοῦχοι τοῦ Ἀµπάς, κάτι σάν τούς
Ἑβραίους ὑπευθύνους ἀσφαλείας στό
γκέττο τῆς Βαρσοβίας ἐπί ναζί. Τζουτζέδες τῶν ἰσραηλινῶν φονιάδων καί
δεσµοφύλακες τῶν συµπατριωτῶν τους,
γιά ὅσο τουλάχιστον οἱ τελευταῖοι τούς
ἀνέχονται.
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Στό ἔργο τοῦ 1999 θεατές, µέ λίγες παραλλαγές

Ἀρµενική διπλωµατική πανωλεθρία

Στίς 10 Ὀκτωβρίου στή Ζυρίχη ἔπεσαν
οἱ ἱστορικές ὑπογραφές: Ἀρµενία καί
Τουρκία ὑπέγραψαν δύο πρωτόκολλα
γιά ἀποκατάσταση διπλωµατικῶν σχέσεων καί ἀνάπτυξη διµερῶν σχέσεων,
µετά ἀπό 16 χρόνια ἀντιπαράθεσης
τῶν δύο κρατῶν (καί µετά ἀπό 8
αἰῶνες σύγκρουσης τῶν δύο λαῶν). Τό
προξενειό κανόνισε µετά
ἀπό 10 χρόνια προσπάθειας
τό International Crisis
Group, µέ τίς εὐλογίες
Ἀµερικανῶν (καί Ρώσων).
Τά δύο πρωτόκολλα πρέπει
νά ἐπικυρωθοῦν τώρα ἀπό
τά Κοινοβούλια τῶν δύο
χωρῶν.
Πρόκειται γιά ἐπανάληψη,
µέ µερικές διαφορές, τοῦ
σεναρίου τῶν σεισµῶν πρό
δεκαετίας, πού ζήσαµε στήν
Ἑλλάδα. Προηγήθη- καν
οἱ χαµηλοῦ ἐπιπέδου προσεγγίσεις
(ποδοσφαιρικοί ἀγῶνες κτλ) καί
ἀκολούθησε ἡ διπλωµατία. Μόνο πού
στήν ἀρµένικη περίπτωση ὑπάρχει ἕνας
σοβαρός παράγων πού ἀνθίσταται: ἡ
µεγάλη Ἀρµενική ∆ιασπορά τῶν 5,7
ἑκατοµµυρίων.
Ἡ ὀργανωµένη Ἀρµενική ∆ιασπορά
εἶναι αὐτή πού πρέσβευε πάντα ὑπέρ
τῆς Ἀρµενίας ἀνά τόν κόσµο σέ κάθε
περίσταση (µέχρι καί µέ τίς ἐκτελέσεις
Νεότουρκων ἀρχιφονιάδων), αὐτή πού
χρόνια τώρα κράτησε τό ζήτηµα τῆς
Γενοκτονίας ζωντανό, αὐτή πού πέτυχε

νά στριµώξει τήν Τουρκία διεθνῶς.
Ἦταν ἕνας ἀνίκητος ἀντίπαλος γιά τό
τουρκικό κράτος, γιατί δέν µποροῦσε
νά τόν ἀντιµετωπίσει. Πῶς νά πίεζε
κοινότητες πού ζοῦν διάσπαρτες στήν
Εὐρώπη ἤ στίς ΗΠΑ, µέσα σέ ἕνα διεθνές περιβάλλον πού εὐνοεῖ τίς ΜΚΟ, τίς
ὀργανώσεις πολιτῶν κτλ; Ἔτσι, φρονίµως

Περί παιδοφιλίας

βιάζει φύσει καί παρά φύσει! Μετά, κι
ἀφοῦ συνέλθει, θά τήν πάει σπίτι της
καί θά τήν ἀφήσει στήν ἐξώπορτα.»
Αὐτό τό κτῆνος δέν κατάλαβε κἄν ποιό
ἦταν τό ...πρόβληµα! Τά ἴδια ἔκανε
µέ πολλά κορίτσια, καί µικρότερα
τῆς συγκεκριµένης περίπτωσης, καί
κανείς δέν νοιάστηκε, τί σεµνοτυφία
ἦταν αὐτή; Ἐξάλλου πάντα δήλωνε
δηµοσίως τήν προτίµησή του
στά κορίτσια τῆς ἡλικίας αὐτῆς.
Μήπως δέν παντρεύτηκε τήν µικρή
Σάρον Τέητ; Δέν πουλοῦσε γυµνές
φωτογραφίες της στό Playboy, δέν
τήν ἐξευτέλιζε δηµοσίως ὅταν
ἦταν ἔγκυος; Κι ὅταν τό 1969 ὁ
Τσάρλς Μάνσον τήν µαχαίρωσε
σέ σατανιστική τελετή, τί ἔκανε ὁ
δηµιουργός αὐτός τῆς 7ης Τέχνης;
Πόζαρε µπροστά στό νεκροτοµεῖο
καί πούλησε τή φωτογραφία στό
περιοδικό Life γιά 5.000 δολάρια!
Βεβαίως καί ἔπαιξε µέ τό ἀβαντάζ
τῆς ἑβραϊκῆς του καταγωγῆς. Γύρισε
τόν «Πιανίστα» µέ θέµα τό γνωστό
«ὁλοκαύτωµα»,
προσπάθησε
(ἀνεπιτυχῶς) νά σκηνοθετήσει στό
Ἰσραήλ καί χρησιµοποιεῖ ἀβέρτα
τίς διασυνδέσεις του. Μήν σᾶς
φαίνεται περίεργη ἡ συµπαράσταση
πού εἰσπράττει. Στά πλαίσια τῆς
ἐπιβεβληµένης ἀνοχῆς σύντοµα θά
συµπεριληφθοῦν καί οἱ παιδόφιλοι.
Ἔχουµε ξαναγράψει σχετικά γιά τήν
πρόσφατη νοµοθεσία πού προωθεῖ ἡ
ADL καί τά τσιράκια της στίς ΗΠΑ, καί
σίγουρα δέν εἶναι τυχαία ἡ ἐπιτυχία
τῆς ταινίας «HANGOVER», ὅπου
γιά πρώτη φορά ἕνας παιδόφιλος
εἶναι
θετικός
πρωταγωνιστής.
Ἐµετικό ἤ ὄχι, εἶναι τό µέλλον µας
- προετοιµαστεῖτε ἀνάλογα.

Ἡ ἱστορία µέ τή σύλληψη τοῦ Ροµάν
Πολάνσκι στήν Ἑλβετία ἔγινε µέγα
θέµα στά διεθνῆ ΜΜΕ. Μάλιστα γιά
χάρη τοῦ Πολωνοεβραίου σκηνοθέτη
συγκεντρώνονται
ὑπογραφές
ἀπό διασηµότητες τοῦ χώρου τῆς

σώου µπίζ, µεταξύ τῶν ὁποίων
συµπεριλαµβάνεται καί ὁ δικός
µας ὁ Γαβράς. Ἄραγε ὅµως ἀξίζει
τήν συµπάθειά µας ὁ λεγάµενος;
Θυµίζουµε λοιπόν ἐν τάχει τήν ἱστορία
πού τόν κατατρύχει ἀπό τό 1977, ἔτσι
ὅπως τήν περιγράφει ὁ βιογράφος
του Τόµας Κίµαν: «Ὁ Ροµάν ἄνοιξε
µιά σαµπάνια. Ἡ 13χρονη δίστασε,
λέγοντάς του ὅτι εἶναι ἀσθµατική
καί τήν τελευταία φορά πού ἤπιε
σαµπάνια τῆς προκάλεσε κρίση. Ὁ
σκηνοθέτης ἐπιµένει καί τήν πείθει. Ἡ
µικρή γίνεται ἄσχηµα, ζαλίζεται καί
δυσκολεύεται νά ἀνασάνει. Αὐτός τῆς
δίνει ἕνα ἀφροδισιακό χάπι Quaalude,
δῆθεν κατά τοῦ ἄσθµατος. Ἡ 13χρονη
ἀρχίζει νά τρέµει, νά κλαίει, τῆς
τρέχουν µῦξες, οὖρα, µισοχάνει τίς
αἰσθήσεις της. Καί κεῖνος τί κάνει,
ἀντί νά φωνάξει ἀσθενοφόρο; Τήν

ποιῶν ὁ Ἐρντογάν, ἀποφάσισε νά ὑπονοµεύσει τόν ἀντίπαλο χτυπώντας
τό ἴδιο τό ἀρµενικό κράτος µέ µιά
«ἐπίθεση φιλίας» παρόµοια µέ κείνην
πού ἐπιστρατεύτηκε καί µέ τήν Ἑλλάδα:
Ἀερολογίες, συµφωνίες πού θά µείνουν
εἴτε χωρίς σηµασία εἴτε ἀνενεργές καί
µηδενικό κόστος (ἤδη ἀνακοινώθηκε
πώς τά ἀρµενοτουρκικά σύνορα θά
ἀνοίξουν µόνον ὅταν λυθεῖ τό ζήτηµα
τοῦ Ναγκόρνο Καραµπάχ!). Κι ἀπό τήν
ἄλλη, ὅποιος Ἀρµένιος θά ἐπιµένει νά
ζητᾶ δικαίωση γιά τούς προγόνους του
ἤ ἔστω στοιχειώδη ἀνταλλάγµατα, θά

εἶναι πιά «ἐθνικιστής», «κολληµένος στό
παρελθόν» καί ὅλα αὐτά τά ὡραῖα πού
µάθαµε κι ἐδῶ τήν τελευταία δεκαετία!
Πάντως οἱ Ἀρµένιοι ἀγωνίστηκαν γιά νά
µήν ὑπογραφεῖ ἡ συµφωνία. Μέσα στή
χώρα ἔγινε ἀπεργία πείνας µπροστά στό
Κοινοβούλιο ἀπό δεκάδες ἀνθρώπους.
Ὁ Ἀρµένιος πρόεδρος Σέρζ Σαρκισιάν
ἔκανε µία περιοδεία (στή φωτογραφία
µέ τήν ἀρµενοαµερικανική ἡγεσία) πρίν
τήν ὑπογραφή στίς χῶρες µέ συµπαγεῖς
Ἀρµενικές κοινότητες, προκειµένου νά
τίς πείσει γιά τήν ὀρθότητα τῆς ἐπιλογῆς
του. Συνάντησε τεράστιες ἀντιδράσεις
καί κανείς δέν τοῦ ἔδωσε τή συγκατάθεσή
του. Χιλιάδες διαδηλωτές στή Βηρυττό,
στό Λός Ἄντζελες, στό Παρίσι φώναξαν
«τό αἵµα τῶν Ἀρµενίων δέν πωλεῖται»,
«Ὄχι στίς συµφωνίες», «Προδότη!» καί
ἄλλα παρόµοια. Ἡ δραστήρια Εὐρωαρµενική Ὁµοσπονδία ζήτησε νά µήν
ὑπογραφοῦν τά δυό πρωτόκολλα στήν
παρούσα τους µορφή, ἀλλά νά µείνει
ἀνοικτό τό θέµα τῆς ἀναγνώρισης τῆς
Γενοκτονίας καί τῶν συνόρων τῶν δύο
χωρῶν. Οἱ δυό κυβερνήσεις συµφώνησαν
στή συγκρότηση ἀνεξάρτητης ἐπιτροπῆς ἱστορικῶν πού θά ἐξετάσει τό
θέµα, ἀφήνοντας ἔτσι µετέωρες τίς
προσπάθειες τῆς ∆ιασπορᾶς γιά ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονίας ἀπό νέες
χῶρες στό ἐξωτερικό: Ὅλοι τώρα θά
ἐπικαλοῦνται τήν διαδικασία καί θά
ἀναµένουν τό πόρισµα τῆς ἐπιτροπῆς...
Ἤδη ἡ Τουρκία κάλεσε τήν Ἀρµενία νά
µήν γίνει ὅµηρος τῆς ∆ιασπορᾶς της καί
νά πάψει ἡ προσπάθεια γιά ἀναγνώριση
τῆς Γενοκτονίας τοῦ 1915. Καί νά
σκεφτεῖ κανείς ὅτι µόλις εἶχαν ἀρχίσει νά
ἐµφανίζονται κάποια σηµάδια ἀφύπνισης

τῆς τουρκικῆς κοινωνίας πάνω στό
ζήτηµα - λόγου χάρη ἡ συλλογή 30.000
ὑπογραφῶν Τούρκων πολιτῶν κάτω ἀπό
ἕνα κείµενο 200 διανοουµένων (µαζί καί
ὁ Ὀρχάν Παµούκ) γιά συγγνώµη πρός
τούς Ἀρµένιους!...
Τά ὀφέλη λοιπόν τῆς Τουρκίας ἀπό
τήν διαδικασία αὐτή (ἔστω κι ἀν µείνει
µόνον ἐδῶ) εἶναι τεράστια. Ξεδόντιασε
τήν ἀρµενική ∆ιασπορά, ἄνοιξε ἕνα
παράθυρο γιά νέο πεδίο δράσης γιά
τά στρατηγικά καί οἰκονοµικά της
συµφέροντα καί ἔδειξε ἕνα πρόσωπο
«σύγχρονο» καί «διαλλακτικό» πρός
τήν διεθνή Κοινότητα (σκεφτεῖτε τώρα
ἀπό ποιάν βάση θά ξεκινήσει εἴτε τίς
διαπραγµατεύσεις µέ τήν Εὐρωπαϊκή
Ἕνωση εἴτε µέ τήν Κύπρο!). Παράλληλα
δείχνει σέ Ἀµερικανούς καί Ρώσους µεσολαβητές τό ποῦ πρέπει νά ποντάρουν
γιά τά συµφέροντά τους στήν περιοχή.
Μιά περιοχή ὅπου οἱ πρῶτοι ἀναζητοῦν
τό ξεµπλοκάρισµα τῶν ἐνεργειακῶν
δρόµων καί οἱ δεύτεροι ἐµπλέκονται γιά
νά ἀξιοποιήσουν τίς καλές τους σχέσεις
µέ τίς δύο πλευρές καί γιά νά ἔχουν
µεθαύριο ρόλο.
Ἔσπρωξαν οἱ Ἀµερικανοί; Ἔσπρωξαν,
καί µέ τό παραπάνω. Ἡ Κλίντον πῆγε
κωλοφεράντζα τόν Ἀρµένιο ΥΠΕΞ
Ναλµπαντιάν, µέχρι τήν τελευταία
στιγµή, µήπως καί χαλάσει µέ τίποτε
παλιοµοδίτικες ἐµµονές του τή συµφωνία. Γιατί αὐτό; Γιατί ἡ Τουρκία εἶναι
ἤδη σέ ἐπίπεδο ἡγέτιδος δύναµης τῆς
περιοχῆς καί µέ αὐτόν τόν ἀντίπαλο
ἔχουµε νά κάνουµε καί στήν Κύπρο
καί στό Αἰγαῖο καί στή Θράκη. Μήν τό
ξεχνᾶµε...
Κ.Κ.

- Ἤ ἐµβολιάζεσαι ἤ παίρνεις δρόµο!
Γιά τήν µπούρδα τῆς νέας γρίππης
ξαναγράψαµε, εὐθέως καί µή. Γιά
τό πώς πρόκειται γιά µιά φούσκα
πού θά ξεθυµάνει ὅταν περάσει
ὁ χειµώνας, ἔχοντας βεβαίως
ἀφήσει κάµποσα δισεκατοµµύρια
στά θυλάκια τῶν φαρµακάδων
καί ἄλλη µιά φοβία στά
µυαλά τῶν ὑπηκόων.
Φαίνεται ὅµως ὅτι πολύς
κόσµος δέν τσιµπάει στίς
τροµοκρατία τῶν ΜΜΕ
καί οἱ κρατοῦντες ἔχουν
ἀγριέψει προκειµένου νά
ἐπιβάλουν τά ἐµβόλια γιά
τά ὁποῖα τόσες ἐνστάσεις
ὑπάρχουν*. Τό παράδειγµα ἀφορᾶ τήν πολιτεία
τῆς Νέας Ὑόρκης, ὅπου
ἔφτασαν ἤδη τά πρῶτα
ρινικά ψεκάσµατα, καί εἶναι σαφέστατα τροχιοδεικτικό: Ἀνακοινώθηκε ὅτι οἱ ἐργαζόµενοι στήν Ὑγεία
εἴτε θά ἐµβολιάζονται κατά τῆς
νέας γρίππης εἴτε θά ἀπολύονται!
Πρόκειται γιά ἕνα κυριολεκτικά
ἀπίστευτο µέτρο, πού ποτέ
ἄλλοτε δέν ἐφαρµόστηκε. Γιά
τίς γνωστές µορφές γρίππης,
ὅπου εἶναι δεδοµένη καί ἡ ὑψηλή
ἀσφάλεια τοῦ σκευάσµατος, κάθε
χρόνο περισσότεροι ἀπό τούς
µισούς ἐργαζόµενους (ἀριθµοῦν
κάπου 500.000) ἀρνοῦνται νά
ἐµβολιαστοῦν καί δέν τρέχει τίποτε.
Τώρα, πού ἡ ἴδια ἡ Ὀµοσπονδιακή
Κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ ἀπαλλάσσει
προκαταβολικά τίς ἑταιρεῖες ἀπό
τίς εὐθῦνες γιά τυχόν παρενέργειες,
τί νά σκεφτοῦν οἱ ἄνθρωποι;

Καθώς λοιπόν ἤδη κάποιοι προτίµησαν τήν συνταξιοδότηση ἤ καί
ἀπολύθηκαν, µερικές ἑκατοντάδες
νοσηλευτές διαδήλωσαν µαχητικά
σέ δύο τοὐλάχιστον πόλεις,
ζητώντας νά µήν τίθενται πρό τῆς
ἐκλογῆς νά γίνουν πειραµατόζωα

ἤ νά βρεθοῦν ἄνεργοι. Μαζί τους
εἶναι ὀργανώσεις ὅπως τό Autism
Action Network, πού σκοπεύει νά
µηνύσει τήν κυβέρνηση γιά τήν
ὑπόθεση αὐτή, καί ἡ Campaign
for Liberty. «Ποῦ εἶναι ἡ ἔκτακτη
κατάσταση ἀπό τή γρίππη πού θά
ἔφερνε τόν ὄλεθρο;» ρωτοῦσαν
οἱ διαδηλωτές στό Ἄλµπανυ. «Ὁ
µόνος ὄλεθρος εἶναι ἡ πολιτεία πού
µᾶς παίρνει τίς δουλειές µας χωρίς
κανέναν λόγο», ἀπαντούσανε οἱ
ἴδιοι.
* Βλέπε καί ἐπιστολή τοῦ ἀν. καθ.
Παν. Μπεχράκη στή νέα ἡγεσία
τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας (Μαριλίζα
- Φώφη) γιά ἀπουσία διαλόγου καί
κλινικῶν µελετῶν πού νά ἐγγυῶνται τήν ἀσφάλεια τοῦ ἐµβολίου
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Θρίαμβος ή Ίλιγγος;
«Θρίαμβος του Πα.Σο.Κ.»! Οι ελίτ
της χώρας πρέπει να πανηγυρίζουν. Η
Ελλάδα μοιάζει να γυρίζει σελίδα. Μήπως
όμως, αντί ν’ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο,
προχωράει σε συνθήκες επίπλαστης
ευφορίας, προς τον επίλογο;
Παρά τους πανηγυρισμούς, όμως, είναι
σαφές πως οι αντικειμενικές συνθήκες
επιδεινώνονται σε κάθε επίπεδο για τη
χώρα μας. Ο χειμώνας αυτός κυοφορεί
μια ποικιλώνυμη κρίση: Τον Δεκέμβρη, οι
νεο-οθωμανοί και οι Αμερικάνοι
περιμένουν να μας στήσουν
στη γωνία, ταυτόχρονα η
ελληνική παρασιτική οικονομία
κλυδωνίζεται,
η
περιφέρεια
καταρρέει από την ανεργία και τη
διάρρηξη του παραγωγικού ιστού,
ενώ οι μητροπόλεις βουλιάζουν
από τις επιδεινούμενες ταξικές
ανισότητες, τα γκέτο και τη βία
που προκαλεί ο «πολυπολιτισμός»
του κεφαλαίου. Ποιος θα τα
διαχειριστεί όλα αυτά; Ο φίλος των
στρατοκρατών της Άγκυρας, συνεργάτης
των Αμερικανών και ομοτράπεζος των
μεγαλοεπιχειρηματιών,
Γιωργάκης
Παπανδρέου;
Είναι αστείο μόνο και να το σκέφτεται
κανείς. Στην πραγματικότητα, πέρα από την
γκεμπελικής εμπνεύσεως επικοινωνιακή
εκστρατεία των καναλαρχών, που
προσπαθεί να μας πείσει για το αντίθετο,
τα αποτελέσματα των εκλογών δείχνουν
όχι έναν θρίαμβο, αλλά το ότι ένα μεγάλο
κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας έχει
καταληφθεί από ίλιγγο. Πολλές από τις
ψήφους που εκτόξευσαν τη διαφορά ήταν
ψήφοι απελπισίας ή ψήφοι υστερίας.
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Είναι σαφές πως ένα σεβαστό κομμάτι
της «κρίσιμης μάζας» έχει αποδεσμευτεί
εντελώς, ιδεολογικά και πολιτικά, από
τα κόμματα, ψηφίζοντας πλέον με μόνο
κριτήριο το να εκδικηθεί όσους έχει
ψηφίσει στο παρελθόν και την έχουν
απογοητεύσει. Ακόμη, ένα άλλο έχει
αποφασίσει μια μόνιμη αποχή, στον δρόμο
που έδειξαν οι ευρωεκλογές. Πρόκειται
για μια σεβαστή μειοψηφία –με δυνάμει
πλειοψηφικά χαρακτηριστικά–, η οποία
είναι αποφασισμένη να απέχει μέχρι τη
στιγμή που θα εμφανιστεί κάποιος που να
μην κοροϊδεύει.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο «θρίαμβος» του
ΠΑΣΟΚ δεν είναι παρά η ολοκληρωτική
κατάρρευση της Ν.Δ., ιδιαίτερα στα
μεσαία και στα κατώτερα στρώματα. Διότι
από μόνο του το κόμμα του Γιωργάκη,
απλώς συγκέντρωσε όσες περίπου ψήφους
είχε πάρει ως δεύτερο κόμμα το 2004.
Τέτοιες συνθήκες, λοιπόν, ευνοούν θεαματικά σκαμπανεβάσματα και περίεργες
αυξομειώσεις, καθιστώντας εξαιρετικά
δύσκολες τις προβλέψεις. Ας μη βιαστούν,
λοιπόν, κάποιοι να πανηγυρίσουν.
Η ιστορία επαναλαμβάνεται είτε ως
τραγωδία, είτε ως φάρσα. Πόσο μάλλον
στη δική μας περίπτωση, όπου έχουν
όλα παιχτεί: Για την Ελλάδα, υπό την

διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η επανάληψη
- φάρσα του 1981 ήταν το 1993-1996, η
τραγωδία το 1996-2004.
Από εκεί και πέρα, οι εκλογές δίδαξαν
με πολύ αυστηρό τρόπο σε πρώην
κυβερνήτες και επίδοξους διαχειριστές
της λαϊκής δυσαρέσκειας κάτι που αφορά
στην κοινή λογική: Μια συνολική εθνική
και κοινωνική κρίση απαιτεί αντίστοιχα
ένα ολοκληρωμένο όραμα.
Τέτοιο δεν διαθέτουν τα ρετάλια της ΝΔ,
που πόνταραν για να διασωθούν μόνο και
μόνο στα προσωπικά πυροτεχνήματα του
πρώην πρωθυπουργού, στους αγωγούς,
στο σχέδιο Ανάν, στο βέτο του
Βουκουρεστίου. Γιατί δεν γίνεται
να ακολουθήσει κάποιος την
οδό της εθνικής αξιοπρέπειας
και της ανεξαρτησίας, όταν στο
εσωτερικό της χώρας προωθεί
νεοφιλελεύθερες
πολιτικές
ξεπουλήματος του κοινωνικού
και του φυσικού πλούτου,
όταν ευνοεί με κάθε πολιτική
του
τους
επιχειρηματίες,
όταν συγχρωτίζεται με τα
μπλε λαμόγια, τους λοιπούς άνοες
μαυρογιαλούρους, τους υπάλληλους των
εργολάβων και των καταπατητών. Γι’
αυτό και τον Καραμανλή τον μαύρισαν σε
όλα τα λαϊκά προάστια και γι’ αυτό έμεινε
την ημέρα των εκλογών με τον σκληρό
πυρήνα των ψηφοφόρων του Παπάγου,
της Εκάλης και του Νέου Ψυχικού. Όσο
για τους μαθητευόμενους μάγους του
ΛΑΟΣ, παρά τις φανφάρες τους και το
παραδοσιακό σπρώξιμο από τα κυρίαρχα
πασοκικά ΜΜΕ, οι απογοητευμένοι της
«μπλε πολυκατοικίας» δεν προσέτρεξαν
στις αγκάλες τους σε μεγάλη κλίμακα,
αλλά προτίμησαν σε μεγαλύτερα ποσοστά
τον Γιωργάκη.

Το ίδιο συμπέρασμα ισχύει και για την
αριστερά, τόσο για το ΚΚΕ, όσο και για τον
ΣΥΡΙΖΑ. Ο τελευταίος πληρώνει και θα
πληρώνει πάντοτε την ομόνοιά του με τον
εθνομηδενισμό της παγκοσμιοποίησης, με
το γεγονός ότι επιμένει να αντιδιαστέλει
το εθνικό ζήτημα από το κοινωνικό. Αυτή
του η εμμονή είναι που τον καθιστά
εξαιρετικά δημοφιλής στο Κολωνάκι
και την Εκάλη, αναδεικνύοντάς τον σε
κατά καιρούς αγαπημένο παιδί της 4ης
εξουσίας. Η ίδια, όμως, είναι που τον
απομακρύνει καθοριστικά από τα λαϊκά
στρώματα. Όσο για το ΚΚΕ, είναι σαφές
ότι έχει φτάσει στα όριά του: Τόσα μπορεί
να πάρει ως ένα κόμμα διαμαρτυρίας,
πλήρες αγκυλώσεων, που πραγματοποιεί
μια θεαματική στροφή προς το παρελθόν,
προκειμένου
να
αποκρύ-ψει
την
ολοκληρωτική έλλειψη οραμάτων κι
ελπίδας που έχει για το μέλλον.
Το Άρδην και η Ρήξη στήριξε σ’ αυτές τις
εκλογές το άκυρο και την αποχή, διότι
κατανοήσαμε πως σ’ αυτό το σκηνικό,
η αγωνία μπροστά στο αδιέξοδο θα
εκφραστεί μόνον από νέες δυνάμεις,
ελεύθερες από τις αγκυλώσεις της
σάπιας – πλέον – μεταπολίτευσης,
που θα επιδιώκουν να συνθέσουν μια
ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία θα
δίνει απαντήσεις στις ανάγκες για εθνική
ανεξαρτησία, κοινωνική δικαιοσύνη,
οικολογία και άμεση δημοκρατία.
Νομίζουμε ότι τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ακριβώς την ανάγκη για την
ύπαρξη τέτοιων δυνάμεων. Υπό αυτή
την έννοια, και παρά τους καγχασμούς
του Γιωργάκη, η επιτάχυνση της κρίσης
δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για
νέα, αντιστασιακά εγχειρήματα.
Περιοδικό Άρδην – εφημερίδα Ρήξη

Τό Μέγκα βλάπτει

Τό µεγκάλο βοθροκάναλο τῆς ἑλληνικῆς
τηλεχαβούζας ἐγκαινιάζει νέα σαβουροσειρά µέ
στόχο τό ἐναποµείναν ἦθος τῆς νεοελληνικῆς
κοινωνίας. Μετά τήν ἐπιτυχηµένη «Πουστροκατοικία», ἦρθε ἡ ὥρα τοῦ «Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΒΛΑΠΤΕΙ» µέ τούς κολοσσούς τῆς 7ης Τέχνης
Χρύσα Ρώπα, Σάκη Μπουλά κ.ἄ. Τό σενάριο
εἶναι ἐξαιρετικά πρωτότυπο: ἕνας λαµόγιος
πεθερός, µιά λυσσάρα θεία πού τήν πέφτει στόν
γαµπρό, ἕνας παππούς πού σιχαίνεται τό σόι του
καί ἔχει ὀνειρώξεις µέ ἐξωτικές γκόµενες...
∆έν ξέρω παιδιά τί ἀκριβῶς γίνεται στό σῦµπαν
τῶν τηλεορασάνθρωπων. Μπορεῖ πραγµατικά
ὅλοι νά ζοῦν σ’ ἕναν κόσµο ὅπου ἐκτός ἀπό
τά φράγκα καί τήν κάβλα δέν ὑπάρχει τίποτε
ἄλλο, κι ἔτσι (λογικά) οἱ ἄνθρωποι µόνο τέτοια
µποροῦν νά παράξουν καί νά ἀφοδεύσουν στά
µοῦτρα µας. Κάπως ἔτσι φτάσανε νά µήν µποροῦν
νά διανοηθοῦν χιοῦµορ δίχως σεξουαλικά

ὑπονοούµενα (καί ...ὑπερνοούµενα) κι ἔχουν
ἐκφυλίσει τόν ὁρίζοντα τῶν ἐνδιαφερόντων τοῦ
µέσου Ἑλληνέζου σέ σηµεῖο µή ἀναστρέψιµο.
«Βλάπτει», λοιπόν, ἡ οἰκογένεια. Ὅπως
βλάπτει καί ἡ πατρίδα καί ἡ πολιτισµική ρίζα
καί ὅ,τι τέλος πάντων µᾶς συνέχει ἔξω ἀπό τό
σουπερµάρκετ, συγκροτώντας µιά ταυτότητα
πέραν τῆς κατανάλωσης. Μά ...πρόκειται γιά
χιοῦµορ, θά µοῦ πεῖτε, µήν τό κάνουµε θέµα!
Συµφωνοῦµε καί ἐπαυξάνουµε: Καί µεῖς µπορεῖ
νά εἴµαστε λαµόγια, λυσσάρες, ξεµωραµένοι
ἀλλά δέν τό κάνουµε θέ(α)µα τηλεοπτικό, δέν τό
προβάλλουµε πρός µίµηση, δῆθεν ἀστεϊζόµενοι.
Γιατί τό κάνει τά βοθροκάναλα; Γιατί αὐτός εἶναι
ὁ στόχος τους, ἡ πάνδηµη ἐξαχρείωση. Γιατί
µόνον ὅταν διαλυθεῖ κάθε συνεκτικός δεσµός
στήν κοινωνία µας (οἰκογενειακός, ἐθνικός,
ταξικός, θρησκευτικός), τότε µόνο θά µᾶς
σαλαγᾶνε κατά βούληση σάν ἀκέφαλο κοπάδι.

Καθώς ὁ πολιτικός λόγος ἔχει σχεδόν ἐξαλειφθεῖ ἀπό τόν
δηµόσιο διάλογο, βιβλία σάν τό ἀνωτέρω εἶναι ἀκόµη πιό
πολύτιµα. Διασώζουν ὄχι µόνο πολιτικές προτάσεις µά καί
τό φιλοσοφικό ὑπόβαθρο ὅπου αὐτές ἐρείδουν. Ὁ λόγος
τοῦ καθ. Χρήστου Γιανναρᾶ ἀπό τίς περσινές ἐπιφυλλίδες
τῆς «Καθηµερινῆς», χωρισµένος σέ 8 ἑνότητες - πολιτικά
ζητούµενα στή σύγχρονη Ἑλλάδα (ἐκδ. «Ἰανός»).
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ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Πράσινες λαµογιές καί...

Ὁ γείτονας τοῦ Τζώρτζ Κλούνεϊ
Ἐπειδή πολύς λόγος ἔγινε προεκλογικά ἀπό τόν ΓΑΠ περί
πράσινης ἀνάπτυξης καί πολλοί µας φίλοι ἀναρωτιοῦνται ἄν ὑπάρχει
τίποτε πραγµατικό πίσω ἀπό τό σύνθηµα αὐτό, σᾶς προσφέρουµε σήµερα
ἕνα δεῖγµα πράσινης ἀνάπτυξης, ἔτσι ὅπως αὐτή ἔγινε πράξη ἀκόµη ἐπί
σηµιτικοῦ «ἐκσυγχρονισµοῦ».
Ὡς γνωστόν οἱ Ἀνανεώσιµες
Πηγές Ἐνέργειας (ΑΠΕ) καί
δή οἱ σχετικές µέ τήν αἰολική
ἐνέργεια εἶναι µία ἀπό τίς
τελευταῖες µόδες πού κονοµᾶνε
τά ἁρπακτικά καί χαίρονται
οἱ ἀφελεῖς ἀπό κάτω γιά τήν
«προστασία τοῦ περιβάλλοντος»
πού δῆθεν ἐπιτυγχάνεται. Δέν
θά σταθοῦµε τώρα στό κατά
πόσον τό φύτεµα γιγαντιαίων
ἀνεµογεννητριῶν σέ ὄρη καί
Ὅ,τι δουλεύει µέ ἀέρα,
βουνά, µαζί µέ τό σύστηµα
χρειάζεται τόν ἀεριτζή του
µεταφορᾶς τῆς παραγόµενης
ἐνέργειας, εἶναι οἰκολογικός τρόπος παραγωγῆς ἐνέργειας. Οὔτε θά
ψάξουµε τό πῶς καί γιατί οἱ κολοσσοί, ντόπιοι (Μπόµπολας, Κοπελοῦζος,
Ρόκας...) καί ξένοι (Ἰσπανοί, Γάλλοι...), εἶναι στό παιχνίδι, µέ ἐξασφαλισµένα
κέρδη ἀπό τή ΔΕΗ καί τό ἑλληνικό Δηµόσιο πού εἶναι ὑποχρεωµένοι νά
ἀγοράζουν ἀπό τούς «πράσινους» ἐπενδυτές πανάκριβα τό ρεῦµα τους. Θά
ἀναφερθοῦµε µόνο στήν παραγωγή ...ἀδειῶν παραγωγῆς ἠλεκτρικῆς
ἐνέργειας ἀπό αἰολικά πάρκα, µιά λαµογιά τυπικά ἑλληνική καί
...πασοκική (τούς ἄλλους δέν τούς κόβει µέχρι ἐκεῖ).
Πίσω λοιπόν στό 2001 καί στό 2002, πού ἄρχισαν νά παίζουν οἱ ΑΠΕ,
ἐκδόθηκαν τέτοιες ἄδειες 15ετοῦς διάρκειας σέ ἑταιρεῖες - µαϊµοῦδες: χωρίς
µελέτες, χωρίς χρήµατα, χωρίς τεχνογνωσία. Τί ἀκριβῶς διέθεταν οἱ µάγκες
ἐκεῖνοι; Πρόσβαση στά ὑπουργεῖα καί δή σέ ἕναν πανίσχυρο ὑπουργό καί
µία ὑπουργό ἐκείνων τῶν χρόνων. Τίς ἄδειες αὐτές λοιπόν, τίς ἀποκτοῦσαν
καί µετά τίς πουλοῦσαν οἱ πράσινοι ἀτσίδες γιά χρυσάφι, παρότι δέν τούς
εἶχαν κοστίσει παρά µερικά ψίχουλα! Καί δέν ἦταν µόνον αὐτή ἡ ζηµιά.
ἐκδίδοντας τότε ἄδειες γιά συνολική παραγωγή 4.100 MW, µπλόκαραν τά
σηµεῖα τῆς χώρας πού διέθεταν µεγάλο αἰολικό δυναµικό, µέ ἀποτέλεσµα
οἱ πραγµατικοί ἐπενδυτές τοῦ χώρου νά µήν µποροῦν νά ἐπενδύσουν!
Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἀπό τίς ἄδειες παραγωγῆς µόνο µία στίς ἑπτά
(!) ὑλοποιήθηκε, παρά τήν ὑποχρέωση τῆς χώρας µας νά προχωρήσει σέ
στροφή ἀπό τόν λιγνίτη καί τό πετρέλαιο πρός τίς ΑΠΕ.
Ἡ Θράκη εἶναι µία ἀπό τίς περιοχές πού πρωτοεπιλέχθηκαν
γιά τήν ἐγκατάσταση ἀνεµογεννητριῶν. Ἤδη ὅλοι ἔχουµε ἐξοικειωθεῖ
µέ τό θέαµά τους στίς βουνοκορφές τοῦ τόπου µας καί κάπου µέσα µας
ἐλπίζουµε ὅτι αὐτή ἡ παρουσία µειώνει σ’ ἕναν βαθµό τήν περιβαλλοντική
ἐπιβάρυνση καί κρυφοχαιρόµαστε. Γιά τήν ἐνηµέρωσή σας λοιπόν νά σᾶς
ποῦµε ὅτι κάποιοι συντοπίτες µας ἔχουν κι ἄλλους λόγους νά χαίρονται.
Χωρίς τήν παραµικρή σχέση µέ τόν χῶρο καί τήν ἐνέργεια, πουλώντας
τήν κατάλληλη στιγµή τίς διασυνδέσεις τους µέ τά πράσινα κυκλώµατα,
ἀπέκτησαν τόσα, µά τόσα λεφτά, πού δέν ἤξεραν ποῦ νά τά βάλουν! Ἔτσι
λοιπόν, Ἀλεξανδρουπολίτης ἐπαγγελµατίας (ξαναλέω: χωρίς καµµία
σχέση µέ τά ἐνεργειακά), ἀπέκτησε βίλα στή Βόρεια Ἰταλία, στή λίµνη
Κόµο, γιά δύο ψωροεκατοµµύρια εὐρώ (ἀριθµός: 2.000.000)! Ναί, ἐκεῖ
πού ἔχει βίλα καί ὁ Τζώρτζ Κλούνεϊ! Ἕνας ὁ Γκάτζος διαδροµιστής κι ἕνας
ὁ Ἀµερικάνος στάρ! Πάρτε τώρα ἐσεῖς καί βάλτε µέ τόν νοῦ σας, πόσα
ἔβγαλαν - µόνο ἀπό τό κόλπο αὐτό! - οἱ Ἀθηναῖοι συνάδελφοι τοῦ ἐν λόγῳ
λαµόγιου! Κι ἄν τ’ ἀντέχετε, ὑπολογίστε τί λεηλασία γίνεται συνολικά
ἀπό τούς ἑκάστοτε κρατοῦντες, χάρη στήν ψῆφο σας, τή στιγµή πού σᾶς
ἀρνοῦνται µιάν αὔξηση τῶν 50 εὐρώ ἤ µιά δουλειά µέ 600 εὐρώ τόν µήνα.
Στό τέλος τῶν ὑπολογισµῶν σηκωνόµαστε ὄρθιοι καί φωνάζουµε ὅλοι µαζί:
Ζήτω ἡ πράσινη ἀνάπτυξη - Ζήτω ὁ σοσιαλισµός!

Καταδίκη γιά τό Βατοπέδι
Ἡ καταδίκη τῆς δικαστοῦ Μ.Ψ. καί
τῶν δύο Βατοπεδινῶν (τοῦ ἡγουμένου
Ἐφραίμ καί τοῦ μοναχοῦ Ἀρσένιου) στήν
πρώτη δίκη πού τελείωσε πρό ἡμερῶν
στήν Κομοτηνή, δέν ἦταν θρίαμβος τῶν
ἀντιδίκων τους. Πολύ περισσότερο δέν
ἦταν θρίαμβος τῆς ἀμεροληψίας καί τῆς
ἀνεξαρτησίας τῆς Δικαιοσύνης.
Δέν θά μποῦμε στήν οὐσία τῆς
ὑπόθεσης, γιά τήν ὁποία ἔχουμε γράψει
ἐπανειλημμένως τή γνώμη μας, ἀλλά θά
μείνουμε στό τί ἀποδείχθηκε καί τί ὄχι
στή διαδικασία. Θά μείνουμε στόν «δόλο»
πού ἀποδόθηκε στήν κατηγορούμενη
δικαστίνα (τήν ὁποία μέ πρόδηλη ἡδονή
κομμάτιασαν τά τοπικά ΜΜΕ, αὐτοί οἱ
φύλακες - σέ ἄλλες περιπτώσεις - τῶν
προσωπικῶν δεδομένων). Θέλουμε νά

δοῦμε πραγματικά τί θά ποῦν στό τέλος
τῆς δικαστικῆς διαμάχης ὅλοι αὐτοί πού
σήμερα νιώθουν ὅτι εἶναι κάτοχοι τῆς
ἀλήθειας, ὅταν δηλαδή (πιστεύουμε ὅτι
θά) ἀθωωθεῖ ἡ κατηγορούμενη.
Τό ξαναλέμε: Ἡ ὑπόθεση τοῦ Βατοπεδίου
ἦταν πράγματι μέγα σκάνδαλο, ἄσχετα
μέ τίς ὑπερβολές τῶν ΜΜΕ, ἄλλωστε
αὐτό γκρέμισε καί τήν κυβέρνηση τοῦ
Καραμανλῆ. Ὅμως ἡ καταδίκη τῆς
δικαστοῦ μέ τή μομφή ὅτι «ἄν αὐτή
ἔβγαζε ἐγκαίρως ἀρνητική ἀπόφαση
δέν θά πηγαίναμε στίς ἀνταλλαγές κτλ»
θυμίζει λίγο τά Ἴμια καί τήν ἀπόδοση τῶν
εὐθυνῶν στόν δήμαρχο Καλύμνου (πού ἄν
αὐτός δέν ὕψωνε τή σημαία...). Κάποιοι
βολεύονται πίσω ἀπό τήν ἐξέλιξη αὐτή,
πού θά ἀφήσει ἄθικτους τούς ἀληθινούς
ἐνόχους. Δυστυχῶς στήν Ἑλλάδα ἔχουμε
μεγάλη ἐμπειρία ἀπό τέτοια κόλπα...
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Θυµᾶστε τόν δήµαρχο Ὀρφέα στόν Ἕβρο, τόν Βαγγέλη Πουλιλιό; Πού
κατάφερε νά γίνει γνωστός καί πέρα ἀπό τά Λάβαρα ὅταν βάλθηκε νά
διώξει τή δασκάλα τοῦ Μεγάλου Δερείου, Χαρά Νικοπούλου, λόγῳ τῆς
κόντρας τῆς τελευταίας µέ τό κοπάδι τῶν προξενικῶν πρακτόρων; Ἔ,
µαθαίνουµε ὅτι τώρα ἔχει κι ἄλλα ντράβαλα, τά ὁποῖα µπορεῖ νά τοῦ ξαναδώσουν
δηµοσιότητα, χωρίς νά τρέχει πρός ὑπεράσπιση Τούρκων τραµπούκων. Κάποιες
καταγγελίες πού ἔφτασαν στούς Ἐλεγκτές Δηµόσιας Διοίκησης γιά τήν
διαχείριση τῶν οἰκονοµικῶν τοῦ Δήµου Ὀρφέα καί κατέληξαν κατόπιν στήν
Περιφέρεια Ἀνατολικῆς Μακεδονίας - Θράκης ἀποδείχθηκαν βάσιµες ἐνῷ οἱ
«ἐξηγήσεις» πού κατέθεσε ὁ κυρ-δήµαρχος ἀνεπαρκεῖς. Γιά ἄλλη µιά φορά
ὁ ἀπερχόµενος γενικός γραµµατέας τῆς Περιφέρειας Δηµήτρης Σταµάτης
τίµησε τή θέση του καί χωρίς νά µπεῖ σέ λογικές κοµµατικές (ὑποτίθεται ὅτι
ὁ Πουλιλιός ἐκλέγεται µέ τήν ὑποστήριξη τῆς ΝΔ στά Λάβαρα) διέταξε νά
πάρει ἡ ὑπόθεση τή νόµιµη ὁδό. Ἔτσι, αὐτόν τόν καιρό διενεργεῖται οἰκονοµικός
ἔλεγχος στά κιτάπια τοῦ Δήµου ἀπό δύο ἐλεγκτές, ἔλεγχος ὁ ὁποῖος ἄν πάει
καί λίγο παλιότερα (πρίν τό 2005) ἴσως ...χρειαστεῖ χρόνια γιά νά ὁλοκληρωθεῖ
µέ ὅσα θά ἀνακαλύψει. Κι ἀφοῦ ἐκκρεµεῖ καί δεύτερη ἀνάλογη καταγγελία καί
ἡ διερεύνησή της, νοµίζω ὅτι θά σᾶς ἔχουµε ξανά νέα ἀπό τά Λάβαρα καί ἀπό
κείνους πού ἐνίοτε βγαίνουν µπροστά παριστάνοντας τή µετεµψύχωση τοῦ
Διγενῆ Ἀκρίδα.

Ἀπόλυτη ξεφτίλα; Ὁρισµό τῆς ἀπατεωνιᾶς; Λαµογιά σέ ὅλο της τό
µεγαλεῖο; Δέν ξέρω πῶς θά χαρακτήριζε κάποιος τήν ἀπίστευτη
τακτική τοῦ ὁµίλου Λαναρᾶ (Κλωστοϋφαντουργία) πρός τούς
53 ἐργαζόµενους πού σκοπεύει νά τούς πετάξει στόν δρόµο
ἀπλήρωτους. Τό ἐργοστάσιο ΟΤΤΟ ΕΒΡΟΣ εἶναι ἕνα ἀπό τά τελευταῖα
ἐναποµείναντα ἐργοστάσια στήν Ἀλεξανδρούπολη καί ἔγινε γνωστό στήν
εὐρύτερη τοπική κοινωνία ὄχι ἀπό τήν παραγωγή µά ἀπό τίς ...περιπέτειές
του. Ὅπως συνηθίζεται εἰδικά στή Θράκη, παρουσίασε ζηµία ἡ ἐπιχείρηση
πρό ἐτῶν, µπῆκε σέ πρόγραµµα ἐπιδότησης 35.000.000 εὐρώ (καλά διαβάσατε,
35.000.000 εὐρώ) γιά νά «ἐξυγιανθεῖ» καί γιά «νά µήν µείνουν στόν δρόµο
οἱ ἐργαζόµενοι», ἐγκρίθηκε ἡ µανούβρα, πῆραν τά 30 µύρια, δέν ἔκαναν
τίποτα, πῆραν καί τά τελευταῖα 5, καί παραµονές ἐκλογῶν (ξέρουν νά
διαλέγουν µέρες) βάλαν λουκέτο καί πετάξαν στον δρόµο τούς ἐργαζοµένους
στό ὄνοµα τῶν ὁποίων εἶχαν ἐπιδοτηθεῖ. Τό τέλειο κόλπο, ὄχι ὅµως καί
πρωτότυπο, ἀφοῦ κάτι τέτοια στή χώρα µας εἶναι συνηθισµένες πρακτικές
(εἴδατε πουθενά ποτέ µιά παραδειγµατική τιµωρία γιά κάτι τέτοιο;...). Τώρα
«συζητάει» τό συνδικᾶτο µέ τήν διοίκηση τῆς ἑταιρείας τήν ἀπόφαση τῆς
τελευταίας νά κλείσει τό ἐργοστάσιο. Ζητεῖται µάλιστα µέ ἐξώδικο ἀπό τούς
ἐργαζόµενους νά ὑπογράψουν καταγγελία τῶν συµβάσεών τους, πρᾶγµα
πού αὐτοί ἀρνοῦνται καί ζητοῦν συνέχιση τῆς λειτουργίας τῆς µονάδας.
Μέ ποιάν προοπτική, ἄγνωστο... Τά ἴδια πάνω κάτω ἀναµένονται καί στά
κλωστήρια τοῦ Λαναρᾶ στήν Κοµοτηνή. Ὅσο γιά φῶς στό τοῦνελ, δέν
διακρίνεται πουθενά, εἴτε µέ Κώστα εἴτε µέ Γιῶργο µηχανοδηγό.

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

Πέρασαν κι αὐτές οἱ ἐκλογές κι ἄς ρίξουµε µιά µατιά
στή µειονοτική ψῆφο, ἔτσι ὅπως ἐκδηλώθηκε στούς
νοµούς Ροδόπης καί Ξάνθης.
Τό τελικό ἐξαγόµενο, οἱ δύο µουσουλµάνοι βουλευτές
πού ἐπανεξελέγησαν µέ τό ΠαΣοΚ (Τσετίν Μάντατζη
στήν Ξάνθη καί Ἀχµέτ Χατζηοσµάν στή Ροδόπη),
δέν µπορεῖ νά θεωρηθεῖ ἐπιτυχία γιά τήν µειονοτική
ἡγεσία καί γιά τούς τηλεχειριστές της. Εἶναι µία
ἀπό τά ἴδια, καί ὅ,τι πιό ἀναµενόµενο µέ δεδοµένη
τήν πληθυσµιακή παρουσία τοῦ µουσουλµανικοῦ
στοιχείου στήν περιοχή. Ὁ τρόπος µέ τόν ὁποῖον
(ὑπερ)προβάλλεται µία µοναδική ὑποψηφιότητα
στήν Ξάνθη καί ἡ δηµογραφική πραγµατικότητα
στή Ροδόπη σχεδόν ἐξασφαλίζουν δύο θέσεις
στό ἑλληνικό Κοινοβούλιο γιά τήν µειονότητα.
Ἀπό κεῖ καί πέρα ὅλα αὐτά πού ἀκούστηκαν καί
ἐπιχειρήθηκαν γιά τρεῖς ἤ καί τέσσερεις (!) ἕδρες
ἀποδείχτηκαν ἀνεδαφικά σχέδια ἐπί χάρτου, στήν
ἐπισήµως διακηρυγµένη ρατσιστική γραµµή «Ὁ
Τοῦρκος ψηφίζει Τοῦρκο». Νά σηµειώσουµε ὅτι ἡ
γραµµή αὐτή πέτυχε µία ἀµελητέα αὔξηση τῶν
ψήφων στούς µειονοτικούς ὑποψηφίους ἀπό τίς 52

στίς 54 χιλιάδες περίπου.
Στήν Ξάνθη ὁ Τσετίν Μάντατζη πέτυχε αὔξηση
τῶν ψήφων του, ξεπερνώντας τίς 17.000 καί ἐξελέγη
πανηγυρικά. Τά σενάρια πού θέλανε στήριξη τοῦ
Χασάν Μαλκότς γιά νά ἐκλεγεῖ µέ τυχόν ὑπόλοιπα
ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ ἦταν ...ἐπιστηµονικῆς φαντασίας,
ἀφοῦ ὁ Χ.Μ. ὄχι µόνο περιορίστηκε σέ τριψήφιο
νούµερο ψήφων ἀλλά καί ὑστέρησε ἀκόµη καί σέ
σχέση µέ τόν ἐνδοκοµµατικό του συνυποψήφιο, Χ.
Ζεϊµπέκ! Ἄρα αὐτά πού ἀποδόθηκαν σέ πρωτοβουλία
τοῦ Ἀχµέτ Μέτε πῆγαν φοῦντο καί µακάρι αὐτό
νά σηµαίνει καί κάτι γιά τήν ἀπήχηση πού ἔχει
ὁ τουρκοµουφτής στήν µειονοτική κοινωνία τῆς
Ξάνθης. Ὅσο γιά τήν Ἀισέλ Ζεϊµπέκ, πού κάποιοι
ἀνεγκέφαλοι τήν ἔβαλαν ὑποψήφια µέ τή ΝΔ γιά νά
σπάσει τό µονοπώλιο τοῦ Μάντατζη, πῆρε κάπου
1400 ψήφους, ρεζιλεύοντας τούς φωστῆρες πού τήν
πρότειναν, µιά φορά µέ τίς τουρκοπρεπεῖς δηλώσεις
της καί µιά µέ τήν ἀνύπαρκτη δηµοφιλία της.
Ἐλπίζουµε οἱ κάφροι πού πασχίζουν νά ἑρµηνεύσουν
τήν τουρκική πολιτική µέ τά µικρονοϊκά κριτήρια
τοῦ κόµµατός τους νά ἀντιλήφθηκαν κάτι...
Στή Ροδόπη τά χειρότερα τά ἀποφύγαµε καί
αἰσιοδοξοῦµε. Ὁ Ἀχµέτ Χατζηοσµάν σάρωσε βέβαια,
ὅπως ἀναµενόταν (15.499), καί ἐξελέγη πρῶτος µέ
τό ψηφοδέλτιο τοῦ ΠαΣοΚ, µέ δεύτερο τόν Γιῶργο
Πεταλωτή (14.219). Ὁ Κοτζά Μουµίν Ριτβάν, τόν
ὁποῖον ὑποτίθεται ὅτι ἔσπρωχνε τό Προξενεῖο,
ἔµεινε στούς 5.562 ψήφους καί ἔξω ἀπό τή Βουλή.
Στό γαλάζιο ψηφοδέλτιο ὁ Εὐριπίδης Στυλιανίδης
ἐκτοξεύθηκε στίς 17.125 ψήφους, µέ µακράν δεύτερο
(8.323) τόν Ἰλχάν Ἀχµέτ πού ὑποσχόταν ὅτι θά τόν
γ...! Μά κι ὁ Μουσταφά τοῦ ΣύΡιζΑ περιορίστηκε στίς
2.294 ψήφους, πολύ µακρυά ἀπό κάθε βουλευτική
ἀξίωση. Ἔτσι, κανένας ὑποψήφιος δέν κόντεψε κἄν
νά διεκδικήσει τή δεύτερη θέση (ὅπως τό 2007 µά καί
παλιότερα). Νά ὑποθέσουµε ὅτι ἡ χειραγώγιση τῶν
ψήφων ἀποδείχτηκε δυσκολότερη τούτη τή φορά,
λόγῳ τοῦ µικροῦ ἀριθµοῦ - κάπου 2.000 - ἐκλογέων
ἀπό τήν Τουρκία (βλ. φωτό); Ἔστω κι ἔτσι, µποροῦµε
νά ποῦµε -πρός τό παρόν- τέλος καλό, ὅλα καλά.

Γεύση Ξανθιώτικου προεκλογικοῦ κλίματος
Παραθέτουµε κατωτέρω ἕνα δεῖγµα
µειονοτικῆς προεκλογικῆς συγκέντρωσης
στόν Κένταυρο Ξάνθης, τοῦ βουλευτῆ
(ΠαΣοΚ) Τσετίν Μάντατζη (2/10/09),
ὥστε νά µεταφερθεῖ κάπως τό κλῖµα στούς
ἀναγνῶστες µας: Σέ µιά συγκέντρωση
περίπου 700 ἀτόµων τῆς περιοχῆς ἔφτασε
νά µιλήσει ὁ ὑποψήφιος, µέ τή συνοδεία
ὅλων τῶν µειονοτικῶν νοµαρχιακῶν
συµβούλων τοῦ ΠΑΣΟΚ, µά καί ἑνός
τέως προέδρου τῆς «Ὁµοσπονδίας
Τούρκων ∆. Θράκης» (Γερµανίας) καί τῆς
...χήρας τοῦ Σαδίκ! Μέσα σέ ὅλο αὐτό τό
κούρκικο τουρλουµπούκι ξεχώριζε κι ἕνας
...Ἕλληνας αὐτοδιοικητικός, ὁ δήµαρχος
Τοπείρου Στέλιος Χατζηευαγγέλου, πού
εἶχε καταφτάσει κάπου 20 λεπτά πρίν
τόν Μάντατζη καί πάσχιζε ὁ καηµένος
νά βρίσκεται διαρκῶς δίπλα του. Κάποια
στιγµή ἕνας 15χρονος σήκωσε µιά
τουρκική σηµαία ἀλλά τήν κατέβασε
(µᾶλλον τοῦ ἔκαναν παρατήρηση οἱ
ψυχραιµότεροι).
Τόν Μάντατζη λοιπόν προλόγισε ὁ
Ἰρφάν Οὐζούν: «...Πρίν δώσω τόν λόγο
στόν Μάντατζη θά ἤθελα νά παρουσιάσω
αὐτούς πού βρίσκονται µαζί µας. Πρῶτα
πρῶτα αὐτόν πού γιά µιάν ἀκόµη φορά δέν
µᾶς ἄφησε µόνους, πού τρέχει µαζί µας σέ
κάθε µέρος καί σέ κάθε χωριό, ὁ δήµαρχος
Τοπείρου, Στέλιος Χατζηευαγγέλου. (...)
Βρίσκεται µαζί µας καί ἡ Ἰσίκ Σαδίκ, ἡ
γυναίκα τοῦ συγχωρεµένου Ἀχµέτ Σαδίκ
πού ἄρχισε τόν ἀγώνα τῶν Τούρκων τῆς ∆.
Θράκης (συνθήµατα ἀπό κάποιους: ΣΑ∆ΙΚ
- ΣΑ∆ΙΚ - ΣΑ∆ΙΚ). Ὁ νῦν πρόεδρος τοῦ
ΠΑΣΟΚ ὅταν ἦταν ΥΠΕΞ εἶχε πάει δύο
φορές στήν Τουρκία καί συνάντησε τόν
συγχωρεµένο Ἰσµαήλ Τζέµ, καί τίς δύο

φορές γύρισε µέ δῶρα. Τώρα πού θά γίνει
καί πρωθυπουργός, ἡ µειονότητα θά πάρει
τά δικαιώµατά της πολύ πιό εὔκολα.»
Στόν χαιρετισµό της ἡ χήρα τοῦ Σαδίκ, Ἰσίκ
Ἀχµέτ ἀνέφερε: «Ἀγαπητοί µου ὁµοεθνεῖς,
ἀξιότιµοι Κενταυριῶτες. Βλέποντάς σας
ἐδῶ αἰσθάνοµαι σὰ νὰ βλέπω τὸν Σαδίκ. Ὁ
Σαδίκ σᾶς ἔβλεπε καὶ βρισκόταν µαζί σας
περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι µαζὶ µου. Πάντα ἦταν
δίπλα σας. Νὰ λοιπὸν ἀπόψε τελοῦντες σὲ
ὁµόνοια καὶ ὁµοψυχία, εἶναι ἡ συνέχεια τῶν
σπόρων ποὺ ἔριξε ὁ Σαδὶκ µὲ τὸ σύνθηµά
του πὼς «Γιὰ τὸν Τοῦρκο δὲν ὑπάρχει
ἄλλος φίλος ἀπὸ τὸν Τοῦρκο». ∆ῆθεν
δὲν ὑπῆρχαν Τοῦρκοι στὴ ∆. Θράκη! Ποῦ
εἶναι σήµερα οἱ ἀπαγορευµένες περιοχές;
Ὁ Σαδὶκ µιλώντας στοὺς ὁµοεθνεῖς µας
τοὺς ἔλεγε πὼς «µιά µέρα θὰ εἴµαστε
εὐτυχεῖς, µία µέρα θὰ κατοικήσουµε καὶ
ἐµεῖς στὰ ψηλὰ σπίτια, θὰ πάρουµε τὰ
δικαιώµατά µας» Κάποιοι ἔλεγαν πὼς «ὁ
Σαδὶκ προτρέχει, ἐµεῖς δὲν µποροῦµε νὰ
τὰ κερδίσουµε αὐτά». Ὅµως ὁ Σαδὶκ µὲ τὸ
σύνθηµά του πὼς «τὸ δικαίωµα δὲν δίνεται
ἀλλὰ παίρνεται» συνέχισε τὸν δρόµο του.
Πιστεύω πὼς ἡ Ξάνθη ἔχει ἐνώπιον τῆς
σηµαντικὲς ἐξετάσεις. Πιστεύω πὼς θὰ
πετύχουµε. Σᾶς µεταφέρω µηνύµατα
γεµάτα µὲ ἀγάπη ἀπὸ τὴν Τουρκία. Ἂν δὲν
ἤµασταν ἄλλωστε µέσα σὲ ὁµόνοια καὶ
ὁµοψυχία τότε ποιὰ ἡ δουλειὰ µου δίπλα
στὸν Μάντατζη; Καὶ ὅταν πεθαίνει ἕνας
Σαδίκ, ἐσεῖς γεννᾶτε χιλιάδες.»
Ὅταν ἔλαβε τόν λόγο ὁ Τσετίν
Μάντατζη, εἶπε µεταξύ ἄλλων: «Ἐδῶ εἶναι
Κένταυρος, ἐδῶ εἶναι τὸ Τσανάκκαλε! Ἡ
µειονότητα µας µὲ τοὺς µουφτῆδες της,
τοὺς συλλόγους της καὶ τοὺς πολιτευτὲς
τῆς πῆρε κάποιες ἀποφάσεις. Αὐτὲς τὶς

Πομάκοι και Σκόπια
Η Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών (MANU) των
Σκοπίων χρηματοδοτήθηκε από την καραγκιοζοκυβέρνηση του Γκρούεφσκι για να εκδώσει μία
εγκυκλοπαίδεια προσαρμοσμένη στις ιδεοληψίες
και τις ψυχώσεις του ψευτομακεδονισμού. Η
εγκυκλοπαίδεια αυτή κυκλοφόρησε σε μικρό
μέχρι στιγμής αριθμό αντιτύπων και ήδη ξεσήκωσε
αλβανικές και βουλγαρικές αντιδράσεις. Εμείς;
Όχι, εμείς είμαστε υπεράνω εθνικισμών και τη
σνομπάραμε, παρότι οι αναφορές στη χώρα μας
είναι οι προκλητικότερες όλων.
Μιλώντας λοιπόν οι ...ακαδημαϊκοί της γείτονος
για το «Αιγαιάτικο τμήμα της Μακεδονίας»,
το οποίο τελεί «υπό ελληνική διοίκηση»,
ισχυρίζονται ότι εδώ «ζούσε μακεδονικός λαός
και εθνικές μειονότητες (Τούρκοι, Εβραίοι,
Ελληνες, Βλάχοι, Ρομά) και για την «εξασφάλιση
διαρκούς κυριαρχίας οι ελληνικές κυβερνήσεις
επιδίωξαν αλλαγή του εθνοτικού χαρακτήρα
της περιοχής με εκδίωξη του μακεδονικού
και τουρκικού πληθυσμού καθώς και με τον
εποικισμό εις βάρος του τοπικού πληθυσμού».
Και συνεχίζει: «Οι Μακεδόνες στην Ελλάδα,
όσον αφορά το θρήσκευμά τους, διακρίνονται
σε χριστιανούς ορθόδοξους και αυτούς που
ασπάστηκαν το Ισλάμ». Ποιοι είναι αυτοί;
«Οι αποκαλούμενοι Πομάκοι, οι οποίοι είναι
συγκεντρωμένοι στα σύνορα της Ελλάδας, στην
περιοχή της Θράκης»!
Μάλιστα κύριοι! Μπορεί η Ελλάδα να μην
ασχολείται με τους Πομάκους, άλλοι όμως
ασχολούνται: Είχαμε μέχρι τώρα την Τουρκία
να πασχίζει να τους εξαλείψει, τώρα μας
προκύπτουν και οι Σκοπιανοί που θέλουν να τους
προσεταιριστούν, βασισμένοι προφανώς στίς
γλωσσικές ομοιότητες (που έχουν όλα τα παλαιά
σλαβικά ιδιώματα). Θά ξυπνήσουμε άραγε ποτέ;

ἀποφάσεις, τὶς ἀξίες µας προσπάθησα νὰ τὶς
ὑπερασπιστῶ στὸ κοινοβούλιο. Ἀγαπητοὶ
µου ὁµοεθνεῖς, ἀνταγωνιστὲς δὲν εἴµαστε
µεταξὺ µας, ἀνταγωνιστὲς µας εἶναι οἱ
χριστιανοὶ ποὺ βρίσκονται στὰ κόµµατα
(χειροκροτήµατα). Ἐµεῖς ἀπὸ ὅποιο κόµµα
καὶ ἂν εἴµαστε ὑποψήφιοι, εἴµαστε παιδιὰ
αὐτῆς τῆς κοινότητας, εἴµαστε σὰν τὰ
πέντε δάχτυλα τοῦ χεριοῦ. Σᾶς παρακαλῶ.
Νὰ ἑνωθοῦµε καὶ νὰ γίνουµε µία γροθιά,
ἄλλη λύση δὲν ὑπάρχει. Ὅλοι µαζὶ στὶς
ἐκλογές, µὲ τὴν ἴδια ἀποφασιστικότητα.
Ἐγὼ λέω καὶ στοὺς ἄλλους ὑποψηφίους
καλὴ ἐπιτυχία. Παλιότερα κάποιοι ἔλεγαν
πὼς οἱ Ξανθιῶτες δὲν µποροῦνε νὰ
βγάλουν βουλευτή. Τότε µαζευτήκαµε καὶ
πήραµε ἀποφάσεις µέσα σὲ ὁµόνοια καὶ
ὁµοψυχία. Καὶ εἴπαµε πὼς αὐτὴ τὴ φορὰ
θὰ πετύχουµε! Ἀρκεῖ νὰ µὴ µποῦνε µεταξὺ
µας οἱ ξένοι. Νὰ µὴν µποῦνε οἱ διχόνοιες.
Ἀφοῦ τὸ πετύχαµε πρὶν δυὸ χρόνια ἔτσι καὶ
τώρα ἂν τὸ πιστέψουµε, ἂν ἐµπιστευτοῦµε
τοὺς ἑαυτοὺς µας, ἂν δουλέψουµε πόρταπόρτα, πάλι θὰ πετύχουµε. Τὸ κόµµα ποὺ
θὰ γίνει ἐξουσία φαίνεται ποιὸ θὰ εἶναι.
Χρόνια µετὰ ἔχετε τὴ τύχη νὰ βγάλετε
κυβερνητικὸ βουλευτή. Αὐτὴ ἡ τύχη
εἶναι στὰ χέρια µας. (...) Ἐγὼ βρῆκα τὴν
εὐκαιρία καὶ συζήτησα καὶ µετέφερα
αὐτὰ τὰ θέµατα στὸν πρόεδρο µας, τὸν
Παπανδρέου. Πιστεύω πὼς µὲ τὴ βοήθεια
τοῦ Θεοῦ, τὰ ἑπόµενα χρόνια, ὅλοι µαζί,
θὰ δοῦµε σηµαντικὲς ἐξελίξεις. Ἀρκεῖ ὅµως
καὶ ἐµεῖς νὰ κάνουµε αὐτὸ ποὺ πρέπει,
νὰ στείλουµε στὴν ἑλληνικὴ βουλὴ ἕναν
Τοῦρκο βουλευτή. Φυσικὰ τὰ προβλήµατα
δὲν θὰ λυθοῦνε ἀπὸ τὴν µία µέρα στὴν
ἄλλη. Χρειαζόµαστε χρόνο. Εἴτε γιὰ τὸ
θέµα τῶν βακουφίων εἴτε γιὰ τὸ θέµα τῆς
ἐκπαίδευσης, καὶ τὸ θέµα τῶν µουφτήδων,
πιστεύω πὼς τουλάχιστον κάποια βήµατα
πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς λύσης, θὰ

γίνουν. Τὰ τελευταῖα χρόνια στὸ θέµα τῶν
βακουφίων καὶ τῆς ἐκπαίδευσης πήγαµε
πίσω.
Ξέρετε πὼς ψηφίστηκε ὁ νόµος γιὰ τοὺς
ἰµάµηδες. Οἱ ἰµάµηδες θὰ πληρώνονταν
ἀπὸ τὸ κράτος. Ἐµεῖς εἴπαµε, ἐγὼ εἶπα στὴν
Βουλὴ, πὼς στὰ χωριὰ µας οἱ ἄνθρωποί µας,
οἱ χωρικοὶ µας, κάνουν αὐτὸ ποὺ πρέπει.
∆ὲν χρειάζονται µισθούς. Τὸ πρόβληµά
µας δὲν εἶναι οἱ ἰµάµηδες. Ἂς λυθεῖ πρῶτα
τὸ θέµα µὲ τοὺς µουφτῆδες καὶ µετὰ
βλέπουµε. Εἶναι λάθος νὰ ἀσχολούµαστε
µ’ αὐτό, χωρὶς νὰ ἔχει λυθεῖ τὸ πρόβληµα
µὲ τοὺς µουφτῆδες. Θὰ συµβάλουµε ὅσο
µπορούµε µὲ τὴ βοήθειά σας καὶ µὲ τὴ
βοήθεια τῶν παρευρισκόµενων φίλων,
ὥστε νὰ µὴν ἐφαρµοστεῖ.»
Στήν ἐκδήλωση µίλησε ἐπίσης ὁ τέως
πρόεδρος τῆς Ὁµοσπονδίας Τούρκων ∆.
Θράκης, Τζαφέρογλου: «Ἀγαπητοὶ µου
ὁµοεθνεῖς. Οἱ Τοῦρκοι τῆς ∆. Θράκης δὲν
εἶναι µόνοι τους. (...) Πρὶν ἀπὸ χρόνια
προσπαθήσαµε πολύ, ἐργαστήκαµε, καὶ
στείλαµε στὴν Ἀθήνα µὲ 25.000 ψήφους τὸν
ἀνεξάρτητο βουλευτή-συγχωρεµένο Ἀχµὲτ
Σαδίκ. Ἂν καὶ κρῖµα µεγάλο ποὺ τὸν χάσαµε,
βλέπουµε ὅτι οἱ γιατροὶ δὲν πεθαίνουν.
Καὶ νὰ δίπλα µας ἕνας νέος γιατρός! Ἂν
ἀρρωστήσεις ποῦ θὰ πᾶς; Στὸν γιατρό. Ἂν
ἀρρωστήσει ἡ µειονότητά µας καὶ γιὰ νὰ
ἀντιµετωπίσει τὰ προβλήµατά της σὲ ποιὸν
θὰ πάει; Στὸν βουλευτή της. Νὰ λοιπὸν ὁ
βουλευτὴς, εἶναι δίπλα µας! Εἶναι φανερὸ
πὼς στὶς 5/10 ἔρχεται ἡ κυβέρνηση τοῦ
ΠΑΣΟΚ. Νὰ µὴν χαλάσουµε τὴν ἑνότητά
µας. Τί λέτε νὰ στείλουµε στὴν Ἀθήνα τὸν
Τσετὶν Μάντατζη πάλι γιὰ βουλευτή; Ἡ
ψῆφος τοῦ Τούρκου στὸν Τοῦρκο. Ζήτω οἱ
Τοῦρκοι τῆς ∆υτικῆς Θράκης!»
Κι ὅλα τοῦτα, θυµίζω, ἀφοροῦν ἐκλογές
ὄχι στήν Τουρκία ἀλλά στήν Ἑλλάδα...
Μ.Κ.
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
►
Ανεξαρτήτως
του
εκλογικού
αποτελέσματος και των όποιων πολιτικών
συμπερασμάτων, από τις τελευταίες
εκλογές, αυτό που μου έκανε τρομερή
εντύπωση ήταν η αντίδραση του
κόσμου με το που άνοιξαν οι κάλπες και
διαφάνηκε η νίκη του ΠΑΣΟΚ. Εικόνες
που ξεθάφτηκαν από το χρονοντούλαπο,
με έβαλαν σε προβληματισμό.
Καπνογόνα, νταούλια, ζουρνάδες,
τρελλοί πανηγυρισμοί και λοιπές
γηπεδικές πρακτικές. Ο κόσμος
που παραληρούσε μιλούσε για
«ανάσταση», «αλλαγή», «απελευθέρωση» κλπ χοντράδες, που σε
κάνουν να απορείς αν τα εννοούσαν
σοβαρά όλα αυτά που έλεγαν
(φυσικά, είναι σίγουρο πως και στις
άλλες πόλεις συνέβησαν τέτοια
σκηνικά αντίστοιχα. Όπως, επίσης
και για τη ΝΔ θα κάνανε αντίστοιχα).
Δυστυχώς, είμαστε πολιτικά σε πρωτόγονο
στάδιο, όπως πρωτόγονοι είμαστε και
στην αντίληψη. Μεγάλη μερίδα των
ψηφοφόρων δεν μπορούν να αντιληφθούν
ότι η πλάνη τους και η αδικαιολόγητη
προσδοκία τους τους έχει τυφλώσει και
ξεφτιλίζουν τις έννοιες των λέξεων. Άκου
κεί «Ανάσταση»! Σιγά ρε, τον Λάζαρο
Παπανδρέου έχουμε για πρωθυπουργό;
(Θα τα φάτε κι από δω τα σκατά…)
► Πάντως όσο περισσότερο παρατηρείς,
τόσο περισσότερο πείθεσαι για το πόσο
έχουμε «γραμμένες» στα απαυτά μας τις
παρατάξεις, τα κόμματα, το «καλό της
Πατρίδος», το κοινωνικό σύνολο κλπ. Αν
έβλεπε κανείς τον κρύο ιδρώτα που έριχναν
οι υποψήφιοι για τους σταυρούς καθόλη τη
διάρκεια της διαδικασίας, θα του έρχονταν
τα κλάματα - γέλια. Εμφανώς δεν τους
ενδιέφερε το τι γινόταν με το κόμμα τους,
παρά μόνο αγωνιούσαν για την προσωπική
τους πορεία. Το πιο κραυγαλέο ήταν όταν

Ἐκλογικό
ἀπαρτχάιντ
Οἱ ἐκλογές περάσανε καί εἶναι
ἀληθές ὅτι δέν φάνηκε καµµία
παρέµβαση
τοῦ
τουρκικοῦ
Προξενείου Κοµοτηνῆς, ὅσον ἀφορᾶ
τήν ψῆφο τῶν µουσουλµάνων
τῆς Θράκης. Αὐτό βέβαια δέν
σηµαίνει ὅτι ἡ παρουσία του δέν
ἐπικαθόρισε
τό
ἀποτέλεσµα:
Συνεχίζει νά ἀποτελεῖ τή βάση
κάθε προεκλογικοῦ ὑπολογισµοῦ
τῶν κοµµάτων τοπικά, τόσον ὅσον
ἀφορᾶ τίς ὑποψηφιότητες, ὅσο καί
τίς γενικότερες ἰσορροπίες. Βεβαίως
οἱ δύο θέσεις στό Κοινοβούλιο δέν
εἶναι καµµιά φοβερή ἐπιτυχία,
ἀφοῦ µιλᾶµε γιά δυό νοµούς µέ 6
ἕδρες συνολικά καί ἕναν πληθυσµό
χονδρικά µισό µισό. Αὐτό ὅµως πού
ἔχει δυστυχῶς ἐπιτευχθεῖ σέ µεγάλο
βαθµό, ἰδίως στή Ροδόπη, εἶναι τό
σύνθηµα πού λάνσαρε (καί) στίς
πρόσφατες ἐκλογές, «ὁ Τοῦρκος
ψηφίζει Τοῦρκο».
Τί συνέβη λοιπόν τίς προάλλες; Οἱ
µουσουλµάνοι τῆς περιοχῆς ψήφισαν
συντριπτικά ΠαΣοΚ. Ποιό ΠαΣοΚ
ὅµως; Μελετώντας τίς ψήφους
σέ 29 ἀµιγῶς µειονοτικά χωριά
(Δοκός, Βάκος, Ραγάδα, Ὁµηρικό,
Ἐσοχή, Δειλινά, Ἀρχοντικά, Θάµνα,
Μέγα Δουκᾶτο, Λαµπρό, Σαλµώνη,
Κηκίδιο, Σκάλωµα, Ληνός, Χλόη,
Ἤπιο, Μικρό Πιστό, Μύστακας κτλ)
τό ἐξαγόµενο εἶναι ἀποθαρρυντικό
καί ἀγγίζει τά ὅρια τοῦ ἐκλογικοῦ

επιβεβαιώθηκε η είσοδος εβρίτη βουλευτή
της ΝΔ στην Βουλή, άνοιξαν σαμπάνιες
(!!!), φιλιά, αγκαλιές, πανηγυρισμοί... Τί
έγινε ρε παιδιά; Δεν έπαθε πανωλεθρία η
ΝΔ; Ήμαρτον Κύριε...
► Άμστερνταμ, Βαρκελώνη, Κοπεγχάγη
και κουραφέξαλα. Έλα στην πόλη μας να

χορτάσεις σύγχρονους ποδηλατόδρομους
και να κινηθείς όπου θέλεις γρήγορα,
ευχάριστα και ασφαλώς (φωτό). Λίγα
χρόνια υπομονή, όμως. Προς το παρόν
θα βολευτείτε με τον υπό κατασκευή
ποδηλατόδρομο της 14ης Μαϊου (άνοδος)
και μάλιστα μόνον θα ανεβαίνετε (μην είστε
και πλεονέκτες). Δηλαδή η κατασκευή ενός
και μόνου ποδηλατόδρομου σε τι ακριβώς
θα μας οφελήσει (πέραν της οικονομικής
ενισχύσεως των εργολάβων του έργου);
Πού ακριβώς αποσκοπεί; Αυτά τα
πράγματα νόμιζα ότι γίνονται στα πλαίσια
ενός ευρύτερου πολεοδομικού - αστικού
σχεδιασμού κι όχι αρπακολατζίδικα για να
λέμε ότι έχουμε και ποδηλατόδρομο. Όχι
τίποτα άλλο, κινδυνεύουμε να χαθούμε
στις …δαιδαλώδεις διαδρομές του.
► Επιτέλους ο ξενώνας υποδοχής για
τους συνοδούς των καρκινοπαθών
ασθενών
του
Νοσοκομείου
μας
παραδόθηκε κι έτσι ένα χρόνιο αίτημά
τους υλοποιήθηκε. Αξίζουν σε όλους τους
ἀπαρτχάιντ.
Παραδείγµατα:
Στό Στυλάριο, λίγο ἔξω ἀπό τήν
Κοµοτηνή, ἔλαβαν 124 ψήφους ὁ
Χατζηοσµάν, 69 ὁ Κοτζαµουµίν,
1 ὁ Πεταλωτής, 1 ἡ Μανωλιᾶ καί
καµµία ὁ Τζανίδης. Στήν ὀρεινή
Κύµη οἱ Ποµάκοι ἔριξαν 129
ψηφοδέλτια στόν Χατζηοσµάν, 4
στόν Κοτζαµουµίν καί κανένα στούς
τρεῖς χριστιανούς συνυποψηφίους
τους! Στήν ποµάκικη Ἄνω Βυρσίνη
οἱ δύο µουσουλµάνοι πῆραν 307
ψήφους καί οἱ τρεῖς χριστιανοί
...11. Στό Καλλυντήρι τό σκόρ ἦταν
ἀκόµα χειρότερο: 415-11. Τά ἴδια καί
σέ κεφαλοχώρια ὅπως τά Ἀριανά, ὁ
Κάλχας κτλ. Καµµία διαφοροποίηση
ἄν ἐπρόκειτο γιά βουνό ἤ γιά κάµπο,
γιά τουρκοχώρια ἤ ποµακοχώρια,
γιά κοντινούς στήν πόλη οἰκισµούς
ἤ
ἀποµακρυσµένους.
Βεβαίως
ὑπῆρξαν καί καλύτερες ἐπιδόσεις
κατά
τόπους,
ὀφειλόµενες
ὅµως µᾶλλον σέ συγκυριακούς
παράγοντες.
Κανείς δέν ἀµφισβητεῖ ὅτι ἡ λογική
τοῦ «δικοῦ µας ἀνθρώπου» ἔχει
βάση γιά τόν µουσουλµανικό
πληθυσµό, ὅπως καί γιά ὅλους.
Αὐτό ὅµως µέσα στά πλαίσια τῆς
λογικῆς καί µέ κάποια ὅρια. Ὅταν
µέσα στό ἴδιο κόµµα γιά τό σύνολο
τῶν 29 χωριῶν µέ τά 7.172 «πράσινα»
ψηφοδέλτια ὁ µέν Πεταλωτής
παίρνει ...98, δηλαδή ποσοστό 1,4%,
τό δέ σύνολο τῶν τριῶν χριστιανῶν
περιορίζεται στό ...3%, τότε κάτι
σάπιο ὑπάρχει στό βασίλειο τῆς
θρακικῆς Πασοκοκρατίας.

εμπλεκόμενους συγχαρητήρια για την
περαίωση του σημαντικού αυτού έργου
που, τουλάχιστον, με την στέγαση των
συνοδών, είναι μια κάποια ελάφρυνση
στον Γολγοθά τους. Φυσικά, οι απατεώνες
ποτέ δεν καθυστερούν. Κατευθείαν άδραξε
την ευκαιρία και βγήκε στην περιοχή
κάποιος
κουστουμαρισμένος,
δήθεν
εκπρόσωπος του Συλλόγου καρκινοπαθών
και εκμεταλλευόμενος την ευαισθησία
του κόσμου, τσέπωνε ενισχύσεις υπέρ των
καρκινοπαθών. Τελικά, εκτός της βλακείας
και η αλητεία είναι απεριόριστη.
► Τώρα πάλι θα ακουστούν κακίες,
αλλά δεν φταίω εγώ. Ρε παιδιά, εδώ και
πόσον καιρό, οι διάφοροι υποψήφιοι, σας
ξεδίπλωναν τα «οράματά» τους για την
προκοπή του τόπου, τα «μεγαλεπήβολα»
σχέδιά τους, την «όρεξη» για δουλειά κλπ
κλπ. Θα είστε απάνθρωποι αν δεν τους
αφήσετε να σας βοηθήσουν στο έργο σας
για το καλό του τόπου. Σύμφωνα με τα
λεγόμενά τους, δεν τους νοιάζουν τα οφίκια
και οι δόξες παρά μόνο η ανιδιοτελής
προσφορά για το κοινό καλό. Είμαι
σίγουρος πως θα συνωστίζονται έξω από
τα γραφεία της τοπικής αυτοδιοίκησης και
των βουλευτών προς συνεπικουρία αλλά
και θα τριγυρνάν από χωριό σε χωριό για
να αποδείξουν το αληθές των λόγων τους.
Ά, και το άλλο είναι ωραίο. Πήγε ο Τοτός
μια μέρα στο…….
► Λυπηρό αλλά αληθινό. Η υπό
κατασκευήν νέα σιδηροδρομική γραμμή
Αλεξ/πόλεως - Ορεστιάδος, ως γνωστόν
θα χρειαστεί πέτρες. Πολλές πέτρες. Τόσες
πέτρες που η εγχώρια παραγωγή δεν
μπορεί να μας καλύψει! Οπότε τι κάνουμε
ως καλοί γείτονες κι ως πάσχοντες
ανιάτως με το σύνδρομο της Στοκχόλμης
(κατά το οποίο το θύμα υπεραμύνεται και
υπερασπίζεται τον θύτη του); Αγοράζουμε
πετρούλες (όπως και τόσα άλλα) από την
φίλη μας Τουρκία και ενισχύουμε την
οικονομία της εις βάρος, βεβαίως βεβαίως,

της εγχώριας παραγωγής. Φυσιολογικό
ακούγεται αφού σαν χώρα πού να βρούμε
πέτρες και μπαϊρια; Όλο λιβάδια και λίμνες
είμαστε. Τουλάχιστον, αν σας πάρουμε με
τις πέτρες, μετά, θα τις χρησιμοποιήσετε
για τις ράγες;
► Ακούω και διαβάζω τις τοποθετήσεις
ΟΛΩΝ των υποψηφίων μέσα από τις
τοπικές φυλλάδες και τα ραδιόφωνα.
Πέραν των αοριστολογιών για την
«ενίσχυση της τοπικής οικονομίας» και
της «αναπτύξεως» (πως, πού, πότε, με
τι, γιατί, δεν απαντώνται φυσικά), δεν
ακούω κουβέντα για θέματα που άπτονται
της εθνικής κυριαρχίας - επιβίωσης ήτοι:
Δημογραφικό, ερήμωση χωριών, το τραγικό
της πρωτιάς μας στα τροχαία, η έλευση των
ορδών των «Βουλγάρων» που λυμαίνονται
την περιοχή μας, το «σουλατσάρισμα» των
τουρκοπρακτόρων στα Πομακοχώρια μας
και η κατατρομοκράτηση των κατοίκων
τους, τα προβλήματα της Σαμοθράκης κλπ
θέματα «πατριωτικού» ενδιαφέροντος.
Μόνον ο Δ. Γοδοσίδης του ΛΑΟΣ,
προς τιμήν του, έκανε κάποιες σοβαρές
αναφορές σε αυτά τα θέματα.
► Είχαμε ξανακάνει αναφορά στον
Διευθυντή της εδώ πνευμονολογικής
κλινικής κ. Δ. Μπούρο (όταν προσπάθησε
να αποκρούσει τις υστερίες για τη
νέα γρίπη). Αυτή τη φορά επανήλθε
στο προσκήνιο με μια παγκόσμια
πρωτιά, εφαρμόζοντας με την ομάδα
του μια επαναστατική μέθοδο έγχυσης
βλαστοκυττάρων για τους πάσχοντες από
πνευμονική ίνωση (μην σας ζαλίσω με
παραπάνω ιατρικές λεπτομέρειες, που δεν
κατέχω κιόλας). Η επαναστατική μέθοδος
που ακολουθήθηκε, πέραν της τεράστιας
προσφοράς προς την ιατρική, και κατ’
επέκτασιν στους ασθενείς, μας δείχνει
πως η σοβαρότητα των ανθρώπων που
δουλεύουν χωρίς τυμπανοκρουσίες είναι
το αντίδοτο στην συνεχιζόμενη παρακμή
των πάντων.
Σ.Γ.

Αὐτοί τά ὁµολογοῦν, ἐµεῖς ἀκοῦµε;
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα

Ἀρνήθηκε νά συγχαρεῖ τούς ἐκλεχθέντες βουλευτές, µίλησε γιά τή
«λειτουργία µηχανισµῶν στίς ἐκλογές»
καί γιά τήν «ἄθλια ὑποστήριξη ἐκείνων
πού δέν εἶχαν ὑποστηρίξει τίς ἀποφάσεις
τῆς Συµβουλευτικῆς» (ἐννοοῦσε τούς
πασόκες πού δέν ἔριξαν λευκό στίς
Εὐρωεκλογές).
Κατόπιν πῆρε τόν λόγο ἡ ὑποψήφια
τῆς ΝΔ στήν Ξάνθη, Ἀισέλ Ζεϊµπέκ
καί εἶπε µεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς
ἀποκαλυπτικά: «Ἐγὼ δὲν θὰ εἴµαι
τόσο σκληρὴ ὅσο ὁ κύριος Μαλκότς.
Ξέρουµε βέβαια ὅτι ἔγιναν κάποια
λάθη. Καὶ ἴσως δὲν πρέπει νὰ τὰ
φορτώνουµε τόσο σὲ ἕνα κόµµα.
Ἡ Τουρκικὴ Μειονότητα τῆς Δ.
Θράκης εἶναι κάτι πάνω ἀπὸ τὰ
κόµµατα. Ἐµεῖς δὲν πρέπει νὰ
λειτουργοῦµε κοµµατικά. Πιστεύω
πὼς µὲ µία καλύτερη µοιρασιὰ
ψήφων µποροῦµε νὰ στείλουµε δυὸ
βουλευτὲς (ἀπό τήν Ξάνθη). Ἔχω
ἐπίγνωση τῶν λαθῶν ποὺ διέπραξε
ἡ Ν.Δ. ἔναντι τῆς µειονότητας. Οἱ
ἄνθρωποι σὰν ἐµᾶς ποὺ µπαίνουν
σὲ τέτοια κόµµατα, µπαίνουν γιὰ
νὰ βελτιώσουν κάποια πράγµατα.
Αὐτὸς θὰ εἶναι καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς
στόχους µου. Θὰ κάνω ὅτι περνᾶ ἀπὸ
τὸ χέρι µου γιὰ νὰ ἀκολουθήσει µία
πιὸ ἤπια πολιτική. Στὸ µέλλον µὲ
µία καλύτερη µοιρασιὰ πραγµατικὰ
εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ βγάλουµε δυὸ

βουλευτές. Οἱ ψῆφοι µας συνεχῶς
αὐξάνουν, καὶ αὐξάνουν συνεχῶς
καὶ οἱ ψῆφοι ποὺ δίνουν οἱ Τοῦρκοι σὲ
Τούρκους. Ἀφοῦ τὸ πετύχουµε αὐτὸ
µπορούµε πολὺ ὄµορφα νὰ κάνουµε
τὴ µοιρασιά. Αὐτὸ µπορεῖ νὰ γίνει
εἴτε µὲ διαχωρισµὸ πεδιάδας καὶ
βουνῶν, εἴτε µὲ τὸ νὰ ψηφίζουν οἱ
ἄντρες τοὺς ἄντρες καὶ οἱ γυναῖκες
τὶς γυναῖκες. Πιστεύω πὼς ὅλα
αὐτὰ θὰ τὰ σκεφτοῦµε καὶ θὰ τὰ
συζητήσουµε µαζὶ καὶ θὰ πάρουµε
τὴν καλύτερη ἀπόφαση. Ἐγὼ πιστεύω
πὼς ἡ µάνα πατρίδα τὰ ἔπραξε ὅλα
σωστά. Καὶ εἴµαι σίγουρη πὼς καὶ
ἐρεύνησε τὰ πάντα πολὺ καλύτερα
ἀπὸ ἐµᾶς καὶ στατιστικὲς ἔκανε. Γι΄
αὐτὸ λέω πὼς κάτι θὰ ἤξεραν.
Εἴµαι πολὺ ἰκανοποιηµένη µὲ τοὺς
ψήφους ποὺ πῆρα. Μέσα σὲ ἕνα
σύντοµο χρονικὸ διάστηµα κάναµε
νὰ µᾶς ἀγαπήσουν 1500 ἄτοµα.
Πιστεύω πὼς αὐτοὶ ποὺ µὲ ψήφισαν
δὲν ἔδωσαν τὴν ψῆφο τους στὴ Ν.Δ.
ἀλλὰ στὴν Ἀισὲλ Ζεϊµπέκ. Σᾶς
εὐχαριστῶ πολὺ ὅλους.»
Δέν κολλάω στίς ροχάλες πρός τά
κόµµατα πού τούς φιλοξενοῦν, οὔτε στίς
δεδοµένες ἐθνικιστικές προτεραιότητες.
Ὅµως ὅταν σέ δυό παραγράφους µιλᾶς
3 φορές γιά «µοιρασιά» τῶν ψήφων, τί
σκατά δηµοκρατική διαδικασία εἶναι
αὐτή; Καί τί µεγαλύτερη ὁµολογία γιά
τήν προξενική δραστηριότητα θέλουµε
ἀπό τή φράση γιά τή «Μητέρα Πατρίδα
πού τά ἔπραξε ὅλα σωστά»;;;!!!
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Τι δεν λένε οι αναλυτές για τις εκλογές
Του Παναγ. Α. Μπούρδαλα*
Τέσσερις μεγάλες αποκρύψεις κάνουν οι
περισσότεροι αναλυτές των εκλογικών
αποτελεσμάτων στις εθνικές εκλογές της
4ης του Οκτώβρη 2009. Οι λόγοι βεβαίως
είναι κατανοητοί. Προσπαθήσουν «με
νύχια και με δόντια» να μη συμβεί μεγάλη
αποσταθεροποίηση στο πολιτικό σύστημα,
αφού είναι ήδη κλονισμένο ηθικά και
πολιτικά μαζί με το οικονομικό λόγω της
κρίσης. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να
αναδείξουμε ό,τι τα ΜΜΕ αποκρύπτουν.
Ι) Ήταν φέτος μεγαλειώδης η νίκη του Γ.
Α. Παπανδρέου-ΠΑΣΟΚ;
Η πρώτη απόκρυψη αφορά την φερόμενη
ως μεγαλειώδη νίκη του νέου ΠΑΣΟΚ υπό
την ηγεσία του Γ. Παπανδρέου, τρίτου στη
σειρά στην «κληρονομική δημοκρατία» της
χώρας μας. Ανεξάρτητα από τις εγχώριες
δυνάμεις που έβαλαν πλάτη γι’ αυτή τη νίκη,
ανεξάρτητα από τα διεθνή του στηρίγματα,
αναμφίβολα ρόλο έπαιξε κυρίως ο ηθικός
και πολιτικός καταποντισμός της Ν.Δ. υπό
τον Κώστα Καραμανλή. Τα πράγματα όμως
δεν είναι έτσι, δηλαδή η νίκη φαντάζει, αλλά
δεν είναι μεγαλειώδης. Και εξηγούμαι:
Α) Τα κόμματα εναλλάσσονται στις
κυβερνήσεις στην Ελλάδα και ουδείς
πρωθυπουργός πήρε συνεχόμενες πάνω
από δύο εκλογικές νίκες μετά τον εμφύλιο
πόλεμο, πλην του Κ. Καραμανλή του
πρεσβύτερου, αλλά σε διάστημα μόνο
7 ετών. Υπάρχει βεβαίως φαινομενική
παραφωνία με το ΠΑΣΟΚ του Κ. Σημίτη.
Όμως τις εκλογές του 1993 είχε κερδίσει
το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ
οι εκλογές του 2000 κερδίθηκαν οριακά με
υπερπόντιες πτήσεις παλινοστούντων και
φυσικά με την καταλήστευση των ταμείων
και των λαϊκών αποταμιεύσεων προς το
τέλος του 1999.
Β) Το ποσοστό του νικητή υπολείπεται των
μεγάλων ποσοστών όταν ανατρέπονται
οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θυμίζω:
ΠΑΣΟΚ (18-10-1981) 48,07%, ΝΔ (0804-1990) 46,89%, ΠΑΣΟΚ (10-10-1993)
46,88% και ΝΔ (07-03-2004) 45,36%. Το
ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου δεν
έπιασε ούτε το 44% (43.92 %).
Γ) Σε ποσοτικό επίπεδο τα πράγματα είναι
πλήρως διαυγή. Στις εκλογές του 2004, όπου
το ΠΑΣΟΚ ηττήθηκε καθαρά (διαφορά
4.81%) από τη ΝΔ του κ. Καραμανλή
έλαβε 40,55% και 3.003.275 ψήφους. Στις
φετινές εκλογές και παρά την ποσοστιαία
άνοδο κατά 3,37%, μόλις που υπερβαίνει
εκείνους κατά 9.098 ψ. (3.012.373)!!!
Δ) Ένα ακόμα στοιχείο που στηρίζει
το συλλογισμό μας προκύπτει από τις
ενδιάμεσες εκλογές του 2007. Τότε, ενώ η
ΝΔ ξανακέρδισε, αλλά χάνοντας 365.527
ψ. και 3,52%), το ΠΑΣΟΚ (16-09-2007)
έχασε μαζί της και έπεσε στο 38.10%
με 2.727.279, δηλαδή έχασε 285.094 ψ.
σε σχέση με το 2004 έχασε τότε περίπου
40.000 ψ. λιγότερους απ’ ότι ήταν η
ποσοτική αύξηση της ενεργητικής αποχής
(325.015 - 285.094 =39.921). Με άλλα
λόγια η αύξηση της αποχής είχε μεγαλύτερη
δυναμική από την αύξηση του ΠΑΣΟΚ και
φυσικά δεν εκμεταλλεύτηκε την πτώση της
ΝΔ. Με άλλα λόγια στις τρεις τελευταίες
αναμετρήσεις (2004, 2007, 2009) απλά το
ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση έκανε σχετική
συντήρηση δυνάμεων.
ΙΙ) Ο βαθύς καταποντισμός της ΝΔ
Η δεύτερη απόκρυψη είναι φυσικό να αφορά
το επίπεδο κατάρρευσης της ΝΔ του Κώστα
Καραμανλή. Βεβαίως όλοι τονίζουν το
χαμηλότερο ποσοστό που πήρε η Ν.Δ. κατά
τη μεταπολίτευση σε εθνικές εκλογές, αλλά
τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα γ’ αυτήν.
Α) Στις 18-10-1987 η 2η ΝΔ του Γ. Ράλλη

είχε μεγαλύτερη ποσοστιαία διαφορά από
το ΠΑΣΟΚ 12,19% (48,07 - 35,88), ενώ
φέτος υπολειπόταν, ισχυρίζονται, μόνο κατά
10,44% (43.92% - 33.48%). Το 1981 πήρε
μεν 2.034.496 ψήφους έναντι 2.295.967
τώρα, δηλαδή 261.471 λιγότερους, αλλά
τα έγκυρα τότε ήσαν κατά 1.187.285
περισσότερα (6,858,342 - 5.671.057).

Να θυμίσουμε δηλαδή ότι τότε το ΠΑΣΟΚ
ήταν πραγματικό κίνημα και ηγείτο ο
άφθαρτος Ανδρ. Παπανδρέου, ενώ η
παλινόρθωση της χούντας είχε πλήρως
αποτραπεί. Τώρα έχασε από το ΠΑΣΟΚ του
Γ. Παπανδρέου, που μέχρι πρότινος έχανε
και από τον «Κανένα». Εκείνη την εποχή
το μεν ΚΚΕ (10,93% με 620.302 ψήφους)
στήριζε κριτικά την αλλαγή, το δε ΚΚΕ Εσ.
πήρε μόλις 1,37% (76.404 ψ.)! Αναλογικά
δηλαδή τότε η Ν.Δ. στάθηκε στον κυκλώνα
όρθια και ανέκαμψε σε λιγότερο από 10
χρόνια. Τώρα;
Β) Στις φετινές εκλογές, όταν τα δυο
κόμματα της Αριστεράς χάνουν εκλογικά,
η ΝΔ καταποντίζεται. Συγκεκριμένα τόσο
το ΚΚΕ έμεινε στο 7.54 % με 517,154 με
μείωση (σε σχέση με τις προηγούμενες
εκλογές του 2007) κατά 0,61% (8.15 % 7.54 %) και 66.596 ψ. (583,750 - 517,154).
Αντίστοιχα και ο ΣΥΡΙΖΑ μειώνεται κατά
0,44% (5.04 %- 4.60 %) και 45.474 ψ.
(361,101 - 315,627). Να υποσημειώσω
ότι πολιτικά η μείωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι
μεγαλύτερη αναλογικά απ’ ό,τι του ΚΚΕ
(12,59% έναντι 11,41%).
ΙΙΙ) Η δυναμική αύξηση της αποχής και
η σταθερότητα των άκυρων-λευκών.
Η τρίτη απόκρυψη έχει να κάνει με την
«αδιαφορία» στις αναλύσεις για τα μη
έγκυρα ψηφοδέλτια και την πραγματική
άνοδο της ενεργητικής αποχής σ’ αυτές τις
εκλογές, που βεβαίως ήταν μικρότερη από
τις ευρωεκλογές.
Α) Η ενεργητική αποχή είναι πολιτικά
σημαντική στις τελευταίες εκλογές, όχι σε
σύγκριση μόνο με αυτές του 2004, αλλά
ειδικά με του 2007. Παρότι η βάση των
εγγεγραμμένων στις εκλογές 2004-20072009 είναι περίπου σταθερή (κυμαίνεται
μεταξύ 9.920.000 - 9.990.00, με μια
ελάχιστη αύξηση το 2009 σε σχέση με το
2007), έχουμε εκτίναξη της ενεργητικής
αποχής. Ακραία της μορφή βεβαίως
είχαμε στις ευρωεκλογές του 2009. Έτσι
καταγράφεται ποσοτικά και ποσοστιαία
αντίστοιχα μια μεγάλη και σαφής ενεργητική
αποχή με τάσεις ανόδου. 325.015 πολίτες
περισσότεροι αρνήθηκαν το 2009 σε σχέση
με το 2007 να προσέλθουν στις κάλπες, με
αύξηση ποσοστιαία κατά 3,23%! Πρόκειται
για αποχή με χαρακτηριστικά γεωμετρικής
προόδου, αφού η αύξηση της αποχής το
2007 σε σχέση με το 2004 ήταν 237.787
και ποσοστιαία 2,35%. Επομένως ανάμεσα
στο 2004 και 2009 είχαμε αύξηση της
ενεργητικής αποχής κατά 562.802, δηλαδή
πάνω από 5,6% του εκλογικού σώματος!
Β) Σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του
2007 είχαμε μια σχετική σταθερότητα των
λευκών και ποσοτικά και ποσοστιαία στις
τρεις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις:
43.036 / 0,57% (07-03-2004), 47,170 /
0,64% (16-09-2007) και 42,479 / 0.60 %

(04-10-2009).
Γ) Αντίθετα στα άκυρα είχαμε μια τάση
ανόδου το 2007 η οποία ναι μεν ανακόπηκε
ποσοτικά και σταθεροποιήθηκε ποσοστιαία
το 2009, αλλά με τεράστια μείωση των
ψηφισάντων: 123.713 / 1,63% (07-03-04),
148,850 / 2.04 % (16-09-07) και 143,658 /
2.04 % (04-10-09).
Δ) Κατά τη γνώμη μου, και παρά την
άνοδο του ΛΑΟΣ στην κεντροδεξιά και
των Ο-Π στην κεντροαριστερά (ευρωκοινοβουλευτικά κόμματα) και της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ (μόνου ενωτικού σχηματισμού
της
εξωκοινοβουλευτικής
Αριστεράς
στο μικρόκοσμο του κάτω του 1%), την
εμφάνιση των κεντροδεξιών σχηματισμών
«Δημοκρατικοί» και «Κοινωνία» και
ακροδεξιάς Χ.Α., τη μείωση κατά 45%
του Σ. Παπαθεμελή, τη συρρίκνωση του
κεντρώου Β. Λεβέντη και του μ-λ χώρου,
τέσσερις λόγοι οδήγησαν στην αύξηση
της ενεργητικής αποχής: 1) Η σχεδόν
ιδεολογικοπολιτική κατάρρευση της ΝΔ σε
περίοδο εγχώριας και διεθνούς κρίσης και
η έλλειψη εμπιστοσύνης στο ΠΑΣΟΚ. 2) Η
πλήρης αδυναμία των κλασσικών κομμάτων
της αριστεράς (ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ) να
αποτελέσουν εναλλακτική ελπίδα. 3) Η
αδυναμία των μικρών σχηματισμών να
έχουν ολιστική πολιτική (ενδοσυστημική,
εξωσυστημική ή αντισυστημική) και φυσικά
4) η εξέγερση-ξέσπασμα του Δεκέμβρη
2008.
ΙV) Η αφωνία στη μεγάλη κλοπή των
εγκύρων ψηφοδελτίων και εμπέδωση
της λογικής της «χαμένης» ψήφου
Η 4η απόκρυψη αφορά την νομιμοποιημένη
κλοπή των εγκύρων ψηφοδελτίων από
το τρίτο κόμμα σε δύναμη και κάτω και
κυρίως αυτών που αποκλείστηκαν από την
είσοδο στη Βουλή μετά από το παιχνίδι
πολιτικής συμπαιγνίας ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.
Όλοι οι αναλυτές σχεδόν – παπαγαλάκια
της νόθας αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας
- επιχειρηματολογούν υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Ανεξάρτητα από
την άποψη που έχει κάθε ενεργός ή μη
πολίτης σ’ αυτό, ουδείς θα διαφωνούσε εάν
παραδείγματος χάριν η κλοπή με νόμο θα
γινόταν μόνο μεταξύ των δύο πολιτικών
κατεργαρέων για χάριν της αυτοδυναμίας,
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Θα μπορούσαν με κοινή
πολιτική συμφωνία π. χ. το πρώτο κόμμα
να «κλέβει» νόμιμα αριθμό βουλευτών
από το δεύτερο στην 3η κατανομή– όταν
δεν περνά το 50% των ψήφων και δεν έχει
αυτοδυναμία με ανόθευτη απλή αναλογική
- ίσως πάνω από ένα ποσοστό των εγκύρων
(π.χ. το 40%), που να μη περνά η «κλοπή»
τα 2/3 των βουλευτών του 2ου μέχρι να
σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση με 151
βουλευτές. Σ’ εκλογές αυτές το ΠΑΣΟΚ με
απλή αναλογική θα έπαιρνε 300 Χ 43.92
%=131 (υπόλοιπο 0,25%) και θα ήθελε
άλλους 151-131=20 στην 3η κατανομή,
ενώ η ΝΔ με απλή αναλογική θα έπαιρνε
300χ33.48 %=100 (υπόλοιπο 0,15%), θα
έδινε τους 19 ή 20 και θα έμενε με τους
υπόλοιπους. Εάν λάβουμε υπόψη τη 2η
κατανομή το ΠΑΣΟΚ θα είχε 131+1=132
και θα έπαιρνε άλλους 19 από τη Ν.Δ. Η
Ν. Δ. θα έμενε με 100+1=101, 101-19=82
βουλευτές (αντί των 91 που έχει τώρα).
Είναι ολοφάνερη λοιπόν η εσκεμμένη
επομένως συναυτουργία των δύο πολιτικών
κομμάτων του δικκοματισμού και των
υποστηρικτών τους.
V) Πρώτα συμπεράσματα
1) Τα αποτελέσματα των εκλογών αποτελούν
συνέχεια των ευρωεκλογών του Ιουνίου
2009 και της αύξησης της ενεργητικής
αποχής που ξεκίνησε στις εθνικές εκλογές
του 2007. Σταθεροποίησαν την τάση
κριτικής στο πολιτικό σύστημα, τόσο με την
αύξηση ποσοτικά και ποσοστιαία των δύο
νέων συστημικών σχηματισμών ΛΑΟΣ και

Ο-Π, όσο και της αντισυστημικής τάσης
άρνησης συμμετοχής στις εκλογές. Το τέλος
της μεταπολίτευσης και του δικομματισμού,
αλλά και της ελλάσονος αντιπολίτευσης
μόνο από την καθεστωτική αριστερα (ΚΚΕ
και ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ) γίνεται πλέον ορατό
2) Η ΝΔ κατέρρευσε, αλλά το ΠΑΣΟΚ
ουσιαστικά δεν θριάμβευσε απ’ αυτή την
κατάρρευση. Απλά παίζει το τελευταίο του
χαρτί, με προσδοκίες που είναι σχεδόν
αδύνατο να πραγματοποιήσει. Αναμένεται
σύντομα η αντίστροφη μέτρηση. Ο Γ.
Παπανδρέου το γνωρίζει, γι’ αυτό δεν
στήνει το κλασσικό κομματικό κράτος,
αλλά ένα νέο που ουσιαστικά ελεγόμενο
από μια δική του προσωπική πυραμίδα σε
μεγάλο βαθμό. Γι’ αυτό εξάλλου το πολιτικό
σύστημα αναμένεται σχετικά σύντομα να
πάει γι’ άλλα, πράγματα, που θα βλέπουμε
όλο και πιο καθαρά από δω και πέρα.
3) Τα κόμματα της κοινοβουλευτικής
Αριστεράς, κυρίως για ιδεολογικούς λόγους,
είναι σχεδόν αδύνατο να ακολουθήσουν
τις εξελίξεις και αγκομαχούν. Το μεν ΚΚΕ
από τη μια μεριά έχει ένα στρατιωτικής
υφής κόμμα, δεν ανοίγεται σε νέες ιδέες,
επέστρεψε στην σχετική ιεροποίηση του
σταλινισμού και με αυτά τα εχέγγυα είναι
αδύνατο να φτάσει σε επαναστατική
προοπτική. Αντίθετα ο ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ
επανέρχεται στη κεντρική πολιτική σκηνή,
με πιο στρογγυλοποιημένη γλώσσα και νέα
πιο συστημική στρατηγική. Ο αναμενόμενος
άλλωστε εκλογικός θρίαμβος του ΣΥΝ εντός
του ΣΥΡΙΖΑ και η νίκη των ανανεωτικώνσυστημικών εντός του ΣΥΝ δεν προμηνύει
ενότητα, αλλά φυγόκεντρες τάσεις.
4) Προσωρινά ΛΑΟΣ και Ο-Π θα μπουν
στο παιχνίδι και θα εδραιωθούν, εκτός και
αν οι ενδοσυστημικές ανακατατάξεις είναι
ραγδαίες. Ούτως ή άλλως όμως θα είναι
μέσα σ’ αυτές με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
5) Το πολιτικό κενό που δημιουργείται είναι
δυνατό να δημιουργήσει νέες ιδεολογικές
ανακατατάξεις στον εξωκοινοβουλευτικό
χώρο, νέες συνθέσεις και νέα δεδομένα
στις τοπικές κοινωνίες και τα συνδικάτα.
Η υπογραφή της συνθήκης της Λισσαβόνας
της Ε.Ε. χθες μετά την πλήρη υποχώρηση
των Ιρλανδών και οι γεωπολιτικές εξελίξεις
στην περιοχή της καθ’ ημάς Ανατολής
και Βαλκανίων, σε συνδυασμό με την
πανταχούσα ενδογενή και εξωγενή κρίση,
θα δημιουργήσουν νέο πολιτικό τοπίο.
Εάν και εφόσον ο αντιϊμπεριαλιστικός
– πατριωτικός χώρος συναντηθεί με τον
αντικαπιταλιστικό με μορφές κυρίως
άμεσης δημοκρατίας και δικτύων,
ανοίξουν τα ιδεολογικά φτερά στη
ριζοσπαστική οικολογία, αποδεχτούν
τις μορφές πολιτισμού πού έρχονται
τόσο από το παρελθόν, όσο και από
το μέλλον, που έχουν κέντρο τόσο τον
προσωπικό άνθρωπο, όσο και τον
συλλογικό, είναι δυνατόν η δημιουργία
μιας πλατιάς συμμαχίας εξωσυστημικών
και αντισυστημικών δυνάμεων.
Τότε το πολιτικό κενό μπορεί να πάρει μια
ζωντανή, ελπιδοφόρα συλλογική μορφή,
ικανή να δημιουργήσει ένα νέο ουράνιο τόξο
πολλαπλών αντιστάσεων και νέων θετικών
οραματισμών, πέρα από τις αγκυλώσεις και
τις στρεβλώσεις του παρελθόντος.
Εάν αντιθέτως ο κάθε συλλογικός
μικρόκοσμος δεν βλέπει ουσιαστικά «πέρα
από τη μύτη του» ή είναι δέσμιος μόνο
των ιδεολογικών ή κοσμοθεωρητικών
αγκυλώσεων τελικά η ελεγχόμενη από τις
οικονομικές και ιδεολογικές ελίτ μεταδημοκρατία (και κληρονομική σε μεγάλο
βαθμό) στη χώρα μας θα είναι το βασίλειο
των πολιτών χωρίς «Πόλεις» με πλήθος
παρασίτων.
* Ο Παναγ. Α. Μπούρδαλας είναι πρώην
πρόεδρος της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο ψυχρός πόλεμος των γραμματοσήμων

Η ουγγρική επανάσταση ξεκίνησε
το 1956, σαν αυθόρμητη διαδήλωση
χιλιάδων κατοίκων της Βουδαπέστης
για τις άθλιες οικονομικές συνθήκες που
επικρατούσαν στην Ουγγαρία εκείνη την
εποχή. Μέσα σε μία μέρα εξελίχθηκε
σε μια πανουγγρική εξέγερση κατά
του σοβιετόφιλου κομμουνιστικού
καθεστώτος. Η κυβέρνηση του Γιάνος
Καντάρ, αδυνατώντας να ελέγξει την
κατάσταση, παραιτήθηκε και στη θέση
της ανέλαβε νέα κυβέρνηση υπό τον
Ίμρε Νάγκι, ο οποίος είχε συνταχθεί με
τους διαμαρτυρόμενους.
Στις 1 Νοεμβρίου 1956 ο Νάγκυ
ανακοίνωσε την απόφαση απόσυρσης
της Ουγγαρίας από το
Σύμφωνο της Βαρσοβίας,
και έκανε έκκληση στα
Ηνωμένα
Έθνη
και
τις Μεγάλες Δυνάμεις
να αναγνωρίσουν την
Ουγγαρία ως ουδέτερο
κράτος. Η σύγκρουση
με τη Σοβιετική Ένωση
ήταν αναπόφευκτη, αλλά
προκαθορισμένη ως προς
το αποτέλεσμά της, που
ήταν η εισβολή χιλιάδων
σοβιετικών
αρμάτων
στη χώρα. Η Ουγγρική
Επανάσταση
πνίγηκε
στο αίμα αφήνοντας
πίσω της 2.800 νεκρούς.
Ο Ίμρε Νάγκι κατέφυγε
στην
Γιουγκοσλαβική
Πρεσβεία
της
Βουδαπέστης και, παρά
τις διαβεβαιώσεις για
το αντίθετο, συνελήφθη
από
τις
Σοβιετικές
δυνάμεις κατοχής μόλις
βγήκε από την Πρεσβεία. Σε μυστική
δίκη που ακολούθησε κρίθηκε ένοχος
και στη συνέχεια εκτελέστηκε (1958).
Ο Ίμρε Νάγκυ, παρά την αντίθεσή του
στο Σοβιετικό μονοπώλιο, παρέμεινε
πεπεισμένος Μαρξιστής. Γι’ αυτό και
ίσως παραξενεύει, σε πρώτη θεώρηση, η
απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης να
εκδώσει, ένα χρόνο μετά το θάνατό του,
αναμνηστική σειρά δύο γραμματοσήμων
με τη φιγούρα του, με την πρόφαση
της συμπλήρωσης τριών χρόνων
από την ουγγρική εξέγερση. Ακόμη
πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός της
απόσυρσης των γραμματοσήμων αυτών
από την κυκλοφορία σε λιγότερο από
δέκα μέρες από την έναρξη κυκλοφορίας
τους. Tα τεχνικά χαρακτηριστικά των
γραμματοσήμων είναι τα εξής:
·
Επιγραφή : Ιμρε Νάγκυ (1896
– 1958) ¨Ελευθερία εις τους λαούς¨
·
Έναρξη
κυκλοφορίας:
09
Δεκεμβρίου 1959
·
Παύση
κυκλοφορίας:
18
Δεκεμβρίου 1959
·
Ονομαστικές αξίες: 4,50 Δρχ
και 6 Δρχ
·
Οδόντωση: 13 Χ 13 ½,
υδατόσημο: κορώνα, ποσότητα που
κυκλοφόρησε: α) 4,50 Δρχ.: 229.941 β)
6 Δρχ: 210.177
Στην πραγματικότητα, η απόφαση της
έκδοσης των γραμματοσήμων για τον
Νάγκυ, συνδέεται με την έκδοση, τον
ίδιο μήνα, Σοβιετικών γραμματοσήμων
με το πορτραίτο του Μανώλη Γλέζου

με φόντο την Ακρόπολη. Η απόσυρση
των γραμματοσήμων σε λιγότερο από
δέκα ημέρες μετά την έκδοσή τους στις
18 Δεκεμβρίου 1959 έγινε προφανώς
μετά από σχετικό διάβημα των αρχών
της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία, σε
ένδειξη αμοιβαιότητας, απέσυρε το
ρωσικό γραμματόσημο. Στο σοβιετικό
αυτό γραμματόσημο αναφέρεται και
ο Κωνσταντίνος Καραμανλής σε λόγο
του στη Βουλή το 1960: «Ο αρχηγός
της Σοβιετικής Ενώσεως, ευρισκόμενος
εις Κορυτσάν, απηύθυνε απαραδέκτους
απειλάς (…) εναντίον της χώρας μας.
Γνωρίζετε, επίσης, ότι παρενέβη η
Σοβιετική Κυβέρνησις εις την δίκην
του Γλέζου και εν συνεχεία, δια της

εκδόσεως
ενός
γραμματοσήμου,
ανεμείχθη εις τα εσωτερικά πράγματα
της χώρας και προσέβαλε την Ελληνικήν
δικαιοσύνην». Θα δούμε παρακάτω σε
ποια δίκη αναφέρεται ο Καραμανλής,
όπως και μερικά γεγονότα που θα μας
διαφωτίσουν για τους λόγους έκδοσης
του σοβιετικού γραμματοσήμου με τον
Μανώλη Γλέζο.
Ο Μανώλης Γλέζος γεννήθηκε το 1922
στο χωριό Απείρανθος Νάξου και το
1935 μετοίκησε στην Αθήνα. Στις 30
Μαΐου 1941, αυτός και ο Απόστολος
Σάντας υπέστειλαν τη γερμανική σημαία
με τον αγκυλωτό σταυρό που βρισκόταν
στην Ακρόπολη, κάτω από τα μάτια της
εκεί φρουράς. Το εγχείρημα προκάλεσε
κύμα ενθουσιασμού τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό (ο Ντε Γκωλ
χαρακτήρισε τον Μανώλη Γλέζο ως
“πρώτο παρτιζάνο της Ευρώπης”).
Το ναζιστικό καθεστώς ξεκίνησε μια
εκτεταμένη αναζήτηση και, σχεδόν
ένα χρόνο μετά, στις 24 Μαρτίου του
1942 ο Μ. Γλέζος και ο συνεργός του
συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στις
φυλακές Αβέρωφ. Εκεί ο Γλέζος μετά
από πολλούς βασανισμούς προσβλήθηκε
από φυματίωση βαριάς μορφής και
αφέθηκε ελεύθερος.
Το 1958, ο Γλέζος μαζί με μερικούς
άλλους συνεργάτες του, συλλαμβάνεται
στο σπίτι της αδερφής του με τη
κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της
ΕΣΣΔ. Κατά σύμπτωση, λίγο πριν τη δίκη
του Γλέζου και των συγκατηγορούμενών
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του, ξεσπά αντιδικία ανάμεσα στις εν λόγω δίκη κατασκοπίας και ότι η
δικαστικές και αστυνομικές αρχές γύρω Ελληνική Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.
από τη φυγάδευση του Γερμανού ναζί Στις 22 Ιουλίου το Στρατοδικείο
εγκληματία πολέμου Γκούντερ Κόλβες. ανακοινώνει την απόφασή του για τις
Πιστεύοντας ότι με βάση το τότε ποινές των κατηγορουμένων. Ο Βουτσάς
νομοσχέδιο που μόλις είχε ψηφιστεί και ο Τρικαλινός καταδικάζονται σε
από την Ελληνική Βουλή μπορούσε ισόβια δεσμά για κατασκοπεία, ο
να μετακινείται ανενόχλητος στην Συγγελάκης και ο Καρκαγιάννης σε 11
Ελληνική Επικράτεια, συμμετείχε στο χρόνια κάθειρξη και 5 χρόνια εκτόπιση, ο
ράλι Ακρόπολις. Με τη λήξη του ράλι, Ραγουζαρίδης και ο Μανόλης Γλέζος σε 5
κατέβηκε στο λιμάνι του Πειραιά για χρόνια φυλάκιση, 4 χρόνια εκτόπιση και 8
να επιβιβαστεί σε πλοίο για την Ιταλία. χρόνια στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων,
Εκεί συλλαμβάνεται από αστυνομικά ενώ οι υπόλοιποι 9 απαλλάσσονται.
όργανα, αλλά λίγες ώρες αργότερα Ο Γλέζος απελευθερώθηκε στις 15
αφήνεται ελεύθερος, παρόλο που δεν Δεκεμβρίου 1962 ως αποτέλεσμα της
υπήρχε δήλωση της δυτικογερμανικής δημόσιας κατακραυγής στην Ελλάδα
κυβέρνησης για τους εγκληματίες και στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια
πολέμου, που να αναφέρεται στον του καθεστώτος των συνταγματαρχών
Κόλβες. Άμεση συνέπεια ήταν το του 1967 υπέστη ακόμα τέσσερα
ξέσπασμα ενός σκανδάλου με άμεσες έτη φυλάκισης και εξορίας. Κατά
συνέπειες στη δίκη του Γλέζου. Η τη μεταπολίτευση, προσπάθησε να
ένταση ανάμεσα στην Αριστερά και τη εφαρμόσει στην κοινότητα Απειράνθου
Κυβέρνηση Καραμανλή ενισχύεται. Η ένα τοπικό πείραμα δημοκρατίας σε
Αριστερά κατηγορεί τη Κυβέρνηση ότι επίπεδο βάσης. Εισήγαγε ένα σύστημα
στη μια περίπτωση, η τακτική δικαιοσύνη με ένα «σύνταγμα» και μια τοπική
παραμερίζεται για να δικαστεί ο Γλέζος συνέλευση που είχε το συνολικό έλεγχο
από Στρατοδικείο, στην άλλη το της κοινοτικής διοίκησης. Αυτό το
Γραφείο Εγκληματιών αγνοείται και πρότυπο λειτούργησε για αρκετά έτη,
παραμερίζεται για να φυγαδευτεί ένας αλλά μακροπρόθεσμα το ενδιαφέρον
εγκληματίας πολέμου.
των συγχωριανών του μειώθηκε και η
Παράλληλα με το θέμα της αντιδικίας συνέλευση εγκαταλείφθηκε.
στο εσωτερικό, έχει ξεσπάσει και
αντιδικία με τη Σοβιετική Ένωση και
Ο Φιλοτελιστής
με το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινής
γνώμης να αυξάνει. Στις αρχές Μαΐου Αναφορές
ανακοινώθηκε η ίδρυση Διεθνούς Α.
Καραμήτσος,
Κατάλογος
Επιτροπής για την υπεράσπιση του Γραμματοσήμων και Ταχυδρομική
Γλέζου και των συνεργατών του, με έδρα Ιστορία, Τόμος ΙΙ, Θεσσαλονίκη, 2004.
το Παρίσι. Πρόεδρος είναι ο παλαιός Γ.Π. Μαλούχος και Α.Δ. Παπαγιαννίδης,
Γάλλος πολιτικός Πωλ Μπονκούρ. Ξαναδιαβάζοντας τον Κωνσταντίνο
Ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη ήταν και ο Καραμανλή, ΕΤ, Αθήνα, 2008, σελ. 66.
Ζαν-Πωλ Σαρτρ.
http://greekstamp.blogspot.com
Η δίκη του Γλέζου και άλλων στελεχών http://el.wikipedia.org/wiki/Μανώλης_
του ΚΚΕ αρχίζει στις 9 Ιουλίου 1959, Γλέζος
στο Τακτικό Στρατοδικείο Αθηνών.
Στο μεταξύ, όλα τα κόμματα της
Αντιπολιτεύσεως έχουν ταχθεί εναντίον
της παραπομπής πολιτικών υποθέσεων
στα στρατοδικεία. Σύμφωνα με το
βούλευμα, οι πέντε από τους παρόντες
κατηγορούμενους και πιο
συγκεκριμένα οι: Τρικαλινός,
Βουτσάς,
Ευθημιάδης,
Συγγελάκης και Καρκαγιάνης
παραπέμπονται
«δια
προσφοράν εις κατασκοπείαν»,
σύμφωνα με το Α.Ν. 375/1936
άρθρο 9ο. Οι υπόλοιποι,
ανάμεσα στους οποίους και ο
Γλέζος, για παροχή βοήθειας
στους προσφερθέντες.
Από τη παραμονή της
δίκης σημειώνεται η πρώτη
παρέμβαση της Σοβιετικής
Ενώσεως. Ο πρόεδρος του
Ανωτάτου Σοβιέτ στρατάρχης
Βοροσίλωφ με μήνυμά του
στο βασιλιά Παύλο εκφράζει
την ανησυχία του για τη τύχη
του Γλέζου. Ο υφυπουργός
Εξωτερικών Σκεφέρης σε
συνάντηση του με το Σοβιετικό
Καθώς ὁ γέροντας Παΐσιος (1924Πρεσβευτή δηλώνει ότι ο
1994) ἀποτελεῖ ἴσως τήν κορυφαία καί
βασιλιάς δε μπορεί να επέμβει
πλέον ἀγαπητή µορφή τοῦ σύγχρονου
και τούτο διότι το Δημοκρατικό
Ἁγιονόρους, ἡ βιβλιογραφία γύρω ἀπό
Σύνταγμα
της
Ελλάδος
τό πρόσωπό του πληθαίνει. Μέσα ἀπό
απαγορεύει την ανάμειξή
τόν «Ἀντιφωνητή» ὁ φίλος κ. Ἀθανάσιος
του στις αποφάσεις της
Ρακοβαλής προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ τήν
Δικαιοσύνης. Παράλληλα την
ἀνωτέρω εἰκονιζόµενη ἔκδοση - περίληίδια ημέρα ο Πρωθυπουργός
ψη τοῦ πληρέστατου «Βίου Γέροντος
Κωνσταντίνος
Καραμανλής
Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου» (τοῦ ἱεροµοδηλώνει την έκπληξη του για
νάχου Ἰσαάκ). Ἁπλῶς µᾶς τό ζητᾶτε.
την κινητοποίηση για την
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Ἀντιφωνητικό κουΐζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1) Στίς 17 Ὀκτωβρίου 1955 πέθανε
ὁ τραπεζίτης καί πολιτικός Δηµήτριος Μάξιµος. Πατρινός µέ Χιακή
ρίζα, εἶχε διατελέσει ὑπουργός
Ἐξωτερικῶν τοῦ Τσαλδάρη καί
πρωθυπουργός γιά 8 µῆνες στή
διάρκεια τοῦ Ἐµφυλίου, ὡς ἔµπιστος τῶν Ἀµερικανῶν. Τό 1952
πούλησε στό ἑλληνικό κράτος
τό σπίτι του ἐπί τῆς Ἡρώδου τοῦ
Ἀττικοῦ, στή µισή τιµή ἀπό κείνην
πού τό ἐκτίµησε ἡ κυβερνητική
ἐπιτροπή καί χάρισε τά ἔπιπλά του
καί τούς πίνακές του. Ποιός εἶναι
σήµερα ὁ ἔνοικος τῆς κατοικίας
αὐτῆς;
Α) Ὅποιος εἶναι σήµερα ἐκλεκτός
τῶν Ἀµερικανῶν
Β) Ὁ σηµερινός µας φύλαρχος
Γ) Κάποιος Παπανδρέου... Ὁ Γ;... Ὁ
Στ;... Θά σᾶς γελάσω...
Δ) Ξέρω, ἀλλά δέν τολµῶ νά τό πῶ
οὔτε στόν ἑαυτό µου.
2) Στίς 18 Ὀκτωβρίου 1979 ἡ
Σουηδική Ἀκαδηµία τιµᾶ µέ τό
Νόµπελ Λογοτεχνίας τόν Ὀδυσσέα

Ἐλύτη. Στόν ἐξαίρετο λόγο του
στήν Στοκχόλµη ὁ µέγιστος τῶν
Ἑλλήνων ποιητῶν εἶπε: «Ἄς µοῦ
ἐπιτραπεῖ, παρακαλῶ, νά µιλήσω
στό ὄνοµα τῆς ........... καί τῆς ..........
Ἐπειδή οἱ ἰδιότητες αὐτές εἶναι πού
καθορίσανε τόν χῶρο µέσα στόν
ὁποῖο µοῦ ἐτάχθη νά µεγαλώσω καί
νά ζήσω.» Ποιές λέξεις λείπουν;
Α) ποίησης - φαντασίας
Β) λαµογιᾶς - ἁρπαχτῆς
Γ) φωτεινότητας - διαφάνειας
Δ) ἀνοχῆς - πολυπολιτισµικότητας

3) Στίς 18 Ὀκτωβρίου τοῦ 1925, ἐπί
δικτατορίας Παγκάλου, καί µέ τή

Βουλγαρία νά συντηρεῖ τή δράση
τῶν κοµιτατζήδων στήν Ἑλλάδα,
ξεσπᾶ ἑλληνοβουλγαρικός πόλεµος µιᾶς ἑβδοµάδας. Ἀφορµή
ἕνα αἱµατηρό ἐπεισόδιο στήν Ε/Β
µεθόριο, ὅπου ἔχασαν τή ζωή τους
4 Ἑλληνες. Ἡ Ἑλλάδα µπαίνει
στή Βουλγαρία, καίει µερικά
χωριά καί ἀπαιτεῖ συγγνώµη
καί ἀποζηµίωση. Ἡ Βουλγαρία
καταφεύγει στήν Κοινωνία τῶν
Ἐθνῶν, κερδίζει τήν ὑπόθεση καί
ἡ Ἑλλάδα ἀποχωρεῖ πληρώνοντας
ἐπανορθώσεις καί λαµβάνοντας
ἀποζηµίωση
γιά
τόν
φόνο
τοῦ λοχαγοῦ Χ. Βασιλειάδη. Ὁ
Πάγκαλος πέφτει ἀλλά τοὐλάχιστον ἔχει ἀπαλλάξει τή χώρα ἀπό
τίς βουλγαρικές ἐνοχλήσεις. Τίνος
παράδειγµα µιµήθηκε µέ τήν
δυναµική του αὐτή ἐνέργεια;
Α) Τοῦ Μουσολίνι πού κατέλαβε
γιά λίγο τήν Κέρκυρα (1923), ὡς
ἀντίποινα γιά τόν φόνο στρατηγοῦ
του στά ἑλληνοαλβανικά σύνορα
Β) Τοῦ Μουσταφᾶ Κεµάλ πού
κατέλαβε τήν Ἀλεξανδρέττα
Γ) Τοῦ Τζέηµς Μονρόε πού κατέλαβε
τό Θιβέτ
Δ) Τοῦ Βίσµαρκ πού κατέλαβε τή
Ναµίµπια
4) Στίς 19-20 Ὀκτωβρίου 1912, στόν
βάλτο τῶν Γιαννιτσῶν διεξήχθη
ἡ σηµαντικότερη µάχη τῶν
Bαλκανικῶν πολέµων. Oἱ Tοῦρκοι
προτίµησαν νά ἀγωνιστοῦν στά
Γιαννιτσά, τήν ἱερή τους πόλη (ἐκεῖ

ΠΑΜΕ!
(Τα Σοσιαλιστικά Τοξικά)
Συνέχεια από σελ. 12
Και υπό την έννοια βεβαίως αυτή, αποτελεί ευτύχημα η
παρουσία του ίδιου του Παναντιλήπτορος μαζί με τον επίσης
γνωστό εθναμύντορα Δρούτσα (υπέρμαχο του Σχεδίου Ανάν,
της ελληνοτουρκικής συνουσ…παρντόν προσέγγισης, κλπ,
κλπ.) στο ατύπως μετονομασθέν σε Υπουργείο Εξωτερικών
Εκχωρήσεων και Διακορεύσεων! Οι δηλώσεις άλλωστε του
Υπερνού για την ατζέντα που περιλαμβάνει και ελευθερίες
μειονοτήτων (ήτοι, μια Trakya-Trakya - πρώην Θράκη - την
έχετε ακουστά;) και Κυπριακό επί τη βάσει της ανάγκης για
επανένωση της νήσου (ήτοι. ό,τι χαρήκατε. χαρήκατε με το
«ΟΧΙ» του 2004, παλιοκοπρίτες!) αρίδηλον ποιούσι ότι ήδη,
πριν αλέκτορα λαλήσαι, από τον προαναφερθέντα τίτλο του
Υπουργείου, έχουν τεθεί πλέον σε πλήρη εφαρμογή ΚΑΙ τα
2 επίθετα! Τώρα βέβαια, το συγκεκριμένο Υπουργείο θα
μπορούσε ασφαλώς να δοθεί και απευθείας στον πρέσβη
των ΗΠΑ (όπως φυσικά και το Αμύνης στον Χατζηοσμάν
με υφυπουργό τον Μάντατζη), αλλά εντάξει, μωρέ, μην τα
θέλετε πια κι εσείς όλα δικά σας από την πρώτη μέρα! Έχει
ο Θεός, βρε, κάποια στιγμή θα γίνει κι ανασχηματισμός…
Εξαιρετικά θετικό γεγονός όμως αναμφίβολα αποτελεί
και η παρουσία Διαμαντοπούλου στο Παιδείας, έτσι; Και
ουδόλως φυσικά πλέον «εθνικής» Παιδείας, καθότι αυτά που

θάφτηκε ὁ Γαζή Ἐβρενός Μπέης, στίς Πυραµίδες δέν συζητᾶς τήν
ὁ γιός του κ.ἄ.), πού εὑρισκόµενη ἀρχιτεκτονική τους, ἀλλά µένεις
στό στενό πέρασµα ἀνάµεσα στό ἄφωνος. Ἦταν τόσο µεγάλος, πού
Πάικο καί τή λίµνη, ἀποτελοῦσε δέν τοῦ ξέφυγε κανένα ψεγάδι κι
ὀχυρή
θέση.
Oἱ
Ἕλληνες ὅπου ὑπάρχει τέτοιο εἶναι ἠθεληµένο.
στρατιῶτες ἦταν ἐξουθενωµένοι Συγκαταλέγεται ἀνάµεσα στούς
ἀπό τή νικηφόρα πορεία τους στά εὐεργέτες τῆς ἀνθρωπότητας.»
Σέρβια, τήν Kοζάνη, τά Γρεβενά, Α) Γιά τόν Ἀνδρέα Κάλβο
τήν Kατερίνη καί τήν Ἔδεσσα, Β) Γιά τόν Κωνσταντῖνο Καβάφη
ὅµως ἀδηµονοῦσαν νά µποῦν Γ) Γιά τόν Διονύσιο Σολωµό
στή Θεσσαλονίκη καί µάλιστα Δ) Γιά τόν Κωστή Παλαµά
πρίν τούς Βουλγάρους. Ἡ νίκη
τῶν ἑλληνικῶν ὅπλων ἦταν ἑνα
µεγάλο κατόρθωµα, ἀφοῦ σύµ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
φωνα µέ ξένους παρατηρητές θά 1Δ, 2Γ, 3Α, 4Α, 5Β
χρειάζονταν διπλάσιες δυνάµεις
καί ἰσχυρό πυροβολικό γιά
νά ἐπικρατήσουν. Ἡ µάχη
τῶν Γιαννιτσῶν ἄνοιξε τόν
δρόµο γιά τή Θεσσα λονίκη
καί ἡ 20η Ὀκτωβρίου
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γάτος (Ἀθήνα) µᾶς
θεωρήθηκε ὡς “ἡ µέρα
γράφει γιἀ τίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις:
πού οὐσιαστικά πήραµε τή
«Ἡ συνεχιζόµενη Κατοχή στήν Κύπρο,
Θεσσαλονίκη”. Ποιό ἦταν
οἱ παραβιάσεις στό Αἰγαῖο, ἡ πολιτική
τό ἀρχικό θρήσκευµα τοῦ
ἀφελληνισµοῦ στήν Ἴµβρο καί ἡ ἄρνηση
Ἐβρενός Μπέη, ὁ τάφος
ἀναγνωρίσεως τῆς Ποντιακῆς Γενοκτονίας
τοῦ ὁποίου «ἱεροποίησε»
θά πρέπει νά ὁδηγήσουν στή διακοπή τῶν
γιά τούς µουσουλµάνους
ἐνταξιακῶν διαπραγµατεύσεων Τουρκίας
τά Γιαννιτσά;
- ΕΕ. Ἀλλά καί ἐάν ἐπρόκειτο ἡ Τουρκία νά
Α) Χριστιανός Ὀρθόδοξος
δώσει τά ἀναφερόµενα, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν
Β) Χριστιανός Καθολικός
ὑποχρέωσή της, πάλι ὁ Ἑλληνισµός διά
Γ) Ἑβραῖος
τῶν δύο κυβερνήσεων Ἑλλάδος - Κύπρου
Δ) Ταοϊστής
θά ἔπρεπε νά ἀπαντήσει µέ ἕνα ΟΧΙ. Διότι

Ἀλληλογραφοῦµε

5) Στίς 21 Ὀκτωβρίου τοῦ
1907 γεννιέται στήν Ἀθήνα
ὁ Νίκος Ἐγγονόπουλος,
ὁ τυπικότερος Ἕλληνας
ὑπερρεαλιστής
καλλιτέχνης
(ζωγράφος
καί
ποιητής).
Γιά
ποιόν
συµπατριώτη
καί
ὁµότεχνό του ἔγραφε τά
παρακάτω: «Δέν µπορεῖ
νά εἶναι κανείς χριστιανός
καί νά φαντάζεται τόν
...... πεθαµένο. Ὁ ...... µᾶς
βοηθάει νά ζήσουµε. Ἦταν
ἕνας ἄνθρωπος σοφός πού
συνελάµβανε τίς µορφές
τῆς ζωῆς καί τίς µετέδιδε
ἐνισχυµένες.
Συζητοῦν
συχνά γιά ἀδυναµίες στό
ἔργο τοῦ ...... ὅπως καί
νά τό κάνουµε, µπροστά

ξέρατε τόσα χρόνια όλοι εσείς, γελοίοι εθνικόφρονες, τώρα
να τα ξεχάσετε! (Και όχι ασφαλώς ότι ετούτο το ελεεινό
τουρλουμπούκι των τελευταίων δεκαετιών ήταν αφ’ ενός
«εθνική» και αφ’ ετέρου «παιδεία», αλλά τώρα πια πήραν
ακόμη και οι…ταμπέλες να ξηλώνονται). Όπως ασφαλώς
θετική και η προσθήκη εκείνης της «δια βίου μάθησης»!
Και παρότι στην αρχή είχα ο άνους μια σχετική δυσκολία
να αντιληφθώ περί τίνος ακριβώς πρόκειται, με το που είδα
τη θειά μου την Ελπηνίκη να κάθεται στο μπαλκόνι χτες
το βράδυ μελετώντας λογάριθμους και κβαντομηχανική, το
μυαλό φωτίστηκε πλήρως! Ε, μετά είδα κι άλλες τρεις γριές
κάτω απ’ το δέντρο να διαβάζουν φωναχτά τους Νόμους του
Ντάλτον, οπότε αγαλλίασα καθ’ ολοκληρίαν! (Καλά, για
τον Νόμο του Προυστ θα σας πω την επόμενη φορά)…
Εγώ ομολογώ βέβαια ότι στο Παιδείας θα προτιμούσα
Δαμανάκη ή Αντώνη Λιάκο με υφυπουργό τον Τάσο
Κωστόπουλο και γενικό γραμματέα τον Δημητρά, αλλά
κανείς στη ζωή δεν μπορεί τελικά να τα έχει όλα! Πάντως
και έτσι, καθόλου μη μου στενοχωριέστε, δεν πρόκειται να
πλήξουμε, ε; Να είστε σίγουροι ότι επέρχεται τέτοιο γλέντι,
που όλος ο σαματάς με το αλήστου μνήμης ρεπούσειο
κοπρούργημα, θα μοιάζει οσονούπω με παιδικό ανέκδοτο!
Το δηλώνω από τώρα, για να μη μου λέτε μετά ότι δεν σας
προειδοποίησα…
Εμπρός λοιπόν για το αύριο! Μια νέα σελίδα έχει ανοίξει!
Έτοιμοι; ΠΑΜΕ!!!
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

µέ τήν ἔνταξη τῆς Τουρκίας Ἑλλάς καί
Κύπρος θά κινδύνευαν νά γίνουν ἐπαρχίες
ἑνός τουρκικοῦ κράτους, ἐξαιτίας τοῦ
τουρκικοῦ πληθυσµοῦ καί τῆς ἐλευθέρας
διακινήσεως τῶν πολιτῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἑνώσεως. Πρέπει τώρα νά ἀποφασίσουµε ἄν
θέλουµε τήν ἐπιστροφή τῶν Ὀθωµανῶν στίς
περιοχές ἀπό τίς ὁποῖες µέ τόσους ἀγῶνες
τούς διώξαµε. Τό τουρκικό καθεστώς
εὐθύνεται γιά ἀλλεπάλληλες γενοκτονίες
καί συνεχιζόµενα ἐγκλήµατα κατά τῆς
ἀνθρωπότητος καί τώρα προσπαθεῖ µέ
ἀσήµαντες ὑποχωρήσεις νά ἐξασφαλίσει
τή συνέχιση τῆς πορείας πρός τήν ΕΕ καί
ἀνταλλάγµατα στή Θράκη καί στό Αἰγαῖο.
Θά τό ἐπιτρέψουµε;
Ὁ Ἑλληνισµός θά πρέπει νά ἀπαντήσει στόν
τουρκικό ἐπεκτατισµό µέ δύο καθαρά ΟΧΙ.
Ἕνα στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί ἕνα σέ
ὁποιοδήποτε σχέδιο λύσης τοῦ Κυπριακοῦ
τό ὁποῖο θά ἐµποδίζει τήν ἐπιστροφή
τῶν προσφύγων καί τήν ἀποχώρηση
ὅλων τῶν ἐποίκων µαζί µέ τά τουρκικά
στρατεύµατα.»
Ὁ κ. Δηµήτριος Τσακιρίδης (Κρόκος
Κοζάνης) µᾶς γράφει γιά τήν ἐκλογική
ἀποτυχία τοῦ Παν. Σγουρίδη στήν Ξάνθη:
«Ἀξιότιµε καί φίλτατε κ. Καραΐσκο,
Στό ὑπ’ ἀριθµ. 279 φῦλλον τῆς ἐγκρίτου
ἐφηµερίδος σας ἀνέγνωσα ἕνα σχόλιό σας
πού ἔφερε τόν τίτλο «Ἐνδοπασοκικά τῆς
Ξάνθης µέ γενικότερο ἐνδιαφέρον», πού
ἀναφερόταν στήν ἐκλογή τῶν ὑποψηφίων
τοῦ ΠαΣοΚ στόν νοµό Ξάνθης κατά τίς
ἐκλογές τῆς 4-10-09. Δυστυχῶς οἱ φόβοι
σας γιά τήν µή ἐπανεκλογή τοῦ τέως
ἀντιπροέδρου τῆς Βουλῆς κ. Παναγιώτη
Σγουρίδη ἐπαληθεύτηκαν, κι αὐτό τό γεγονός
ἀποτελεῖ κατά τήν προσωπική µου ἐκτίµηση
µεγάλη ἀπώλεια γιά τήν περιοχή.
Χωρίς νά ἀνήκω πολιτικά στόν χῶρο
πού ἀνήκει ὁ κ. Σγουρίδης, γνωρίζοντας
ὅµως ἀρκετά καλά τόν ἴδιο, καθώς καί τίς
θέσεις του στά ἐθνικά µας θέµατα καί
ἰδιαιτέρως γιά τήν Θράκη ἀπό τίς δηµόσιες
τοποθετήσεις του, ὅπως αὐτές ἀναφέρονται
καί στό βιβλίο πού ἔχει ἐκδώσει καί φέρει τόν
τίτλο «Θράκης προβληµατισµοί στό κατώφλι
τοῦ 21ου αἰώνα», ἐκφράζω τή βαθειά µου
λύπη γιά τήν ἀπουσία τοῦ πολιτικοῦ αὐτοῦ
ἄνδρα ἀπό τά ἕδρανα τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς.
Εὔχοµαι ἡ ἀπουσία του νά εἶναι προσωρινή
καί µικρή.»
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Μεγάλη Θεσσαλονίκη
Όλοι μας πλέον από την μια ως την άλλη
άκρη αρχίσαμε να αισθανόμαστε πως αυτό
που νομίζαμε ως αλήθεια ήταν μια στημένη
εικόνα. Η 90χρονη δημοκρατία μας ήταν μια
δημοκρατία ¨πλαστογράφησης¨. Ο Μουσταφά
Κεμάλ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις
στρατιωτικές σχολές πήρε μια σχετικά δυτική
παιδεία, υπήρξε ακόλουθος στην Σόφια και
όταν ίδρυσε την δημοκρατία ήταν ένας νέος
στρατηγός που είχε παρατηρήσει τη Γερμανία.
Απ΄ ότι κατάλαβα από αυτά που διάβασα, είχε
δύο μεγάλες επιθυμίες. Η μία ήταν να γίνει
ηγέτης. Η δεύτερη, όπως έλεγε από τα νεανικά
του χρόνια,ήταν οι Οθωμανοί να παρατήσουν
τα άλλα εδάφη και να δημιουργήσουν στην
Ανατολή μια μεγάλη Θεσσαλονίκη. Ωραίες
γυναίκες, κομψοί κύριοι, χοροί, καθαρά σπίτια, κήποι με λουλούδια, ορχήστρες που παίζουν βάλς στα χωριά, καφέ που μυρίζουν καφέ
και κονιάκ, εστιατόρια ντυμένα στα λευκά...
Τον πρώτο του τον στόχο τον πέτυχε. Έγινε
ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης της Τουρκικής
Δημοκρατίας. Για να γίνεις ηγέτης ενός κράτους
είναι δύσκολο, αλλά είχε τις ικανότητες και
το πέτυχε. Το δεύτερο όμως ήταν εξαιρετικά
δύσκολο. Διότι το να καταργήσεις έθιμα
εκατοντάδων ετών και να ιδρύσεις μια χώρα
ως αποτέλεσμα ενός διαφορετικού αγώνα
και μιας διαφορετικής κουλτούρας είναι
κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί με την
απόφαση ενός ¨ατόμου¨. Νομίζω πως έπεσε
στο λάθος που πέφτουν όλοι οι δικτάτορες.
Πίστευε πως αυτό που ήθελε ήταν ¨καλό¨ και
εκνευριζόταν που αυτό δεν γινόταν αποδεκτό.
Με το ζόρι τους έβαλε καπέλο, με το ζόρι
τους έβαλε να ακούνε δυτική μουσική και
με το ζόρι τους έβαλε να χορεύουν. (...) Οι
μουσουλμάνοι αρνούνταν αυτόν τον δυτικό
τρόπο ζωής και δεν επιθυμούσαν να γίνουν
με μια διαταγή «δυτικοί». Οι Κούρδοι ήθελαν
την ισότητα που τους είχαν υποσχεθεί κατά τη
διάρκεια του πολέμου. Οι δημοκράτες ήταν
ενάντιοι στην «δικτατορία» του. Αυτές ήταν
οι αντιστάσεις που τον τρόμαξαν. Πιστεύω
πως και τρόμαξε και οργίστηκε. Εφάρμοσε
μια απίστευτη καταπίεση. Τους Κούρδους
ηγέτες τους κρέμασε, τους μουσουλμάνους
μέσω των εφημερίδων τους ανακήρυξε
οπισθοδρομικούς, τους δημοκράτες τους
πέταξε από την βουλή και τους αριστερούς
τους φυλάκισε. Με τον στρατό και την πολιτική
γραφειοκρατεία έθεσε όλη την χώρα υπό τον
έλεγχο του. Και την Θεσσαλονίκη που ήθελε
πολύ, την δημιούργησε με τους νεόπλουτους
και την γραφειοκρατία των μεγάλων πόλεων.
Για να ικανοποιηθεί ο Μουσταφά Κεμάλ που
πλέον είχε γίνει ¨Ατατούρκ¨, δημιουργήθηκε
σε ένα μικρό κομμάτι της πατρίδας μια
δήθεν «Θεσσαλονίκη». Τα υπόλοιπα τμήματα
μεταβλήθηκαν σε αιχμαλώτους των «νέων
Σαλονικιών». Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν
καν να έχουν δικαίωμα λόγου στην πατρίδα
τους. Κούρδοι, μουσουλμάνοι, δημοκράτες κι
αριστεροί εξοβελίστηκαν από το κράτος.
(...) Έτσι τώρα οι καταπιεσμένοι, οι
εξοβελισμένοι της περιόδου της δημοκρατίας,
Μουσουλμάνοι, Κούρδοι, δημοκράτες και
αριστεροί ζητάνε τα δικαιώματα τους, και
προσπαθούνε να σωθούνε από τις καταπιέσεις
που υπέστησαν χάριν του ονείρου της
¨Θεσσαλονικοποίησης¨. Ως αποτέλεσμα της
αλλαγής των συνθηκών βιώνουμε το κουρδικό
άνοιγμα, τον πλουτισμό και οργάνωση των
αντιπολιτευόμενων, καθώς και την άνοδο της
φωνής των δημοκρατών. (...) Τελικά στους
Ατατουρκιστές μπορούμε να δώσουμε ένα
καλό νέο. Αυτό που θέλατε πραγματοποιείται,
αλλά αυτό θα το πράξει με τον δικό του
ιδιαίτερο τρόπο ο λαός. Και αφήστε τον να το
κάνει.»
(«Ταράφ», Αχμέτ Αλτάν, 15-9-09)

Ἀντιφωνήµατα
Τί ἐπέλεξε ὁ λαός τῶν ἀχρήστων, τῶν
λαµόγιων καί τῶν ἀνεπαρκῶν; ΓΑΠ καί
ΠαΣοΚ. Στό τελευταῖο στάδιο τῆς ἀσθένειας δοκιµάζεις καί τήν ὁµοιοπαθητική.
Ἀντικατάσταση τοῦ δολαρίου στίς πετρελαιαγορές ἀπό «καλάθι» νοµισµάτων ὥς
τό 2018, ἀποφάσισαν Κίνα, Ρωσία, Ἰνδία,
Ἄραβες... Οἱ ΗΠΑλληλοι ξεσηκώθηκαν!
3.000 Ἀµερικανοί πεζοναῦτες πᾶνε στίς
Φιλιππῖνες ὡς «ἐκπαιδευτές σέ καταστάσεις ἀνάγκης» (βλ. καί πρόσφατες πληµµῦρες). Γιατί ἄλλο βρέ, τί νοµίσατε;
Ὄχι δά, καµµία σχέση µέ τούς 2 νεκρούς
στρατιῶτες τους. Ἄλλωστε καί οἱ ἰσλαµιστές τῆς Ἀµπού Σαγιάφ, (παλιοί;) σύµµαχοί τους στό Ἀφγανιστάν δέν ἦταν;
Τά καλά τῆς κρίσης: 43% πτώση τῶν
ἐξαγωγῶν τῆς τουρκικῆς αὐτοκινητοβιοµηχανίας στό 9µηνο Γενάρη - Σεπτέµβρη
τοῦ 2009. Οὐδέν κακόν ἀµιγές καλοῦ.
Ἄκυρη ἡ νατοϊκή συµµετοχή στήν
ἄσκηση Anatolia Eagle (10-23/10) γιατί οἱ
Τοῦρκοι δέν ἤθελαν τό Ἰσραήλ! Ὅ,τι καί
νά λέµε, οἱ ἄνθρωποι ἔχουν κότσια.
Μικρή «εὐελιξία» ἀπασχόλησης καί
ἀκριβές ἀπολύσεις διαπιστώνει ὁ ΟΟΣΑ
στή χώρα µας. Αὐτά ὅµως εἶναι ἀπό τά
...θετικά µας, ἄλλα χρειάζονται ἀλλαγή.
Πουλήθηκε προεκλογικά τό ἀνατολικό
κοίτασµα τῆς Θάσου (Μπάµπουρας)
τῶν 500 ἑκ. βαρελιῶν στήν «Ἐνεργειακή
Αἰγαίου». Γιά ποιόν λόγο ἄραγε;
Αὐτά πού δέν ἔκανε ἡ Denison ἤ ἡ Shell

θά τά κάνει ὁ ...Στάθης Τοπούζογλου;
Καί πῶς θά ἀποφευχθεῖ µιά τουρκική
ἀντίδραση σέ τυχόν κινήσεις µας;
Τί σκατά νά περιέχει ἄραγε ὁ ἐγκέφαλος
αὐτοῦ πού συνταίριαξε στό ἴδιο ὑπουργεῖο Τουρισµό καί Πολιτισµό ἀντί γιά
Παιδεία καί Πολιτισµό;
Ἄµ ἐκείνου πού ἐφηῦρε ὑπουργεῖα Διά
Βίου Μάθησης καί ...Κλιµατικῆς Ἀλλαγῆς; Εἰδικά τό τελευταῖο πρέπει νά ἔχει
σύµβολο τόν γκασµά

Ποιά ἦταν ἡ ρατσιστικότερη ἀτάκα τῶν
ἐκλογῶν στή Θράκη; Αὐτή τοῦ Ἰλχάν Τ.
(«Μπιρλίκ») γιά «χαλασµένο αἷµα» ὅσων
µουσουλµάνων ψηφίζουν Εὐριπίδη!
30 ψήφους πού τοῦ λείπουν ψάχνει στό
ἐκλογοδικεῖο ὁ Ζαπάρτας γιά τήν ἐκλογή του στόν Ἕβρο. Καί ποῦ θά τίς βρεῖς ρέ
Παναγιώτη, στό σώβρακο τοῦ νοµάρχη;!
Σεµινάριο γνωριµίας µέ τήν ποντιακή
διάλεκτο ἀπό τό ΙΘΤΠ στήν Ξάνθη (1718/10) ἀπό τόν Φ. Μαλκίδη καί τόν Γ.
Νικολαΐδη. Γιά Πόντιους καί µή.
Τίς καλύτερες εὐχές µας στόν Γιῶργο
Πεταλωτή γιά ἐπιτυχία στό ἄχαρο πόστο
τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου.

Μία λύση σωτηρίας ὑπάρχει γιά τή ΝΔ:
Ἡ διάσπαση. Τί σκατά κόµµα εἶναι αὐτό
µέ Σαµαρά, Σιούφα καί Εὐριπίδη, Ντόρα,
Ἀρούλη καί Ἀβραµὀπουλο µέσα;
Ἄς χωρίσει ἐπιτέλους τό φιλοαµερικανικό
κοµµάτι ἀπό τό ...ἀµερικανικό!
Ἀργοῦσε νά βγεῖ ἡ ἄδεια γιά τόν µιναρέ
στή συνοικία Σαµακώβ τῆς Ξάνθης, κι ὁ
ἀντινοµάρχης Ντελή Γιουσούφ βρῆκε τή
λύση: Ἔστησε ἕναν ...αὐθαίρετα!
Τό γεγονός ὅτι εἶναι ἀπό λαµαρίνα δέν
ἀλλάζει κάτι, ὅταν µάλιστα τό ὕψος του
εἶναι ...9 µέτρα! Τό θράσσος ὅµως τοῦ
Γιουσούφ, πόσα µέτρα τό ὑπολογίζετε;
«Ὄχι» ξαναεῖπε (30/9/09) τό Ἐφετεῖο
Θράκης στήν Τουρκική Ἕνωση Ξάνθης,
ὅπως τό ἀναµέναµε (βλ. φ. 269), ἀφοῦ τό
ΕΔΑΔ δέν ἀφορᾶ πολιτικά δικαστήρια
Συγχαρητήρια ἀξίζουν στόν δικηγόρο
τῆς ΠΟΘΣ Γιάννη Χατζηαντωνίου, πού
µέ ἄψογο ἐπαγγελµατισµό κρατάει τήν
Ἑλλάδα ὄρθια στήν ὑπόθεση αὐτή.

ΠΑΜΕ!
(Τα Σοσιαλιστικά Τοξικά)
Αστρικόν έτος 1 μ.Χ. (σ.σ. μετά Χαζόν). Η θερμοκρασία
στους 16ο C, ο Ερμής στον Τοξότη, ο Υπερνούς στο Μαξίμου,
η Ντόρα με πολιορκητικούς κριούς έξω απ’ τη Ρηγίλλης
κι εμείς οι υπόλοιποι με τις …σαμπάνιες στο χέρι! Δεν
χρειάζονται ασφαλώς περαιτέρω επεξηγήσεις, αλλά άντε,
ας το κάνουμε και πιο νιανιά. Έτοιμοι; (Όπως θα ’λεγε κι ο
Υπερνούς), Πάμε!!!
Θα διευκρινίσω βεβαίως κατ’ αρχάς ότι ουδόλως
προτίθεμαι σήμερα να σχολιάσω τα τεκταινόμενα μέσα
στο απίστευτο γαλάζιο τσίρκο της απερχόμενης αυτόχειρος
φυσιογνωμίας που επί 5 χρόνια υποδυόταν τον πρωθυπουργό
του προτεκτοράτου. Εκεί το παιχνίδι είναι πολύ χοντρό,
ανείπωτα βρωμερό και εν πλήρει εξελίξει. Θα περιμένουμε
λοιπόν να μπουν κάποιες ακόμη ψηφίδες στο εν λόγω ελεεινό
παζλ, πριν προβούμε στην οποιαδήποτε εκτίμηση…
Δυσκολεύομαι ωστόσο, ρε παιδιά, να εκφράσω με λέξεις
και την ευφορία μου μετά τον σχηματισμό της κυβέρνησης
του Υπερνού (σχωρνάτε με, αλλά έτσι θα τον λέω σήμερα,
καθότι δεν είναι ανάγκη να πάω φυλακή απ’ την πρώτη
κιόλας βδομάδα - ε, ας μπει τουλάχιστον ο Νοέμβρης
κι έχει ο Θεός)! Είναι πραγματικά απίστευτος δηλαδή ο
τρόπος με τον οποίο έχει ανοίξει πλέον η λεωφόρος για τον
σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας!
Υπάρχουν βέβαια και πολλά αρνητικά, όπως π.χ. η παρουσία
ενίων μη ελληνοφοβικών σκοταδιστών τύπου Μπόλαρη και
Πεταλωτή (άντε και του Πάγκαλου), αλλά και η απουσία
πλείστων σοσιαλιστών γιγάντων του παρελθόντος. Πού είναι
δηλαδή ο Ευθυμίου κι ο Βερελής, ο Πάχτας κι ο Φωτιάδης
και πού είναι κυρίως ο ίδιος ο Σημίτης; Κατά τα λοιπά όμως,
όλα είναι λαμπρά κι ευοίωνα!
Κάποιους βέβαια τους ενόχλησε, λέει, το γεγονός ότι ο
Παναντιλήπτωρ πριν καν καλά-καλά μπει στο Μαξίμου, πήγε
Κωνσταντινούπολη, αλλά αυτά ασφαλώς είναι γελοιότητες!

Παλιννοστεῖ ὁριστικά στό Ἰσραήλ ὁ
Arnon Milchan, δισεκατομμυριοῦχος
παραγωγός τοῦ Χόλυγουντ (New
Regency Productions). Ἀφοῦ ἔκανε
ἔμπορος ὅπλων καί μυστικός πράκτορας
τοῦ Ἰσραήλ γιά 40 χρόνια, κατέληξε στίς
ταινίες (τελευταία του παραγωγή «Mr.
and Mrs. Smith») καί τώρα πίσω στή
βάση. Φυσικά καί δέν τόν ξέρατε, ξέρατε
ὅμως τήν Ἀτζελίνα Τζολί στό πλάι του.
Εἴπαμε, σέξ καί ψίχουλα γιά τό πόπολο,
κι ὅλα τά ἄλλα, τά σημαντικά, γιά τή
συμμορία πού κυβερνάει τήν ὑφήλιο.

Δείτε το λίγο με κατανόηση το πράγμα, μωρέ! Τόσα χρόνια
διάφοροι κακοήθεις το έρμο το παλικάρι ζαβό το ανέβαζαν,
καθυστερημένο το κατέβαζαν! Κι από κει που είχε τόσα
ψυχικά τραύματα, ξύπνησε άφνω μία ωραία πρωία και ήταν
πια πρωθυπουργός της χώρας! Λογικό δεν είναι συνεπώς να
χρειάζεται και μία περίοδο ψυχολογικής προσαρμογής στα
νέα δεδομένα; Με το που μπήκε λοιπόν στο Μαξίμου (και
αφού τον διαβεβαίωσαν όλοι ότι ΔΕΝ είναι ο κηπουρός),
τέτοιος πανικός τον έπιασε, που την κοπάνησε πάραυτα προς
ένα γνωστό, οικείο και αγαπημένο περιβάλλον (Τουρκία,
Ερντογάν, αμερικανοκίνητοι νεοεποχίτες πατριαρχαίοι, κλπ).
Ε, όταν είμαστε ψυχολογικώς σκατά, στους αγαπημένους μας
πηγαίνουμε! Πού θέλατε σεις να πάει δηλαδή, στο σπίτι του
Καραΐσκου; Εξ ου άλλωστε και το προσκύνημα στον τάφο
του Τζεμ - απόπειρα αυτοψυχοθεραπείας ήτανε κι αυτό!
Παρατήστε λοιπόν τις ηλίθιες γκρίνιες κι αφήστε το παιδί
να βρει την ισορροπία του και να αισθανθεί έτοιμο για να
μεγαλουργήσει!
Κάποιους άλλους πάλι τους ενόχλησε, λέει, η κατάργηση του
Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης. Αναρωτιέμαι, ωστόσο, ο
πτωχός αμβλύνους, για ποιον ακριβώς λόγο! Πολύ καλά έκανε
και το κατάργησε ο Υπερνούς, όπως και εκείνο άλλωστε του
Αιγαίου! Ε, σου λέει, ούτως ή άλλως αρμοδιότητες του κώλου
μέχρι τώρα είχανε, ας κάνουμε, βρε, και λίγη οικονομία στους
μισθούς! Εδώ μέχρι τις 3 του μήνα τάζαμε αυξήσεις και πέντε
μόλις μέρες αργότερα (θαύμα - θαύμα!) «διαπιστώσαμε» πόσο
μεγάλο είναι το έλλειμμα κι αρχίσαμε ήδη δειλά - δειλά να το
γυροφέρνουμε για νέα λιτότητα! Και εξάλλου ποια Θράκη και
ποια Μακεδονία τώρα, αφού σε λίγο ούτως ή άλλως μην τις
είδατε και μην τις απαντήσατε! Με τέτοια οικονομική κρίση
είναι να πληρώνουμε τώρα τζάμπα υπουργούς; Άσε δε που
γλιτώνουμε και τον κίνδυνο να μας πατήσει καμμιά μήνυση
κι ο άλλος από πάνω για καπηλεία του ονόματος. Κι όσο
πάλι για κείνο το ρημάδι το Αιγαίο, ε ας τον πληρώνουνε οι
Τούρκοι τον υπουργό, να ησυχάσουμε. Άντε, γιατί πολύ μας
σκοτίσατε, γαμώ και τα μίλια σας και τις υφαλοκρηπίδες σας!
Το «Ege bakanligi» δηλαδή δεν σας αρέσει; Εμένα πάντως
μια χαρά μου ακούγεται…
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