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Ἡ 29η Ἰανουαρίου καί
ἡ παραµυθολογία της

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ἕνας καταχρεωµένος
µεγαλοϊδιοκτήτης

Πόσα εἶναι τά συνολικά χρέη τοῦ δήµου
Κοµοτηνῆς σήµερα; Δέκα ἑκατοµµύρια;
Εἴκοσι; Τριάντα; Οἱ ἀπόψεις διίστανται,
κάτι ἄλλωστε πού συµβαίνει καί µέ τό
ἴδιο τό ἑλληνικό Δηµόσιο, τοῦ ὁποίου ὁ
πραγµατικός δανεισµός φηµολογεῖται
κάπου µεταξύ 320 ἑκ. καί 1,1 τρισ. εὐρώ!
Τό ἀπίστευτο µέ τόν οἰκεῖο µας Δῆµο εἶναι
ὅτι χρωστάει καί δανείζεται µέ αὔξοντα
ρυθµό, ἐνῶ παράλληλα διαθέτει τεράστια
περιουσία ἀκίνητη. Ἐντελῶς ἀκίνητη, ὅµως,
συχνά ἄγνωστη καί ἐνίοτε εἰσπρακτικά
νεκρή! Δεκάδες ἐνοικιαζόµενα καταστήµατα, κατοικίες, ἀγρούς, βοσκοτόπια...
Πόση ἀκριβῶς ΚΑΝΕΙΣ δέν ξέρει.
Ἀπό τό 1924 πού ἱδρύθηκε ὁ δῆµος, µέχρι τό
1968 δέν ἔγινε τίποτε γιά τήν καταγραφή
της. Ἐπί χούντας καταρτίστηκε τό δηµοτικό
Κτηµατολόγιο (1971), τό ὁποῖο ὑποτίθετο
ὅτι θά ἐνηµερωνόταν (Π.Δ. 258/85) κάθε
χρόνο. Σήµερα, 39 χρόνια µετά, δέν ἔχει
γίνει τίποτε ἀπολύτως, παρότι τό ἄρθρο 183
τοῦ Ν.3463/06 ὑποχρεώνει τούς Ο.Τ.Α. νά
καταγράψουν ὅλη τήν ἀκίνητη περιουσία
τους!
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Βλὰξ ἄνθρωπος
ἐπὶ παντὶ λόγῳ
ἐπτοῆσθαι φιλεῖ

«Γιορτάστηκε» µέ τριήµερες ἐκδηλώσεις
στή Θράκη ἡ ἐπέτειος πού προσπαθοῦν νά
καθιερώσουν οἱ τουρκόφρονες ὡς «Ἡµέρα
Ἐθνικῆς Ἀντίστασης». Παραστήκαµε
στήν πολυπληθή τους ἐκδήλωση στό
κέντρο ΦΙΛΙΑ. Εἴδαµε τά ἐκτιθέµενα
ντοκουµέντα, παρακολουθήσαµε τήν
προβολή, ἀκούσαµε τίς ὁµιλίες.
Ποιό θά µποροῦσε νά εἶναι τό συµπέρασµα
ἑνός ἀµερόληπτου τρίτου; Ὅτι πράγµατι
µέχρι τό 1990 στεροῦνταν κάποιων
δικαιωµάτων (ἀντίποινα τοῦ ἑλληνικοῦ
κράτους γιά ὅσα ἀπείρως χειρότερα
γίνονταν στήν Πόλη). Ὅτι ἡ διεκδίκηση
τῶν δικαιωµάτων ἔφερε µιά κοινωνική
ἀναστάτωση, καθώς συνδεόταν πάντα
µέ τήν γείτονα χώρα. Ὅτι αὐτό πού
παρουσιάζουν ὡς «πογκρόµ» ἦταν ἕνα
ξέσπασµα σέ µερικές δεκάδες βιτρίνες,
δύο ἀνοιγµένες µῦτες κι ἕνα πληγωµένο
κεφάλι (χαρακτηριστικές οἱ φωτογραφίες
στήν ἐκδήλωση) κι Ο ΜΟΝΟΣ ΝΕΚΡΟΣ
ἐκείνων τῶν ἐκτρόπων ἦταν ἕνας φρικτά
δολοφονηµένος πλειονοτικός (ὁ Ἄγγελος
Σολακίδης). Τί νόηµα ἔχουν λοιπόν σήµερα
οἱ ἡρωϊκοί δεκάρικοι, τά σωβινιστικά
κηρύγµατα καί οἱ ἀναµοχλεύσεις παθῶν;
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Ποῦ εἶναι ἐκεῖνο τό περιλάλητο φαινόµενο τοῦ θερµοκηπίου, ρέ ἀπατεῶνες; Πόσο ἀκόµα πρέπει νά περιµένουµε;

(Βλ. ρεπορτάζ στή σελίδα 7)

Η ΑΪΤΗ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΤΕΣ ΜΑΣ

Τό µάθηµα τῶν Χανίων

Τά ρατσιστικά στερεότυπα πού κρατᾶ ἀκέραια µέσα του κάθε
κοκκινωπός, ξέχειλος κῶλος, βολεµένος στόν καναπέ τῆς
τηλεόρασης - ὅσο καί νά τά ξορκίζει µέ τίς πολυπολιτισµικές
του πορδές - ἐκδηλώθηκαν καί πάλι µέ ἀφορµή τήν Ἁιτή. Ἡ
εἰκόνα πού ἀναδίδουν τά διεθνῆ ΜΜΕ εἶναι µέσες - ἄκρες
αὐτή: κάποιοι ξεσαλωµένοι µαῦροι λεηλατοῦν τό πᾶν καί εἶναι
ἀδύνατον νά χειριστοῦν τήν κατάσταση πού προέκυψε µετά
τόν σεισµό. Παράλληλα, κάποιοι λευκοί ἔρχονται (ἀπό τίς
ΗΠΑ) νά τούς βοηθήσουν ἀλλά πρέπει πρῶτα νά τούς βάλουν
σέ τάξη πρίν τούς εὐλογήσουν µέ τά ψίχουλα τῆς βοήθειας καί
τά περίσσια ξένα στρατεύµατα. Θά ‘θελα νά δῶ µιά ἀνάλογη
κατάσταση σέ µιά συστηµική, ἀνεπτυγµένη χώρα, µετά ἀπό 12 βδοµάδες ἀφαγίας ἑκατοντάδων χιλιάδων ἀνθρώπων, τί θά
γινόταν. Τώρα βεβαίως ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς καθένας µπορεῖ νά
συνεχίζει νά ὀµνύει στήν «ἱερότητα» τῆς ἀτοµικῆς περιουσίας
καί φυσικά νά λέει ὅ,τι θέλει...

Ὅταν στίς 5 καί στίς 16 Ἰανουαρίου
µαθεύτηκαν οἱ δύο ἀπόπειρες ἐµπρησµοῦ
τῆς ἑβραϊκῆς συναγωγῆς στά Χανιά (1), δέν
γράψαµε λέξη. Ὄχι φυσικά γιατί φοβηθήκαµε
τό θέµα ἤ θέλαµε νά τό ἀποφύγουµε, ἀλλά γιατί
ἁπλῶς δέν µπορούσαµε νά τεκµηριώσουµε τή
γνώµη µας. Τώρα πού ἡ Ἀστυνοµία ἐξιχνίασε
τήν ὑπόθεση, συλλαµβάνοντας δύο Ἄγγλους (κι
ἕναν Ἕλληνα πού ὁµολόγησε) καί ἀναζητώντας
δύο Ἀµερικανούς (2), µποροῦµε νά ποῦµε τήν
- ἀπό τότε - ἄποψή µας χωρίς νά θεωρηθοῦµε
προκατειληµµένοι ἤ φαντασιόπληκτοι: Ἦταν
µιά καραµπινάτη προβοκάτσια, µέ στόχο τήν
δυσφήµηση τοῦ Κρητικοῦ (καί τοῦ Ἑλληνικοῦ
εὐρύτερα) λαοῦ καί τήν ἀναπαραγωγή τοῦ
γνωστοῦ προπαγανδιστικοῦ ὑλικοῦ περί
«Ἑβραίων αἰωνίων θυµάτων» κτλ κτλ. Τά τόσα
παραδείγµατα ἀπό τήν διεθνή ἐµπειρία (τήν
γαλλική, π.χ., µέ τούς αὐτοτραυµατισµούς, τούς
αὐτοεµπρησµούς, τά ψευδεπίγραφες ἐπιθέσεις
στό µετρό κτλ) βοοῦσαν γιά τή σκηνοθεσία.
Ἄλλωστε, ὅπως εἶπε κι ὁ διευθυντής τῆς Συναγωγῆς Νίκος Χαναάν Σταυρουλάκης, «µετά τό
κακό ἔρχεται κι ἕνα καλό: οἱ Χανιῶτες ἔχουν
καταλάβει σοβαρά πλέον ἀρκετά πράγµατα καί
βλέπουν τή Συναγωγή πιά ὡς χανιώτικη»! Νά
σᾶς τό µεταφράσω; «Καταλάβατε τώρα ὅλοι οἱ
ἰθαγενεῖς τό γιατί φτιάχτηκε ἡ Συναγωγή στά
Χανιά; ∆έν ἔγινε γιά νά λατρεύεται ἐκεῖ ὁ Θεός

Τόνυ, ζοῦµε
ἔτσι νά σέ δοῦµε!
Μετά τήν 10ωρη ἀπολογία
τοῦ Τόνυ Μπλαίρ στήν
Ἐπιτροπή γιά τήν εἰσβολή
στό Ἰράκ, δέν ξέρουµε τί
ἀκολούθησε. Πάντως ἐµεῖς
ἐλπιζουµε νά καταλήξει
ὅπως βλέπετε δίπλα. Τόσο
αἷµα, τόση καταστροφή,
τόσος πόνος ὄχι ἐπιτρέπει ἐπιβάλει τή θανατική ποινή
στούς πρωταίτιους.

ἀπό κάποιαν θρησκευτική κοινότητα - ἀφοῦ
δέν ὑπάρχει ἄλλωστε - ἀλλά γιά νά λατρεύεται
ἡ ἱερή ἀγελάδα τοῦ µετανεωτερικοῦ κόσµου,
ὁ πολιτικός σιωνισµός. Εἶναι ἕνα σηµάδι τῶν
ἀφεντικῶν πού εἶναι χανιώτικο, µέ τήν ἔννοια
ὅτι (καί) τά Χανιά τούς ἀνήκουν. Κανείς δέν τό
ἀγγίζει, κανείς δέν τό ἀγνοεῖ».
Σύµφωνα µέ τήν Ἀστυνοµία, στήν
ὁποίαν ἀξίζουν συγχαρητήρια γιά τήν ἐπιτυχία
της, «δέν ὑπάρχουν στοιχεῖα περί ἀκροδεξιᾶς
ἔνταξης τῶν δραστῶν ἀλλά εἶχαν προσωπικές
θέσεις καί ἀντιπάθεια ἔναντι τῆς συναγωγῆς»!
∆ηλαδή; Τέλος πάντων, ὁ νοῶν νοήτω, δέν
θά περιµένουµε ἀπό ἕναν ἁπλό Ἀστυνόµο νά
ξεµπροστιάσει τίς ὑπηρεσίες τῶν ἀφεντικῶν,
ὅταν δέν διανοοῦνται νά τό κάνουν οἱ πολιτικοί
(οὔτε ὑπονοούµενο τόλµησαν νά ἀφήσουν
στίς 27/1, ὅταν παρέστησαν στίς τελετές γιά τό
«Ὁλοκαύτωµα»). Χαρακτηριστική καί ἡ δειλία
τοῦ Χρυσοχοΐδη ὅταν ἀπολογήθηκε στή Wall
Street Journal (“Greece Protects Its Minorities”,
26/1/2010) χωρίς νά τολµήσει κἄν νά ἀναφέρει
ὄχι τό ἐνδεχόµενο τῆς προβοκάτσιας ἀλλά οὔτε
κἄν τἠν ἐθνικότητα τῶν δραστῶν!!! Ἄραγε
οἱ ἴδιοι Ἀγγλοαµερικανοί νά εἶχαν κάψει καί
τό «Κοινωνικό Στέκι τῶν Μεταναστῶν» στήν
πόλη, ὅπου πάλι εἶχαν ἀναζητηθεῖ ἐθνικιστές
καί ἄλλα τέρατα; ∆έν ὑπάρχουν τέτοια
στοιχεῖα ἀκόµη, ἀπάντησε ἡ Ἀστυνοµία. Λέτε
οἱ λεγάµενοι νά εἶχαν κι αὐτοί προσωπικά µέ
τούς ...λαθροµετανάστες;
Συνέχεια στή σελίδα 2
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Το ελληνικό σύνδρομο καταδίωξης:
από τη μεγαλαυχία στην παραγνώριση,
τη μειονεξία και την εθελοτυφλία…
Το σύνδρομο καταδίωξης της Ελλάδας
από τα «διεθνή κέντρα αποφάσεων»
βρίσκει ιδιαίτερη απήχηση όχι μόνο σε
πολλούς Έλληνες αλλά και στα ελληνικά
μέσα ενημέρωσης. Ως δημοσιογραφικό
θέμα επανέρχεται τακτικά ανά περιόδους.
Ευρεία έκταση είχε πάρει, για παράδειγμα,
κατά την περίοδο προ των ολυμπιακών
αγώνων του 2004, με τις συνεχείς αναφορές
στα ξένα ειδησεογραφικά μέσα που
αμφισβητούσαν την ικανότητα της χώρας
μας να διοργανώσει τους αγώνες. Σήμερα
η καταδιωκτική μανία επανέρχεται στο
προσκήνιο με αφορμή την αντιπροσωπεία
των ελεγκτών της Κομισιόν, οι οποίοι
μετέβησαν στην Ελλάδα προκειμένου
να αποκτήσουν αμεσότερη αντίληψη
αναφορικά με τα πραγματικά στοιχεία της
ελληνικής οικονομίας, που παρουσιάζονται
ασαφώς και με αλληλοαναιρούμενους
αριθμούς από τις διαφορετικές ελληνικές
κυβερνήσεις.
Η έλευση την Ευρωπαίων ελεγκτών
στη χώρα μας συνοδεύτηκε από
δημοσιογραφικές «πληροφορίες» περί
«ιταμής» τους συμπεριφοράς απέναντι
στους
Έλληνες
αρμοδίους,
περί
προσβολών και γενικότερης υποτιμητικής
στάσης. Παρά τους ισχυρισμούς των
δημοσιογράφων πως η ενημέρωσή τους
πηγάζει από υπουργούς της ελληνικής
κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
κ. Γιώργος Πεταλωτής διέψευσε τις
πληροφορίες: «Δεν υπάρχουν τέτοιες
συμπεριφορές, ούτε υπήρξαν, αλλά και ούτε
θα γίνονταν αποδεκτές από την ελληνική
πολιτεία και την ελληνική κυβέρνηση»
(8/1/2010). Όμως ανεξάρτητα από το πόσο
αληθινές ή πλαστές ήταν οι υποτιθέμενες
εξευτελιστικές συμπεριφορές των ξένων
απέναντί μας, περισσότερο προσβλητική
θα έπρεπε να θεωρείται η συγκεκριμένη
εγχώρια μετατόπιση του ζητήματος από
την οικονομική ουσία των γεγονότων σε
μία ψευτοηθική θεώρησή τους.
Η
εκδήλωση
υποτιμητικών
συμπεριφορών δεν μπορεί να αποκλειστεί.
Η αλαζονεία, η κομπορρημοσύνη είναι
στοιχεία της ανθρώπινης φύσης, κι

ΑΣΠΡΑ ΜΑΛΛΙΑ

εκφράζονται ιδίως στις περιπτώσεις
που οι άνθρωποι θεωρούν ότι απέναντί
τους
βρίσκονται
«υποδεέστεροί»
τους, «τριτοκοσμικοί», «απολίτιστοι»,
«πρωτόγονοι». Δεν αποκλείεται λοιπόν
κάποιοι Ευρωπαίοι «ετέροι» μας όντως
να αισθάνονται ότι απευθύνονται σε
«τριτοκοσμικούς»
όταν
συνομιλούν
με τους Έλληνες αρμοδίους. Ας μην
παραγνωρίζεται όμως πως και πολλοί
Έλληνες εκδηλώνουν αντίστοιχες τάσεις
απέναντι σε αλλοεθνείς. Πόσο οικεία
απ’ την πολυχρησία δεν μας είναι πλέον
η γραφική αντίληψη περί του ελληνικού
έθνους με την πλούσια πολιτισμική
παράδοση, που παρήγε αριστουργήματα
όταν οι αλλοεθνείς «πίθηκοι» ζούσαν
ακόμη στα δέντρα!
Η υιοθέτηση ανάλογων στάσεων από τους
ανθρώπους, σ’ όποια εθνικότητα κι αν
ανήκουν, είναι ενδεικτική της παιδείας τους
ή – μάλλον – της απαιδευσίας τους. Όποιοι
εκδηλώνονται υποτιμητικά απέναντι
στους υπόλοιπους, απλώς αποκαλύπτουν
τη δική τους ανεπάρκεια, τη μειονεξία, τη
μικροψυχία, τη στενομυαλιά. Ο πνευματικά,
ψυχικά και ηθικά ανώτερος άνθρωπος δεν
ψάχνει αφορμές για να διατυμπανίσει
το δικό του μεγαλείο απέναντι σε όσους
αντιμετωπίζουν
προβλήματα.
Είναι
ανεκτικός, επιδεικνύει κατανόηση, σύνεση
και μετριοπάθεια. Στις περιπτώσεις
λοιπόν που ένας άνθρωπος καλείται ν’
αντιμετωπίσει συνομιλητές αλαζόνες, στο
χέρι του είναι η στάθμιση του χαρακτήρα
τους και ο βαθμός σημασίας που θα
αποδώσει στα λεγόμενα και στις πράξεις
τους. Με άλλα λόγια, αν οποιοσδήποτε
βρεθεί αντιμέτωπος με το θράσος και
την υπεροψία, στο χέρι του είναι να
αποδώσει στις αντίστοιχες συμπεριφορές
την αρμόζουσα σημασία, δηλαδή να τις
αγνοήσει. Αυτό ισχύει για κάθε άνθρωπο,
κατ’ επέκταση και για κάθε πολιτικό: στην
υπεροψία επιφυλάσσεις την ανυποληψία.
Άλλωστε,
το
χαρακτηριστικότερο
παράδειγμα αντίστοιχων μικροτήτων δεν
χρειάζεται να το ψάχνουμε σε μακρινά,
ξένα δίκτυα ενημέρωσης. Τη μικροπρέπεια
στα δελτία ειδήσεών
του την έχει εξελίξει
σε
επιστήμη
το
ελληνικό τηλεοπτικό
κανάλι «Star channel».

Του πήρε καιρό
να βγεί απ το οστρακοφόρο
κρατώντας σφιχτά ενα στραγγισμένο γέλιο
μιά όψη σφίγγας
πίσσα στα μάτια
πηχτή την ανάσα
και,πανάθεμα,μιά κραυγή
για τα χαμένα χρόνια.
Στο έλιγος του φεγγαριού
γοργά εβρήκε τα κουράγια,
το μείζον κούρσεψε το τριμμένο του ρούχο
κι άρχισε τις βόλτες στα μουράγια.
Να δεί,να ξαναδεί
τα κόκκινα ,τα ρόζ ,τα λαβωμένα γύρω του γαλάζια...
Τα μαλλιαρά ,τ ασήμαντα
ποδοπατά με σθένος
δρασκελίζει με ορμή ανάπηρες ιδέες
η σφίγγα-όψη του πλατάγιασε
και νάτον πάλι εμπρός μου
να λιχνίζει σθεναρά,ντυμένος στα λευκά
λέξεις γνωστές απ τα παλιά
πούχουν(ξέρουμε εμείς)φουντωτά άσπρα μαλλιά.

Αντώνης Μπουντούρης

Πόσο υποχρεωμένος όμως είναι κανείς να
το αντιμετωπίζει με σοβαρότητα;
Το ενδιαφέρον ωστόσο της υπόθεσης
είναι πως ενώ όταν γίνεται αναφορά
στις υπαρκτές ή ανύπαρκτες λοιδορίες
των ξένων σε βάρος της χώρας μας τα
αντανακλαστικά μας ενεργοποιούνται κι
αισθανόμαστε προσβλημένοι, αντίστοιχες
επισημάνσεις που προέρχονται από
εγχώριες πηγές εκλαμβάνονται είτε σαν
φυσιολογικές είτε, πολύ περισσότερο,
συνεγείρουν τη συγκατάνευσή μας. Ας
γίνεται εξίσου ακραίος ο δημοσιογράφος κ.
Γιώργος Αυτιάς, όταν από την πρωινή του
εκπομπή ξιφουλκεί εναντίον των Γερμανών

και υπόσχεται να τους «περιποιηθεί»
για τις αιτιάσεις τους απέναντι στην
οικονομική μας διαχείριση, καθώς θυμάται
τις πολεμικές αποζημιώσεις που οφείλουν
στη χώρα μας από την εποχή του Β΄
Παγκόσμιου Πολέμου. Ας παραβλέπει ο
κ. Αυτιάς ότι οι εποχές προχωρούν, ότι οι
συνθήκες αλλάζουν, ότι χώρες που ανήκαν
παλιά σε αντίπαλους σχηματισμούς
τώρα συνεργάζονται. Ας παραβλέπει ο κ.
Αυτιάς πόσοι Έλληνες μετανάστευσαν στη
Γερμανία κι εργάστηκαν υπό συνθήκες
νομιμότητας, εργασιακής, υγειονομικής
και συνταξιοδοτικής ασφάλειας. Ή ας
παραβλέπει ο κ Αυτιάς τα ποσά που έχουν
εισρεύσει από τη Γερμανία στην Ελλάδα
στο πλαίσιο της Ε.Ε. κι έχουν κατασπαληθεί
από τη χώρα μας, η οποία γνωρίζει τόσο
καλά να τα λεηλατεί δικαιολογώντας τα σε
έργα που εξωτερικά πληρούν υποτίθεται
τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, μα
στην πραγματικότητα υλοποιούνται με
απίστευτες εκπτώσεις που υπονομεύουν
την ποιότητά τους και οδηγούν τα σχετικά
κονδύλια στις τσέπες των επιτηδείων.
Με ανάλογους λοιπόν λεονταρισμούς
φαίνεται να μην εκπλήσσεται ή να μην
εξανίσταται κανείς. Παρομοίως, όταν απ’
τον ελληνικό έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο
απευθύνονται τεκμηριωμένες αιτιάσεις σε
βάρος των ελληνικών κυβερνήσεων
που οδήγησαν τη χώρα μας στη
σημερινή της δεινή οικονομική θέση,

οι πολίτες συμφωνούν κι επαυξάνουν.
Εξανίστανται όμως μόνο με τη στάση των
ξένων: οι αιτιάσεις εκείνων εκλαμβάνονται
σαν ρατσισμός, σαν παραγνώριση της
αξίας της ελληνικής φυλής, και δεν
γίνονται ανεκτές! Σύνδρομο καταδίωξης,
ξενοφοβία, μεγαλαυχία ή εθελοτυφλία;
Το βέβαιο είναι πως αν θα ’πρεπε
να προβάλλεται μία κατάσταση σαν
προβληματική, θα άξιζε αυτή να είναι όχι
οι αντιδράσεις απ’ όσους σχολιάζουν με
τρόπο θεμιτό ή αθέμιτο ένα πρόβλημα αλλά
το ίδιο το γεγονός που συνιστά πρόβλημα.
Ιδού λοιπόν το πεδίο του ενδιαφέροντος:
υπάρχει πράγματι οικονομική κρίση ή όχι;
Αν δεν υπάρχει, τα αθέμιτα
σχόλια ας χαρακτηρίζουν
εκείνους που τα διακινούν και
μόνο αυτούς. Η ενασχόληση
μαζί τους είναι ανάξια
λόγου. Αν πάλι η κρίση είναι
ρεαλιστική, οι προσπάθειες
χρειάζεται να επικεντρωθούν
στους τρόπους αντιμετώπισης
αυτής της ίδιας, κι όχι στους
σχολιαστές της. Άλλωστε
οι οποιεσδήποτε αναλύσεις,
πέραν της αλήθειας ή
της κακεντρέχειάς τους, πέραν των
κινδυνολογιών και των συνωμοσιολογιών
που θεωρούν τη χώρα μας «πειραματόζωο»
του διεθνούς οικονομικού κατεστημένου,
επί της ουσίας δεν προσφέρουν λύσεις. Οι
λύσεις είναι πολιτικές, κι εκεί χρειάζεται
να εστιάζεται το ενδιαφέρον.
Είναι ανάγκη συνεπώς να καταστεί
παραδεκτό πως οι ευθιξίες, γνήσιες ή
κίβδηλες, είναι άκαιρες. Η μετατόπιση
του θέματος από την ουσία του σε
μια υποτιθέμενη ηθική θέασή του
συνιστά υποκρισία, κι αν δεν φανερώνει
αίσθημα καταδίωξης ή μεγαλαυχία,
φανερώνει αδυναμία συναίσθησης της
πραγματικότητας, ίσως κι απουσία θέλησης
για την αλλαγή μιας κατάστασης που
συντηρεί πολλά βολεμένα συμφέροντα.
Για όσους πάντως είναι αποφασισμένοι να
αντιπαλέψουν το πρόβλημα, είναι σαφές
πως η λύση του δεν βρίσκεται στα σχόλια
των ξένων: βρίσκεται στα χέρια των
Ελλήνων κυβερνώντων, στη βούληση και
στην αποφασιστικότητά τους. Είναι καιρός
την ατέλειωτη μιζέρια κι εθελοτυφλία
της μετάθεσης των ευθυνών στα «ξένα
κέντρα» να τη διαδεχτεί η προσωπική
ανάληψή τους.
Γιάννης Στρούμπας

Ἀντιφωνητής

Τό µάθηµα τῶν Χανίων
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
Θά περιµένουµε τώρα ὅλους ἐκείνους πού,
κακόβουλα ἤ ὄχι, βγῆκαν νά προσβάλουν τούς Ἕλληνες
µ’ ἀφορµή τόν «ἐµπρησµό», νά βγοῦν καί νά ζητήσουν
µία συγγνώµη γιά τίς κρετινιές καί τίς βρισιές τους.
∆ηµοσιογράφοι σάν τούς Γ. Πρετεντέρη, Π. Μανδραβέλη, Στ.
Κασιµάτη µά καί κόµµατα σάν τόν Σύριζα ἤ τούς Οἰκολόγους
Πράσινους, πού κατήγγειλαν µέ εἰσαγγελικό ὕφος καί
κρετίνικη σιγουριά «ἀκροδεξιούς» καί «ρατσιστές» δράστες,
ὀφείλουν νά δηλώσουν τουλάχιστον mea coulpa. Ἀλλιῶς δέν
θά ἔχουν οὔτε τό ἄλλοθι τῆς εὐήθειας...
Κ.Κ.
(1) Συναγωγή πού ἱδρύθηκε ἐπί Μητσοτάκη παράνοµα,
ἐλλείψει κοινότητας πιστῶν
(2) Ἄραγε ποιά νά εἶναι τά ὀνοµατάκια τῶν γιάνκηδων;
Ντέιβιντ; Γιαχούντ; Λεβί; Πάντως σύµφωνα µέ τόν πάντα
ἔγκυρο Γ. ∆ελαστίκ οἱ 4 ξένοι ἦταν ἀπό τό προσωπικό τῶν
ξένων βάσεων τῆς περιοχῆς
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Ἀνα-γνώσεις
Μια συγγνώμη ανεκτίμηση σε χρυσάφι
Στις 18/1 η είδηση στον Guardian για μια περίεργη σχέση υπουργικών συμβουλίων
που έχει και την (πλούσια) οικονομική της πλευρά:
«Η ισραηλινή κυβέρνηση συνεδρίασε για πρώτη φορά στο Βερολίνο, στην καρδιά
του πρώην ναζιστικού καθεστώτος, σε μία ειδική από κοινού σύνοδο με την γερμανική
κυβέρνηση, τονίζοντας τις σχέσεις των εθνών έξι δεκαετίες μετά το Ολοκαύτωμα.
(...) Της συνεδρίασης της Δευτέρας είχε προηγηθεί μία ιστορική επίσκεψη της
καγκελαρίου Μέρκελ και του υπουργικού της συμβουλίου τον Μάρτιο του 2008 στα
60χρονα της ισραηλινής ανεξαρτησίας. Σε κείνην την τριήμερη επίσκεψη η Μέρκελ
απευθύνθηκε στην ισραηλινή Βουλή στα γερμανικά και εξέφρασε την ντροπή για το
Ολοκαύτωμα. Τον 20λεπτο λόγος της τον επευφήμησαν όρθιοι οι παρόντες. Σε εκείνην
την από κοινού συνεδρίαση, την πρώτη για το Ισραήλ, τα δύο έθνη ενέκριναν μία σειρά
σχεδίων συνεργασίας. Οι δύο κυβερνήσεις προγραμμάτισαν κοινές συνεδριάσεις κάθε
χρόνο. Η Γερμανία έχει τέτοιες συμφωνίες μέ 5 ακόμη έθνη. «Αυτή η επίσκεψη στοχεύει
να θεσμοθετήσει την ετήσια συμφωνία, δεν είναι μόνο συμβολική», λέει ο Σιμόν Στάιν
που υπηρέτησε ως πρέσβης του Ισραήλ στη Γερμανία τα έτη 2000-2007. «Με δεδομένη τη
θέση του Ισραήλ στον κόσμο, χρειαζόμαστε συνεταίρους». Η Γερμανία έχει πληρώσει 39.4
δισ. δολάρια αποζημιώσεις σε επιζώντες του Ολοκαυτώματος στο Ισραήλ, εκ των οποίων
κάπου 250.000 είναι ακόμη εν ζωή. (...) Η αποστολή του Νετανιάχου συμπεριλαμβάνει
έξι μέλη του υπουργικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των υπουργών Άμυνας
και Εξωτερικών, που θα συναντήσουν χωριστά και τους Γερμανούς ομολόγους τους. Ο
υπουργός Daniel Hershkowitz, του οποίου οι γονείς είχαν επιβιώσει του Ολοκαυτώματος,
είπε ότι το ταξίδι είχε έναν πολύ ιδιαίτερο συμβολισμό γι’ αυτόν. «Δεν ξεχνούμε το
παρελθόν... αλλά σήμερα η Γερμανία είναι ένας σπουδαίος φίλος», δήλωσε κατά την
επίσκεψή του στο μνημείο του Ολοκαυτώματος -2,700 γκρίζες πλάκες, φόρος τιμής στα
6.000.000 Εβραίους, θύματα του Ολοκαυτώματος. «Αυτή είναι η απάντηση σε κείνους
που πριν 70 χρόνια ήθελαν να μας εξαλείψουν».
Ιστορική διάρκεια του ελληνικού έθνους
Στην «Καθημερινή» (28-1-10) ο ακαδημαϊκός κ. Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος γράφει
για τα αυτονόητα της ρίζας μας που τόσο βάλλονται από τους συμπλεγματικούς:
«Παλλάδιο ηθικό των Ελλήνων της γενεάς μου, η επί αιώνες πολλούς παρουσία του
ελληνικού έθνους στην ιστορία της ανθρωπότητας, από τους προ Χριστού χρόνους έως την
εποχή μας και με συμβολή μεγαλουργό κάποτε, αμφισβητείται και πάλι, από Ελληνες τώρα
μάλιστα, και χαρακτηρίζεται έωλο θεώρημα, γέννημα του ελληνικού ρομαντισμού του
ΙΘ΄ αιώνα είτε κατασκεύασμα ιδεολογικό της εκπαιδευτικής πολιτικής του νεοσύστατου
κράτους. Δεν κατονομάζω πρόσωπα, εφόσον αδυνατώ να τα επαινέσω. Δεν ανέχομαι
όμως την οικτρή αυτή απάρνηση της ιστορικής αλήθειας, συνοδευμένη, άλλωστε, και από
την αξίωση να εισαχθεί στα διδακτικά βιβλία της Ιστορίας. Επικαλούμαι, λοιπόν, τα εξής
προς τους διδασκάλους της Ιστορίας ή και προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:
1. Ο φιλόσοφος Πλήθων, στον 15ο αιώνα, είχε ζητήσει, πριν από την Άλωση, ο
τελευταίος αυτοκράτωρ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, να
ανακηρυχθεί Βασιλεύς των Ελλήνων, ώστε και να συμμορφωθεί προς την ιστορική τότε
πραγματικότητα.
2. Ο πρώτος μετά την Άλωση Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, απευθυνόμενος στους
μοναχούς της Πάτμου, τονίζει προς αυτούς ότι με την περίσωση των ευρισκομένων στη
Μονή χειρογράφων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας συμβάλλουν στην επιβίωση του
υπόδουλου Γένους.
3. Ο Ιανός Λάσκαρις και άλλοι Έλληνες λόγιοι στην Ιταλία, πολύ πριν από τον 19ο
αιώνα, όχι μόνο διδάσκουν τα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων, αλλά και με αμείωτο
ζήλο επιδιώκουν να προκαλέσουν πολεμική επιχείρηση των Δυτικοευρωπαίων για την
απελευθέρωση των συγχρόνων τους Ελλήνων.
4. Στον 17ο αιώνα, ο Έλληνας Επίσκοπος Βελιγραδίου έγραφε για τον σύγχρονό του
φιλόσοφο Θεόφιλον Κορυδαλλέα ότι δεν υστερεί όχι μόνο των διάσημων τότε φιλοσόφων
της Ιταλίας, αλλά και των ημετέρων φιλοσόφων της αρχαίας εποχής.
5. Ο μέγας ζωγράφος Θεοτοκόπουλος, στον 17ο αιώνα, ονομάζεται για τους Ευρωπαίους
«Ελ Γκρέκο», ο Έλληνας με όσα ένδοξα υποβάλλει τότε η λέξη αυτή, ενώ και υπενθύμιζε
την ύπαρξη του Γένους των Ελλήνων, μεγαλουργού άλλοτε και υπόδουλου τότε.
6. Αλλά και στον 18ο αιώνα, Έλληνες έμποροι και λόγιοι, που ζούσαν και δρούσαν στις
ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα στη σημερινή Ρουμανία, διατηρούσαν ακμαίο το ελληνικό
φρόνημά τους, μάλιστα ήκμαζαν τότε οι «Αδελφότητες» Ελλήνων στην Ιταλία και σε άλλες
χώρες της Ευρώπης.
7. Ο Διονύσιος Σολωμός, στον Ύμνον εις την Ελευθερίαν, γραμμένον πριν να υπάρξει
ακόμη ελληνικό ανεξάρτητο κράτος, όχι λοιπόν ως φερέφωνο της εκπαιδευτικής πολιτικής
του, αναφέρεται σε «περασμένα μεγαλεία» και χαρακτηρίζει «σαν πρώτα αντρειωμένη»
την ελευθερία, δηλαδή εμπνέεται από την ιστορική διάρκεια του ελληνικού έθνους.
8. Ο φιλελληνισμός, το υπέροχο αυτό κίνημα των ηθικά αισθαντικών Ευρωπαίων και
Αμερικανών, εξηγείται μόνο από την πεποίθησή των ότι ένα μεγαλουργό στους αρχαίους
χρόνους έθνος έχει εξεγερθεί για την απόσειση της επί αιώνες δουλείας του.
9. Εκφραστικότατο είναι και ό,τι διακήρυξε ο ραδιοσταθμός της Μόσχας τον Νοέμβριο του
1940: Οι Έλληνες στην Πίνδο έγραψαν νέον Μαραθώνα. Και ο ρωσικός φιλελληνισμός
υπάρχει έντονος ήδη από τον δέκατο όγδοο αιώνα.
10. Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η συγκινητική αντοχή του ελληνικού φρονήματος
συμπαγών ελληνικών πληθυσμών υπό εξουσία τουρκική επί αιώνες σε περιοχές των
εσχατιών της Μικράς Ασίας και ιδιαίτερα του Πόντου, όπου η τοπική ελληνική γλώσσα
διατήρησε χαρακτηριστικά στοιχεία της αρχαίας ελληνικής πολύ έκδηλα.
Η διαχρονική συνέχεια του ελληνικού έθνους, λοιπόν, είναι διάτορα μαρτυρημένη από
την ιστορική πραγματικότητα και δεν είναι απλώς εφεύρημα του «ελληνικού ρομαντισμού
του 19ου αιώνα», προς ιδεολογική στήριξη «εθνικών επεκτατισμών», όπως επιπόλαια
γράφεται σε πρόσφατο δημοσίευμα. Στον 19ο αιώνα συζητήθηκε απλώς η «διαχρονική
συνέχεια του ελληνικού έθνους» με αφορμή την αμφισβήτησή της από μη Έλληνες. Πριν
δεν συζητούσαν γι’ αυτήν, καθώς δεν συζητεί κανείς για τα δεδομένα και αυτονόητα...»
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Οὐκρανική ἐλπίδα
γιά ὅλους
Ὁ Βίκτωρ Γιανουκόβιτς, ὁ «βλαχαδερός», ρωσόφιλος, κοµµουνιστής καί
ἄλλα τέτοια ὑποψήφιος - πάντα κατά
τά ἔγκυρα ΜΜΕ τῆς ∆ύσης - ἐπανῆλθε!
Κερδίζοντας µέ 36% τόν πρῶτο γῦρο
τῶν ἐκλογῶν στήν Οὐκρανία (δεύτερη
ἡ σηµερινή πρωθυπουργός Τιµοσένκο
µέ 25%, τρίτος ὁ Τίγκιπκο µέ 13%,
τέταρτος ὁ Γιάτσενιουκ µέ 7% καί
...πέµπτος ὁ νῦν πρόεδρος Γιούσενκο
- ὁ πορτο-καλί ἐπαναστάτης, ντέ! - µέ
5%) ἔκανε µία ἐπιστροφή πού δείχνει
δύο πολύ σηµαντικά πράγµατα:
1) Οἱ γεωπολιτικές συνθῆκες δέν
ὑποσκελίζονται µέ στηµένες ἐκλογές,
ψεύτικα λόγια καί πρόστυχες ΜΚΟ. Ὅσο
καί νά τό πάλεψαν τά ἀνθρωποειδῆ τῶν
διαφόρων ὑπηρεσιῶν, δέν µπόρεσαν νά
φέρουν τήν Οὐκρανία στή ∆ύση. Ἔτσι,
ἀκόµη καί σήµερα, ἡ πλειοψηφία τους
(ἰδίως στήν ἀνατολική χώρα) θέλουν
ὄχι ἁπλῶς προσέγγιση ἀλλά ἕνωση µέ
τή Ρωσία! Ὁ Γιανουκόβιτς ὑπόσχεται
νά κρατήσει τή χώρα µακρυά ἀπό τό
ΝΑΤΟ καί τόν ρώσικο στόλο στήν
Κριµαία, νά συνάψει οἰκονοµικές
συµφωνίες µέ τίς πρώην σοβιετικές

60 θαρραλέες ὑπογραφές
GaliAgnon, UdiAloni, GalitAltshuler,
Adam Yishay Amorai, Zohar Atai,
Ofra Ben-Artzi, Ronnie Barkan, Ilil
Bartana, Eitan Buchvall, Adi Dagan,
Maayan Dak, Yossi David, Shiri
Eisner, Michael Engel, Eva Ferrero,
Tamar Freed, Prof. Rachel Giora,
Maya Golan, Elana Golden, Vardit
Goldner, Ad Ar Grayevsky, Yoav
Haas, Dr. Roni Hammermann, Iris
Hefets, Shir Hever, Seﬀy Hurwitz,
Chaya Hurwitz, Iaroslav Youssim,
Peretz Kidron, Assaf Kintzer, Felicia
Langer,
Erich-Mühsam,
Moshe
Langer, Noam Lekach, Yonatan
Mendel, Zohar Milchgrub, Susanne
Moses, Regev Nathansohn, Ofer
Neiman, Dr. David Nir, Dr. Eyal
Nir, Orly Noy, Hava Oz, Prof. Nurit
Peled-Elhanan, Moshe Perlstein,
Fanny Michaela Reisin, A�orney
Emily Schaeﬀer, Itamar Shapira,
Roy Siny, Nirit Sommerfeld, Gideon
Spiro, Shir Sternberg, Aliyah Strauss,
Sahar Vardi, Einat WeizmanDiamond, Elian Weizman, Maya
Wind, Tom Yuval, Yahav Zohar,
David Zonsheine.
Οἱ παραπάνω γενναῖοι Ἑβραῖοι,
ἄλλοι ἐπιζήσαντες τῆς ναζιστικῆς
λαίλαπας κι ἄλλοι ἀπόγονοι
θυµάτων, ἀξίζουν τιµή ἐξαιρετική.
Τά ὀνόµατά τους ἐµφανίστηκαν
σέ ἀνοικτή ἐπιστολή πρός τήν
γερµανική κυβέρνηση ἡ ὁποία
ὑποδέχτηκε µετά βαΐων καί
κλάδων τόν Σιµόν Πέρες πού πῆγε
γιά τά 65 χρόνια τοῦ Ἄουσβιτς
καί µίλησε στή γερµανική Βουλή.
Ζητοῦν λοιπόν ἀπό τή Γερµανία
νά τόν ἐγκαλέσει γιά τά ἀµέτρητα
ἰσραηλινά
ἐγκλήµατα
(κατά
Παλαιστινίων, Λιβανέζων, κατά
τοῦ Βανούνου κτλ) καί ἐκφράζουν
τή θλίψη τους γιά τό µακαρθικό
κλῖµα στή Γερµανία πού φιµώνει
κάθε κριτική στό Ἰσραήλ!
Περιττό βεβαίως νά ποῦµε ὅτι
θάφτηκε κι αὐτή ἡ ἐπιστολή τους.

χῶρες καί νά ἀναγνωρίσει τήν Ἀµπχαζία
καί τή Νότια Ὀσετία, ταυτιζόµενος µέ
τή ρωσική πολιτική στήν περιοχή τοῦ
Καυκάσου.
2) Τό ψέµµα ἔχει κοντά πόδια. Ἔστω κι
ἄν ἐπιβλήθηκε τό 2004 µέ τή δύναµη
τῆς ∆ύσης ὁ τραπεζίτης Γιούσενκο τραπεζίτης εἶναι κι ὁ ἄλλος ὑποψήφιος,
ὁ Τίγκιπκο - δέν ἔπεισε τελικά τόν
οὐκρανικό λαό πώς νοιαζόταν (ἤ
µποροῦσε νά πετύχει κάτι) γιά τόν ἁπλό
πολίτη. Ἡ προδοσία τῆς οὐκρανικῆς
ταυτότητας καί ἱστορίας, γιά χάρη ἑνός
οἰκονοµικά καλύτερου αὔριο (πού ποτέ
δέν ἦρθε) δέν ἄντεξε οὔτε δυό ἐκλογικές
ἀναµετρήσεις. Καθένας ἀντιλαµβάνεται
τό πόση σηµασία ἔχουν αὐτά ΚΑΙ γιά
τή χώρα µας. Πηγή αἰσιοδοξίας λοιπόν
οἱ οὐκρανικές ἐκλογές, καί στίς 7
Φεβρουαρίου, µέ τό ἀποτέλεσµα τοῦ
δεύτερου γύρου τῶν ἐκλογῶν, ἴσως
ποῦµε καί περισσότερα.

Σεισµικά ὅπλα;
Ξέρω πώς ἀκούγεται κάπως λιακοπουλικό ἀλλά ∆ΕΝ εἶναι. Πληθαίνουν οἱ
µαρτυρίες σοβαρῶν ἀνθρώπων γιά τήν
ὕπαρξη σεισµικῶν ὅπλων καί τή χρήση
τους ἀπό τίς ΗΠΑ. Πρόκειται γιά µιά
ἱστορία πού ξεκίνησε µεταπολεµικά
(βλ. καί ἀποχαρακτηρισµένα ἀρχεῖα τοῦ
νεοζηλανδικοῦ ΥΠΕΞ - 1999). Παρά
τήν ἀµερικανοσοβιετική ὑπογραφή
τό 1976 τῆς «Συνθήκης Ἀπαγόρευσης
Στρατιωτικῆς ἤ ἄλλης ἐχθρικῆς
χρήσης Τεχνικῶν Περιβαλλοντικῆς
Τροποποίησης» (φήφισµα 31/72 τοῦ
ΟΗΕ), ἡ ἔρευνα σχετικά µέ σεισµούς,
τσουνάµι, ἀποσταθεροποίηση τῆς
περιβαλλοντικῆς
ἰσορροπίας, τῆς
ὀζονόσφαιρας καί τῆς ἰονόσφαιρας,
συνεχίστηκε. Κατά τόν γνωστό Γάλλο
πολιτικό καί συγγραφέα Τιερύ Μεϋσσάν,
τό 1995 οἱ ΗΠΑ ἀγόρασαν τούς Ρώσους
εἰδικούς τῆς Μαγνητοϋδροδυναµικῆς,
µαζί µέ τό ἐργαστήριό τους στό Νίζνι
Νόβγκοροντ, καί τούς ἐνέταξαν στό
ἀνάλογο πρόγραµµά τους (HAARP).
Αὐτό πού κυκλοφόρησε καί ὡς
δήλωση τοῦ Τσάβες εἶναι πώς οἱ
Ἀµερικανοί προκάλεσαν τόν σεισµό
τῆς Ἁιτῆς, γιαυτό καί εἶχαν ἤδη ἀπό τήν
πρώτη µέρα 10.000 στρατό στό νησί.
Ὅµοια προέλευση ἀποδίδεται καί σέ
ἄλλους ἐπιφανειακούς σεισµούς (τῆς
Κίνας 12/5/08, τῆς Βενεζουέλας, τῆς
Ἀλγερίας...), ὅλοι µέ τό ἐπίκεντρό τους
στά 10 χλµ βάθος.
Γιά µᾶς ἡ ὕπαρξη τέτοιων ὅπλων ἀποδείχθηκε τό 1999. Τότε πού οἱ σεισµοί
σέ Τουρκία καί Ἑλλάδα ὄχι µόνο ἄφησαν
πίσω τήν κρίση µετά τήν παράδοση
τοῦ Ὀτζαλάν ἀλλά καί ἄνοιξαν τόν νέο
κῦκλο ἑλληνοτουρκικῆς «φιλίας», αὐτόν
πού ἐπέτρεψε σέ µερικές ἑβδοµάδες
(τόν ∆εκέµβριο τοῦ 1999) τήν ἀποδοχή
τῆς εὐρωπαϊκῆς πορείας τῆς Τουρκίας
πού πλάσαρε ὁ Κλίντον διά τοῦ Σηµίτη
στόν ἑλληνικό λαό. Ὅποιος θυµᾶται
τήν θεαµατική άνατροπή τοῦ Ε/Τ
κλίµατος τότε διά τῆς «ἀνθρωπιστικῆς
ἀλληλεγγύης στούς πληττόµενους
γείτονες», καταλαβαίνει τί λέµε...
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Τροµολαγνεία: Ἐπιβεβληµένη καί κερδοφόρα
Ἡ τελευταία τροµοσαχλαµάρα
τοῦ Νιγηριανοῦ βοµβιστῆ µέ τή
σωβρακοβόµβα στό ἀεροπλάνο τῆς
Northwest γιά τό Ντητρόιτ ἔβγαλε
πάλι στό µεϊντάνι τά µαντρόσκυλα
τῆς «ἀσφάλειας». Πλῆθος εἰδικῶν
πού µέ τά µηχανάκια τους, κόστους
µερικῶν ψωροεκατοµµυρίων, θά
µᾶς σώσουν ἀπό τίς (π)ὀρδές τοῦ
Μπίν Λάντεν. Κορυφαῖος στόν χορό
αὐτόν τῶν ρουφιανοειδηµόνων ὁ
Ἀµερικανοεβραῖος Michael Chertoﬀ,
πού ἐπί Μπούς παρίστανε τόν
ἐπικεφαλῆς τῆς ἐσωτερικῆς ἀσφάλειας τῶν ΗΠΑ. Τό παληκάρι αὐτό
σήµερα διευθύνει ἕνα µαγαζί
ὀνόµατι Chertoﬀ Group, πού πουλάει
ἀσφάλεια καί συναφῆ µηχανήµατα.
Μιλώντας στό CNN ὁ συµπαθέστατος (βλ. φωτογραφία) Μιχαλάκης
τόνισε βέβαια τό µάθηµα πού µᾶς
ἔδωσε ὁ σκατόψυχος τροµοκράτης,
ὅµως «ξέχασε» νά ἐξηγήσει τό
πῶς πέρασε χωρίς διαβατήριο τούς
ἐλέγχους τοῦ ἀεροδροµίου Schiphol
τοῦ Ἄµστερνταµ.
Ἐκεῖ λοιπόν κάνει κουµάντο ἡ
ὁλλανδικῆς ἕδρας µά ἰσραηλινῶν
συµφερόντων ICTS International
N.V., πού ἱδρύθηκε τό 1982 ἀπό

πρώην µέλη τῆς Σίν Μπέτ καί τῆς
ἀσφάλειας τῆς El Al. Μεγαλοµέτοχοι
τῆς ἑταιρείας εἶναι ὁ Μεναχέµ
Ἀτζµόν πού καταδικάστηκε γιά
παράνοµη
χρηµατοδότηση
τοῦ
κόµµατος Λικούντ τό 1996, καθώς καί
ὁ ...µέχρι πρότινος πρωθυπουργός
τοῦ Ἰσραήλ, Ἐχούντ Ὀλµέρτ. Τό
ὡραῖο εἶναι ὅτι µέ τήν ἴδια, διάσηµη
ἑταιρεία φύλαξης εἶχε καταφέρει
νά πετάξει τόν Δεκέµβρη τοῦ 2001
ἀπό τό Παρίσι πρός τό Μαϊάµι καί ὁ
βοµβιστής τοῦ παπουτσιοῦ, Ρίτσαρντ

Ανανήψας σήριαλ κίλερ

Η εκπρόσωπος της ΕΕ Kristina Herodes απλώς επιβεβαίωσε
την δικαστική έρευνα που διεξάγεται στο Κόσοβο. Οι
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τα κατεστηµένα ΜΜΕ απλώς
έβγαλαν τον σκασµό. Κι όµως, το θέµα είναι τεράστιο:
Αφορά ένα δίκτυο Αλβανοκοσοβάρων δολοφόνων, στο
οποίο προΐστατο ο νυν «πρωθυπουργός» του Κοσόβου,
Χασίµ Θάτσι! Κι αυτή τη φορά οι µαρτυρίες δεν προέρχονται
από Σέρβους, οι οποίοι έχουν ενταχθεί από τη Δύση σε
καθεστώς αναξιόπιστων και αποβλητέων υπανθρώπων,
αλλά από Αλβανό εκτελεστή της συµµορίας!
Ο Ναζίµ Μπλάτσα λοιπόν, που συνελήφθη τον Δεκέµβριο
και φοβάται για τη ζωή του (έχει ήδη από το 2007 στείλει
την εννιαµελή του οικογένεια στην Κροατία για λόγους
ασφαλείας), παραδέχθηκε δηµοσίως ότι είτε σκότωνε είτε
οργάνωνε δολοφονίες µετριοπαθών Αλβανών ηγετών,
κατόπιν εντολών του Θάτσι. Μιλά για πλήθος φόνων από
το 1999, τους οποίους διέπραξε µετά την αποχώρηση των
Σέρβων, ως µέλος πλέον των µυστικών υπηρεσιών του
Κοσόβου (SHiK). Λέει λεπτοµέρειες για φόνους επωνύµων
και ιδίως κάποιων µαρτύρων που θα κατέθεταν στο
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για εγκλήµατα που είχαν
γίνει σε βάρος Σέρβων. Άλλον τον σκότωσε µπροστά στα
µάτια της γυναίκας του, άλλον που του έστησαν ενέδρα
µε δύο αυτοκίνητα, ἀλλον για την πολιτική του επιρροή...
Εµπλέκει µάλιστα άµεσα και τον σηµερινό υπουργό Fatmir
Limaj, που είναι δεξί χέρι του Θάτσι, κατονοµάζοντάς τον
ως εκτελεστή άλλων Κοσοβάρων.
Οι δολοφόνοι τα έσπασαν µεταξύ τους όταν ο Μπλάτσα
ζήτησε τά λεφτά του για τους φόνους (κάπου 220.000 ευρώ)
και προσπάθησαν να τον σκοτώσουν. Τότε ήρθε σε επαφή
µε την UNMIK και έναν ανακριτή που εµπλεκόταν στην
υπόθεση του (άλλου Αλβανού γκάγκστερ) Χαραντινάι και
συµφώνησε την παράδοση και την οµολογία του.

Ρέιντ, µά καί τήν 11η Σεπτεµβρίου
ἡ ἀµερικανική θυγατρική τῆς ICTS
(Huntleigh) εἶχε τήν εὐθύνη στά
ζητήµατα ἀσφαλείας τοῦ ἀεροδροµίου Λόγκαν τῆς Βοστώνης, ἀπό
ὅπου εἶχαν ἀπογειωθεῖ τά 2 ἀπό τά
4 µοιραῖα ἀεροπλάνα! Πολλές συµπτώσεις, ἔτσι;
Ξαναγυρνᾶµε στόν Μάικλ Τσέρτωφ.
Τυγχάνει νά εἶναι λευκορωσικῆς
καταγωγῆς, ὁ πατέρας του καί ὁ
παππούς του ἦταν ραββίνοι καί ἡ
µητέρα του ἐργαζόταν στήν El Al
καί πιθανότατα καί στή Μοσάντ,
ὅπως ἔγραψε ὁ πάντα ἀξιόπιστος
Τζόναθαν Κούκ. Κανείς βεβαίως δέν
σκέφτηκε νά ρωτήσει, αὐτός ὁ Νο 1
ὑπεύθυνος ἐσωτερικῆς Ἀσφάλειας
τῶν ΗΠΑ, γίνεται νά εἶναι γιός
πράκτορα ξένης χώρας; Ὄχι, τό 2005
ἡ Γερουσία εἶχε ἐγκρίνει τόν διορισµό
του στήν ἐξαιρετικά εὐαίσθητη αὐτή
θέση µέ ψήφους 98-0! Εἶχε βλέπετε
βγάλει τή δουλειά πού ἔπρεπε
τό 2001, ὅταν ὡς ἀξιωµατοῦχος
τοῦ ὑπουργείου Δικαιοσύνης εἶχε
ἀπελάσει τούς 200 ἰσραηλινούς πού
σπούδαζαν «Τέχνη» ἀλλά εἶχαν
συλληφθεῖ ὡς κατάσκοποι. Καί τό
2001, 45 µέρες µετά τά χτυπήµατα
τῆς 11ης Σεπτεµβρίου, ὁ Τσέρτωφ
παρουσίασε τήν Πατριωτική Πράξη
τῶν 342 σελίδων, λές καί τήν εἶχε ἀπό

Δρόµοι ἀνοιχτοί (γιά ἄλλους)

πρίν ἕτοιµη (λέτε;). Δεκαπέντε µέρες
νωρίτερα, ὁ γερουσιαστής Λίµπερµαν
εἶχε καταθέσει τήν πρόταση νόµου
1534 γιά τήν ἵδρυση τῆς ὑπηρεσίας
Ἐσωτερικῆς Ἀσφάλειας (ἡ καταγωγή
τοῦ Λίµπερµαν, ὅπως καί τοῦ Ἄρλεν
Σπέκτερ πού τήν συνυποστήριξε,
δέν µνηµονεύεται ὡς αὐτονόητη).
Ὅταν λοιπόν ἔσκασε παγκοσµίως
µύτη τό παραµύθι τῆς τροµοκρατίας,
οἱ ἀφεντικοί χέστηκαν στό τάληρο.
Φράχτες, µή ἐπανδρωµένα ὀχήµατα,
βιοµετρικές ταυτότητες, συστήµατα
παρακολούθησης, συστήµατα ἀνάκρισης κρατουµένων, ὅ,τι χαφιεδοτεχνολογία ἀνέπτυξε τό Ἰσραήλ σέ
βάρος τῶν Παλαιστινίων ἄρχισε νά
πουλάει παντοῦ. Ὅπως χαρακτηριστικά τό διατύπωσε ἡ γενναία
Καναδοεβραία
δηµοσιογράφος
Ναόµι Κλάιν, «µέ τόν πόλεµο
κατά τῆς τροµοκρατίας τό Ἰσραήλ
χτύπησε πετρέλαιο. Ἡ κατάσταση
µόνιµου φόβου πού δηµιουργεῖ
ἀτελείωτες ἀπαιτήσεις παγκοσµίως
γιά ἐξοπλισµό πού παρακολουθεῖ,
ἀφουγκράζεται, καταστέλλει καί
στοχεύει ὑπόπτους».
Καταλαβαίνετε τώρα γιατί δέν
µπορεῖτε ἀκόµη νά πετάξετε µέ ἕνα
µπουκαλάκι νερό: τό ἀπαγορεύουν
τ’ ἀφεντικά καί «γιατί» δέν σηκώνει!

πέρυσι καί τή συνέχεια αὐτοῦ τοῦ δρόµου
πού διασχίζει τή βόρεια Ἀλβανία σέ 2 ὧρες
(ἀντί τῶν 6 µέχρι χθές) καί καταλήγει στό
λιµάνι τοῦ Δυρραχίου.

Ἀνακοινώθηκε ὁ νικητής τοῦ διεθνοῦς
διαγωνισµοῦ γιά τήν κατασκευή τοῦ πρώτου
αὐτοκινητόδροµου στό Κόσοβο. Πρόκειται
γιά τήν Ἀµερικανοτουρκική
κοινοπραξία Bechtel - Enka πού
γιά 800 περίπου ἑκατοµµύρια
εὐρώ θά κατασκευάσει τόν
δρόµο ὁ ὁποῖος θά συνδέει τά
ἀνατολικά σερβοκοσοβάρικα
σύνορα µέ τά νοτιοδυτικά
ἀλβανικά (117 χιλιόµετρα).
Ἄς σηµειωθεῖ ὅτι στόν ἴδιο
διαγωνισµό
µετεῖχε
καί
ἡ ἑλληνική ΤΕΡΝΑ, ἀλλά
ἔχοντας
ἀπέναντι
τόν
µεγαλύτερο
κατασκευαστή
τῶν ΗΠΑ ἀντάµα µέ Τούρκους,
καί κριτή Ἀλβανοκοσοβάρο, τί Ἡ πανηγυρική φωτογραφία τῶν Ἐρντογάν - Μπερίσα ἀπό τά
πιθανότητες ἐπιτυχίας διέθετε;
περσινά ἐγκαίνια, σκέτη θλίψη γιά τά ἑλληνικά µας χάλια.
Ἡ ἴδια κοινοπραξία παρέδωσε

Χράντ Ντίνκ - 3 χρόνια
19 Ιανουαρίου του 2007. Μπροστά από τα
γραφεία της αρμενικής εβδομαδιαίας εφημερίδας
Αγκός της Κωνσταντινούπολης, πυροβολήθηκε
θανάσιμα υπό το φως της ημέρας ο Αρμένιος
εκδότης της εφημερίδας, Χράντ Ντίνκ.
Τρία χρόνια μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά
από τα γραφεία της εφημερίδας Αγκός, στη
μνήμη του δολοφονημένου δημοσιογράφου και
απαίτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη.
Κρατώντας πλακάτα γραμμένα σε τουρκικά,
αγγλικά, αρμένικα και κουρδικά, οι διαμαρτυρόμενοι φώναξαν συνθήματα όπως «Για τον
Χράντ, για τη δικαιοσύνη» και «Είμαστε όλοι
Αρμένιοι, είμαστε όλοι ο Χράντ», ενώ παράλληλα
τοποθέτησαν γαρύφαλλα μπροστά από το κτίριο
ενώ ο γιος του, Αράτ Ντινκ, είπε πως «Έχει
αποκαλυφθεί ένα σχέδιο επιχείρησης, γνωστό
ως επιχείρηση Κλουβί. Το γνωρίζουν όλοι αυτό;
Έγραψαν για αυτό όλες οι εφημερίδες;»..

Η Τουρκία θέλει να συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και να γίνει μέλος της Ενωμένης Ευρώπης
υποσχόμενη ότι θα υιοθετήσει τα ευρωπαϊκά
κριτήρια. Τι ειρωνεία ....
H Τουρκία και το βαθύ κράτος της όπλισαν το
χέρι του δολοφόνου του Χράντ Ντίνκ, συνεχίζοντας
την προπαγάνδα και το μίσος ανάμεσα στους δύο
λαούς. Η αλήθεια για τη γενοκτονία δεν βρίσκει
καν θέση ούτε στα πρόσφατα υπογεγραμμένα
πρωτόκολλα μεταξύ Αρμενίας - Τουρκίας.
Καταδικάζουμε την συνεχή άρνηση της τουρκικής κυβέρνησης για αναγνώριση της Γενοκτονίας
του Αρμενικού λαού το 1915.
Με την ευκαιρία της τρίτης επετείου από
την ειδεχθή δολοφονία του Χράντ Ντίνκ, η
Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδος εκφράζει την
συμπαράστασή της στην οικογένεια του θύματος.
Ο Χράντ Ντίνκ ήταν ένα ακόμη θύμα στην αλυσίδα
των 1.500.000 σφαγιασθέντων Αρμενίων απο την
Τουρκία. Ο Αγώνας συνεχίζεται για την τελική
δικαίωση του αρμενικού λαού. Παρακαταθήκη
μας οι αγωνιστές σαν τον Χράντ Ντίνκ.
Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδος
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ΕΘΝΙΚΙΑ ΚΑΙ...
ΠΕΜΠΤΟΦΑΛΑΓΓΙΤΕΣ
Στίς συνθῆκες τοῦ ἀνοµολόγητου
διχασµοῦ πού ζοῦµε ἀπό 20ετίας,
συνθῆκες πού καθίστανται ἐσχάτως
δριµύτερες, εἶναι πολύ σηµαντικό
γιά τήν πλευρά µας - ὅσων δηλαδή
πρεσβεύουν τήν κοινή λογική,
τό συλλογικό µας συµφέρον, τήν
προτεραιότητα τῆς ἀλήθειας καί
τήν ἑλληνική µας ρίζα - νά ἔχουµε
συµµάχους καί στό ἔδαφος τῶν
ἐναντιοφρόνων. Ἔτσι, καθώς ὁ
χῶρος τῆς λεγόµενης ἀνανεωτικῆς
Ἀριστερᾶς ἔχει µετατραπεῖ σέ ἐπιτελικό στρατόπεδο τοῦ ἐθνοµηδενισµοῦ, παρουσίες ὅπως αὐτή τοῦ γελοιογράφου Στάθη Σταυρόπουλου
εἶναι σηµαντικό νά ἐπιβιώνουν,
ἐφόσον βέβαια τό ἀντέχουν. Δύο
τέτοιες παρουσίες στόν ΣΥΡΙΖΑ
καλῶν φίλων µας - καί µέ τήν οὐσιαστική ἔννοια συντρόφων µας - εἶναι
αὐτές τοῦ δηµοσιογράφου Δηµήτρη
Κωνσταντακόπουλου καί τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ Δαµιανοῦ Βασιλειάδη.
Ἔτσι, διαβάζουµε σέ πρόσφατο ἄρθρο τοῦ Δ.Κ. («Ἐπίκαιρα», 21-1-10) µέ
τίτλο «Δύο γραµµές στον ΣΥΡΙΖΑ,
Άντιεθνικιστική κατά Ἐθνικῆς Ἀριστερᾶς» ἕνα πλῆθος λεπτοµερειῶν
γιά τόν τρόπο λειτουργίας τοῦ ΣΥΝ
καί τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, γιά τήν «ἀµερικανική
ἀριστερά», γιά τόν ρόλο προσώπων
καί ἐντύπων τοῦ χώρου ἔναντι τῶν
µεγάλων θεµάτων τῆς ἑλληνικῆς
ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Καί καταλήγει
ὁ Δ. Κωνσταντακόπουλος: «Τά ζητήµατα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς
δέν εἶναι ὅµως δευτερεύοντα σέ µιά
χώρα σάν τήν Ἑλλάδα. Ἡ ἑλληνική
Ἀριστερά, ἄν εἶναι ἀκόµα ζωντανή,
ἄν εἶναι Ἀριστερά, δέν πρόκειται
νά γλυτώσει ἀπό τό πρόβληµα µέ
ἀσκήσεις ὀπορτουνισµοῦ, οὔτε µπορεῖ
νά περιορισθεῖ στήν οἰκονοµική
καί κοινωνική θεµατολογία, ἄν
ὑποθέσουµε ὅτι κι ἐκεῖ τά πάει
καλύτερα. Οἱ ἐξελίξεις στό Κυπριακό
καί τά ἑλληνοτουρκικά πλησίασαν
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στό σηµεῖο πού θά ἀπειλήσουν εὐθέως
τήν κυριαρχία τοῦ ἑλληνικοῦ καί
κυπριακοῦ κράτους. Οἱ ἐργαζόµενοι
αὐτῆς τῆς χώρας, οἱ πληβεῖοι της,
αὐτοί ἄλλωστε πού ἐντέλει τήν
ὑπεράσπισαν ἀπό τό 1821 µέχρι τό
2004, εἶναι κυρίως αὐτοί πού ἔχουν
ἀνάγκη τά δύο κράτη τους, µοναδικό
ὑπαρκτό σήµερα πλαίσιο ἄσκησης
κάποιου δηµοκρατικοῦ ἐλέγχου τῆς
ἐξουσίας καί κάποιας κοινωνικῆς
προστασίας γιά τόν ἑλληνικό λαό.»
΄Ἀναλόγως, µιλώντας πέρυσι στή
Συνδιάσκεψη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὁ Δαµιανός
Βασιλειάδης
ἀµφισβήτησε
εὐθἐως τόν διεθνισµό καί τόν
ἀντιρατσισµό
τῆς
συριζιώτικης
γραµµῆς καί διατυπώνοντας τό
ἐρώτηµα κατά πόσον ἡ πολιτική
τοῦ ΣΥΡΙΖΑ διαφέρει ἀπό ἐκείνην
τοῦ δικοµµατισµοῦ στό Κυπριακό
(ὑπέρ τοῦ Σχεδίου Ἀνάν), στά
Ἑλληνοτουρκικά
(ραγιαδισµός,
ὑπέρ τῆς εὐρωπαϊκῆς πορείας τῆς
Τουρκίας), στή Θράκη («τουρκική
µειονότητα»),
στό
Μακεδονικό
(σύνθετη ὀνοµασία - µά καί
«µακεδονικό ἔθνος / γλῶσσα» ἀπό
κάποιες συνιστῶσες), στήν οἰκονοµική
κρίση. «Πῶς θὰ προσελκύσουµε τὸν
ὁποιονδήποτε µὲ µία τέτοια πολιτική
ποὺ ἀντικειµενικὰ βλάπτει τὴν Ἑλλάδα
καὶ τοὺς Ἕλληνες; Πῶς θὰ γίνει τελικὰ
ταξικὴ πάλη καὶ διεθνισµός, ὅταν
δὲν θὰ ὑπάρχει Ἑλλάδα, παρὰ µόνο
προτεκτορᾶτα καὶ ὁ ἰµπεριαλισµός;
Στὸ «γήπεδο» παίζουν µόνοι τους οἱ
καπιταλιστές. Μάλιστα µετὰ τὴν
οἰκονοµικὴ κρίση τοῦ 1930, ἔχουν
ἀναπτύξει ἀσφαλιστικὲς συνθῆκες
γιὰ νὰ µὴν ξανασυµβεῖ κάτι ἀνάλογο.
Ἡ Ἀριστερὰ καὶ στὸ κοινωνικὸ
ἐπίπεδο, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἐθνικό,
βρίσκεται σὲ βαθιὰ ἠθική, ἰδεολογικὴ
καὶ πολιτιστικὴ κρίση καὶ γι’ αὐτὸ δὲν
µπορεῖ νὰ ἀποτελέσει τὸ ἀντίπαλο
δέος στὸν καπιταλισµὸ καὶ τὴν ἀστικὴ
τάξη, ἡ ὁποία κατέχει ἀπόλυτα τὴν
ἰδεολογικὴ ἡγεµονία καὶ µπορεῖ
γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ νὰ διαµορφώνει
συνειδήσεις...» Πέστε τα ρέ ἀδέρφια,
γιατί θά µᾶς τρελλάνουν!

Μεταπτυχιακά πάσης φύσεως
(πλαστά, εἰκονικά, µονοήµερα...)
Στή χώρα αὐτή τῆς εἰκονικῆς πραγµατικότητας καί τῆς πραγµατικῆς λαµογιᾶς
πού ζοῦµε, εἶναι λογικό ὅλα νά ἔχουν εὐτελιστεῖ σέ ἕνα πρόσχηµα καί τίποτε πιά
νά µήν ἀντιπροσωπεύει µιά σταθερή ἀξία. Ἕνα κλασικό παράδειγµα στό θέµα αὐτό
µᾶς προσφέρουν οἱ τίτλοι σπουδῶν καί δή οἱ µεταπτυχιακοί τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Κάποτε ἕνα πρῶτο πτυχίο ἀπό ἀνώτατη Σχολή ἀντιπροσώπευε κάτι γιά τόν
κάτοχό του: Ἕνα στοιχειῶδες ἐπίπεδο γνώσεων, ἕναν ἐλάχιστο δείκτη νοηµοσύνης,
µία συγκεκριµένη ἐξειδίκευση. Αὐτά ὅλα κάπου πρίν 20 χρόνια ἔληξαν. Μέ τήν
ὑλοποίηση τοῦ πάλαι ποτέ ἀναρχικοῦ συνθήµατος «Μαζικές ἀντιγραφές, ἄπειρες
µεταφορές, αἰώνιοι φοιτητές» καί µέ τήν ἵδρυση µιᾶς ἀνώτατης Σχολῆς σέ κάθε
κουτσοχώρι, τό ἐπίπεδο τῆς παρεχόµενης γνώσης καταβαραθρώθηκε. Σήµερα
οἱ πολιτικάντηδες καµαρώνουν γιά τό ποσοστό τῶν πτυχιούχων στήν ἑλληνική
κοινωνία ἀλλά αὐτοί οἱ τελευταῖοι χρειάζονται ἀπεγνωσµένα κάποιο ἐπιπλέον
προσόν γιά νά ξεχωρίσουν ἀπό τούς ἀναρίθµητους ἀνταγωνιστές τους. Ἔτσι
στήθηκε ἡ φάµπρικα τῶν µεταπτυχιακῶν.
Προγράµµατα µεταπτυχιακῶν σπουδῶν ἔγιναν καί στήν Ἑλλάδα. Καθώς ὅµως
οἱ προϋποθέσεις τους ἦταν σχετικά αὐστηρές, οἱ πιό ξύπνιοι τά ἀναζήτησαν στίς
χῶρες ὅπου εἶχαν πάρει (ἐνίοτε ἀγοράσει) τό πρῶτο τους πτυχίο: Ἰταλία καί
Βαλκάνια. Κάπως ἔτσι - καί µέ τήν ἀµέριστη βοήθεια τῆς ἑλλαδικῆς νοµοθεσίας
- προέκυψε σωρεία µεταπτυχιακῶν γιά ἀναγνώριση καί χρήση σέ προσλήψεις
καί ὑπαλληλικές ἐξελίξεις. Εἶναι κωµικό ἀλλά εἶναι ἀλήθεια: Μεταπτυχιακοί
τίτλοι σπουδῶν ἀναγνωρίζονται ἀσχέτως τῆς διάρκειάς τους καί ἀσχέτως τῆς
γνώσης ἤ µή τῆς γλώσσας στήν ὁποία ἔγιναν (;) οἱ «σπουδές»! ∆ηλαδή κάνω
µεταπτυχιακό στή Βουλγαρία, χωρίς νά γνωρίζω λέξη βουλγαρική* - κι αὐτό ∆ΕΝ
εἶναι πρόβληµα γιά τήν ἀναγνώρισή του! Στήθηκε µία ἀπίστευτη βιοµηχανία
παραγωγῆς µεταπτυχιακῶν, πλαστογραφηµένων καί µή, γιά τήν ὁποία ὅλη ἡ
κοινωνία γνωρίζει (καί κυρίως τό Πανεπιστήµιο) ἀλλά πουθενά δέν συζητιέται.
Ἡ ἀποθέωση αὐτῆς τῆς κατάστασης ἴσως εἶναι µία χαρακτηριστική περίπτωση
ἀπό τήν Καρδίτσα. Τό 2002 λοιπόν, 42 ἐκπαιδευτικοί τῆς περιφέρειας δέχθηκαν
µιά πρόταση γιά συνδυασµό µεταπτυχιακῶν σπουδῶν καί ...οἰκογενειακῶν
διακοπών στήν Ἰταλία. Μιά βδοµάδα τά Χριστούγεννα, µιά τό Πάσχα καί ἕναν
µήνα τό καλοκαίρι στήν Ἀκουΐλα ἀπέφεραν στούς ξύπνιους Καρδιτσιῶτες ἕναν
µεταπτυχιακό τίτλο, χωρίς µάλιστα νά γνωρίζουν γρί ἰταλικά! Μάλιστα ὅλη τή
µηχανή τήν ἔστησε ἕνα ταξιδιωτικό γραφεῖο, πού διαφήµιζε τό µεταπτυχιακό
πάνω στό λεωφορεῖο του! I LOVE Καρδίτσα!!!
Βεβαίως ἡ ἀναγνώριση δέν ἦταν εὔκολη ὑπόθεση καί πάγωσε. Τώρα ὅµως,
καθώς ὁ ταξιδιωτικός πράκτορας κέρδισε τό δικαστήριο, προσφεύγουν ὅλοι στό
Συµβούλιο τῆς Ἐπικρατείας κατά τοῦ ∆ΟΑΤΑΠ, µέ σκοπό νά ἀναγνωριστοῦν οἱ
...σπουδές τους. Κι ἄν δικαιωθοῦν, πολύ πιθανόν νά πάρουν καί ἀναδροµικά τό
σχετικό ἐπίδοµα γιά 8 χρόνια - νά µήν ἀποζηµιωθοῦν οἱ ἄνθρωποι;
Κι ἔχεις καί τό ΠαΣοΚ νά ἔρχεται τώρα καί νά κρίνει τά πάντα καί τούς πάντες
ἀπό τίτλους σπουδῶν. Σύντροφοι, στήν Ἑλλάδα ζοῦµε. Συµµαζέψτε πρῶτα
τή νοµοθεσία, ἐπιβάλετε τή νοµιµότητα κι ὕστερα βλέπουµε. Ὁ κόσµος τὄχει
τούµπανο καί σεῖς κρυφό καµάρι;
* Τό παράδειγµα δέν εἶναι φανταστικό ἀλλά ἀπολύτως ὑπαρκτό, στό ∆ΠΘ
τοὐλάχιστον

Δέν τό λέει βέβαια αὐτό ἡ κυρία
εὐρωβουλευτής, πού εἶναι καί τό κύριο
πρόβληµα τῆς χώρας, ἀλλά ἐννοεῖ µόνο
τήν χασισοκαλλιέργεια µέ τήν ὁποία ζεῖ
σήµερα ὁ Ἀφγανός πολίτης. Γιά τό ποιός εἶχε
µηδενίσει τό ναρκεµπόριο (πρίν τήν εἰσβολή)
δέν ἔχει ἀκουστά ἡ κ. Γιαννάκου, ἀλλοίµονο
ἄν ἀρχίσουµε τώρα Εὐρωπαῖοι ἄνθρωποι νά
ἐπαινοῦµε καί τούς ...Ταλιµπάν!
Ἔχει ὅµως τίς διαφωνίες της γιά τόν
τρόπο πού λειτουργοῦν οἱ Ἀµερικανοί καί οἱ
Εὐρωπαῖοι σύµµαχοί τους: «Δέν ὑπάρχουν
πολλοί δρόµοι γιά νά ἀντιµετωπιστεῖ ἡ
τροµοκρατία, ἀλλά εἶναι βέβαιο ὅτι δέν
ἀντιµετωπίζεται τελικά µόνο µέ τόν τρόπο
πού τό ἐπιχειρεῖ ἡ Δύση». Χρειάζεται λοιπόν
κατά τή γνώµη της - πέρα ἀπό τίς σφαγές τῶν
ἀµάχων - κι ἕνα καρότο, ὁ «ἐκδηµοκρατισµός».
Μέ ἄλλα λόγια ὁ πλήρης πολιτικός ἔλεγχος
τῆς χώρας, πού βεβαίως ἄν ἐπιτευχθεῖ (καί
...γλυτώσει ἡ ἀνθρωπότητα ἀπό τήν Ἀλ
Κάιντα), δέν θά σπαταλᾶ καί τίς βόµβες του
στήν ἔρηµο ὁ εἰρηνοµπελίστας.
Μά τί ὡραῖα πού λειτουργεῖ τό
σύστηµα στόν προηγµένο κόσµο! Πόσο
σοφά µοιρασµένοι ρόλοι, πόσες ἐπιλογές
στό ὑπηρετικό προσωπικό, πόση ποικιλία
ἐναλλακτικῶν δρόµων γιά τό ἴδιο ἀποτέλεσµα
(τή συντριβή τοῦ Μπιν Λάντεν). Κάτι ἤξερε
τελικά ὁ Καραµανλής πού τήν ἔστειλε στήν
ΕΕ, τέτοιο στέλεχος χάνεται;

Τό καρότο τῆς κ. Μαριέτας
Στίς 20 Ἰανουαρίου στήν Εὐρωβουλή
(Στρασβοῦργο) ἔγινε µία µικρή συζήτηση γιά
τό θέµα τῆς Ὑεµένης. Ὄχι ὅτι εἶχε φυσικά
κάποιαν σηµασία, εἶναι σάν νά λέµε ὅτι
προχθές στό καφενεῖο ὁ µπαρµπα-Γιάννης
ἄνοιξε κουβέντα γιά τούς Ἀλβανούς στήν
Ἑλλάδα. Τόση βαρύτητα ἔχουν αὐτές οἱ
«παρεµβάσεις» τῶν εὐρωβουλευτῶν στό
διεθνές γίγνεσθαι. Ὅµως ἀξίζει νά προσέξουµε τήν σηµειολογία της καί γι’ αὐτό τό
ἐπισηµαίνουµε.
Ἡ κ. Μαριέτα Γιαννάκου, λοιπόν,
πού γιά τό θριαµβευτικό της πέρασµα ἀπό τήν
ἑλληνική Βουλή καί τό ὑπουργεῖο Παιδείας
(ὅπου δέν ἄφησε τίποτε ὄρθιο) ἀνταµείφτηκε
ἀπό τόν Καραµανλή µέ τήν πρωτοκαθεδρία
τῶν γαλάζιων εὐρωβουλευτῶν, ἀσχολήθηκε
µέ τήν κατάσταση στήν Ὑεµένη. Ζήτησε
ἀναπτυξιακές παρεµβάσεις, σέ συνεννόηση µέ
τόν ἀραβικό κόσµο, ὥστε νά ἀντιµετωπισθεῖ
ἡ δραµατική οἰκονοµική καί κοινωνική θέση
τῶν κατοίκων, οἱ ὁποῖοι βρίσκουν διέξοδο
στήν καλλιέργεια ναρκωτικῶν. Μάλιστα ἡ
Μ.Γ. παραλλήλισε, λέει, τήν κατάσταση µέ
τό Ἀφγανιστάν καί τόνισε τόν κίνδυνο νά
βρεθεῖ ἀργότερα ἡ ἀραβική αὐτή χώρα «στή
θέση πού εἶναι σήµερα τό Ἀφγανιστάν».
Δηλαδή; Νά στενάζει ὑπό τήν δυτική µπότα;
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Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα

Μάλιστα τό ΥΠΕΣΔΑ κατήρτησε
καί ἕναν ἐξαιρετικά χρηστικό ὁδηγό
καταγραφῆς γιά κάθε ἐνδιαφερόµενο,
µόνο πού τέτοιος, στήν Κοµοτηνή
τούλάχιστον, δέν ...ὑπῆρξε! Γιατί; Ἡ
µόνιµη ἐπωδός εἶναι ἡ ἀνυπαρξία
πόρων. Ὅµως ἀκόµη καί ἔτσι νά
εἶναι, τό νέο ἐργαλεῖο τῶν ΣΔΙΤ
(Συµπράξεις Ἰδιωτικοῦ καί Δηµοσίου
Τοµέα) θά µποροῦσε νά ἀξιοποιηθεῖ
καί νά δώσει λύσεις. Τίποτε τέτοιο
ὅµως δέν ἐπιχειρήθηκε.
Τό µπάχαλο καταγράφηκε καί τό
2002, µέ τήν ἀφορµή τῆς κατάρτισης
τοῦ ἀλήστου µνήµης Ἐθνικοῦ
Κτηµατολογίου. Ὁ δῆµος τότε
εἶχε ὑποβάλει δηλώσεις γιά πάνω
ἀπό 800 ἀκίνητά του. Τά λάθη ἦταν
ἄπειρα, αἰτήσεις διόρθωσής τους
δέν ὑπεβλήθησαν καί ὅλοι οἱ ὅµοροι
ἰδιοκτῆτες πού διεκδικοῦσαν κάτι
τό κέρδιζαν, ἐλλείψει δηµοτικῶν
ἀντιρρήσεων! Πόσοι καταπατητές
ὀφελήθηκαν; Ἄγνωστο κι αὐτό.
Μάλιστα µαθαίνουµε ὅτι σήµερα
οὐδείς στόν δῆµο δέν εἶναι σέ θέση
νά ἐντοπίσει κἄν τούς ὀκτακόσιους
τόσους φακέλους! Πάντως, καί γιά
νά περιοριστοῦµε µόνο σέ χωράφια
καί βοσκοτόπια, εἶναι ἐνδεικτικοί
µερικοί ἀριθµοί: Μόνο στήν περιοχή
τοῦ πλειονοτικοῦ Κοσµίου ὁ δῆµος
ἔχει 5.000 στρέµµατα. Καί µόνο
στόν µειονοτικό Κάλχα τό 2002
ὑπεβλήθησαν 85 αἰτήσεις γιά ἐξαγορά µέ συµβολικό ἀντίτιµο καταπατηµένων δηµοτικῶν ἐκτάσεων*!
Καί φτάνουµε στήν δηµιουργία
τῆς Ἀνώνυµης Ἑταιρείας «Νέστωρ
Τσανακλής» πού συστήθηκε γιά νά
διαχειριστεῖ τήν δηµοτική περιουσία.
Γιά τό πῶς συστήθηκε καί τό κατά
πόσον εἶναι νόµιµο τό καταστατικό
της ἔχουµε ἀλληλοσυγκρουόµενες
πληροφορίες (π.χ. ἔγγραφες ἐνστά-

σεις τῆς Περιφέρειας ΑΜ-Θ). Ἐν
πάσῃ
περιπτώσει,
στήν
Ἑλλάδα ζοῦµε καί εἶναι
γνωστό ὅτι ὅλα γίνονται στό
πόδι καί στό µιλητό, ὁπότε ἄν
κάποιος καθήσει καί ψάξει
τή νοµιµότητα δέν θά τή βρεῖ
...πουθενά.
«Τοὐλάχιστον
κάποιο
ἀποτέλεσµα
νά
ὑπάρχει», παρηγοριόµαστε.
Ποιάν λοιπόν περιουσία
θά
δια-χειριστεῖ
ἡ
ἐν
λόγῳ Α.Ε.; Πῶς µπορεῖ
σήµερα νά καταγράψει,
µέ τί µέσα, µέ ποιό ἐπιστηµονικό
δυναµικό τήν κατάσταση; Κι ὅταν
κάθε 12 µῆνες ἀλλάζει ὁ πρόεδρος
(διορισµένος ἀπό τόν δήµαρχο),
τί ἔργο καί τί συνέχεια µπορεῖ νά
ὑπάρξει; Προσθέστε τώρα ὅτι σέ
λίγους µῆνες, ἐλέῳ Καλλικράτη,
καταργεῖται ὁ σηµερινός δῆµος καί
τοῦ προσµετρῶνται ἄλλα τόσα - µή
καταγεγραµµένα, φυσικά - ἀκίνητα
καί προβλέπεται νέα συγχώνευση
(ὑποχρεωτική, εὐτυχῶς) δηµοτικῶν
ἐπιχειρήσεων, γιά νά ἀντιληφθεῖτε
τό πιθανότερο ἀποτέλεσµα ὅλης
αὐτῆς τῆς ἱστορίας.
Καί µέσα στό ...σκοτάδι φαντάζει
φυσικά πολυτέλεια νά µιλᾶµε
γιά ὅσα πολύ σωστά προτείνει ὁ
νοµικός σύµβουλος τοῦ δήµου, κ.
Δηµοσθένης Τακάς, γιά συνεννόηση µέ τήν Κτηµατική Ὑπηρεσία
τοῦ Δηµοσίου προκειµένου νά
ἀξιοποιηθοῦν τά ἀκίνητα ὅσων
πέθαναν χωρίς κληρονόµους καί οἱ
περιουσίες τους (σπίτια, χωράφια)
ρηµάζουν καί ρυπαίνουν. Ἡ νοµοθεσία ὑπάρχει (Ν.3463/06 ἄρθρα
200, 277 καί Ν.2732/99 ἄρθρο 14), ἡ
βούληση ὅµως;
Θεωρώντας ὅτι ἡ δηµοτική περιουσία ἀνήκει σέ ὅλους µας καί ὄχι
στόν κάθε πονηρό ἤ τεµπέλη καί
ἀνίδεο (ὑπάλληλο ἤ αἱρετό), θά
ἐπανέλθουµε στό θέµα, καθώς
κάποιες - δυσάρεστες - ἀφορµές εἶναι
ἤδη στόν ὁρίζοντα. Νά περιµένουµε
κι ἀπό τή δηµοτική Ἀρχή κάποιαν
ἀπάντηση; Μπά, δέν εἴµαστε τόσο
αἰθεροβάµονες...
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Κι ὅµως, δέν πρόκειται γιά ἀνέκδοτο: Το νοµαρχιακό συµβούλιο Ροδόπης
στίς 21 Ἰανουαρίου ἐνέκρινε τήν πρόταση γιά τή λειτουργία Κέντρου
Ὑποδοχῆς Ἐπενδυτῶν στόν νοµό! Διαβάζουµε ὅτι ἡ κεντρική ἐξουσία
ἀποφάσισε νά ἐνεργοποιήσει καί νά στελεχώσει µέ τρεῖς ὑπαλλήλους
πανεπιστηµιακῆς ἐκπαίδευσης τό κέντρο πού εἶχε προταθεῖ πρό τριετίας. Τό τί
ἀκριβῶς θά κάνει τό κέντρο καί οἱ ὑπάλληλοί του δέν εἶναι σέ µᾶς τόσο σαφές.
Φαίνεται ὅτι τά τελευταῖα χρόνια προέκυψε κάποιο ...κῦµα ἐπίδοξων ἐπενδυτῶν
καί ποῦ νά ἐξυπηρετηθοῦν οἱ ἄνθρωποι, στήσαµε ἕνα µαγαζάκι. Ὄχι, ἐµεῖς
δέν συµφωνοῦµε µέ ὅσους σχολίασαν κακεντρεχῶς τό νέο αὐτό, µιλώντας γιά
πετάλωµα τζιτζικιῶν, ξέση γεννητικῶν ἀδένων καί ρεκόρ στά παιχνίδια τοῦ
ὑπολογιστῆ. Ἄ, ἄν εἶχε ἱδρυθεῖ Κέντρο Ὑποδοχῆς Ἐξωγήινων Μορφῶν Ζωῆς
ἤ Κέντρο Ὑποδοχῆς Ὁµάδας «Ε» ἀπό τήν Κούφια Γῆ, µάλιστα. Τώρα εἴµαστε
βέβαιοι ὅτι ὅσοι ἀσχολήθηκαν ὑπεύθυνα µέ τό θέµα κάτι παραπάνω ἀπό ἐµᾶς
θά ἤξεραν, δέν µπορεῖ...
Τό δελτίο Τύπου τῆς Ἕνωσης Καταναλωτῶν Ροδόπης κατήγγειλε τό
τελευταῖο κόλπο τῶν καναλαρχῶν µέ τούς ἀποκωδικοποιητές mpeg4
καί δέν εἶχε καθόλου ἄδικο. Μιλᾶµε γιά ἕνα κόλπο πού ἀχρήστευσε ὅλα
τά µοντέλα τηλεοράσεων πού βγαίνανε µέχρι πρό ἑξαµήνου, καθώς
ὁ ἐνσωµατωµένος ἀποκωδικοποιητής τους ἦταν mpeg2 καί ἄρα ἀνίκανος νά
µεταδώσει τό νέο, ψηφιακό σῆµα τῶν ἰδιωτικῶν σταθµῶν (σέ ἀντίθεση µέ τήν
ΕΡΤ)! Καί νά πεῖς ὅτι τουλάχιστον ἄρχισαν νά ἐκπέµπουν σέ 16:9, πάει κι ἔρχεται.
Ὅµως - πλήν τοῦ ΣΚΑΪ - ὅλοι συνεχίζουν νά ἐκπέµπουν σέ 4:3, γελοιοποιώντας
κάθε ἔννοια καλῆς εἰκόνας ἀπό τίς νέες συσκευές! Ἔτσι εἶναι, ὅταν σέ µία
χώρα ἐπικρατεῖ ὁ νόµος τῆς ζούγκλας καί βασιλιάς στή ζούγκλα αὐτή εἶναι οἱ
βοθροκαναλάρχες, τί νά περιµένεις; Κλεῖστε τούς δέκτες σας! Κι ἐσεῖς θά βρεῖτε
τήν ὑγειά σας καί κεῖνοι θά βάλουν ἐκεῖ πού ξέρουν τούς ἀποκωδικοποιητές
τους, κι ἄς εἶναι καί mpeg44.
Αὐτό πού µέ συναρπάζει στήν ἐπικαιρότητα τοῦ γειτονικοῦ Ἕβρου εἶναι
οἱ µεστές, πρωτότυπες καί προσγειωµένες δηλώσεις τοῦ πολιτικοῦ του
προσωπικοῦ. Δέν τό λέω γιά συγκρίσεις καί τέτοια ἀλλά θεωρῶ ὅτι οἱ
ἄνθρωποι δέν παίζονται - καί παραθέτω κάποια τεκµήρια. Διαβάζω,
π.χ., δηλώσεις τῆς βουλευτοῦ κ. Ὄλγας Ρενταρῆ, ἡ ὁποία θέλησε νά κάνει τόν
ἀπολογισµό τῶν πρώτων 100 βουλευτικῶν ἡµερῶν της: «Προτεραιότητά µου
εἶναι ἡ ἐπίλυση τῶν βασικῶν προβληµάτων τοῦ νοµοῦ» (Σ.Σ. µέ τά διαπλανητικά
θά καταπιαστεῖ ἀργότερα, οἱ κάτοικοι τοῦ Πλούτωνα µποροῦν νά περιµένουν)
«Πρός αὐτή τήν κατεύθυνση ἐργάζοµαι καί θά συνεχίσω νά ἐργάζοµαι
σκληρά...» (Σ.Σ. Ναί, ἀλλά προσοχή στήν ὑπερκόπωση!) «Ἕνα νέο µοντέλο
ἀνάπτυξης ἀνθίζει στή χώρα µας» (!!!!!!!!!!!!!!). Καί ὁ νοµάρχης Ν. Ζαµπουνίδης
µετά τή συνάντησή του µέ τήν γ.γ. τῆς Περιφέρειας: «Ἀναλύσαµε τό στρατηγικό
µας σχέδιο καί τονίσαµε ἰδιαίτερα τήν διασυνοριακότητα, τά πλεονεκτήµατα
τῆς νέας γεωγραφίας καί νέας οἰκονοµίας...» Γιά τή νέα παπαρολογία λοιπόν ὁ
πασοκοεπαγγελµατίας στρατηγός δέν εἶπε οὔτε κουβέντα!

* Ὅταν µέ τίς πλάτες τῶν µειονοτικῶν
τοπικῶν ἀρχόντων γίνεται πλιάτσικο
σέ βάρος τοῦ δηµοσίου, τά 43.000 καταπατηµένα στρέµµατα πού ὑπολογίζονται στή Ροδόπη, ἴσως νά ‘ναι λίγα

Πάλι για τον χρυσό
Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου σ’ αυτόν τον καταραμένο τόπο, ΚΑΝΕΝΑ - μα
κανένα! - πρόβλημα δεν έχει λυθεί παρά μονάχα αφ’ εαυτού. Πουθενά ποτέ δεν θυμάμαι
να δόθηκε μία πολιτική λύση που να έκλεισε οριστικά μια πληγή, είτε αυτή αφορούσε το
έθνος μας γενικά, είτε το κοινωνικό σώμα είτε το φυσικό μας περιβάλλον. Κάπως έτσι
λοιπόν, 13 χρόνια μετά τη μέρα που η Θράκη έβαλε υποψηφιότητα για ...Ελντοράντο, και
μετά από άπειρες ημερίδες, ενημερώσεις, διαμαρτυρίες, κινητοποιήσεις, ενστάσεις κτλ
βρισκόμαστε σήμερα πάλι προ του ιδίου προβλήματος! Θα λειτουργήσουν τα χρυσωρυχεία
ή όχι; Ο Σημίτης ξεχάστηκε, ο Καραμανλής την κοπάνησε, ο Γιωργάκης ήρθε, κι εμείς
ακόμη ψάχνουμε τι υπογράφουν οι πολιτικοί μας άνδρες και τι σχεδιάζεται πίσω από
την πλάτη της τοπικής κοινωνίας. Μάλιστα φωτιές άναψε η συμφωνηθείσα διαφήμιση
των Χρυσωρυχείων στη φανέλα του «Εθνικού Αλεξανδρούπολης» για 85.000 ευρώ, μια
αμφιλεγόμενη - τουλάχιστον - απόφαση. Προφανώς ο πρόεδρος κ. Καρυωτάκης και το
Δ.Σ. τόσο κοστολόγησαν τον κοινωνικό στιγματισμό του ιστορικού σωματείου...
Την αφορμή για την επανάκαμψη των χρυσοθήρων έδωσε το σχετικό με την εξόρυξη
χρυσού περιεχόμενο της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 (Σουφλιά, Χατδηδάκη, Φλογαΐτη,
Παπαθανασίου) της 25ης Σεπτεμβρίου 2009 (ΦΕΚ Β’ 2076 – 25/.9/2009)
Συνέχεια στη σελίδα 11

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

Στά πλαίσια τοῦ τριήµερου (!) µειονοτικοῦ
ἑορτασµοῦ τῆς 29ης Ἰανουαρίου, γιά τήν
«Ἡµέρα Τουρκικῆς Περηφάνειας» (κάτι σάν
γκέη πράιντ ἀλλά µέ Τούρκους ἀντί γιά
ἀδελφές), ἔγινε ὅπως πέρυσι καί διήµερο φεστιβάλ τούρκικου σινεµά. Ὀργανωτής ἦταν
καί πάλι τό Προξενεῖο Κοµοτηνῆς (καί κανα
δυό σύλλογοί του), ἐνῶ χορηγοί ἐπικοινωνίας
µπῆκαν καί οἱ δύο µεγαλύτερες ἡµερήσιες
ἐφηµερίδες τῆς πόλης, «Παρατηρητής» καί
«Χρόνος»! Καλά πᾶµε...

29 Ιανουαρίου και ...γελοιότητας το ανάγνωσµα
Στις 29-10 πραγµατοποιήθηκε στο κέντρο
ΦΙΛΙΑ κοντά στο Σέλερο η φετινή εκδήλωση
των τουρκόφρονων για την «Ηµέρα Εθνικής
Αντίστασης», όπως την ονόµασε στην οµιλία του
ο τουρκοµουφτής Ξάνθης Αχµέτ Μέτε. Μάλιστα
όπως ανέφερε την ίδια µέρα µαζί µε τον πρόεδρο
της Οµοσπονδίας Σωµατείων Τούρκων Δ. Θράκης
και τον πρόεδρο του Συλλόγου Αλληλεγγύης
Τούρκων Δ. Θράκης - Τουρκίας, Φερούχ Οζκάν,
επισκέφτηκαν τους τάφους των Μεχµέτ Εµίν Αγγά,
Μεχµέτ Χιλµή και Αχµέτ Σαδίκ, όπου διάβασαν
προσευχές κι άφησαν στεφάνια (βλ. φωτογραφίες).
Σε όσους δεν θυµούνται να αναφέρουµε πως ο
πρώτος ήταν ο τέως ψευτοµουφτής Ξάνθης, ο
δεύτερος ήταν «δηµοσιογράφος» που έζησε στις
αρχές του αιώνα και ο τρίτος ήταν βουλευτής
Ροδόπης µε αµφιλεγόµενη δράση. Το κοινό τους
στοιχείο - να το πω ευγενικά - οι στενές τους σχέσεις
µε το τουρκικό (παρα)κράτος….
Στην προθάλαµο της αίθουσας όπου γινόταν η
εκδήλωση υπήρχε έκθεση φωτογραφίας από τα
γεγονότα. Στην αίθουσα δεν έπεφτε καρφίτσα.
Περίπου 700 άτοµα έδωσαν το «παρών». Η
εκδήλωση άρχισε µε σχετικό βίντεο από την
εκποµπή της Χουλιά Εµίν που µεταδίδεται στο
τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι TRT. Υποβλητική
µουσική, διηγήσεις ατεκµηρίωτες φυσικά και µόνο
από τουρκόφρονες και αναφορές σε δηµοσιεύµατα
εποχής του …Ριζοσπάστη.
Παρόντες στην εκδήλωση όλοι σχεδόν οι
αιρετοί µουσουλµάνοι της Θράκης. Σε επίπεδο
γραµµατέων µόνο η παρουσία του τουρκικού
Προξενείου (σαν να σκιάχτηκαν από την καµπάνια
µας;). Μεταξύ αυτών που τίµησαν την επέτειο οι

Ο ΕΒΡΟΣ ΧΩΡΙΖΕΙ ἤ ΕΝΩΝΕΙ;
Στο Διδυµότειχο βρέθηκε πρό ἡµερῶν δύο Τοῦρκοι
δήµαρχοι τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης, ὁ δήµαρχος τοῦ
Οὐζούν Κιοπρού Ἐνίς Ἰσµπιλέν καί ὁ ὁµόλογός του
ἀπό τήν Αἶνο, Ἀχµέτ Τσαΐρ. Ἐκεῖ συναντήθηκαν
µέ τίς τοπικές Ἀρχές (δηµάρχους, ἔπαρχο,
ὑπερνοµάρχη) µά καί µέ τόν νέο Μητροπολίτη
Διδυµοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ.
Δαµασκηνό. Ὁ Σεβασµιώτατος ὑποδεχόµενος τούς
ἐπισκέπτες τόνισε µεταξύ ἄλλων πώς: «ὁ ποταµός
Ἕβρος δέν χωρίζει τούς λαούς, ἀλλά τούς ἑνώνει».
Αὐτό βεβαίως ἄρεσε σέ κάποιους παριστάµενους
καί θεώρησαν ὑποχρέωσή τους νά ἐπαναλάβουν
τίς γνωστές µποῦρδες περί ἀνάγκης µεγαλύτερης
σύσφιξης τῆς ἐπικοινωνίας τῶν δύο λαῶν κτλ κτλ.
Μέ τήν εὐκαιρία λοιπόν τῆς δεσποτικῆς αὐτῆς
ἁβροφροσύνης ἄς ποῦµε καί κάτι λιγότερο
...φιλόξενο: Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει κι ὁ Ἕβρος
γιά νά µᾶς χωρίζει ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τῶν
συνόρων! Λίγο πού δυσκολεύει τήν διακίνηση
τῶν λαθροµεταναστῶν, λίγο τήν λαθρεµπορία
τῶν ναρκωτικῶν, λίγο τίς βόλτες τῶν ...ἁρµάτων
µάχης, µπορεῖ νά µήν σώζει τήν κατάσταση, ὅµως
δέν παύει νά ἀποτελεῖ µιά εὐλογία γιά τόν τόπο
µας. Ὅποιος ὀνειρεύεται στενότερες ἐπαφές µέ
τήν ἀνατολική του πλευρά, εἶναι ἐλεύθερος νά
πάει - οὔτε κἄν βίζα χρειάζεται. Ἄρα πρός τί ἡ
φιλολογία γιά περισσότερες σχέσεις; Μήπως γιά
νά ἄρουµε (καταργώντας τή βίζα, χαλαρώνοντας
γενικῶς...) καί τίς τελευταῖες µας ἐπιφυλάξεις καί
νά βάλουµε τόν λῦκο στό µαντρί; Ἤ µήπως γιά νά
ἀρχίσουµε τά λεόντια ἀλισβερίσια σάν αὐτό πού
συµφωνήθηκε γιά ἀναστήλωση τῆς ἐκκλησίας
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στή Μακρά Γέφυρα (Οὐζούν
Κιοπρού); Προσέξτε τό σενάριο: Ἔρχονται ἐδῶ δυό
αὐτοδιοικητικοί («ἄσχετοι» µέ κρατικές πολιτικές,
ὑποτίθεται), µᾶς παπαριάζουν µέ τίς ἀδερφίστικες
φιλολογίες περί φίλων λαῶν πού τούς χώρισε ἡ
κακιά µοίρα καί προτείνουν στόν προσφυγικό
κόσµο νά ξαναφτιάξουν µιά ἐκκλησιά του ἐκεῖ ὅπου
ἔζησαν οἱ παπποῦδες του µά σήµερα κανένας δέν
ὑπάρχει. Ποιά λοιπόν θά εἶναι ἡ ἑπόµενη δική µας
κίνηση στά πλαίσια τῆς στοιχειώδους ἁβρότητας
καί ἀµοιβαιότητας; Μαντέψτε!

αστέρες του ΠΑΣΟΚ Μάντατζη και Χατζηοσµάν.
Ο δεύτερος µίλησε για την µειονότητα που έχει
κάθε δικαίωµα να ζει στην χώρα «µε την εθνική
της ταυτότητα και τα δικά της χαρακτηριστικά»,
ενώ ο Μάντατζη τελείωσε τον λόγο του λέγοντας
«Τι ευτυχία να είσαι Τούρκος της Δυτικής Θράκης»,
προφανώς εµπνεόµενος από την παρόµοια ρήση
του Μουσταφά Κεµάλ. Ο πιο Τούρκος από τους
Τούρκους που µίλησαν πάντως ήταν µε διαφορά
ο τέως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Αχµέτ Φαΐκογλου.
Έδωσε κυριολεκτικά παράσταση, µίλησε όσοι
όλοι οι άλλοι µαζί (πλην του Σερήφ που επίσης
φλυάρησε ακατάσχετα). Πρότεινε να πάνε όλοι οι
αιρετοί µειονοτικοί µε πανό έξω από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, ώστε να ακουστεί όπως είπε η φωνή
των Τούρκων της Δυτικής Θράκης. Αφού έκανε µια
δακρύβρεχτη αναφορά στο άτοµο (Χασάν Σαλίχ)
που το 1990 είχε σκοτώσει µέσα στο νοσοκοµείο
τον Σολακίδη, ανέφερε κι ένα ενδιαφέρον στοιχείο.
Αναφερόµενος στην επιστροφή του από µια
Ισλαµική Διάσκεψη στην οποία ήταν παρών, είπε:
«Ήµασταν µαζί ο Ιµπραήµ Σερήφ, ο Αχµέτ Σαδίκ
και εγώ. Και γυρίζαµε µαζί µε τον Οζάλ από την
Σενεγάλη. Οκτώ ώρες ταξίδι. Τότε πήγα και έκατσα
δίπλα στον συγχωρεµένο τον Οζάλ. Φυσικά είχαµε
µιλήσει και νωρίτερα στην πρεσβεία….» Ωραία
εικόνα, ἔτσι; Οι δύο βουλευτές και ο ψευτοµουφτής
Κοµοτηνής γυρνάνε από την Ισλαµική Διάσκεψη
παρέα µε τον πρωθυπουργό της Τουρκίας. Πάντως
για τον Φαΐκογλου µην ανησυχεῖτε, οικονοµικό
πρόβληµα δεν έχει. Παίρνει κανονικά τη σύνταξή
του ως βουλευτής του ...Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Λειψανδρία καί γκρίνιες
Ὁ Σύλλογος Ἐπιστηµόνων τῆς Μειονότητας
εἶναι τό βασικότερο ἐργαλεῖο ἄσκησης
πολιτικῆς γιά τό Προξενεῖο στή Θράκη. Καθώς
ἔχει τή νόµιµη µορφή σωµατείου κι ἔχοντας ἤδη
λάβει µορφή Μ.Κ.Ο. συντηρεῖ ἕνα ἀπίστευτο
πλῆθος τµηµάτων (ἐντός καί ...ἐκτός Θράκης!)
καί δραστηριοτήτων πού οὔτε κρατικός φορέας
δέν θά µποροῦσε εὔκολα νά τό κάνει. Προχθές
λοιπόν ὁ Σύλλογος εἶχε τίς ἐτήσιες ἀρχαιρεσίες
του, στίς ὁποῖες πρόεδρος ἀναδείχθηκε ὁ
ἄγνωστος, νεαρός λογιστής Κατρατζή, ὁ ὁποῖος
µόλις πρό ἡµερῶν ἐγκαινίασε τό λογιστικό του
γραφεῖο, παρόντος φυσικά τοῦ ἐκπροσώπου
τοῦ Προξενείου. Ἄραγε τί σηµαίνει αὐτή ἡ κατ’
ἔτος παρέλαση νέων προσώπων στά ἀξιώµατα
τοῦ δαιδαλώδους σωµατείου; Δέν ἐπιβεβαιώνει
τόν καθαρά διακοσµητικό τους ρόλο µά καί µιά
ἀπροθυµία νά ἐκτεθεῖ κάποιος στό προεδρεῖο;
Οἱ πληροφορίες µας µιλᾶνε γιά µόλις µερικές
δεκάδες ἄτοµα παρόντα στίς ἀρχαιρεσίες*. κι
αὐτή τήν εἰκόνα ἐπιβεβαιώνει ἡ κριτική τοῦ
γιατροῦ Ἀχµέτ Χασάν (ὁ ...ποιητής, ντέ!) πού εἶπε
µεταξύ ἄλλων: «...Αν θέλουµε να σωθούµε από
τη σηµερινή κατάσταση, όρος είναι η εκπαίδευση
παντού. Εξ όσων βλέπω τα προβλήµατά µας
µεγάλωσαν, ο λαός µας ευαίσθητος, ξεπέρασε
τους διοικούντες. Τι χρειάζεται να γίνει για να
κινητοποιήσουµε τους διοικούντες µας; Ανοίγω τη
συζήτηση. Ιδιαίτερα η οικονοµία και η εκπαίδευση,
µας χτύπησαν βαριά. Αν δεν ληφθούνε µέτρα,
σύντοµα θα µας αποτελειώσουν. Πού είναι η
εκπαιδευτική επιτροπή; Πού είναι η οικονοµική

επιτροπή; Πού είναι η νοµική επιτροπή; Πού
είναι, πού είναι... Πού είναι οι γνώστες των
θεµάτων; Μου λέτε σας παρακαλώ κύριοι, ποιος
θα µας διαφωτίσει εµάς; Μια φορά τον χρόνο,
από συνέλευση σε συνέλευση βρισκόµαστε,
συναντιόµαστε, πληρώνουµε τις συνδροµές
µας και ψηφίζουµε. Η οµόνοια και η οµοψυχία;
Οι κοινές δραστηριότητες; Μην µε κάνετε να
γελάσω, δεν γνωρίζουµε καν ο ένας τον άλλο.
Ο κόσµος πήγε µπροστά, εµείς µείναµε πίσω.
Τι πάθατε πια, µη µας καθυστερείτε. Ρωτάω
τώρα. Τους κυρίους διοικούντες του συλλόγου
µας. Η ερώτηση µου απευθύνεται ταυτόχρονα
και στον σοφολογιότατο µουφτή και πρόεδρο
της Συµβουλευτικής Επιτροπής µας. Αφού το
εκπαιδευτικό είναι το σηµαντικότερο προβληµα,
που είναι λοιπόν το Ανώτατο Συµβούλιο
σχετικά µε το οποίο αποφασίσαµε πέρυσι; Γιατί
δεν συνεκλήθη; Απ΄ όσο ξέρω από τότε που
ιδρύθηκε ο σύλλογός µας είναι η πρώτη φορά
που που για µισό χρόνο δεν πραγµατοποιήθηκε
συνέλευση. Γιατί; Αυτό δεν είναι παραβίαση του
καταστατικού; Μπορώ να µάθω τον αριθµό των
ενεργών µελών µας;...»
Ἀνάλογη κατάσταση καί κριτική εἴχαµε καί
στόν σύλλογο Χίλια/Σέτσεκ πού µαζεύτηκε
στό Μέγα Δέρειο (15/1/10). Γκρίνια γιά µή
συµµετοχή τοῦ κόσµου, γιά παρουσία διαρκῶς
τῶν ἰδίων ἀτόµων, κτλ. Προφανῶς ἅπλωσε
πολύ τόν τραχανά του τό Προξενεῖο καί ἄν δέν
πέσει παράς οὐδείς ἀσχολεῖται. Φανταστεῖτε
νά πίεζε στοιχειωδῶς καί τό ἑλληνικό κράτος,
αὐξάνοντας τό «κόστος» τῆς ἔκθεσης σέ τέτοια
σωµατεῖα...
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
► Ξεκινώ με το «αγαπημένο» μας θέμα,
των χρυσωρυχείων. «Πόλεμος» ξέσπασε
μεταξύ των «Εθνικάκηδων» για το αν ήταν
σωστή η απόφαση (του νυν Προέδρου
του Αθλητικού Συλλόγου «Εθνικός») να
διαφημίσει τα Χρυσωρυχεία «Θράκης»
στις φανέλες των παικτών. Εκ πρώτης
όψεως, δεδομένου της άθλιας και
οριακής οικονομικής καταστάσεως που
έχει περιέλθει το σωματείο τα τελευταία
χρόνια, ήταν μια απεγνωσμένη κίνηση
σωτηρίας. Αν συνυπολογίσουμε και
την αδιαφορία των (δραχμοφονιάδων)
συμπολιτών μας, η κίνηση του Προέδρου
δείχνει επιβεβλημένη, αν το ζητούμενο
είναι η συνέχιση της υπάρξεως του
Εθνικού. Από εκεί και μετά όμως, τι να
πρωτομεμφθείς; Την πάγια τακτική των
ισχυρών (βλέπε χρυσωρυχεία) που σαν
κοράκια εκμεταλλεύονται τις αδύνατες
στιγμές κάποιου προς ίδιο όφελος; Το
ξεπούλημα ενός ιστορικού Συλλόγου για
85.000 ευρώ; (προτιμότερο κατ’εμέ να
διαλυθεί. Με αυτόν τον τρόπο θα μείνει
στο συλλογικό υποσυνείδητο των Αλεξ/
πολιτών ως αστιγμάτιστος Σύλλογοςπαράδειγμα αλλά και θα γεμίσει με ενοχές
όλους αυτούς που δεν κάναν μια σοβαρή
προσπάθεια για να τον σώσουν). Το
ατελέσφορο της χρηματοδοτήσεως, αφού
βραχυπρόθεσμα θα τελειώσουν κι αυτά
τα λεφτά; Την εκατομμυριοστή απόδειξη
ότι με τα λεφτά αγοράζεις τα ΠΑΝΤΑ;
Την απαξίωση ενός ιστορικού Συλλόγου
που ανήκει, από την πρώτη στιγμή της
ίδρυσής του, σε αυτήν την πόλη; Την
απουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης, της
πολιτείας αλλά και των πολιτών για μιά
βιώσιμη λύση; Την ύποπτη και ανήθικη
σύμπραξη των τουρκοπρακτόρων (καί του
ιδίου του Πρόξενου) με την εταιρεία η
οποίοι λυμαίνονται τα γειτονικά μουσουλμανοχώρια για να αποσπάσουν την
συγκατάθεση των κατοίκων; (υπάρχουν και
τουρκικά συμφέροντα στα Χρυσωρυχεία).
Ο Θεός να τους φωτίσει…
► Τί έγινε παλικαράκια του Συνασπισμού; Τώρα ανακαλύψατε το ορθόν της
συνέχισης της «ιστορίας» ενός τόπου;
Την αναγκαιότητα του κοινωνικού
ιστού; Την εμμονή στις παρακαταθήκες
μιάς κοινωνίας; Το επιβεβλημένο της

διατήρησης κάθε κληρονομιάς; Την
χρησιμότητα των κοινών βιωμάτων και την
αίσθηση του «ανήκειν»; Τον βρώμικο ρόλο
του εδώ τουρκοπροξενείου; Ευχάριστη
έκπληξη αποτέλεσε η φρασεολογία
(και το γράψιμο) των εδώ Συνασπιστών
προκειμένου
να
εκδηλώσουν
την
εναντίωσή τους προς την αμφισβητούμενη
κίνηση του ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ. Άρχισαν
να μιλούν (και να γράφουν) για όλα
αυτά που χρόνια φωνάζουμε και που μας
«κακοχαρακτηρίζουν». Το γνωρίζουν αυτό
τα …κεντρικά; Ή θα σας εγκαλέσουν για
επικίνδυνο «εθνικιστικό παραλλήρημα»;
Μακάρι να είχατε αυτήν την άποψη και
για άλλα ζητήματα (μετανάστευση, εθνική
παιδεία, μειονοτικό κτλ). Μέχρι να έρθει
το αυγό και στον δικό σας κ…., έχετε τα
περιθώρια...
► Νάτα μας πάλι…. Κατάντησε θεσμός
(και αηδία) η πρακτική των τελευταίων
χρόνων. Πριν τις γιορτές θεσμοθετήθηκαν
οι καταλήψεις από τα «αγωνιζόμενα» νιάτα
και μετά τις γιορτές το κλείσιμο των δρόμων
από τους «αγανακτισμένους» αγρότες.
Όση συμπάθεια και εκτίμηση τρέφω προς
την αγροτιά, άλλη τόση απέχθεια τρέφω
προς τέτοιες άστοχες κινητοποιήσεις. 1ον
γίνονται εκ του ασφαλούς και όταν δεν
υπάρχει γεωργική δραστηριότητα (γιατί
δεν απεργούν άραγε κατά την συγκομιδή
ή κατά την σπορά;) 2ον χτυπάν το σαμάρι
και όχι το γαϊδούρι, δηλαδή τιμωρούν όλο
το κοινωνικό σύνολο. 3ον την ανικανότητα
της πολιτείας (που πραγματικά αδιαφορεί
παντελώς για τα προβλήματά τους) αλλά και
την δικιά τους, εμείς θα την πληρώσουμε;
Άραγε δεν φταίνε, πρωτίστως, οι ίδιοι που
επαναπαύτηκαν με τις παχυλές επιδοτήσεις
και κατέληξαν να είναι παραγωγοί
χωρίς να παράγουν; Το βόλεμα και την
ζημιά που επιφέρουν στον κλάδο τους οι
μεγαλοσυνδικαλιστές (και που αφήνουν
τον κάθε τυχάρπαστο να διαπραγματεύεται
τα συμφέροντά τους) δεν την διακρίνουν;
4ον και να βρεθεί προσωρινά λύση,
πολύ σύντομα δεν θα ξαναεμφανιστεί η
παθογένεια της αγροτιάς;
Δεν είναι θέμα για λύση του «ποδαριού».
Άδικα η ταλαιπωρία και η ζημία που
επιφέρουν με τους αποκλεισμούς. Θα τους
έρχονταν καλά αν κατά την διάρκεια της

συγκομιδής πηγαίναμε και αποκλείαμε
την πρόσβαση στα χωράφια τους,
διαμαρτυρόμενοι για την οικονομική μας
δυσπραγία; Αγρότες έχετε προβλήματα
και είμαστε μαζί σας αλλά κάντε και εσείς
κάτι για να μην μας έχετε απέναντι. Την
αυτοκριτική την έχετε ακουστά;
► Απίστευτα κι όμως αληθινά τα όσα
καταγγέλλουν οι συνδικαλιστές της
Αστυνομίας για τα όσα συμβαίνουν στο
Κέντρο Κράτησης Λαθρομεταναστών
στον Κυπρίνο. Κάτω από δυσκολότατες
συνθήκες προσπαθούν να κάνουν την
δουλειά τους με τα λίγα μέσα και την μικρή
υποστήριξη που τους παρέχουν. Πέραν της
υπερπροσπάθειας των λιγοστών φρουρών
(που εννοείται δεν πληρώνονται εξτρά για
αυτό), πέραν του κινδύνου μεταδόσεως
διάφορων λοιμώξεων (οι περισσότεροι είναι
φορείς απίστευτων νοσημάτων), πέραν
από τον καθημερινό ξεφτιλισμό τους από
πολλούς κρατουμένους (συνεχώς κάνουν
αναφορές για βρίσιμο ακόμα και ...φτύσιμο
από αρκετούς), έχουν να αντιμετωπίσουν
και τους ξερόλες δικηγόρους των διάφορων
ΜΚΟ, Συλλόγων και «Παρατηρητηρίων»
που κάθε τρεις και λίγο (αφήνουν τον
εικονικό τους κόσμο και) μπαστακώνονται
πάνω από τα κεφάλια των λιγοστών
φρουρών «θυμίζοντάς» τους το τι τους
περιμένει αν διαμαρτυρηθεί κάποιος από
τους κρατουμένους. Δεν μιλάμε, φυσικά,
για την απαραίτητη προσφορά ανθρωπιάς
αλλά για την υστερία που έχει καταλάβει
πολλούς «ανθρωπιστές» δύο μέτρων και
δύο σταθμών (π.χ. μια λοξή ματιά, ένα
υποτιμητικό σχόλιο κλπ κλπ αρκεί για
να επιφέρει την μήνη των δικηγόρων
και τα «μπλεξίματα» των αστυνομικών).
Όπως λένε οι αστυνομικοί «διστάζουμε
όταν εκτελούμε τα καθήκοντά μας γιατί
φοβόμαστε ότι θα εκτεθούμε άδικα» και
δηλώνουμε ότι δεν πάει άλλο. Τα είπανε
προ ημερών και στον ίδιο τον Βούγια. Τι
τους πειράζει τους «ανθρωπιστές» και
τους «επαγγελματίες αντιρατσιστές» όμως;
Αυτοί τρώνε το πακέτο και το ...φτύσιμο;
► Τα κακόμοιρα τα παιδάκια γιατί
τα τρέχετε στον Εισαγγελέα
(Ορεστιάδος);
Θέλετε
να
πληγώσετε την εύθραυστη παιδική
ψυχούλα τους σε αυτήν την δύσκολη
ηλικία; Αφήστε τα να «μάχονται»
για τα μαθητικά τους «δίκαια»

(ξέρετε χαβαλές, χάσιμο μαθημάτων κτλ
κτλ) ανενόχλητα. Δεν κάνω πλάκα. Όσοι
συντάχθηκαν εναντίον της διερεύνησης,
από την Εισαγγελεία Ορεστιάδος για
τις προ τριμήνου σχολικές καταλήψεις,
μίλησαν για την«κακοποίηση» του ψυχικού
κόσμου των αθώων καταληψιών και για το
ανεπίτρεπτο της «ποινικοποίησης» των
«μαθητικών» αγώνων (;!). Φυσικά πρώτοι
πρώτοι το ΚΚΕ, ο ΣΥΝ, η Β’ ΕΛΜΕ Έβρου
αλλά και μερικοί γονείς. Τώρα χρειάζεται
να επιχειρηματολογήσω για την ζημιά που
κάνουν, πρωτίστως στα παιδιά αλλά και
στην κοινή λογική, τα όσα «καταγγέλουν»;
Ήμαρτον Παναγιά μου. Μετά ζητάμε από
τα παιδιά λογική και ψάχνουμε να βρούμε
ποιος ευθύνεται για τα τραγελαφικά που
συμβαίνουν στην κοινωνία μας…
► Καινούργιο φασούλι κι αυτό. Ήθελαν,
λέει, να ανατινάξουν τον Ναό της Αγίας
Κυριακής Αλεξανδρουπόλεως παραμονές
πρωτοχρονιάς, σταθήκανε όμως άτυχοι
γιατί εκείνη την ώρα περνούσε περιπολικό
και ματαίωσε τα σχέδιά τους! Και γιατί
αυτό; «Γιατί δεν αντέχουν την υποκρισία
και την απανθρωπιά όλων αυτών που
πηγαίνουν καλοντυμένοι στις εκκλησίες
αυτές τις ημέρες»! Απορώ, αφού αυτά τα
παιδιά δεν αντέχουν τους «καλοντυμένους
υποκριτές», πού τελικά συχνάζουν, από
ποιους μαζικούς χώρους έχουν εμπειρία;
Προφανώς δεν έχουν ακουστά για
μπουζουκτσίδικα, Στοές, ΜΚΟ, καζίνο,
διάφορες λέσχες, ΜΜΕ, Κολωνάκι,
Μύκονο, μπουρδέλα πολυτελείας (π.χ.
τηλεοπτικά
πλατώ),
συνδικαλιστικά
γραφεία, κομματικά γραφεία κλπ κλπ. Ή
μήπως θαρρούν πως εκεί δεν συχνάζουν
«καλοντυμένοι»
που
το
παίζουν
«ανθρωπιστές» και «ανοιχτόμυαλοι»;
Ξεβράκωτοι πάνε στα προαναφερθέντα;
Ρε σεις, δεν πάτε να κάνετε καμμιά
άλλη δουλειά, να βοηθήσετε π.χ. τους
κακόμοιρους γονείς σας, αντί να τους
ξεζουμίζετε μέχρι τα γεράματά σας;
Εξάλλου η βλακεία δεν προμηνύει καμμιά
πολιτική καριέρα.
Σ.Γ.

«Ρεύματα κλασσικής δημιουργίας 1923-1969»
Μια μεγάλη έκθεση φωτογραφίας παρουσιάζεται από το Ίδρυμα
Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης. Μια έκθεση που επιχειρεί
να σκιαγραφήσει τάσεις που αναπτύχθηκαν στην ιστορία της
ελληνικής φωτογραφίας από τον Μεσοπόλεμο μέχρι τη δεκαετία
του 1970 και παρουσιάζει τα έργα μέσα από πέντε ενότητες:
«Μάσκα και Σώμα», «Ύλη και φόρμα», «Άνθρωπος και τοπίο»,
«Πορτρέτο και μνήμη», «Ίχνη και μαρτυρίες». Αποτελείται από
έργα 11 σημαντικών Ελλήνων φωτογράφων, γεννημένων από τα
τέλη του 19ου αι. έως το 1941, (Ανδρέας Εμπειρίκος, Κωνσταντίνος
Ζημέρης, Σωκράτης Ιορδανίδης, Δημήτρης Λέτσιος, Σπύρος
Μελετζής, Nelly’s, Θεόδωρος Νικολέρης, Βούλα Παπαϊωάννου,
Γιάννης Στυλιανού, Δημήτρης Χαρισιάδης, Μαρία Χρουσάκη).
Το μεγαλύτερο μέρος των έργων που παρουσιάζονται ανήκει στη
συλλογή του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, ενώ άλλα
στην Εθνική Πινακοθήκη, το Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου
Μπενάκη και στο Φωτογραφικό Κέντρο Σκοπέλου.
Η επιμέλεια της έκθεσης είναι του Βαγγέλη Ιωακειμίδη,
Διευθυντή του Μ.Φ.Θ. και της Δρ. Νίνας Κασσιανού, ιστορικού
φωτογραφίας-επιμελήτριας. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Ιδρύματος, στην καπναποθήκη «Π»,
στην οδό Καπνεργατών 9, στην Ξάνθη και θα διαρκέσει από
τις 1 Φεβρουαρίου έως τις 13 Μαρτίου 2010. Ώρες επισκέψεων
καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-14:00 και 18:0021:00 και το Σάββατο 10:00-14:00.

Ἕνας καλός φίλος τοῦ «Α», ὁ Κώστας
Τσίγκας, ἐκδότης (καί) τοῦ «Περιωδικοῦ»
τῆς Καβάλας, ἐπανεκδίδει τό τεῦχος
- ἀφιέρωµά του στόν κ. Νικόλαο Ρουδοµέτωφ, ἕναν ἄλλον φίλο τοῦ «Α», ὁ
ὁποῖος εὐεργέτησε τήν πόλη του µέ
τό µοναδικό Ἱστορικό Λογοτεχνικό
Ἀρχεῖο Καβάλας (ΙΛΑΚ). Κείµενα,
φωτογραφίες, συνέντευξη µέ τόν Ν.Ρ.,
ὅλα µαζί συνθέτουν µιά θαυµάσια
ἔκδοση γιά ἕνα ὑπέροχο ὑπόδειγµα
βίου (ἀναζητοῦνται µιµητές!).
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«Τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής
- Κράτος εν Θράκη»
Πραγματοποιήθηκε στις 22/1/10 στην
Αλεξανδρούπολη με εντυπωσιακή επιτυχία
η εκδήλωση «Τουρκικό Προξενείο
Κομοτηνής: Κράτος εν Θράκη», την οποία
διοργάνωσε το πανθρακικό έντυπο γνώμης
«Αντιφωνητής» και η Πρωτοβουλία για την
Απομάκρυνση του Τουρκικού Προξενείου.
Παρά τις κακές καιρικές συνθήκες (την
ώρα της εκδήλωσης η θερμοκρασία
ήταν στους 3 βαθμούς υπό το μηδέν) και
τις παράλληλες άλλες εκδηλώσεις, στο
Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης
ήταν 250 τουλάχιστον άνθρωποι και οι

τοποθετήσεις των τεσσάρων ομιλητών
αποδείχθηκαν τόσο ενδιαφέρουσες, ώστε
να κρατήσουν το πολυπληθές κοινό για
περισσότερες από δυόμιση ώρες.
Μετά από μια σύντομη εισαγωγική
προβολή με αποκαλυπτικές εικόνες (που
ετοιμάσαμε ως «πρόλογο» για τους
ομιλητές και για την αδρομερή «είσοδο»
των παρισταμένων στο θέμα), ξεκίνησε ο
κύκλος των ομιλιών με συντονιστή τον δημοσιογράφο Δημήτρη Κολιό, του οποίου
η παρουσία ήταν ιδιαίτερα σημαντική, όχι
μόνο επειδή διηύθυνε άψογα τη συζήτηση,
αλλά και για τις καίριες παρατηρήσεις στις
οποίες συχνά προέβη (αποδεικνύοντας
- για μια ακόμη φορά - ότι είναι από
τους ελάχιστους ευαισθητοποιημένους
πάνω στο εθνικό πρόβλημα της Θράκης
εκπροσώπους των τοπικών ΜΜΕ).
Πρώτος ομιλητής ήταν ο Νίκος
Γιαννούλης, πρώην δημοτικός σύμβουλος
Αλεξανδρούπολης, και από την παλιά
φρουρά των «Χαραλαμπιδικών» της

ΚΩΜΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ
ΣΠΙΛΩΣΗΣ & ΚΑΠΗΛΕΙΑΣ
Η Πρωτοβουλία μας για την Απομάκρυνση
του Τουρκικού Προξενείου από τη Θράκη
προφανώς ενόχλησε πολύ όχι μόνο τα
τοπικά φερέφωνα των εξ Ανατολών μας
γειτόνων, αλλά και κάποιος εκπροσώπους
των τοπικών ελληνόφωνων ΜΜΕ (λόγω
φοβίας, προοδευτικής ανοησίας ή …
συμ-φέροντος), που δείχνουν ενίοτε μία
σαφή τάση να μας απαξιώσουν. Βεβαίως
την ετικέτα του «ακροδεξιού» και του
«εθνικιστή» πολύ δύσκολα τους …βγαίνει
να μας την προσάψουν, γιατί η τοπική
μας κοινωνία είναι (δυστυχώς ή ευτυχώς)
μικρή και ο πολύς κόσμος γνωρίζει καλά
ποιοι είμαστε και από ποιους πολιτικούς
χώρους προερχόμαστε (ή από ποιους τέλος
πάντων ΔΕΝ προερχόμαστε). Πώς θα
μπορούσαν άλλωστε ετούτοι οι συντοπίτες
μας να μας κατηγοριοποιήσουν στον
χώρο της «ακροδεξιάς» (και να γίνουν
και …πιστευτοί), από τη στιγμή που
ακόμη και τα μείζονα αθηναϊκά άντρα του
εθνομηδενισμού, ειδικά τον «Αντιφωνητή»
δυσκολεύονται λεκτικά εμφανώς να τον
τσουβαλιάσουν στον γνωστό…σάκκο
(πέραν εννοείται από τις κωμικές
πομφόλυγες
περί
…αριστερογενούς
«εθνικού χώρου»);

πόλης, ο οποίος προέβη σε μια αναφορά
στη δράση του Προξενείου Κομοτηνής και
των μηχανισμών του, δίνοντας ιδιαίτερα
έμφαση στην περιοχή του νομού Έβρου.
Προέταξε την ανάγκη δημοσίου διαλόγου
πέρα από κάθε ταμπού, επεσήμανε τις
ελληνικές ελλείψεις τόσο σε πρακτικά
ζητήματα όσο και σε επίπεδο αναλύσεων
και καταδίκασε τα ρατσιστικά – κεμαλικά
φαινόμενα που φαλκιδεύουν την ισονομία
και την ισοπολιτεία. Τα όσα είπε
εμπλούτισαν αναμφίβολα τη γνώση των
ακροατών από την Αλεξανδρούπολη πάνω
σε ένα πρόβλημα, που
αποδεικνύεται ότι δεν
αφορά τελικά μόνο στη
Ροδόπη και την Ξάνθη,
αλλά και σ’ αυτούς
τους ίδιους και μάλιστα
άμεσα.
Τον λόγο πήρε στη
συνέχεια ο Σεμπαεδίν
Καραχότζα,
ένας
άνθρωπος
ιδιαίτερα
γνωστός
για
τον
μακρόχρονο αγώνα του κατά του
εκτουρκισμού των Πομάκων από τα
όργανα της Άγκυρας. Πάντα καίριος, λιτός
αλλά και ιδιαίτερα περιεκτικός, ο εκδότης
της πομάκικης εφημερίδας «Νάτπρες»,
έδωσε στο ακροατήριο μια σαφή και
ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης που
επικρατεί τα τελευταία χρόνια στη Θράκη
(και ιδιαίτερα στον νομό Ξάνθης) όσον
αφορά το ζήτημα των Πομάκων και των
μεθόδων εθνοκάθαρσης, που εφαρμόζουν
ουσιαστικά οι προξενικοί μηχανισμοί
για την εξαφάνιση της εθνοτικής και
πολιτιστικής πομακικής ταυτότητας.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε
ακολούθως η ομιλία του Φάνη Μαλκίδη,
λέκτορα του ΔΠΘ, ο οποίος αρχικά
κατέθεσε μια σειρά από πολύτιμες
πληροφορίες για ποιες είναι ακριβώς, βάσει
του Διεθνούς Δικαίου, οι αρμοδιότητες και
οι υποχρεώσεις ενός προξενείου και των
διπλωματικών του υπαλλήλων, διαλύοντας
τα …σκοτάδια σε έναν τομέα που για τους
Παρότι όμως το έργο δεν τους…βγαίνει,
ένα
έμπειρο
μάτι
αντιλαμβάνεται
κάποιες κινήσεις υπόγειες (και συνήθως
βέβαια ξεκαρδιστικώς αστείες) για την
υπονόμευσή μας! Τα εύγλωττα λ.χ. γκρο
πλαν κάποιων τοπικών ηλεκτρονικών
ΜΜΕ πάνω σε εκπροσώπους του ΛΑΟΣ
Έβρου, που παρέστησαν στην πρόσφατη
εκδήλωση της Πρωτοβουλίας στην
Αλεξανδρούπολη (καίπερ ουδεμία σχέση
είχαν με τη διοργάνωσή της και ενώ είναι
βεβαίως ούτως ή άλλως γνωστό τοις πάσι
- και ορατό ακόμη και στους τυφλούς - ότι
ουδεμία απολύτως ιδεολογική σύνδεση
μεταξύ ημών και του συγκεκριμένου
κόμματος υφίσταται) και η αντίστοιχη
«αποσιώπηση» προσώπων από το ΠΑΣΟΚ
ή την Αριστερά (που επίσης παρέστησαν),
είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
των συγκεκριμένων κωμικών ενεργειών!
Μέσω της (αναφανδόν παιδικών βεβαίως
δυνατοτήτων) τοιαύτης σύλληψης της
ηλεκτρονικής προπαγάνδας τους, θεωρούν
ίσως οι καημένοι ότι θα εντυπώσουν
υποσυνείδητα στον μέσο τηλεθεατή της
Θράκης κάποια «δεδομένα» που Κύριος
οίδε (και μαζί Του βεβαίως και εμείς
επίσης…οίδαμεν) τι ακριβώς τους ωθεί
να αναπαράγουν! Σ’ αυτό το θεάρεστο
έργο όμως τους διευκολύνουν φυσικά
και κάποιοι άλλοι, που - ευρεθείσης της

πολλούς αποτελεί terra incognita (και
επί του οποίου πολλά ανόητα αλλά και
υποβολιμαία λέγονται κατά καιρούς). Στη
συνέχεια ο Φάνης Μαλκίδης προέβη σε
μια αποκαλυπτική αναδρομή στο ιστορικό
παρελθόν του τουρκικού Προξενείου
Κομοτηνής από το 1923 έως σήμερα,
καταθέτοντας εντυπωσιακά τεκμήρια
της σταθερά εξωθεσμικής, παράνομης
και υπονομευτικής δράσης του και
αποδεικνύοντας (βάσει επιχειρημάτων
πάντοτε δομημένων πάνω στο Διεθνές
Δίκαιο και τους κανόνες της διεθνούς
διπλωματίας) ότι η χώρα μας έχει εδώ και
αρκετές δεκαετίες όχι απλώς τη νομική
ευχέρεια, αλλά και την υποχρέωση να το
απομακρύνει από τη Θράκη.
Τον κύκλο των ομιλιών έκλεισε ο
διευθυντής του «Αντιφωνητή» Κώστας
Καραΐσκος, ο οποίος μίλησε γενικά
για την προσπάθεια της ομάδας του
«Αντιφωνητή» και της Πρωτοβουλίας
κατά του Προξενείου Κομοτηνής, αλλά
άγγιξε και τον …τύπο των ήλων, θίγοντας
τα ζητήματα της ιδιωτείας, της αδιαφορίας,
της άγνοιας αλλά και της φοβικότητας
ενίοτε, που χαρακτηρίζουν τη συντριπτική
πλειονότητα της θρακικής κοινωνίας πάνω
σε ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα, που
υπονομεύει και απειλεί ευθέως την ίδια την
ασφάλεια της περιοχής μας. Σχολίασε όμως
με καυστικό τρόπο και την ετικέτα του
«εθνικισμού» και του «αντιτουρκισμού»
που οι συνήθεις «προοδευτικοί» κύκλοι
σπεύδουν συστηματικά να επικολλήσουν
σε παρόμοιες ενέργειες όπως της
Πρωτοβουλίας, αναφέροντας μεταξύ
άλλων τόσο το δεδομένο της συμμετοχής
πολλών μουσουλμάνων της Θράκης στη
συγκέντρωση υπογραφών, αλλά και κάτι
που φυσικά έως τώρα ελάχιστοι γνώριζαν,
δηλαδή του βασικού ρόλου που είχε παίξει
στην ίδρυση του «Αντιφωνητή» πριν
από 12 χρόνια ένας Τούρκος πολιτικός
εξόριστος (ο οποίος μάλιστα φιλοξενήθηκε
στην Κομοτηνή για 5 χρόνια).
Απολύτως ενδεικτικό του ενδιαφέροντος
του ακροατηρίου, ήταν ότι αυτό
παρέμεινε …καθηλωμένο και για μία
ακόμη περίπου ώρα μετά το πέρας των
ομιλιών. Στη συζήτηση που ακολούθησε,
έγιναν τοποθετήσεις και απαντήθηκαν

πολλές ερωτήσεις που τέθηκαν από τους
παρισταμένους.
Στα περαιτέρω αξιοσημείωτα της
εκδήλωσης θα αναφέρουμε βεβαίως κατ’
αρχάς την παρουσία της δασκάλας Χαράς
Νικοπούλου, που όταν έγινε αντιληπτή,
φυσικά καταχειροκροτήθηκε. Δέχτηκε
μάλιστα να πει και δυο λόγια απ’ το
μικρόφωνο, ζητώντας από τον κόσμο να
στηρίξει τις ενέργειες της Πρωτοβουλίας
και να υπογράψει για την απομάκρυνση
του Προξενείου. Στα αξιοσημείωτα
ωστόσο θα συγκαταλέξουμε ακόμη την
παρουσία κάποιων γνωστών απόστρατων
αλλά και εν ενεργεία υψηλόβαθμων του
στρατού και των σωμάτων ασφαλείας,
καθώς και πλήθους ανθρώπων από
όλους σχεδόν τους πολιτικούς χώρους.
Βεβαίως όμως - και αν εξαιρεθούν κάποιες
απειροελάχιστες περιπτώσεις (όπως π.χ.
ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Π.
Ζαπάρτας, ο τ. βουλευτής Θ. Δημοσχάκης
και οι πολιτευτές της ΝΔ και του ΛΑΟΣ
Βαμβακερός και Γοδοσίδης αντίστοιχα)
- οι πιο …επίσημοι εκπρόσωποι της
τοπικής πολιτικής ηγεσίας, παρότι φυσικά
προσεκλήθησαν, έλαμψαν (όπως δηλαδή
ακριβώς αναμενόταν) δια της …απουσίας
τους. Δεν επρόκειτο, βλέπετε, για κάποια
τουρκοφιέστα ή άλλη προξενική εκδήλωση,
ώστε να σπεύσουν σωρηδόν…
Κλείνοντας αυτήν την αναφορά στην
εκδήλωση, εμείς θα πούμε απλώς ότι
ευχαριστούμε θερμά όχι μόνο όλους όσους
εργάστηκαν για την προετοιμασία της, αλλά
και όσους συμμετείχαν με την απλή έστω
παρουσία τους. Και αυτό είναι ίσως πάρα
πολύ, όσον αφορά ένα θέμα που ακόμη
αποτελεί το μείζον ταμπού για τη θρακική
κοινωνία και θάβεται συστηματικά στη
σιωπή από τους τοπικούς «καθεστωτικούς»
κύκλους. Είναι επίσης χαρακτηριστικό
ότι το ίδιο βράδυ συγκεντρώθηκαν 140
νέες υπογραφές στο κείμενο κατά του
τουρκικού Προξενείου - σχεδόν όλοι οι
υπόλοιποι είχαν υπογράψει στο Διαδίκτυο.
Μοναδικό μελανό σημείο η προσπάθεια
ορισμένων (με τηλεοπτικά πλάνα ή με
αναρτήσεις στο Διαδίκτυο) να δείξουν ότι
επρόκειτο για εκδήλωση ...ακροδεξιών!
Μάταιος ο κόπος τους, ξερά σκατά στον
τοίχο δεν κολλάνε.

ευκαιρίας - κάνουν ό, τι μπορούν για να
προβάλουν εαυτούς και να εγγράψουν
στην περιοχή τεκμήρια κομματικής
«πατριωτικής» δράσης.
Εμείς ασφαλώς, απέναντι σε όλα αυτά,
δεν σκοπεύουμε να εμπλακούμε στην
οποιαδήποτε απόπειρα για να αποδείξουμε
ότι δεν είμαστε ελέφαντες! Από την πρώτη
στιγμή άλλωστε δηλώσαμε διαρρήδην πως
είμαστε μία κίνηση που δεν ασχολείται
και δεν εμπλέκεται με κανένα απολύτως
κομματικό χώρο, αλλά απλώς προτάσσει το
εθνικό συμφέρον σε μια περιοχή, όπου οι
κίνδυνοι είναι θανάσιμοι. Δεν αποκλείσαμε
βέβαια ποτέ τη στήριξη των κομμάτων
και εξαρχής δηλώσαμε ότι θα ήταν ευχής
έργον όλα τους να υιοθετήσουν την
επιχειρηματολογία μας (γι’ αυτό εξ άλλου
εκφραστήκαμε κατά καιρούς πολύ θετικά
και για την ερώτηση Πολατίδη προς τον
πρωθυπουργό και για τις δηλώσεις Σαμαρά

και για τις παλαιότερες
τοποθετήσεις
Κακλαμάνη, Λοβέρδου
και Πάγκαλου). Άλλο
όμως βεβαίως αυτό
και άλλο η πραγματική
συμμετοχή
στην
Πρωτοβουλία.
Οποιοσδήποτε
επιθυμεί να ενταχθεί
σ’ αυτήν και να παίξει ενεργό ρόλο στη
συνδιαμόρφωση της δράσης της, είναι
δεδομένα ευσπρόσδεκτος. Για να γίνει όμως
αυτό, θ’ αφήσει πρώτα την κομματική του
ταυτότητα απ’ έξω. Η διασαφήνιση αυτή
απευθύνεται ΚΑΙ προς τους γνωστούς
εκπροσώπους των ΜΜΕ, αλλά ΚΑΙ προς
κάποιους κομματικούς (κοινοβουλευτικούς
και
εξωκοινοβουλευτικούς)
χώρους
με μεγάλη…βουλιμία (οι οποίοι έχουν
αναγάγει τον πατριωτισμό σε μονοπώλιο
και την πατριδοκαπηλεία σε επιστήμη).
Απευθύνεται προς πάσαν κατεύθυνσιν.
Έχουμε δημιουργήσει μία κίνηση, η οποία
είναι εντελώς και ξεκάθαρα υπερκομματική
και το συγκεκριμένο γνώρισμα είμαστε όλοι
μας αποφασισμένοι να το διατηρήσουμε και
να το ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΥΜΕ. Η Πρωτοβουλία
Πολιτών κατά του Τουρκικού Προξενείου
ούτε αντικείμενο καπηλείας θα γίνει, ούτε
και θα καπελωθεί από κανέναν.
Ν.Δ.
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ΝΕΟ-ΟΘΩΜΑΝΙΣΜΟΣ
Στις 30 Ιανουαρίου το περιοδικό
ΑΡΔΗΝ εγκαινίασε τα νέα του γραφεία,
που θα λειτουργούν και σαν στέκι,
στη Θεσσαλονίκη (Δωδεκανήσου
και Βαλαωρίτου 1), διοργανώνοντας
παράλληλα την παρουσίαση του
βιβλίου «Νεο-οθωμανισμός». Στην
εκδήλωση βρέθηκε πολύς κόσμος,
φίλοι μας καλοί από όλη την
Ελλάδα και για το ζήτημα μίλησαν
ο Κρίτων Σαλπιγκτής, ο στρατηγός
Δημήτρης Αλευρομάγειρος,
ο
Κώστας Καραΐσκος και ο Γιώργος
Καραμπελιάς. Από τις ομιλίες, που δεν
άφησαν σχεδόν καμμία πλευρά του
ζητήματος αδιαπραγμάτευτη, έχουμε
άμεσα διαθέσιμη την ...τρίτη (όπως
ήταν μάλλον αναμενόμενο) και την
παραθέτουμε κατωτέρω:
Το νέο, συλλογικό βιβλίο των
Εναλλακτικών Εκδόσεων έρχεται να
καλύψει ένα σημαντικό κενό. Μία ανάγκη

– εξανθρωπισμό τύπου Χάτι Σαρίφ,
Χάτι Χουμαγιούν; Μπορεί ώς έναν
βαθμό να είναι κι έτσι. Πάντως όποιος
πάει να μιλήσει για δημοκρατία,
έστω αυτήν την κοινοβουλευτικά
κουτσουρεμένη που γνωρίζουμε εμείς,
διαψεύδεται καθημερινά από την
ειδησεογραφία της ίδιας της Τουρκίας.
Ας σημειώσουμε εδώ ότι στον ελληνικό
Τύπο εξακολουθεί να ισχύει το άτυπο
μα άτεγκτο εμπάργκο ειδήσεων που θα
μπορούσαν να αμαυρώσουν την εικόνα
της γειτονικής χώρας. Αν εξαιρέσουμε
τον «Αντιφωνητή» που εκδίδουμε στην
Κομοτηνή, δεν γνωρίζω άλλο έντυπο
που να μεταδίδει την πραγματική
εικόνα της τουρκικής κοινωνίας και
του τουρκικού κράτους αφιλτράριστη.
Το πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό δεν
το γνωρίζουμε, όμως τα αποτελέσματά
του τα βλέπουμε καθημερινά μπροστά
μας.

Στό βήµα εξ αριστερών: Δ. Αλευροµάγειρος, Κρ. Σαλπιγκτής,
Θ. Τζιούµπας, Γ. Καραµπελιάς, Κ. Καραΐσκος

να διαβάσει ο σημερινός Έλληνας
την πραγματικότητα της γείτονος
παράλληλα με τη δική του, χωρίς να
παρασύρεται είτε από στερεότυπα
του παρελθόντος είτε από σειρήνες
του παρόντος. Και είναι πράγματι πολύ
σημαντικό να δίνεται ένας πλοηγός
σήμερα στον μέσο Έλληνα, καθώς
μέσα στις ραγδαίως μεταβαλλόμενες
συνθήκες και μέσα στον κυκεώνα της
ιδιωτείας που κυριαρχεί, είναι πολύ
δύσκολο να αποφύγει την υποταγή
της σκέψης και της ανάλυσής του
στους μηχανισμούς της εξουθένωσης
που μας διαφεντεύουν.
Η στροφή της Τουρκίας, κατά τη
δεκαετία που μόλις εξέπνευσε, προς την
παλαιότερα λεγόμενη τουρκοϊσλαμική
σύνθεση ή τον νέο-οθωμανισμό,
όπως πλέον λέγεται, είναι πασίδηλη.
Άνθρωποι σαν τους Ερντογάν, Γκιούλ,
Νταβούτογλου είναι η νέα φρουρά
στην Άγκυρα αντί των Γιλμάζ, Μπαϊκάλ,
Τσιλέρ, Μπαχτσελί κτλ. Τι ακριβώς
όμως σηματοδοτεί η αλλαγή αυτή της
φρουράς; Σε επίπεδο βιτρίνας είναι
σίγουρα μια ποιοτική αναβάθμιση. Οι
φασιστόφατσες της δεκαετίας του ’80
και του ’90 ήταν καιρός ν’ αποσυρθούν,
παραείχαν γίνει παλιομοδίτικες, ακόμη
και για την Τουρκία. Σε επίπεδο
κοινωνικού εκδημοκρατισμού είναι
ένα βήμα μπροστά, παρότι υπάρχουν
και ενστάσεις για τη σταθερότητα του
βήματος αυτού και για τη σκοπιμότητά
του. Μήπως έχουμε να κάνουμε με
έναν «υποχρεωτικό» εκσυγχρονισμό

Τι συμβαίνει όμως στις διμερείς
μας σχέσεις; Σ’ αυτές, λογικά μα
και δυστυχώς, αποτυπώνεται όλη
η
ανισορροπία
των
δυναμικών
εκατέρωθεν του Έβρου. Από τη μια έχεις
μια χώρα μεγάλη, σοβαρή, οικονομικά
αναπτυσσόμενη, εξοπλισμένη και
διεθνώς αναβαθμισμένη κι από την
άλλη το …αρνητικό της (δεν φαντάζομαι
να θέλετε και διευκρίνιση για το ποιάν
εννοώ, έτσι;). Λογικά λοιπόν έχουμε
μία χαμογελαστή αναβάθμιση των
τουρκικών διεκδικήσεων σε βάρος
μιας Ελλάδος που αμέριμνα ταξιδεύει
σε φαντασιακά τοπία αδελφοσύνης
των λαών, λύσεων του Κυπριακού,
μειονοτήτων που λειτουργούν ως
γέφυρες αλληλοκατανόησης κτλ. Κι
εδώ, δυστυχώς και πάλι, δεν εννοώ
μόνο την επίσημη Ελλάδα, το υπουργείο
Εξωτερικών ή τα κόμματα εξουσίας
αλλά όλη σχεδόν την άρχουσα τάξη κι
ένα μεγάλο μέρος της μεσαίας. Εδώ
το κείμενο του Γιώργου Ρακκά, για την
άμεση διασύνδεση των συμφερόντων
των ημετέρων νταβατζήδων με
τους εκείθεν του Αιγαίου είναι
διαφωτιστικό. Με προμετωπίδα την
γελοία φράση «σύνορα που δεν τα
περνάνε εμπορεύματα τα περνάνε
στρατοί» αρνούνται οι περισσότεροι
να δουν την πραγματικότητα που
γράφει ο Θανάσης Τζιούμπας, ότι ο
τουρκικός Στρατός δεν έβαλε κανένα
γαρύφαλλο στα κανόνια του και – όπως
μάθαμε προχθές – κάνει και σενάρια
για εσωτερική κατανάλωση τα οποία

περιλαμβάνουν εισβολή στον Έβρο!
Σε τόση υπόληψη μας έχουν – και πώς
όχι άλλωστε…
Όλα τα κείμενα του βιβλίου είναι
εξόχως ενδιαφέροντα. Όλα δίνουν από
διάφορες γωνίες μια θέαση αυτού που
καταφέραμε να κάνουμε στον τόπο
μας. Πώς αφήσαμε τον ελληνισμό της
Κωνσταντινούπολης να εκπνεύσει
το 1955. Πώς εγκαταλείπεται κάθε
τολμηρή πολιτική ανατροπής της
κυπροποίησης στη Θράκη. Πώς
γίναμε οι τελάληδες της ευρωπαϊκής
πορείας της Τουρκίας. Όμως εκεί που
πλησιάζουμε τις αιτίες της παρακμής
είναι στο δεύτερο μισό του βιβλίου,
αυτό που αφορά την ιδεολογική
αλλοτρίωση του ελληνισμού. Στα
κείμενα που παρατίθενται δεν γίνονται
μόνο διαπιστώσεις αλλά προτείνονται
ερμηνείες και αναζητώνται οράματα
για το μέλλον. Ο εθνομηδενιστικός
εσμός που λυμαίνεται τη χώρα, κυρίως
τα Πανεπιστήμιά και τα κόμματά της,
έχει κλονίσει κάθε αυτοπεποίθηση,
κάθε βεβαιότητα, κάθε ιδανικό του
ελληνικού λαού. Αυτός είναι και το
πρόβλημά μας. Το πρόβλημα της χώρας
δεν είναι ούτε οικονομικό, ούτε τεχνικό,
ούτε διπλωματικό. Είναι καθαρά
και ξάστερα πνευματικό. Ο κόσμος
στον τόπο μας έχει αποθαρρυνθεί
και έχει στραφεί στην ιδιωτεία της
τηλεόρασης και της λαμογιάς. Κανείς
δεν είναι άμοιρος ευθυνών αλλά
πρώτιστη ευθύνη για το χάλι μας
φέρουν οι ηγεσίες μας (πολιτική,
εκκλησιαστική, πνευματική). Αν οι
Έλληνες συνέλθουν και διαπιστώσουν
τη δράση του εσωτερικού εχθρού
– γιατί περί αυτού πρόκειται, ασχέτως
των προθέσεων ορισμένων αφελών
– και τον ρόλο του στις εξελίξεις που
μας φέρνουν ολοένα και κοντύτερα
στον Καιάδα των εθνών, θα
αντιδράσουν. Μπορεί από τον καναπέ
ή από τη διαδρομή γραφείο – μάρκετ
– σπίτι όλοι να δείχνουν λίγο πολύ ίδιοι
ή να μην έχει ιδιαίτερη σημασία τίποτε.
Όμως η αδιαμεσολάβητη επαφή με
τα πράγματα είναι που ξεκαθαρίζει
την ουσία τους. Για παράδειγμα
μπορεί οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την
μειονότητα στη Θράκη να δείχνουν
άθλιες ή σύγχρονες σε κάποιον που
τις πληροφορείται, αναλόγως με τις
προκαταλήψεις ή την γενική ιδέα
που έχει για το ζήτημα. Όταν όμως
ζεις από κοντά το πρόβλημα δεν σου
μένει καμμία αμφιβολία για το ότι τις
έγραψε κάποιος Τούρκος πράκτορας.
Τελεία. Ξέροντας τις προτεραιότητες
της Άγκυρας, την ατζέντα της, τη
φρασεολογία της, κτλ είναι παραπάνω
από προφανές ότι η μόνη πιθανή
συνεισφορά των Συριζαίων στη
διαμόρφωση αυτών των θέσεων είναι
η …μετάφραση από τα τουρκικά. Πώς
για παράδειγμα η βασική δουλειά
του ΕΛΙΑΜΕΠ (Ελληνικό Ίδρυμα
Αμερικανικής Πολιτικής) είναι η
μετάφραση από τα αγγλικά, ε, κάπως
έτσι.
Το
ιδεολογικό
πρόβλημα
της
Ελλάδος είναι ιδιαιτέρως σύνθετο
και περιγράφεται πολύ ωραία από τον
Γιώργο Καραμπελιά σε αρκετά σημεία
του βιβλίου. Δεν θα διαφωνήσω μαζί
του, απλώς θέλω να προσθέσω μια
νότα ρεαλισμού μα και …εμπάθειας
στις αναλύσεις του. Είναι γεγονός ότι
είμαστε πια ως λαός βαθειά διχασμένοι,
για τρίτη φορά μέσα σε 100 χρόνια.
Σήμερα δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο
για κάποιους λίγους που έχουν αυτές
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τις πατριδοκτόνες και παρανοϊκές
ιδέες και βρίσκονται σε καίριες θέσεις.
Η ελληνοφοβία έχει γίνει μόδα, ιδίως
στην πρωτεύουσα, και μας έχει επιβάλει
τους όρους της. Κόσμος απλός πια σε
κοιτά με μισό μάτι αν του αναφέρεις
οτιδήποτε σχετικά με την πατρίδα
και τη χώρα μας. Το να θεωρούμε ότι
ο κόσμος είναι με τις ιδέες μας αλλά
απλώς δεν μιλάει είναι αυταπάτη. Τα
πράγματα αλλάζουν με τρόπο γοργό
και πρέπει να το αντιληφθούμε ώστε να
αντιδράσουμε δεόντως στην Πέμπτη
Φάλαγγα του εθνομηδενισμού και της
ιδιοτέλειας. Πρόκειται αναμφισβήτητα
για τον χειρότερο εχθρό, που
δεν αρκείται στον εξωραϊσμό του
οθωμανικού παρελθόντος ή στη χλεύη
των ιερών και οσίων μας ή σε κάποιες
αρλουμπολογίες που θα μπορούσαν
να θεωρηθούν και γραφικές. Χθες
άλλαξε το εκπαιδευτικό μας σύστημα,
σήμερα αλλάζει τα διδακτικά βιβλία,
αύριο θα έχει αλλάξει (με τον νέο
Κώδικα Ιθαγένειας) την ίδια την
ελληνική πολιτεία, καθιστώντας την
εθνολογικό πάρκο. Την εμφύλια μάχη
που αποφύγουμε να δώσουμε σήμερα
θα κληθούμε να την υποστούμε
μεθαύριο υπό πολύ χειρότερους
όρους. Δεν έχουμε καμμία πιθανότητα
επιβίωσης με τη σύγχρονη Τουρκία
απέναντί μας αν δεν ξεσκεπάσουμε
τους εγχώριους απολογητές της και
τους κατ’ επάγγελμα συκοφάντες
του εθνικού μας παρελθόντος. Αν
δεν αποκαλύψουμε την επιστημονική
τους μηδαμινότητα και την ιδιοτελή
αφετηρία τους. Δεν αρνούμαι,
εννοείται την αξία της ιδεολογικής
συγκρότησης που προσφέρουν βιβλία
σαν το παρόν, όμως ισχυρίζομαι ότι
πρέπει ταυτοχρόνως να μην αμελούμε
και το πεδίο της άλλης μάχης, εκεί
όπου οι υβριστές και συκοφάντες
του ελληνικού κράτους ζούνε ζωή
χαρισάμενη με τα λεφτά του – δηλαδή
με τα λεφτά μας – έχοντας ως κύριο
έργο την διάδοση του συμπλεγματικού
τους παραληρήματος. Πόσοι για
παράδειγμα από τους 10 συγγραφείς
του βιβλίου είναι καθηγητές σε
ελλαδικά πανεπιστήμια; Έναν μέτρησα
μονάχα. Για να κάνουμε μια σύγκριση,
αναφέρω ότι το διάσημο, τελευταίως,
«πόνημα» της ομάδας ΦραγκουδάκηΔραγώνα πριν 13 χρόνια, είχε
συγγραφείς μόνο πανεπιστημιακούς
και τόσο η (ας την πούμε) έρευνα που
προηγήθηκε όσο και η έκδοση του
βιβλίου είχαν χρηματοδοτηθεί αδρά
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το
ελληνικό κράτος. Το παράδειγμα είναι
νομίζω αρκετά ενδεικτικό.
Κλείνω λέγοντας πως κανένας
Νταβούτογλου
δεν
μπορεί
να
βλάψει τον τόπο μας τόσο όσο ένας
ελληνόφωνος
δημοσιογράφος
–
συγχωρέστε μου το λεξιλόγιο - που από
την ασφάλεια της διπλοαμπαρωμένης
του μεζονέτας καλεί σε ανοικτά
σύνορα, υπογράφει υπέρ του Σχεδίου
Ανάν και εκστασιάζεται με το βιβλίο
της Ρεπούση. Ο νεοοθωμανισμός για
να υπάρξει χρειάζεται νεοραγιάδες.
Να σκοτώσουμε τον νεοραγιά μέσα
μας, μήπως κι ανθήσει ο Έλληνας.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ
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Ἀντιφωνητικό κουΐζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1) Στίς 2 Φεβρουαρίου 871 ὁ
βυζαντινός
στόλος
ὑπό
τόν
Νικήτα Ὠορύφα ἐκδιώκει τούς
Ἄραβες ἀπό τή νότια Ἰταλία. Στήν
Ἀδριατική ὁ βυζαντινός ναύαρχος
συνεργάστηκε µέ τόν Λουδοβῖκο
Ε΄ τῆς Γαλλίας καί στό Αἰγαῖο καταναυµάχησε πολλές φορές τόν
ἀραβικό στόλο τῆς Κρήτης. Ὅµως
1-2 χρόνια µετά τήν ἐπιτυχία του
ἐξαφανίζεται ἀπό τή δηµόσια
ζωή καί τό ἔργο του θά συνεχίσει
ἐπάξια ὁ...
Α) ἀραβογενής ναύαρχος Νάσαρ
Β) Σκύθης ναύαρχος Ἀδριανός
Γ) Ἀρµένιος Λέων Ἀποστύππης
Δ) Τοῦρκος ναύαρχος Πίρι Ρέις, γνωστός διεθνῶς ἀπό τό «Μάλτα γιόκ»
2) Στίς 4 Φεβρουαρίου 1843 πεθαίνει
στήν Ἀθήνα ὁ Θεόδωρος Κολοκο-

καί τῆς τουρκοφιλίας;
Α) Ἔµ, τί λέµε γιά; Τόσα χρόνια
τά γράφει ὁ ἔγκυρος Τῦπος καί οἱ
ἔντιµοι πανεπιστήµονές µας!
Β) Μή βιάζεστε, ὅλα αὐτά θά τά
βολέψει ἡ νέα σας κυβέρνηση
Γ) Φαίνεται ὅτι κι οἱ σηµιτοκαραµανλογιωργάκηδες εἶναι κι αὐτοί ἐθνίκια
Δ) Εἶναι πού δέν µᾶς πῆρε εἴδηση ἡ
Εὐρώπη, κάτσε νά τό µάθει καί...

τρώνης, κορυφαία µορφή τοῦ
ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ
Ἀγώνα
τοῦ 1821. Μέ δεδοµένο τό πόσους
φόνους Τούρκων, Ὁβριῶν καί προσκυνηµένων διέταξε, ἐκτέλεσε ἤ
ἀνέχθηκε, πῶς γίνεται ἀκόµη νά
τιµᾶται στήν σηµερινή Ἑλλάδα τῆς
ἀνοχῆς, τῆς πολυπολιτισµικότητας

Συνέχεια από τη σελ. 6
Ιδιαίτερα τα άρθρα 11, 13 (που
αναφέρονται
σε
«κοιλότητες
εκσκαφής»!) και 14 (που αναφέρει
«οριακές τιμές κυανίου σε λίμνη»!)
σαφώς δείχνουν κυάνωση, την
πλέον (διαδεδομένη και) επικίνδυνη
δηλαδή μέθοδο απόκτησης του
χρυσού από το κοίτασμα. Και δυό
μέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές,
στις 2/10/2009, πέρασε από το
ΥΠΕΧΩΔΕ η «Προκαταρκτική
Περιβαλλοντική
Εκτίμηση/
Αξιολόγηση»
(ΠΠΕΑ)
του
«Επενδυτικού Σχεδίου Ανάπτυξης
των Μεταλλείων Κασσάνδρας»
(ΕΣΑ) της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ,
η
οποία
επίσης
χρησιμοποιεί τη μέθοδο με το κυάνιο.
Ως γνωστόν η Χαλκιδική είναι που
δείχνει το μέλλον της Θράκης στον
τομέα της χρυσοθηρίας, άσχετα που
η εταιρεία εδώ σκίζει τα ρούχα της
ότι δεν θα χρησιμοποιεί κυάνιο.
Τώρα μάλιστα που ανάλογες
εξελίξεις δρομολογούνται δίπλα στα
βόρεια σύνορά μας, στο Κίρτζαλι της
Βουλγαρίας, οι ανησυχίες αυξάνουν
και τα περί «πράσινης ανάπτυξης»
δείχνουν λόγια κενά περιεχομένου.

Οι Ούγγροι απαγόρεψαν στις
7/12/2009 την εφαρμογή του
κυανίου στη μεταλλευτική και
καθάρισαν. Εμείς πόσα χρόνια θα
πηγαινοφέρνουμε το ίδιο ζήτημα
στην δημόσια ατζέντα;
Πάντως ο Αλέξης Τσίπρας και
η Ευαγγελία Αμανατίδου Πασχαλίδου έθεσαν από τον Σύριζα
τα σχετικά ερωτήματα στη Βουλή,
εκφράζοντας και τις ανησυχίες
της θρακικής κοινωνίας για τις
μη αναστρέψιμες βλάβες που θα
επιφέρει μία τέτοια εξορυκτική και
μεταλλουργική διαδικασία στην
περιοχή. Να περιμένουμε κάποιο
πρακτικό όφελος από το ερώτημα;
Δεν είμαστε αφελείς. Όμως
τουλάχιστον ας τεθεί η «πράσινη»
κυβέρνηση προ των ευθυνών της
και ελπίζουμε να μην ξαναπροκύψει
κάποιος Πάχτας που θα κάνει τη
λάντζα των επιτηδείων...
Εναλλακτική προοπτική
Και για να μην καταλογίζουν
κάποιοι στο κίνημα κατά του χρυσού
μόνον αρνήσεις, επισημαίνουμε
την εναλλακτική πρόταση για
τεχνολογική ανάπτυξη της περιοχής
που διατύπωσαν προσφάτως ο
Γιώργος Τριανταφυλλίδης και ο
Δανιήλ Σεργκενλίδης (δύο από
τους πλέον επιφανείς επιστήμονες

Ἀντνάν Μεντερές ἡ κατάπτυστη

5) Στίς 9 Φεβρουαρίου τοῦ 1857
πεθαίνει στήν ἀγγλοκρατούµενη
Κέρκυρα ὁ ἐθνικός µας ποιητής

3) Στίς 6 Φεβρουαρίου 1982 τό ἑλληνικό ὑπουργεῖο Παιδείας καταργεῖ
τίς ποδιές τῶν µαθητριῶν στά
σχολεῖα. Ἐπρόκειτο γιά µία σηµαντική τοµή στά νεοελληνικά ἤθη,
πού [....................] τά σχολεῖα µας.
Α) Ἐκσυγχρόνισε
Β) Ἐκπόρνευσε
Γ) Ἐµπορευµατοποίησε
Δ) Ἐξάρθρωσε
4) Στίς 8 Φεβρουαρίου τοῦ 2004, µία
νέα πολιτική ἐποχή ἀνατέλει στήν
Ἑλλάδα: ὁ Γιῶργος Παπανδρέου
παίρνει πίσω τό κόµµα τοῦ
µπαµπᾶ του ἀπό τόν Σηµίτη, µέ
µιά «ἀνοικτή διαδικασία» ὅπου
ψηφίζουν µέλη, φίλοι, δέντρα,
πέτρες καί ἄλλοι πολλοί. Ὡς
µοναδικός ὑποψήφιος (!) λαµβάνει,
σύµφωνα µέ ὅσα ἀνακοινώθηκαν,
κάτι παραπάνω ἀπό 1 ἑκατοµµύριο
ψήφους καί διαδέχεται τόν τότε

Πάλι για τον χρυσό

πρωθυπουργό στήν ἡγεσία τοῦ
ΠαΣοΚ. Ποιάν διαδικασία θύµισε
τό συγκεκριµένο σώου;
Α) Τίς ἐκλογές στήν πρώην ΕΣΣΔ
Β) Τήν ἐκλογή φυλάρχου στούς Μάο
Μάο (πρίν τήν ἔλευση τῶν λευκῶν)
Γ) Τό Next Top Model
Δ) Τήν ἀνάδειξη τοῦ βασιλιᾶ Καρνάβαλου

Διονύσιος Σολωµός. Σέ ὅλη τή
διάρκεια τῆς ζωῆς του δέν ἔκανε
οὔτε ἕνα ταξίδι στήν ἐλευθερωµένη
πιά Ἑλλάδα, γιατί...
Α) Πίστευε πώς ἡ Ἐπανάσταση
ἀπέτυχε
Β) Δέν συµφωνοῦσε µέ τό καθεστώς
πού εἶχε ἐγκαθιδρυθεῖ
Γ) Δέν ἤθελε νά χαλάσει τήν ἐξιδανικευµένη εἰκόνα της πού εἶχε
Δ) (;;;;;;;;;;;;;;;;)
6) Στίς 11 Φεβρουαρίου
1959
µονογράφεται
στή Ζυρίχη ἀπό τόν
τότε πρωθυπουργό τῆς
Ἑλλάδας
Κωνσταντῖνο
Καραµανλή
καί
τόν
Τοῦρκο ὁµόλογό του

του περιβαλλοντι-κού κινήματος στη
Θράκη): Αφού σήμερα γίνεται τόσος
λόγος για την πράσινη ανάπτυξη και
ήδη στην περιοχή μας υπάρχουν τα
αιολικά πάρκα στη Ροδόπη, πρέπει
να γίνει μία στοιχειώδης πρόβλεψη:
Να υποχρεωθούν οι (γερμανικές,
δανικές και ισπανικές) εταιρείες
που σήμερα εγκαθιστούν τις ανεμογεννήτριες να δημιουργήσουν, στα
πλαίσια αντισταθμιστικής πολιτικής, μία μονάδα παραγωγής στις
Σάπες. Ένα σύγχρονο χυτήριο όπου
θα κατασκευάζονται οι χυτές βάσεις
έδρασης των πτερυγίων (hub,
αφαλός) των ανεμογεννητριών
των αιολικών πάρκων και όπου
θα απασχολούνται 150 - 200 εργαζομένοι, ενώ οι συνοδές δραστηριότητες των αιολικών πάρκων θα
φέρουν και πρόσθετα οφέλη στην
περιοχή.
Μα και πέραν της όποιας
αναπτυξιακής αντιπρότασης, το
πρώτιστο είναι να αναμορφωθεί
ο Μεταλλευτικός Κώδικας της
χούντας, που ακόμα και σε περιπτώσεις περιβαλλοντικής ασφάλειας
δεν εξασφαλίζει οικονομικά οφέλη
για τον τόπο. Αυτό ζητάμε μονάχα
από την πρασινολογούσα κυβέρνησή μας, μπορεί να το κάνει ή όχι;

συµφωνία γιά τήν «ἀνεξαρτησία»
τῆς Κύπρου, παραδίδοντας τό
νησί στίς ἀγγλικές ραδιουργίες
καί στίς τούρκικες ὀρέξεις. Πόσον
καιρό χρειάστηκαν οἱ Τοῦρκοι γιά
νά ἀποδείξουν πόσο τιµοῦν τίς
ὑπογραφές τους;
Α) Δέν γνωρίζω ἀλλά οἱ ἄνθρωποι
εἶναι σοβαροί, δέν θά χρονοτρίβησαν
Β) Σέ 8 µῆνες συνελήφθη τό πλοιάριο
«Ντενίζ» νά µεταφέρει ὅπλα
Γ) Τά Χριστούγεννα τοῦ 1963 ξεσηκώθηκαν σέ ἀνταρσία
Δ) Δέν ἀπαντῶ σέ ἐρωτήσεις ἐµπεριέχουσες ρατσιστικά στερεότυπα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Α, 2Β, 3Γ, 4Β, 5Δ, 6Β

Σέ ἦχο ἁψύ
§
Μερικοί ἔχουν ἀρχίσει νά συγχωρᾶνε
τά πάντα. Τό ἐπιτρέπει τό ἐπίπεδο τοῦ
µισθοῦ τους, βέβαια.
§
Ὁ δυτικός εἶναι ἐστέτ, σέ βιάζει µέ τό
πρωτόκολλο. Ὁ ἀνατολίτης στήν ...κουζίνα!
§
Τά δύο θανάσιµα ἁµαρτήµατα:
ἡ πλεονεξία καί ὁ κονφορµισµός.
Ὁ δεύτερος ντύνει τήν πρώτη.
§
Τό µέσα µετράει. Ἀπ’ ἔξω φωτίζονται µόνο
τ’ αὐγά καί τά µανεκέν.
§
Δέν ὑπάρχει ἅγιος µέ τσέπες.
Οὔτε διάολος χωρίς τσέπες!
§
«Κολάκευε τή µετριότητα,
ἀπόφευγε τήν πρωτοτυπία,
θυσίαζε στή µόδα»
Ἰδού τό τρίπτυχο τῆς ἐπιτυχίας!
§
Τό κακό µέ τούς ἀνίκανους
εἶναι πώς εἶναι µεθοδικοί!

Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ Íôïõ
Ãéáêáìðüóï ðáýëá Âïõëôóßäçò
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

Ἀντιφωνήµατα

Ζωή σαν θρίλερ
Ο Ισά Ακμάν κατέθεσε σχετικά με τον θάνατο
τριών ατόμων μεταξύ των οποίων και ο γιος
του Γιαχγιά Ακμάν τον Μάρτιο του 1994
στην περιοχή Χολάν. Κατέθεσε πως ο γιός
του είχε συλληφθεί μαζί με τον ξάδερφο του
διότι πουλούσαν τσιγάρα: «Δεν τους ψάξαμε
γιατί νομίσαμε πως θα τους αφήσουν διότι η
ηλικία τους ήταν μικρή, Περιμέναμε μια ώρα,
και όταν δεν γύρισαν πήγαμε να ψάξουμε.
Μάθαμε πως τους είχε συλλάβει η JITEM
και πως τους μετέφεραν στο αστυνομικό
τμήμα. Την επόμενη μέρα υποβάλαμε αίτηση
στην εισαγγελία και πήγαμε στην Αστυνομία
Σιλόπης. Είδα να τους δέρνουν με τον
υποκόπανο στην είσοδο. Μετά ήρθαν χωρικοί
από την περιοχή Χόλαν και μας είπαν να
ψάξουμε εκεί. Η Λειλά μου είπε πως ο Αζίζ
και ο Γιαχγιά είναι δίπλα σε ένα ποταμάκι,
δολοφονημένοι κάτω από πέτρες. Πήγαμε
και ψάξαμε. Είδαμε 4 πτώματα κάτω από τις
πέτρες και τα ανασύραμε. Βάλαμε τα τέσσερα
πτώματα σε μια πλατφόρμα ενός τρακτέρ και
τα πήγαμε στο νοσοκομείο της Τζίζρε. Το
μεσαίο δάχτυλο του γιού μου ήταν κομμένο
ως την μέση. Το πρόσωπο του δεν υπήρχε.
Μαζεύτηκε κόσμος. Βλέποντας οι δυνάμεις
Ασφαλείας πως συγκεντρώθηκε κόσμος,
αμόλησαν τα σκυλιά τους πάνω μας. Όταν
ανασύραμε τα πτώματα αναγνώρισα τον γιό
μου Γιαχγιά»
(9-1-2010, εφ. Ραντικάλ)

Ὅταν οἱ ἀντάρτες ἐπιτίθενται στό
προεδρικό µέγαρο καί χρειάζεσαι
µάχες ὡρῶν γιά τήν ἀπόκρουσή τους,
πῶς νά µή παρακαλᾶς γιά «εἰρήνη»

Πάντως ὅσο κι ἄν νιώθεις ἀλληλέγγυος µέ τούς ἀγρότες (ὄχι µέ τίς καταλήψεις δρόµων!), τό αἴτηµα κατά
τοῦ ἀγροτικοῦ µητρώου προκαλεῖ.

Τελικά κάτι ἤξερε ὁ Μπούς πού ἔλεγε
τό 2001 γιά «10χρονο πόλεµο κατά τῆς
τροµοκρατίας». Τοῦ χρόνου θά ‘χουν
ξεκουµπιστεῖ ἀπ’ τό Ἀφγανιστάν.

Κρεµόµαστε ἀπ’ τά χείλη τοῦ κάθε
Στίγκλιτς, τοῦ κάθε «οἴκου»... Αὐτή
εἶναι ἡ πραγµατικότητα κι αὐτή ἦταν
ἀπό χρόνια, µή γελιόµαστε...

Ὁ µπαµπάς (Ethan Bronner) γράφει
τά µεσανατολικά θέµατα στούς New
York Times ἐνῶ ὁ γιός ὑπηρετεῖ στόν
ἰσραηλινό στρατό! Τῦπος στίς ΗΠΑ...

Ἡ ἑταιρεία πού ἔχει τούς Financial
Times, πού λυσσάξανε κατά τῆς
χώρας µας, ἔχει καί τόν ἐκδοτικό οἶκο
ἀγγλικῶν βιβλίων Lognman-Pearson

Tό Συνταγµατικό Δικαστήριο τῆς Ἀρµενίας στίς 12/1, µέσα σέ γιούχα, ἐπικύρωσε τά πρωτόκολλα µέ τήν Τουρ
κία. Δέν κατρακυλᾶµε µόνο ἐµεῖς...

Ὁ Καράογλου (ΝΔ) κατηγορεῖτο γιά
χουλιγκανισµό, ὁ Κατρίνης (ΠαΣοΚ)
γιά πλαστογραφία. Ἀµφότεροι καθάρισαν διά τῆς ἀσυλίας. Δηµοκρατία.

«Ἄν παρέµενα πρόεδρος θά ἔστελνα
τόν στρατό µας νά καταλάβει µιά
πόλη στή Βοσνία καί ν’ ἀποκεφαλίσει
ὅσους ἤθελαν δηµοψήφισµα»

Πόσα ψηφιοποιηµένα ἔργα συνεισέφερε ἡ Ἑλλάς στό εὐρωπαϊκό Μουσεῖο - βιβλιοθήκη europeana.eu; Τό
1,5% τοῦ συνόλου! Σάν τή ...Μάλτα;!

Ποιός εἶπε τά παραπάνω; Ὁ ἀπερχόµενος Κροάτης πρόεδρος Μέσιτς. Φαντάζεστε νά τά ἔλεγε Σέρβος; Θά τόν
ἐκτελοῦσαν δηµοσίως! Τώρα µόκο...

Σχεδιάζεται µεταρρύθµιση τῆς ἐκπαίδευσης τῶν ἀστυνοµικῶν, µᾶς εἶπε ὁ
Βούγιας στή Θράκη. Μακάρι, γιατί ἡ
κωµωδία ἐξελίσσεται σέ τραγωδία.

Τό βρετανικό Ἐφετεῖο ἀγνόησε τίς
βρωµιές τοῦ Foreign Oﬃce καί ἐπικύρωσε τόν δικαστικό κόλαφο στά κοράκια τῆς Κατεχόµενης Κύπρου:

Τελικά ἡ µάχη τῶν κατοίκων τῆς Καρυδιᾶς γιά ἀλλαγή τῆς χάραξης τοῦ
δρόµου πρός Βουλγαρία κερδήθηκε!
Νίκη τῆς λογικῆς κατά µανδαρίνων.

Έμ Πρύτανης, έμ χαφιές
Η διανομή πολιτικών ανακοινώσεων στα
πανεπιστήμια από φοιτητές πλέον όχι μόνο
προκαλεί διεξαγωγή έρευνας, αλλά το
πληροφορούνται και οι οικογένειες τους. Το
τελευταίο περιστατικό παρουσιάστηκε στο
πανεπιστήμιο του Γκαζίαντεπ. Η πρυτανεία
σε γράμμα της προς οικογένειες φοιτητών
αναφέρει πως ¨Πιστεύουμε πως θα ήταν
επωφελές η οικογένεια σας να συμβουλέψει
το παιδί σας να μην συμμετέχει σε παράνομες
δραστηριότητες¨ Ενδιαφέρουσα είναι και η
αιτιολόγηση αυτής της πρακτικής από την
διοίκηση. ¨Στόχος μας είναι η επανένταξη των
φοιτητών¨. Ο πρύτανης Γιαβούζ Τζοσκούν σε
γράμμα του προς τις οικογένειες 25 φοιτητών
που μοίρασαν προκηρύξεις και ανακοίνωση
Τύπου γράφει: Παρά τις προσπάθειες μας
για μια ασφαλή και ανεκτική εκπαίδευση,
διαπιστώθηκε πως ο φοιτητής….. του
Τμήματος… διένειμε παράνομες προκηρύξεις,
διαδήλωσε και συμμετείχε σε συγκέντρωση. Η
πρακτική του πανεπιστημίου του Γκαζιάντεπ
εφαρμόστηκε και σε άλλα πανεπιστήμια.
Κάποια γράμματα στέλνονται με την υπογραφή
του Πρύτανη και κάποια άλλα στέλνει η
Αστυνομία.
(19-1-2010, εφ. Ραντικάλ)

Οἱ Ὄραµς πρέπει ν’ ἀποζηµιώσουν
τόν Μ. Ἀποστολίδη, νά κατεδαφίσουν
τό σπίτι πού ἔχτισαν στό κτῆµα του
στή Λάπηθο καί νά ξεκουµπιστοῦν!

Γιά τήν χρηµατοδοτική διασφάλιση
τῶν ἔργων στά σχολεῖα τῆς Καβάλας
ἔγινε ἡ ἀπένταξή τους ἀπό τήν Περιφέρεια, λέει ἡ κ. Κόκλα. Θά δείξει.

Ἡ Ἐπιτροπή Ἀνταγωνισµοῦ πέρσι τοῦ
ἔριξε πρόστιµο 1,4 ἑκ. γιά παραβίαση
τοῦ ἐλεύθερου ἀνταγωνισµοῦ, πρόκριµα γιά ὅλη τήν ΕΕ. Αὐτό µήπως
κάπως ἐξηγεῖ τό µένος τῶν FT;

Ἡ σχετική ἐρώτηση τοῦ ΛΑΟΣ στή
Βουλή ἔφερε τή δίωξη τοῦ δηµάρχου
Μύκης γιά τήν µή ἀποδοχή κονδυλίων
σέ «Ποµάκους». Θά ἔχει ἐνδιαφέρον.

Έγκλημα η ταφόπλακα του γιου της
Με έξι μήνες φυλάκιση ¨για εγκωμιασμό
εγκλήματος¨ τιμωρήθηκαν οι φίλοι του
θανόντος μέλους της DHKP/C Ουγούρ
Μπουλμπούλ διότι μετά από επιθυμία του,
έγραψαν στην ταφόπλακα του τη φράση ¨Οι
ήρωες δεν πεθαίνουν, ο λαός δεν νικιέται¨.
Επίσης έγινε μήνυση σε βάρος της Μεσουντέ
Ντεμιρέλ που έγραψε την ίδια φράση στον
τάφο του γιου της που πέθανε το 2006 στις
φυλακές τύπου F στο Σίντζαν. Οι συγγενείς
του νεκρού Χουσείν Οζαρσλάν, Γκιουνάι
Οζαρσλάν και Γκαζέλ Γκιουζέλ που έβαλαν
την ταφόπλακα στο μνήμα του Μπουλμπούλ
συνελήφθησαν στις 22-9-07 και φυλακίστηκαν
στις φυλακές ειδικού τύπου στο Μπάρτιν. Η
εισαγγελία ζήτησε να κατασχεθεί ως «τεκμήριο
εγκλήματος» η εν λόγω ταφόπλακα που
ξηλώθηκε από τον τάφο και παρουσιάστηκε
στο δικαστήριο. (22-1-2010, εφ. Ραντικάλ)
Μ.Κ.
kyneg@otenet.gr

Τό χάλι µας οὔτε κριτική σηκώνει. Τί
νά πεῖς γιά τά ἀγροτικά µπλόκα, γιά
τόν Μπορίσωφ στόν Προµαχώνα, γιά
τά χωρικά εἶπα-ξεῖπα τῶν Ἀλβανῶν;
Γελωτοποιός τῆς ὑφηλίου γίναµε...

Μέ λίγες προσθῆκες πέρασε ἡ ἔκθεση
Ὑνώ στό Συµβούλιο τῆς Εὐρώπης γιά
τίς µειονότητες σέ Θράκη - Πόλη. Δέν
εἶναι κακή, οὔτε δεσµευτική.
Ἀπορία: Μπορεῖ τό Προξενεῖο Κοµοτη-

ΤΟ εὐθυµογράφηµα!
Λέγαµε κι ἐµεῖς οἱ καηµένοι ὅτι ἔχουµε κάποιαν
αἴσθηση τοῦ χιοῦµορ. Μέχρι πού διαβάσαµε τόν
Τζενγκίζ Ὀµέρ στήν ξανθιώτικη «Μιλλέτ» (21-12010) καί βουβαθήκαµε. Ὑποκλιθήκαµε. Καί σᾶς
προσφέρουµε ἕνα δεῖγµα τῆς τέχνης του, ἐνώπιον
τῆς ὁποίας Σουρῆς, Μπόστ, Τσιφόρος καί Ἀκρίτα
δείχνουν ἐρασιτέχνες:
«Με βάση τα τελευταία επιστηµονικά στοιχεία η
Τουρκική ιστορία έχει ένα παρελθόν τουλάχιστον
δεκαέξι χιλιάδων χρόνων. Μια Τουρκική ιστορία
γεµάτη δόξα και ανθρωπιά…Μια τέτοια ιστορία
που δίδαξε τον πολιτισµό στον κόσµο και έφερε
την ανθρωπιά στην ανθρωπότητα. Οι πρόγονοι µας
σκορπίστηκαν στις τέσσερεις γωνιές του κόσµου,
διαφωτίζοντας τις περιοχές που είχαν πάει. Στα
έθνη που συνάντησαν έφεραν φιλία, καλούς τρόπους
και µετριοπάθεια. Περιέθαλψαν τους πληγωµένους,
έτειναν χείρα βοηθείας στους έχοντες ανάγκη, τους
φέρθηκαν µε στοργή, προστάτεψαν τους αδυνάτους,
ενώ τους τυράννους και τους καταπιεστές τους
έβαλαν στη θέση τους. Ποτέ δεν αδίκησαν τους λαούς
που ζούσαν υπό την ηγεµονία τους, το αντίθετο, τους
στήριξαν, τους προστάτεψαν και τους επέτρεψαν
να ζούνε όπως επιθυµούνε. Ποτέ δεν ακούµπησαν
τα σχολεία τους, τους χώρους προσευχής, την
πολιτιστική τους κληρονοµιά, το αντίθετο, τους
παρείχε κάθε δυνατότητα να τα κρατήσουν
ζωντανά...»
Ὄχι πέστε, ἔχουµε ἄδικο;

νῆς νά ἀλληλογραφεῖ µέ τοπικές Ἀρχές
γιά ζητήµατα µάλιστα πού ἀφοροῦν
τό (φορολογικό) καθεστώς του;
Γουάου, τά σφράγισε τά σύνορα αὐτή
ἡ Κυβέρνηση. Κανείς δέν περνάει
πιά τόν Ἕβρο. Θέλετε ἀπόδειξη; Δεν
συλλαµβάνεται κανείς. Ἄρα...
Πολίτης Κοµοτηνῆς πλέον ὁ Πρόδροµος Ἐµφιετζόγλου. Μιά µεταδηµότευση µέ προοπτικές καί αἴσια µηνύµατα.
Μέσα σ’ ὅλους ἀπεργοῦν κι οἱ χρυσοκάνθαροι τῶν Τελωνείων γιά τά
κουτσουρεµένα ἐπιδόµατά τους. Ἄ, νά
τούς συµπαρασταθοῦµε τούς ἕρµους.
Σήµερα ἡ ἐκδήλωση τοῦ ΜΟΚ γιά τόν
Χρύσανθο Τραπεζοῦντος (νοµαρχία,
19:00), τόν µεγαλύτερο Θρακιώτη τῶν
νεοτέρων χρόνων. Νἄµαστε ὅλοι ἐκεῖ!
Συγχωρέστε µας τήν ἀπουσία τῆς
ὑπόλοιπης συνέντευξης τοῦ καθ. Ἐρατοσθένη Καψωµένου ἀπό τό παρόν
φῦλλο. Πάει γιά τό ἑπόµενο.
Ὅσοι πάντως ἀδηµονεῖτε γιά µιά
καλή δόση πολιτισµοῦ, ὑπάρχει καί
τό «ΠΑΣΟΚολλητό ξανά». Στάθης
Ψάλτης καί τό θέατρο πού µᾶς ἐπιδαψιλεύει ἡ πρωτεύουσα χαβούζα.

Τώρα ἐγώ γιατί ἔχω τήν ἐντύπωση
ὅτι ὁ ΓΑΠ ἔχει βρεῖ τή χαρά του µέ τίς
συναντήσεις στό Νταβός, τά ταξίδια
καί τίς συνεντεύξεις στά ξένα κανάλια;
Θά µοῦ πεῖτε «ἔλα µωρέ, νά µή χαρεῖ
λίγο ὁ καηµένος µέσα σέ τόσες ἔγνοιες;»
Τόν βλέπετε ὅµως ἐσεῖς, τό πιστεύετε ὅτι
ἔχει ὄντως ἔγνοιες;

Μή µοῦ τά σπρέντ µου τάραττε
Στή χώρα αὐτή πού ζοῦµε ἔχουµε πλήρη ἐλευθερία
λόγου. Καθένας µπορεῖ νά πιστεύει καί νά λέει
ὅ,τι θέλει. Μποροῦν ὅµως καί οἱ ἄλλοι νά λένε ὅ,τι
θέλουν γι’ αὐτόν. Ποιοί ἄλλοι; Αὐτοί πού ἔχουν τή
δυνατότητα νά ἀκούγονται παντοῦ καί µιλᾶνε πρίν
ἀκόµη προλάβεις ἐσύ νά ἀνοίξεις τό στόµα σου!
Ἔτσι, ἄν νοιάζεται κάποιος γιά τήν πατρίδα
του εἶναι ἐθνικιστής. Ἄν δέν πανηγυρίζει γιά τά
καραβάνια τῶν λαθροµεταναστῶν εἶναι ρατσιστής.
Ἄν πηγαίνει στήν Ἐκκλησία εἶναι σκοταδιστής.
Ἄν θυµᾶται πράξεις βαρβαρότητας τῶν Τούρκων
εἶναι καθηλωµένος σέ ἐφηβικά στερεότυπα.
Ἄν χρησιµοποιεῖ λέξεις ὅπως «ἰµπεριαλισµός»,
«πολυεθνικές» κτλ εἶναι σταλινικό ἀπολίθωµα. Ἄν
ἐπιµένει νά ἑλκύεται ἐρωτικά ἀπό τό ἄλλο φῦλο
εἶναι τοὐλάχιστον ὕποπτος. Ἄν ἀναφέρεται στό
Ἰσραήλ χωρίς ὕµνους εἶναι νεοναζί. Ἄν ἀµφισβητεῖ
τό πανεπιστηµιακό ἄσυλο εἶναι χουντικός. Ἄν
ἀµφιβάλλει γιά τήν ἐπάρκεια τοῦ πρωθυπουργοῦ
µας εἶναι καραδεξιός. Ἄν φοβᾶται γιά τό οἰκονοµικό
του µέλλον εἶναι λαϊκιστής.
Ὅλες αὐτές οἱ ἀνησυχίες εἶναι εἴτε ἐκτός τόπου
καί χρόνου, ἀποµεινάρια τῆς Παλιᾶς Τάξης
Πραγµάτων, εἶτε ἀνούσιες καί ἀντιπαραγωγικές. Τό
µόνο γιά τό ὁποῖο ὅλοι ὀφείλουµε νά ἀνησυχοῦµε
εἶναι τό σπρέντ τῶν κρατικῶν µας ὁµολόγων. Ὄχι,
δέν χρειάζεται νά καταλαβαίνεις τί σηµαίνει αὐτό,
φτάνει νά σκᾶς καί νά ὑπακούεις. Κι ὅταν αὐτό εἶναι
στό 400, ὅλα τ’ ἄλλα εἶναι ἁπλῶς λεπτοµέρειες...

