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Ἄρατε πύλας καὶ ταύτην
ὑπερκοσµίως ὑποδέξασθε, τὴν
τοῦ ἀενάου φωτός µητέρα…
ᾗ ἀτενίζειν οὐκ ἰσχύοµεν καὶ
ταύτῃ ἄξιον γέρας ἀπονέµειν
ἀδύνατον. Ταύτης γάρ τὸ
ὑπερβάλλον ὑπερέχει πᾶσαν
ἔννοιαν…
(Ἑσπερινός
τοῦ Δεκαπενταύγουστου)

ΕΤΟΣ 11ο / ΑΡ. Φ. 276-277 / ΤΙΜΗ 1 €

Συνέντευξη µέ τόν Δ. Ἀλευροµάγειρο

Μιά ἑνωµένη Ἑλλάδα - Κύπρος ἔχει δύναµη!
35 χρόνια μετά τόν Ἀττίλα εἶδαν τό φῶς οἱ ἀποδείξεις μέσῳ DNA ἑνός
ἀκόμη κτηνώδους ἐγκλήματός του, τῆς ἐκτέλεσης τῶν αἰχμαλώτων
πολέμου τῆς κάτωθι φωτογραφίας. 35 χρόνια μετά, θυμόμαστε μέ ἕναν
ἀπό τούς πρωταγωνιστές, τόν τότε ταγματάρχη Δημήτρη Ἀλευρομάγειρο,
στρατιωτικές, διπλωματικές καί πολιτικές λεπτομέρειες τοῦ Κυπριακοῦ.
Ὁ μανιάτικης καταγωγῆς ἀντιστράτηγος ε.α. (πού τιμᾶ
τόν «Α» μέ τήν
ἀγάπη του), ἡγήθηκε
τοῦ 336 Τάγματος
Ἐπιστράτων,
τό
ὁποῖο πλήρωσε μέ
Στίς 28 Ἰουλίου στή Ραµάλα ἀφέθηκαν 500 µπαλόνια µέ τά χρώµατα τῆς
37 νεκρούς καί 120
Παλαιστινιακῆς σηµαίας καί µέ τά ὀνόµατα τῶν 350 παιδιῶν πού βρίσκονται
τραυματίες
τήν
σέ ἰσραηλινές φυλακές. Οἱ γονεῖς καί τ’ ἀδέρφια τους κρατοῦσαν στά χέρια
τριήμερη
ἡρωική
φωτογραφίες τῶν µικρῶν κρατουµένων, γιά τούς ὁποίους οὐδείς σκοτίζεται.
ἀντίστασή
του
Ἄλλες µικροϊστορίες, τυπικές τοῦ σιωνιστικοῦ Ἀπαρτχάιντ, στή σελ. 4.
κατά τῶν Τούρκων
στή δυτική Λευκωσία. Ὅσο κι ἄν ὁ ἴδιος ἀρνεῖται κάθε μερίδιο στήν
μεγαλύτερη ἀποτυχία τοῦ «Ἀττίλα 2», ἀπονέμοντας - ὀρθῶς - στούς
νεκρούς τή δόξα, ὁ περιορισμός τῶν κερδῶν τῶν πάνοπλων εἰσβολέων
σέ ...ἑκατό μέτρα δέν μπορεῖ παρά νά ὀφείλεται καί στήν ἡγεσία τοῦ
Τί σχέση ἔχει ἡ κηλῖδα πού ἐντοπίΔημήτρη Ἀλευρομάγειρου.
-Γιατί ν’ αρχίσει μονομιάς αυτή η ανησυχία /
στηκε πρό ἡµερῶν στόν πλανήτη Δία
κ’ η σύγχυσις. (Τα πρόσωπα τι σοβαρά που
Ἡ συνέντευξή του στή σελίδα 11
µέ τήν Θράκη; Δέν εἶναι εὐφυολόγηέγιναν). / Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι
µα, ἡ σχέση ὑπάρχει καί ὀφείλεται
κ’ η πλατέες, / κι όλοι γυρνούν στα σπίτια τους
στόν φίλο Γιῶργο Ταρσούδη ἀπό τήν
πολύ συλλογισμένοι;
Ἀλεξανδρούπολη καί τήν Ὁµάδα

ΔΙΑΣ & ...Θράκη!

Ἀστροπαρατήρησης Θράκης (www.
oath.gr) πού φωτογράφησε τήν

κηλῖδα (βλ. εἰκόνα). Καθώς ὅµως
τόν εἶχε προλάβει Αὐστραλός ἀστροφωτογράφος (ἦταν θέµα τύχης, ἀφοῦ
ἄλλη θέα τοῦ οὐρανοῦ εἶχε καθένας)
ἐνηµέρωσε τή NASA πρῶτος ἐκεῖνος
καί µᾶς ...πῆρε τή δόξα! Κάτι ἀνάλογο
εἶχε ξαναγίνει πρίν 15 χρόνια. Μά
καί στίς 19 Ἰουλίου ὁ Γιῶργος ἦταν
στούς δύο πρώτους παγκοσµίως πού
ἐντόπισαν µιά φωτεινή κηλῖδα στήν
Ἀφροδίτη, οἱ δέ φωτογραφίες του ἀπό
τή Σελήνη ἔχουν κερδίσει παγκόσµια
ἡµερήσια πρωτιά 33 φορές!
Ἀπό τά παραπάνω εἶναι φανερό
τό πόση πρόοδο ἔχει ἐπιτελέσει ἡ
Ὁµάδα τῆς Θράκης, µέ λίγα µέσα
ἀλλά µέ πολύ καλές συνθῆκες
ἀστροπαρατήρησης. Μέ ἀγάπη γιά τή
φύση, τό σῦµπαν, τήν ὀµορφιά καί µέ
ἕναν ἐξοπλισµό ὄχι ἰδιαίτερα ἀκριβό,
κάποιοι ἐρασιτέχνες συντοπίτες µας
τιµοῦν διεθνῶς τό θρακικό ὄνοµα. Ἄς
τούς ξέρουµε τοὐλάχιστον!
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Πολλά και ανησυχητικά τα επίσημα
σενάρια για τη νέα γρίπη, προκαλούν έναν
ελεγχόμενο πανικό εντελώς αναντίστοιχο με
τα μέχρι στιγμής αντικειμενικά δεδομένα. Δεν
χρειάζεται να υιοθετήσει κανείς τις πιο ακραίες
επιφυλάξεις ή τις προσφιλείς σε πολλούς
θεωρίες συνωμοσίας. Αρκεί μια νηφάλια
ενημέρωση από τις ιστοσελίδες www.cdc.
gov/H1N1FLU και www.ecdc.europa.eu και
μόνο (χωρίς τη μεσολάβηση του ελληνικού
τηλεβόθρου), έχοντας πάντα στο πίσω μέρος
του μυαλού την απάτη της προηγούμενης
γρίπης των πτηνών και κυρίως τα κολοσσιαία
συμφέροντα των φαρμακευτικών. Πιθανότατα
εκεί ακριβώς να βρίσκεται και η απάντηση
στις απορίες του Αλεξανδρινού: 8€ το
κομμάτι (όταν βγει στην αγορά το εμβόλιο) Χ
3.000.000.000 (αν εμβολιαστεί μόνο ο μισός
πληθυσμός του πλανήτη) =24.000.000.000€
χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα κέρδη από το
Tamiﬂu (40€ το κουτί), από το εμβόλιο για τον
πνευμονιόκοκκο, τις μάσκες, τα απολυμαντικά
και πάει λέγοντας. Είναι (τρομακτικά) πολλά
τα λεφτά Άρη!
Αξίζει όμως μια ιδιαίτερη αναφορά στον
εγχώριο πονηρό Αρκά, τον φον Δημητράκη
και την επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος
στα γεωγραφικά όρια του κρατιδίου. Έχοντας
παρακολουθήσει το μνημειώδες έργο του
στον χώρο της Υγείας, το οποίο κατατείνει
στο απόλυτο μηδέν, δεν μπορεί να μην
διερωτηθεί κανείς αν πρόκειται για υπαρκτό
πρόσωπο ή για κάποια επινοημένη φιγούρα
που αποκτά υπόσταση μόνο στις οθόνες των
τηλεοράσεων.
Συνέχεια στη σελίδα 7

Συνηγορίες κατά τοῦ τουρκικοῦ
Προξενείου Κοµοτηνῆς

Λές καί τό εἴχαµε
...παραγγείλει:
Ἀπό τή µέρα πού
ἀνανεώσαµε
τό
αἴτηµα
γιά
τήν
ἀποµάκρυνση τοῦ
τουρκικοῦ
Προξενείου
Κοµοτηνῆς,
ὅλο καί νέες ἀναφορές γίνονται γιά τόν
ἄθλιο ρόλο του στήν
περιοχή. Στή µετεκλογική δήλωση τοῦ βουλευτῆ Ξάνθης Παναγιώτη Σγουρίδη
προστέθηκε ἡ ἐρώτηση τοῦ τ. προέδρου τῆς Βουλῆς Ἀπόστολου
Κακλαµάνη (βλ. προηγούµενο πρωτοσέλιδό µας καί τή
συνέχεια σήµερα στή σελ. 10). Στόν «Κόσµο τοῦ Ἐπενδυτῆ»
(11-7-09) ὁ ἐκ τῶν ἐγκυρότερων Ἑλλήνων δηµοσιογράφων
Δηµήτρης Κωνσταντακόπουλος ἐπεσήµανε τόν ἐκτραχηλισµό τῆς προξενικῆς δραστηριότητας καί τήν ἀνοικτή πλέον
κόντρα της µέ τήν ἑλληνική πολιτεία. Ἀκολούθησαν οἱ δηλώσεις τοῦ περιφερειάρχη ΑΜ-Θ Δηµήτρη Σταµάτη (17-7-09)
µέ σαφέστατη ἀναφορά στίς τουρκικές ἐπιδιώξεις διά τῶν
ἐνεργειῶν τοῦ Προξενείου - ἀφορµή ἕνα δηµοσίευµα τῆς
τουρκόφωνης «Μπιρλίκ» πού ζητοῦσε τήν παραίτησή του (βλ.
δήλωση τοῦ κ. Σταµάτη στή σελίδα 9). Καί τώρα ἔρχεται ὁ
Νίκος Κοτζιάς, πρόεδρος τοῦ ΙΣΤΑΜΕ, σύµβουλος τοῦ Γιώργου
Παπανδρέου καί κορυφαῖος ἐµπειρογνώµων τῆς χώρας, νά
ἐπαναλάβει τά γνωστά µά ἀποσιωπηµένα. Σέ κείµενό του
µέ τίτλο «Ἀλλαγές στίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις» γράφει
ἀλήθειες σέ ...καθαρά «ἀντιφωνητική» γραµµή (σελίδα 5)!!!
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Αρχιτεκτονικός Κανιβαλισµός στην Αθήνα
Εξέχουσες προσωπικότητες από την Ελλάδα
και τον υπόλοιπο κόσμο εμφανίζονται
σοκαρισμένες από τον σχεδιασμό του νέου
μουσείου της Ακρόπολης, το οποίο αρνείται
να εναρμονιστεί με τον περιβάλλοντα
χώρο: έχει μια υπερσύγχρονη, high-tech
εμφάνιση που δεν έχει καμμιά σχέση με
την μακραίωνη ιστορία της Ελληνικής
αρχιτεκτονικής. Πολλοί μένουν έκπληκτοι
μπροστά σε αυτόν τον αρχιτεκτονικό
κανιβαλισμό που έχει βαλθεί τώρα να
κατεδαφίσει και τα δύο κτίρια της Διονυσίου
Αρεοπαγίτου.
Προβληματισμένοι
οι
παρατηρητές ερμηνεύουν τα γεγονότα σαν
ένα δυσνόητο λάθος ή παράβλεψη από τον
αρχιτέκτονα του έργου Bernard Tschumi.
Προσωπικά δεν είμαι ούτε μπερδεμένος
ούτε
έκπληκτος
από
όλα
τα
παραπάνω. Ως φαίνεται οι κριτικοί της
αρχιτεκτονικής δεν γνωρίζουν
τις ρίζες αυτού του κινήματος.
Ο ντεκονστρουκτιβισμός είναι
μια επιθετική, άγρια, βίαιη
αρχιτεκτονική που βασίζεται στον
μηδενισμό και αναπαράγεται με
συγκεκριμένα μέσα. Δυστυχώς,
οι οπαδοί και τα μέσα αυτού
του αρχιτεκτονικού κινήματος
έχουν παραπλανήσει το κοινό.
Πέρα από αυτά, η προτεινόμενη
κατεδάφιση των δύο κτιρίων
έναντι του νέου μουσείου θα οδηγήσει
επίσης στο κόψιμο μια σειράς περήφανων,
μεγαλοπρεπών δέντρων. Τίποτα δεν πρέπει
να στέκεται μπροστά στο μουσείο! Αυτοί
που επέλεξαν τον κ. Tschumi θα έπρεπε να
γνώριζαν τι σήμαινε αυτή τους η επιλογή.
Κάποιοι αντιλήφθηκαν εξαρχής τι θα
συνέβαινε, μα άλλοι ξύπνησαν ξαφνικά
αφού το νέο κτίριο είχε ήδη καταβροχθίσει
σχεδόν ό,τι υπήρχε τριγύρω.
(...) Συνολικά 25 σπίτια κατεδαφίστηκαν για
τη δημιουργία του αναγκαίου χώρου για το
νέο μουσείο. Τα δύο εναπομείναντα κτίρια
προστατευόταν νομικά. Το αρχικό πλάνο
και ο σχεδιασμός διατηρούσαν και σεβόταν
τη θέση των δύο αυτών κτιρίων. Τώρα
που το μουσείο ολοκληρώθηκε, κάποιος
φαίνεται να άλλαξε γνώμη ή σκόπευε να
γίνει έτσι από την αρχή. Οι λεπτομέρειες
αυτής της αντιπαράθεσης, σύμφωνα με
πολλούς σχολιαστές, μπορούν να αναχθούν
σε έναν απλό, πεζό λόγο: μια καλύτερη θέα
από το εστιατόριο και την καφετέρια του
νέου μουσείου. Προς το παρόν οι πελάτες
της καφετέριας αντικρίζουν την πίσω
όψη των δύο προστατευμένων κτιρίων, η
οποία δεν σχεδιάστηκε με σκοπό να είναι
ιδιαίτερα ελκυστική. Ο Ελληνικός τύπος
αναφέρει ότι τα προσδοκώμενα έσοδα
από το εστιατόριο και την καφετέρια
ανατρέπουν τους όποιους ενδοιασμούς για
ιστορική διατήρηση.
Η ειρωνεία σε όλα αυτά είναι ότι η Ελληνική
κυβέρνηση (για την ακρίβεια δύο διαδοχικές
κυβερνήσεις, οι οποίες, ενώ διαφωνούσαν
σε πάρα πολλά θέματα, άσκησαν έντονη
πίεση για να κτιστεί το νέο μουσείο της
Ακρόπολης) ίσως βάζει σε σοβαρό κίνδυνο
τη φήμη του νέου μουσείου. Πέρα από
τις παθιασμένες δηλώσεις για προώθηση
ενός αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού
διαφωτισμού με το υπερσύγχρονο μουσείο
της Ακρόπολης, κάποιοι θα μπορούσαν να
ισχυριστούν ότι όλο αυτό εστερνίζεται μία
παράλογη και εφήμερη αρχιτεκτονική μόδα
που καταστρέφει την ανεκτίμητης άξιας
εθνική κληρονομιά. Πώς θα κρίνει, λοιπόν,
η ιστορία αυτές τις κυβερνήσεις, που στο
παρελθόν γκρέμισαν κτίρια ιστορικής
αξίας στο όνομα ενός εκκεντρικού
αρχιτεκτονικού μοντερνισμού;
Αξίζει να αναλύσουμε τις συνθήκες

κάτω από τις οποίες αρκετά λογικά και
καλοπροαίρετα άτομα οδηγήθηκαν σε
τέτοιο
καταστροφικό
παραλογισμό.
Στο κάτω-κάτω αυτοί οι άνθρωποι είναι
κυβερνητικοί αξιωματούχοι και όχι
επαγγελματίες βάνδαλοι. Επιπροσθέτως,
το όλο εγχείρημα έλαβε χώρα σε καιρό
δημοκρατικής ειρήνης, που σημαίνει
ότι οι πολίτες είχαν επαρκή χρόνο για
να διαμαρτυρηθούν σε περίπτωση που
διαφωνούσαν. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι
η πλειοψηφία των Ελλήνων, εξαπατημένη,
υποστήριζε με ενθουσιασμό και θέρμη την
ιδέα του νέου μουσείου της Ακρόπολης.
Ανάχθηκε σε εθνικό θέμα, λαμβάνοντας
την μορφή, ως συνήθως γίνεται σε τέτοιες
περιστάσεις, μαζικής υστερίας. Οι διαδοχικές κυβερνήσεις παρουσίασαν περίπου τις
παρακάτω προτάσεις στο κοινό:

1. Η Ελλάδα χρειάζεται απεγνωσμένα ένα
νέο μουσείο για να στεγάσει τα εκθέματα
από την Ακρόπολη, καθώς το παλιό
μουσείο είναι πολύ μικρό.
2. Ο Bernard Tschumi είναι ένας διεθνούς
φήμης, σημαντικός και επιτυχημένος
αρχιτέκτονας, εγνωσμένης αξίας και
ικανότητας.
3. Οι διάσημοι αρχιτέκτονες είναι
επαγγελματίες με βαθιά παιδεία και
σέβονται την ιστορία και την αρχιτεκτονική
κληρονομιά ενός έθνους.
4. Μόλις το νέο μουσείο της Ακρόπολης
είναι έτοιμο, η Αγγλία θα επιστρέψει τα
ελγίνεια μάρμαρα που εκθέτονται προς το
παρόν στο Βρετανικό μουσείο.
5. Το εγχείρημα αυτό, για το πιο σπουδαίο
εθνικό μνημείο, αποτελεί μείζονος
εθνικής σημασίας και για αυτό πρέπει να
υποστηριχθεί με κάθε δυνατό μέσο.
Το πρώτο σημείο είναι πιθανώς σωστό, ενώ
θα διαφωνούσα με το δεύτερο. Οι εντελώς
υποθετικές προσδοκίες για τεράστιους
αριθμούς επισκεπτών στο νέο μουσείο
τείνουν να εκληφθούν ως γεγονότα
(δηλαδή χρήματα τα οποία ήδη έχουν
εισπραχθεί). Τι κι αν το κτίριο αυτό, σαν
άλλα παρόμοιας ντεκονστρουκτιβιστικής
αρχιτεκτονικής
τάσης,
προκαλέσει
αρνητικά συναισθήματα στους επισκέπτες;
Τι κι αν το «άγριο βλέμμα» του κτιρίου
(ένα σχεδιαστικό ελάττωμα το οποίο
συναντάται επίσης στο μουσείο Ara Pacis
του Richard Meier στη Ρώμη) αποσπά την
προσοχή των επισκεπτών από τα εκθέματα;
Αυτή η κατά τρόπον θρησκευτική πίστη σε
μια ανώτερη αρχιτεκτονική εμποδίζει τη
διατύπωση εμπεριστατωμένων κριτικών.
Το τρίτο σημείο αποτελεί ένα ευγενές
λάθος που μπορεί να κάνει ο καθένας μη
σχετικός με τις σημερινές τάσεις στην
αρχιτεκτονική και με την παραπλανητικά
αποκαλούμενη «αρχιτεκτονική θεωρία».
Στα άρθρα και τα βιβλία μου έχω
επιχειρήσει να εξηγήσω τους λόγους που
μια τέτοια πρόταση είναι λανθασμένη, στη
πραγματικότητα θανάσιμα λανθασμένη. Η
εσκεμμένη σύγχυση για το τι είναι διάσημο,
καλό και σύγχρονο έχει προκαλέσει
σοβαρή ζημιά. Ίσως είναι πιο ακριβές
κάποιος να χαρακτηρίσει τους σύγχρονους
αρχιτέκτονες
ως
αντι-αρχιτέκτονες.

Δεν τους απασχολεί η αρχιτεκτονική
που σέβεται και προσαρμόζεται στις
ανθρώπινες ευαισθησίες ή στον τοπικό
πολιτισμό, αλλά το μόνο τους ενδιαφέρον
είναι η επιβολή του τερατώδους τους
«εγώ» πάνω στο κακότυχο κοινό.
Το τέταρτο σημείο είναι ύψιστης σημασίας.
Το Βρετανικό μουσείο κατηγορηματικά
δήλωσε πως δεν προτίθεται ακόμη να
επιστρέψει τα γλυπτά του Παρθενώνα στην
Ελλάδα. Παρά την ξεκάθαρη αυτή δήλωση,
η Ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να
παίξει ένα «έξυπνο» παιχνίδι φέρνοντας σε
δύσκολη θέση την Βρετανική κυβέρνηση
με σκοπό την επιστροφή των μαρμάρων.
Θα το πετύχαινε αυτό κατασκευάζοντας
ένα μουσείο με ειδικά προβλεπόμενο
χώρο για τα μάρμαρα. Ενώ το παραπάνω
αποτελούσε κατά κοινή ομολογία μια
πανέξυπνη κίνηση προπαγάνδας εκ
μέρους της Ελληνικής πλευράς, στη
πραγματικότητα δεν έχει βάση. Ήταν ένα
παιχνίδι μπλόφας στη διεθνή πολιτική
αρένα: ένα τέχνασμα βασιζόμενο στη
ψυχολογία του εξευτελισμού. Όταν δεν
έχεις καμμιά διαπραγματευτική δύναμη,
τότε προσπαθείς να ντροπιάσεις τον
αντίπαλό σου για μια συνθηκολόγηση
υπό όρους. Η προπαγανδιστική καμπάνια
μέσα στην Ελλάδα ήταν τόσο έντονη
που παραπλάνησε σχεδόν τον καθένα,
συμπεριλαμβανομένου
και
τους
ενορχηστρωτές της. Μετά από λίγο,
μέχρι και οι προπαγανδιστές πίστεψαν
τα ψέμματά τους. Τα ελγίνεια μάρμαρα
χρησιμοποιήθηκαν σαν δόλωμα για μαζική
χειραγώγηση υπέρ της ανέγερσης του νέου
μουσείου. Από την αρχή, οι ενορχηστρωτές
της χειραγώγησης φρόντισαν να συνδέουν
πραγματικότητα με φαντασία, με στόχο
τη συνέχιση του εγχειρήματος, κάτι που
γίνεται μέχρι σήμερα.
Τώρα φθάνω στο πιο ενοχλητικό σημείο
της ιστορίας. Το πέμπτο, κατά σειρά,
επιχείρημα παρουσιάζει το νέο μουσείο
της Ακρόπολης σαν ένα σημαντικό
έργο, στο όνομα του οποίου μπορούσαν
να θυσιαστούν τα πάντα. Ένα εθνικό
όνειρο – υποστηριζόμενο από το κράτος,
έναν διάσημο αρχιτέκτονα και τον
κατευθυνόμενο Τύπο – νομιμοποίησε
και προκάλεσε εγκλήματα ενάντια στην
αρχιτεκτονική, την ιστορία και τον
πολιτισμό. Όπως ήδη προαναφέρθηκε, η
Ελληνική κυβέρνηση έχει κατηγορηθεί
από μερίδα κριτικών για την καταστροφή
αρχαιολογικών μνημείων στη περιοχή
του νέου μουσείου. Η προετοιμασία
των θεμελίων αυτού του νέου κτιριακού
ογκόλιθου πικρόχολα χαρακτηρίστηκε ως η
«αρχαιολογία της μπουλντόζας». Και όσοι
τέθηκαν ενάντια σε αυτό το εγχείρημα
κατηγορήθηκαν ως κακεντρεχείς που
απεύχονται την πρόοδο.
(...) Υπήρχε κάποτε μια εκκλησία
στην τοποθεσία, η εκκλησία του
Αγ. Γεωργίου. Σύμφωνα με τα
αρχικά πλάνα η εκκλησία θα
διατηρούταν ανέπαφη και πέρα από
τα θεμέλια του μουσείου. Ώσπου
μια μέρα κατεδαφίστηκε. Προ
τετελεσμένων γεγονότων! Επικριτές
του εγχειρήματος κατάφεραν να
βιντεοσκοπήσουν την κατεδάφιση
– που έγινε από έναν τεράστιο
εκσκαφέα. Δεν υπάρχει καμιά
αναφορά της παραπάνω ενέργειας
στον Τύπο. Δεν γνωρίζω αν αυτό
έγινε λόγω αδιαφορίας ή λόγω
αυτοεπιβαλλόμενης
λογοκρισίας.
Το να κατεδαφίζεται μια εκκλησία
χωρίς κανένα προφανή λόγο (άλλον
από αυτόν που σχετίζεται με τον μη
συγκερασμό μιας εκκλησίας με μια
μεγαλομανιακή σύλληψη ενός νέου
μουσείου) είναι αδιαμφισβήτητα

ιεροσυλία. Δεν υπήρχε άραγε αντίδραση
από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία;
(...) Κοιτάζοντας βαθύτερα στα κίνητρα
αυτών που έγιναν – και αυτών που
έπονται – μια τρομακτική πραγματικότητα
εμφανίζεται. Οι αρχαιότητες, η εκκλησία, τα
δύο ιστορικά κτίρια και τα τριγύρω υπέροχα
δέντρα ήταν εμπόδια για το εγχείρημα του
νέου μουσείου. Τα παραπάνω δεν μπορούν
να συνυπάρχουν στη πραγματικότητα
κάποιου που έχει μολυνθεί με εικόνες
μιας φουτουριστικής μοντερνικότητας:
η καταστροφή αυτών είναι μονόδρομος.
Μα κάτω από φυσιολογικές συνθήκες
δεν καταστρέφουμε οτιδήποτε μας
ενοχλεί ... χρειαζόμαστε, επιπλέον, την
εξουσιοδότηση για να πράξουμε. Όχι
μόνο από το κράτος, με τη μορφή ενός
νόμιμου εγγράφου (αυτό δόθηκε χωρίς
κανένα δισταγμό), αλλά επίσης απαιτείται
η ΗΘΙΚΗ εξουσιοδότηση. Η ιδεολογία
του ντεκονστρουκτιβισμού (και το κλισέ
που την υποστηρίζει) έχει εξισώσει
οτιδήποτε ενοχλεί το νέο κτίριο σαν
κάτι το υποδεέστερο, το αναλώσιμο, το
«θυσιαστέο» έχοντας μηδενική πολιτιστική
αξία, σαν ένα εμπόδιο στην ανάπτυξη, κάτι
το επιζήμιο στο ευ ζην μας!
Η πραγματικότητα, επομένως, ασκεί πίεση
για υποταγή σε μια εξαιρετικά εξαθλιωμένη
εικόνα του κόσμου. Το παραπάνω
επιβάλλει μια ξεκάθαρη διάκριση αξιών:
ό,τι είναι καινούριο, λαμπερό και στη μόδα
είναι καλό, ενώ ό,τι διαφέρει από αυτό το
ιδανικό (αυθαίρετα καθορισμένο) είναι
ανεπιθύμητο – και θα μας ενοχλεί έως
ότου εξαλειφθεί.
Είναι τόσα πολλά τα χαμένα σε αυτό
το αλισβερίσι, που οι περισσότεροι
αντιλαμβάνονται πως πρόκειται για μια
οικτρή συμφωνία. Η Αθήνα ανταλλάσσει
αιώνες κληρονομιάς για λίγα λαμπερά
ψευτοστολίδια. Γινόμαστε μάρτυρες
λίγων ανθρώπων, μαγεμένων από την
«αρχιτεκτονική σαν τεράστιο γλυπτό», να
μολύνουν τους Αθηναίους με τα μισαλλόδοξα οράματα ενός μηχανοποιημένου
μέλλοντος. Αυτή η δηλητηρίαση οδηγεί
τους ανθρώπους σε μια κουλτούρα μίσους
για το ίδιο τους το παρελθόν. Δεν μπορούν
να απολαύσουν την αιώνια όψη της
Ακρόπολης, ούτε να ζήσουν την εμπειρία
της περιπλάνησης στα μονοπάτια γύρω
στον ιερό βράχο, ούτε την εμπειρία της
επαφής με το αρχιτεκτονικό παλίμψηστο
της ιστορικής Αθήνας.
Νίκος Σαλίγκαρος
καθ. Αρχιτεκτονικής (Παν/μιο του Τέξας)
(από το www.greekarchitects.gr )

Ἀντιφωνητής
Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό
Ἔντυπο Γνώµης
Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρῆ 15,
691 00, Κοµοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 81537
Τηλεοµοιότυπο: 25310 81536
Ἠλ. διεύθυνση: karaiskk@otenet.gr
www.antifonitis.gr
Κωδικός 1380
Ἔκδοση τοῦ σωµατείου
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ
Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο:
Καραΐσκος Κώστας
Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
Ἐκτύπωση: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.
Ἐτήσια συνδροµή:
Ἰδιωτῶν 25 €
Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, ὀργανισµῶν,
κλπ: 50 €
Ἀριθµοί λογαριασµῶν:

EUROBANK 306-0100211038
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 779/603135-81

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

16-8-2009

Ἀνα-γνώσεις
Κατανάλωση ή δημοκρατία;
Στόν Guardian δημοσίευσε ο Nial Lawson ένα κείμενο - μανιφέστο αντικαταναλωτισμού
που αξίζει να το προσέξουμε μα και να αναζητήσουμε τις μεταφυσικές του ρίζες:
«...Ανέκαθεν καταναλώναμε για να ζήσουμε. Ωστόσο, η υπερκατανάλωση είναι τάση των
τελευταίων 30 χρόνων. Πολλοί αρνούνται να πιστέψουν ότι ζούμε όπως οι στρατιώτες
σε μία αποικία τερμιτών, όπου μοναδικός σκοπός μας είναι να συνδράμουμε στην
αναπαραγωγή ενός συστήματος, το οποίο δεν ελέγχουμε. Πιστεύουν πραγματικά ότι δεν
είναι θύματα της μόδας και ζουν μια ελεύθερη ζωή. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν είναι
μόνο το τι αγοράζουμε που αναδεικνύει τον καταναλωτικό ψυχαναγκασμό μας, αλλά και
το τι δεν αγοράζουμε. Καταναλώνουμε για να ορίσουμε την ταυτότητά μας, να κερδίσουμε
τον σεβασμό και την εκτίμηση των άλλων, να διασφαλίσουμε το κοινωνικό μας status.
Τα καταναλωτικά αγαθά είναι ο βασικός τρόπος μέσω του οποίου αναγνωρίζουμε τον
εαυτό μας και τους άλλους και επηρεάζουν άμεσα όλες τις πτυχές της ύπαρξής μας και
της γνώσης μας για τον κόσμο. Ένα βιομηχανικό - καταναλωτικό σύμπλεγμα σχεδιαστών,
διαφημιστών, ψυχολόγων και πωλητών εργάζεται άοκνα για τη δημιουργία νέων αναγκών
και επιθυμιών. Εξαιτίας αυτού του συμπλέγματος υπάρχουν περισσότερα κινητά και
πιστωτικές κάρτες στις δυτικές χώρες από κατοίκους.
(...) Η αγορά επεκτείνεται συνεχώς σε περισσότερες πτυχές της ζωής μας, στην προσπάθειά
της να μεγιστοποιήσει το κέρδος. Δεν μπορεί να πάει πλέον κανείς πουθενά με την
οικογένειά του τα Σαββατοκύριακα, εκτός από τα εμπορικά κέντρα. Ο κύκλος γίνεται
φαύλος: ψωνίζουμε για να νιώσουμε λιγότερο δυστυχισμένοι, αλλά είμαστε δυστυχισμένοι
ακριβώς γιατί ζούμε αυτή τη μονοδιάστατη ζωή που επικεντρώνεται γύρω από τα ψώνια.
Όσο καταναλώνουμε τόσο περιορίζονται οι εναλλακτικές λύσεις. (...) Οι επιστήμονες
εργάζονται για την τροποποίηση των τροφών ώστε να δίνουν σήματα στον εγκέφαλό μας
ότι πεινάμε κι άλλο. Οι νευρολόγοι προσπαθούν να ανακαλύψουν το κουμπί «αγόρασε!»
στο κεφάλι μας. Ποιος μπορεί να αντιπαλέψει αυτήν την μονοδιάστατη κουλτούρα;
Σίγουρα όχι τα μεγάλα πολιτικά κόμματα που αντιπροσωπεύουν ελάχιστες παραλλαγές
του συνθήματος «καταναλώστε». Ούτως ή άλλως, οι ηγεσίες τους συμπεριφέρονται
ως πωλητές, δοκιμάζοντας πολιτικές για να δουν τι πουλάει καλύτερα και μπορεί να
διασφαλίσει μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά. Στο μεταξύ, οι επιχειρήσεις σφετερίζονται
ό,τι έχει απομείνει από το λεξιλόγιο της δημοκρατίας. Συγκεκριμένη μάρκα μπισκότων στη
Βρετανία διοργάνωσε πρόσφατα εκλογές για να αποφασίσει το κοινό τι νέες γεύσεις θέλει.
Αλυσίδα καφετεριών έχει ως σκλόγκαν «ο λαός αποφάσισε», υποστηρίζοντας ότι 7 στους
10 Βρετανούς προτιμούν τον δικό της καφέ από εκείνον της ανταγωνίστριάς της.
Ο ολοκληρωτισμός, η κοινωνία δηλαδή όπου οι εναλλακτικοί τρόποι ζωής έχουν
εξαφανιστεί, επρόκειτο υποτίθεται να ξεπηδήσει από τις ιδεολογίες της κομμουνιστικής
αριστεράς ή της φασιστικής δεξιάς. Ο ολοκληρωτισμός όμως είναι ήδη εδώ και μας
χαμογελάει παροτρύνοντάς μας να ψωνίσουμε κάτι ακόμη. Η μπότα του έχει το χρώμα και
το στυλ που θα φορεθεί αυτή τη σεζόν. Οι ζωές μας παρακολουθούνται, καταγράφονται
και οργανώνονται, όχι με βάση τις πολιτικές μας πεποιθήσεις, αλλά τις καταναλωτικές
μας συνήθειες. Τα Gucci πήραν τη θέση του γκούλαγκ.
Εχουμε άραγε φτάσει στο σημείο δίχως επιστροφή; Όχι! Εκατομμύρια άνθρωποι σε
όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο έχουν αποφασίσει να αγοράζουν με ηθικά κριτήρια και να
αγοράζουν λιγότερο. Ανταλλάσσουν χρήμα με χρόνο, αγγαρεία με δημιουργικότητα και την
ελευθερία να διαλέγεις προϊόντα με την ελευθερία να διαλέγεις ζωή. Οι άνθρωποι αυτοί
όμως δεν αντιπροσωπεύονται πολιτικά. (...) Η καταναλωτική κοινωνία και η δημοκρατία
είναι έννοιες ασυμβίβαστες. Θέλουμε το ένα ή το άλλο; Μόλις που έχουμε χρόνο να
αποφασίσουμε. Καταναλωτές του κόσμου ενωθείτε! Δεν έχετε τίποτε να χάσετε, παρά
μόνο τις αλυσίδες καταστημάτων.
Λατινοαμερικάνικη Δημοκρατία!
Στην «Ελευθεροτυπία» (10/8) μια ιστορική είδηση από τη Βολιβία του Μοράλες:
«Χρειάστηκαν 3 χρόνια μαχητικής κοινοβουλευτικής παρουσίας, μία εκ βάθρων συνταγματική
αναθεώρηση και πολλές δύσκολες μάχες με την αδίστακτη παραδοσιακή ελίτ της χώρας
και τον αμερικανικό παρεμβατισμό, για να μπορέσει ο ινδιάνος βολιβιανός πρόεδρος Έβο
Μοράλες να υλοποιήσει το όνειρο αιώνων των αυτόχθονων ιθαγενών για το δικαίωμα να
αποφασίζουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Έχοντας υποσχεθεί από το 2006, όταν ανέλαβε
την προεδρία οδηγώντας στην εκλογική νίκη το Κίνημα για τον Σοσιαλισμό, ότι δεν θα
προδώσει τα οράματα των αποκλεισμένων αυτόχθονων πληθυσμών, ο Μοράλες τήρησε
το λόγο του: με προεδρικό διάταγμα που εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα, ενεργοποίησε
το άρθρο του αναθεωρημένου Συντάγματος που αφορά τα ζητήματα των αυτοχθόνων
και παραχωρεί στις 36 φυλετικές ομάδες της χώρας το δικαίωμα της αυτοδιοίκησης. (...)
Βαριά και δύσπεπτα λόγια για την ισχυρή μειοψηφία των λευκών γαιοκτημόνων και των
μιγάδων μεστίσος, που βλέπουν να γλιστρούν από τα χέρια τους η εξουσία και τα προνόμια
που κατείχε και απολάμβανε η τάξη τους εδώ και σχεδόν πέντε αιώνες, από την εποχή
της ισπανικής αποικιοκρατίας.Μόλις πέρυσι, οι τέσσερις πλούσιες περιοχές της Βολιβίας
είχαν προσπαθήσει πότε με δήθεν δημοψηφίσματα και πότε με παρακρατικές προβοκάτσιες
να αυτονομηθούν από την κεντρική εξουσία, σε μια προσπάθεια που είχε καταγγελθεί
πολιτικά ως «απόπειρα να δημιουργηθεί ένα νέο Κόσοβο στη Νότια Αμερική» (δηλώσεις
των προέδρων του Εκουαδόρ, Ραφαέλ Κορέα και της Βενεζουέλας, Ούγο Τσάβες).
(...) Όλα αυτά στην πράξη σημαίνουν ότι τον ερχόμενο Δεκέμβριο, μαζί με τις προεδρικές
εκλογές, ο λαός της χώρας -τα 2/3 αυτόχθονες Ινδιάνοι- θα κληθεί να αποφασίσει με
τοπικά δημοψηφίσματα, τι είδος διακυβέρνησης θέλει. Ασκώντας κατά γράμμα το
δικαίωμά του στην αυτοδιάθεση, ο βολιβιανός λαός θα επιλέξει ένα ή το σύνολο των
τεσσάρων επιπέδων τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αυτά περιγράφονται στο νέο Σύνταγμα
που εγκρίθηκε με δημοψήφισμα τον περασμένο Φεβρουάριο από το 61% του εκλογικού
σώματος. Πρόκειται για πλήρη αυτοδιαχείριση δημοτικών, κοινοτικών, κοινωνικών
και πολιτιστικών θεμάτων. Η κεντρική κυβέρνηση διατηρεί τον έλεγχο της οικονομίας
με κρατικοποιήσεις σε στρατηγικούς τομείς, επιβάλλει εκλογή των δικαστών απευθείας
από το λαό και ορίζει ανώτατο όριο κατοχής γης τα 5.000 εκτάρια ελέγχοντας τις
μεγάλες ιδιοκτησίες. Η Βολιβία γίνεται ιστορικά η πρώτη λατινοαμερικανική χώρα που
-χωρίς βία- ανατρέπει την τάξη πραγμάτων που είχε επιβάλει στην ήπειρο η ευρωπαϊκή
αποικιοκρατία..».
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Μέ “χαφιέ” Πρόεδρο,
τί συνέδριο νά γίνει...
Ἡ καταγγελία ἤτανε κυριολεκτικά
βόµβα, ὅµως οἱ πυροτεχνουργοί
τῶν ἰσχυρῶν καί τῶν διεθνῶν
ΜΜΕ
περιόρισαν
τήν
ἰσχύ
της στό ἐλάχιστο. Μιλᾶµε γιά
τήν ἀποκάλυψη τοῦ Φαρούκ
Καντούµι στό Ἀλ Τζαζίρα (Ἀµµάν,
12/7/09) ὅτι ὁ νῦν Παλαιστίνιος
ἡγέτης Μαχµούντ Ἀµπάς καί ὁ
πρώην ὑπεύθυνος Ἀσφάλειας
στή Γάζα Μουχαµέντ Νταχλάν
συνωµότησαν νά δολοφονήσουν
τόν Γιάσερ Ἀραφάτ, σέ συνεννόηση
µέ τό Ἰσραήλ καί τή CIA! Τό σχετικό
ντοκουµέντο τό εἶχε ἐµπιστευτεῖ
στόν Καντούµι ὁ ἴδιος ὁ Ἀραφάτ
πρίν πεθάνει καί περιγράφει
µία µυστική συνάντηση τῶν δύο
προδοτῶν µέ τόν τότε ἰσραηλινό
πρωθυπουργό Ἀριέλ Σαρόν καί
ἀξιωµατούχους τῆς CIA στίς 22-32004. Στή συνάντηση αὐτή ὁ Σαρόν
συστήνει στούς Ἀµπάς - Νταχλάν
ὄχι µόνο νά δηλητηριάσουν τόν
Ἀραφάτ µά καί νά σκοτώσουν
ὅλους τούς στρατιωτικούς καί
πολιτικούς ἡγέτες τῆς Χαµάς, τῆς
Τζιχάντ, τῶν Ταξιαρχιῶν Ἀλ Ἄκσα
καί τοῦ Λαϊκοῦ Μετώπου γιά τήν
Ἀπελευθέρωση τῆς Παλαιστίνης,
ὥστε νά δηµιουργηθεῖ χάος καί νά
ἐπιβληθοῦν αὐτοί! Οἱ διαµαρτυρίες
τοῦ Ἀµπάς ἦταν µόνο τοῦ τύπου
«ἡ δολοφονία τοῦ Ἀραφάτ θά
περιέπλεκε τά πράγµατα», ἐνῷ
γιά τόν Νταχλάν ὁ ρόλος του ἔχει
πιά ξεσκεπαστεῖ, ὄχι µόνο ἀπό
Παλαιστινιακές πηγές ἀλλά ἀκόµη
καί στίς ΗΠΑ. Χαρακτηριστικό
τό περσινό ἐκτενές δηµοσίευµα
τοῦ περιοδικοῦ “Vanity Fair” ὅπου
ξεσκεπαζόταν
ἡ
ἀµερικανική
πολιτική στήριξης τῆς Φατάχ,
µέ στόχο τή βίαιη
ἀνατροπή
τῆς ἐκλεγµένης κυβέρνησης τῆς
Χαµάς καί τή δηµιουργία ἐµφυλίου
πολέµου στήν Παλαιστίνη. Τό
περιοδικό ὀνόµαζε τό σκάνδαλο
αὐτό “Iran Contra 2” καί παρέθετε
ἐκτίµηση τοῦ David Wurmser,
ἀξιωµατούχου τῆς τότε κυβέρνησης
Μπούς, πώς ἡ κατάληψη τῆς
ἐξουσίας στή Γάζα ἀπό τή Χαµάς
ἦταν µία προληπτική ἐνέργεια
κατά τοῦ πραξικοπήµατος πού
µεθόδευαν οἱ ΗΠΑ.
Ἄσχετα, ὡστόσο, µέ τίς λεπτοµέρειες, ὅποιος ἐχέφρων παρακολουθεῖ τίς ἐξελίξεις ὅλα τοῦτα τά

ὑποψιαζόταν. Αὐτό πού λιγάκι
ἐκπλήσσει εἶναι τό θράσσος
τοῦ Ἀµπάς πού ἀντιπαρέρχεται
τίς κατηγορίες ζητώντας τό
ντοκουµέντο καί µιλώντας γιά
«ἐµπόριο τοῦ αἵµατος τοῦ Ἀραφάτ
πού πρέπει νά σταµατήσει» καί
ὅλοι οἱ ἄλλοι νά τόν ἀποδέχονται
στόν ρόλο αὐτόν.

Συνέδριο τῆς παρακµῆς
Στό πρόσφατο, 6ο συνέδριο τῆς
Φατάχ στή Βηθλεέµ ὁ Μαχµούντ
Ἀµπάς
ὑπερψηφίστηκε
ὡς
µοναδικός ὑποψήφιος πρόεδρος,
χωρίς κάλπη. Στό ἴδιο συνέδριο
µπορεῖ τελικά νά ἐξελέγησαν
ὡς µέλη τῆς 23µελοῦς Κεντρικῆς
Ἐπιτροπῆς τῆς ὀργάνωσης ὁ
Μαρουάν
Μπαργκούτι
πού
κρατεῖται στίς ἰσραηλινές φυλακές
καί θεωρεῖται ἡ συνείδηση τῆς
Φατάχ καί µελλοντικός της
ἡγέτης (ἡ γραπτή δήλωσή του
δέν ἐµφανίστηκε πουθενά) καί ὁ
πρώην δήµαρχος τῆς Νάµπλους
Μαχµούντ Ἀλ Ἀλούλ, ὅµως
τόν ἔλεγχο θά ἔχουν ἄτοµα
ὅπως ὁ γνωστός ΗΠΑνθρωπος
Μωχάµεντ Νταχλάν, ὁ πρώην
διοικητής Ἀσφάλειας τῆς Δυτικῆς
Ὄχθης Τζιµπρίλ Ρουτζούµπ (πού
εἶχε στό γραφεῖο του φωτογραφία
τοῦ ...Τένετ) καί ὁ ἐπικεφαλῆς στό
κέντρο ἐκπαίδευσης τῶν δυνάµεων
Ἀσφαλείας πού χρηµατοδοτοῦν οἱ
Ἀµερικανοί στήν Ἱεριχώ, Ταουφίκ
Τιράουι. Ἐπίσης δέν ἐξελέγη
οὔτε ἕνας ἐκπρόσωπος τῆς Γάζας,
ἐνῶ ἐξελέγησαν µόλις 2 ἀπό τήν
Παλαιστινιακή Διασπορά τῶν
5.000.000
προσφύγων!
Λογικά
λοιπόν
ἀνακοινώθηκαν
ἤδη
σχέδια γιά τή δηµιουργία φράξιας
«Ξύπνηµα τῆς Φατάχ».
Ἔτσι, σά νά µήν ἔφτανε ἡ ἰσραηλινή
βαρβαρότητα, ἡ ἀµερικάνικη ραδιούργα συνενοχή καί ὁ εὐρωπαϊκός
φαρισαϊσµός, τώρα προέκυψαν καί
οἱ ...ἑβραιοτσολιάδες τῆς Φατάχ.
Μόνη ἐλπίδα ὁ Παλαιστινιακός
λαός πού ἀκόµα ἐπιβιώνει.

Ἡ ἀρχαιοκαπηλεία στίς Μπανανίες
Παραθέτω µία φανταστική ἱστορία ἀπό µακρινή χώρα τοῦ Τρίτου (καί
βάλε...) κόσµου, κάπου 25 χρόνια πρίν τίς µέρες µας. Μιά παλιοπαρέα,
ἀπό τίς ἄπειρες τῆς χώρας ἐκείνης πού ψάχνουν τρόπους καλοπέρασης
χωρίς νά ἐργαστοῦν, σκάβει γιά ἀρχαῖα σέ βορειοανατολική περιοχή
τῆς ἐπικράτειας, προκειµένου νά τά µοσχοπουλήσει σέ «ἀρχαιόφιλους»
(κατά τό «παιδόφιλους»...) συλλέκτες. Ἡ ἐνασχόληση αὐτή γενικῶς
εἶναι παράνοµη, ἄν ἔχεις ὅµως ὑψηλούς προστάτες - π.χ. κάποιον ντόπιο
πρώην ὑπουργό - οἱ κίνδυνοι µειώνονται δραστικά.
Τί συνέβαινε λοιπόν µέ τό πού εὕρισκαν τά παλληκάρια κάτι
ἀξιόλογο; Ἐρχόταν ἀπό τή πρωτεύουσα (666 χιλιόµετρα µακρυά) ἡ
κόρη µεγαλοπαράγοντα τῆς πολιτικῆς ζωῆς καί τό ἔπαιρνε! Αὐτός
ὁ µεγαλοπαράγοντας ὄχι µόνο ἔγινε ἀργότερα ἀκόµη πιό µέγας καί
τρανός, ἀλλά καί ἡ κόρη του τό ἴδιο.
Τέτοια λοιπόν γίνονται σέ µπανανίες, ὅπου ὁ ὑπόκοσµος τοῦ ἐγκλήµατος
ταυτίζεται συχνά µέ τόν πολιτικό κόσµο. Ἐσεῖς, ζώντας στήν Ἑλλάδα,
θά µπορούσατε ποτέ νά τό διανοηθεῖτε; Ὄχι βέβαια. Γιαυτό σᾶς λέµε,
νά προσεύχεστε νά εἶναι γεροί οἱ ἄνθρωποι αὐτοί πού τόσα χρόνια
παλεύουν µόνο γιά τό καλό µας στά δηµόσια πράγµατα τῆς χώρας...
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Ἱστορίες τῶν Ἀφεντικῶν
Θοῦ, Κύριε...

Οἱ 44 συλλήψεις στό New Jersey τῶν ΗΠΑ (23/7),
µεταξύ τῶν ὁποίων καί ...5 ραββῖνοι πού ξέπλεναν
χρῆµα τοῦ ὑποκόσµου µέ µίζα 10-15% ἦταν εἴδηση.
Ὅπως εἴδηση θά ἦταν καί ἡ σύλληψη τοῦ ἐπίσης
ραββίνου Λεβί Ἰτζάκ Ρόζενµπαουµ πού ἀγόραζε
10.000 δολάρια ἕναν νεφρό καί τόν πουλοῦσε
160.000, ἄν ὁ Τῦπος «θυµόταν» τίς καταγγελίες τῆς
καθ. Nancy Scheper-Hughes γιά τό ἐµπόριο ὀργάνων
µιᾶς ἰσραηλινῆς µαφίας κάποιου Ἴλαν Πέρι, µέ
πλοκάµια σέ Τουρκία, Ρουµανία (συνελήφθησαν
στίς 21/7/09 ἰσραηλινοί λαθρέµποροι ...ὠαρίων)
Ρωσία, Μολδαβία (σέ κάποια χωριά της τό 20% τῶν
ἀνδρῶν πούλησε τό νεφρό του!), Βραζιλία, Νότιο
Ἀφρική. Ἐπίσης ἄν «θυµόταν» τήν καταδίκη τοῦ
ἀπόστρατου ἰσραηλινοῦ Geldaya Tauber Gady στή
Βραζιλία γιά συµµετοχή σέ κύκλωµα ἐµπορίας
νεφρῶν στίς φτωχογειτονιές τοῦ Recife (µετέφεραν
τούς «πωλητές» στή Ν. Ἀφρική γιά ἀφαίρεση
νεφροῦ), ὅπου ὁ τελευταῖος ὁµολόγησε πώς δροῦσε
γιά λογαριασµό τῆς ἰσραηλινῆς κυβέρνησης! Κι
ἄν «θυµόταν» καί τίς τακτικές καταγγελίες τῶν
δύστυχων Παλαιστινίων πού παίρνουν πίσω σωρούς
κρατουµένων χωρίς βασικά ὄργανά τους. Ὅµως ὁ
διεθνής Τῦπος ξέρετε πόσο ξεχασιάρης εἶναι...
Μαζεύουν κι ἄλλο τό λουρί
Μία πρόσφατη 38σέλιδη ἀναφορά τοῦ «Εὐρωπαϊκοῦ Ἰνστιτούτου γιά τή Μελέτη τοῦ Σύγχρονου Ἀντισηµιτισµοῦ» (EISCA - πρόεδρος ὁ
βουλευτής Denis MacShane) πρός τήν Βρετανική
Κυβέρνηση σχεδιάζει τόν ἐπαναπροσδιορισµό τοῦ
«ἀντισηµιτισµοῦ», ἔτσι ὥστε νά συµπεριλάβει κάθε
εἴδους κριτική πρός τόν περιούσιο λαό τοῦ Γιαχβέ
καί τό ρατσιστικό του κράτος, κάθε εἴδους ἀναφορά
στόν σιωνισµό, τό «Ὁλοκαύτωµα», τίς «θεωρίες
συνωµοσίας» (π.χ. 11η Σεπτεµβρίου), κτλ. Ἡ δίωξη
5 µελῶν τοῦ Sco�ish Palestine Solidarity Campaign
γιά «ρατσισµό» δείχνει ὅτι δέν εἶναι µόνο λόγια. Ὁ
Μεγάλος Ἀδελφός φοράει (ἀπό χρόνια) κιπά...
Λίµπερµαν, Ντέρσοβιτς καί Χίτλερ
Στίς 23 Ἰουλίου ὁ (γνωστός φασίστας) ἰσραηλινός
ΥΠΕΞ Λίµπερµαν διέταξε νά ἀναρτηθεῖ σέ ὅλες τίς
πρεσβεῖες τῆς χώρας του ἡ φωτογραφία τοῦ Χίτλερ
µέ τόν µετέπειτα Μεγάλο Μουφτή τῆς Ἱερουσαλήµ,
Χάτζ Ἀµίν ἀλ Χουσεϊνί (Βερολῖνο, Νοέµβρης 1941).
Ὁ µουφτῆς ἀντιδροῦσε στόν ἑβραϊκό ἐποικισµό τῆς
Παλαιστίνης ὑπό τίς εὐλογίες τῶν Βρετανῶν τότε
κυρίαρχων. Αὐτό κατά τόν σιωνιστή λογοκριτή
τοῦ Χάρβαρντ, Ἄλαν Ντέρσοβιτς (Jerusalem Post,
26/7) συνιστᾶ συνευθύνη τῶν Παλαιστινίων γιά τό
«Ὁλοκαύτωµα»! Γιά τή συνεργασία ναζί - σιωνιστῶν
(ὥς τό 1943), µέ στόχο τή µεταφορά τῶν Ἑβραίων
στήν Παλαιστίνη, οὔτε λέξη οὔτε φωτογραφία...
Ἀντικαθολικό πάθος
Σύµφωνα µέ φυλλάδιο πού µοιράστηκε µαζικά στό
ἰσραηλινό στράτευµα, ὁ Πάπας καί οἱ καρδινάλιοί
του συνωµοτοῦν µέ τή ...Χεζµπολά τοῦ Νασράλα
καί τόν ξεναγοῦν στό Ἄουσβιτς γιά νά µάθει πῶς
ἐξοντώνονται οἱ Ἑβραῖοι! Τό καφροανάγνωσµα
(τίτλος: «Στήν ἀλλη πλευρά τῶν συνόρων») ἔγραψε
δῆθεν ἕνας Ἄραβας, ἄνθρωπος τοῦ Νασράλα πού
ἦταν πράκτορας τοῦ Ἰσραήλ καί µεταστράφηκε
στόν ἰουδαϊσµό, τυπώθηκε δέ ἀπό τίς ὀρθόδοξες
κοινότητες τῶν ἀµερικανοεβραίων µέ προφανή
στόχο τόν καθολικισµό. Μετά τήν ἀποκάλυψη
τοῦ θέµατος, ὁ Στρατός τό ἀπέσυρε, παρά τήν
ἐπιµονή κάποιων θρησκευόµενων κύκλων γιά τή
«γνησιότητά του».

Πολεµοχαρής
Φεµινισµός
Πᾶνε ὀκτώ χρόνια ἀπό τή µέρα πού τά ἀµερικανικά στρατεύµατα µπῆκαν στήν Καµπούλ,
µέ τό γελοῖο πρόσχηµα τῆς καταδίωξης τοῦ
Μπίν Λάντεν καί τῆς Ἀλ Κάιντα. Τότε, καί µέ
πρόσφατες τίς εἰκόνες τῆς 11ης Σεπτεµβρίου,
ὁ κόσµος εἶχε µιά συµπάθεια πρός τίς ΗΠΑ
καί παράλληλα ἤλπιζε ὅτι ἡ ἐπιβολή τους στό
Ἀφγανιστάν θά ἀναβάθµιζε τήν οἰκονοµική
καί κοινωνική ζωή τῆς ἀσιατικῆς χώρας (εἶχαν
γεµίσει οἱ ὀθόνες µας µέ τροµακτικές ὁλόσωµες
µποῦρκες). Εἰδικά ἡ ἀνατριχιαστική κατάσταση
τῶν γυναικῶν ἐπέτρεπε προσδοκίες γιά µία,
παράπλευρη ἔστω, βελτίωση.
Τί συνέβη στά χρόνια τοῦτα; Στίς τραγικές
συνθῆκες διαβίωσης (ὥς καί µέσα στήν
πρωτεύουσα δέν ὑπάρχει τρεχούµενο νερό!)
ἔχει προστεθεῖ ἡ καθηµερινή βία τῆς ΝΑΤΟικῆς
Κατοχῆς. Γιά τίς γυναῖκες ὅµως; Μήπως τά
µέτρα πού ἐλήφθησαν δικαιολογοῦν κάποιαν
αἰσιοδοξία; Γιατί πῶς ἀλλιῶς νά δικαιολογήσεις
τό ἀµερικανικό Feminist Majority Foundation πού
ζητᾶ ἐπέκταση τῶν «εἰρηνευτικῶν δυνάµεων»
(!!!), στά πλαίσια τῆς ἐκστρατείας του γιά τίς
Ἀφγανές γυναῖκες καί κοπέλες;
Μήπως µποροῦν οἱ φεµινίστριες αὐτές νά
µᾶς ὑποδείξουν τήν µέχρι τοῦδε πρόοδο τῶν
γυναικείων δικαιωµάτων; Πιστέψαν τά ψεύδη
γιά τίς «Ἀφγανές πού πέταξαν τίς µποῦρκες
καί πῆγαν στή δουλειά»; Πόσες ἦταν αὐτές;
Σύµφωνα µέ ὅλες τίς ἀναφορές οἱ γυναῖκες τῆς
χώρας παραµένουν στό σπίτι, χωρίς µόρφωση,
ἐργασία καί δικαιώµατα, ἐξακολουθοῦν νά τίς
παντρεύουν παιδιόθεν παρά τή θέλησή τους,
καί µειώθηκε ἡ πρόσβασή τους σέ κοινωνικές
ὑπηρεσίες, λόγῳ τοῦ πολέµου. Ἡ ποσόστωση
25% στό Ἀφγανικό Κοινοβούλιο ἔφερε ὄντως 67

Οἱ Ταλιµπάν τῆς CIA

Ὁ βίαιος θάνατος τοῦ πολέµαρχου τῶν Πακιστανῶν Ταλιµπάν (Tehreek e Taliban Pakistan
- ΤΤΡ) Μπαϊτουλλάχ Μεχσούντ, ἀπό δύο
ἀµερικανικούς πυραύλους µή ἐπανδρωµένου
ἀεροσκάφους πού διέλυσαν τό σπίτι τοῦ πεθεροῦ
του (5 Αὐγούστου), ἦρθε νά κλείσει ἕνα µεγάλο
κεφάλαιο στήν ἱστορία τῆς ἀποσταθεροποίησης
τοῦ Πακιστάν. Ὁ Μεχσούντ εἶχε ἐπικηρυχτεῖ
ἀπό τίς ΗΠΑ γιά 5.000.000 δολάρια (κατά τό
πρότυπο τοῦ συχωρεµένου τοῦ Μπίν Λάντεν)
µά καί ἀπό τήν πακιστανική Κυβέρνηση πού τίς
τελευταῖες ἑβδοµάδες εἶχε σφίξει ἀσφυκτικά
τόν κλοιό γύρω ἀπό τόν Μπαϊτουλλάχ.
Ἡ ἐκτέλεσή του ἀπό τούς Ἀµερικανούς
ἐπιβεβαίωσε τίς φῆµες πώς δέν ἐπρόκειτο νά
συλληφθεῖ ζωντανός ἀπό τούς Πακιστανούς
καί νά διακυβευτοῦν ἀποκαλύψεις πού
θά συγκλόνιζαν. Ἀπό καιρό ὁ Μεχσούντ
(τοῦ ὁποίου ὁ ἀδελφός ἐκρατεῖτο ἀπό τούς
Ἀµερικανούς κι ἀφέθηκε ἐλεύθερος) ἐθεωρεῖτο
πράκτορας πού ἔπαιζε τό παιχνίδι ξένων
ὑπηρεσιῶν (βασικά ἀµερικανικῶν καί ἰνδικῶν).
Πακιστανοί ἀξιωµατοῦχοι διαµαρτύρονταν
γιά τήν κατάληξη ἀµερικανικῶν ὅπλων ἀπό τό
Ἀφγανιστάν στά χέρια τῶν ἀνταρτῶν του καί
σ’ αὐτόν εἶχε ἐπιρριφθεῖ ἐπίσης ἡ εὐθύνη γιά

γυναῖκες στή Βουλή, ἡ πλειοψηφία τῶν ὁποίων
ὅµως συντάσσεται µέ πολέµαρχους ἐξίσου
µισογύνηδες µέ τούς Ταλιµπάν καί ἀντιτίθεται
στά γυναικεῖα δικαιώµατα. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα ὁ πρόσφατος νόµος πού πέρασε
καί ἐπιτρέπει στόν σύζυγο νά ἀφήνει νηστική
τή γυναίκα του ἄν τοῦ ἀρνεῖται τό σέξ (!). Μία
µόνο βουλευτής προσπάθησε νά ἀντιδράσει, ἡ
φεµινίστρια Malalai Joya, καί δέχθηκε ἀπειλές
ἀπό τίς συναδέλφους της γιά νά σωπάσει!

Ἄλλωστε καί τό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς
χώρας πρόσφατα ἀνακοίνωσε ὅτι δύο εἶναι
τά γυναικεῖα δικαιώµατα πού ἐγγυᾶται τό
ἀφγανικό Σύνταγµα: Τό δικαίωµα νά ὑπακούει
στόν ἄντρα της καί τό δικαίωµα νά προσεύχεται
(ὄχι ὅµως καί στό τέµενος, µή φτάσουµε καί σέ
καταστάσεις ...µητριαρχίας)!
Βάλτε τώρα δίπλα τήν ἔξαρση τῆς πορνείας
(κάπως πρέπει νά ξεχαρµανιάζουν τά νατοϊκά
φουσάτα), τό ὄργιο τῆς ὀπιοκαλλιέργειας,
τήν ἐκρηκτική παιδική θνησιµότητα καί τήν
κόλαση τῆς γενικευµένης ἀνασφάλειας γιά
νά ἀντιληφθεῖτε τό µέγεθος τοῦ φεµινιστικοῦ
ἀτοπήµατος. Κανένας σκοπός δέν ἁγιάζει τά
µέσα - κανένα δικαίωµα δέν θεµελιώνεται σέ
στρατιωτική ἐπιδροµή, ἀγαπητές κυρίες!

τή δολοφονία τῆς Μπεναζίρ Μποῦτο (ὁ ἴδιος
πάντως τό ἀρνεῖτο ἐπίµονα λέγοντας ὅτι δέν
χτυπάει γυναῖκες).
Δέν ἦταν µόνο οἱ κυβερνητικοί παράγοντες
πού καταλόγιζαν στόν Μπαϊτουλλάχ ὕποπτο
ρόλο. Ὁ Καρί Ζαϊνουντίν, 26χρονος µαχητής
τῶν Πακιστανῶν Ταλιµπάν, ἀποκάλεσε σέ
συνέντευξή του στόν τοπικό Τῦπο τόν Μπαϊτουλλάχ «πράκτορα τῆς Ἀµερικῆς», καταδίκασε τίς βοµβιστικές ἐπιθέσεις αὐτοκτονίας
σέ βάρος ἀµάχων καί µίλησε γιά σχέσεις του µέ
τίς ἰσραηλινές ὑπηρεσίες. «Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι
ἐργάζονται ἐναντίον τοῦ Ἰσλάµ», δήλωσε γιά
τόν στρατό τοῦ Μεχσούν. Λίγες µέρες µετά, τόν
σκότωσε ἕνας σωµατοφύλακάς του στήν πόλη
Ντέρα Ἰσµαήλ Χάν (23/6/09).
Τό πρόβληµα τοῦ Πακιστάν δέν περιορίζεται
µόνο στά σύνορά του µέ τό Ἀφγανιστάν.
Διασπαστικές κινήσεις ἐπιχειρήθηκαν καί
ἀπό τούς Παστούν (χωρίς ὅµως νά βροῦν
ἀνταπόκριση) καί, κυρίως, στό Μπαλουχιστάν.
Πρόκειται γιά τή ΝΔ, πλούσια σέ φυσικό ἀέριο
ἐπικράτεια τῆς χώρας, πού ὅµως ἐκτείνεται
καί στό Ἀφγανιστάν καί στό Ἰράν (βλ. χάρτη).
Τό Μπαλουχιστάν ὀνοµάζεται Κουρδιστάν
τῆς περιοχῆς, καθώς προσφέρεται γιά τήν
διάσπαση καί ὑπονόµευση τῶν τριῶν χωρῶν,
µέ δραστήριο διασπαστικό κίνηµα (Balochistan
Liberation Army στό Πακιστάν, Τζουντουλάχ
στό ἑτερόδοξο, σιιτικό Ἰράν), τό ὁποῖο λένε
πώς διευθύνεται ἀπό τό Λονδῖνο. Δίπλα
στό στρατηγικῆς σηµασίας λιµάνι του στό
παραµεθόριο Γκουαντάρ, πού τό ἔχτισαν οἱ
Κινέζοι πέρυσι, οἱ Ἀµερικανοί ζήτησαν χῶρο γιά
ναύσταθµο τοῦ Ναυτικοῦ τους καί ἀναµένουν
ἀπάντηση. Πέρα πάντως ἀπό τίς διασπαστικές
κινήσεις, οἱ πολιτικοί τῆς περιοχῆς γκρινιάζουν
ὅτι δέν λαµβάνουν ἀπό τήν κεντρική κυβέρνηση
ὅσα δικαιοῦνται, οἱ ντόπιοι κάτοικοι διώχνουν
τούς ἐσωτερικούς µετανάστες (κυρίως ἀπό
τό Παντζάµπ) καί ἡ ἀστάθεια µαταίωσε τό
κινέζικο διυλιστήριο πού σχεδιαζόταν. Θά
ἔχουµε ἐξελίξεις; Ὁ χρόνος θά δείξει...
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ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ:
Ἀλλαγές στά ἑλληνοτουρκικά *
(....) Θα ήταν μεγάλο λάθος αν η
Ελλάδα υποτιμήσει την ενδυνάμωση
της Τουρκίας, οικονομικά και
πολιτικά, τα τελευταία 15 χρόνια.
Εξίσου αρνητικό θα ήταν, όμως,
να πιστέψει η Ελλάδα τους μύθους
που πλάθει η Τουρκία για τον
εαυτό της και υιοθετούν ορισμένοι
εκ των δυτικών προστατών της.
Εξάλλου οι όποιες δυνατότητες της
Τουρκίας είναι δυνητικές και όχι
πάντα πραγματικές. Περικλείουν Τά νησιά τοῦ Μαρµαρᾶ, πού δέν ἀναφέρονται
δε και πολλαπλά τρωτά σημεία
σέ καµµία συνθήκη, ποῦ ἀνήκουν ἄραγε;
για τη Τουρκία. Θα περιοριστώ να
αναλύσω ορισμένα παραδείγματα, από δεν μπορούν να συγκριθούν με εκείνα
τα οποία γίνεται φανερό ότι το πρόβλημα των χιλιάδων Ελλήνων που εκδιώχθηκαν
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν είναι από την Πόλη. Τα όποια πραγματικά
μόνο οι όποιες αντιφατικές δυνατότητες προβλήματα μπορεί και οφείλει να τα λύσει
της Τουρκίας, αλλά, κύρια, οι ελλείψεις σε η ελληνική δημοκρατική πολιτεία. Αυτό
δημιουργικότητα και τόλμη της ελληνικής που είναι σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να
επιλυθούν από καθεστώτα περιορισμένης
εξωτερικής πολιτικής.
δημοκρατίας, όπως είναι η Τουρκία. Στη
Θράκη
Η Τουρκία προσπαθεί να διεισδύσει και βάση αυτής της λογικής η Ελλάδα οφείλει
άλλο στη Δ. Θράκη. Επιδιώκει να την να δει ποιοτικές διαφορετικές πλευρές και
μετατρέψει σε ζώνη δικών της οικονομικών δυνατότητες στην εξωτερική πολιτική της
συμφερόντων (επενδύσεις και εμπόριο). ως προς την Τουρκία. Πολιτική η οποία
Αναζητά τρόπους να παρακάμψει διεθνείς δεν μπορεί να περιορίζεται σε αμυντικού
συμφωνίες που έχουν συναφθεί και με τη χαρακτήρα μέτρα. Αλλά οφείλει να βρει
δική της συμμετοχή και να εμφανιστεί ως αντίβαρα, έτσι όπως επιτάσσει κάθε
προστάτιδα δύναμη των μουσουλμάνων στρατηγική σε διμερείς σχέσεις στον
της Δ. Θράκης. Επιθυμεί να παρουσιάσει σημερινό κόσμο.
τις τρεις ομάδες μουσουλμάνων στην
περιοχή (δηλαδή ακόμα και τσιγγάνους
μουσουλμάνους και τους Πομάκους)
ομογενοποιημένα «ως Τούρκους». Η
Ελληνική πολιτεία ακολουθεί σε αυτό το
ζήτημα μια συνεχώς αμυντική πολιτική.
Στην καλύτερη περίπτωση προσπαθεί
να περιορίσει την όποια ζημιά. Στην
προώθηση της τουρκικής πολιτικής στη
Θράκη συμβάλλουν και ορισμένοι δυτικοί
οργανισμοί οι οποίοι υπερβάλλουν ως
προς την τήρηση ή όχι των δικαιωμάτων
των μουσουλμάνων της περιοχής.
Δικαιώματα που χρειάζονται διεύρυνση,
αλλά που ασφαλώς είναι πολλαπλά
πιο κατοχυρωμένα από εκείνα των
μειονοτήτων στην Τουρκία και σίγουρα

Για την Σρεμπρένιτσα
στα δικαστήρια
Μήνυση για συκοφαντική δια του Τύπου
δυσφήμηση κατά του δημοσιογράφου της
«Ελευθεροτυπίας» κ. Τάκη Μίχα υπέβαλε
ο εκπρόσωπος Τύπου του Πανελληνίου
Μακεδονικού Μετώπου Σταύρος Βιτάλης.
Η μήνυση αφορά δημοσίευμα της 25/7/09
και στην οποία αναφέρεται στους Έλληνες
εθελοντές μαχητές στη Σερβία, «ως
παραστρατιωτικούς που έλαβαν μέρος στη
σφαγή της Σρεμπρένιτσα». Μάρτυρές του
ο μηνυτής καλεί τους Στ. Παπαθεμελή, Δ.
Βουνάτσο, Ν. Σαρρή και Κ. Ζουράρι.
Ο κ. Βιτάλης τόνισε σχετικά: «Η μήνυση
αυτή κατατίθεται για να ξεκαθαρίσει
επιτέλους και δικαστικά το σκηνικό αυτό
των υποτιθέμενων Ελλήνων εγκληματιών
πολέμου της Βοσνίας, στο οποίο ο κ. Μίχας
έχει επανειλημμένα αναφερθεί. Θα κληθεί
λοιπόν να αποδείξει αυτή τη φορά ενώπιον
της Δικαιοσύνης, όσα καταμαρτυρεί κατά
των Ελλήνων εθελοντών. Το ότι δηλαδή οι
μαχητές αυτοί που βρέθηκαν δίπλα σε έναν
λαό που τον κατακρεούργησαν οι διεθνείς
συμμορίες, κλέβοντάς του τα σπίτια του,
την πατρίδα του, την αξιοπρέπειά του α) ότι
ήταν παραστρατιωτικοί και β) ότι έπραξαν
σφαγές στη Σρεμπρένιτσα.

Κουρδικό
Η Ελληνική διπλωματία στο θέμα των
μουσουλμάνων της Θράκης όχι μόνο
είναι απολογιτικά αμυντική, αλλά έχει
παραιτηθεί από ουσιαστικά μέτρα
αντίβαρα έναντι της τουρκικής πολιτικής.
Το πρώτο και κύριο είναι ότι η Τουρκία
δεν δικαιούται να ομιλεί. Τόσο διότι
εκδίωξε παρανόμως και στήνοντας
προβοκάτσιες
εκατοντάδες
χιλιάδες
Έλληνες από τα εδάφη της, ιδιαίτερα στη
δεκαετία του ‘50, όσο και διότι συνεχίζει
να καταπιέζει τις θρησκευτικές και εθνικές
μειονότητες στην περιοχή της. Όχι μόνο
Έλληνες και Αρμένιους, αλλά ιδιαίτερα
προκλητικά τους Κούρδους. Οι Κούρδοι
είναι ένας λαός ιστορικός και ταυτόχρονα

Ήμουν ο άνθρωπος εκείνος, που βοήθησε
στη συγκρότηση και στην οργάνωση των
Ελλήνων εθελοντών. Με δική μου μάλιστα
συνεννόηση με το Γενικό Επιτελείο
Στρατού της Σερβικής Δημοκρατίας, όλοι
οι Έλληνες εθελοντές που κατέφθαναν στη
Σερβική Δημοκρατία, εντάσσονταν στις
δυνάμεις του τακτικού στρατού, με κύριο
κορμό και βάση το Σώμα της Ρωμανίας.
Παράλληλα, οι Σέρβοι διοικητές τους είχαν
σαφή εντολή την οποία και τήρησαν κατά
γράμμα, να μην συμμετέχουν οι Έλληνες
εθελοντές, σε καμμία επιθετική επιχείρηση.
(...) Στην ανακατάληψη της Σρεμπρένιτσα
από τους Σέρβους, ήμουν παρών σε όλες
τις επιχειρήσεις, μαζί με κλιμάκιο Σέρβων
ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών.
Κανείς από τους Έλληνες εθελοντές, δεν
συμμετείχε στις μάχες μέσα ή γύρω από
την πόλη αυτή. Αντιθέτως, οι Έλληνες
εθελοντές, συνέχισαν να κρατούν το
προκεχωρημένο φυλάκιό τους, ανατολικά
της πόλης Βλασένιτσα. Ένα φυλάκιο
το οποίο κράταγαν από την ημέρα της
συγκρότησής τους σε τακτική διμοιρία,
με Λοχαγό, Υπολοχαγό, Ανθυπολοχαγό,
Αρχιλοχία και Λοχία και επικεφαλής τον
Σέρβο Ταξίαρχο Σβόνγκο Μπάγιαγκιτς...»
Η μάχη του Κάρατζιτς
Τον ίδιο καιρό ο μέγας Σερβοβόσνιος
ηγέτης Ράντοβαν Κάρατζιτς συνεχίζει

από τους πιο κοσμικούς μουσουλμάνους
στον κόσμο. Η Ελληνική εξωτερική
πολιτική, χωρίς να αναμειγνύεται στο
εσωτερικό των τεσσάρων χωρών όπου
ζουν και εργάζονται δεκάδες εκατομμύρια
Κούρδοι, θα έπρεπε να υποδείξει στους
δυτικούς συμμάχους της, ότι αν αναζητούν
ένα πρότυπο κοσμικού ισλαμισμού, αυτό
δεν είναι η Τουρκία του Ερντογάν, αλλά
οι Κούρδοι. Προκειμένου δε να πειστούν,
δεν έχουν παρά να δουν την συμπεριφορά
των Κούρδων στο Β. Ιράκ, όπου διαθέτουν
και κρατικοειδή θεσμική οργάνωση.
Εντύπωση προκαλεί, επίσης, ότι η Ελλάδα,
δεν έχει ανοίξει, ακόμα, προξενείο στο
Β. Ιράκ προκειμένου να αναπτύξει τις
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές
σχέσεις της με ένα λαό που την δένουν
πολλά πολιτιστικά, ιστορικά και κοινωνικά
στοιχεία, καθώς και γεωστρατηγικά
συμφέροντα. Και, όμως, υπάρχουν
πάμπολλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που
έχουν ανοίξει στην περιοχή προξενείο.
Όσο και αν προσπάθησα να μάθω και να
καταλάβω, ουδείς δεν είναι διατεθειμένος
να εξηγήσει γιατί η Ελλάδα απέχει από το
Κουρδιστάν. Γιατί η Ελληνική εξωτερική
πολιτική δεν οργανώνει επενδύσεις στην
περιοχή, τη στιγμή που κάτι τέτοιο το
κάνουν 3.000 τουρκικές επιχειρήσεις. Από
οικοδομές και τεχνικές εταιρείες μέχρι
αεροπορικές εταιρείες. Αλήθεια, γιατί δεν
πετά ελληνική εταιρεία στο Β.Ιράκ, όταν
κάτι τέτοιο γίνεται, επί παραδείγματι από
της αυστριακές αερογραμμές; Τι είναι αυτό
που συγκρατεί τα ελληνικά συμφέροντα
από το Κουρδιστάν του Ιράκ. Η φοβική
ελληνική εξωτερική πολιτική δείχνει να
θεωρεί επέμβαση στα εσωτερικά της
Τουρκίας την ανάπτυξη διπλωματικών
σχέσεων και οικονομικών δεσμών με
μια ομοσπονδιακή δομή τρίτου κράτους,
ενώ, ταυτόχρονα, επιτρέπει στο τουρκικό
προξενείο να δρα στην Θράκη ως κράτος
εν κράτει. Πρόκειται για μια πολιτική
χωρίς αρχή και τέλος.
Κίνα
Η Τουρκία, έχοντας αναπτύξει μια νέοοθωμανική εξωτερική πολιτική, εμφανίστηκε ως προστάτης των μουσουλμάνων
της Κίνας κατά τα πρόσφατα επεισόδια.
Μίλησε με σκληρή και απρεπή γλώσσα
έναντι του Πεκίνου. Τα ανθρώπινα

τη μοναχική του πάλη με το ΝΑΤΟϊκό
σκυλολόι στη Χάγη. Πρόθεσή του είναι
να αποδείξει τον παράνομο εξοπλισμό
των μουσουλμάνων του Όριτς στη
Σρεμπρένιτσα (κι αλλού) από διάφορες
χώρες, με την αμερικανική επίνευση, παρά
το εμπάργκο του ΟΗΕ, κάτι που θα αλλάξει
άρδην το σκηνικό που έστησε η διεθνής
προπαγάνδα με “καημένους άοπλους
μουσουλμάνους” και “Σέρβους σφαγείς”.
Αυτό έχει ήδη αποδειχθεί από έρευνες του
Κογκρέσου για 3 περιπτώσεις (1993-1995)
με την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και
το Πακιστάν. Τρείς φορές υποβλήθηκε
σχετικό ερώτημα στο Πακιστάν, πλοίο
του οποίου είχε συλληφθεί τον Γενάρη
του 1993 να μεταφέρει 10 κοντέινερς
με όπλα στον Ιζετμπέκοβιτς, και δεν
απαντήθηκε. Επίσης οι 6.000 στρατιώτες
του στις «ειρηνευτικές δυνάμεις», όπως
και οι Τούρκοι και οι Μαλαισιανοί,

δικαιώματα που πράγματι παραβιάστηκαν
κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, ο
Τούρκος πρωθυπουργός τα χαρακτήρισε
ως γενοκτονία. Εδώ πρόκειται για δύο
διαφορετικά πράματα. Το ένα η παραβίαση
στην Κίνα των ανθρώπινων δικαιωμάτων
και το άλλο είναι η παρεμβατικότητα των
νέο-Οθωμανών.
Τι έκανε η Ελλάδα; Σιώπησε. Τι θα έπρεπε
να κάνει η Ελλάδα κατά τη γνώμη μου;
Να στείλει στο Πεκίνο άμεσα υπουργό της
κυβέρνησης προκειμένου να συνεννοηθεί
με την δεύτερη ισχυρότερη χώρα του
κόσμου και ένα από τα πέντε μέλη του
Συμβουλίου Ασφαλείας για τους τρόπους
αντιμετώπισης του παντουρκισμού της
Άγκυρας που την οδηγεί να παρεμβαίνει
στο εσωτερικό τρίτων χωρών όπως είναι
η Κίνα και η Ελλάδα. Το γεγονός ότι η
Τουρκία φόρεσε ρούχα μεγαλύτερα από
το μπόι της σε αυτό το ζήτημα, ήταν η
ευκαιρία της Ελλάδας να σφυρηλατήσει
ένα κοινό μέτωπο με την ανερχόμενη
υπερδύναμη. Το ίδιο ακριβώς όφειλε να
κάνει ως προς τις προκλήσεις της Τουρκίας
που αναφέρονται στους μουσουλμανικούς
πληθυσμούς στην Ρωσία.
Αν η Ελλάδα πολιτευόταν σύμφωνα με
την πρότασή μου, αυτόματα θα αποκτούσε
την συνεργασία δύο εκ των ισχυρότερων
κρατών του κόσμου που αντιμετωπίζουν
τα ίδια προβλήματα με την τακτική
της Τουρκίας έναντι μουσουλμανικών
πληθυσμών σε τρίτες χώρες. Αντί αυτού,
καθόμαστε και αμυνόμαστε μόνοι μας
σε αυτές τις τουρκικές προκλήσεις και
επιτρέπουμε στις ΗΠΑ να παριστάνουν
τον επιδιαιτητή, κατά κανόνα σε βάρος
μας. Πέρα από τη Τουρκία, θα πρέπει να
λάβουν οι ΗΠΑ το μήνυμα, ότι το ζήτημα
της Θράκης, είναι ένα ζήτημα ανάλογο με
εκείνο της Νοτιοανατολικής Ρωσίας και
της Δυτικής Κίνας και κάθε επιλογή σε
βάρος της χώρας μας στα ελληνοτουρκικά
θα γίνεται αντιληπτή –και με τη δική μας
φροντίδα- ως άνοιγμα μετώπων από Ρωσία
και Κίνα. Σε μια τέτοια περίπτωση, το
λογικό θα ήταν να ξανασκεφτόντουσαν οι
ΗΠΑ τη στάση τους, ενώ η Ελλάδα δεν θα
συμπεριφερόταν ως κράτος «ανάδελφο»
και εγκαταλειμμένο από την ιστορία.
* Μέρος δημοσίευσης στην “Αξία” (25/7/09)
εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο που όπλιζε
τους «εγκλωβισμένους» μουσουλμάνους
για να σφάζουν τους Σέρβους χωρικούς.
Τα χρήματα (2,5 δισ. $) τα έβαζε το
ισλαμικό Third World Relief Agency
(TWRA) από τη Βιέννη, σύμφωνα με
στοιχεία που ανακάλυψε σε έρευνά της η
γερμανική αστυνομία τον Σεπτέμβριο του
1995. Όλα αυτά, εννοείται, ήταν σε γνώση
όλων των γκάγκστερς σε ΗΠΑ, Γαλλία,
Αγγλία κτλ. Τώρα ο Κάρατζιτς ζητά δια
του «δικαστηρίου» τα ντοκουμέντα αλλά
μάλλον το αποτέλεσμα θα είναι μηδενικό,
όπως συνέβη και με το αίτημά του στο
ΝΑΤΟ (2/6/09), όταν ζήτησε στοιχεία για
τις «μαύρες πτήσεις» από τη Βιτσέντζα
που εφοδίαζαν τους μουσουλμάνους της
Τούζλας (αναφορά και πλάνα στο BBC).
Πάντως ο Σερβοβόσνιος ηγέτης σκοπεύει
να παρουσιάσει μαρτυρίες Νορβηγών για
παράδοση όπλων στους μουσουλμάνους
στο αεροδρόμιο της Τούζλας, υπό την
επίβλεψη Αμερικανών με πολιτικά
(Φεβρουάριος και Μάρτιος του 1995) και
βεβαίως να συνεχίσει να ζητά έγγραφα
από κυβερνήσεις, ώστε να ξεσκεπάσει τον
μύθο της Σρεμπρένιτσα.
Για να τελειώνουμε κάποτε και με τα
τσιράκια των δολοφόνων που τολμάνε να
μας εγκαλούν για την αλληλεγγύη μας στα
συκοφαντημένα θύματα...
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ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ
Μιά σειρά πρακτικῶν καί εὔκολων τρόπων
γιά τήν προφύλαξή σας ἀπό τή νέα γρίπη Α
(Η1Ν1) δίνουµε σήµερα ἀπό τόν «Ἀντιφωνητή»,
ἔτσι ὅπως µᾶς ὑποδείχθηκε ἀπό ὁµάδα
εἰδικῶν ἐπιστηµόνων οἱ ὁποῖοι διδάσκουν
ἐπιδηµιολογία στό Harvard καί εἶναι φανατικοί
συνδροµητές µας. Παραθέτουµε τίς συµβουλές
τους µέ µορφή ἐρωταποκρίσεων ἔτσι ὥστε νά
γίνουν ἀντιληπτές ἀπό τόν καθένα:

- Tί µπορῶ νά κάνω γιά νά προστατευθῶ ἀπό τή
νέα γρίπη Α (H1N1);
- Μπορεῖτε νά προστατευθεῖτε ἀπό τόν ἰό µέ κάποια
ἁπλά µέτρα. Π.χ. βλέπετε κάποιον νά φταρνίζεται,
νά βήχει καί νά ξερνοβολάει. Μήν σπεύσετε νά τόν
ἀγκαλιάσετε καί νά τόν φιλήσετε, ἔστω κι ἄν εἶναι ἡ
πεθερά σας. Μήν µαζεύετε ροχάλες καί µυξωµένα
χαρτοµάντηλα ἀπό τόν δρόµο. Μήν ἐπιλέγετε νά
συνωστίζεστε στά νοσοκοµεῖα, σέ κλινικές καί σέ
νεκροτοµεῖα.
- Ποιές τροφές ἐνδείκνυνται γιά νά µειωθεῖ ὁ
κίνδυνος νά νοσήσω;
- Ἀπαγορεύεται τό νερό, τό ψωµί, τό ρύζι, τά
ζυµαρικά, τά λαχανικά, τά ὄσπρια, τά θαλασσινά
καί τά κρέατα. Σέ συγκεκριµένες ποσότητες βοηθάει
τό µαῦρο χαβιάρι, οἱ πιπεριές τσάρλεστον µέ λευκά
τυριά, τό σουφλέ µέ λαζάνια καί ἡ κρέµα ἀνθότυρου
µέ µέλι καί κοµπόστα σαµπάνιας.
- Πῶς µπορῶ νά ξέρω ὅτι ἔχω γρίπη Α (Η1Ν1);
- Μέ βάση τή Στατιστική ἔχετε πιθανότητα µία
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στίς 879.000.000.000.000. Βεβαίως µπορεῖ καί νά σᾶς
συνέβη, ἄν εἶστε τόσο τυχερός. Τά συµπτώµατα εἶναι:
Πολύωρη παρακολούθηση τηλεοπτικῶν δελτίων
εἰδήσεων. Ἀνάγνωση καθεστωτικῶν ἀθηνοφυλλάδων. Κριτική ἱκανότητα ἐφάµιλλη ἑνός χάµστερ.
- Νοµίζω ὅτι εἶµαι ἄρρωστος. Τί πρέπει νά κάνω;
- Κλεῖστε πρῶτα πρῶτα τή γ..νη τήν τηλεόραση!
Χρησιµοποιεῖστε τίς ἐφηµερίδες µόνο γιά καθάρισµα
τζαµιῶν - τύλιγµα ψαριῶν. Διαβάζετε ἀνελλιπῶς
καί µόνο τόν «Ἀντιφωνητή». Αὐτά φτάνουν καί
περισσεύουν.
- Μά ...ἐδῶ ὅλος ὁ κόσµος ἔχει πανικοβληθεῖ!
- Αὐτό λέµε κι ἐµεῖς βρέ παληκάρι µου, ὅτι
πανικοβλήθηκε ἀπό τά ΜΜΕ καί τούς ἄλλους
ἀπατεῶνες. Ξέχασες τίς τρελλές ἀγελάδες, τή
γρίπη τῶν πουλερικῶν καί τόσες ἄλλες µποῦρδες;
- Μά τί λέτε, ἐδῶ κοτζάµ Παγκόσµιος Ὀργανισµός
Ὑγείας λέει ὅτι...
- Ἄααα, µά ἐσύ εἶσαι ἀνεπίδεκτος µαθήσεως! Καί τά
ἄλλα πού λέµε ὁ Π.Ο.Υ. δέν τά ξεφούρνισε; Γιά πές
µας λοιπόν, µπορεῖς νά φανταστεῖς κάποια σχέση
τῶν φαρµακοβιοµηχανιῶν µέ τούς ἀξιωµατούχους
τοῦ Π.Ο.Υ.; Ἤ µήπως αὐτά δέν γίνονται ἐπειδή δέν
τά λέει τό Μεγκαντένα; Σιγά σιγά θά βρεῖς καί
δάκτυλο τῆς Ἀλ Κάιντα!
- Καί ὅλες αὐτές οἱ κρατικές προετοιµασίες;
- Ἔµ ἀπ’ αὐτό καί µόνο δέν θά ἔπρεπε νά τήν
ψυλλιαστεῖτε ὅτι κάτι παίζεται; Μόνο ἀπό τούς
ἐπαίνους τοῦ Π.Ο.Υ. πρός τήν Ἑλλάδα δέν εἶναι
φανερό ὅτι πρόκειται γιά µία φούσκα; Ποιό
πραγµατικό πρόβληµα ἔλυσε ἡ χώρα µας γιά νά
διακριθεῖ κιόλας διεθνῶς σ’ ἕνα καινούργιο; Ἐκτός κι
ἄν θεωρεῖτε τόν Ἀβραµόπουλο πολιτικό παγκοσµίου
ἐπιπέδου, ὁπότε πράγµατι χρειάζεστε γιατρό ἀλλά
ἄλλης εἰδικότητας...
- Καί πότε θά πρέπει νά ζητήσω ἰατρική βοήθεια;
- Ἐξαρτᾶται. Ἄν ὁ γιατρός πού σκοπεύετε (γιά
ὁποιονδήποτε λόγο) νά πᾶτε εἶχε ἀποφοιτήσει ἀπό
τήν Ἰταλία στά 45 του ἤ ἀπό τή Βουλγαρία στά 22
του, καλύτερα νά πᾶτε σέ χότζα, σέ καφετζοῦ ἤ σέ
µέντιουµ. Ἄν εἶναι σέ ἄλλη κατηγορία, µπορεῖτε
βέβαια νά ζητήσετε τή βοήθειά του, ἐφόσον α)
σφαδάζετε ἀπό τούς πόνους β) ἔχετε ἐξαντλήσει
ὅλες τίς προσευχές καί τά γιατροσόφια πού
κυκλοφοροῦν γ) παραπονοῦνται οἱ γύρω σας ὅτι
µυρίζει χωµατίλα. Καληνύχτα σας!
Κ.Κ.

Νεοελληνικό σινεµά σέ διατεταγµένη ὑπηρεσία
Τό ἐλεεινό δηµοσίευµα ἔφερε τόν τίτλο
«Ἕνας ἑλληναράς στά σαλόνια τῆς Εὐρώπης». Ἀφοροῦσε τήν τελευταία «δηµιουργία» κάποιου σκηνοθέτη Φίλιππου Τσίτου,
πού λέγεται «Ἀκαδηµία Πλάτωνος» καί
παίχτηκε στό Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
τοῦ Λοκάρνο (5-15 Αὐγούστου).
Στήν ἔνδοξη αὐτή σελίδα τοῦ παγκοσµίου
φήµης ἑλληνικοῦ σινεµά, ὁ Ἀντώνης
Καφετζόπουλος παίζει τόν ...Ἕλληνα
ρατσιστή πού διατηρεῖ ψιλικατζίδικο στόν
Κολωνό καί ὁ Ἀλβανός Ἀναστάς Κόζντινε
παίζει τόν ...Ἀλβανό. Τό «καταπληκτικό»
εὕρηµα τοῦ σεναρίου εἶναι πώς ὁ πρῶτος
ἀνακαλύπτει ὅτι ὁ δεύτερος εἶναι ...ἀδελφός του!
Μέ αὐτό τό νηπιακοῦ ἐπιπέδου στόρυ ὑποτίθεται
ὅτι καταγγέλεται λοιπόν ὁ «ρατσισµός», ἡ
«ξενοφοβία» καί ἡ «ψεύτικη ταυτότητα» τῶν
Ἑλλήνων, κατά πῶς τό λέει ὁ σκηνοθέτης πού
δηλώνει «µπερδεµένος». Καί ὁ ὁποῖος, παρότι
καταγγέλει τήν ἑλληνική κοινωνία καί πολιτεία,
παίρνει δουλειές καί στήν κρατική µας τηλεόραση,
προφανῶς γιά νά µᾶς συνεφέρει ἀπό τό ρατσιστικό
- ξενοφοβικό µας σύνδροµο. Ἄς εἶναι καλά ὁ
ἄνθρωπος...
Τό ποιός χρηµατοδοτεῖ τήν παραγωγή δέν τό
πληροφορούµαστε ἀπό τό δηµοσίευµα, µαθαίνουµε µόνο ὅτι ἀναζητεῖται διανοµέας.
Εἶναι πάντως ἐντυπωσιακό τό πόσο βλάκες µᾶς
θεωροῦν οἱ προπαγανδιστές τῆς πολυπολιτισµικότητας καί τοῦ ἀντιεθνικισµοῦ. Μέ ἕναν τέτοιο
γελοῖο διδακτισµό ἀπό ὀθόνης, διανθισµένο µέ
λίγες ὑπαρξιακές προσεγγίσεις τοῦ κιλοῦ, θεωροῦν

ὅτι θά σκεπάσουν τήν ἀδήριτη πραγµατικότητα
πού βιώνει καθένας στό πετσί του καί θά µᾶς
φορτώσουν ἐπιπλέον συµπλέγµατα καί ἐνοχές.
Ἄραγε θά γυριστεῖ κάποια ταινία µέ θέµα κάτι
ρεαλιστικό, ὅπως π.χ. ἕνας Ἀλβανός πού πουλάει
ναρκωτικά, σκοτώνει τόν ἐργοδότη του ἤ πού βιάζει
τήν κόρη του; Ἤ µήπως αὐτά ἀπαγορεύονται;
Καταντᾶ προκλητικό, οἱ ἔχοντες καί κατέχοντες,
οἱ βολεµένοι καί οἱ διαµορφωτές τῆς κοινῆς
γνώµης νά συντάσσονται ΟΛΟΙ µέ τά νεοταξικά
ἰδεολογήµατα, κόντρα στό κοινό αἴσθηµα καί
συµφέρον, καί νά πασχίζουν νά µπερδέψουν καί
νά ἐνοχοποιήσουν τόν κόσµο πού ὑποφέρει ἀπό
τήν κατάλυση τῆς κοινωνίας καί τῆς πατρίδας
του. Λές καί φταίει ὁ ἑλληνικός λαός γιά τή
φτώχεια τῆς Ἀφρικῆς, τούς πολέµους στή Μέση
Ἀνατολή καί τή µιζέρια τῶν Βαλκανίων ἤ λές καί ἡ
λαθροµετανάστευση ἀποτελεῖ ἕνα ἀνθρωπιστικό
(κι ὄχι πολιτικό) ζήτηµα πού θά λυθεῖ ἀπό τή χώρα
µας µέ τήν συλλογική µας αὐτοχειρία!

Ἱδρύµατα, Ἰνστιτοῦτα καί ἄλλα κόλπα

Διαιώνιση τοῦ νεποτισµοῦ
µέ τά δικά µας λεφτά;
Τό πόσο ἐκτιµοῦµε τούς πολιτικούς καί τά
κόµµατά µας νοµίζω εἶναι σαφές σέ κάθε
ἀναγνώστη. Ἔτσι ξέρετε πόσο χαιρόµαστε τίς
πρωτοβουλίες τους πού παράγουν πολιτική
καί οὐδέποτε ἁρπαχτές, δηµόσιες σχέσεις καί
κοπανιστό ἀέρα.
Ἀφορµή
µᾶς
ἔδωσε
τό
«Ἰνστιτοῦτο
Δηµοκρατίας Κωνσταντῖνος Καραµανλής»
(ΙΔΚΚ) µέ τήν πρόσφατη ἔκθεσή του (24/7 -10/8)
στό Ζάππειο µέ τίτλο «Τέχνη καί Δηµοκρατία
- 35 σύγχρονοι Ἕλληνες δηµιουργοί» γιά τά 35
χρόνια ἀποκατάστασης τῆς δηµοκρατίας στήν
Ἑλλάδα. Ἡ ἔκθεση, λένε κάποιοι ζηλόφθονες,
µεταµορφώθηκε σέ φιέστα τῆς ΝΔ µετά τήν
ὁµιλία τοῦ πρωθυπουργοῦ στά ἐγκαίνιά της,
γιά ἄλλους συνέχισε τό ἔργο τῆς ἁγιοποίησης
τοῦ Κ.Κ. Ὅσο γιά τό ΙΔΚΚ, διαβάζουµε πώς
ἱδρύθηκε τό 1998 καί εἶναι ἐπιστηµονική
µή κερδοσκοπική ἑταιρεία γιά τή µελέτη
καί ἀνάλυση κοινωνικῶν, πολιτικῶν καί
οἰκονοµικῶν θεµάτων. Τό «ποιός πλερώνει»
µένει ἀσαφές στήν ἱστοσελίδα τοῦ ἰνστιτούτου,
κάτι µᾶς λέει ὅµως ὅτι τό συντηροῦµε ὅλοι
ἐµεῖς, µέ κονδύλια πού ὑποτίθεται ὅτι ἀφοροῦν
τήν ...ἔρευνα στή χώρα!
Κι ἀπό τήν ἄλλη πῶς νά µήν πανηγυρίσουµε
ὡς ἔντυπο γιά τήν «ἰδιαίτερη ἐπιτυχία» µέ
τήν ὁποία πραγµατοποιήθηκε καί φέτος
τό (12ο) ἐτήσιο «Συµπόσιο τῆς Σύµης» στή
...Σκιάθο (12-16 Ἰουλίου). Ἐκεῖ λοιπόν,
ἀγαπητοί συνέλληνες, «ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ
Ἱδρύµατος Ἀνδρέα Παπανδρέου ἀκαδηµαϊκοί,
ἐπιχειρηµατίες,
πολιτικοί,
θρησκευτικοί
ἡγέτες,
διπλωµάτες,
ἐπιστήµονες
καί
ἀκτιβιστές συµµετεῖχαν στίς ἐργασίες, ὥστε
νά προωθήσουν προοδευτικές πολιτικές
λύσεις σέ παγκόσµιες προκλήσεις». Φέτος τό
θέµα ἦταν «Πρῶτα οἱ Πολῖτες - Προοδευτική
Διακυβέρνηση, Πράσινη Οἰκονοµία καί Δίκαιη
Κοινωνία». Συµµετέχοντες: W. Cimoszewizc,
πρώην πρωθυπουργός τῆς Πολωνίας, Mats
Karlsson, ἀντιπρόεδρος τῆς Παγκόσµιας
Τράπεζας, Gerd Leipold, πρόεδρος τῆς
Greenpeace, Cem Ozdemir, πρόεδρος τῶν
Γερµανῶν Πρασίνων, Segolene Royal, πρ.
ὑποψήφια τῶν σοσιαλιστῶν Γαλλίας, Joseph
Stiglitz, νοµπελίστας οἰκονοµολόγος κ.ἄ.
Τά κολοσσιαῖα ὀφέλη πού ἀποκόµισε ἡ
ἑλληνική κοινωνία δέν εἶναι εὐδιάκριτα, καθώς
ὁ ΓΑΠ δέν εἶναι ἀκόµη πρωθυπουργός. Ὅµως
οὐδείς µπορεῖ νά τά ἀµφισβητήσει καθώς
ὁ χρηµατοδότης τοῦ Συµποσίου - τό ἵδρυµα
«Ἀνδρέας Παπανδρέου» - εἶναι ἕνα κοινωφελές
ἵδρυµα µή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα. Πού
σηµαίνει ὅτι ὅλο (;) τό παραδάκι µέ τό ὁποῖο
συµποσιάστηκαν οἱ ἀνωτέρω προσκεκληµένοι
καί οἱ πασόκες οἰκοδεσπότες τους, ἦταν
δικό µας, ὅπως καί κάθε χρόνο. Στείλαµε
λοιπόν ἕνα ἐρώτηµα στήν διοίκησή του* γιά
νά πληροφορηθοῦµε τό ποιός πληρώνει τό
Συµπόσιο. Οὐδεµία ἀπάντηση µᾶς δόθηκε
- καί ὁ νοῶν νοείτω.
Βάλτε τώρα δίπλα καί τό χτύπα ξῦλο «Ἵδρυµα
Κ. Μητσοτάκης», πού ἱδρύθηκε ὁµοιοτρόπως
τό 2001 ὡς κοινωφελής µή κερδοσκοπικός
ὀργανισµός**, ἤ τό «Ἵδρυµα Κώστα Σηµίτη» πού
δηµιουργήθηκε πέρυσι καί φέτος ἐντάχθηκε κι
αὐτό στό καθεστώς φορολογικῆς ἀπαλλαγῆς
πού ἰσχύει καί γιά τά προηγούµενα, γιά νά
πάρετε µία ἰδέα ἑνός τρόπου ἐπιβίωσης τῶν
κοτζαµπάσικων τζακιῶν τῆς κυβερνώσας
ὀλιγαρχίας στή νέα τους ἐποχή...
* Τά 4 ἀπό τά 7 µέλη τοῦ Δ.Σ. εἶναι τῆς οἰκογενείας
Παπανδρέου καί προεδρεύει ὁ Λαλιώτης ὁ ὁποῖος
ἔχει ἀποστασιοποιηθεῖ
** Μαντέψτε ποιά γερµανική ἑταιρεία τοῦ
προµήθευσε τό 2004 ἠλεκτρονικό ἐξοπλισµό γιά
309.500 εὐρώ! Ναί, ἡ Siemens!
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Πολιτικό κόµµα εἴµαστε, ὄχι ...
Κι ἐµεῖς, ὅπως ὅλοι οἱ κανονικοί ἄνθρωποι, σιχαθήκαµε
αὐτήν τήν φλυαρία τῶν κοµµάτων γιά τήν προεδρική ἐκλογή
καί τήν προκήρυξη ἐκλογῶν πού συνεπάγεται ἡ ἄρνηση
τοῦ ΠαΣοΚ νά συναινέσει στό πρόσωπο τοῦ Κάρολου
Παπούλια. Κι ἐµεῖς µαζί σας ἀλλάζουµε κανάλι βρίζοντας
ὅποτε βγοῦν στό γυαλί οἱ γαλαζοπράσινες γλίτσες πού
θέλουν νά µᾶς πείσουν περί τοῦ ποιός εἶναι πιό πρόστυχος
ψεύτης. Ὅµως µιά ἀτάκα τοῦ Γ. Παπακωνσταντίνου γιά τό
θέµα, πού τήν ἀκούσαµε στίς εἰδήσεις τοῦ ραδιοφώνου, µᾶς
ἐρέθισε µά καί ἀπάντησε σέ πλῆθος ἐκκρεµῶν ἐρωτηµάτων
µας. Ρωτήθηκε λοιπόν (σέ συνέντευξή του στίς 27-7-09
στήν «Ἐλευθεροτυπία») ὁ πολιτικός αὐτός γίγας γιά τίς
ἀντιδράσεις τοῦ ΠαΣοΚ στίς δηµοσίως διατυπωµένες
ἀπόψεις τῶν συνταγµατολόγων Τσάτσου καί Κασιµάτη
πού θεωροῦν παραβίαση τοῦ Συντάγµατος τά σχέδια τοῦ
κόµµατός του γιά τίς ἐκλογές - καί τί ἀπάντησε;
«Εἴµαστε πολιτικό κόµµα κι ὄχι ὅµιλος νοµικῆς σκέψης.
Δέν σχολιάζουµε ἐπιστηµονικές γνῶµες ἀλλά πολιτικές
ἀπόψεις. Τό πρόβληµα τῆς χώρας εἶναι πολιτικό κι ὄχι
συνταγµατικό...»
Ἄ, µάλιστα, τώρα κατάλαβα! Οἱ ἄνθρωποι εἶναι πολιτικό
κόµµα, ἄρα τούς ἐνδιαφέρουν τά πολιτικά τους συµφέροντα
καί στά τέτοια τους οἱ ἄλλες διαστάσεις τῶν ἐπιλογῶν τους.
Μέ τό σκεπτικό αὐτό πολλά ἐξηγοῦνται. Ἔτσι λοιπόν, κι
ἐπειδή πρόκειται γιά πολιτικό κόµµα κι ὄχι γιά πατριωτικό
σύλλογο, µποροῦν νά ὑπογράφουν Μαδρίτες καί Σχέδια
Ἀνάν. Ἐπίσης µποροῦν νά παραδίδουν φυγάδες - ἱκέτες
στούς Τούρκους διῶκτες τους, ἀφοῦ πρόκειται γιά πολιτικό
κόµµα κι ὄχι γιά φιλανθρωπικό σωµατεῖο! Ἐπίσης, κι ἐπειδή
µιλᾶµε γιά πολιτικό κόµµα κι ὄχι Κατηχητικό σχολεῖο
µποροῦν νά λεηλατοῦν τή χώρα µέ µίζες, χρηµατιστήρια,
κτηµατολόγια καί ἄλλα. Ἄσε πού µέ τό ἴδιο σκεπτικό
οἱ διανοητικές ἐπιδόσεις τοῦ ἀρχηγοῦ τους εἶναι πέραν
τῶν ἐνδιαφερόντων τους, ἀφοῦ σέ πολιτικό κόµµα τόν
καµαρώνουν, ὄχι σέ ὅµιλο τῆς MENSA...
Τήν ἄλλη φορά λοιπόν πού θά πᾶτε (ἄν θά πᾶτε) στήν
κάλπη νά µήν τό ξεχάσετε: Ψηφίζετε πολιτικά κόµµατα
καί µόνον!

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΘΡΑΚΩΝ (Νο 8)

Πότε λήγει ἡ κωµωδία;

Πᾶνε χρόνια ἀπό τότε πού εἴχαµε
ἐπισηµάνει τόν πρόωρο θάνατο τοῦ θεσµοῦ
τῶν θρακικῶν συνεδρίων. Καθώς ὅµως
στήν Ἑλλάδα ἀρεσκόµαστε στά παντός
τύπου κουφάρια - εἰδικά ὅταν βολεύουν τά
ποικίλα παράσιτα πού φιλοξενοῦν - ὅλα
συνεχίζονται σάν νά µήν τρέχει τίποτε, καί
χωρίς φυσικά νά ἐξυπηρετεῖται τίποτε.
Κάπως ἔτσι φτάσαµε στό 8ο «Παγκόσµιο
Συνέδριο Θρακῶν» πού ἔγινε στίς 14-15 Αὐγούστου στήν Κοµοτηνή. Τό θέµα του ἦταν
«Προοπτική καί µέλλον τῆς Θράκης στό νέο
γεωπολιτικό σκηνικό» καί τό σκεπτικό ἦταν
νά ξεφύγουµε ἀπό τήν παρενθοντολογία
καί τή µιζέρια, ἀτενίζοντας τό αὔριο. Μέ
τόν τρόπο αὐτόν ἀποφεύχθηκαν κάποια
αἰχµηρά ζητήµατα (ὅπως τέθηκαν στήν
προσυνεδριακή ἡµερίδα τοῦ Μάη στή
Θεσσαλονίκη) ἀλλά τό ἀποτέλεσµα ἦταν
πάλι ἀπογοητευτικό, ὅπως ἄλλωστε
ἦταν ἐµφανές κι ἀπό τήν (τελευταία!)
ὥρα πού καταρτίστηκε τό πρόγραµµα.
Ἡ παρουσία τοῦ πρωθυπουργοῦ Κώστα
Καραµανλῆ ἦταν ἐντελῶς συµβολική καί
τίποτε δέν ἔσωσε, πόσο µᾶλλον πού δέν
κόµισε τίποτε τό νέο. Ἀντιθέτως εἴχαµε
τήν ἀνήκουστη ἕως προσβλητική παρουσία
τοῦ Τούρκου Προξένου στήν ἔναρξη τοῦ
συνεδρίου, ἄγνωστο µέ τίνος πρωτοβουλία.
Ἔτσι εἴχαµε: Προσκύνηµα τῶν συνέδρων
στήν
Παναγία
Κοσµοσώτειρα
τῶν
Φερῶν, ἐπίσκεψη στό Ἀρχαῖο Θέατρο
τῆς Μαρώνειας, ἁγιασµό, χαιρετισµούς,
βραβεύσεις, µουσικοχορευτική βραδυά

Η1Ν1
Συνέχεια από την 1η σελίδα
Μάνα εξ ουρανού η γρίπη, του εξασφάλισε
ανέξοδη καθημερινή προβολή ότι τάχα κάνει
συσκέψεις, ενημερώνει, παίρνει μέτρα, ενώ
στην πραγματικότητα δεν κάνει τίποτε άλλο από
το να μηρυκάζει τις οδηγίες και τις συστάσεις
«σοβαρών» ξένων οργανώσεων Υγείας. Και αν
μεν η έκταση του φαινομένου παραμείνει σχετικά
περιορισμένη και ελεγχόμενη, συνεπεία κυρίως της
φυσικής ανοσοποίησης του πληθυσμού (όπερ και
το πιθανότερο), θα πρόκειται για μεγάλη επιτυχία
του Κυρίου Υπουργού και της κυβέρνησης. Αν
δε, πάρει μεγαλύτερη έκταση και αρχίζει να
ξεφεύγει από τον έλεγχο, θα οφείλεται στην ίδια
τη νόσο η οποία θα αποδειχθεί όσο σοβαρή μας
προειδοποιούσε τόσον καιρό ο Κύριος Υπουργός.
Για να μην αναφερθούμε στα παράπλευρα οφέλη
σε δημοσιότητα αλλά και άκρως χειροπιαστά
ευρουλάκια ενός στρατού παρακεντέδων δημοσιογράφων, καναλαρχών, μελών επιτροπών, διαφόρων ειδικών και ολόκληρου του εγχώριου κυκλώματος του φαρμάκου.
Η real reality βέβαια που ζούμε όλοι εμείς οι
κανονικοί πολίτες είναι εντελώς διαφορετική. Οι
δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι
κυριολεκτικά ανύπαρκτες ενώ και το δημόσιο
σύστημα Υγείας έχει συνολικά καταρρεύσει εν
αναμονή του ολοκληρωτικού ξεπουλήματός
του στα ιδιωτικά συμφέροντα (προνομιακούς
συνομιλητές του Κυρίου Υπουργού και εν δυνάμει
χρηματοδότες και υποστηρικτές άμετρων πολιτικών
φιλοδοξιών). Τέλη του 2008, υπέγραψε εκών
άκων (ελέω ΕΕ) συλλογική σύμβαση εργασίας με
την ΟΕΝΓΕ, η οποία εκτός των άλλων προέβλεπε
2.000 διορισμούς γιατρών το β’ εξάμηνο του
2009. Όσο τους είδατε εσείς, άλλο τόσο τους είδε
και το ΕΣΥ. Αντί γι αυτούς, τρέχει καταϊδρωμένος
να μπαλώσει καμμιά από τις αμέτρητες τρύπες
ψάχνοντας ν’ ανοίξει επειγόντως 60 κρεβάτια
ΜΕΘ. Στους εξαιρετικά κακοπληρωμένους
γιατρούς του ΕΣΥ, έδωσε ένα και τους πήρε

καί µία εἰσήγηση τοῦ Κ. Σιµόπουλου,
πρύτανη τοῦ ΔΠΘ, µέ θέµα «Tό ὅραµα
τοῦ Πανεπιστηµίου γιά τή Θράκη*»!
Μά καί στή 2η µέρα, τῶν εἰσηγήσεων,
εἴχαµε 4 εἰσηγήσεις πανεπιστηµιακῶν,
µιά ἀπό δηµοσιογράφο τοῦ Ἀθηναϊκοῦ
πρακτορείου, µία ἀπό ἐκπρόσωπο τοῦ ΤΕΕ
Θράκης καί µία σχετική µέ τόν πολιτισµό.
Ἔγιναν καί οἱ τοποθετήσεις τῶν ἀποδήµων
καί ...δάτς ώλ! Τουλάχιστον βραβεύτηκε ἡ
κ. Βιργινία Τσουδεροῦ γιά τήν πολύχρονη
προσφορά της στόν πολιτισµό τῆς Θράκης,
µέσῳ τοῦ Ἱδρύµατος Θρακικῆς Τέχνης καί
Παράδοσης. Ἦταν µία ὀφειλή τοῦ τόπου
µας ἀπέναντί της, πράγµατι.
Ρωτᾶµε τούς διοργανωτές: Τί προσέφερε
τό συνέδριο στή γνώση µας γιά τό µέλλον
τῆς Θράκης; Ποιές πτυχές τῆς ἀνάπτυξης
φωτίστηκαν, ποιές προοπτικές (στόν ἀγροτικό, βιοµηχανικό, τουριστικό, µορφωτικό ἤ
ἄλλον) τοµέα ξεκαθάρισαν, ποιά συλλογική
πορεία προδιαγράφηκε; Κι ἄν δέν ἔγινε
τίποτε ἀπ’ ὅλα αὐτά, τότε µήπως εἶναι
καιρός νά τελειώνουµε µέ τά ψέµµατα;
Βλέπει κανείς κάποια σχέση µέ ὅσα πρό
15ετίας ὑποσχόταν τό σπουδαῖο συνέδριο
τῶν Φερῶν;
Κι ἕνα τελευταῖο: Γιατί ἐκλήθησαν στό
συνέδριο ὅλα τά σωµατεῖα πού µετέχουν
στήν Πανελλήνια Ὁµοσπονδία Θρακικῶν
Σωµατείων ΕΚΤΟΣ ἀπό τόν Σύλλογο
Ποµάκων Ξάνθης; Ποιός ἔλαβε αὐτήν τήν
κρετίνικη ἀπόφαση τῆς ντροπῆς; Ἔχει θέση
στό θρακικό συνέδριο ὁ ἐκπρόσωπος τῆς
Τουρκίας καί δέν ἔχουν οἱ Ποµάκοι;;;!!!

* Ἕνα «ὅραµα» πού σύµφωνα µέ τήν ὁµιλία
τοῦ Κ.Σ. δέν ἀφορᾶ παρά τή γιγάντωση τῶν
ποσοτικῶν του µεγεθῶν

Συμβούλιο της Ευρώπης:

Υποχρεωτικά τα θρησκευτικά

πίσω δύο (πλαφόν, εγκύκλιος Λέγκα κλπ), ενώ
ετοιμάζεται να φορολογήσει και τις εφημερίες
τους με τις γενικές διατάξεις, εξομοιώνοντας
υποχρεωτική υπερωριακή εργασία (24 ώρες, 360
μέρες) επιστημόνων με 12-15 χρόνια σπουδές
έκαστος, με τα μυθικά συμβόλαια τραγουδιστών
και ποδοσφαιριστών! Το ελλειπέστατο ηρωικό
νοσηλευτικό προσωπικό έχει γονατίσει, έχοντας να
πάρει ρεπό και άδειες καναδυό χρόνια. Παρακαλάει
για βοήθεια τους κολλητούς του ιδιώτες γιατρούς,
οι οποίοι τον γράφουν έχοντας και οι ίδιοι 1,5
χρόνο να πληρωθούν από το Δημόσιο. Εξαγγέλλει
ανεφάρμοστα μέτρα, αυτοηδονιζόμενος για
τον τηλεοπτικό χρόνο που του επιδαψιλεύεται
αφειδώς, γεγονός που αποτυπώνεται πλέον
ευκρινώς και στη φυσιογνωμία του (μιλάει με μια
συναισθηματική απροσφορότητα για δυσάρεστα
σε όλους εμάς πράγματα, έχοντας συνεχώς ένα
αδιόρατο ανθυπομειδίαμα).
Εν τέλει, οφείλουμε να το παραδεχτούμε. Ο
άνθρωπος είναι για πολύ παραπάνω από απλός
υπουργίσκος. Γράφει στο φακό, είναι ευειδής
παλιοελλαδίτης με πέραση στις γυναίκες, μπορεί
να μιλάει δύο-τρεις ώρες χωρίς να λέει απολύτως
τίποτε, είχε κάποτε μια προσχηματική απασχόληση
τάχα διπλωμάτη την οποία επικαλείται κάθε φορά
που μιλάει για δουλειά, δεν έχει καμία σχέση με τις
ανάγκες και τις αγωνίες της ελληνικής κοινωνίας,
άρα ό,τι πρέπει για πρωθυπουργός. Βοήθειά μας!

Ολοκληρώθηκε η 2η συνάντηση του τομέα διαπολιτισμικού διαλόγου
του Συμβουλίου της Ευρώπης, με θέμα τη θρησκευτική διάσταση του
διαλόγου αυτού (29 και 30 Ιουνίου). Στη συνάντηση αυτή, όπως και το
2008, έλαβαν μέρος τα κράτη μέλη και οι παρατηρητές του Συμβουλίου
της Ευρώπης, αντιπρόσωποι των θρησκευτικών και μη θρησκευτικών
πεποιθήσεων, καθώς επίσης και εκπρόσωποι της Κοινωνίας των
Πολιτών, σε έναν ανοικτό και διαφανή διάλογο γύρω από τη «διδασκαλία
των μαθήματος των θρησκευτικών ως εργαλείο γνώσης του θρησκευτικού
φαινομένου και των διαφόρων θρησκευτικών ή μη πεποιθήσεων
στην εκπαίδευση». Η διαχείριση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας
της Ευρώπης αποτελεί βασική προτεραιότητα του Συμβουλίου της
Ευρώπης και έχει εμπλουτισθεί με σειρά σημαντικών συναντήσεων οι
οποίες υιοθετήθηκαν από την Τρίτη Διάσκεψη Κορυφής στη Βαρσοβία
(Μάιος 2005). Η Δήλωση (Déclaration de Faro), η οποία υιοθετήθηκε
στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού τον Οκτώβριο του 2005,
πρότεινε, μεταξύ άλλων, και την προετοιμασία ενός «βιβλίου» για το
διαπολιτισμικό διάλογο. Η «Λευκή Βίβλος» δημοσιεύθηκε τον Μάιο
του 2008 από τους Υπουργούς Εξωτερικών των 47 Κρατών-μελών του
Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ η Οδηγία για τη θρησκευτική διάσταση
του διαπολιτισμικού διαλόγου βασίστηκε στη «Λευκή Βίβλο» για τον
διαπολιτισμικό διάλογο και δίδει προτάσεις και κατευθύνσεις για τη
σημασία της διδασκαλίας των Μαθήματος των Θρησκευτικών.
Από την ελληνική πλευρά ο δρ Κων/νος Ζορμπάς (Δρας Θεολογίας και
Κοινωνιολογίας, σύμβουλος της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της
Ελλάδος στην ΕΕ) υπογράμμισε ότι «η Θρησκεία αποτελεί το κατ’ εξοχήν
συστατικό μίας κοινωνίας που συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή. Είναι
επιτακτικό για τους μαθητές και τις μαθήτριες, κυρίως μετανάστες, να
γνωρίζουν όχι μόνον την πλούσια θρησκευτική παράδοση του τόπου τους,
αλλά και τις υπόλοιπες θρησκευτικές παραδόσεις, ώστε να προάγεται
η κατανόηση, η ανοχή και η συμφιλίωση μεταξύ όλων των ανθρώπων
της οικουμένης, ανεξάρτητα από θρησκευτικές πεποιθήσεις. Γι’ αυτό και
είναι αναγκαία η υποχρεωτική διδασκαλία των Θρησκευτικών, ακόμη και
στους μαθητές εκείνους που δεν επιθυμούν, για διαφόρους λόγους, να
παρακολουθήσουν ένα ομολογιακό μάθημα».
Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη κάλεσαν το Συμβούλιο της Ευρώπης
να συντονίσει και να καθοδηγήσει ποικίλες δράσεις για τους
Εκπαιδευτικούς του μαθήματος των Θρησκευτικών και τόνισαν την
ανάγκη να εξασφαλιστεί η υποχρεωτικότητα του Μαθήματος, αλλά και
να τυπωθούν νέα εγχειρίδια προς ενίσχυση του έργου των καθηγητών.
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ΕΝΝΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ!

Σχόλια

Ἡ γνωστή εὐρωαγελάδα πού
ἀκούει στό ὄνοµα «Ἐκπαίδευση
Μουσουλµανοπαίδων»
συνεχίζει
νά ἀποδίδει γιά ἐκείνους/-ες
πού ἐξαρχῆς (δι)ὁρίστηκαν καί
ἐξοικειώθηκαν µέ τό ἄρµεγµά
της. Στίς 3 Αὐγούστου ἔληξε ἡ
προθεσµία ὑποβολῆς προτάσεων
γιά τήν προκήρυξη τῆς 30/6/09, καί
µέσα στόν Σεπτέµβρη ἀναµένεται
νά κατακυρωθεῖ τό «ἔργο» ἀπό τό
ὑπουργεῖο Παιδείας.
Ἡ νέα αὐτή φάση προβλέπεται
νά εἶναι ἐξόχως ἀποδοτική, ἀφοῦ
ἤδη οἱ τίτλοι τοῦ προγράµµατος
περιέχουν ὅρους µέ µπόλικη,
εὐρωτόκο ἀσάφεια, τό δέ ποσό
- ἔπαθλο τοῦ προϋπολογισµοῦ
ἀνέρχεται στά 9.000.000 εὐρώ γιά
τρία χρόνια! Τρία ἑκατοµµύρια
εὐρώ γιά κάθε σχολική χρονιά!
Τό σύνολο σχεδόν τῶν «δράσεων»
σηκώνει τόσον ἀέρα, πού οἱ
ἐνδεχοµένως ἄριστες ἀρχικές

Στίς 22 Ἰουλίου 2009 ὁ ὑπουργός Ἀνάπτυξης Κ. Χατζηδάκης ἔστειλε
κατά τά προβλεπόµενα στόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς κ. Δηµήτρη Σιούφα
Ἐνηµερωτικό Σηµείωµα µέ τίς βασικές διατάξεις τοῦ σχεδίου νόµου
γιά τόν ἀγωγό Μπουργκάς – Ἀλεξανδρούπολη, προκειµένου νά
ἀκολουθήσει σχετική διαβούλευση στήν ἁρµόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς πρίν τήν
ἐπίσηµη κατάθεση τοῦ νοµοσχεδίου. Μέ τό νοµοσχέδιο ὁρίζεται ἡ διαδροµή τοῦ
ἀγωγοῦ, οἱ περιορισµοί δόµησης ἑκατέρωθεν αὐτοῦ, οἱ ὑποχρεώσεις καταβολῆς
ἀποζηµιώσεων ἀπό τήν διεθνή ἑταιρεία TRANS-BALKAN PIPELINE BV καί
παρέχεται σ’ αὐτήν ἡ δυνατότητα χρήσης χώρων τοῦ λιµένα Ἀλεξανδρούπολης
γιά τή λειτουργία τοῦ ἀγωγοῦ.
Βεβαίως καλά ἑτοιµαζόµαστε ἐµεῖς, ὅµως στή Βουλγαρία ἡ κυβέρνηση ἄλλαξε
καί, ὅπως συµβαίνει συχνά σέ µπανανίες, ἀλλάζουν καί τά µεγάλα σχέδια
τῆς χώρας. Ὁ νέος πρωθυπουργός (καί παλιός ...σωµατοφύλακας τοῦ βασιλιᾶ)
δείχνει ἀποφασισµένος νά κόψει ὅλα ὅσα εἶχαν συµφωνηθεῖ µέ τή Ρωσία, γιά
λόγους δῆθεν οἰκονοµικούς: Τόν πετρελαιαγωγό, τόν ἀγωγό φυσικοῦ ἀερίου
καί τό πυρηνικό ἐργοστάσιο στό Μπέλενε. Τί µέλλει γενέσθαι δέν εἶναι γνωστό,
ὁ Χατζηδάκης αἰσιοδοξεῖ, ἀλλά ὁ Πούτιν ἔψαξε ἀµέσως τίς ἄλλες (τούρκικες)
πορτοκαλιές πού κάνουν πορτοκάλια καί τά πράγµατα δυσκολεύουν πολύ...

Ἑτοιµάζεται ἡ νέα ἔφοδος στό
κάστρο τῶν (προ)γραµµάτων ἀπό
τήν κεντροαεριστερή 5η φάλαγγα

προθέσεις τῆς πολιτείας µπορεῖ νά
...παραµείνουν προθέσεις. Τό ποιός
θά ὑλοποιήσει τό πρόγραµµα δέν
εἶναι ἀκόµη γνωστό, ὅµως εἴµαστε
ὑπερβέβαιοι ὅτι ἡ ἑλληνοφοβική
παρέα Φραγκουδάκη - Δραγώνα
τοῦ
Πανεπιστηµίου
Ἀθηνῶν
θά ἐπικρατήσει. Τί; Ἄν θά εἶναι
ἐµπόδιο ἡ πασοκική της ἔνταξη
ἐπί νεοδηµοκρατικῶν ἡµερῶν;
Μά σᾶς παρακαλῶ, ἐδῶ εἴµαστε
σοβαρό ἔντυπο, δέν ἔχουν θέση
αὐτές οἱ προλήψεις... Ὅλα εἶναι
θέµα Παιδείας, πού λέει καί τό
λογότυπο τοῦ ΥΠΕΠΘ. Ἔτσι,
καθώς τό παρασκηνιακό παζάρι
µέ τό Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
(ποιοί θά συµµετέχουν καί ποιοί
ἀποκλείονται, τί ποσοστό τοῦ
πακέτου θά διαχειριστεῖ καθένας...)
µαθαίνουµε ὅτι εὐδοκίµησε, ὅλοι
θά εἶναι τελικά εὐχαριστηµένοι.
Κάπως ἔτσι λοιπόν, ὅταν ἐπί
χρόνια βρίζεις τό ἑλληνικό ἔθνος,
προσβάλλεις τήν πολιτεία του
καί διαστρεβλώνεις τήν ἱστορία
του, ἀποζηµιώνεσαι µέ µερικά
εὐρωπαϊκά προγράµµατα πού θά
ἀνακουφίσουν λιγάκι τή στύση τῆς
κεντροαριστερῆς σου συνείδησης.
Γιά νά δοθεῖ καί ἡ ἀπάντηση στό
ἐρώτηµα πού ἔθεσε σέ συλλογικό
της (ἐπίσης εὐρωεπιδοτούµενο,
ἐννοεῖται) πόνηµα πρό ἐτῶν ἡ
ἴδια κοµπανία, «Τί εἶναι ἡ πατρίδα
µας;». Πατρίδα της λοιπόν εἶναι
ὁ µηχανισµός ἐκεῖνος πού τήν
γεµίζει λεφτά καί δύναµη, ὥστε
νά µπορεῖ νά διαδίδει ἀπρόσκοπτα
τήν µισελληνική της ψύχωση. Οἱ
µαλάκες οἱ Ἕλληνες νά εἶναι καλά,
νά δουλεύουν, νά πληρώνουν καί
νά τῆς παραχωροῦν τή γελάδα...

Μικρός Διάκοσμος Μεγάλα πράματα
Εντυπωσιακό τό καλοκαιρινό πρόγραμμα
του “Μικρού Διάκοσμου” Ιμέρου Ροδόπης,
στο οποίο μέχρι στιγμής είχαμε παραστάσεις
θεάτρου σκιών, μουσικές συναυλίες και το 3°
Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων.
Για τις επόμενες μέρες έχουν προγραμματιστεί
ουκ ολίγα δρώμενα:
Στις 15, 16, 17 και 18 Αυγούστου είναι το
Φεστιβάλ Δημιουργών από όλη την Ελλάδα
“Οι Γέφυρες” που οργανώνουν ο Μικρός
Διάκοσμος, η Εντροπία και η Φιλοπρόοδος
Ένωση Ξάνθης (ΦΕΞ). Θα παρελάσουν
ποικίλα μουσικά σχήματα όλων των σχολών,
διοργάνωση εκθέσεων, καλλιτεχνικό κάμπινγκ,
εργαστήρια κατασκευής μουσικών κεραμικών
οργάνων κλπ. Ενδεικτικά θα παρελάσουν: The
Coreys (rock), Via Violence (rap), DJ Simos
Pagan (ambient), Βουλτσίδης (Βιζυηνός),
Αλέξης Αγγελάκης, DJ Mich (latin), Δημήτρης
Κεχαγιάς και Άννα Κονανούδη (έντεχνο),
Βαγγέλης Κοντόπουλος (Jazz),, Αντώνης
Μουσάδες (pop), Χρήστος Ναλμπάντης
(electro), Λυγκούρης, Μουντσάκης «Οι
Εραστές της Αξού», «Σκιές» Γιάννη Καρυπίδη,
επιλογή ταινιών από το 3° Ευρωπαϊκό
Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων (ΦΕΞ),
μπατίκ, γλυπτική, φωτογραφία, ζωγραφική,
ποιητικά δρώμενα (Γιάννης Υφαντής), Τζέμ
(παρουσίαση βιβλίου, δρώμενο), δρώμενο
από την ομάδα Εντροπία Βουλτσίδης ΤαΒουλτσίδης (παράσταση Καραγκιόζη).
Στις 21 Αυγούστου (Πέμπτη, 7.00 μ.μ.)
διοργανώνεται Φεστιβάλ Ρομά: Εργαστήρι

πτερόεντα

Οἱ ἀνασκαφές τοῦ Γιάβορ Μπογιατζίεφ στό Μοµτσίλγκραντ τῆς
Βουλγαρίας, µερικές δεκάδες χιλιόµετρα βορείως τῆς Κοµοτηνῆς,
ἔφεραν στό φῶς οἰκισµό τῆς Χαλκολιθικῆς ἐποχῆς, µέ κεραµική ὅµοια
ἐκείνης πού ἀποκαλύφθηκε στήν Τροία καί στό Βόρειο Αἰγαῖο (Λῆµνο,
Λέσβο κτλ). Τά εὑρήµατα χρονολογοῦνται στό δεύτερο µισό τῆς 5ης χιλιετίας
π.Χ. καί ὁ Μπογιατζίεφ συµπεραίνει ὅτι οἱ κάτοικοι εἶχαν δεχθεῖ ἐπίθεση ἀπό
τά βορειοανατολικά καί ὑποχώρησαν πρός τά νοτιοδυτικά καί τό Αἰγαῖο, γιά
νά ἐποικίσουν τούς ἐκεῖ ἀνακαλυφθέντες οἰκισµούς. Τά σπουδαιότερα ἀπό τά
εὑρήµατα θά ἐκτεθοῦν στό Μουσεῖο τοῦ Κίρτζαλι µετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς
ἔρευνας στά τέλη τοῦ µήνα. Στήν ἴδια περιοχή (στό χωριό Τατούλ) βρίσκεται καί
τό Ἱερό - τάφος τοῦ Ὀρφέα πού ἀνέσκαψε ὁ Ὀφτσάρωφ, ὅπως καί ἡ µεγαλιθική
πόλη τοῦ Περπερικοῦ. Οἱ Βούλγαροι δουλεύουν καί στεριώνουν τίς προϊστορικές
τους θεωρίες, ἀκόµα καί µέ στίς συνθῆκες τῆς ἄπατης παρακµῆς τους. Ἐµεῖς;
Πολιτιστικό ἀφιέρωµα στή µετανάστευση διοργανώνεται (16/8 - 23/8)
στό Σπήλαιο Τριγώνου, στόν Ἕβρο. Μέ τίτλο «Ξενιτεµένο µου πουλί»,
τό περιοδικό «Βορέας» τοῦ Σταύρου Παπαθανάκη παρουσιάζει σέ
συνεργασία µέ τό Δίκτυο Θρακῶν καί τούς Δήµους Τριγώνου καί
Νέας Βύσσας µιά σειρά ἐκδηλώσεων: Παραδοσιακά βαυαρικά τραγούδια ἀπό
τή γερµανική ὀρχήστρα «Kofelgshroa», ἀφιερώµατα (στόν παθολογοανατόµο
Ἀλέξανδρο Συµεωνίδη καί στόν µεγιστάνα Μπαζίλ Ζαχάρωφ), προβολές (τῆς
ταινίας «Οἱ Γενναῖοι τῆς Σαµοθράκης»), διαλέξεις («Ἐµπορικά καί οἰκονοµικά
δίκτυα στή Θράκη κατά τόν 19ο αἰ.», «Ἑλληνική κοινωνία καί πολιτική ἀπέναντι
στό φαινόµενο τῆς µετανάστευσης»), βιβλιοπαρουσιάσεις (Θ. Παπαθεοδώρου,
«Σάν ταξιδιάρικα πουλιά») κτλ. Συγχαρητήρια Σταῦρο, πάντα τέτοια!

αρμόνιου για τα παιδιά από τον Χάρη Λύρατζη,
εργαστήριο χορού από τη Βερενίζ στις
μικρές τσιγγανοπούλες, μουσική τσιγγάνικη
ορχήστρα Δροσερού, Διαγωνισμός χορού
(ανδρών - γυναικών) για μικρές και μεγάλες
ηλικίες, λαϊκό γλέντι με τον κλαρινίστα Σολ
Χασάν, και ορχήστρα των λυρατζέων (ειδική
συμμετοχή Γιάννης Αλεξίου).
Στις 22, 23, 24 Αυγούστου θα οργανωθεί
τριήμερο εργαστήριο κεραμικής από τον
Γιώργο Ζανγκοτσίδη. Για όρους συμμετοχής
και δυνατότητας κάμπινγκ επικοινωνήστε με
τον κεραμίστα, κιν. 6944899648.
Και στο τριήμερο της 1ης Σύναξης
Γκαϊντιέρηδων-Νταουλτσήδων όπου για 3
ημέρες (πρωινά - απογεύματα) θα γίνουν
εργαστήρια θεωρητικά και βιωματικά από
τους μαίτρ του χώρου. Κρουστά: Χρήστος
Ναλμπάντης Γιώργος Παγκοζίδης. Γκάιντα:
Βαγγέλης Τσικόπουλος - Βαγγέλης ο δάσκαλος
από τη Σάλπη - Δημήτριος Κυριακάκης και
Ματακάκης. Όσοι θα θέλουν να συμμετέχουν
στα εργαστήρια να επικοινωνήσουν με τον
υπεύθυνο της οργάνωσης Χρήστο Ναλμπάντη
(6972882627). Όσοι παρακολουθήσουν τα
σεμινάρια, θα έχουν δυνατότητα κάμπινγκ, το
βράδυ δε, στο κατάστρωμα ουζερί θα γίνεται
της ...γκάιντας!
Τις μέρες που έχει θεατρικό ή μουσικό
δρώμενο, ποτό - εισιτήριο μαζί κάνουν 5
€. Από το δεύτερο και μετά, ισχύουν τιμές
καφενείου, όπως συμβαίνει και όλες τις
άλλες βραδυές, όταν ο χώρος με το καφέ
- ουζερί είναι ανοικτός από τις 8 το βράδυ
και προσφέρει επιλεγμένη μουσική από όλον
τόν κόσμο. Πληροφορίες και στη διεύθυνση
http://www.mikrosdiakosmos.gr/ﬁlosoﬁa.html

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλῶν & Πλάτωνος 11,
Ξάνθη τηλ. - τ/ο 25410 27544, info@spanidis.gr
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Τουρκοπανηγύρια: Ἕνα βῆµα
ἔγινε, πᾶµε γιά τό δεύτερο;
ΕΝΔΕΚΑ χρόνια µετά τό πρῶτο µας δηµοσίευµα
γιά τήν τούρκικη πολιτική στό ζήτηµα τῶν
ποµάκικων πανηγυριῶν, ἐκδηλώθηκε ἀπό τήν
ἑλληνική πολιτεία ἡ πρώτη ἀντίδραση!
Ἀφοῦ λοιπόν κάθε χρόνο γράφαµε γιά ὅσα
συντελοῦνται ἀπό τούς διοργανωτές (µέ ἔργα
καί λόγια) στήν κατεύθυνση τοῦ ἐκτουρκισµοῦ.
κι ἀφοῦ ἀποκαλύψαµε πρίν µερικά χρόνια ὅτι
πᾶνε νά τά µεταµορφώσουν σέ γιορτές γιά
τήν ὀθωµανική κατάληψη τῆς Θράκης. κι ἀφοῦ
ἐφέτος παρουσιάσαµε τήν πρόσκληση (βλ. φωτό)
τοῦ σωµατείου «ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΛΙΑ (ΣΕΤΣΕΚ)»
πού διοργανώνει ἀπό τό 1997 τό πανηγύρι στά
ὅρια τῶν νοµῶν Ροδόπης καί Ἕβρου, στήν ὁποία
πρόσκληση
ἔγραφε γιά
ἐκδήλωση
«ὅπου ἀναβιώνουν τά
αἰσθήµατα
ἡρωισµοῦ,
ἀρετῆς καί
τιµιότητας
τοῦ Τουρκικοῦ ἔθνους...», φαίνεται ὅτι τό ποτήρι (ἐπιτέλους) ξεχείλισε.
Φέτος ἀπεῖχαν - πλήν τοῦ Γ. Ντόλιου! - ὅλοι οἱ
πλειονοτικοί ἄρχοντες, σέ µία - ἄς ἐλπίσουµε
- ἔνδειξη πώς τέθηκε κάποια κόκκινη γραµµή
ἀπέναντι στό θράσσος τῶν διοργανωτῶν
(πρόεδρος ὁ Ἀλή Πεντζάλ, γραµµατέας ὁ Ἀχµέτ
Καραχουσεΐν). Ἐπειδή ὅµως τό ζητούµενο δέν
εἶναι νά τούς ἀδειάσουµε ἁπλῶς τή γωνιά καί νά
κάνουν ἥσυχοι τή «δουλειά» τους, χρειάζονται
καί κάποιες παράλληλες ἐνέργειες. Πρέπει νά
κοπεῖ κάθε εἴδους ἀνοχή / ἐξυπηρέτηση πρός
τούς ἰθύνοντες, ὥστε νά ἐµπεδώσουν τό µήνυµα
τοῦ Περιφερειάρχη περί ἑλληνικοῦ κράτους στή
Θράκη. Κι ἕνα τέτοιο στοιχειῶδες πρῶτο µέτρο
θά πρέπει νά ἀφορᾶ τίς βίζες τῶν ἐρίτιµων
µουσαφιραίων µας.

Γ.Γ. Περιφέρειας ΑΜ-Θ:
Εμείς το μόνο αφεντικό!
Το γελοίο δημοσίευμα της μειονοτικής
«Birlik» (9/7/09), που καλούσε τον
γ.γ. της Περιφέρειας ΑΜ-Θ Δημήτρη

Σταμάτη να παραιτηθεί, γιατί δήθεν
προέβη σε «αντιμειονοτικές» (!)
ενέργειες, έλαβε την δέουσα απάντηση
(17/7) από τον Περιφερειάρχη:
«Το ξέρω το δημοσίευμα όπως γνωρίζω
και πολύ καλά ποιος βρίσκεται πίσω
από αυτό. Ξέρω επίσης πολύ καλά πως
η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
Ελληνικού λαού και το γεγονός ότι έχω
αναπτύξει σχέσεις φιλίας, συνεργασίας με
πολλούς μουσουλμάνους συμπολίτες μας
έχει ενοχλήσει κάποιους που θεωρούν
ότι οι Έλληνες πολίτες μουσουλμάνοι
αποτελούν αντικείμενο δικού τους
ενδιαφέροντος. Ξέρω επίσης ότι έχουν
ενοχληθεί από αυτή τη στάση μου και τη

Γιά ποιόν λόγο οἱ ἁρµόδιες ὑπηρεσίες τοῦ ΥΠΕΞ
δίνουν βίζα στό µπουλούκι αὐτό (νοµάρχες,
δήµαρχοι, ἰµάµηδες, χορευτές, τραγουδιστές,
παλαιστές, νταουλτζῆδες) πού κουβαλιέται
γιά νά σφραγίσει κάθε χρόνο τόν τούρκικο
χαρακτήρα τῆς διοργάνωσης; Μήπως δέν εἶναι
γνωστό ὅτι πολλοί ἀπό αὐτούς, πού ἐδῶ µιλᾶνε
µόνο γιά ἀγάπες, λουλούδια κτλ, συµµετέχουν
σέ ἀντίστοιχες γιορτές στήν Προύσσα ὑπό τή
σηµαία τῆς «ἀνεξάρτητης Δυτικῆς Θράκης»;
Δίνουµε ἕνα παράδειγµα ἐξώφθαλµης ...ἀδιαφορίας, νά τό πῶ; Ἀνικανότητας; Δέν ξέρω...
Πέρυσι τέτοιον καιρό εἴχαµε γράψει γιά ἕναν
Τουρκαλά πού ἦρθε στό πανηγύρι τοῦ Ἀκρίτα
(Ἀλάντεπε) καί ἀπό µικροφώνου ἔπλεξε ἕνα
ἐγκώµιο γιά τόν τούρκικο στρατό, λέγοντας
πώς «ἄν ἤθελε θά καταλάµβανε τό 1974 ὅλη
τήν Κύπρο»! Τότε καί τό γράψαµε καί βάλαµε
καί τή φωτογραφία του (βλ. κατωτέρω). Κι
ὄχι µόνο κανείς δέν ἀντέδρασε τότε ἀλλά
φέτος οἱ …«τροχονόµοι» πού µοιράζουν βίζες
τοῦ ἐπέτρεψαν νά ξανάρθει! Ἦρθε λοιπόν
στό πανηγύρι τοῦ Χίλια καί τά «ξαναέριξε»
µέ ...ποιητικό οἶστρο ἀπό µικροφώνου: «...Ἄς
σταµατήσουν οἱ
φουρτοῦνες
στόν κόσµο. Οἱ
δρόµοι
εἶναι
τῶν Τούρκων.
Οἱ δρόµοι εἶναι
τῶν τουρκικῶν
λιονταριῶν
(στρατιωτῶν).
Οἱ 40 αὐτοί πέρασαν τό Τσανάκκαλε
καί
ἔγιναν µῦθος.
Αὐτοί
ἤπιαν
ἀπό τό κρασί
τοῦ θανάτου...»
Ὁ ἄνθρωπος
γιά µιάν ἀκόµη φορά ἐξυµνεῖ τήν πολεµική
ἀρετή τῶν Τούρκων µέσα στήν Ἑλλάδα καί µέ
ἀφορµή τήν κατάκτησή της! Τό πρόβληµα ὅµως
εἶναι µ’ αὐτόν ἤ µέ τίς ἑλληνικές ὑπηρεσίες καί
τούς «ἁρµόδιους» ὑπαλλήλους τους;

συμπεριφορά μου εκείνοι που θέλουν να
κρατούν τη μουσουλμανική μειονότητα
στην περιοχή μας στο περιθώριο, μακριά
από τα πολιτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά
και οικονομικά δρώμενα της χώρας και
της περιοχής μας για να μπορούν να
τους διαφεντεύουν. Θέλω να στείλω ένα
μήνυμα, ότι εγώ θα συνεχίσω να εκτελώ
τα καθήκοντά μου όπως προβλέπει το
Σύνταγμα και ο όρκος που έδωσα. Είναι
υποχρέωση του Γ.Γ. της Περιφέρειας και
αυτή την πολιτική της ενότητας απέναντι
στους Έλληνες πολίτες θα την τηρήσω με
θρησκευτική ευλάβεια, είτε δυσαρεστεί
είτε δεν δυσαρεστεί κάποιους. Θα την
τηρήσω γιατί αυτό υπηρετεί το συμφέρον
της χώρας μας, της πατρίδας μας που
είναι πατρίδα όλων, χριστιανών και
μουσουλμάνων. Είναι η πατρίδα μας. Και
θα την τηρήσω γιατί πιστεύω ότι το μέλλον
και η προοπτική αυτής της περιοχής
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη στενή
συνεργασία χριστιανών και μουσουλμάνων
κάτι που απεύχονται κάποιοι και δρουν
προς αντίθετη κατεύθυνση. Η Ελλάδα
είναι μια δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα
και ανεξάρτητα από το ποια κυβέρνηση
βρίσκεται στο τιμόνι της εξουσίας
σέβεται, αγαπά και φροντίζει τους πολίτες
χωρίς να κάνει διάκριση στο θρήσκευμα,
στην καταγωγή ή στο φύλλο. (...) Θα
ήθελα επίσης να πω κάτι ως μήνυμα.
Δεν υπάρχουν άλλου είδους αφεντικά
στην περιοχή μας. Η Ελληνική πολιτεία,
ο Ελληνικός νόμος είναι η μόνη εξουσία
και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν
όλοι.»

Κατασκοπεία
Ἡ σύλληψη στή Σαµοθράκη τοῦ µουσουλµάνου
Χ.Ρ.Μ., ἐπαγγελµατία φωτογράφου ἀπό τό Σιδηροχώρι τοῦ Ἕβρου, γιά κατασκοπεία ἦταν ἕνα
γεγονός πού πρέπει νά ἀξιολογηθεῖ προσεκτικά.
Πρῶτα πρῶτα ἡ κατηγορία βασίστηκε σέ ἑκατοντάδες, λεπτοµερεῖς φωτογραφίες (π.χ. πινακίδες
στρατιωτικῶν ὀχηµάτων) πού βρέθηκαν στήν
κατοχή τοῦ κατηγορούµενου. Καί δεύτερον, ὁ
ἴδιος παραδέχθηκε τήν ἐνοχή του καί εἶπε ἀρκετά
πράγµατα µέχρι τήν ἄφιξη τῶν δικηγόρων του.
Ἄν λοιπόν δεχθοῦµε τήν ἐνοχή του, ὅτι δηλαδή
δροῦσε στή Θράκη (καί ὄχι µόνο) ὡς κατάσκοπος
τῆς «Μητέρας - πατρίδας» του, ἐγείρονται µερικά
ἐρωτήµατα: Ἔπαιξε κάποιον ρόλο ἡ στενή σχέση
τοῦ πατέρα του µέ µειονοτικό βουλευτή; Πόσοι
ἄλλοι µειονοτικοί κάνουν τήν ἴδια δουλειά (µέ ἤ
χωρίς φωτογραφική µηχανή); Πῶς ἀντιµετωπίζεις
ἀνθρώπους ταγµένους στήν ὑπηρεσία ἐχθρικῆς
χώρας, ὅταν ἰδίως δέν διαθέτεις τά ἀτράνταχτα
τεκµήρια ἐνοχῆς ὅπως, εὐτυχῶς, συµβαίνει στή
συγκεκριµένη περίπτωση;
Κρατῆστε πάντως στή µνήµη σας τό συµβάν,
ὅλο καί θά χρειαστεῖ, γιατί ὅταν µιλᾶ κανείς γιά
τέτοια πράγµατα σέ ἑλληνέζους, συνήθως αὐτοί
τόν κοιτοῦν σάν µυθοµανή ἤ παρανοϊκό...

Καλύτερη ἄµυνα ἡ ἐπίθεση
«...Μαζέψτε τουφέκια, βόµβες, κανόνια καί κάντε
µας µια καλή γενοκτονία. Άλλωστε σ’αὐτό τό θέµα
ὑπάρχουν ἐκπαιδευµένοι καί ἔµπειροι ὁµοϊδεάτες
σας, ἄτοµα πού σκέφτονται σάν κι ἐσᾶς, πού κατά
τή γενοκτονία πού ἔγινε στή Βοσνία, µαζί µέ τούς
ψυχοπαθεῖς Σέρβους ὁµόθρησκούς σας, ἔσφαξαν
πολλούς τουρκοµουσουλµάνους ἐχθρούς».
(30/7/09, ἐφηµ. «Μιλλέτ»)
Μέ τόν γελοῖο, ψυχωτικό αὐτόν τρόπο σχολίασε ὁ
Τζενγκίζ Ὀµέρ πρόσφατο δηµοσίευµα τοῦ «Α» στό
ὁποῖο ἐπισηµαίναµε τόν ὀγκούµενο µειονοτικό
φανατισµό µέ συγκεκριµένα παραδείγµατα (πρόστυχα δηµοσιεύµατα, προσβολές κατά ἐθνικῶν
µας συµβόλων κτλ). Ἔχει γίνει πιά πάγια τακτική
τοῦ φασιστικοῦ τουρκόψυχου ἑσµοῦ: Ὅταν τούς
ἐγκαλεῖς γιά τίς προκλήσεις τους, πού µόνο
χάρη στήν ἑλληνική µεγαθυµία (καί ἀδιαφορία)
περνᾶνε στό ντούκου, σοῦ χυµᾶνε ὡς δῆθεν
λυσσωδῶς ἀµυνόµενοι. Οὔστ ρέ!

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΙΘΩΝΙΑ

ΞΕΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΑ
Σάρτη Χαλκιδικῆς

τηλ. - τ/ο: 23750 94670, 6944547099
karaiskk@otenet.gr www.halkidiki.com/aristea
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Μειονοτικοί «νταβατζήδες» απειλούν τον Κακλαμάνη!
Όποιοι θεώρησαν ότι ο Απ. Κακλαμάνης με
την ερώτησή του στη Βουλή (13/7) για τα
δικαιώματα των Πομάκων και τη δράση του
τουρκικού Προξενείου Κομοτηνής έλαβε μόνον
εύσημα από κείνους που ενδιαφέρονται για τα
θρακικά πράγματα, κάνει λάθος. Οι πράκτορες
του τουρκισμού δεν αφήνουν αναπάντητες
πρωτοβουλίες που φέρνουν στην πολιτική
ατζέντα ζητήματα «απαγορευμένα». Έτσι, δεν
αρκέστηκαν σε μία καταδικαστική ανακοίνωση
της Συμβουλευτικής Επιτροπής, αλλά σε μία
επίδειξη απύθμενου θράσσους, οι δύο μειονοτικοί
βουλευτές του ΠαΣοΚ Χατζηοσμάν και Μάντατζη
επισκέφθηκαν τον τ.
πρόεδρο της Βουλής
στις 15 Ιουλίου για
να τον απειλήσουν
ότι είτε θα τους ρωτά
πριν μιλήσει για το
μειονοτικό είτε θα
κάνουν το μαγαζί
λαμπόγυαλο! Προσέξτε
αποσπάσματα από το
σχετικό δημοσίευμα
της «Μιλλέτ» (16-709) με τίτλο «Οι βουλευτές της μειονότητας είπαν
ΟΧΙ στις προσπάθειες διάσπασης»:
Οι Αχμέτ Χατζιοσμάν και Τσετίν Μάντατζη μετέφεραν
στον Κακλαμάνη αυτοπροσώπως την αντίδραση και
την ευαισθησία της μειονότητας στο σχετικό θέμα.
(...) Πέντε μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου του
ΠΑΣΟΚ* υποστήριξαν πλήρως τις προσπάθειες των
δυο βουλευτών μας. Οι δύο βουλευτές σε δηλώσεις
τους στην εφημερίδα είπαν: ¨Μας στενοχώρησε κι εμάς
και την μειονότητα το περιεχόμενο της επερώτησης
που πληγώνει την μειονότητα και που κατέθεσε στη
Βουλή ο τ. πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου
Απόστολος Κακλαμάνης. Πρόσθεσαν δε ότι όλοι θα
πρέπει να ξέρουν πως τα στοιχεία που αναφέρονται
στην ατυχή επερώτηση είναι παραπλανητικά και δεν
ανταποκρίνονται στην αλήθεια.
Χατζηοσμάν: - Σκεφτείτε τις ψήφους!
(...) Ο Αχμέτ Χατζιοσμάν είπε για τα όσα συζήτησαν
με τον Κακλαμάνη: «Στις 15-7-09 επισκεφτήκαμε τον
Κακλαμάνη στο γραφείο του στη Βουλή με τον φίλο
μου τον βουλευτή Τσετίν Μάντατζη και του δηλώσαμε
ότι είναι άτοπες, ατυχείς και εξωπραγματικές οι
δηλώσεις σχετικά με την περιοχή μας στην σχετική
επερώτηση και ότι έχει απογοητευτεί και έχει
στεναχωρηθεί η μειονότητα μας. Του δηλώσαμε
ότι δεν έπρεπε να ήταν αυτή η ανταπόκριση στην
εμπιστοσύνη που δείχνει η μειονότητα μας στο
κόμμα μέσω των δυο μειονοτικών βουλευτών. Του
μεταφέραμε ότι θα προκαλέσουν ζημιά παρά όφελος
τέτοιου είδους δηλώσεις ύστερα από την εύνοια
που έδειξε η μειονότητα στο κόμμα ειδικότερα
στις ευρωεκλογές. Του μεταφέραμε ποια είναι η
πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή
και στην μειονότητα μας και τα προβλήματα που
έχουμε σχετικά με την ταυτότητα της μειονότητας
μας και τα προβλήματα που έχουμε στο μειονοτικό

Για τη λαθραλιεία των Τούρκων
Οι θρακιώτες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γ. Πεταλωτής
καί Γ. Ντόλιος (μαζί με άλλους συναδέλφους τους)
επανέφεραν στη Βουλή, με σχετική ερώτηση προς τον
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σωτήρη Χατζηγάκη,
το θέμα με τις αλιευτικές δραστηριότητες των
Τούρκων κατά τη θερινή περίοδο στα διεθνή Ύδατα.
Πρόκειται για το γνωστό μα άλυτο πρόβλημα της
τουρκικής υπεραλίευσης στο θρακικό πέλαγος
(και στο υπόλοιπο Αιγαίο), η οποία έχει φέρει σε
απόγνωση εκατοντάδες δικούς μας ψαράδες. Έτσι,
έχουμε το φαινόμενο της διαρκούς συρρίκνωσης του
αλιευτικού στόλου π.χ. της Αλεξανδρούπολης και
της ταυτόχρονης μεγέθυνσης του αλιευτικού στόλου
της Τουρκίας. Και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει
όταν οι Έλληνες ψαράδες δεσμεύονται από την
ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα εργαλεία
που θα χρησιμοποιήσουν και την εποχή που θα
ψαρέψουν, ενώ από την άλλη τα τουρκικά αλιευτικά,

εκπαιδευτικό σύστημα. Του εκφράσαμε λεπτομερώς
τα λάθη που έχουν γίνει μέχρι σήμερα πάνω σε αυτά
τα θέματα και το τι πρέπει να γίνει στο εξής.»
Μάντατζη: Απειλεί με ταραχές!
Ο Τσετίν Μάντατζη μας δήλωσε: “...Προειδοποιήσαμε
τον Κακλαμάνη και του είπαμε ότι θα είναι προς
όφελος όλων αν ρωτηθεί η γνώμη μας για τις
επερωτήσεις που αφορούν την περιοχή μας και
ότι σε αντίθετη περίπτωση θα χαλάσει η γαλήνη
στην περιοχή, θα αποδυναμωθούν οι δυνατότητες
συνεργασίας και θα πάθει ζημιά η ειρηνική
ατμόσφαιρα που επικρατεί.» Το να βγαίνουν κάποια
άτομα από την μειονότητα και να προσδιορίζουν μια
διαφορετική ταυτότητα για τον εαυτό τους, είναι
δημοκρατικό τους δικαίωμα. Του είπαμε όμως, το
να προσδιορίζουν κάποια άτομα μια διαφορετική
ταυτότητα για τον εαυτό τους, δεν καταργεί την
πραγματικότητα του ότι η συντριπτική πλειοψηφία
της Μειονότητας μας αυτοπροσδιορίζονται ως
Τούρκοι και έχουν τουρκική συνείδηση, με λίγα
λόγια ότι η μειονότητα μας είναι τουρκική. Επίσης,
τους ρωτήσαμε, γιατί δεν δείχνει και για την ΤΕΞ,
που έχει πάνω από 4000 μέλη, την ίδια ευαισθησία
που δείχνει για τους συλλόγους που ίδρυσαν μερικά
άτομα. Οι απόψεις που εκφέρονται στην επερώτηση
του Κακλαμάνη δεν είναι οι επίσημες του κόμματος.
Είναι προϊόν προσπαθειών που προέκυψαν ύστερα
από την παραπληροφόρηση και λανθασμένη καθοδήγηση των γνωστών δυνάμεων και πολιτικών της
περιοχής μας, που ελπίζουν να αποκομίσουν οφέλη
από την πόλωση που θα υπάρξει στην περιοχή μας».
Ο Μάντατζη δήλωσε ότι ελπίζει πως από δω και
στο εξής τα αρμόδια άτομα θα είναι πιο προσεκτικοί
και θα σέβονται τις αρχές της μειονότητας όταν
πρόκειται να κάνουν εργασίες και δηλώσεις σχετικά
με την περιοχή μας και σημείωσε: «Αν συνεχιστούν
οι ίδιες στάσεις και κινήσεις, όπως είπα και στον
Κακλαμάνη, πρέπει να είναι έτοιμοι να δεχτούνε και
τα πολιτικά αποτελέσματα που θα φέρουν αυτές.»
Ο Μάντατζη ανέφερε πως ιδιαίτερα ως βουλευτής
Ξάνθης, και σαν υποχρέωση έναντι στους 16.000
Τούρκους της Ξάνθης που τον ψήφισαν, δηλώνει πως
θα πρέπει να είναι σίγουροι πως δεν θα επιτρέψει να
περάσουν τέτοιες προβοκατόρικες καταστάσεις οι
οποίες πληγώνουν την μειονότητα.»
Κάπως έτσι λοιπόν αγαπητοί αναγνώστες
προωθούνται στη Θράκη οι πολιτικοί στόχοι της
Τουρκίας. Οι απόπειρες αντίδρασης χαρακτηρίζονται ολισθήματα («η ερώτηση δεν εκφράζει
την επίσημη άποψη του ΠΑΣΟΚ», λέει το
δημοσίευμα) και οι έντιμοι άνθρωποι που τις
αναλαμβάνουν δέχονται τις ρετσινιές από τους
φασίζοντες μηχανισμούς της Άγκυρας («μια
εθνικιστική και αντιτουρκική μερίδα μέσα στο
ΠαΣοΚ»).
Να το πάρουμε όλοι είδηση: Ή θ’ ανοίξουμε
τώρα όλοι το στόμα μας ή αργότερα ...κάτι άλλο.
* Γκιουλμπεγιάζ Καραχασάν, Ιρφάν Χατζίγκενε, Τζελαλεττίν Ντουλγκέρ, Ορχάν Σαλίχογλου, Ιρφάν Οζούν

χωρίς κανέναν παρόμοιο περιορισμό, ξεπατώνουν
ανελέητα τα ιχθυοαποθέματα του Αιγαίου; Οι
ερωτώντες βουλευτές επισημαίνουν τη μέχρι
τώρα σιωπή της Κυβέρνησης και την έγερση από
μέρους της των γνωστών δικαιολογιών (ανυπαρξία
διμερών συμβάσεων και ευρωπαϊκών κανόνων για
τους γείτονες) που επιτρέπουν την απραξία της.
Παράλληλα την συνδέουν με την γενική αφωνία
της έναντι των μεγάλων προβλημάτων που μας
δημιουργεί η Τουρκία, είτε με την μαζική προώθηση
των λαθρομεταναστών στην επικράτειά μας είτε με
τις καθημερινές παραβιάσεις των μαχητικών της στο
Αιγαίο, υπογραμμίζοντας την κοινή πηγή όλων των
προβλημάτων μας.
Όχι, δεν περιμένουμε καμμία απάντηση από τον
υπουργό, δεν πιστεύουμε στα ...είδωλα. Όμως θα
περιμένουμε να δούμε μία εξίσου καθαρή στάση
έναντι των ελληνοτουρκικών προβλημάτων από τους
2 βουλευτές και μεθαύριο, από τυχόν κυβερνητικές
θέσεις. Να δούμε και τότε τι ψάρια θα πιάνουν...

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΧΥΔΑΙΟΤΗΤΑ
Συνέχεια από τη σελίδα 16
Τα ανθυπομαζώματα της ανύπαρκτης παρεούλας που παριστάνει την
κυβέρνηση του ψευδοκράτους συνεχίζουν να απεργάζονται τρόπους
για να υπακούσουν τα έξωθεν αφεντικά περί της οικονομικής μας
εξουθενώσεως (συνεπείς πράγματι στο μόνο έργο που γνωρίζουν,
πέραν ασφαλώς της προφανούς απόπειρας να υπερκεράσουν και τις
τρύπες του κρατικού ελλείμματος, τις τόσο επιδεινωμένες άλλωστε
από την άγαρμπη ληστρική τους επιδρομή). Για τον μαυρισμένο και
τρυφηλώς (ανα)πεπαχυμμένο φερόμενο ως προεξάρχοντα μάθαμε
απλώς ότι δεν θα πάει διακοπές φέτος (λες και έκανε δηλαδή
οτιδήποτε άλλο τα τελευταία πέντε χρόνια) - και άσχετο βέβαια το ότι
ο μεταμοντέρνος κυβερνητικός του τουρισμός έφερε τα βήματά του
μέχρι και στην πόλη μας (τοιαύτη δηλαδή απερίγραπτος ανία για τον
πολύπλαγκτο) ανήμερα της Παναγίας. Τα έτερα ανθυπομαζώματα
της μιασμένης σοσιαληστρικής φενάκης συνεχίζουν πάντα να
ασελγούν επί της νοημοσύνης και της μνήμης μας, ζητώντας εκλογές
για να…ξανασώσουν τον τόπο. Και όλοι οι υπόλοιποι φαιδροί
ανθυπο-ηγετίσκοι της απόλυτης μικρονοο-κομματικής θυμηδίας
τυρβάζονται πάντα περί το μηδέν, όπως όμως δυστυχώς τελικά
και οι λίγοι (φερόμενοι ως) ομόφρονες ημών, που συνεχίζουν
πάντοτε και παρά τα σημεία των καιρών να ομφαλοσκοπούν την
ώρα που όλα γύρω τους γκρεμίζονται εκ θεμελίων και ως τραγικοί
χάσκακες να διαλέγονται περί όνου σκιάς, μη αναστρέψιμα πλέον
θαρρώ χαμένοι κάπου μεταξύ της αέργου λεξιλαγνείας τους και της
αριστερογενούς τους ματαιόδοξης εσωστρέφειας. Μια θλίψη όλα
εδώ λοιπόν. Θλίψη και παρακμή και απογοήτευση…
Μετά ανοίξαμε την τηλεόραση. Η ίδια φυσικά παντού επίσης
χυδαία γελοιότητα. Πρωινές και μεσημεριάτικες ζώνες πάντα
στη νεκροφιλική τους εκσπερμάτωση επί των αποσυντιθεμένων
πτωμάτων του βλακώδους σταρ σύστεμ, τα τοπικά κανάλια
να διαφημίζουν πάντα παπούτσια και καναπέδες (χώρια
τα μεταμεσονύχτια ξώβυζα των ροζ τηλεφώνων - μα ποιος
καθυστερημένος στ’ αλήθεια ακουμπάει 30 ευρώ και εξακολουθεί
πλέον άραγε να διεγείρεται με το χοντρό ανθυπο-έκτρωμα στην άλλη
γραμμή του σύρματος που υποκρίνεται την σεξοβόμβα;), μουσικοηχητικά σκουπίδια τύπου Βίσση και Κουρκούλη προσέθεσαν (δια
της ελεεινής και μόνον παρουσίας τους) άλλους δέκα πόντους
πολιτιστικής κοπροακαθαρσίας στο - βαβαιάξ - ήδη δυσθεώρητον
ύψος της απεριγράπτου ημετέρας θρακέζικης χωματερής, τα δελτία
ειδήσεων των αθηναϊκών βοθροκάναλων πάντα στην αγωνιώδη
αναζήτηση τρομοϋστεριών για τις αποβλακωμένες μάζες (ας είναι
καλά οι γουρουνογρίππες για τους πιο αφελείς - κάποιοι άλλοι
βέβαια, υποτίθεται πιο…ψαγμένοι, μπορεί και να τρομοκρατήθηκαν
οι ανόητοι με τις αγκαλιές Πούτιν και Ερντογάν) και…α ναι,
διαπιστώσαμε ότι οι τηλεοπτικές σαβούρες του φαιδρού Χαρδαβέλα
με τους Μπεξήδες και τους Τσαγκρινούς, με όλες αυτές τις γελοίες
εμμονικές δωδεκαθεούσες, όλες τις άλλες αστείες αστρολογοκαφετζούδες και τις παράλλες απίστευτες νεραϊδο-ερευνήτριες,
προβάλλονται το καλοκαίρι και σε επανάληψη (προφανώς για να
εμπεδώσουμε και τα έσχατα ψήγματα της βλακείας). Θλίψη κι
εδώ λοιπόν. Μια θλίψη άφατη κι ένας απερινόητος μιθριδατικός
εκφυλισμός μέσα στα βοθρολύμματα της ευτέλειας…
Και λίγο πιο πέρα φυσικά η ίδια θλιβερή μάζωξη που παριστάνει
τη διοικούσα Εκκλησία και που συνεχίζει απηνώς (και πλην
ελαχίστων φωτεινών εξαιρέσεων) να ασελγεί επί του Σώματος
και του Αίματος του εν ύδασι την γην κρεμάσαντος, συνεχίζει
εμμανώς να βεβηλώνει τη μόνη Ουσία της πραγματικής Εκκλησίας,
της μυστικής τουτέστιν συνάξεως γύρω από το Άγιο Ποτήριο.
Από τη μια με εβραιοσιωνιστικούς υποτζουτζέδες της Λέσχης
Μπίλντεμπεργκ να αναγορεύονται σε μαϊστορες και οφφικιάλους
του Πατριαρχείου (σε άλλη μια απόδειξη ότι ο από καιρού ελεεινός
κατήφορος της αιρετικής ρασοφόρου παρεούλας του Φαναρίου έχει
μετατραπεί πλέον σε βέβηλη ελεύθερη πτώση), από την άλλη με τα
οικουμενιστικά ανθυποσκύβαλα μέσα στα οποία είναι πια ως τ’
αυτιά βουτηγμένοι οι περισσότεροι (αν)ιεράρχες, πέραν φυσικά της
δεδομένης τους αντιπνευματικής, υλόφρονος και εκκοσμικευμένης
χυδαιότητας, τι μας απομένει άραγε ως παρηγοριά; Οι λίγες αλλά
καθαρές φωνές εκείνων που τάχθηκαν να φυλάγουν τις Θερμοπύλες
και θα συνεχίσουν βεβαίως να τις φυλάγουν, ωραίοι ως αυθεντικοί
Έλληνες και παγερά αδιάφοροι για το αν οι Μήδοι επιτέλους θα
διαβούνε. Μπείτε στο palimpce@otenet.gr να συνυπογράψετε την
Ομολογία κατά του Οικουμενισμού. Βρείτε τον Μεταλληνό και τον
Ντετζιόρτζιο, διαβάστε «Άρδην» και «Ρεσάλτο», αφιερώστε και λίγο
από τον χρόνο σας για το προπύργιο που λέγεται «Παρακαταθήκη».
Είμαστε πάντα εδώ, ρε μάγκες, είμαστε ακόμα ζωντανοί. Και
δεν ξέρω τι αξίζουνε τα τομάρια μας, όμως ό, τι κι αν αξίζουν,
είναι ακόμη δικά μας. Και γι’ αυτό ακριβώς σκοπεύουμε να τα
πουλήσουμε πολύ ακριβά…
Δυο μέρες μετά το δεύτερο Πάσχα μας - εκείνο του καλοκαιριού…
Δυο μέρες αφότου η την ζωήν κυήσασα προς την ζωήν μεταβέβηκεν…
Δύο μέρες αφότου η του αενάου φωτός Μητέρα μετέστη από της γης
εις τα άνω… Από εκεί που βρίσκεται, ας ξαναβάλει το χέρι της για
μια ακόμη φορά…
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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Συνέντευξη µέ τόν Δ. Ἀλευροµάγειρο

Μιά ἑνωµένη Ἑλλάδα - Κύπρος ἔχει δύναµη!
- Στρατηγέ, οι αφηγήσεις για τα πολεμικά
γεγονότα του ‘74 εμπεριέχουν και ηρωϊκές
και ατιμωτικές μαρτυρίες. Ισχύουν όλες;
Κι αν ναί, πού οφείλεται η διαφορά;
- Τα γεγονότα του Ιουλίου-Αυγούστου του
1974 στην Κύπρο, έχουν όλα τα στοιχεία της
Ελληνικής τραγωδίας. Στοιχεία που αγγίζουν
την προδοσία και στοιχεία αφθάστου
ηρωισμού, προσφοράς και θυσίας. Θα
ήταν λάθος όμως να τα απομονώσουμε
στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο
οποίο τελέστηκε ο τραγικός επίλογος μιάς
ενδοτικής πολιτικής που εξελισσόταν επί
μακρόν. Και για να έχουμε μία αφετηρία,
απλά σημειώνω την τετραμερή του 1955,
όπου ύστερα από πολλά χρόνια, η νικήτρια
και δοξασμένη Ελλάδα του 1940-41 και της
Εθνικής Αντίστασης του 1941-44, υπέκυψε
στον Αγγλικό εκβιασμό και επανέφερε ως
“σημαντικό παίκτη” στο Κυπριακό την
Τουρκία... Είχε προηγηθεί βέβαια - και με
δική μας ευθύνη - ο βροτολοιγός εμφύλιος
1946-1949, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί
η Πατρίδα μας στας “αγκάλας” του
ιμπεριαλισμού το 1952 (είσοδος στο ΝΑΤΟ),
για να ακολουθηθεί “πιστά” η διολίσθηση
προς την πλήρη υποτέλεια: γενοκτονία
των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη
τον Σεπτέμβρη του 1955, εξευτελισμός
των Ελλήνων Αξιωματικών και των
οικογενειών τους στη Σμύρνη το ίδιο έτος,
βίαιη απομάκρυνση των λοιπών Ελλήνων
από την Κωνσταντινούπολη το 196364, Χούντα του 1967 και απόσυρση της
Ελληνικής Μεραρχίας (αρχή του τέλους),
προδοτικό πραξικόπημα και εισβολή...
Στο παραπάνω χρονικό διάστημα, ο άφθαστος ηρωισμός και αυτοθυσία του Κυπριακού
Ελληνισμού, καταγράφουν ηρωικές σελίδες
δόξας: ο άοπλος και ανεκπαίδευτος Κύπριος
αντάρτης εξευτέλισε με τον αγώνα της
ΕΟΚΑ (ισάξιον της Επανάστασης του ‘21,
τηρουμένων βέβαια των αναλογιών) τον
βρεττανικό “λέοντα”. Η λήξη όμως αυτού
του επικού αγώνα έφερε την κολοβωμένη
απελευθέρωση, που οδήγησε στα μετέπειτα
γεγονότα. Έχει πλέον αποδειχθεί, και από
τα αρχεία των Αμερικάνικων και Αγγλικών
υπηρεσιών, αλλά και από πλήθος άλλων
στοιχείων, ότι η Χούντα του 1967 έγινε για
να καταστραφεί η Κύπρος ως συνδεδεμένη
άρρηκτα με το δυσεπίλυτο πρόβλημα της
Μέσης Ανατολής.
Συνεπώς, μέσα σ` αυτή την προδομένη
- εκ των έσω - κατάσταση θα ήταν άδικο

- νομίζω - να μιλήσουμε για ατιμωτικές
πράξεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν
υπήρξαν περιπτώσεις όπου κάποιοι
ελάχιστοι δεν έπραξαν το καθήκον τους.
Όμως, ξεκαθαρίζω ότι ο Κύπριος και ο
Ελλαδίτης στρατιώτης πολέμησε ηρωικά
και εθελοντικά, φτύνοντας την προδοσία
της στρατιωτικής χούντας των Αθηνών και
των οργάνων της στην Κύπρο και έσωσε την
ελληνική τιμή με τη θυσία του. Έχει απόλυτη
εφαρμογή εδώ ο στίχος του Αλεξανδρινού
ποιητή “...Και περισσότερη τιμή σας πρέπει
γιατί γνωρίζατε ότι οι Μήδοι στο τέλος θα
περάσουν...”
- Πώς είδατε τον Τούρκο πολεμιστή,
αξιωματικό και οπλίτη, ποιές αρετές και
ποιά μειονεκτήματα έχει; Καί πώς τον
βλέπετε σε σύγκριση με τον Έλληνα;
- Η χούντα των Αθηνών και τα όργανά
της στην Κύπρο στέρησαν από την Ελλάδα
μία θαυμάσια ευκαιρία να καταστρέψει
την τουρκική αποβατική δύναμη στα νερά
της Κερύνειας. Η Τουρκία έφερε στην
Κύπρο τεράστια δύναμη, δυσανάλογη του
εγχειρήματος το οποίο ανέλαβε, απέναντι
σε μία Εθνοφρουρά που μάζευε τα κουρέλια
της μετά το προδοτικό πραξικόπημα. Και με
αυτές τις συνθήκες ωστόσο, μπορούσε να
αποκρουστεί ή να περιοριστεί η “επιτυχία”
της, αν η Αθήνα αντιδρούσε όπως είχε την
υποχρέωση να πράξει. Και ενώ η Τουρκία
αποβίβαζε, κατά τη διάρκεια της μετά τον
πρώτο γύρο εκεχειρίας, ανενόχλητη στο
μικρό προγεφύρωμα της Κερύνειας 40.000
στρατό με οπλικό και αρματικό υλικό και
προχωρούσε ανενόχλητη προς Καρραβά, η
Αθήνα συρόταν στη διάσκεψη της Γενεύης
και απειλείτο για να υπογράψει τη διάλυση
της Κυπριακής Δημοκρατίας (ένα σχέδιο
όμοιο με το μετέπειτα σχέδιο Ανάν...)
αρκούμενη σε αναιμικές διαμαρτυρίες
προς τον ΟΗΕ. Και όταν ναυάγησε - όπως
προβλεπόταν - η διάσκεψη της Γενεύης, η
Τουρκία προχώρησε στον δεύτερο Αττίλα,
με τα γνωστά αποτελέσματα.
Όμως, και εδώ, το μόνο «κατόρθωμα» του
Τούρκου στρατιώτη, παρά την υπεροπλία
του, (ακόμη και σε επίπεδο Λόχου, υπήρξε
υποστήριξη από την Τουρκική αεροπορία,
η οποία δεν είχε καν αεροπορικό αντίπαλο,
πέρα από μια ισχνή, αναποτελεσματική και
ανοργάνωτη αντιαεροπορική αντίδραση)
ήταν να βυθίσει το δικό τους πλοίο
ΚΟΤΖΑΤΕΠΕ με πλήρωμα περί τους 200
αξιωματικούς και ναύτες και να πλήξει

Αντίσταση μέχρις εσχάτων στη Λευκωσία
Στην περιοχή της πρωτεύουσας διεξήχθησαν οι σφοδρότερες μάχες του «Αττίλα 2». Τη
Δυτική Λευκωσία υπερασπίστηκε το 336 Τάγμα Επιστράτων με 850 έφεδρους από την
Αμμόχωστο και διοικητή τον Ταγματάρχη Δημήτρη Αλευρομάγειρο. Το πρωί της 14ης
Αυγούστου οι Τούρκοι ξεκίνησαν την επίθεση με όλμους και αεροπλάνα. Ο Ταγματάρχης
Αλευρομάγειρος περιέτρεχε το μέτωπο με οδηγίες και εντολές για άμυνα μέχρις εσχάτων.
Μέχρι το βράδυ οι απώλειες των Τούρκων ανήλθαν σε 60 νεκρούς και πολλούς
τραυματίες. Την επομένη οι αμυνόμενοι δέχθηκαν εκ νέου αλλεπάλληλες επιθέσεις, τις
οποίες απέκρουσαν δίχως να υποχωρήσουν. Στις 15.00 οι Τούρκοι προσπάθησαν να
δημιουργήσουν ρήγμα ανάμεσα στο 336 Τάγμα και την ΕΛΔΥΚ, επελαύνοντας με άρματα.
Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς απέστειλε 3 άρματα Τ-34, τα οποία έβαλαν κατά
των τουρκικών αρμάτων με αποτέλεσμα αυτά να υποχωρήσουν. Τα Τ-34 παρέμειναν
εκεί έως τις 21.00, ώστε να αποκλεισθεί νέα τουρκική επίθεση. Η περιοχή καλυπτόταν
από λόχο 100 ανδρών υπό τον Κύπριο ανθυπολοχαγό Αντώνη Καρρά. Αυτός ανέφερε
τηλεφωνικά στον Ταγματάρχη Αλευρομάγειρο ότι τα τουρκικά Μ-48 πλησίασαν στα
200 μέτρα και κατευθύνονταν εναντίον τους, ενώ οι ίδιοι εστερούντο αντιαρματικών.
Η διαταγή του Ταγματάρχη ήταν λακωνική: «Μείνετε στις θέσεις σας. Σταματείστε τα
άρματα με ο,τιδήποτε. Με τα σώματα σας. Φτάνει να σταματήσουν». Ο ανθυπολοχαγός
Καρράς κλήθηκε στη συνέχεια να δώσει συντεταγμένες στο Πυροβολικό. Η πρώτη βολή
προσέβαλε και κατέστρεψε ένα από τα άρματα των Τούρκων, οι οποίοι υποχώρησαν. Στις
16 Αυγούστου οι Τούρκοι εξαπέλυσαν νέα γενική επίθεση, πιεζόμενοι από τη συμφωνία
κατάπαυσης του πυρός, που πλησίαζε. Το σχέδιο του εχθρού προέβλεπε κατάληψη της
παλαιάς πόλης της Λευκωσίας, του Αγίου Δομετίου και του Αγίου Παύλου. Το 336
Τάγμα, υποστηριζόμενο από το 211 και από πυροβόλα της Εθνικής Φρουράς, αμύνθηκε
με αυτοθυσία, αφήνοντας εν τέλει στον εχθρό μόλις 100 μέτρα γης.

άλλα δύο πολεμικά τους πλοία τα οποία,
για να αποφύγουν την βύθιση, κατέρριψαν
19 -ναι, 19!- τουρκικά αεροσκάφη... (από
μαρτυρίες Τούρκων αξιωματούχων οι
οποίοι, προς τιμήν τους, περιέγραψαν με

ακρίβεια τα γεγονότα στον τουρκικό Τύπο).
Επιπλέον, η λυσσαλέα επίθεσή τους στον
πρώτο γύρο για την κατάληψη της ΕΛΔΥΚ
πνίγηκε στο αίμα, καθώς και οι λυσσώδεις
επιθέσεις τους κατά του αεροδρομίου και
της Λευκωσίας, την οποία, σημειώνω, είχαν
σχέδιο να καταλάβουν, αποκρούστηκαν
πλήρως. Σημείωσαν μόνον ελάχιστες επιτυχίες στις ακραίες συνοικίες προς Τράχωνα.
- Οι άνδρες υπό την ηγεσία σας έγραψαν
χρυσές σελίδες ανδρείας και φιλοπατρίας.
Ήταν κάτι που το αναμένατε πριν συμβεί,
ή εξέπληξε κι εσάς;
- Θα περιοριστώ να πω ότι η τιμή ανήκει και
ΜΟΝΟ στους ηρωικούς νεκρούς, σε όλη τη
γη της Κύπρου. Το μόνο που κατορθώσαμε
εμείς οι συμπολεμιστές τους είναι να μην
έχουμε – έκτοτε - υποκύψει στον ψόγο
του ποιητή: “Ιδιοτέλεια, να καρπωθείς το
αίμα των άλλων” (Γ. Σεφέρης, Τελευταίος
Σταθμός, 1944). Όμως, για να μην
θεωρηθεί ότι δεν απαντώ, θα σημειώσω
ότι στο πνεύμα των Κυπρίων, υπήρχε
ακόμη μία δύναμη που προερχόταν από τον
ηρωικό αγώνα της ΕΟΚΑ [1955-1959] και
πολλοί Κύπριοι έσπευσαν εθελοντικά να
θυσιαστούν, κάτω από το βάρος αυτής της
τεράστιας ευθύνης απέναντι στην ιστορία
τους. Θα σημειώσω επιπροσθέτως - όσον
αφορά το 336 Τάγμα, το οποίο είχα την
ύψιστη τιμή να διοικώ - ότι είχα μαζί μου
πολλούς συμπολεμιστές, με τους οποίους
είχαμε ξαναπολεμήσει μαζί το 1964 στις
μάχες της Μασούρας (4-8 Αυγούστου 1964)
και οι οποίοι με βοήθησαν αφάνταστα.
- Η προδοσία και οι όλες συνθήκες του ‘74
δεν σας ανέστειλαν από το να πολεμήσετε
μέχρις εσχάτων. Υπάρχει λέτε τελικά
τρόπος να ανατραπεί επί του πεδίου μία
άνωθεν πολιτική ή όλα καθορίζονται στις
μυστικές διαβουλεύσεις των ισχυρών;
- Επιπροσθέτως, στα όσα στην αρχή
σημείωσα περί Ελληνικής τραγωδίας,
μπορώ να πω κάτι πολύ σημαντικό κατ`
εμέ, το οποίο πρέπει να γνωρίζουν οι
εκάστοτε πολιτικοί ηγέτες μας αλλά και οι
αντίπαλοί μας: Η αγάπη για την Ελευθερία
είναι η δύναμή μας. Αυτή οδήγησε έφηβους
το 1955-59 στο ικρίωμα, τραγουδώντας τον
ύμνο εις την Ελευθερία. Αυτή οδήγησε τα
παλληκάρια του 1974, μέσα σε συνθήκες
προδοσίας, να πέσουν, φτύνοντας την
προδοσία. Αυτή η δύναμη υπάρχει και
σήμερα και είναι πολύ γελασμένοι όσοι
νομίζουν ότι ο Έλληνας κοιμάται...
- Έχοντας ηγηθεί μιας ηρωικής
αντίστασης που κόστισε πλήθος ζωών,
πώς κρίνετε σήμερα την τότε στάση σας,
την δική σας και των συμπολεμιστών
σας, και σε σχέση με ό,τι ακολούθησε;
Νιώθετε ότι «άξιζε»;
- Επαναλαμβάνω ότι η αποκλειστική τιμή
ανήκει σε όσους θυσιάστηκαν. Αναμφίβολα,
το αίμα τους δεν πήγε χαμένο. Και
διατήρησαν ό,τι μπόρεσαν να διατηρήσουν
(είναι σημαντικό στη διεθνή οπτική ότι
η Λευκωσία παραμένει πρωτεύουσα
της Κυπριακής Δημοκρατίας) και, όσο

περνάει ο καιρός, έχουν γίνει σύμβολα στη
συνείδηση όλων των Κυπρίων. Όμως, μας
παρακολουθούν από κει που βρίσκονται
αυστηρά, συμβάλλοντας και με αυτόν
τον τρόπο στη διατήρηση προς τη σωστή
κατεύθυνση του εθνικού μας αζιμούθιου.
- Ακούσαμε τις τελευταίες μέρες τα νέα
για την τύχη των αγνοουμένων που έγιναν
γνωστοί από φωτογραφίες της εποχής.
Πώς σχολιάζετε την τουρκική στάση και
πώς πιστεύετε πρέπει να κινηθούμε ως
Έλληνες, Κύπριοι και Ελλαδίτες;
- Ακόμα και η νόθα λύση των συμφωνιών
Ζυρίχης και Λονδίνου δεν έδινε -νομικά- το
δικαίωμα στην Τουρκία να επέμβει. Είναι
όμως γνωστό ότι το Διεθνές Δίκαιο δεν έχει
καμμιά σχέση με την ηθική, αλλά συνιστά
αποτύπωση του εκάστοτε συσχετισμού
δυνάμεων. Η Τουρκία σχεδίαζε από
τη δεκαετία του ‘50 την εισβολή. Ο
αντιπρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
το 1960, Τουρκοκύπριος γιατρός Κιουτσούκ,
είχε ξεκάθαρα δηλώσει ότι “οι Τ/Κ θα
αγωνιστούν για τη διχοτόμηση”... Οι
δικές μας πολιτικές ηγεσίες – διαχρονικά
- κάνουν πως δεν ακούνε. Η Τουρκία στην
Κύπρο παραβίασε όλους τους κανόνες του
Διεθνούς Δικαίου και των ανθρωπιστικών
κανόνων του, κι έχει κατ` επανάληψη
καταδικαστεί στα διεθνή φόρα. Εμείς αντί
να κάνουμε αγώνα για τα θέματα αυτά που
άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
ψελλίζουμε αναιμικές διαμαρτυρίες... Η
πρόσφατη αποκάλυψη (συνέχεια πολλών
παρόμοιων εγκλημάτων) αντιμετωπίζεται
και αυτή χλιαρά... Απλά διερωτώμαι,
ρητορικά, τι θα γινόταν αν υπήρχε κάποια
παρόμοια ενέργεια από την πλευρά μας. Δεν
θα είχε ξεσηκωθεί όλη η Τουρκία και όλη η
διεθνής κοινότητα;!
- Βρισκόμαστε 35 χρόνια από την εισβολή,
35 χρόνια άκαρπων διαπραγματεύσεων
με διακηρυγμένο στόχο μια διζωνική
δικοινοτική ομοσπονδία. Ποια ρεαλιστική
προοπτική βλέπετε να διαγράφεται, με
στόχο τη διατήρηση της ευημερίας και
της ελληνικότητας της Μεγαλονήσου;
- Το 2004, ο Κυπριακός Ελληνισμός, με
το ΟΧΙ στο απαράδεκτο και προσβλητικό
για Ελλάδα και Κύπρο αλλά και για τη
διεθνή κοινότητα Σχέδιο Ανάν (το οποίο,
επαναλαμβάνω, είναι ακριβώς το ίδιο
που πρότεινε το 1974 στην κωμωδία της
Διάσκεψης της Γενεύης ο τότε Τούρκος
Υπουργός Εξωτερικών Γκιουνές) έσωσε την
ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας
και έδωσε παγκόσμιο μάθημα αντίστασης
σε όλους του καταπιεσμένους Λαούς που
αγωνίζονται για την ελευθερία τους.
Λυπάμαι να πω ότι οι συνομιλίες που
άρχισαν πέρυσι και συνεχίζονται, δεν είχαν
καμμία πιθανότητα επιτυχίας, ακριβώς γιατί
είναι γνωστό ότι από το 1974 και εντεύθεν,
οι Τούρκοι δεν έχουν υποχωρήσει ούτε κατά
ένα χιλιοστό. Τα πράγματα είναι δύσκολα
γιατί εμείς λειτουργούμε ενδοτικά. Πρέπει
- κατά τη γνώμη μου - έστω και τώρα, να
τερματιστούν οι συζητήσεις και να χαραχτεί
από κοινού σε Ελλάδα και Κύπρο, σε όλο
το φάσμα όλων των πολιτικών ηγεσιών και
κομμάτων, νέα στρατηγική, ακρογωνιαίος
λίθος της οποίας θα είναι η άμεση
απόσυρση των κατοχικών στρατευμάτων
και η συγκρότηση χρονοδιαγράμματος
απομάκρυνσης των εποίκων. Η προς την
Τουρκία πίεση για την ένταξη της στην Ε.Ε.
είναι ένα χαρτί αλλά, επειδή πιστεύω ότι
η Τουρκία αδιαφορεί για την πίεση αυτού
του είδους, η χάραξη μιας τέτοιου είδους
ορθής στρατηγικής, όσο δύσκολη και αν
φαίνεται, είναι η μόνη λύση. Η Τουρκία
μας έχει δώσει πολλές αφορμές για την
ανατροπή του σημερινού ιλαροτραγικού
σκηνικού. Μια ενωμένη Ελλάδα- Κύπρος
σε επίπεδο ηγεσιών και Λαού έχει δύναμη,
Ας ακούσουμε τη φωνή των δύο Λαών.
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ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ ΕΝ ΣΥΡΩ!
Ένα μεγάλο βήμα του ανά χείρας εντύπου γίνεται τον
επόμενο μήνα στη Σύρο: Μιά ομάδα συνδρομητών
μας και φίλων αποφάσισε να δημιουργήσει έναν
σύλλογο φίλων του «Α», προωθώντας τις ιδέες
και την προβληματική του! Στο κείμενό μας που
καλωσορίζουμε την απόπειρα, γράψαμε:
Αγαπητοί φίλοι. Η εξαιρετικά τιμητική πρόταση του
Ανδρέα και του Γιώργου για έναν σύλλογο Φίλων του
Αντιφωνητή στη Σύρο με έβαλε σε σκέψεις που θα
ήθελα να κοινωνήσω μαζί σας. Έτσι ευελπιστώ να
ξεπεραστεί το πρόβλημα που συνεπάγεται η απουσία
μιας προσωπικής γνωριμίας και μιας βιωματικής
εξοικείωσης με τον κύκλο των ανθρώπων του «Α» στη
Θράκη. Σκέφτομαι, τι σκέψεις γεννά στο μυαλό ενός
ανυποψίαστου Έλληνα αναγνώστη η πρώτη γνωριμία
με το έντυπό μας; Είναι διάφανες οι απόψεις μας, είναι
ξεκάθαρες οι τοποθετήσεις μας; Θα προσπαθήσω να
εκθέσω τις προθέσεις των σχεδιαστών του εγχειρήματος
πριν 11 χρόνια και το πού βρισκόμαστε σήμερα.
Ξεκινήσαμε παρακινημένοι από την ανάγκη να μιλήσουμε.
Να πούμε όλα εκείνα που βλέπαμε να θάβονται μέσα
στην τιποτολογία και την προπαγάνδα των ΜΜΕ, και να
μεταφέρουμε σε ένα αναγνωστικό κοινό την αλήθεια που
βιώναμε σχετικά με το μειονοτικό ζήτημα της Θράκης
και όχι μόνο. Σιγά σιγά η προσπάθεια ευδοκίμησε
και διαμόρφωσε μια θεματολογία και ένα ύφος που
έχει φανατικούς φίλους και φανατικούς εχθρούς.
Προσπαθήσαμε με την απαραίτητη δόση χιούμορ να
αντιμετωπίσουμε την δριμύτητα των συνθηκών και να
εξασφαλίσουμε μία απόσταση από τα πράγματα και μία
επιείκεια για τα πρόσωπα. Επιχειρούμε να αναδείξουμε
από τον ορυμαγδό των γεγονότων την ουσία τους και να
συνθέσουμε - στον βαθμό του εφικτού - την παγκόσμια
οπτική με την τοπική, την ενθαδική προβληματική με την
μεταφυσική, την ακρίβεια των αναγραφομένων με την
ερασιτεχνική προσέγγιση. Όλη η ζωή άλλωστε είναι μία
δυσχερής απόπειρα ισορροπίας σε ποικίλα επίπεδα.
Καταπιαστήκαμε λοιπόν με το μειονοτικό πρόβλημα
της Θράκης. Πώς να μιλήσεις γι’ αυτό χωρίς να
παρεξηγηθείς όταν δίπλα σου τα πλυντήρια εγκεφάλων
λειτουργούν εκκωφαντικά; Πώς να γλυτώσεις από τις
ταμπέλες που θα σου κρεμάσουν οι άσχετοι, οι ανόητοι
και οι πονηροί; Και πώς να δείξεις ότι δεν είναι μία
τοπική ιδιαιτερότητα που σ’ ενδιαφέρει αλλά το μείζον
πρόβλημα της συλλογικής μας παρακμής; Προσωπικά
δεν νιώθω κάποια θρακική ταυτότητα να με καθορίζει:
Δεν με απασχολεί το θρακικό εξαιτίας της εντοπιότητάς
μου αλλά εξαιτίας της ελληνικότητάς μου.
Αναγκαστικά λοιπόν ήρθαμε σε ρήξη με την τοπική
διαπλοκή, συχνά προσωποποιημένη σε ισχυρούς
εκπροσώπους θεσμών. Πώς αλλιώς να πράξεις όταν
αντιμετωπίζεις τον εκτουρκισμό που προκαλεί η στάση
ενός νομάρχη ή ενός δημάρχου; Και πώς να μην
μιλήσεις για την ενδημική διαφθορά που είναι η στέρεη
βάση για κάθε εθνικό ολίσθημα;
Και να ήταν μόνο τα πρόσωπα; Οι ίδιοι οι κομματικοί
μηχανισμοί, που εξαχρείωσαν το λαϊκό ήθος, δεν

Από τον αγαπητό φίλο Ανδρέα Ρίζο
λάβαμε τις κάτωθι εξαιρετικά τιμητικές,
μέχρι σημείου υπερβολής, σκέψεις:
Φίλοι και Αδέλφια από την Κομοτηνή,
«O μεν θερισμός πολύς, οι δε εργάτες
ολίγοι» μας λέει η ευαγγελική περικοπή.
Και είναι αλήθεια πως από αυτόν τον
κανόνα δεν ξεφεύγει καμμιά προσπάθεια
της οποίας ο σκοπός να είναι «ιερός».
Έτσι φαίνεται τα έχει οικονομήσει τα
πράγματα η Πρόνοια του Θεού, ώστε να
φαίνεται στην πράξη ποιοι τολμούν να
δηλώνουν παρόντες, όταν οι περισσότεροι
λουφάζουν, επιδεικτικά κλεισμένοι, άλλοι
στην αυταρέσκεια του Εγώ τους, άλλοι
στις βιοτικές τους μέριμνες, άλλοι στις
ιδεολογικές τους αυταπάτες και άλλοι όπου
αλλού ο καθένας επουλώνει τα υπαρξιακά
του αδιέξοδα.
Ο Αντιφωνητής γνέφει καταφατικά προς
το υπερβατικό σηκώνοντας το γάντι της
πρόκλησης, που πέταξε στο παρόν, η
αδιαφορία μιας κοινωνίας κορεσμένης

αποτελούν μήπως παράγοντα της σύνολης παρακμής
μας; Όσο κι αν μέσα στα κόμματα (μικρά και μεγάλα)
επιβιώνουν ακόμη άνθρωποι σοβαροί και έντιμοι, τι
ελπίδα μπορεί να διασώζει για το αύριο του τόπου μας
– και κυρίως του τρόπου μας – το πολιτικό σκηνικό της
πατρίδας μας;
Αν σ’ αυτά προσθέσει κανείς την αναγκαία διασύνδεση
με τα διεθνή, το περιβάλλον δηλαδή των αφεντικών,
όπου διαμορφώνεται η εκάστοτε γραμμή πλεύσης της
κοινωνίας μας και του ελληνικού κράτους, έχουμε όλο
το …μενού του «Αντιφωνητή». Κι εδώ βεβαίως οι
προσεγγίσεις δεν είναι λιγότερο παρεξηγήσιμες, καθώς
αν ήταν να τροφοδοτούμε τον καταναλωτισμό ειδήσεων
με κοινοτυπίες και σαχλαμαρίτσες δεν θα γράφαμε
ποτέ τίποτε. Το διαδίκτυο είναι η βασική μας πηγή
πληροφοριών, όπου ένα δίκτυο φίλων σε συνδυασμό με
το προσωπικό μας φίλτρο αποδίδει ένα εντυπωσιακό,
πράγματι, αποτέλεσμα.
«Ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτό το εγχείρημα;»
είναι το εύλογο ερώτημα που αναδύεται για πολλούς.
Κατανοούμε την απορία, καθώς ο μεν Τύπος είναι εξ
ορισμού ύποπτος, η δε επιτυχία του «Αντιφωνητή»
είναι δύσκολο να αποδοθεί σε μια φιλική παρέα της
Κομοτηνής που λειτουργεί χωρίς καμμία οικονομική ή
κομματική αβάντα. Τι να κάνουμε όμως που αυτή είναι
η αλήθεια; Να δημιουργήσουμε εμείς φανταστικούς
προστάτες; Οκ, ποιον θέλετε; Οι κομματάνθρωποι
φαντάζονται επιχειρηματίες χορηγούς, κρίνοντας εξ
ιδίων τα αλλότρια (πώς θα λειτουργούσε ένα κόμμα
χωρίς τέτοιες πλάτες;). Οι Τούρκοι είναι υπερβέβαιοι
για μυστικές υπηρεσίες, αφού κι αυτοί δεν γνωρίζουν
άλλον τρόπο ύπαρξης για μία τέτοια προσπάθεια. Οι
«αριστεροί» πιθανολογούν παρακρατικές διασυνδέσεις,
προβάλλοντας στο παρόν (και σε μας) τις τραυματικές
εμπειρίες του πολιτικού τους χώρου. Διαλέγετε λοιπόν
και παίρνετε, εμείς δεν μπορούμε να πείσουμε κανέναν
ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω.
Για τις άλλες ρετσινιές που κατά καιρούς εκτοξεύονται
εναντίον μας δεν θα επιχειρηματολογήσουμε, ο επαρκής
και απροκατάληπτος αναγνώστης μπορεί και μόνος του
να βγάλει τα συμπεράσματά του. (...)
Στις συνθήκες απόγνωσης και αδιεξόδου που βιώνουμε
στον συλλογικό μα και ατομικό μας βίο, πολλοί φίλοι
βρίσκουν στον λόγο μας μιαν ανάπαυση κι ελπίδα. Η
εναντίωση στην πολιτική ορθότητα, ο χλευασμός της
άνωθεν επιβεβλημένης ατζέντας, η κραυγή για τον
τσίτσιδο βασιλιά, ο επαναστοχασμός περί το καίριον,
η αναγκαιότητα για έναν νέο πατριωτισμό που θα
διασώσει το ελληνικό μας μέλλον είναι προτεραιότητες
που μοιράζονται μαζί μας πολλοί άνθρωποι ανά
τη χώρα. Μπορούμε να υπάρξουμε ως πυρήνες
ζωντανοί μέσα στις τοπικές κοινωνίες; Μπορούμε να
υποστασιάσουμε την πολιτική εγρήγορση μακρυά
από κάθε κομματικό σχηματισμό - όχι όμως από το
περιθώριο; Μπορούμε να αναλάβουμε τον κίνδυνο
της έκθεσης στα μάτια μιας κοινωνίας κορεσμένης,
διεφθαρμένης και καχύποπτης; Στη Θράκη το πετύχαμε
σε βαθμό απολύτως ικανοποιητικό και, δόξα τω Θεώ,
είμαστε ισχυρότεροι από ποτέ. Ήρθε, λέτε, η ώρα και
για το επόμενο βήμα;

από την αποχαύνωση των ψυχοτρόπων
της υπερκατανάλωσης του τίποτα, από
τον έρωτα χωρίς μέθεξη προσώπων, από
την έλλειψη εκλεκτών συγκινήσεων, από
μια αρχιτεκτονική που δεν μπόρεσε να
προβλέψει τις δονήσεις μιας ζωντανής
καρδιάς και γι αυτό τώρα κινδυνεύει να
βρεθεί κάτω από τα ερείπια, από, από,
από...
O Αντιφωνητής τολμά να υψώσει στεντόρεια
φωνή αρθρώνοντας λόγο αληθείας, «εν
πνεύματι αληθείας». Μέσα από τις στήλες
του σαλπίζει τον πολεμικό παιάνα της
αφύπνισης από τον ύπνο του πρόσκαιρου
ωχαδερφισμού, ενώ παράλληλα, ως άλλη
Σωκρατική αλογόμυγα, βουίζει στα αυτιά
μας, πασχίζοντας να μας εγείρει οριστικά
από το λήθαργο της ιδιότυπης νεοελληνικής
μας σιέστας. Ο Αντιφωνητής είναι «αντί»
σε ό,τι υψώνεται αλαζονικά διαπράττοντας
«ύβρη». Σε ό,τι «και όποιον» σέρνεται
με δουλοπρέπεια για λίγα ψιχία άρτου «ή
ψήφου». Στο επιδοτούμενο ξεπούλημα της
ιστορίας και του πολιτισμού μας από τους

ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΡΟΣΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ...ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
(...) Ομολογώ ότι περίμενα να διαβάσω μια εφημερίδα που θα
ασχολείται μόνο με θέματα της θρακικής επικαιρότητας αλλά
ευτυχώς διαψεύστηκα. Μπροστά μου είχα ένα ολοζώντανο
παράδειγμα ουσιαστικού δημοσιογραφικού λόγου από μια
ομάδα «ερασιτεχνών» που αναδείκνυαν τα τοπικά προβλήματα,
ιδίως τα σχετιζόμενα με τη μειονότητα, αλλά και όλα εκείνα που
είναι απότοκα της προϊούσας αδιαφορίας του ελληνόφωνου
Αθηναϊστάν. Η θεματολογία περιελάμβανε ακόμα ειδήσεις από
την γειτονική Τουρκία, από το διεθνές περιβάλλον, φυσικά από
το καταθλιπτικό περιβάλλον της πρωτεύουσας, αλλά και από
την Θεσσαλονίκη «κι ας νάρκωσαν την βόρεια αίσθησή σου»,
σύμφωνα με τον Σαββόπουλο, και την Κύπρο, όπου «ο Βορράς
σου είναι εκεί στην Λευκωσία, στον Χρυσόστομο πλάι στην
πράσινη γραμμή και δεν δέχεται άλλη ομοσπονδία, μόνο των
Βαλκανίων την Βυζαντινή».
Το σημαντικότερο όμως δεν ήταν αυτό ή μόνο αυτό. Ο λόγος
των δημοσιογράφων ήταν διανθισμένος με μπόλικη δόση
χιούμορ σε βαθμό παρεξηγήσεως, με αιχμηρά λόγια για το
τουρκοκεμαλικό κατεστημένο στην Θράκη χωρίς όμως να
στρέφονται εναντίον της μουσουλμανικής μειονότητας, αλλά
καταβάλλοντας φιλότιμες προσπάθειες να την εντάξουν
στην ελληνική κοινωνία και αγωνιζόμενοι εναντίον των
καλοθελητών ένθεν κακείθεν, με καυστικά σχόλια για τους
ντόπιους πολιτικούς, θρησκευτικούς και οικονομικούς
άρχοντες, με αναλύσεις για τα προβλήματα του Ελληνισμού, με
ανάδειξη ιστορικών γεγονότων μέσα από κουίζ κ.α. Επιπλέον
αντλούσα πληροφορίες που σκόπιμα η «τηλεοπτική χωματερή»
της Αθήνας είχε θάψει. Τι άλλο ήθελα λοιπόν για να γίνω
φανατικός αναγνώστης; Ένιωθα ότι διαβάζω ένα έντυπο που
εκφράζει την προσωπική μου ηθική και αισθητική, που τολμά,
που ρισκάρει και δεν φοβάται να εκτεθεί γράφοντας στα παλιά
του τα παπούτσια κόμματα και αποκόμματα, προξενεία και
γραμμές, δεσμεύσεις και μικροσυμφέροντα. (...)
Η ιδέα έπεσε από τον Ανδρέα, αν και νομίζω ήταν έτοιμη από
καιρό: Να ιδρύσουμε ένα σύλλογο Φίλων του Αντιφωνητή στη
Σύρο. (...) Η επικοινωνία μας έγινε πιο συχνή και με άλλους
συμπολίτες, φίλους και γνωστούς στην τοπική κοινωνία της
Σύρου για την ευόδωση του σκοπού μας. Οι ενστάσεις, οι
επιφυλάξεις και ο γόνιμος προβληματισμός δεν έλειψαν. Τις
καταλαβαίνουμε πλήρως, αλλά η σημαντικότερη ένσταση ήταν
και νομίζω θα διατυπωθεί κι από άλλους: Γιατί φίλοι του
«Αντιφωνητή», μιας τοπικής εφημερίδας; Νομίζω ότι απάντησα
παραπάνω, θα πρόσθετα, γιατί αρκετά από τα προβλήματα της
Θράκης είναι τοπικά, αλλά πάρα πολλά είναι κοινά. Συν τοις
άλλοις, θα μπορούσε να συνδεθεί η Θράκη με το Αιγαίο και
την Κύπρο για την αντιμετώπιση του κοινού κινδύνου, της
εγκληματικής εγκατάλειψης από το κράτος και της τουρκικής
επιθετικότητας. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η εφημερίδα
αυτή εκδίδεται στον ακριτικό χώρο και μπορεί να γίνει το
εφαλτήριο για την αναζήτηση και τον προβληματισμό περί της
ελληνικότητας μακριά από την εφιαλτική πραγματικότητα της
Αθήνας. (...) Η ομάδα του Αντιφωνητή έχει δώσει, νομίζω,
άριστα δείγματα γραφής για το πώς πρέπει να κινηθούμε. Και
όπως απαντά ο άγιος Μακρυγιάννης στον Γάλλο ναύαρχο
Δεριγνύ: «Η θέση όπου είμαστε σήμερα εδώ είναι τοιούτη. Και
θα ιδούμε την τύχη μας οι αδύνατοι με τους δυνατούς»...

καθ’ έξιν και κατ’ επάγγελμα τυμβωρύχους
της αυτοσυνειδησίας μας. Είναι «αντί» στη
λογική της αντιπαροχής, του κουπονιού,
τον καταναλωτικών δανείων και κάθε
άλλης «ευκαιρίας» που προσφέρεται από
τους σύγχρονους Ρομπέν του συστήματος,
προς εκμαυλισμό του ήδη εν αφασία
ευρισκομένου και απόλυτα δυστυχισμένου
πόπολου. Υπάρχει, για να χαλάει τα σχέδια
όλων όσοι με περισσή αυθάδεια ως άλλοι
βάρβαροι σατράπες έρχονται να ζητήσουν
«γη και ύδωρ» από μια χώρα ρημαγμένη
και προδομένη από ιθαγενείς και ξένους,
που ασέλγησαν στο καταπληγωμένο κορμί
της, πριν το παραδώσουν στον ξαναμμένο
για αίμα εχθρό ως «πρόβατο επί σφαγή».
Ακρίτας της Θράκης ο Αντιφωνητής,
πασχίζει (ως άλλος Διγενής) με τον λόγο
του, να υπερασπισθεί τις γεωγραφικές
και νοητικές εσχατιές του Ελληνισμού,
κλείνοντας τις Κερκόπορτες της αδιαφορίας, του ενδοτισμού και της απροθυμίας
για κάθε αγώνα προς υπεράσπιση της
αξιοπρέπειάς μας.

Ο Αντιφωνητής κινείται στα όρια της
«απέλπιδος ελπίδας». Στοχεύει στο παρόν,
για να κερδίσει το αιώνιο. Βιγλάτορας
αετός από τα θρακικά όρη σαρώνει με
το οξύ του βλέμμα την Ελληνική γη,
μετρώντας την, κάθε στιγμή, με την αγωνία
του καλού ποιμένα που μετράει τα πρόβατά
του, ελπίζοντας να μην έχει αρπάξει κανένα
ο λύκος. Σαν την κλωσσαριά μαζεύει τους
απελπισμένους Έλληνες κάτω από τα
φτερά του, όχι για να τους παρηγορήσει με
όμορφα λόγια που αποκοιμίζουν την ψυχή,
αλλά για να τους ξεσηκώσει με φοβέρες
και αίματα, στον αγώνα του χρέους και
τις τιμής. Είναι άξιος, αφού επιμένει να
φυλάει Θερμοπύλες, όταν ξέρει πως οι
Μήδοι όχι μόνο έχουν διαβεί, όχι μόνο
έχουν εγκατασταθεί, αλλά είμαστε έτοιμοι
να στήσουμε και τους ανδριάντες τους. Ο
Αντιφωνητής είναι μια ψυχή που καίγεται
για την Ελλάδα.
Γι’ αυτό είμαι φίλος του Αντιφωνητή. Γι’
αυτό πρέπει να γίνουμε όλοι φίλοι του
Αντιφωνητή. Ας αρχίσουμε από σήμερα.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

16-8-2009

ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Βλασφηµώ, νευριάζω και θλίβοµαι όταν
διαβάζω κατά καιρούς στον τοπικό (αλλά και
στον πανελλαδικό) Tύπο για έγκριση κονδυλίων
που προορίζονται να διεκπεραιώσουν διάφορα
«προγράµµατα», «µελέτες για χώρους πολιτιστικών
δράσεων»,
«συνεδριάσεις
για
εικαστικές
παρεµβάσεις», «επιδοτούµενα σεµινάρια» και
λοιπές µπούρδες που τα περισσότερα, αν όχι
όλα, είναι λεφτά πεταµένα σε µερικά λαµόγια
και ο απλός πολίτης µένει µε την αυταπάτη πως
«την τάδε περίοδο κάναµε αυτό κι αυτό, τώρα
ετοιµαζόµαστε να κάνουµε κάτι άλλο» και πάει
λέγοντας. Αφήστε ρε τα λόγια και κάντε κανένα
σωστό έργο να πιάσουν τόπο και τα φράγκα µας!
Μερικές περαιτέρω λεπτοµέρειες για τον αγωγό
πετρελαίου από το Μπουργκάς: Θα περνάει, λέει,
ανάµεσα από την Αλεξ/πολη και τη Νέα Χηλή
(οπότε αποστοµώνουµε αυτούς που µιλούσαν για
«οικολογικό έγκληµα» αν κατέληγε κοντά στο
Δέλτα, αλλά και αυτούς που τους έπιασε πρεµούρα
µε τα αρχαία, αν περνούσε από τα δυτικά, κοντά
στην περιοχή της αρχαίας Μεσηµβρίας).
Το τερµατικό για την φόρτωση θα καταλήγει στα
5,5 ναυτικά µίλια µέσα στη θάλασσα (δηλαδή
κάπου στα 10 χιλιόµετρα), πράµα που αυτοµάτως
σηµαίνει ότι τις περισσότερες µέρες του χρόνου
δεν θα υπάρχει ούτε καν ορατότητα των πλοίων
αφού θα είναι σε τέτοια απόσταση.
Άσε και το άλλο. Ίσως έτσι να περιορίσουµε
και την ασυδοσία των Τούρκων ψαράδων που
λυµαίνονται την περιοχή, µιας και δεν υπόκεινται
σε ευρωπαϊκές νοµοθεσίες και περιορισµούς για
την αλιεία, αλωνίζοντας και παρανοµώντας
συνεχώς εις βάρος της δικής µας αλιείας. Ας
πλακώσουν τα τάνκερ στις περιοχές που κάνουν
οι τουρκαλάδες µαγκιές, και τότε θα δούµε ποιος
θα κλάσει πρώτος µέντες.

13
Αποκάλυψη, που πρώτοι όπως πάντα, θα το
µάθουν οι αναγνώστες του «Αντιφωνητή».
Διαβάστε την παρακάτω ιστορία: Πριν 50 χρόνια,
κάπου στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου, το ζεύγος
του Πασχάλη και της Σουλτάνας Τζακσονούδη,
έφερε στον κόσµο ένα παιδί, τον Μιχαλάκη
Τζακσονούδη, που είχε απίστευτη έφεση στο
χορό και στο τραγούδι. Ο πατέρας του τον έδερνε
κάθε µέρα επειδή δεν τον βοηθούσε στα ζώα και
συνέχεια χόρευε. Μετά από λίγα χρόνια τον έκανε
κυριολεκτικά µαύρο από το ξύλο.
Έτσι ο µικρός Μιχάλης έφυγε και πήγε στην
Αµερική για να καλλιεργήσει το ταλέντο του. Βρήκε
µια οικογένεια και φτιάξανε ένα συγκρότηµα µε
τον όρο να πάρουν όλοι το επίθετό του. Πράγµατι
µεγαλούργησαν και το συγκρότηµά τους
έγινε πασίγνωστο. Με το πέρασµα του χρόνου
ακολούθησε σόλο καριέρα που τον έκανε ακόµα
πιο γνωστό. Εντωµεταξύ επειδή δεν έτρωγε πλέον
ξύλο, άρχιζε να ασπρίζει. Φυσικά και δεν ξέχασε
την παλιά του ζωή και πολλά του τραγούδια είχαν
θεµατολογία από την ιδιαίτερή του Πατρίδα.
Το Dirty Diana ήταν αφιερωµένο σε µια
συµµαθήτριά του µε το όνοµα Διανέλλου που
ήταν συνεχώς βρώµικη. Το Billy Jean στον φίλο
του τον Βασίλη που το όνειρό του ήταν να φορέσει
κάποτε τζην. Το Beat it στον παιδονόµο του χωριού,
που όταν έβλεπε πιτσιρικάδες να τρέχουν στο
χωριό τους φώναζε να µπούνε στα σπίτια τους
«µπίτι µέσα ρε, µπίτι» κλπ κλπ. Για αυτόν που
µιλάµε δεν είναι άλλος από τον Michael Jackson
(Μιχάλης Τζακσονούδης). Ναι, είναι δικός µας,
αίµα µας! Ενδόµυχα ξέρουµε ότι είναι συντοπίτης
µας και έχουµε µια ανεξήγητη συµπάθεια µε
το άτοµό του. Ιδίως τώρα που συχωρέθηκε, µας
κόστισε ακριβά. Έτσι δικαιολογείται και η πλύση
εγκεφάλου που γίνεται, ΟΠΟΥ βρεθείς και ΟΠΟΥ
σταθείς ακούς τον Μιχαλάκη. Εντάξει ρε παιδιά,
νισάφι. Καλός ο µακαρίτης αλλά θα ζήσουµε κι
έτσι. Κουραστήκαµε να ακούµε ΠΑΝΤΟΥ µόνο
αυτόν. Ήµαρτον.

Συγχαρητήρια στον Δ. Κολιό και στην ραδιοφωνική
του εκποµπή. Ήταν ο ΜΟΝΟΣ που στις 20 Ιουλίου
(ηµέρα αποφράδα για τον Κυπριακό αλλά και
τον γενικότερο Ελληνισµό) έκανε εκτεταµένο
αφιέρωµα στις ηµέρες του ‘74, συµβάλλοντας στο
να µην περάσει η µαύρη αυτή επέτειος στην λήθη,
όπως και τόσες άλλες. Θα βρεί µιµητές άραγε;
(ρητορικό ερώτηµα).
Όλοι, λίγο πολύ, ακούσατε το τελευταίο διάστηµα
για την περιπέτεια της αγελάδας «Μαρίκας» που
πέρασε την ελληνοτουρκική µεθόριο από τον βόρειο
Έβρο και «συνελήφθη» από τα καρντάσια. Τι κι αν
χιλιοπαρακάλεσε ο ιδιοκτήτης του ζώου; Τι κι αν

µεσολάβησαν Δηµαρχαίοι, Νοµαρχαίοι και άλλοι
θεσµικοί παράγοντες; Τι κι αν πήρε δηµοσιότητα
το θέµα; Οι γνωστοί για την ευαισθησία τους και
την καλή τους προαίρεση γείτονες δεν έδωσαν
τελικά πίσω το βόδι. Ερωτώ λοιπόν: τι σκατά
κάναµε τόσες και τόσες «αδελφοποιήσεις» µε
τους απέναντι δήµους από την στιγµή που δεν
µέτρησε και δεν ενεργοποιήθηκε απολύτως
τίποτα προκειµένου να βρεθεί κάποια λύση;
Δηλαδή οι «αδελφοποιήσεις» έγιναν για να
τρώνε και να πίνουν οι αντιπροσωπείες που
πηγαινοέρχονται από δω και από εκεί; Αν για
ένα ελάσσονος σηµασίας θέµα δεν βρέθηκε λύση,
να φανταστούµε για µείζον θέµα τι θα γίνει;
Τελικά ποια είναι τα ζώα στην συγκεκριµένη
περίπτωση; Η Μαρίκα ή…..
Να σχολιάσω τίποτα για την νέα επερχόµενη
(µην χέσω) «πανδηµία» γρίπης; Τα δύο
κρούσµατα στο νοσοκοµείο της πόλης ήταν
τόσο ελαφρά που έφυγαν αµέσως, όπως έγινε
άλλωστε και στην συντριπτική πλειοψηφία
των κρουσµάτων ανά τη χώρα, παρά την
προσπάθεια διασποράς πανικού. Το θέµα
το έθεσε στην σωστή του διάσταση ο εδώ
υπεύθυνος του νοσοκοµείου µας κ. Μπούρος,
που ούτε λίγο ούτε πολύ είπε: «Μην τροµάζετε
άδικα τον κόσµο και µην κινδυνολογείτε. Δεν
συντρέχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας». Εµείς
όµως πρέπει να ενισχύσουµε τις καηµένες τις
φαρµακοβιοµηχανίες αλλά συνάµα πρέπει
να έχουµε και στραµµένη αλλού την προσοχή
µας και όχι στα πραγµατικά σοβαρά γεγονότα.
Ολόκληρη «πανδηµία» είναι αυτή…
Γ.Σ.

ΤΟΥΡΙΣΤΡΙΕΣ
Όλη τη μέρα μ’ ένα στρινγκ στην παραλία
πυρώνουνε στον ήλιο το κορμί τους
παγερά αδιάφορες
φτηνά ξεπουλημένες.
Να ’ναι οι ίδιες που
εκγυμνάζουν γοητευτικά τον ερωτισμό τους
όταν στην βραδινή τους έξοδο
του υπαγορεύουν διακριτικά να βλεφαρίζει
πίσω από το ντεκολτέ;
Γιάννης Στρούμπας
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ΑΜΠΝΤΟΥΛΛΑΧ ΟΤΖΑΛΑΝ
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
Του Μιχάλη Χαραλαμπίδη
Στη Γιάλτα όπου χαράχθηκαν οι χάρτες
του πλανήτη μετά τον δεύτερο πόλεμο
δεν εμφανιζόταν ούτε ως κράτος, έστω
περιορισμένης κυριαρχίας, ούτε ως λαός
ούτε ως έθνος. Οι τύχες τους κρίθηκαν
στην αρχή του προηγούμενου αιώνα στην
πρώτη Γιάλτα που υπέστησαν οι λαοί,
την πλέον βάρβαρη, στην Λωζάννη, το
μεγαλύτερο ιμπεριαλιστικό παζάρι του
20ου αιώνα. Εάν στην Ελλάδα υπήρχε μια
δεξιά με αίσθηση των συμφερόντων του
κράτους και του έθνους θα την ονόμαζε
ιμπεριαλιστικό παζάρι. Επρόκειτο όμως
για μια δορυφορική δεξιά που μετά
πήρε τη μορφή της εθνικοφροσύνης.
Υποκατάσταση δηλαδή του εθνικού
σχεδίου από αυτό της προστάτιδας δύναμης,
Αμερικανοσύνη μετά Αγγλοκρατία πριν.
Εάν υπήρχε και μια αριστερά πατριωτική,
διεθνιστική, το παζάρι της Λωζάννης θα
ήταν η αφετηρία της αντιιμπεριαλιστικής
δράσης της. Δεν ήταν όμως ούτε αριστερά,
ούτε πατριωτική, ούτε αντιιμπεριαλιστική.
Δεν ήξερε τι ήταν ή ήταν εξάρτημα της
άλλης υπερδύναμης. Αυτοί που ήξεραν τι
ήταν, τι έπρεπε να κάνουν, ήταν ο Γληνός,
ο Σοφιανόπουλος, ο Σβώλος και ο πατέρας
του Λεωνίδα Κύρκου.
Στη Λωζάννη αποφασίσθηκε να επιτραπεί
στον μεγάλο εγκληματία, τον Κεμάλ, να
τους ονομάσει «ορεσίβιους Κούρδους»
και τη χώρα τους «Ανατολικές επαρχίες».
Η ευθύνη ήταν και δική τους, τουλάχιστον
ενός μέρους από αυτούς. Δέχθηκαν να
είναι δούλοι, σπαθιά των κεμαλικών,
όπως των Οθωμανών πριν. Οι Αλβανοί,
Τουρκαλβανοί στα Βαλκάνια οι Κούρδοι
στη Μικρά Ασία. Παρ’ όλο που ο Κεμάλ
και το δεξί του χέρι ο Τοπάλ Οσμάν
εξόντωσε χιλιάδες, άνδρες, γυναίκες και
παιδιά, στο Κότσκιρι.
Ήχησε στα αυτιά μου ως ιστορική
αυτοκριτική και συγγνώμη η δήλωση του
Αμπντουλλάχ Οτζαλάν μετά από λίγα
λεπτά συζήτησης κατά τη συνάντησή μας
στη Μπεκαά το 1988. «Οι Τούρκοι είχαν
τον πολιτισμό και το κεφάλαιο που ήταν
οι Έλληνες και οι Αρμένιοι, είχαν και το
στρατό που ήταν οι Κούρδοι. Έχασαν τα

δύο πρώτα. Τώρα θα χάσουν και το τρίτο
και θα καταρρεύσουν».
Μετά από λίγα χρόνια προχώρησε
περισσότερο αναγνωρίζοντας τη δεύτερη
γενοκτονία του 20ου αιώνα, την Ποντιακή,
και την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της.
Ήταν η αναγνώριση με το μεγαλύτερο
ιστορικό, πολιτικό και ηθικό βάρος. Ο
Τύπος, στον τόπο που λέγεται Αθήνα
παρ’ όλο που δεν μοιάζει με την Αθήνα,

δεν αναφέρθηκε σ’ αυτή την ιστορική
αναγνώριση. Δεν αναφέρθηκε ούτε σ’
αυτήν του κυβερνήτη της Πολιτείας της
Νέας Υόρκης, του George Pattaki, λίγα
χρόνια μετά. Παράξενος Τύπος, παράξενο
σύστημα πληροφόρησης. Το μοναδικό
στον ευρωπαϊκό κόσμο.
Έφθαναν αυτές οι φράσεις για να καταλάβει
κανείς ότι είχε μπροστά του μια μεγάλη
προσωπικότητα, έναν ηγέτη. Παρ’ όλο που
πολλοί στην Άγκυρα με πολύ ρατσισμό, στο
Παρίσι, στην Ευρώπη με αποικιοκρατική
αλαζονεία τον αντιμετώπιζαν με απόψεις
πεζοδρομίου.
Μια μικρή ομάδα από την Αθήνα, την
Γενεύη, το Παρίσι, ήμασταν πέντε
άνθρωποι, διέκρινε από την αρχή ένα νέο
απελευθερωτικό κίνημα που γεννιόταν
στα ανατολικά μας και υπερασπισθήκαμε,
ενάντια στο ανήθικο τότε πλειοψηφικό
ρεύμα, το δικαίωμα των Καρδούχων του
Ξενοφώντα στη διεθνιστική Αλληλεγγύη.
Η ιστορία μας έδωσε δίκαιο.
Πάντοτε στην ιστορία ήταν καθοριστικός
ο ρόλος των προσωπικοτήτων. Σε λίγα
χρόνια ο Αμπντουλλάχ Οτζαλάν έδωσε

ΔΩΡΟ «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ»!

όνομα στο λαό του και τον τόπο του.
Ένας αυτόχθονας ιστορικός λαός που
ρατσιστικές ιδεολογίες κράτησαν εκτός
ιστορίας όπως και μια ιστορική περιοχή, η
Μεσοποταμία, επέστρεφαν στην Ιστορία.
Έμαθε στις νέες γενιές των Κούρδων
ανδρών και γυναικών να πολεμούν.
Σύντομα ο μεγαλύτερος στρατός του
ΝΑΤΟ γελοιοποιήθηκε στα βουνά του
Κουρδιστάν. Εκεί δεν είχαν μια Πέμπτη
φάλαγγα να τους ανοίξει το δρόμο όπως
στην Κύπρο.
Με τον Αμπντουλλάχ Οτζαλάν, όμως, και
το ΡΚΚ οι Κούρδοι έκαναν τη μετάβασή
τους από το προπολιτικό στο πολιτικό
στάδιο. Ήταν πλέον ένας λαός που
μπορούσε να νικά στις στρατιωτικές αλλά
και στις πολιτικές μάχες…
Η αξιοπρέπεια, η αυτοεκτίμηση, ο
ανθρωπισμός, ο διεθνισμός των Ελλήνων
κρίνεται στην Καλόλιμνο της Προποντίδας
στο Γκουλάκ στο Ιμραλί.
Η νέα αμερικανική διοίκηση οφείλει
να κλείσει αυτό το Γκουλάκ που
είναι περισσότερο βάρβαρο από αυτό
του Γκουαντάναμο. Ο Αμπντουλλάχ
Οτζαλάν είναι ο νόμιμος και ο πλέον
αντιπροσωπευτικός εκπρόσωπος του
κουρδικού λαού. Δεν είναι τρομοκράτης.
Οι τρομοκράτες είναι στα παλάτια και τα
στρατόπεδα της Άγκυρας.
Πάντα είχα μια αλλεργία σε σχέση με
τη «χρήση» της αντίστασης και τον
επαρχιωτισμό. Έτσι, οφείλω να πω, ότι η
ελληνική αντίσταση, οι «αντιστασιακοί»
καταργήθηκαν στην περίπτωση του
δράματος του Κούρδου ηγέτη. Η ιουλιανή
ετήσια συνάθροισή τους στους κήπους
του προεδρικού μεγάρου δεν συμβάλλει
στη ανάκτηση του αντιστασιακού κύρους
τους. Αντίθετα, μπροστά στο δράμα του
Κούρδου ηγέτη, η εικόνα τους προσβάλει
τον εαυτό τους, την ιστορία τους και τη
χώρα.
Είναι ερμηνεύσιμος ο επαρχιωτισμός
των νέων γενεών σε μια χώρα που
το
σύστημα
παιδείας,
πολιτικής
παιδείας, ο πνευματικός κόσμος, η
πνευματική παραγωγή δεν επιτρέπει την
αυτογνωσία, μια αυτόχθονη ματιά του
κόσμου. Πρόκειται για τη συνέχεια στο
παρακμιακό φαινόμενο που χαρακτήριζε
τη μεταπολίτευση και επαναπροτείνεται
σήμερα. Ο επαρχιωτισμός δεν αποτελεί
βάση μιας διεθνιστικής δράσης. Είναι
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η ακύρωση του διεθνισμού αλλά και η
γελοιοποίησή του.
Μια αυθεντική επεξεργασμένη λογικά
διεθνιστική αντίληψη θα έβλεπε ότι ο δικός
μας Σουμπκομαντάντε (Υποδιοικητής)
Μάρκος είναι ο Αμπντουλλάχ Οτζαλάν.
Ο Νέλσον Μαντέλα, ο Αλέξανδρος
Παναγούλης του σήμερα είναι ο
Προμηθέας στο Ίμραλι.
Όπως μια σοβαρή ελληνική διεθνιστική
οπτική του κόσμου θα εξηγούσε στον
Μάρκος ότι εμείς γνωρίσαμε την ευρωπαϊκή
αποικιοκρατία, τις Σταυροφορίες και τους
Ιερούς πολέμους εκατονταετίες πριν ο
Κορτέζ καταλάβει την Πόλη του Μέξικο.
Αυτός είναι ο ρόλος της ελληνικής
διεθνιστικής αλληλεγγύης. Οι επαρχιώτες,
όμως, δεν μπορεί να είναι χρήσιμοι στις
διαδικασίες απελευθέρωσης των λαών
στις διάφορες περιοχές του πλανήτη ούτε
στη δική μας.
Γιατί η απελευθέρωση των λαών ήταν
πάντοτε ζήτημα παιδείας. Αυτό που
απουσιάζει στη χώρα μας.
Η έκδοση αυτού του βιβλίου είναι μια
επιβεβαίωση αυτού του μορφωτικού
κενού. Σε μια χώρα που η ιστορία της
δίνει το ρόλο του επιστημονικού κέντρου
μελέτης της περιοχής, οι πανεπιστημιακοί
τομείς για Κουρδικές Σπουδές όπως και
αυτές των άλλων λαών της περιοχής είναι
ανύπαρκτες. Αγνοούν δηλαδή το λαό
που θα διαμορφώσει την πολιτική και
οικονομική εξέλιξη στην περιοχή το νέο
αιώνα.
Το βιβλίο, όμως, του Αχμέτ Ντερέ, είναι
μια απόδειξη ότι τα παιδιά του Οτζαλάν
έμαθαν να κάνουν πολιτική. Από αυτή
την εξέλιξη αντλεί δύναμη και ελπίδα ο
Πατέρας της Δημοκρατίας στη Μικρά Ασία
και τη Μεσοποταμία στις απάνθρωπες
συνθήκες κράτησής του που προσβάλουν
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και πρώτα την
Ευρώπη. Το Ίμραλι πρέπει να ξαναγίνει
Καλόλιμνος. Τόπος μνήμης των λαών
που υφίστανται ακόμη μια ιδεολογία του
θανάτου, τον κεμαλισμό.

* Το κείμενο αποτελεί μέρος του προλόγου
του Μιχάλη Χαραλαμπίδη στο βιβλίο του
Ahmet Dere με τίτλο «ΟΙ ΚΟΥΡΔΟΙ, ένας
λαός που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η
ύπαρξή του», εκδόσεις Γόρδιος, Τηλ.: 210
8252279, e-mail: gordiosbooks@yahoo.gr

Τιµές στούς ἀντάρτες τοῦ ΡΚΚ!

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

Oἱ 2 ἀντάρτες τοῦ ΡΚΚ, Ἐρχάν Σιµσέκ καί Μουχσινέ Ἐτέ, σκοτώθηκαν
σέ µάχες µέ τόν τουρκικό Στρατό καί οἱ σωροί τους ἀποδόθηκαν στίς
οἰκογένειές τους (5/8/09). Προσέξτε λοιπόν τά στιγµιότυπα ἀπό τήν κηδεία
τῶν δύο παληκαριῶν: Κάπου χίλια ἄτοµα στό χωριό τους, ἔξω ἀπό τήν πόλη
Σίρνακ, µέ τό σῆµα τῆς νίκης ἐπευφηµοῦσαν τό αὐτοκίνητο πού µετέφερε
τίς σωρούς τους, ἔκαναν πορεία µέ συνθήµατα ὑπέρ τοῦ Ὀτζαλάν καί
µέ κουρδικές σηµαῖες, καί χαιρετισµό ἀπηύθυνε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ DTP,
Ραχµί Ἀταµάν! Τό ΡΚΚ εἶναι πάντα έδῶ καί ἔνοπλο, κάτι πού µᾶλλον δέν
θά ἀνατραπεῖ οὔτε µέ τό πολυαναµενόµενο σηµερινό µήνυµα τοῦ Ἄπο...

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ
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Ἀντιφωνητικό κουΐζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1) Στίς 2 Αὐγούστου τοῦ 338 π.Χ., στή
µάχη τῆς Χαιρώνειας ὁ Φίλιππος
Β’ ὁ Μακεδών νικᾶ τίς δυνάµεις

τῶν Ἀθηναίων καί τῶν Θηβαίων
καί καθίσταται κυρίαρχος στόν
ἑλληνικό χῶρο. Ὁ Φίλιππος εἶχε
ἀνέβει στόν µακεδονικό θρόνο
µετά τούς ...
Α) Χουσαµετίν, Τζενγκίζ, Ἐρτογρούλ,
Ὀζτούρκ
Β) Ἀέροπο, Ἀµύντα Γ’, Ἀλέξανδρο,
Περδίκα
Γ) Βόιτκο, Σλόµπονταν, Βλάντο,
Μπόγκνταν
Δ) Ἰεσαί, Μεναχέµ, Λεβί, Σαούλ.
2) Ὁ ................................. ὑπῆρξε ἀπό
τούς θεµέλιους λίθους τοῦ λαϊκοῦ
µας
τραγουδιοῦ.
Γεννήθηκε
στήν Κίο τῆς Μικρασίας τό 1913
καί µέ τήν Καταστροφή τοῦ ‘22
ἦρθε πρόσφυγας στή
Σαµοθράκη καί ὕστερα
στίς
Τζιτζιφιές
τοῦ
Πειραιᾶ. Στά 40 χρόνια
τῆς παρουσίας του στό
τραγούδι ἔγραψε πάνω
ἀπό 800 κοµµάτια, µεταξύ
τῶν ὁποίων «Καπετάν
Ἀνδρέα Ζέππο», «Βαδίζω
καί
παραµιλῶ»,
«Ἡ
ψαροπούλα», «Σβῆσε τό
φῶς νά κοιµηθοῦµε»...
Σκοτώθηκε ξηµερώµατα
τῆς 3ης Αὐγούστου τοῦ 1972 σέ
αὐτοκινητιστικό
δυστύχηµα,
πηγαίνοντας µετά τή δουλειά γιά
ψάρεµα στή Σαλαµίνα.
Α) Μάρκος Βαµβακάρης
Β) Βασίλης Τσιτσάνης
Γ) Γιάννης Παπαϊωάννου
Δ) Δηµήτρης Γκόγκος (Μπαγιαντέρας)
3) Στίς 7 Αὐγούστου τοῦ 1964 ἡ
Τουρκία βοµβαρδίζει ἑλληνοκυπριακές θέσεις καί χωριά στήν
Τηλλυρία τῆς Κύπρου. Ἐκεῖ εἶχαν
ξεσπάσει αἱµατηρές διακοινοτικές
ταραχές καί ἐπενέβη ἡ νεοσύστατη
τότε Ἐθνική Φρουρά µαζί µέ
ἐθελοντές,
προκειµένου
νά
ἐξουδετερώσουν
τόν
ἰσχυρό
θύλακα Μανσούρας - Κοκκίνων
πού
εἶχαν
δηµιουργήσει
οἱ
Τοῦρκοι γιά νά ὑποδεχθοῦν µιά
µέλλουσα ἀπόβαση. Οἱ συγκρούσεις κράτησαν τέσσερις µέρες, στή
διάρκεια τῶν ὁποίων τά τουρκικά
µαχητικά ἀεροπλάνα βοµβάρδιζαν
θέσεις τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς ἀλλά
καί ἀµάχους. Περισσότεροι ἀπό 50
Ἑλληνοκύπριοι βρῆκαν τραγικό
θάνατο ἀπό τίς βόµβες ναπάλµ
καί τά τούρκικα πολυβόλα, καί
ἑκατοντάδες ἦταν οἱ τραυµατίες.
Οἱ βοµβαρδισµοί κόπηκαν µαχαίρι
µόλις ὁ Γ. Παπανδρέου διαµήνυσε
στήν Ἄγκυρα ὅτι ἡ συνέχισή τους
θά ἦταν casus belli γιά τήν Ἑλλάδα.
Ποιά θά ἦταν κατά τή γνώµη

σας µία κατάλληλη ἐνέργεια τῶν
δικῶν µας ἰθυνόντων ὥστε νά
ἀπέφευγαν τήν αἱµατοχυσία;
Α) Νά παραιτηθοῦν ἀπό τόν ἑλληνοκεντρισµό τους καί νά ἀναγνωρίσουν τήν ἀλήθεια τοῦ «Ἄλλου»
Β) Νά βγοῦν µέ γαρύφαλλα στούς
τουρκοµαχαλάδες, καλώντας τούς
ΤΜΤῆδες σέ κοινό gay pride
Γ) Νά µπαζώσουν µέ Τούρκους τόν
κόλπο στά Κόκκινα, ἀποτρέποντας
ἔτσι τήν πρόσβαση στά ἀποβατικά
Δ) Δέν ξέρω
4) Στίς 9 Αὐγούστου 1823 πεθαίνει
ὁ Μάρκος Μπότσαρης ἀπό
θανάσιµο τραῦµα πού δέχθηκε
ὅταν µέ 350 Σουλιῶτες ἐπιτέθηκε
(καί νίκησε) 4.000 Ἀλβανούς τοῦ
Μουσταῆ Πασᾶ τῆς Σκόδρας
ἔξω ἀπό τό Καρπενήσι. Τήν
ἀκεραιότητά του εἶχε ἀποδείξει
κι ὅταν ἀπάντησε στήν ἀντιζηλία
τῶν ἄλλων ὁπλαρχηγῶν σκίζοντας
µπροστά τους τόν διορισµό του ὡς
ἀρχιστρατήγου Δυτικῆς Ἑλλάδος
καί λέγοντας: «Ὅποιος εἶναι
ἄξιος παίρνει τό δίπλωµα αὔριο
µπροστά στόν ἐχθρό». Τόν Μάρκο
Μπότσαρη τίµησαν ἀφιερώνοντάς
του ποιήµατα ὁ Ἀµερικανός Φρίτζ
Γκρήν Χάλεκ καί ὁ Ἑλβετός Juste
Olivier, τόν θάνατό του ζωγράφισε

ὁ Ἰταλός Ludovico Lipparini τόν
τάφο του στό Μεσολόγγι φιλοτέχνησε ὁ Γάλλος γλύπτης David
d’Angers καί ἕνας δρόµος τοῦ
............ σήµερα ἀκόµη φέρει τό
ὄνοµά του.
Α) Παρισιοῦ
Β) Κίτο
Γ) Ἑλσίνκι
Δ) Ντιαρµπακίρ
5) Στίς 10 Αὐγούστου 1953 σεισµός
καταστρέφει
τά
Ἑπτάνησα,
κυρίως Ζάκυνθο καί Ἰθάκη, µέ
871 νεκρούς, 1690 τραυµατίες καί
145.000 ἄστεγους. Ὑποθέστε ὅτι
τότε ὑπῆρχε ἰδιωτική τηλεόραση.
Πῶς θά κάλυπτε τό γεγονός;
Α) Θά εἶχαν ἀποκλειστικές εἰκόνες
ἀπό τόν τόπο τῆς βιβλικῆς καταστροφῆς µέχρι σήµερα.
Β) Θά πάθαιναν καρδιά ἀπό τή χαρά
τους οἱ διευθυντές εἰδήσεων
Γ) Θά ὀργάνωναν παγκόσµιο διαρκές
συνέδριο σεισµολόγων ἐπί ὀθόνης
Δ) Θά εἶχαν νά λένε γιά τίς εὐθῦνες
τοῦ Παπάγου µέχρι τήν αἰωνιότητα
6) Στίς 10/23 Αὐγούστου 1864 γεννιέται στίς Μουρνιές Χανίων ὁ
Ἐλευθέριος Βενιζέλος, ἡ µακράν
µεγαλύτερη πολιτική µορφή τῆς
νεότερης Ἑλλάδος καί προσωπικότητα διεθνοῦς ἐµβέλειας. Σέ ποιάν
ἄλλη βαλκανική πρωτεύουσα,
ἐκτός τῆς Ἀθήνας, βρίσκεται
προτοµή του;

Α) Στά Τίρανα
Β) Στό Βουκουρέστι
Γ) Στή Σόφια
Δ) Στό Βελιγράδι
7) Στίς 12 Αὐγούστου τοῦ 323 π.Χ.
πεθαίνει ὁ κυνικός φιλόσοφος
Διογένης ἀπό τή Σινώπη. Ὑπῆρξε
ὁ µεγάλος ἀναρχικός τῆς Ἀρχαιότητας, ἀπολύτως συνεπής µέ
τήν ἀπορριπτική τοῦ πολιτισµοῦ
φιλοσοφία του. Μέ τίς πράξεις
του γελοιοποίησε τίς κυρίαρχες
κοινωνικές συµβάσεις, καί µέ
τήν εἰρωνεία καί τό χιοῦµορ του
ἄφησε πλῆθος ἱστοριῶν - σχολίων
πάνω στά ἠθικά προβλήµατα.
Π.χ. ὅταν ρωτήθηκε ποιανοῦ ζώου
τό δάγκωµα εἶναι τό χειρότερο,
λέγεται πώς ἀπάντησε: «Ἀνάµεσα
στά ἄγρια, τοῦ ............................., καί
ἀνάµεσα στά ἥµερα τοῦ κόλακα».
Α) συκοφάντη
Β) µαλάκα
Γ) δηµαγωγοῦ
Δ) µητσοτάκη
8) Στίς 13 Αὐγούστου τοῦ 1968 ὁ
Ἀλέκος Παναγούλης προσπαθεῖ

νά ἀνατινάξει τό αὐτοκίνητο τοῦ
δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλου µά
ἀποτυγχάνει καί συλλαµβάνεται.
Καταδικάζεται σέ θάνατο, κρατεῖται πέντε χρόνια, τόν βασανίζουν
φριχτά, µά ἐκεῖνος καταφέρνει
νά γράφει ποιήµατα στό κελλί
του, κάποτε καί µέ τό ἴδιο του
τό αἵµα. Στήν µεταπολίτευση
συγκεντρώνει στοιχεῖα γιά
τή συνεργασία µέ τή Χούντα
ἐπώνυµων
τῆς
πολιτικῆς,
ὅπως ὁ Δηµήτρης Τσάτσος
καί ὁ ..............., τόν ὁποῖον
καί δείχνει ὡς αὐτουργό τοῦ
θανάτου τοῦ Παναγούλη (σέ
ὕποπτο τροχαῖο δυστύχηµα)
ἡ σύντροφός του Ὀριάνα
Φαλάτσι.
Α) Ἀνδρέας Παπανδρέου
Β) Κώστας Μητσοτάκης
Γ) Εὐάγγελος Ἀβέρωφ
Δ) Πέτρος Γαρουφαλιάς
9) Στίς 14 Αὐγούστου τοῦ
1974
ξεκινᾶ
ὁ
δεύτερος
«Ἀττίλας», µέ τούς Τούρκους
νά προωθοῦνται, εὔκολα ἤ
δύσκολα, στίς σηµερινές τους
θέσεις, καταλαµβάνοντας τό
35% τῆς Κύπρου (στόν πρῶτο
«Ἀττίλα», τόν προηγούµενο
µήνα, εἶχαν καταλάβει µόλις
τό 4%). Ποιά ἦταν ἡ φράση
τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ Κ.
Καραµανλῆ γιά τήν ἀδράνεια
πού ἐπέδειξε ἡ Ἑλλάς ἔναντι
τῆς τουρκικῆς ἐπίθεσης κατά
τῆς ἑλληνικῆς Μεγαλονήσου;
Α) Ἡ Κύπρος εἶναι µακρυά
Β) Ἡ Κύπρος εἶναι ἕνα
ἀνεξάρτητο κράτος

Γ) Τό ΝΑΤΟ ὑποσχέθηκε νά ἀποτρέψει τούς Τούρκους
Δ) Μέικ λάβ, νότ γουώρ
10) Στίς 24 Αὐγούστου τοῦ 1779
ἀπαγχονίζεται κοντά στό Βεράτι

ὁ Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός ἀπό
τούς Τούρκους. Τόν Κούρτ πασά
τόν εἶχαν δωροδοκήσει γιά
τήν ἐκτέλεση αὐτή οἱ Ἑβραῖοι
τῆς περιοχῆς, πού ἔβλεπαν τά
συµφέροντά τους νά θίγονται
ἀπό τή µεταφορά τοῦ παζαριοῦ
(Σάββατο ἀντί Κυριακῆς) καί ἀπό
τίς ἀναφορές τοῦ ἁγίου σ’ αὐτούς.
Στή διάρκεια τῆς ζωῆς του ὁ Ἅγιος
τῶν ραγιάδων κατάφερε νά χτίσει
210 ἑλληνικά σχολεῖα, νά φτιάξει
4.000 κολυµβῆθρες ἀπό δωρεές
πλουσίων γιά νά βαφτίζονται τά
ἑλληνόπουλα, νά ἀναθερµάνει
τήν πίστη χιλιάδων ρωµηῶν,
νά µπολιάσει χιλιάδες ἄγρια
δέντρα µετατρέποντάς τα σέ
καρποφόρα καί νά ἀπελευθερώσει
.............. ἑλληνίδες παραµάνες ἀπό
Τούρκους µπέηδες. Ἀφῆστε κατά
µέρος τίς σκέψεις γιά τό τί µπορεῖ
νά καταφέρει ΕΝΑΣ µονάχα
ἄνθρωπος καί συµπληρῶστε τόν
ἀριθµό πού λείπει.
Α) 15
Β) 150
Γ) 1.500
Δ) 15.000
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Β, 2Γ, 3Δ, 4Α, 5ΑΒΓΔ, 6Δ, 7Α, 8Γ, 9Α,
10Γ

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

16

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 16-8-2009

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Πλαστικό αντικείμενο του πόθου
To νέο έσκασε στην Προύσα. Στην περιοχή
Τσεκιργκέ η κάμερα ασφαλείας ενός 10όροφου
κτιρίου κατέγραψε τον 27χρονο Νατζι Κ. που
σαν μεταφορέας νερού, στο 1 λεπτό που το
ασανσέρ ήταν κενό ¨πηδούσε¨ την πλαστική

νταμιτζάνα του νερού. Από την εξέταση μάλιστα
του βίντεο της ημέρας, φάνηκε ότι έκανε το
ίδιο πράγμα δύο φορές την ίδια μερα σε δύο
διαφορετικούς πελάτες της πολυκατοικίας.
Τον πήγαν στον εισαγγελέα. Φαίνεται όμως
ότι ο ιατροδικαστής θα έκρινε πως ¨η ψυχική
υγεία της νταμιτζάνας δεν θίχτηκε¨ διότι
αφέθηκε ελεύθερος και θα δικαστεί αργότερα.
Φαίνεται πάντως πως κουβαλώντας συνέχεια
την νταμιτζάνα, η οποία κουνιόταν πέρα
δώθε, επηρρεάστηκε… Εδώ είναι Τουρκία,
μπορεί να γίνει. Αγκαλιάζοντας το πλαστικό
μπιτόνι μπορεί να του είπε ¨μη κουνιέσαι, και
συ θα το ευχαριστηθείς¨.
(26-7-09, αρθρ. Ντουντάρ, εφ. Μιλλιέτ)
(Σ. Σ.: Δείτε την διακωμώδηση της ιστορίας
στο Youtube χτυπώντας ¨Damacanayla Masturbasyon Yapan Adam¨)
Υπουργείο Τουρισμού: Welcome home!
Γερμανός 50χρονος τουρίστας που έκανε
βόλτα με την Τουρκάλα αγαπημένη του στην
λεωφόρο Ιστικλάλ του Πέραν στην Κων/πολη
δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι. Στις σκηνές
που καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας
φαίνεται ο κατηγορούμενος Ιμπραήμ Ακιόλ
να μαχαιρώνει τον Γκρέγκορ Κέρκελινγκ
όταν αυτός αρνείται να του δώσει χρήματα.
Ο Γερμανός τουρίστας έπεσε κάτω από τα
χτυπήματα και ο κατηγορούμενος συνέχισε
να τον μαχαιρώνει. Όταν έσπευσαν κάποιοι
περαστικοί ο Ακιόλ προσπάθησε να διαφύγει,
μα συνελήφθη. Ο τουρίστας μεταφέρθηκε στο
νοσοκομείο όπου και πέθανε.
(20-7-2009, εφ. Νέτγκαζέτε)
Τα ίδια κόλπα και στη Βουλγαρία
Στο χωριό Σλαβιάνοβο της περιοχής Πόποβο
στην Βουλγαρία, θα κατεδαφιστεί μνημείο
που παράνομα ανεγέρθηκε προς τιμήν των
πεσόντων Οθωμανών στρατιωτών των
Βαλκανικών πολέμων. Το μνημείο που
βρίσκεται έναντι του τζαμιού, ανηγέρθη από
τη ¨Βουλγαρική Ερυθρά Ημισέληνο¨. Το
μνημείο είναι από πέτρα, έχει ύψος 6 μέτρων,
πλάτος 2 και είναι σε σχήμα πυραμίδας. Ο
διευθυντής του Ιστορικού Μουσείου του
Πόποβο υπέβαλε μήνυση και είπε πως βγήκε
απόφαση για κατεδάφιση. Ο εκπρόσωπος
της ¨Βουλγαρικής Ερυθράς Ημισελήνου¨ που
τράβηξε την προσοχή με το μνημείο προς
τιμήν των Οθωμανών στρατιωτών, δήλωσε
πως σκοπός του συλλόγου είναι να βοηθήσουν
τους φτωχούς ανθρώπους..
(9-7-2009, εφ. Νέτγκαζέτε)
(Σ.Σ.: Να παίρνουμε μαθήματα απ’ τη Βουλγαρία, τα ίδια κόλπα ετοιμάζουν για εδώ με
μνημεία για φανταστικούς Τούρκους ήρωες)
kyneg@otenet.gr

Μ.Κ.

Ἀντιφωνήµατα
10 µέλη τοῦ Κογκρέσου ρωτᾶνε (27/7/09)
τόν Μπερνάκε γιά τόν ρόλο τῆς ὁµοσπονδιακῆς Τράπεζας Fed στήν ἐπιστροφή τῆς Goldman Sachs στά ὑπερκέρδη

Περί ἑλληνικότητας τῶν ὁµογενῶν µας
καί τῶν ...λαθροµεταναστῶν ἀναρωτιέται κάποια Lina Ventura! Πῶς οἱ πρῶτοι
θεωροῦνται Ἕλληνες κι οἱ ἄλλοι ὄχι;!

Θέλουν φαίνεται νά βεβαιωθοῦν ὅτι αὐτό σήµαινε γιά τούς µεγαλοµπεζαχτᾶδες «κρίση»: Μιά ἀδιαθεσία πού περνάει
µόνο µέ δηµόσιο χρῆµα.

Νά βοηθήσουµε τήν καηµένη τήν
πανεπιστηµιακό τοῦ ΚΕΜΟ: Νά, καλέ,
ἐσύ π.χ. δέν ἔχεις καµµία σχέση µέ τήν
Ἑλλάδα. Κατάλαβες τώρα;

Ὥστε πλήρωνε δηµοσκοπήσεις ὁ Σαρκοζί
στή Γαλλία! Μά τί λέτε, ἀφοῦ πρόκειται
γιά τήν ἐπιστήµη τῆς Στατιστικῆς!
Λαδώνεται ποτέ ἕνας ἐπιστήµων;

Τόν Γενάρη καταργεῖ ἡ ΕΕ τή βίζα γιά
τούς Σκοπιανούς! Θά λουστοῦµε ὅλη
τήν πρακτοράντζα τοῦ ψευτοµακεδονισµοῦ ἀδιαµαρτύρητα; Τό ὑπέξ τί λέει;

Mετά τούς Γερµανούς καί οἱ Ἄγγλοι
διαπιστώνουν ὅτι οἱ 4.000 (!) χοντροί φαντάροι τους δέν κάνουν γιά τίποτε στό
Ἀφγανιστάν. Σκέφτεστε τούς Ἕλληνες;!

Καί προσωπικά του κεφάλαια προωθεῖ
ὁ Σουηδός ΥΠΕΞ Κάρλ Μπίλντ. ὄντας
µέτοχος τοῦ East Capital στήν Τουρκία,
σέ ἑταιρεῖες (καί) τοῦ Στρατοῦ (ΟΥΑΚ )

Κουΐζ: Ποιά µεσανατολική χώρα κάλεσαν οἱ πραξικοπηµατίες τῆς Ὀνδούρας
νά ἐκπαιδεύσει παραστρατιωτικούς;

Ὁπότε ὁ φιλοτουρκισµός του, πού λέτε,
ἀποδεικνύεται κοινός φιλοτοµαρισµός.
(Ἤ µήπως ἐννοεῖτε πώς οἱ Τοῦρκοι εἶναι
τοµάρια;!!!)

Ἡ Kitat Konenut New York εἶναι παραστρατιωτική ὁµάδα πού φέρνει βετεράνους ἀπό τό Ἰσραήλ γιά νά ἐκπαιδεύει
ἀµερικανοεβραίους (31/7 - 9/8 τό σεµινάριο). Νά µήν ἀµυνθοῦν οἱ καηµένοι;

Γιά τό σύνθηµα «Ἑλλάς Ἑλλάς σκέπασε
κι ἐµᾶς» τιµωρήθηκαν Κύπριοι ἐκπαιδευτές στήν Ἐθνική Φρουρά! Ἅκου τί θεωρεῖ
κολάσιµο τό κυβερνόν κοπριταριό!

Τήν «ἀντίσταση» θυµήθηκε ὁ Ἀµπάς στό
συνέδριο τῆς Φατάχ. Γιαυτό λέτε πῆραν
οἱ παρατρεχάµενοί του τίς Μερσεντές,
γιά νά ταµπουρώνονται πίσω τους;

Μίζες γιά τόν ΟΤΕ σέ δουλειές τῆς συµµαχίας Intracom - Siemens, δίνονταν
ἀπό τόν ἴδιο τόν Κόκκαλη, καταθέτει ὁ
Κουτσενρόιτερ. Καί οὐδείς σχολιάζει!

Σταµάτησε ἡ Κίνα τά ...θεραπευτικά
ἠλεκτροσόκ κατά τῆς ἐξάρτησης ἀπό τό
Internet. ἦταν, λέει, ἀναποτελεσµατικά!
(Γιατί δέν δοκιµάζουν τή σταύρωση;)

Δικηγόρος τῆς Ζῆµενς: «Τά µάρκα
διαµόρφωναν πολιτικό τοπίο φιλικό γιά τά συµφέροντά µας». Κι
αὐτό τό ἔκανε ὁ... Βαρθολοµαῖος
καί ὁ ...Γείτονας;;;!!!

Φυσικά καί θά περνοῦσε ἀπό τήν τούρκικη ΑΟΖ τοῦ Εὐξείνου ὁ South Stream,
ἀπ’ τήν οὐκρανική θά περνοῦσε;
Μετά τό 1955 ἦρθαν τά Ἴµια καί ἡ Ρῶ νά
ἀποδείξουν ὅτι στήν Τουρκία οἱ ἐκτός
τῆς ΜΙΤ δηµοσιογράφοι σπανίζουν. Κάτι
ξέρουµε ἄλλωστε κι ἐµεῖς στή Θράκη...
Γιά τόν Ἀλβανό πού συνελήφθη ἀφοῦ
βίασε 12χρονη στή Λῆµνο τί λένε οἱ
µεταναστοπατέρες; Παραβιάζουµε τό
ἀνθρώπινο δικαίωµά του στό σέξ;

ὁµοφυλόφιλους, ἀφοῦ τήν τροπολογία
τοῦ ΠαΣοΚ ψήφισε µόνον ὁ ΣΥΝ. Ἡ
ὑπόσχεση Βαλλιανάτου βγῆκε τζούφια.
Σάν πορδή ἀπό χαλασµένο σφικτήρα.
Ἐνδιαφέρον τό ἐρώτηµα ξανθιώτικης
ἐφηµερίδας: Γιατί ὅλες οἱ µελέτες τοῦ
δήµου πᾶνε στόν (συνεταῖρο τοῦ ἀντιπρύτανη Καραµπίνη) κ. Πλέσια; Γιατί;
Πρόγραµµα «Ἐδαφικῆς (!) Συνεργασίας»
µέ τήν νότιο, τουρκοκατοικηµένη Βουλγαρία ξεκινᾶ ἡ ὑπερνοµαρχία στήν
Ξάνθη. Ἄραγε ποιά κέρδη εἴχαµε στά
10 χρόνια τέτοιων προγραµµάτων, πέρα
ἀπό τό θόλωµα τῶν συνόρων;
Ἔχει θέση ὁ Ἀριστοφάνης σέ παράσταση
µειονοτικοῦ σχολείου; Ναί, εἶπαν στή
Χρύσα Ξάνθης, ἄν ἔχει τούρκικα ὀνόµατα πρωταγωνιστῶν! Καί µαταιώθηκε.
Ἡ καλλιτέχνις Εὔα Στεφανῆ, κόρη τοῦ
πρώην ὑπουργοῦ, φέτος δέν θά αὐνανιστεῖ µέ ὑπόκρουση τόν ἐθνικό µας ὕµνο.
Ἄλλα σκύβαλα τήν ἐξιτάρουν:
Ἡ λάσπη τῶν Κρηνίδων Καβάλας, ὅπου
παρουσίασε τή «Μαύρη Ἀκρόπολη», παραπέµποντας στόν Μάρτιν Μπέρναλ, καί
κάτι ἄλλες γουρουνιές πού ξεχνῶ τώρα.
Ξανά ρωτά τό ΥΠΕΠΘ γιά τή µειονοτική
ἐκπαίδευση ὁ Μάντατζη, ξανά ὀνοµάζει
βουλγάρικα τά ποµάκικα τραγούδια! Ρέ
Τσετίν, τό κέρατό µου µέσα, 3 συλλαβές
εἶναι: Πο-Μά-Κοι. Γιά ξαναδοκίµασε!...

Τήν κατάρριψη πού ἐπί χρόνια
δέν τολµήσαµε, συστήνει ὡς
φάρµακο κατά τῶν τουρκικῶν
παραβιάσεων στό Αἰγαῖο ὁ Παπαθεµελῆς, ἔστω καί τώρα

Τό βλέπετε αὐτό τό κτίσµα, τῆς «κρήνης
τοῦ Χιλµή» στό ὕψωµα Χίλια; Ἔ, δέν θά
τό ξαναδεῖτε! Κατεδαφίστηκε ὡς αὐθαίρετο ἀπό τίς ὑπηρεσίες τῆς Περιφέρειας
ΑΜ-Θ καί φαντάζεστε τί λύσσα βγάζει ὁ
Σύµφωνο συµβίωσης γιόκ γιά προξενικός Τῦπος κατά τοῦ Δ. Σταµάτη!...
Συµφωνοῦµε ἀπολύτως. Γιατί ἄν
ἀποφεύγεις ἀπό φόβο τίς ἐνέσεις,
µεθαύριο πού θά χρειάζεται ἐγχείριση τί θά κάνεις;

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΗ ΧΥΔΑΙΟΤΗΤΑ
Δεν το ’χα βέβαια σκοπό να ψυχοπλακωθούμε σήμερα - ακόμη
καλά-καλά δεν γυρίσαμε άλλωστε από τις διακοπές και άπασαν
την συμπαρομαρτούσαν εύθυμον χαζοραθυμίαν - αλλά ασφαλώς
όσο κι αν θες ν’ αγιάσεις… Η βλακεία εξάλλου και η αθλιότητα
του πλέον γελοίου ανθυποκρατιδίου επί της γης δεν γνωρίζουν
φυσικά διακοπές και σχόλες! Είναι πάντα εκεί, πανσθενείς και
ανίκητες, και τις 365 μέρες του χρόνου…
Και είναι αλήθεια βέβαια ότι είχαμε ξεχαστεί για λίγο - επειδή
ακριβώς εννοείται προσπαθήσαμε να ξεχαστούμε, για λόγους
καθαρά ψυχοθεραπευτικούς. Ετούτο το καταραμένο έντυπο
άλλωστε που πιάνετε στα χέρια σας κάθε 15 μέρες δεν φτιάχτηκε
για να αναλίσκεται σε σαχλεπίσαχλες - και συνεπώς ανώδυνες
- πομφόλυγες. Γεννήθηκε για να ταράζει και επομένως και για να
ταράζεται, για να πρήζει τα συκώτια πρώτα απ’ όλα των ίδιων των
ανθρώπων που το κουβαλούν στις πλάτες τους ή συνεργάζονται
μ’ αυτό ή και απλά το στηρίζουν. Αν νομίζετε ότι η αλήθεια (αυτά
τα ψήγματα έστω αλήθειας που κομίζει ο Αντιφωνητής) είναι
- μέσα στα εξοργίζοντά της αποκαλυπτήρια - βασανιστική για
όλους εσάς, να είστε σίγουροι ότι πρωτίστως είναι βασανιστική
για εκείνους που τη μεταφέρουν εντύπως μπροστά στα μάτια σας.
Γι’ αυτό και σχωρνάτε μας για όσες φορές υπερβαίνουμε τα όρια
και για την ενίοτε βέβηλη γλώσσα μας και για τις συχνές λεκτικές
υπερβολές μας. Ψυχοθεραπεία μας ίσως να είναι τελικά κι αυτή,
ψυχοθεραπεία για κάποιους που με τόσα που ακούν και βλέπουν

καθημερινά θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες ακόμη και να
γυρνούν ενδεχομένως αλλόφρονες μ’ ένα καλάσνικοφ στους
δρόμους. Η μόνιμη πιθανώς αυτοψυχοθεραπεία μας…
Προσπαθήσαμε να ξεχαστούμε λοιπόν. Να ξεχαστούμε λίγο
περισσότερο μέσα στη θερινή ραθυμία. Και όχι φυσικά ότι
δεν ήρθαμε πάλι και μέσα στις διακοπές αντιμέτωποι με την
απερίγραπτη νεοελλαδίτικη καφρίλα - είτε μιλάμε για τον γνωστή
νεοελληνέζικη καρικατούρα που οδηγεί την Κομπρέσορ στις
τέσσερις το πρωί με την (επίσης γνωστή) καφροσκυλομουσική
του στα 380 ντεσιμπέλ, είτε για τον έτερο κάφρο που αμολάει
στις αμμουδιές 19,5 τόνους απόβλητης σκουπιδοσαβούρας
(ευφυής πράγματι και η επιγραφή στο Πλατανίτσι της Σιθωνίας
«Παρακαλούμε μη θάβετε τα αποτσίγαρά σας στην άμμο - Δεν
πρόκειται να φυτρώσουν»). Από τα πολλά-πολλά ωστόσο
καταφέραμε πράγματι να ξεχαστούμε για λίγο, σ’ αυτήν την
εκούσια (σχεδόν απεγνωσμένη) και τόσο αναγκαία απόπειρα
μιας σύντομης αποτοξίνωσης…
Δώρον άδωρον ωστόσο, γιατί η επιστροφή στη χυδαιότητα
επανέφερε άρδην και ασκαρδαμυκτί τις τοξίνες μας και πάλι στο
κόκκινο. Το πολιτικό σκηνικό του αστείου μορφώματος, που
εδώ και πολλά χρόνια παράγει μόνο απατεώνες και ασυνάρτητη
αθλιότητα, πάντα υπό τοιαύτην κατάρρευσιν, ώστε ν’ απορείς
ποιο θαύμα του ετάζοντος καρδίας και νεφρούς μας κρατάει
ακόμα και δεν παραδίδουμε οριστικά το πανάθλιο πνεύμα μας
μες στα συντρίμια.
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