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Τό Ἑλληνικό Ἡφαίστειο

Αὐτή δέν πρέπει νά εἶναι φωτογραφία τοῦ ἰσλανδικοῦ ἡφαιστείου πού
ἀναστάτωσε τήν Εὐρώπη µέ τήν ἔκρηξη καί τή στάχτη του. Εἶναι - πρέπει
νά εἶναι - φωτογραφία τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, πού καλεῖται νά πληρώσει
στά διεθνῆ ἁρπακτικά τά (ἐπί 3,5 δεκαετίες) κλεµµένα τῆς ἀσύδοτης ντόπιας
πλουτοκρατίας καί τῆς παρασιτικῆς κοµµατοκρατίας.
Λοιπόν; Ὅσοι δέν σταθήκαµε συνένοχοι τῶν λαµόγιων θά ὑποταχτοῦµε
στή µοίρα πού µᾶς ἐπιφυλάσσει τό ΔΝΤ καί ὅποιος ἄλλος διάολος, χωρίς
νά πληρώσει ΚΑΝΕΝΑΣ ἔνοχος; Γιά νά συνεχίσουν νά κυβερνᾶνε οἱ ΙΔΙΟΙ;
Ὁ ἔντιµος κόσµος γύρω µας βράζει, κόσµος πού δέν ἔβγαλε οὔτε ἕνα εὐρώ
ἀδούλευτο. Τό καθεστωτικό σκυλολόι πού κυβερνάει νά τό ξέρει καλά: κι ἄν
ἀκόµη δέν ὑπάρχει ἄλλη λύση ἀπό τό ἐπιβεβληµένο οἰκονοµικό ἀδιέξοδο, ἡ
ἔκρηξή µας καί ἡ στάχτη τους θά ἀναστατώσουν τήν Εὐρώπη.
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οἱ παλιάνθρωποι
ἑνώνονται µεταξύ τους
σάν τίς σάπιες σταφίδες
Α. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ
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ΝΕΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΓΑΠ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Ἀντί νά διώξουν τό Προξενεῖο,
κλείνουν τό γραφεῖο τοῦ ΥΠΕΞ!
Ἡ ἐθνοφοβική συµµωρία πού
κυβερνάει τή χώρα ἑτοιµάζεται νά
ὁλοκληρώσει ἕνα τεράστιο ἔγκληµα
σέ βάρος τῆς Θράκης. Κόντρα σέ
κάθε λογική αὐτοσυντήρησης καί
ἐθνικοῦ συµφέροντος, µέσα στόν
Μάιο - ἴσως καί µέ τήν ἀφορµή τῆς
ἐπίσκεψης Ἐρντογάν στήν Ἑλλάδα
(καί στήν Κοµοτηνή) - ἡ παρέα τοῦ
ΓΑΠ προετοιµάζεται νά ἀποµακρύνει
ὁριστικά ἕνα ἐµπόδιο στή δράση τῆς
Ἄγκυρας στή Θράκη: τό γραφεῖο
τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν στήν
περιοχή!
Θυµίζουµε ὅτι τό συγκεκριµένο
γραφεῖο (Τµῆµα Πολιτικῶν Ὑποθέσεων) ἱδρύθηκε τό 1936 µετά ἀπό
εἰσήγηση τοῦ τότε Γενικοῦ ∆ιοικητῆ

Θράκης Ἀθανασίου Σουλιώτη Νικολαΐδη, παλιοῦ συνεργάτη τοῦ
Ἴωνος ∆ραγούµη, ὁ ὁποῖος ἀντιλήφθηκε ὅτι ἡ δράση τοῦ τουρκικοῦ
Προξενείου ἔπρεπε νά ἀντιµετωπισθεῖ ἀποτελεσµατικά. Ἄσχετα µέ
τό ἄν τελικά τό γραφεῖο δικαίωσε
µέ τήν ἀποτελεσµατικότητά του τίς
προσδοκίες πού γέννησε, ἦταν ἕνα
κάποιο ἀνάχωµα στούς σχεδιασµούς
κατά τῆς πατρίδας µας καί ἕνας
πόλος ἰσχύος ἔξω ἀπό τίς τοπικές
«ἰσορροπίες», τοὐλάχιστον ὅταν
προΐστατο σ’ αὐτό κάποιος σοβαρός
διπλωµάτης καί ὅταν, βεβαίως,
(συν)υπῆρχε ἡ ἀπαραίτητη πολιτική
βούληση ἐν Ἀθήναις.
Συνέχεια στή σελίδα 7

Θάνατος γιά ἀνθρώπους, ζῶα, φυτά...

Ἔσκασε µύτη κι ὁ Καλλικράτης...
τῆς ἀνάπτυξης, τῆς χωροταξίας καί τῆς
λειτουργικότητας πού ὑπάρχουν καί σέ
ὅλες τίς ἄλλες περιοχές τῆς πατρίδας
µας. Ἔτσι ἀφήνουµε κατά µέρος καί τόν
Ἕβρο, ὅπου οἱ ὁριζόντιες τοµές ἔχουν τή
λογική τους καί δέν χαρίστηκαν οὔτε στίς
Φέρες, τόπο καταγωγῆς τοῦ ὑφυπουργοῦ
Γ. Ντόλιου. Βλέπουµε λοιπόν ὅτι στούς
νοµούς Ροδόπης καί Ξάνθης ἔχουµε ἀπό
4 νέους δήµους, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἕνας
µονάχα εἶναι ...παλιός! Πρόκειται γιά τόν
δῆµο Τοπείρου καί γιά τό «ρουσφέτι» τοῦ
Ξυνίδη πού εἴχαµε προαναγγείλει.
Συνέχεια στή σελίδα 6
Δόθηκε στή δηµοσιότητα ἀπό τό ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν τό σχέδιο «Καλλικράτης» καί ταυτοχρόνως τά ὅρια τῶν
νέων δήµων. Ἀφήνουµε κατά µέρος τά
πολλά καί ποικίλα ζητήµατα πού ἐγείρει
ἡ φιλοσοφία τοῦ σχεδίου γιά τίς νέες
ἁρµοδιότητες, γιά τούς ἰσχυρότερους
δήµους, γιά τό ζήτηµα τοῦ τροµακτικοῦ
ὑδροκεφαλισµοῦ τῆς χώρας, τό ζήτηµα
τῆς ἐνδηµικῆς διαφθορᾶς τῶν τοπικῶν
ἀρχόντων πού ἁπλῶς προσπερνᾶται,
κτλ.
Περιοριζόµαστε
µονάχα
στό
θέµα τῶν ὁρίων τῶν νέων δήµων πού
προέκυψαν στή Θράκη, ἀφοῦ ἐδῶ
µονάχα ὑπάρχει καί ἡ παράµετρος τῆς
ἐθνικῆς ἀσφάλειας, πέρα ἀπό ἐκεῖνες

Τριακόσιες ἐλιές µέσα σ’ ἕνα βράδυ ξερρίζωσαν Ἑβραῖοι
ἔποικοι στό παλαιστινιακό χωριό τοῦ Μουχµούς, σύµφωνα µέ
τήν ἰσραηλινή ἐφηµερίδα «Χααρέτζ». Ἐπρόκειτο γιά τήν τρίτη
τέτοια ἐπίθεση µέσα σέ δυό χρόνια. Παράλληλα συνεχίζεται
ὁ πόλεµος καί κατά τῶν κατοικιδίων τῶν Παλαιστινίων,
µέ φόνους (βλ. τίς σκοτωµένες κατσίκες) καί ...συλλήψεις
γαϊδάρων, µουλαριῶν, προβάτων κτλ, ἀφοῦ κανένας πόρος
τῶν γηγενῶν δέν πρέπει νά ἀποµείνει. Θά µοῦ πεῖτε «µέσα στά
τόσα σιωνιστικά ἐγκλήµατα αὐτά δέν εἶναι µιά λεπτοµέρεια;».
Ὄχι. Εἶναι ἐνδεικτικά τῆς παράνοιας καί τοῦ µίσους τῶν
σιωνιστῶν γιά τήν ἴδια τή «γῆ τῆς Ἐπαγγελίας».
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Ελεεινοί θεατρινισμοί σε ευτελές μελόδραμα
Η διπλωματική κινητικότητα των
προηγούμενων ημερών αναφορικά με την
οικονομική κρίση στην Ελλάδα και τις
επιδράσεις της στην Ε.Ε. οδήγησε τελικά
τις ευρωπαϊκές χώρες σε συμφωνία ως
προς τον μηχανισμό οικονομικής στήριξης
που θα ενεργοποιείται στο εξής τόσο σε
σχέση με την περίπτωση της ίδιας της
Ελλάδας όσο και κάθε χώρας-μέλους
που θ’ αντιμετωπίσει πιθανώς αντίστοιχο
πρόβλημα. «Με αφετηρία τη δική μας
κρίση εμπλουτίστηκε το ευρωπαϊκό
οικοδόμημα. Πρόκειται για μεγάλη
επιτυχία της Ελλάδας, του ελληνικού

λαού αλλά και όλης της Ευρώπης», τόνισε
ο Έλληνας πρωθυπουργός κ. Γιώργος
Παπανδρέου σχολιάζοντας τη συμφωνία
(26/3/2010) και διαβλέποντας στο τέρμα
του προβλήματος θετική εξέλιξη, επειδή οι
χώρες της Ε.Ε. βρήκαν πεδίο συνεννόησης
κι αλληλοϋποστήριξης, μα κι επειδή η
Ελλάδα θα υποχρεωθεί να λειτουργεί
διαφανέστερα κι ευρυθμότερα: «Έχουμε
ήδη ιδρύσει την ανεξάρτητη στατιστική
υπηρεσία και αυτό είναι ένα παρά πολύ
θετικό σήμα στην Ευρώπη και διεθνώς.
Η Ελλάδα γίνεται από τις πιο διαφανείς
οικονομίες στην Ευρωζώνη», πρόσθεσε ο
κ. Παπανδρέου (26/3/2010).
Η πραγματική προσδοκία της
Ελλάδας από τη συμφωνία των ευρωπαϊκών
χωρών ήταν να αποκλιμακωθεί η πίεση
των «αγορών», ώστε να επιτευχθεί ο
επιζητούμενος δανεισμός με «λογικά»
επιτόκια. Η συγκεκριμένη ωστόσο «θετική
εξέλιξη» που διέβλεπε ο πρωθυπουργός δεν
ευοδώθηκε. Η ευφορία από την εξέλιξη των
διαβουλεύσεων αποδείχτηκε βραχύβια.
Η διατήρηση των επιτοκίων δανεισμού
για την Ελλάδα σε υψηλά ποσοστά τον
Απρίλιο επανέφερε την αμηχανία και τις
σπασμωδικές κινήσεις στο κυβερνητικό
επιτελείο. Η καταφυγή στον λεγόμενο
«μηχανισμό στήριξης» ενεργοποιείται
πλέον. Η χώρα τίθεται υπό την επιτήρηση
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και
των αντίστοιχων ευρωπαϊκών οργάνων.
Οι εξελίξεις είναι δυσοίωνες. Ωστόσο, η
μακροχρόνια παραμονή του ζητήματος
στην επικαιρότητα πρόσφερε τουλάχιστον
τη δυνατότητα της συνειδητοποίησης πως
η προσέγγιση των οικονομικών ζητημάτων
από τον πολιτικό και τον δημοσιογραφικό
κόσμο της χώρας μας γίνεται σήμερα
υπό ένα εντελώς νέο, παράδοξο πρίσμα,
που όχι μόνο εισάγει και νέα ήθη στην
πολιτικοοικονομική σκηνή αλλά ανατρέπει
εντελώς μία πάγια θέαση των διακρατικών
σχέσεων. Τα νέα κριτήρια προσέγγισης των
εξελίξεων υπερβαίνουν τις προηγούμενες
αναλύσεις κι επαναπροσδιορίζουν τη
θεώρηση των διεθνών διεργασιών.

Οι αναλύσεις των διεθνών
εξελίξεων είχαν μονίμως ως κεντρικό
κριτήριο για την ερμηνεία τους τα
συμφέροντα των εμπλεκόμενων χωρών. Η
δράση των Η.Π.Α., για παράδειγμα, στη
Μέση Ανατολή ερμηνευόταν με βάση τα
εθνικά συμφέροντα της υπερδύναμης, την
ανάγκη της να ελέγχει τους ενεργειακούς
δρόμους και να επιβάλλει το νόμισμά της
ως το μέσο των διεθνών συναλλαγών. Με
βάση τα εθνικά συμφέροντα της Ρωσίας
ερμηνευόταν η δική της απόπειρα να
εξαρτήσει ενεργειακά την Ευρώπη. Στην
περίπτωση της ελληνικής οικονομικής
κρίσης τα εθνικά συμφέροντα όσων
χωρών είναι πιθανό να εμπλέκονται
στην υπόθεση εξατμίστηκαν! Η κρίση,
στη συντριπτική πλειοψηφία των
προσεγγίσεων, αποσυνδέθηκε από την
περίπτωση να υποδαυλίζεται από άλλα
κράτη και αποδόθηκε αποκλειστικά σε
ιδιώτες που επιδίδονται σε συστηματικό
πλουτισμό κερδοσκοπώντας ακόμη και
εις βάρος ολόκληρων χωρών! Την ίδια
ερμηνεία προέκρινε κι ο κ. Παπανδρέου:
«Αυτό τον αγώνα δεν μπορούμε να τον
δώσουμε μόνοι μας και πρέπει να πείσουμε
εταίρους και διεθνείς συνομιλητές μας
ότι εάν δεν μπουν κανόνες στις αγορές
και περιορισμοί στους κερδοσκόπους
που τζογάρουν κυριολεκτικά σε βάρος
ολόκληρων κοινωνιών, το θύμα αύριο
δεν θα είναι μόνο η Ελλάδα αλλά κάθε
χώρα που θα βρεθεί σε οικονομική
δυσκολία, αλλά και ολόκληρη η
Ευρώπη» (19/3/2010). Όταν λοιπόν τα
αίτια της κρίσης προσδιορίζονται με τον
συγκεκριμένο τρόπο από τα επισημότερα
πολιτικά χείλη, το αντίστοιχο ερμηνευτικό
μοντέλο νομιμοποιείται αναμφισβήτητα.
Τι συμβαίνει επομένως; Όντως
μεταλλάχτηκαν οι προσανατολισμοί;
Η σκόπευση των κυβερνήσεων δεν
περιλαμβάνει πλέον «εθνικούς στόχους»;
Τα προβλήματα των κρατών δεν οφείλονται
στους μεταξύ τους ανταγωνισμούς, στην
τάση τους να υπερκεράσει το ένα το άλλο,
παρά αποδίδονται σε ιδιωτικά οικονομικά
λόμπι, που κινούνται πέρα από κάθε
φαντασία και προωθούν αποκλειστικώς
τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα; Ο
Έλληνας πρωθυπουργός τη συγκεκριμένη
ερμηνεία υιοθέτησε, γι’ αυτό και όλη του
η διπλωματική εκστρατεία επικεντρώθηκε
στην τιθάσευση των «αγορών» και των
κερδοσκοπικών τους παιχνιδιών. Σε
όμοιο πλαίσιο ερμηνείας εντάσσονται
οι συζητήσεις του με τους Ευρωπαίους
πολιτικούς ηγέτες προς την κατεύθυνση
του ελέγχου και του περιορισμού των
ασύδοτων «αγορών». Τα ίδια ισχύουν για
τις επαφές του με τον Αμερικανό πρόεδρο
κ. Μπάρακ Ομπάμα. Στην περίπτωση των
Η.Π.Α. μάλιστα το ενδιαφέρον εντείνεται
ακόμη περισσότερο, καθώς οι «αγορές»
είναι τράπεζες που εδρεύουν εκεί.
Αν συνεπώς ο Έλληνας πρωθυπουργός προσφεύγει στη συνδρομή των
Η.Π.Α., όπου εδρεύουν οι «αγορές»,
προφανώς
δεν
αντιμετωπίζει
τις
τελευταίες ως κρατικό όργανο με το οποίο
η υπερδύναμη ασκεί πιέσεις κι επιβάλλει
τη θέλησή της παγκοσμίως, αλλά ως
ιδιώτες που δρουν ανεξάρτητοι, με ισχύ
μάλιστα κράτους εν κράτει! Κι όχι μόνο
κράτους εν κράτει, μα εξουσιαστικής
δύναμης που καταδαμάζει την υφήλιο,
εφόσον οι «αγορές» παρουσιάζονται ως
ευρωστότερες από ολόκληρες χώρες και
τις χορηγούν δάνεια! Αν οι «αγορές» δεν

θεωρούνταν αυτόνομες αλλά όργανα
της εξωτερικής πολιτικής των Η.Π.Α.,
η καταφυγή στην πολιτική βοήθεια της
υπερδύναμης δεν θα είχε κανένα νόημα.
Αντιθέτως θα χαρακτηριζόταν άτοπη και
άκαιρη, μέχρι και κωμική. Εδώ όμως
προβάλλει αντιμέτωπη η ερμηνεία – όχι
τόσο διαδεδομένη, ωστόσο κατατεθειμένη
– που διαβλέπει στον ρόλο των «αγορών»
όχι απλώς κερδοσκοπικό χαρακτήρα αλλά
σχέδιο αποσταθεροποίησης της Ε.Ε.
μέσω των πληγμάτων στην Ελλάδα και
στο ευρώ. Η ερμηνεία αυτή αντιφάσκει
με την προηγούμενη παραδοχή, γιατί την
αποσταθεροποίηση της Ε.Ε. προφανώς
δεν την αποζητούν κάποιοι απλοί ιδιώτες
αλλά οι ανταγωνιστικές Η.Π.Α., άρα οι
«αγορές» θα πρέπει να ελέγχονται και ν’
αποτελούν αντικείμενο μεταχείρισης από
τη χώρα στην οποία εδρεύουν. Άλλωστε, αν
οι «αγορές» είχαν χαρακτήρα «ιδιωτικό»,
θα ’ταν αδιανόητο να αποσκοπούν στην
ισοπέδωση των πελατών τους, γιατί
αν τους οδηγούσαν σε κατάρρευση,
θα λειτουργούσαν αυτοκαταστροφικά
εξολοθρεύοντας τους οργανισμούς εις
βάρος των οποίων παρασιτούν.
Πόσο αυτόνομα λοιπόν λειτουργούν
οι «αγορές»; Κατά πόσον ελέγχονται
ή ελέγχουν; Και πού διοχετεύουν τα
υπερκέρδη τους; Μόνο σε ιδιωτικές

ενημέρωσης ότι, για παράδειγμα, το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι
απλώς διαπραγματευτικό χαρτί που
διαδραματίζει ρόλο «περιστρόφου πάνω
στο τραπέζι» με στόχο τους Ευρωπαίους
εταίρους. Η απροκάλυπτη παραδοχή του
θεάτρου προκαλεί θυμηδία, επιτείνει
την ανυποληψία και, φυσικά, ακυρώνει
κάθε διαπραγματευτικό μέσο, έστω κι
αν πρόκειται για το άκομψο μέσο του
εκβιασμού. Γι’ αυτό και το περίστροφο
εκπυρσοκρότησε στα χέρια αφελούς
παιδιού που έπαιζε μαζί του χωρίς να
γνωρίζει τον τρόπο χειρισμού του.
Με δεδομένο τον πολιτικό
αριβισμό που εκδηλώθηκε, διαψεύστηκε
φυσιολογικά η επιμονή του Έλληνα
πρωθυπουργού στην «περήφανη» θέση
πως η χώρα δεν επιθυμεί οικονομική
βοήθεια παρά μόνο πολιτική στήριξη·
παράλληλα καταδείχτηκε η ελληνική
διπροσωπία και ο όλος παραλογισμός.
Προπάντων αποκαλύφτηκε η ελληνική
γύμνια και γελοιότητα, σε μια υπόθεση με
διαστάσεις μελοδράματος: σαν να είναι η
Ελλάδα μία ταπεινή και καταφρονεμένη,
μία αδίκως κατατρεγμένη, ένας Βασιλάκης
Καΐλας που εξελίσσεται σε Νίκο
Ξανθόπουλο σε ελληνικό μελό του ’60,
σε ανηλεή καταδιωγμό από αδίστακτους
πλουτοκράτες! Μόνο που για να υποδυθεί

ανάγκες των ιδιοκτητών τους; Το θέμα είναι
άκρως συγκεχυμένο και κάθε «απόλυτη»
ερμηνεία παρακινδυνευμένη. Όπως κι αν
ειδωθεί η υπόθεση, κάποια άλλη σκοπιά
της θα αμφισβητεί τις υπόλοιπες ερμηνείες.
Σ’ ένα τόσο θολό τοπίο η Ελλάδα καλείται
να στηριχτεί στα πόδια της, να επιδείξει
ευελιξία, συνέπεια και σοβαρότητα, χωρίς
παλινωδίες και τυχοδιωκτισμούς. Οι έως
τώρα εξελίξεις όμως δεν επιβεβαιώνουν
ούτε την ύπαρξη σοβαρότητας ούτε την
ύπαρξη σχεδίου.
Η δυσχερής θέση στην οποία
βρέθηκε η χώρα δεν ήταν προϊόν μόνο
μιας προβληματικής οικονομίας·
ήταν προϊόν της κοντόθωρης
τακτικής της ελληνικής κυβέρνησης,
που ακολουθώντας το πρότυπο
της προηγούμενης κυβέρνησης
της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε
να διατυμπανίσει τα οικονομικά
ελλείμματα της χώρας για να
παρουσιάζει ότι παρέλαβε «χάος»
προς εσωκομματική κατανάλωση,
χωρίς να υποψιάζεται το στραπάτσο
σε διεθνές επίπεδο. Τον εξυπνακισμό
της τον πλήρωσε με τη σε βάρος
της Ελλάδας οικονομική εξέλιξη
και την κερδοσκοπική πίεση
που της ασκήθηκε. Το πρώτο
τούτο
καταστροφικό
σφάλμα
ακολουθήθηκε από μία ανερμάτιστη
απόπειρα εκβιασμού της Ε.Ε.,
ο οποίος ωστόσο ασκήθηκε με
τρόπο τραγικά παιδαριώδη. Γιατί
όταν κανείς προσπαθεί να επιβάλει
τη θέση του, δεν την υπονομεύει
εξαρχής διασπείροντας στα μέσα

η χώρα τον αντίστοιχο ρόλο, θα πρέπει να
’ναι «φτωχή μεν πλην τίμια», θα πρέπει να
διέπεται δηλαδή από ηθικό μεγαλείο. Στην
περίπτωσή της ωστόσο τα χρηστά πολιτικά
ήθη έχουν χαθεί από καιρό κάπου στον
λαβύρινθο της διαπλοκής. Για τη χώρα
παραμένουν ανυπέρβλητα προβλήματα το
ηθικό έλλειμμα και η αναξιοπιστία. Κι όσο
η κάθαρση δεν συντελείται, η παράσταση
θα συνεχίζεται με ελεεινούς θεατρινισμούς
σε ευτελές μελόδραμα χωρίς χάπι εντ.
Γιάννης Στρούμπας
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Ἀνα-γνώσεις
Πώς φτάσαμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Στις 20/04/2010 στην «Καθημερινή» ο Σταύρος Λυγερός για την διαχείριση της
χρεωκοπίας μας από τον ΓΑΠ:
«...Ο Γιώργος Παπανδρέου γνώριζε τη δημοσιονομική κατάσταση τουλάχιστον από
τον Αύγουστο 2009. Παρ’ όλα αυτά, όχι μόνο συνέχισε την προεκλογική ρητορική
του, αλλά δεν φρόντισε να εκπονήσει σχέδιο άμεσης εφαρμογής για να αποτρέψει την
επερχόμενη έκρηξη. Αλλά και όταν κέρδισε τις εκλογές συμπεριφέρθηκε λες και δεν
καθόταν πάνω σε ωρολογιακή βόμβα. Οι Βρυξέλλες περίμεναν από τη νέα κυβέρνηση
ένα άμεσα εφαρμόσιμο πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης. Όταν αντ’ αυτού
άκουσαν γενικόλογες προθέσεις, συμπέραναν ότι το «ελληνικό πρόβλημα» δεν εισέρχεται
σε τροχιά επίλυσης. Η κίνηση Παπακωνσταντίνου να αποκαλύψει τις δημοσιονομικές
ταχυδακτυλουργίες της κυβέρνησης Καραμανλή άνοιξε τον ασκό του Αιόλου.
Όταν το 2004 ο Γιώργος Αλογοσκούφης είχε αποκαλύψει τις δημοσιονομικές
ταχυδακτυλουργίες της κυβέρνησης Σημίτη, οι Βρυξέλλες είχαν δυσφορήσει, αλλά δεν
μπορούσαν να πουν τίποτα για μία κίνηση που προβαλλόταν σαν πράξη εξυγίανσης.
Όταν, όμως, η Αθήνα ξανάπαιξε το ίδιο έργο, η Ε. Ε. κατήγγειλε δικαιολογημένα την
Ελλάδα για συστηματική παραπλάνηση. Το σήμα στις αγορές είχε δοθεί.
Παρ’ ότι φάνηκε από νωρίς η αρνητική δυναμική, ο Γιώργος Παπανδρέου δεν επέδειξε
πολιτικά αντανακλαστικά. Συμπεριφέρθηκε λες και είχε εξασφαλισμένη περίοδο χάριτος
όχι μόνο στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό. Αντί να κινηθεί όπως επέβαλε η
κατάσταση ανάγκης, αναδόμησε τον κυβερνητικό μηχανισμό, προκαλώντας χάος
στη λειτουργία του κράτους. Λόγω της μεθόδου των βιογραφικών άφησε για μήνες τα
υπουργεία χωρίς τα στελέχη που κινητοποιούν καθημερινά τη διοίκηση, παρατείνοντας
το χάος σε μία συγκυρία που απαιτούσε άμεσες και δραστικές παρεμβάσεις. Ο κατάλογος
των λαθών είναι μακρύς. Για μήνες ο πρωθυπουργός υποκατέστησε την έμπρακτη πολιτική
από τη ρητορική. Το αποτέλεσμα ήταν η Ελλάδα να μετατραπεί σε έναν αδύνατο κρίκο,
γύρω από τον οποίο παίχτηκαν ευρύτερα κερδοσκοπικά και γεωοικονομικά παιχνίδια.
Τελικώς, με καθυστέρηση έλαβε τα μέτρα που του υπέδειξαν. Δεν βγήκε, όμως, από το
κάδρο της διεθνούς δημοσιότητας. Δεν επιδόθηκε αφ’ ενός στο δραστικό νοικοκύρεμα των
δημοσίων οικονομικών και αφετέρου στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων.
Αντιθέτως, ο Γιώργος Παπανδρέου ανέθεσε στον εαυτό του την αμετροεπή αποστολή να
αναμορφώσει την Ευρωζώνη και να πατάξει τη διεθνή κερδοσκοπία. Το αποτέλεσμα είναι
γνωστό.»
Διαπλοκές και δολοπλοκίες
Ο αγαπητός μας Στάθης Σ. («Ελευθεροτυπία» 24/4) πάντα πηγή ελπίδας:
«Τον Ιούνιο του 1955, πριν από 55 χρόνια, γεννήθηκα Ελληνας ελεύθερος (ύστερα απ’
τους αγώνες του πατέρα μου, του παππού μου και του προπάππου μου). Χθες, Παρασκευή
23 Απριλίου του 2010, ο κ. Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ με ανακήρυξαν πάλι ραγιά. Δεν
το δέχομαι. Αποφράς ημέρα. Χθες Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010 ο κ. Γεώργιος Ανδρέα
Παπανδρέου από το Καστελόριζο, που του χρησίμευε ως ένα άθλιας πασοκιάς μελό
εθνικό τάχα σκηνικό γεμάτο συμβολισμούς για κουτούς, ανακοίνωσε στην Ελλάδα και
τους Ελληνες ότι ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο «μηχανισμός»! Ο μοιραίος αυτός άνθρωπος
δειλός ώς την τελευταία στιγμή, κρύφθηκε πίσω απ’ το δάκτυλό του, ξεπέφτοντας σε
επικοινωνιακές μαλαγανιές της δεκάρας, προκειμένου να μην προφέρει την καταραμένη
λέξη ΔΝΤ. Όχι όμως μόνον δειλός, αλλά και ψεύτης. Ήδη ο μηχανισμός του ΔΝΤ είχε
ενεργοποιηθεί από δεκαημέρου ύστερα από επιστολή εξ Ελλάδος που μάλλον δεν την
έστειλε η θεία μου η Φωτούλα. Χθες, ημέρα αποφράδα, ο ελλαδίτικος ελληνισμός
δέχθηκε σφοδρό χτύπημα κι άλλαξε κατηγορία στην τάξη των εθνών. Η βόμβα της
ήσσονος προσπάθειας, του λαϊκού καρκατσουλιού και της ασυδοσίας των αστών που
πρώτος έθεσε στα θεμέλια της χώρας, μάλιστα στο όνομα του σοσιαλισμού, ο Ανδρέας
Παπανδρέου, εξερράγη στα χέρια του γιου του. Τη βόμβα αυτή κλώσησε ο κ. Σημίτης, ο
οποίος, αντί να εκσυγχρονίσει την Ελλάδα, τη βύθισε στην πιο βαθειά διαπλοκή και την
πιο αισχρή εξάρτηση. Την ίδια βόμβα, που όλο και φόρτωνε εκρηκτική ύλη, την έκανε ο
κ. Καραμανλής βόμβα μεγατόνων, εξαπατώντας σε έσχατο, προδοτικό βαθμό τον λαό
και παραδίδοντας το κράτος που θα «επανίδρυε» ολότελα και ολοκληρωτικά στους
«νταβατζήδες» που θα ακύρωνε. Και φθάσαμε στον Γιώργο με πολλούς να ελπίζουν ότι
δεν είναι Γιωργάκης. Και ο γιος του Αντρέα αντί αμέσως να σύρει μάχαιραν άρχισε τα
καραγκιοζιλίκια. Οχι μόνον χάνοντας πολύτιμο χρόνο, όχι μόνον δείχνοντας ανέτοιμος
όχι μόνον επειδή άρχισε τις ανεκδιήγητες τραγικοκωμικές κορώνες για την κατάσταση της
χώρας, σαν αποτυχημένος ηθοποιός στην Επίδαυρο όχι μόνον διότι οι παρλαπίπες όλων
για όλα πήγαν σύννεφο, αλλά κυρίως διότι δεν είχε σχέδιο και στρατηγική. Για τίποτα.
Και οι αγορές ξεσάλωσαν. Και -σε αυτό έχει δίκιο ο κ. Σαμαράς- η κρίση του χρέους και
των ελλειμμάτων μετατράπηκε σε δραματική κρίση δανεισμού. Η χώρα βρέθηκε με το
μαχαίρι στον λαιμό και τον πρωθυπουργό της να λέει κουταμάρες, να υπεκφεύγει και να
συνεχίζει απτόητος μια καταραμένη παράσταση προπαγάνδας της ελεεινής μορφής.
Όλοι ξέρουμε ότι τώρα αρχίζουν τα δεινά στα γερά. Και όλοι τώρα πια ξέρουμε ότι στο
τιμόνι της χώρας είναι Οδυσσείς της πλάκας, όχι πολυμήχανοι αλλά αμήχανοι. Κι όχι
μόνον! Πονηροί! Κουτοπόνηροι! Που έχουν πιαστεί να λένε ψέματα διαρκώς για όλα.
Που συνεχίζουν να προστατεύουν τους φοροφυγάδες τα λαμόγια, τους παλιανθρώπους.
Μια μακρά σειρά ανίκανων ηγετών που στα δύσκολα την κοπάναγαν, ενδοτικοί, που
ακολούθησαν πολιτική κατευνασμού προς εχθρούς κι εχθρούς, που αποδόμησαν τη χώρα,
που αιχμαλώτισαν τον λαό στην πίστωση και την υπερκατανάλωση, που τον αποβλάκωσαν
με την τηλεόραση και τα παπαγαλάκια τους που τον καταλήστεψαν με το Χρηματιστήριο
και τη δημιουργική λογιστική, ηγέτες ξενόδουλοι, που λεηλάτησαν τη χώρα, τώρα με
τελευταίον στη σειρά και τις δυνάμεις τον Γιωργάκη, αυτόν τον μοιραίο, παραδίδουν (και
προδίδουν) τη χώρα «κληρονομιά στη Ρώμη» σαν τον προδότη κι ανίκανο Ατταλο τον Γ’,
σαν το μπαίγνιο εκείνο τον Πτολεμαίο τον Αυλητή, που ήξερε μόνον να παίζει τον αυλό,
όπως ο δικός μας ξέρει μόνον να τρέχει τζόκινγκ τρεις ώρες κάθε πρωί ή να κάνει άλλες
τόσες ποδήλατο... Όμως οι Ελληνες θα σηκώσουν πάλι κεφάλι. Δείχνοντας τα δόντια
τους και τις γροθιές τους. Η χώρα είναι πλούσια. Αυτοί που την έκλεβαν, μας μαράζωσαν.
Αλλά το μαράζι είναι σαν τη νύχτα πριν την αυγή... »
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Ἑτοιµάζουν τό ἔδαφος;
Τό ὅτι µιά Πρεσβεία µπορεῖ νά
λειτουργεῖ ὡς φωλιά κατασκόπων καί
ἑστία ὑπονόµευσης τῆς χώρας πού
τήν φιλοξενεῖ τό γνωρίζει ὁ καθένας
πολιτικά ἐγγράµµατος Ἕλληνας. Αὐτό
λοιπόν συµβαίνει καί σήµερα µέ τήν
ἀµερικανική Πρεσβεία στή Βηρυττό,
ἄν ἀληθεύουν οἱ κατηγορίες τῆς
Χεζµπολά (καί ὄχι µόνο), κατηγορίες
πολύ συγκεκριµένες πού µιλοῦν
γιά κατασκοπική δραστηριότητα µέ
τελικό ὀφελούµενο τό Ἰσραήλ καί
γιά δράση πέραν κάθε διπλωµατικοῦ
πρωτοκόλλου. Ἐνέργειες πού φέρνουν
τόν ἑπόµενο πόλεµο πολύ κοντά.
Οἱ πρόσφατες ἀφορµές δέν ἦταν λίγες.
Στίς 29 Μαρτίου ἡ Πρεσβεία ἐξέδωσε
ταξιδιωτική ὁδηγία πού ἀπέτρεπε
τούς πολίτες τῶν ΗΠΑ ἀπό ταξείδια
στόν Λίβανο γιά λόγους ἀσφαλείας.
Μετά τήν κωµική ἀπόπειρα κατά
τοῦ ἀεροσκάφους στό Ντητρόιτ εἶχε
συνδεθεῖ καί ὁ Λίβανος µέ τίς χῶρες
πού ὑποστηρίζουν τήν «τροµοκρατία».
Παράλληλα, τό προσωπικό ἀσφαλείας
τῆς Πρεσβείας εἶναι περίπου σάν ξένος
στρατός πού συλλαµβάνει σέ µία
µεγάλη περιοχή γύρω ἀπό τό κτίριο
ὅποιον θέλει κι ἔχει ἱδρύσει ἕνα κράτος
ἐν κράτει, παρακολουθώντας ὅποιον
µπαινοβγαίνει στά γειτονικά ὑπουργεῖα
(βλ. δηλώσεις τοῦ βουλευτῆ Μασάουι
στή συριακή ἐφηµερίδα «Ἀλ Βατάν»).
Καί βεβαίως οἱ Λιβανέζοι πράκτορες
ξένων συµφερόντων (π.χ. ὁ βουλευτής
Samir Geagea) καθοδηγοῦνται τακτικά
ἀπό τήν Πρεσβεία στίς δυσφηµηστικές
τους ἐκστρατεῖες κατά τῆς λαοφιλοῦς
Ἀντίστασης.
Πῶς µετά νά µήν καταγγείλει τόν ρόλο
αὐτόν ὁ ἡγέτης τῆς Χεζµπολά, Χασάν
Νασράλα; Ἀπό τό κανάλι Al Manar,
ἀπευθυνόµενος σέ 100.000.000 Ἄραβες
(!) περιέγραψε τόν τρόπο µέ τόν
ὁποῖον ἡ Πρεσβεία δέν συγκεντρώνει
πληροφορίες ἁπλῶς γιά δική της χρήση
ἀλλά γιά νά τήν διοχετεύσει στό Ἰσραήλ
πού ἑτοιµάζεται γιά νέα εἰσβολή καί
καταστροφή τοῦ Λιβάνου.
Τό κακό ὅµως ξεκινάει ἤδη ἀπό τίς
συµφωνίες τῆς 25/1/2007 στό Παρίσι,
ὅπου στηρίχτηκε ὑποτίθεται ὁ Λίβανος
ἀπό δυτικούς «δωρητές», µετά τήν
τελευταία κανιβαλική ἐπίθεση τοῦ
Ἰσραήλ. Μεταξύ τῶν δώρων πού εἶχε
λάβει ὁ τότε πρωθυπουργός Φουάντ
Σινιόρα ἦταν καί ἡ ἐκπαίδευση /
ἐξοπλισµός τῶν δυνάµεων Ἀσφαλείας
τῆς χώρας. Ἔτσι παραδόθηκαν τά

κλειδιά τοῦ µαγαζιοῦ στίς ἀµερικανικές
ὑπηρεσίες, οἱ ὁποῖες ἀπέκτησαν
πρόσβαση στά δίκτυα τῶν δύο ἑταιρειῶν
κινητῆς τηλεφωνίας µέ προφανῆ
ἀποτελέσµατα. Σύµφωνα µέ τό ἴδιο τό
Ὑπουργεῖο Ἐπικοινωνιῶν τοῦ Λιβάνου,
ἡ ἀµερικανική Πρεσβεία ὑπέβαλε
αἴτηµα νά ἐγκαταστήσει µηχανισµούς
λήψης σέ δύο ὀρεινές θέσεις κοντά
στή Βηρυττό, καί ὑποτίθεται πώς αὐτό
προβλέπεται ἀπό τή συµφωνία τῶν
«δωρητῶν» µέ τόν Λίβανο! Πῶς νά µήν
ζητᾶ µετά ἡ Χεζµπολά τήν συνολική
ἀναθεώρηση ὅλων τῶν συµφωνιῶν γιά
τή λειτουργία τῆς Πρεσβείας;

Ὅλα τοῦτα δέν συµβαίνουν ἐν ψυχρῶ.
Τό Στέητ Ντηπάρτµεντ ἔθεσε στόν
πρέσβη τῆς Συρίας τίς προάλλες τήν
µπαρούφα πού πέταξε ὁ Σιµόν Πέρες γιά
πυραύλους Σκούντ πού «προµηθεύεται
ἡ Χεζµπολά ἀπό τή ∆αµασκό». Τήν
γελοιότητα αὐτή (τί νά τά κάνει τέτοια
ὅπλα µιά ἀντάρτικη δύναµη;) τήν
ἀναπαρήγαγαν ὅλοι οἱ ΗΠΑνθρωποι,
ἀπό τό Κογκρέσο µέχρι τήν Πρεσβεία
τῆς Βηρυττοῦ καί ἀνέβαλαν τήν
ἐγκατάσταση τοῦ πρεσβευτῆ τους στή
∆αµασκό - κι ἄς µήν διέθετε κανένας τό
παραµικρό ἀποδεικτικό στοιχεῖο γιά τή
µεταφορά τέτοιου ὀγκώδους ὑλικοῦ!
Ὁ πρωθυπουργός τοῦ Λιβάνου Σαάντ
Χαρίρι συνέκρινε τίς κατηγορίες τῶν
ΗΠΑ µέ κεῖνες γιά τά ὅπλα µαζικῆς
καταστροφῆς τοῦ Σαντάµ πρίν τήν
ἐπιδροµή στό Ἰράκ τό 2003. Μά καί
τό Ἰσραήλ δείχνει ἀνά πᾶσα στιγµή
ἕτοιµο νά διεκδικήσει ἐκδίκηση γιά
τή ντροπή τοῦ 2006. Ὁ βασιλιάς τῆς
Ἰορδανίας δήλωσε ἀπαισιόδοξος γιά τίς
ἐξελίξεις καί οἱ ἰσραηλινές ἀπειλές στή
µεθόριο δίνουν καί παίρνουν. ∆ύσκολο
προβλέπεται τό καλοκαίρι...

Νέα ἄφιλτρα
Τρεῖς (ἀκόµη) φόνοι µελῶν
µιᾶς οἰκογένειας στήν ἐπαρχία
Λόγκαρ
προκάλεσαν
ὀργισµένη διαδήλωση 1000
περίπου ἀτόµων στό κατεχόµενο Ἀφγανιστάν. Ὁ κόσµος
ἔξαλλος µπλόκαρε τήν ἐθνική
ὁδό καί ἔκαψε 16 βυτία πού
µετέφεραν καύσιµα γιά τίς
ΝΑΤΟϊκές δυνάµεις (πρίν
δύο µέρες, καί µέ ἀφορµή
πέντε ἄλλους φόνους ἀµάχων, εἶχαν
γίνει πάλι βίαιες διαδηλώσεις καί
συγκρούσεις µέ Ἀµερικανούς, µέ
ἀποτέλεσµα δύο θύµατα µεταξύ τῶν
τελευταίων). Οἱ χωρικοί ζητοῦσαν νά
τούς παραδώσουν τούς δράστες τῶν
δολοφονιῶν. Οἱ φλόγες ἀπό τά βυτία
µεταδόθηκαν καί σέ παρακείµενο
πρατήριο καυσίµων καί σέ χωράφια.

Ἐκπρόσωπος τῶν Ταλιµπάν δήλωσε
ὅτι µεταξύ τῶν διαδηλωτῶν ἦταν καί
200 µαχητές τους, οἱ ὁποῖοι κατέλαβαν
4 ἀπό τά 16 φορτηγά.
Κατά τ’ ἄλλα, κι ἐνῶ οἱ ΗΠΑνθρωποι
ἑτοιµάζουν νέα µεγάλη ἐπίθεση, οἱ
«εἰδήσεις» µας γιά τό Ἀφγανιστάν
µιλᾶνε µόνο γιά τό στερέωµα τῆς
«δηµοκρατίας» καί τόν ἀγώνα κατά
τῆς «τροµοκρατίας»...
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Πακιστανικά πάθη γιά «χάρη» τοῦ ...Ἀφγανιστάν

Τουρκία - Βοσνία - Ὀθωµανία

Τό αἱµατηρό δρᾶµα τοῦ πακιστανικοῦ λαοῦ
συνεχίζεται καί σωτήρια διέξοδος πουθενά
δέν διακρίνεται. Τό τεράστιο κῦµα προσφύγων
ἀπό τήν κοιλάδα Σουάτ (2.000.000 ἄνθρωποι),
οἱ ἐπιθέσεις αὐτοκτονίας τῶν φανατικῶν
ἰσλαµιστῶν καί οἱ ἀµερικανικοί βοµβαρδισµοί
µέ µή ἐπανδρωµένα ἀεροσκάφη, ἔδωσαν τή
θέση τους στούς φονικούς βοµβαρδισµούς
Πακιστανῶν ἀµάχων ἀπό τήν ...πακιστανική
ἀεροπορία. Μόλις πρό ἡµερῶν ὁ ΑΓΕΕΘΑ
τῆς χώρας ζήτησε συγγνώµη γιά τούς 70 (!)
θανάτους πολιτῶν ἀπό βοµβαρδισµό τοῦ
χωριοῦ Σραβέλα στήν ἀφγανοπακιστανική
µεθόριο (10/4), στίς περιοχές FATA.

Μία σηµαντική ἐξέλιξη γιά τήν περιοχή µας πού
δροµολογήθηκε στό Ταλίν τῆς Ἐσθονίας, στήν
σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ, ἦταν αὐτή τῆς προώθησης τῆς
ἔνταξης τῆς Βοσνίας - Ἐρζεγοβίνης στή Συµµαχία.
Μία προώθηση πού ὀφείλεται σχεδόν ἀποκλειστικά
στίς τουρκικές προσπάθειες, οἱ ὁποῖες ἔφτασαν στό
σηµεῖο τοῦ ἐκβιασµοῦ τῶν ἀντιρρησιῶν προκειµένου
νά ἀποδώσουν!
Ἦταν πραγµατικά ἐντυπωσιακό: Γιά µιά χώρα πού
ἀκόµη οἱ τρεῖς ἐθνικές της κοινότητες ἀρνοῦνται νά
παραδώσουν τήν ἄµυνά τους στήν ὁµοσπονδιακή
κυβέρνηση, τί εἴδους ἔνταξη προωθεῖται; Πάντως ἡ
Τουρκία διά στόµατος Νταβούτογλου πανηγύρισε
γιά τήν «ἱστορική» συµφωνία πού δείχνει τήν
«ἀλληλεγγύη» τῶν ΝΑΤΟϊκῶν στό Σεράγεβο.
Ἀνάλογα ἦταν καί τά σχόλια τοῦ Βόσνιου ΥΠΕΞ Σβέν
Ἀλκαλάι (Σ.Σ.: καλά, τί ὄνοµα εἶναι αὐτό;).
Παρότι ἡ πλήρης ἔνταξη ἀπέχει πολύ ἀκόµη,
ὡστόσο εἶναι ἕνα δεῖγµα ὑποστήριξης τῆς σηµερινῆς
κατάστασης, στήν ὁποία ὅλος ὁ κόσµος πασχίζει
νά ἀφαιρέσει ἀπό τούς Σερβοβόσνιους τά ψήγµατα
τῆς αὐτονοµίας πού τούς ἔµειναν στά πλαίσια τοῦ
ὁµοσπονδιακοῦ προτεκτοράτου. Μάλιστα ἕνας
ἀπό τούς ὅρους πού τέθηκαν στή Βοσνία ἦταν καί ἡ
ἀποστολή δυνάµεων στό Ἀφγανιστάν, κάτι πού γιά
λόγους οἰκονοµικούς τό Σεράγεβο ἀπέρριψε. Μάλιστα
ὅταν ἡ Τουρκία προθυµοποιήθηκε νά καλύψει τά
ἔξοδα, ἐντάσσοντας τούς Βόσνιους στήν δική της
δύναµη, ἀρνήθηκαν ἐπίµονα οἱ Σερβοβόσνιοι νά
ὑπηρετήσουν κάτω ἀπό τουρκική διοίκηση!
Τό ἐντυπωσιακό εἶναι ὅτι τό βῆµα ἔνταξης τῆς
Βοσνίας ἔγινε παρά τίς ἀντιρρήσεις τῶν κυρίαρχων
τῆς Συµµαχίας (Ἀµερικανῶν, Βρετανῶν, Γάλλων,
Ὁλλανδῶν...), χάρη στήν τουρκική ἐπιµονή! Πᾶµε
λοιπόν γιά µία ἡγετική, νεο-οθωµανική παρουσία τῆς
γείτονος καί σέ ΝΑΤΟϊκό πλαίσιο;

Ὁ βοµβαρδισµός ἦταν στά πλαίσια τῆς
συνεργασίας τοῦ Πακιστάν µέ τίς δυνάµεις
τῶν ΗΠΑ πού πολεµοῦν στό Ἀφγανιστάν.
Στήν ἀρχή ὁ Στρατός εἶχε µιλήσει γιά ἀντάρτες
Ταλιµπάν καί Ἀλ Κάιντα µεταξύ τῶν θυµάτων,
ὅµως οἱ χωρικοί διέψευσαν κι ὅτι ὑποστηρίζουν
τούς Ταλιµπάν. Μάλιστα κατήγγειλαν ὅτι
µετά τή ρίψη τῆς πρώτης βόµβας, καί καθώς
εἶχε συγκεντρωθεῖ κόσµος γιά τή συλλογή
τῶν θυµάτων, ἐρρίφθη καί δεύτερη, ἀκόµη
φονικότερη, βόµβα.

Τό Μπέρκλεϊ
δείχνει τόν δρόµο
Γιά ὅποιον ἔχει τήν ἁπλουστευτική ἄποψη
περί καλῶν καί κακῶν στό Μεσανατολικό
ζήτηµα, πού εἶναι τό ζήτηµα τοῦ σιωνισµοῦ
καί ταυτόχρονα τό ζήτηµα τοῦ αἰώνα,
οἱ πρόσφατες ἐξελίξεις στήν φοιτητική
σύγκλητο τοῦ Πανεπιστηµίου τοῦ Μπέρκλεϊ
θά ἦταν ἐξόχως διδακτικές.
Στό διάσηµο ἀµερικανικό Πανεπιστήµιο
τούς τελευταίους µῆνες ξανασυζητεῖται - ἡ
πρώτη ἀποτυχηµένη ἀπόπειρα εἶχε γίνει
πρίν 8 χρόνια - ἡ πρόταση γιά ἀποεπένδυση
πανεπι-στηµιακῶν κεφαλαίων ἀπό δύο
ἑταιρεῖες πού συνεργάζονται µέ τό Ἰσραήλ
(General Electric, United Technologies). Εἶναι
ἡ πρόταση πού προχωράει παγκοσµίως
σέ ὅλες τίς πολιτικά ἐγγράµµατες καί
στοιχειωδῶς ἐλεύθερες κοινωνίες, τῶν
ΗΠΑ συµπεριλαµβανοµένων. Τό Μπέρκλεϊ
εἶναι τό πρῶτο µεγάλο πανεπιστήµιο
(προηγήθηκαν τό Hampshire College,
τό University of Michigan Dearborn καί
τό University of Wisconsin) πού µετέχει
στήν ἐκστρατεία καί µέ ψήφους 16-4
στίς 18 Μαρτίου εἶχε λάβει τήν ἀπόφαση
συµµετοχῆς στό µποϋκοτάζ.
Φυσικά τό σύστηµα ἔθεσε σέ λειτουργία
τίς δικλεῖδες ἀσφαλείας πού διαθέτει.
Ἔτσι, ὁ πρόεδρος τῆς συγκλήτου ἔθεσε
βέτο καί ἔπρεπε γιά τήν ἀνατροπή του
νά ἐξασφαλισθεῖ πλειοψηφία δύο τρίτων,
δηλαδή 14 ἀπό τίς 20 ψήφους. Γιά µία ψῆφο
ἡ ἀνατροπή δέν ἐπιτεύχθηκε καί ἐπανῆλθε
πρός συζήτηση στίς 28 Ἀπριλίου. Ὅµως
αὐτό πού ἔγινε στή διαρκεια τῆς δηµόσιας
συζήτησης ἦταν µία τεράστια ἦττα γιά τό
σιωναζιστικό καθεστώς πού πασχίζει νά
φιµώσει ἤ νά σπιλώσει κάθε φωνή πού
ὑψώνεται ἐνάντια στά καθηµερινά του
ἐγκλήµατα. Στήν πλευρά τῶν Παλαιστινίων
στάθηκαν Ἰσραηλινοί καί χριστιανοί

Σηµειωτέον ὅτι πρόκειται γιά περιοχές
τεράστιας ἀνέχειας καί σχεδόν πλήρους
ἀναλφαβητισµοῦ (93,3% µεταξύ τῶν ἀνδρῶν
καί 99% γιά τίς γυναῖκες!). Ὁ Στρατός κρατᾶ
τίς πόλεις ἀλλά ἡ ὕπαιθρος ἀνήκει στούς
ἀντάρτες. Τά θύµατα τοῦ 2009 ἀπό τίς πικίλες
ἐπιθέσεις στή χώρα ἔφτασαν τούς 6.329 νεκρούς
(οἱ 700 ἀπό νατοϊκούς βοµβαρδισµούς), ὅταν τό
2006 ἦταν συνολικά µόλις 907. Οἱ πρόσφυγες
παραµένουν κοντά στό 1,3 ἑκατοµµύρια ἄτοµα
καί καθώς µέ τή συνέχιση τῶν στρατιωτικῶν
ἐπιχειρήσεων αὐξάνονται, οἱ ὑπηρεσίες τοῦ ΟΗΕ
ἐξαντλοῦνται. Ταυτόχρονα οἱ ἀµερικανικές
πιέσεις ἐντείνονται γιά νέες ἐπιχειρήσεις στό
Βόρειο Οὐαζιριστάν, σύµφωνα
µέ τίς διµερεῖς συµφωνίες
πού ἐπέτρεψαν τή χώρα νά
δανειστεῖ ἀπό τό ΔΝΤ 11,3
ἑκατοµµύρια δολάρια καί νά
λάβει οἰκονοµική βοήθεια
ἄλλα 7,5 δισ. ἀπό τίς ΗΠΑ στά
ἑπόµενα 5 χρόνια. Καί παρότι
ἤδη τό ἕνα τρίτο τῶν ἐνόπλων
δυνάµεων τοῦ Πακιστάν κάνει
ἐκκαθαριστικές ἐπιχειρήσεις
ἐντός τοῦ ...ἐδάφους του, γιά πόσο µπορεῖ νά
ἀρνεῖται µεγαλύτερη ἐµπλοκή στό µακελλειό
ἡ χώρα, ὅταν µάλιστα ἀπό τήν ἄλλη µεριά
τῶν συνόρων σχεδιάζεται ἡ διασφάλιση τῆς
Κανταχάρ γιά τούς Ἀµερικανούς; Μόλις τόν
πρηγούµενο µήνα, ἄλλωστε, στόν διµερή
«στρατηγικό διάλογο» ἐπαναβεβαιώθηκε ἡ
συστράτευση κατά τῆς «τροµοκρατίας» καί
ὑπέρ τῆς «εἰρήνης καί σταθερότητας στό
Ἀφγανιστάν». Ἄρα...

ἀκτιβιστές, ἐπιζῶντες τοῦ Ὁλοκαυτώµατος,
ἀµερικανοεβραϊκές
εἰρηνιστικές
ὀργανώσεις καί προσωπικότητες σάν τόν
Νόαµ Τσόµσκι καί τόν Ρίτσαρντ Φάλκ.
Μπροστά σέ ἕνα πρωτοφανῶς πολυπληθές
ἀκροατήριο ἄνω τῶν 600 ἀτόµων, καί
γιά περισσότερες ἀπό 12 ὧρες (!) οἱ
συζητήσεις ἔφεραν στήν ἐπιφάνεια ὅλα
ὅσα ἀποσιωπῶνται - καί ἡ µνεία τους σέ
ἔντυπα σάν τόν «Ἀντιφωνητή» ἔφτασε νά
ξενίζει. Τό πιό ὡραῖο ἦταν ὅτι ὅλα τοῦτα
εἰπωθηκαν µέσα στά µοῦτρα τῶν ἐνόχων,
ἀφοῦ ἐνεπλάκη ἡ κακόφηµη AIPAC καί ἦταν
παρόντες καί παρενέβησαν ὁ ἰσραηλινός
Πρόξενος Ἀκίβα Τόρ καί ὁ διευθυντής τοῦ
ἑβραϊκοῦ φοιτητικοῦ ὀργανισµοῦ Hillel.
Στήν συνέλευση λοιπόν, πέρα ἀπό τίς
τοποθετήσεις, ἐξετάστηκαν µάρτυρες τῆς
περσινῆς ἐπιδροµῆς στή Γάζα, πρόσφυγες
κ.ἄ.
Ἀναγνώστηκαν
τά
µηνύµατα
συµπαράστασης ἀνθρώπων ὅπως ὁ
νοµπελίστας Εἰρήνης καί ἀρχιεπίσκοπος
Ντέσµοντ Τούτου («υἱοθετῶ ἀπό καρδιᾶς
τήν ψῆφο σας γιά ἀποεπένδυση καί σᾶς
ἐνθαρρύνω νά σταθεῖτε µέ τήν πλευρά
τοῦ δικαίου»), ἡ γενναία Ἰρλανδή Μαίρη
Μαγκουάιρ (νόµπελ Εἰρήνης) µά καί ὁ
ἀνηψιός τοῦ Βενιαµίν Νετανιάχου, Ὄφρα
Μπέν Ἄρτζι, ὁ πιό γνωστός µᾶλλον
ἀντιρρησίας στράτευσης στό Ἰσραήλ, πού
ἔστειλε µήνυµα ὑπέρ τῆς πρωτοβουλίας, µέ
33 ἀκόµη ὑπογραφές Ἰσραηλινῶν!
Τό ψήφισµα, καί νά περάσει τελικά, δέν
εἶναι δεσµευτικό γιά τά ὄργανα διοίκησης
τοῦ Πανεπιστηµίου, ὅµως δηµιουργεῖ µία
δυναµική πού ἄν στεριώσει δύσκολα θά
µπορεῖ νά ἀγνοηθεῖ. Καί, τό κυριότερο,
σπάει ἡ σιωπή γύρω ἀπό τόν πραγµατικό
χαρακτήρα τοῦ σιωνιστικοῦ (τροµο)κρατικοῦ
µορφώµατος. Ὅπως δήλωσε ἡ Cecilie
Surasky ἀπό τήν Jewish Voice for Peace
«Αὐτή ἡ ἐµπειρία θά ἀλλάξει τή ζωή κάθε
σπουδαστῆ ἐδῶ. Αὐτή ἡ συζήτηση πρέπει
νά γίνει σέ κάθε πανεπιστηµιούπολη».

Η επαναστατική Αριστερά της
Τουρκίας είναι ακόμα ζωντανή!

Στις 30 Μαρτίου 1972 είχαν δολοφονηθεί 10 πρωτοπόροι αγωνιστές
της τουρκικής Αριστεράς, μεταξύ των οποίων και ο Μαχίρ Τσιαγιάν,
ιδρυτής του ΤΗΚΡ-C (Επαναστατικό Λαϊκό Κόμμα - Μέτωπο
για την Απελευθέρωση της Τουρκίας). Στις 17 Απριλίου 1992
δολοφονήθηκαν 12 ηγετικά στελέχη της Επαναστατικής Αριστεράς
(DEV-SOL), που ήταν συνεχιστής του ΤΗΚΡ-C. Στις 30 Μαρτίου
1994, έπειτα από το συνέδριο της, η Επαναστατική Αριστερά
προχώρησε στην επανίδρυση του κόμματος και μετονομάστηκε σε
DHKP-C (Επαναστατικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Κόμμα-Μέτωπο).
Από τις 30 Μαρτίου ώς τις 17 Απριλίου πραγματοποιούνται
εκδηλώσεις στη μνήμη των μαρτύρων του αγώνα του DHKP-C. Την
παραμονή των εκδηλώσεων παραδόθηκαν οι 200.000 υπογραφές που
συγκέντρωσε η οργάνωση κατά της παρουσίας των αμερικανικών
βάσεων στη χώρα. Και στις 30/3 εκατοντάδες αγωνιστές της με
κόκκινες σημαίες και πανό έφτασαν στο χωριό Κιζίλντερε, κοντά
στην ορεινή πόλη Τοκάτ, όπου έπεσαν ηρωικά ο Μ. Τσιαγιάν και οι
σύντροφοί του. Το μουσικό συγκρότημα Γιορούμ έδωσε συναυλία,
ενώ μεταξύ των τραγουδιών απαγγέλθηκαν και κάποια ποιήματα.
Οι αγωνιστές φώναξαν συνθήματα που είχαν πρωτοφωνάξει ο Μ.
Τσιαγιάν και οι σύντροφοί του όπως «θα πεθάνουμε αλλά δεν θα
παραδοθούμε!».
Η αντίσταση του Κιζίλντερε διατηρεί την ιστορική σημασία για το
επαναστατικό κίνημα της Τουρκίας, η φωνή του οποίου σπανίως
ακούγεται στη χώρα μας. Η τεράστια συγκέντρωση της φετεινής
Πρωτομαγιάς στην πλατεία Ταξίμ της Πόλης, 33 χρόνια μετά το
μακελειό της Πρωτομαγιάς του 1977 απέδειξε ότι η τουρκική κοινωνία έχει μέσα της ζωντανές αντικαθεστωτικές δυνάμεις.
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Θεσσαλονίκη - Ἀδριανούπολη:
Οἱ Δικηγορικοί Σύλλογοι ...ζωγραφίζουν
Καθώς
ὁ
ἑλληνοτουρκισµός
ἀναθερµάν-θηκε
λιγάκι
µέ
τήν ἀναρρίχηση τοῦ ΓΑΠ στήν
πρωθυπουργία,
τό
πρασινορόζ
κύκλωµα συνεχίζει τό µονότονο
παραλή-ρηµα / εὐχολόγιο γιά
τή «φιλία», τή «συνύπαρξη» καί
ἄλλα τέτοια. Στίς 16 Ἀπριλίου
2010 ἐγκαινιάστηκε λοιπόν ἀπό
τόν
πρόεδρο
τοῦ
Δικηγορικοῦ
Συλλόγου Θεσσαλονίκης Μανώλη
Λαµτσίδη, παρουσίᾳ τοῦ ὑπουργοῦ
Χάρη Καστανίδη, ἡ κοινή ἔκθεση
ζωγραφικῆς Ἑλλήνων καί Τούρκων
δικηγόρων. Παρόντες ἦταν, πέραν
τοῦ προέδρου τοῦ δικηγορικοῦ
συλλόγου Ἀδριανούπολης Φαρούκ
Σεζέρ, ὁ προϊστάµενος τῆς τοπικῆς
Εἰσαγγελίας Σελαµί Χατίπογλου
καί ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐφετείου
Κακουργηµάτων Ταλίπ Ἐζντουρµάζ.
Στό λογίδριο τοῦ Ἕλληνα προέδρου
βρήκαµε
τίς
καθιερωµένες
ἀναφορές στό σύµφωνο Βενιζέλου
- Κεµάλ, µέ ἔµφαση στήν µείωση
τῶν στρατιωτικῶν δαπανῶν, πού
τό 1929-1931 ἀπέφερε ἕνα «ὀγκῶδες
πλεόνασµα 6.400 χρυσῶν λιρῶν»
στόν δηµόσιο προϋπολογισµό µας
(φυσικά γιά τήν χρεωκοπία λίγους
µῆνες µετά, τήν ἄνοιξη τοῦ 1932,
οὔτε λέξη!). Ἀναρωτιέται κανείς, ποῦ
µπορεῖ νά ἀπευθύνεται ὅλη αὐτή ἡ
ρητορική, ἡ ἄσχετη µέ τίς σηµερινές

Τι σημαίνει Ιθάκη;
Του Δαμιανού Βασιλειάδη, εκπαιδευτικού
Ο Γιώργος Παπανδρέου από το
Καστελόρριζο έστειλε το μήνυμα ότι
η Οδύσσεια για μια νέα Ιθάκη αρχίζει.
Εξέφρασε μάλιστα τη σιγουριά του ότι θα
τα καταφέρουμε όλοι μαζί!!!
Αναρωτιέμαι αν συνειδητοποίησε ο
Γιώργος Παπανδρέου, επικαλούμενος
την Οδύσσεια του Ομήρου,
τι
στην
πραγματικότητα
σημαίνει ο παραλληλισμός
του «δρόμου για την Ιθάκη».
Αν δεν πρόκειται για άγνοια,
τότε πρόκειται για την
περίπτωση που λέει ο λαός:
«Η λανθάνουσα γλώσσα λέει
την αλήθεια».
Επικαλούμενος το έπος της
Οδύσσειας τονίζει στο λόγο
του τα ακόλουθα:
«Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη
πορεία, μια νέα Οδύσσεια για
τον Ελληνισμό. Όμως, πλέον, ξέρουμε
το δρόμο για την Ιθάκη και έχουμε
χαρτογραφήσει τα νερά. Μπροστά μας
έχουμε ένα ταξίδι με απαιτήσεις από όλους
μας, αλλά με μια νέα συλλογική συνείδηση
και κοινή προσπάθεια θα φθάσουμε εκεί
ασφαλείς, πιο σίγουροι, πιο δίκαιοι, πιο
περήφανοι».
Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν μπορούσε
να κάνει πιο αποτυχημένο ή, με μια άλλη
εκδοχή, πετυχημένο παραλληλισμό.
Γνωρίζει άραγε, τι γράφει ο ποιητής
στην Οδύσσεια σχετικά; Για όσους δεν
διάβασαν το αριστούργημα αυτό της
παγκόσμιας λογοτεχνίας, θα παραθέσουμε
ορισμένα χωρία, που δείχνουν πραγματικά,
τι περιμένει τον Ελληνισμό, σύμφωνα με
τα λεγόμενα του Γιώργου Παπανδρέου, αν
υποθέσουμε ότι ο ίδιος είναι ο Οδυσσέας

πραγµατικότητες, πού συνεχίζει
νά προσβάλλει τή νοηµοσύνη µας;
Ἄς ποῦµε ὅτι δέν στοχεύει στή
χαλάρωση τῆς ἑλληνικῆς ἄµυνας
καί πώς θά ἔπειθε τούς Τούρκους
ἀκροατές - καί λοιπόν; Τί θά ἄλλαζε
µ’ αὐτό; Ἡ ἐξωτερική πολιτική τῆς
γείτονος ἤ ἡ πορεία τῆς πολεµικῆς
της βιοµηχανίας;
Ἄν θέλει πραγµατικά νά κάνει
κάτι µέ τόν «ἀδελφό δικηγορικό
σύλλογο τῆς Ἐντίρνε» ὁ ἀντίστοιχος
τῆς Θεσσαλονίκης, τώρα µάλιστα
πού ἔχει βαθύνει τόσο πολύ ἡ
σχέση τους, ἄς ἐνδιαφερθεῖ γιά
τό καθαυτό ἀντικείµενο πού τούς
συνδέει: γιά τήν ἀπονοµή τῆς
δικαιοσύνης καί τά ἀνθρώπινα
δικαιώµατα. Ἐπί παραδείγµατι, στίς
2 Ἰουνίου θά δικαστεῖ ὁ ἀριστερός
συνδικαλιστής καί διανοούµενος
Μουράντ Ἀκιντζιλάρ πού κρατεῖται
10 µῆνες τώρα στήν Ἀδριανούπολη,
βασανιζόµενος
στά
τούρκικα
µπουντρούµια (ἔχει ἤδη χάσει τήν
ὅρασή του). Μπορεῖ νά κάνει κάτι
γι’ αὐτό ὁ δικηγορικός σύλλογος τῆς
Θεσσαλονίκης; Μπορεῖ νά ζητήσει νά
δεῖ τόν κρατούµενο στά λευκά κελλιά
τῆς Ἀδριανούπολης; Ἤ ὅλα τοῦτα
πού διηµοίφθησαν στή Θεσσαλονίκη
εἶναι µόνο γιά ζωγραφικές ἐκθέσεις,
µουσικές συναυλίες καί δηµόσιες
σχέσεις;

και οι σύντροφοί του είναι οι ΄Ελληνες:
Αποφασίζοντας ο Δίας να στείλει τον
Οδυσσέα στην Ιθάκη, λέει:
«Για τρέχα, Ερμή – μαντατοφόρο μας δεν
έχουμε άλλο, ξέρειςτον ορισμό μας τον αλάθευτο της
ομορφομαλλούσας
ξωθιάς να πεις, ο καρτερόψυχος να στρέψει
πια Οδυσσέας,
πίσω στο σπίτι του, ασυντρόφιαστος κι
από θεούς κι ανθρώπους».

Ο Οδυσσέας γυρίζει στην Ιθάκη ασυντρόφιαστος κι από θεούς κι ανθρώπους.
Αυτό σημαίνει ότι οι σύντροφοί του (οι
΄Ελληνες) θα έχουν γκρεμοτσακιστεί και
μόνος θα γυρίσει στην Ιθάκη.
Το λέει ο Όμηρος (1) στην αρχή της
τραγωδίας: «…κι όμως δεν τους γλύτωσε,
κι ας το ποθούσε τόσο. Τι από τις ίδιες τους
εχάθηκαν τις ανομιές εκείνοι –
Οι ανέμυαλοι, που τ’ ουρανόδρομου τα
βόδια εφάγαν Ήλιου, κι αυτός τη μέρα τους
αρνήστηκε του γυρισμού. Για τούτα και μας
για λέγε, κάπου αρχίζοντας, κόρη θεϊκιά
του Δία».
Αφού οι σύντροφοι του Οδυσσέα φάγανε
τα βόδια του Ήλιου, λέει ο ποιητής με το
στόμα του Οδυσσέα:
«Τρόπος γιατριάς πια δεν απόμενε, τι είχαν
σφαχτεί οι γελάδες! Ίδια στιγμή οι θεοί τους

ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟ Δ.Ν.Τ.
Η προσφυγή της κυβέρνησης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποτελεί παραβίαση
της λαϊκής εντολής στις εκλογές του Οκτωβρίου. Την καταγγελία αυτή την κάνουν
πολλοί πολιτικοί και επιμένουν ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει την εξουσιοδότηση για
την υπαγωγή της χώρας μας στη χειρότερη οικονομική δουλεία της μεταπολεμικής
περιόδου. Η προσφυγή στο Δ.Ν.Τ. έγινε με προσωπική του αποκλειστικά πρωτοβουλία,
την οποία αποδέχθηκαν οι
Ευρωπαίοι, επειδή σε κάθε
συνάντησή τους επικαλείτο
το Ταμείο· οι δικαιολογίες
ότι είχε αποκρύψει τα
οικονομικά
στοιχεία
η
προηγούμενη κυβέρνηση δεν
ευσταθούν με τίποτε. Ο Γ. Α.
Παπανδρέου ισχυριζόταν ότι
είχε πλήρως ενημερωθεί από
τους Μανουέλ Μπαρόζο και
Γεώργιο Προβόπουλο· τον
πρώτο ψήφισε για την επανεκλογή του στην Προεδρία της Επιτροπής και τον δεύτερο
τον διατηρεί Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Εάν τον είχαν παραπλανήσει όφειλε
να αρνηθεί την ψήφο στον Μπαρόζο και να αποπέμψει αμέσως τον Προβόπουλο.
Ο πρωθυπουργός εναγωνίως αναζητάει συμμάχους στην πολιτική του, αλλά συναντά
την ευθεία άρνηση όλων των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως, με την εξαίρεση της
άκρας δεξιάς· η ευθύνη της μοναχικής του πορείας βαρύνει αποκλειστικά και μόνο
τον ίδιο, διότι φέρθηκε ύπουλα απ΄ την πρώτη προσφορά της συναίνεσης της Νέας
Δημοκρατίας και υπερφίαλα στις προτάσεις της για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Επιδίωξε την συγκάλυψη της κρίσης, την απόδοσή της στην προηγούμενη κυβέρνηση,
αλλά και απέκρυψε τις προσωπικές επαφές του με τις κερδοσκοπικές εταιρείες για
την έκδοση νέων δομημένων ομολόγων. Η εμμονή του στην προσφυγή στο Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, σε βαθμό προκλητικό για τους ηγέτες της Ευρωζώνης, είχε την
υποστήριξη μόνο του ΛΑΟΣ, και την σθεναρά αντίθεση των άλλων κομμάτων και της
πλειοψηφίας του ΠΑΣΟΚ. Οι συνομιλίες του υπουργού Οικονομικών επιβεβαιώνουν
τη μεθόδευση της ατλαντικής πολιτικής του. Η μοναξιά του διευρύνεται.
Το κύριο πρόβλημα του πρωθυπουργού είναι πλέον η κινητοποίηση των Σημιτικών
μέσα στην παράταξή του, όπως κατέστη εμφανές με τρία χαρακτηριστικά γεγονότα: την
συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, με ξεκάθαρη την διαφωνία του για την προσφυγή
στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την δημοσία εκδήλωση των εκσυγχρονιστών,
με δικές τους προτάσεις για πενταετές πρόγραμμα εξόδου απ΄ την κρίση και άρθρο
του στη «Καθημερινή» με κριτική και ρίξιμο ευθυνών στις κυβερνήσεις μετά το
1974 για πελατειακές σχέσεις... (λες και αυτός έχει έρθει από άλλη χώρα: 8,5 έτη
πρωθυπουργός και άλλα τόσα υπουργός). Η μετάβαση του Κώστα Σημίτη στο Μόναχο,
για σειρά εκδηλώσεων, σημαίνει ότι η γερμανική Σοσιαλδημοκρατία στρέφεται προς
αυτόν και εγκαταλείπει, ίσως για πάντα, τον Γεώργιο Παπανδρέου. Εν τω μεταξύ οι
ενδοκυβερνητικές διαφωνίες, ως προς την οικονομική πολιτική, πληθαίνουν, καθώς
εκτός απ΄ την διατύπωσή τους από πολλούς βουλευτές στην Κοινοβουλευτική Ομάδα
(Κουκουλόπουλος, Σακοράφα κλπ), οι Ανδρέας Λοβέρδος και Άννα Διαμαντοπούλου
δημοσία ακολούθησαν άλλη τακτική από εκείνη του προέδρου τους. Και οι δύο
αναγνώρισαν ότι η κυβέρνηση έχει κάνει λάθη κι έχει καθυστερήσει αρκετά στην λήψη
των μέτρων και στην αντιμετώπιση του πολέμου των αγορών. Ο πρώτος στη Βουλή
ζήτησε συναίνεση και διάλογο με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, διότι είναι η χειρότερη
μεταπολεμικά κρίση και δεν επιτρέπει την πολυτέλεια των διακομματικών συγκρούσεων,
μάλιστα απείλησε με παραίτηση εάν κοπούν οι 13ος και 14ος μισθός στον ιδιωτικό
τομέα που έχει ευθύνη, ως υπουργός Εργασίας· η δεύτερη, στην τηλεόραση απέφυγε να
προκαλέσει και να απαντήσει στον Ευριπίδη Στυλιανίδη στην πόλωση· ζήτησε διάλογο
και ομοφωνία για τα προβλήματα.
Εν τω μεταξύ σε οικονομικό κέντρο της Δύσης ανεδείχθη το Βερολίνο, όταν, για την
τελική συμφωνία για τον μηχανισμό στήριξης της Ελλάδος, συγκεντρώθηκαν στη
γερμανική πρωτεύουσα υπό την καγκελάριο οι πρόεδροι όλων των διεθνών οργανισμών·
η Αγκέλα Μέρκελ δεν διαθέτει κανένα ευρωπαϊκό αξίωμα, παρά μόνο την οικονομική
ρώμη της Ευρωζώνης. Η επικοινωνία του Μπάρακ Ομπάμα μαζί της ερμηνεύεται ως
αναγνώριση του ρόλου της ενιαίας αγοράς, όταν ευλόγησε το Βερολίνο την υποστήριξη
του Νικολά Σαρκοζύ προς τους Κινέζους για αναθεώρηση του διεθνούς νομισματικού
συστήματος· η Ευρωζώνη εξέρχεται ισχυρότερη της κρίσης και κυρίαρχη στον παλαιό
βιομηχανικό κόσμο. Η τραγική ειρωνεία είναι ότι, οι αποφάσεις ελήφθησαν για την
χώρα μας ερήμην του πρωθυπουργού, σαν να μην υπάρχουμε πολιτικά, ούτε και
τυπικά.
Περισσότερα σχόλια στο επόμενο φύλλο.
Κ. Μ. Βολιώτης

έστελνα σημάδια: τα τομάρια
Εσέρπαν και τα κρέατα ολόγυρα στις
σούβλες μοκανιόνταν, Ψημένα κι άψητα, κι
ακούγονταν βοδιών φωνές τρογύρα.
Έξι μερόνυχτα ξεφάντωναν οι γκαρδιακοί
συντρόφοι του Γήλιου τις γελάδες τρώοντας
τις πιο παχιές που επιάσαν».
Τις ορμήνιες να μη φαν τα βόδια για να
γλυτώσουν, αμέλησαν οι σύντροφοι του
Οδυσσέα, γι’ αυτό ήρθε το μοιραίο:
«και βρείτε εκεί τα’ αρνιά τα ολόπαχα να
βόσκουν και τα βόδια του Γήλιου, που τα
πάντα πάνωθε θωρεί κι ακούει τα πάντα.

Χέρι σ’ αυτά αν δεν βάλεις έχοντας το
γυρισμό στο νου σου, Μπορείτε με τα χίλια
βάσανα να’ ρθείτε στην Ιθάκη.
Μα να βάλεις χέρι, τότε χάθηκες κι εσύ και
το καράβι κι οι σύντροφοί σου, αυτή είν’ η
ορμήνια μου. Και συ να γλυτώσεις,
Θα φτάσεις πίσω δίχως σύντροφους, αργά,
συφοριασμένος».
Αυτά τα αποκαλυπτικά μας διηγείται ο
ποιητής. Εμείς απλώς θα αναλύσουμε τις
αναλογίες.
Συνέχεια στη σελίδα 10
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Η ελληνοβουλγαρική κοινωνική συνοχή
Ημερίδα με θέμα «Διασυνοριακή
Συνεργασία, Αγορά Εργασίας και
Ασφάλεια», διοργανώθηκε το Σάββατο
24 Απριλίου στην Ξάνθη, από τα
Γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία και την
ΤΕΔΚ Ξάνθης.
Στην ημερίδα συμμετείχαν Έλληνες και
Βούλγαροι Ευρωβουλευτές στελέχη της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης δώθε και κείθε
της Ροδόπης, εκπρόσωποι φορέων και
Ενώσεων, στελέχη επιχειρήσεων και
...μαθητές (!) από τις δύο χώρες.
Βεβαίως από μία ημερίδα που οργανώνει
το καθεστώς δεν περιμένεις να ακούσεις
και τίποτε το ουσιαστικό, γιαυτό και
ποτέ δεν πατάμε σε καμμία, όπως κάνει
και όλος ο κόσμος. Όμως πραγματικά
εντυπωσιάζει το πόσο μακρυά είναι
το σύμπαν των πολιτικών από εκείνο
της πραγματικότητας που ζούμε όλοι
εμείς οι άλλοι. Διαβάζουμε λοιπόν στο
σχετικό δελτίο Τύπου ότι «καταγράφηκε
η βούληση των δυο πλευρών για την
καθιέρωση και περαιτέρω διεύρυνση
ενός διαρκούς πλαισίου για τη μεταξύ
τους συνεργασία σε θέματα κοινού
ενδιαφέροντος, με την παράλληλη
αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων
Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μέσων και
με στόχο την εδραίωση της οικονομικής
ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής
στην ευρύτερη περιοχή».

Τι συμπέρασμα προκύπτει από την
εκτίμηση των αράδων αυτών; Ότι δεν
υπάρχει έκρηξη της εγκληματικότητας
από τους Βούλγαρους (κυρίως τσιγγάνους) που κατέκλυσαν την περιοχή, ότι
δεν υπάρχει πρόβλημα λαθρεμπορίου,
μαύρης εργασίας, διακίνησης πλαστών
χαρτονομισμάτων κτλ κτλ. Όχι, όλα
τούτα είναι λεπτομέρειες με τις οποίες
δεν καταδέχεται να ασχοληθεί το
πολιτικό προσωπικό. Αυτοί ασχολούνται
με «πλαίσια», με «διασυνοριακότητες»,
με τέτοια, μοντέρνα πράγματα. Και
επειδή βεβαίως τίποτε δεν γίνεται στο
τζάμπα, έ, τι να κάνουν οι άνθρωποι,
«αξιοποιούν» τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά
προγράμματα (φαντάζομαι μόνο στο
άκουσμα αυτής της λέξης θα έφευγε από
το ακροατήριο η διάχυτη υπνηλία).
Και κάτι τελευταίο: Τι ακριβώς σημαίνει
η τελευταία φράση που παραθέσαμε;
Ποια ακριβώς «κοινωνική συνοχή
στην ευρύτερη περιοχή» επιδιώκουμε
να εδραιώσουμε; Τις ...δύο κοινωνικές
συνοχές, μια εντός της Ελλάδος και
μια εντός της Βουλγαρίας, ή γενικώς
την κοινωνική συνοχή εκατέρωθεν
των συνόρων; Το ρωτάμε γιατί τα
σενάρια με τον βαθύτερο στόχο της
«διασυνοριακότητας» - σέ βάρος της
εθνικής συνοχής των κρατών - είναι
γνωστά και σκεφτήκαμε πως ίσως εδώ
έχουμε μία τέτοια ομολογία. Λάθος;

Ἔσκασε µύτη κι ὁ Καλλικράτης...
Συνέχεια από την 1η σελίδα

Ὁ ἀπό τό πουθενά νέος γραµµατέας
τοῦ κυβερνῶντος κόµµατος µᾶλλον
διασώζει τό τσιφλίκι τοῦ κολλητοῦ
του! Ἔχουµε λοιπόν στόν νοµό
Ξάνθης: Τήν συνένωση τῶν δήµων
Ξάνθης καί Σταυροπόλεως σέ ἕναν
µεγάλο δῆµο µέ σαφή κυριαρχία
τοῦ χριστιανικοῦ στοιχείου. Τήν
συνένωση ὅλων τῶν ὀρεινῶν ΟΤΑ
(Σατρῶν, Θερµῶν, Κοτύλης) µέ τόν
δῆµο Μύκης, µέ χαρακτηριστικά
100% µουσουλµανικά - ποµάκικα.
Τή συνένωση τῶν δήµων Ἀβδήρων,
Βιστωνίδας καί Σελέρου σέ ἕναν δῆµο
µέ ἀσαφές µέλλον. Καί τέλος τόν
δῆµο Τοπείρου, ὅπου µεγαλουργεῖ
γράφοντες σελίδες ἐθνικῆς δόξας
ὁ Στέλιος Χατζηευαγγέλου, ἀπό
κοινοῦ µέ τούς προξενικούς µπέηδες
τῆς περιοχῆς. Πῶς ἔµεινε µονάχος
του; Ρωτῆστε τόν Ξυνίδη...
Στή δέ Ροδόπη ἔχουµε πλέον τόν
Δῆµο Κοµοτηνῆς πού διευρύνεται
µέχρι τήν µισή παραλία τοῦ νοµοῦ,
ἐνσωµατώνοντας τόν δῆµο Ν.
Σιδηροχωρίου (3.497) καί τόν δῆµο
Αἰγείρου (4.418), µέ συνολικά
60.574 κατοίκους, κατά πλειοψηφία
χριστιανούς. Ὅµως ἔχει ἀποδειχθεῖ

ὅτι καί ἕνας στούς τρεῖς νά εἶναι ὁ
µειονοτικός, ὅταν διεκδικεῖ ὀργανωµένα (κι ἀπό τήν
ἄλλη πλευρά ἄµυνες δέν
ὑπάρχουν) ἕναν ἔλεγχο
τόν ἀσκεῖ. Ἐπίσης τόν
δῆµο Σαπῶν (9.542) πού
θά περιλαµβάνει καί
κεῖνον τῆς Μαρώνειας
(7.644),
ὅπου
τό
χριστιανικό
στοιχεῖο
πλεονεκτεῖ ὁριακά, µέ
τάση γιά ἐπιδείνωση
τῆς κατάστασης. Στόν
δῆµο Ἰάσµου (6.814) θά
συµπεριληφθεῖ ὁ Σώστης (6.685) καί
ἡ σηµερινή κοινότητα Ἁµαξάδων
(1.591), µέ τήν πληθυσµιακή
κυριαρχία νά ἔχει κριθεῖ ὁριστικά
ὑπέρ τῆς µειονό-τητας. Τέλος, στόν
ὀρεινό - ἡµιορεινό δῆµο Φιλύρας
ἐνσωµατώνονται τά Ἀρριανά, ἡ
Ὀργάνη καί ὁ Κέχρος, σέ ἕναν δῆµο
18.000 περίπου κατοίκων, ὅλων
µουσουλµάνων.
Θά λέγαµε ὅτι ἡ ὁριοθέτηση τῶν
δήµων στή Ροδόπη εἶναι καλή.
Θά µποροῦσε νά γίνει καί µέ δύο
δήµους κάτι ἀνάλογο, στά ὅρια
τῶν παλιῶν ἐπαρχιῶν Κοµοτηνῆς
καί Σαπῶν. Σοβαρή ἦταν καί ἡ
πρόταση τοῦ Εὐριπίδη γιά 3 ὁριζόντιους δήµους πού θά λάµβανε ὑπ’
ὄψιν τά ἀναπτυξιακά κριτήρια. Ἐν
πάσῃ περιπτώσει. Μέ δεδοµένη
τήν πληθυσµιακή ἀναλογία, πού
δικαιωµατικά δίνει τήν µισή Τ.Α.
στό µουσουλµανικό στοιχεῖο, δέν
εἶναι πρόβληµα τό ὅτι 2 ἀπό τούς 4
δήµους τοῦ νοµοῦ θά περάσουν σέ
χέρια µειονοτικῶν, ἀλλά ὅτι αὐτό
σηµαίνει τόν ἔλεγχό τους ἀπό τήν
Τουρκία. Κι αὐτό βεβαίως εἶναι µιά
ἄλλη κουβέντα...

Σχόλια
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πτερόεντα

Ἀπό τήν Μητρόπολη Ἀλεξανδρουπόλεως λάβαµε ἕνα ἐνδιαφέρον
καί ἐπίκαιρο κείµενο γιά τόν ...5ο µ.Χ. αἰώνα. Στο Συναξάρι της 6
Νοεµβρίου γράφει: «Τό 18ο ἔτος τῆς αὐτοκρατορίας τοῦ Λέοντος τοῦ
Μεγάλου (472 µ.Χ.) στίς 5 Νοεµβρίου τό µεσηµέρι, ὅλος ὁ οὐρανός τῆς
Κωνσταντινουπόλεως γέµισε ὄχι µέ τά συνήθη µαῦρα σύννεφα, ἀλλά µέ σύννεφα
κόκκινα σάν φωτιά. Ἔτρεξε ὁ λαός µέ κλάµατα καί θρήνους στίς ἐκκλησίες. Μά ὁ
φιλάνθρωπος Θεός µετρίασε τήν τιµωρία του µέ τήν ἀγάπη του καί τό ἀπόγευµα
ἄρχισε νά βρέχει µέχρι τά µεσάνυχτα. Ἡ βροχή κατέβασε χῶµα, σκόνη µαύρη σάν
στάχτη καί σκέπασε τή γῆ καί τά σπίτια, παραπάνω ἀπό µιά ἀνδρική σπιθαµή.
Στή γῆ ἔκαψε ὅλα τά φυτά καί τά χόρτα. Τίς ἑπόµενες ἡµέρες ἔπεσαν πολλές
καί ραγδαῖες βροχές καί ξεπλύθηκε ἡ σκόνη. Αὐτό σηµαίνει ὅτι οἱ ἁµαρτίες µας
εἶναι σάν κόκκινη καί µαύρη σκόνη πάνω µας πού κατατρώει κάθε ἀρετή µας καί
χρειάζονται πολλά δάκρυα καί πολλή µετάνοια γιά νά ξεπλύνουµε τήν καυτερή
στάχτη τῶν ἁµαρτιῶν µας...» Ἐπρόκειτο γιά τήν ἔκρηξη τοῦ Βεζούβιου πού
ἀναφέρει ὁ χρονογράφος Προκόπιος, καί ἡ ὁποία συνδέθηκε ἀµέσως µέ νόµους
πνευµατικούς. Ὑπάρχει µία κάποια ἀπόσταση µεταξύ τῶν τότε καί τῶν τώρα
ἀντιλήψεων, ἔτσι;
Μία δωρεά - τάµα σέ ἕνα µικρό χωριό τῆς Ροδόπης µπορεῖ νά µήν ἀλλάζει
τά πράγµατα συνολικά, ὅµως δίνει τό παράδειγµα τοῦ πῶς µποροῦµε
νά δοῦµε τό χρέος µας ἔναντι τοῦ τόπου µας. Ἡ νεότευκτη αἴθουσα πού
παραχωρήθηκε ἀπό τόν
ἐργολάβο Διογένη Νικολαΐδη στόν
πολιτιστικό σύλλογο Παγουρίων,
δίπλα στήν ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ
ἐγκαινιάστηκε στίς 25/4/2010,
παρουσίᾳ τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν.
Μακάρι ἀνάλογες χειρονοµίες νά
τονώσουν τήν παρουσία µας στήν
θρακική ὕπαιθρο πού ἐρηµώνει
(τοὐλάχιστον ἀπό τό πλειονοτικό
στοιχεῖο)...
Τό βράδυ τῆς 23ης Ἀπριλίου ἡ Σύναξη Γονέων τῆς ἐνορίας Ἁγίας
Βαρβάρας ἔφερε στήν Κοµοτηνή τόν Κλάους Κένεθ, συγγραφέα τοῦ
παγκοσµίως πλειονοπώλητου βιβλίου «Χιλιάδες µίλια πρός τόν τόπο
τῆς καρδιᾶς». Εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ἔγινε γνωστός κυρίως ἀπό τήν
σεξουαλική κακοποίηση πού ὑπέστη ὡς παιδί ἀπό ρωµαιοκαθολικό ἱερέα καί
κατόπιν πέρασε ἀπό διάφορες θρησκεῖες µέχρι πού ἀνακάλυψε τήν Ὀρθοδοξία
(1986). Ἔκτοτε δρᾶ καί γράφει γιά τόν Χριστο - µέγα ἔργο παρέχει καί µέ τό
ἵδρυµα τοῦ Ἁγίου Σάββα πού φροντίζει τά ὀρφανά στή Σερβία. Τό πλῆθος πού
προσῆλθε στήν ὁµιλία ἔδειξε τή δίψα πού ὑπάρχει γιά µαρτυρίες ζωῆς καί
δικαίωσε τόν παπα-Γιάννη Μακίδη πού κάνει σπουδαία κι ἀθόρυβη δουλειά.

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

Στήν ἀνωτέρω φωτογραφία (ἀπό τήν ἱστοσελίδα τῆς
«Μπιρλίκ») µπορεῖτε νά χαρεῖτε τόν τουρκοµουφτή
Κοµοτηνῆς, Ἰµπράµ Σερήφ στήν Τουρκία, ὅπου
µετέβη µέ 70 ἀκόµη συντοπίτες µας γιά τήν
ἐκδήλωση πού ὀργάνωσε ἡ Μουφτεία Ὑψάλων
(17/4/10) γιά τήν «Ἅγια Γέννηση» τοῦ Προφήτη.
Ποιανοῦ προφήτη; Ὄχι, ὄχι αὐτοῦ πού βλέπετε νά
κοιτάει βλοσυρός ἀπό πίσω. Τοῦ ἄλλου ντέ, τοῦ
Μωάµεθ! Καταλαβαίνετε τώρα γιατί µιλᾶµε ἐδῶ
στόν «Α» γιά τουρκοµουφτῆδες. δέν εἶναι µόνο
πού ὁρίζονται ἀπό τήν Τουρκία µά καί ἡ «λατρεία»
πού ὑπηρετοῦν εἶναι αὐτή τῆς φασιστογείτονος! Κι
οὔτε εἶναι τυχαία αὐτή ἡ σύγχυση µεταξύ πίστης
καί σωβινισµοῦ πού προωθοῦν. ἔτσι πείθουν τούς
Ποµάκους ὅτι ἄν δέν προσκυνᾶνε τόν Πρόξενο εἶναι
ἄπιστοι / γκιαουρλάρ!

ΕΝΟΧΛΟΥΜΕ!

Γράφαµε στό προηγούµενο φῦλλο µας πώς ἡ Κίνα
συνέταξε ἔκθεση γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώµατα στίς
ΗΠΑ, ἀντίβαρο σ’ ἐκείνη τοῦ Στέητ Ντη-πάρτµεντ.
Ὅµως νά πού βρέθηκαν κι ἄλλοι γιά νά τήν µιµηθοῦν:
Ἡ Εὐρωπαϊκή Ὁµοσπονδία Τούρκων ∆υτικῆς Θράκης
(ΕΟΤ∆Θ), δηλαδή ὁ γνωστός Χαλίτ Χαµπίµπογλου,
ἐξέδωσε ἔκθεση παράλληλη µέ κείνην τῶν ΗΠΑ γιά
τά θέµατα τῆς ἑλληνικῆς Θράκης, καί τήν διακίνησε
ὅπου µπόρεσε. Στήν ἔκθεση αὐτή ἐκτίθεται ὅλη ἡ
ἀτζέντα τῆς Ἄγκυρας, κάτω ἀπό τόν γνωστό µανδύα
τῶν «µειονοτικῶν δικαιωµάτων», ἀφοῦ τά τελευταῖα
χρόνια οἱ ἀµερικανικές ἐκθέσεις γιά τή Θράκη
τηροῦσαν ἀντικειµενική στάση καί δέν κάλυπταν τόν
τουρκικό σωβινισµό. Χαρακτηριστική τοῦ πνεύµατος
τῆς ἔκθεσης Χαµπίµπογλου εἶναι καί ἡ ἀναφορά της
στούς Ποµάκους: «δέν ὑπάρχει καµµία περίπτωση
ἄσκησης πίεσης σέ ὁµάδες πού ὁρίζουν τούς ἑαυτούς
τους ὡς Ποµάκους ἀπό τήν Τουρκική Μειονότητα τῆς
∆υτικῆς Θράκης»!
Στήν ἔκθεση λοιπόν τοῦ Χαλίτ διαβάζουµε γιά τό θέµα
τῆς ἐλευθερίας τοῦ ∆ιαδικτύου, ὅτι ...ἐµεῖς οἱ ἐλεεινοί
µέ τήν ἐκστρατεία µας γιά συλλογή ὑπογραφῶν γιά
τό κλείσιµο τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου Κοµοτηνῆς
στήν ἱστοσελίδα www.proxeneio-stop.gr «στοχεύουµε
οὐσιαστικά τούς Τούρκους τῆς ∆υτικῆς Θράκης»!!!
Τίς βρωµιές του αὐτές προσπάθησε νά τίς διακινήσει καί στή συνάντηση πού
πραγµατοποιήθηκε (22/3) ἀπό τό
«ΠΟΙΗΣΗ»
Γραφεῖο ∆ηµοκρατικῶν Θεσµῶν καί

ΝΕΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΓΑΠ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Ἀντί νά διώξουν τό Προξενεῖο,
κλείνουν τό ...γραφεῖο τοῦ ΥΠΕΞ!
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
Τί ἔχουµε λοιπόν ἀπό τήν ἀποφράδα µέρα
πού ἐπανῆλθε στά κυβερνητικά πράγµατα
σούµπιτη ἡ ἐθνοµηδενιστική παρέα; Ὁ
πρωθυπουργός σας θεωρεῖ καθῆκον του νά
ἀπαντᾶ συναινετικά σέ ἄθλιες ἐπιστολές
τοῦ ἐπιτρόπου ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων
τοῦ Συµβουλίου τῆς Εὐρώπης, Τόµας
Χάµαρµπεργκ, παρότι ὁ τελευταῖος ζητᾶ ἀπό
τή χώρα µας πολλά καί διάφορα (µεταξύ τῶν
ὁποίων κύρωση τῆς σύµβασης τοῦ ΣτΕ γιά
τίς ἐθνικές µειονότητες καί - τό κυριότερο
- ἐπαναπόδοση τῆς ἑλληνικῆς ἰθαγένειας
στίς δεκάδες χιλιάδες µειονοτικῶν πού τήν
στερήθηκαν µέ βάση τό ἄρθρο 19 τοῦ ΚΕΙ
σέ παρελθοῦσες δεκαετίες!). Κι ἀπό τήν
ἄλλη ἀφήνει νά διαρρεύσει πώς τά θέµατα
πού ἀφοροῦν τήν µειονότητα θά ὑπαχθοῦν
πλέον στό ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν - κι ὄχι
στό Ἐξωτερικῶν πού ὑποτίθεται ὅτι εἶχε τήν
εὐθύνη! Πρόκειται γιά τήν ἀναµενόµενη
κατάληξη µιᾶς πρόστυχης προπαγάνδας πού
ἔσερναν ἀπό χρόνια διάφοροι πράκτορες (καί
ἀνόητοι) στόν Τῦπο, ἀπορώντας δῆθεν «πῶς
τό ΥΠΕΞ ἔχει ρόλο στή Θράκη, λές καί ἡ
περιοχή εἶναι ἐκτός χώρας» κτλ. Τότε τί ρόλος
θά µένει στά τρία γραφεῖα τῶν νοµαρχιῶν;
Μά ὅλα ἔχουν ἤδη δροµολογηθεῖ ἀπό µῆνες.
Στόν προϋπολογισµό τοῦ 2010 - καί πρίν
ἀνακαλύψει ὁ ΓΑΠ ὅτι λεφτά ∆ΕΝ ὑπάρχουν
- ἤδη τά ἀπόρρητα κονδύλια συνολικά εἶχαν
µειωθεῖ κατά 50%, κι ἐνῷ ἦταν ἤδη σηµαντικά
µειωµένα καί τό 2009. Τό γραφεῖο τῆς Ξάνθης
δέν ἔχει καµµία οἰκονοµική δυνατότητα καί
γιά τίς σοβαρότερες περιπτώσεις στίς ὁποῖες
θά ἔπρεπε νά ἔχει παρουσία. Χαρακτηριστικό
τῆς κατάντιας µας ἡ µήνυση (!) πού ὑπέβαλαν
οἱ 70 ἰµάµηδες τῆς Ροδόπης κατά τῶν
ἁρµοδίων γιά τήν ὑπόθεση τοῦ διορισµοῦ
τους στίς θέσεις πού ὁρίζει ὁ νόµος τῆς

Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων τοῦ ΟΑΣΕ µέ ἐµπειρογνώµονες γιά τό θέµα τῶν «ἀδικηµάτων µίσους» στό
Internet. Ἐκεῖ λοιπόν δύο µέλη τῆς ΕΟΤ∆Θ (Φατµά
Ρεσήτ καί Ἐρτζουµέν Μουσταφάογλου), µαζί µέ τήν
«σεσηµασµένη» Περβίν Χαϊρουλά τοῦ Συλλόγου
Ἐπιστηµόνων Μειονότητας προσπάθησαν νά πλασάρουν τήν ἐθνικιστική προπαγάνδα τους.
Καί τίς ἴδιες µέρες στήν Τουρκία τιµήθηκε ἡ ἑλληνίδα πρόξενος τῆς Σµύρνης ἀπό τόν δήµαρχο
Ντικιλί. Ἀπό τά σχόλια τοῦ µειονοτικοῦ Τύπου δέν
ἔλειψαν οἱ συγκρίσεις µέ τήν ...ἀφιλόξενη δική µας
στάση γιά τόν Τοῦρκο Πρόξενο τῆς Κοµοτηνῆς, κάτι
πού σίγουρα σχετίζεται καί τό βαθύτερο σκεπτικό
τῆς βράβευσης: «Ἐνῶ ἐσεῖς συζητᾶτε νά διώξετε τό
Προξενεῖο, ἐµεῖς τιµοῦµε τήν παρουσία σας γιά τό
καλό τῆς διµεροῦς φιλικῆς σχέσης µας. Ἀρθεῖτε λοιπόν
στό ἐπίπεδό µας!».
Ὄχι, εὐχαριστοῦµε, δέν θά πάρουµε, καρντάσια! Καί
τήν ἐκστρατεία µας γιά ξήλωµα τοῦ Προξενείου θά
τήν συνεχίσουµε, καί οἱ ὑπογραφές θά πληθύνουν
(περάσανε τίς 6.000) καί θά σᾶς ξεβρακώνουµε ὅπου
σᾶς πιάνουµε κλέπτοντας ὀπώρας. Ἔτσι, ἐγκαινιάσαµε
καί νέα, τρίτη ἱστοσελίδα, τήν www.tourkikanea.
wordpress.com. Ἐκεῖ ὁ Μ.Κ. τῆς τελευταίας µας
σελίδας µεταφράζει τουρκικό Τῦπο γιά χάρη τῶν
συνελλήνων πού θέλουν ἐνηµέρωση
γιά τήν
Τουρκία, τήν Κατεχόµενη Κύπρο καί τή Θράκη ἀπό
πρῶτο χέρι. Ὅλα λοιπόν στή φόρα!

ἑλληνικῆς πολιτείας. Σέ ποιό χαµηλότερο
σκαλοπάτι πρέπει νά φτάσει ἕνα τέλος
πάντων κράτος; Οἱ προτάσεις τοῦ διευθυντῆ
τοῦ γραφείου ἀγνοοῦνται. Οἱ ἀναφορές
τοῦ γραφείου δείχνουν νά ἀπευθύνονται
σέ ὦτα µή ἀκουόντων. Ἡ ἀνυποληψία του
ἐντός τῆς τοπικῆς δηµόσιας διοίκησης
ἐπιτείνεται. Τά κοµµατικά, οἰκονοµικά καί
προσωπικά συµφέροντα ἀγνοοῦν τίς ἐθνικές
προτεραιότητες. Στήν πραγµατικότητα ἡ
ἐξάλειψη τοῦ γραφείου εἶναι γεγονός καί µένει
νά ἐπικυρωθεῖ διά στόµατος τῆς ἑλληνικῆς
(λέµε, τώρα) κυβέρνησης!
Ἐµεῖς ἦµασταν ἴσως οἱ µόνοι πού ἀπό χρόνια
εἴχαµε γράψει ἀνοιχτά γιά τά κατορθώµατα
τοῦ συγκεκριµένου γραφείου (γιά τήν
ἀκρίβεια κάποιων προσώπων πού τότε τό
στελέχωναν), καταγγέλοντας τήν διασπάθιση
τῶν ἀπορρήτων κονδυλίων σέ ἡµέτερους
καί σέ ρουφιάνους καί τή συµµαχία του µέ
τούς τουρκόφρονες χάριν τοῦ κοµµατικοῦ
συµφέροντος. Ὅµως ἡ κριτική µας εἶχε στόχο
τήν σωστή λειτουργία τῆς ὑπηρεσίας, ὄχι τήν
ἐξαφάνισή της. Βλέποντας πόσες ἐλάχιστες
δυνάµεις τοπικά µποροῦν νά ὑπάρξουν χωρίς
ἐξαρτήσεις ἀπό τήν µειονοτική ψῆφο, ἦταν
φανερό πώς ἡ σωστή καί ἀποτελεσµατική
λειτουργία της µπορεῖ νά προσφέρει πάρα
πολλά στόν τόπο, πράγµατα πού κανένας
ἄλλος δέν µπορεῖ νά προσφέρει.
Στίς 24/3 ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβέρνησης Θ.
Πάγκαλος ἀπό τήν Καβάλα προειδοποιοῦσε
τό τουρκικό Προξενεῖο Κοµοτηνῆς νά
καθήσει καλά γιατί µπορεῖ καί νά πάρει δρόµο
ἄν συνεχίσει ἔτσι. Ἐντός ὀλίγων ἑβδοµάδων
ἀναµένεται κίνηση τῆς Κυβέρνησης πρός τήν
ἀκριβῶς ἀντίθετη κατεύθυνση, µέ ξήλωµα τοῦ
ΥΠΕΞ ἀπό τή Θράκη. Ἀναρωτιέται κανείς, ποιά
εἶναι ἡ κυβερνητική γραµµή; Ὑπάρχει κάποιο
ἐξωθεσµικό κέντρο πού τήν ὑπαγορεύει;

ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Βραδυά ποίησης στήν Κοµοτηνή, µέ ὅλο σχεδόν τό τοπικό
πολιτικό προσωπικό παρόν; Ναί! Καί µή θαρρεῖτε, δέν
ἔγινε κάποιο θαῦµα, ἡ ἐξήγηση εἶναι ἁπλή: Ἐπρόκειτο
γιά τή συλλογή τῆς τουρκάλας Φισούν Σούκα. Χῶρος ἡ
«Τουρκική Νεολαία Κοµοτηνῆς», χρόνος προεκλογικός
καί παρών ὁ Τοῦρκος Πρόξενος καί διάφοροι παρατρεχάµενοί του. Τόση ἀγάπη γιά τήν ποίηση! Ἄν µάλιστα
ἡ τέχνη τῆς κυρίας Φισούν εἶναι τοῦ ἰδίου ἐπιπέδου µέ
κείνην τοῦ συζύγου της (εἴχαµε ἀναφερθεῖ πέρυσι),
τότε πραγµατικά δέν εἶχε καµµία ἀπολύτως σχέση
ἡ ἐκδήλωση µέ τήν ποίηση. Μόνο µέ τήν ταπεινή - καί
ταπεινωτική - «πολιτική» . Ποιός Καλλικράτης µετά νά
µᾶς σώσει, οὔτε ὁ Θεός τῆς Ἑλλάδος αὐτοπροσώπως...

Τρέμουν την πομακική
Καθώς το υπουργείο Παιδείας ετοιμάζει αλλαγές για τη νέα χρονιά
και το ζήτημα των νηπιαγωγείων «καίει», προσέξτε τις τοποθετήσεις των μειονοτικών κυβερνητικών βουλευτών, όπως τις βρήκα
στην τοπική «Τζουμχουριέτ». Τσούζει ο κώλος τους και μόνο στη
σκέψη ότι κάπου μπορεί να εισαχθεί η πομάκικη γλώσσα!
Ο Τσετίν Μάντατζη σχετικά με τα νηπιαγωγεία, αναφέρει
πως η μητρική γλώσσα της Μειονότητας είναι τα τουρκικά και
λέει: «Εμείς λέμε στους αρμόδιους πως δεν θα παίξουμε με τις
λέξεις. Μπορεί να υπάρχουν διάλεκτοι που μιλιούνται σε διάφορες
περιοχές μας, αυτό όμως σίγουρα δεν αλλάζει την μητρική γλώσσα
της Μειονότητας. Αυτό το τονίσαμε επανειλημένα στους αρμόδιους.
Τους είπαμε πως αν βάλετε στόχο αυτό, τότε εμάς σαν βουλευτές μαζί
με τους φορείς μας και τους ανθρώπους μας θα μας βρείτε απέναντι
σας… Εμείς είμαστε που μεταφέρουμε στην Βουλή τις απόψεις της
Μειονότητας. Φυσικά και ο Πομάκικος Σύλλογος δεν ησυχάζει.
Κάνουν και αυτοί κάποιες προσπάθειες. Εμείς αυτό που λέμε στους
αρμοδίους ανοικτά και ξάστερα είναι το εξής: Τα νηπιαγωγεία που
θα ιδρυθούνε στοχεύουν στο να ετοιμάσουν τα παιδιά μας για τα
μειονοτικά δημοτικά. Αφού στα δημοτικά μας η γλώσσα εκπαίδευσης
είναι τα ελληνικά και τα τουρκικά, τότε έτσι πρέπει να είναι και στα
νηπιαγωγεία. ... Αν οι αρμόδιοι κινηθούνε με βάση τα λόγια 3-5
ατόμων, τότε αυτό είναι πολιτική απόφαση, και αυτοί που θα την
πάρουν θα υποστούνε και πολιτικά αποτελέσματα...»
Ο Αχμέτ Χατζηοσμάν λέγοντας πως δεν είναι αποδεκτή
οποιαδήποτε γλώσσα εκπαίδευσης στα νηπιαγωγεία πέρα από τα
τουρκικά και ελληνικά, και λέγοντας πως αυτό αποτελεί την κόκκινη
γραμμή συνέχισε ως εξής: «Τώρα αν βγαίνουν κάποιοι και για να
τεμαχίσουν την κοινότητα μας θέτουν διάφορα αιτήματα, αυτό δεν
μας δεσμεύει. Αυτοί δεν εκπροσωπούνε ποτέ την Μειονότητα. Αυτοί
που την εκπροσωπούνε είναι οι δύο βουλευτές… Δεν είναι δυνατόν
εμείς να αποδεχτούμε στα νηπιαγωγεία γλώσσα εκπαίδευσης πέρα
από τα τουρκικά και τα ελληνικά. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει
ανησυχία και στην κοινότητα μας και στην χώρα μας…»
Συνεννοηθήκαμε;
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
► Τελικά ο Βόρειος Έβρος μας έβαλε
τα ...γυαλιά. Οι περισσότεροι θα
ενημερωθήκατε για την εκδήλωση της
Πρωτοβουλίας
ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ-ΣΤΟΠ
που έλαβε χώρα την Κυριακή 18/4 στην
Ορεστιάδα (σε συνεργασία με τους
ΑΚΡΙΤΕΣ Διδ/χου). Πέραν της μεγάλης
επιτυχίας (που μεγάλο μερίδιο έχουν ο
Χάρης Χ., ο Θανάσης Φ. και ο Βασίλης
Κ.) το πρωτόγνωρο ήταν πως μας στήριξε
στην πράξη, κι όχι στα λόγια, ο Δήμος
Ορεστιάδος και προσωπικά ο Δήμαρχος
κ.Μουζάς. Επίσης το άλλο πρωτότυπο
ήταν πως εν ενεργεία Δήμαρχος (των
Μεταξάδων) παρέμεινε καθ’όλην την
διάρκεια της ομιλίας. Φανταστείτε
παρακμή, να εκπλησσόμεθα όταν ένας
τοπικός άρχων παρευρίσκεται σε μια
εκδήλωση τέτοιας θεματολογίας (κι όχι
στις ανούσιες μπουρδοομιλίες της σειράς
που μας έχουν συνηθίσει). Φυσικά δεν μας
δημιουργεί έκπληξη που δεν εμφανίστηκε
κανείς από τους «δικούς» μας στην τότε
εκδήλωση της Αλεξ/πόλεως. Άσε που
δεν είχαμε καλεσμένη καμμιά τουρκάλα
«καλλιτέχνιδα» να προσδώσει κύρος και να
έχουν λόγο να’ρθουν οι «μεγαλόσχημοι»,
«οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου», «οι
Δημοκράτες με ξένα κόλλυβα» κλπ κλπ…
► Βόηθα Παναγιά μου. Ο «Καλλικράτης»
για μερικούς (άλλους δικαίως, άλλους
αδίκως) έχει καταντήσει ο χειρότερος
εφιάλτης τους. Τι ΔΝΤ, χρεοκοπίες,
λαθρομετανάστευση, τρομοκρατίες μας
λέτε; Εδώ ολόκληρος Καλλικράτης είναι
πάνω από το κεφάλι των Δημαρχαίων,
πολλοί από τους οποίους έχουν χάσει τον
ύπνο τους. Τα σχήματα αλλάζουν συνεχώς,
νέες προτάσεις μπαίνουν στο τραπέζι,
διαμαρτυρίες, εναντιώσεις κλπ. Την τελική
μορφή θα την ξέρουμε σίγουρα σε λίγες
μέρες (και για το ποιος θα ξαναβγεί στην
ελεύθερη αγορά..). Ίδωμεν…
► Προσέξτε την παρακάτω είδηση. Ως
γνωστόν, ο νομός μας είναι από τους
πρώτους σε μεταναστευτική αιμορραγία,
κυρίως προς την Γερμανία. Επίσης είναι
γνωστή η απίστευτα αστήρικτη δικαιολογία

όλων των ντεμέκ «αντιρατσιστών» που
πάνε να μας γεμίσουν ενοχές για το θέμα της
λαθρομετανάστευσης χρησιμοποιώντας
το «υποτιμώ-τη-νοημοσύνη-σου» κλισέ:
«εμείς όταν πηγαίναμε μετανάστες σε
άλλες χώρες ήταν καλά;» Δεν θα μπούμε
στη λογική να απαντήσουμε στο πιο γελοίο
επιχείρημα του κόσμου (διότι υπό άλλες
συνθήκες πήγαν οι δικοί μας, νομίμως
στην συντριπτική τους πλειοψηφία, με
ονοματεπώνυμο και με αξίες που πάνω
κάτω μοιράζονταν με τους Δυτικούς. Ας
μην επεκταθούμε. Ά, και φυσικά αν τους
έπιαναν ως παράνομους ή αν τελούσαν
κάποιο αδίκημα, πολύ καλά τους έκαναν και
τους διώχνανε. Να είμαστε και λογικοί…).
Λοιπόν, διαβάσαμε πως η ελληνική
κοινότητα του Όφενμπαχ Γερμανίας (με
πολλούς Εβρίτες στην καταγωγή) έλαβε
το πρώτο «βραβείο Ενσωμάτωσης» (έχει
θεσμοθετηθεί βραβείο) διότι πληρούσε
τα κριτήρια για κάτι τέτοιο (ανάμεσα σε
δεκάδες κοινότητες). Δραστήρια, προσαρμόσιμη, ενσωματώσιμη, νομοταγής,
εγκλιματίσιμη, σεβόμενη την κουλτούρα
του «οικοδεσπότη», προσηλωμένη στις
αξίες του κράτους υποδοχής, με ρόλο
πραγματικής γέφυρας φιλίας μεταξύ των
δύο κοινοτήτων κλπ κλπ. Τελευταία,
φυσικά, (λυπάμαι που θα στεναχωρήσω
τους «προσεγγιστές»), η τουρκική
κοινότητα. Αξιοπρόσεκτο είναι πως
1 στους 5 Τούρκους 3ης γενιάς, δεν
γνωρίζει την Γερμανική!!! Φανταστείτε
στην 1η γενιά… Ακόμα επιμένετε πως
ομοιάζουν οι περιπτώσεις μεταξύ των
Ελλήνων μεταναστών και των εδώ
(λαθρο)μεταναστών; Όχι τίποτα άλλο,
αλλά για να ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι
πάνε να μας καταλογίσουν…

(αμφισβητήσιμους)
ποδηλατόδρομους
(που ακούγεται πως θα εγκαινιαστούν
από την κυρά Μπιρμπίλαινα), η φύτευση
λουλουδιών και δέντρων (ασχέτως που
πολλά ...εκλάπησαν αρκετές φορές από
τα παρτέρια). Αξιοσημείωτη είναι και η
δράση των Πολιτιστικών Φορέων Έβρου
που την Κυριακή 18/4 μοίρασαν σπόρους
και φυτά από ντόπιες (υπό εξαφάνιση)
ποικιλίες. Η συγκεκριμένη προσπάθεια
πρέπει να στηριχθεί και να συνεχισθεί
για να ξαναπάρουμε την παραγωγή (και
το μέλλον) στα χέρια μας και να μην
εξαρτώμεθα από τα εισαγόμενα υβρίδια
των ξένων πολυεθνικών…

► Ας μην κατηγορούμε μόνο, να
επαινούμε κιόλας. Καλές οι προσπάθειες
του Δήμου όσον αφορά την πρόθεσή του
για την υλοποίηση του προγράμματος
ανακυκλώσεως
των
απορριμμάτων
μας (καλώς τα μας κι ας άργησαν).
Προτίθενται να αναπτύξουν 651 κάδους
για ανακύκλωση σε όλην την πόλη με
ταυτόχρονη λειτουργία κέντρου διαλογής

► Τέρμα το διάλειμμα, ξανά κακοί. Θα
αφήσω να κάνετε εσείς τα σχόλια (έ, με
μια μικρή παρέμβαση όπου το κρίνετε
σκόπιμο). Από τον τοπικό Τύπο: «Με πάρα
πολύ καλές εντυπώσεις έφυγαν από την
πόλη της Καβάλας που επισκέφθηκαν, οι 65
σπουδαστές της Διπλωματικής Ακαδημίας
της Τουρκίας (ναι, ναι, αυτοί που όταν
«μεγαλώσουν» θα μας …πηδήξουν

πόσο εύκολο είναι να επιβληθούν ως
εργοδότες;
Κάποτε στην Ελλάδα θα πρέπει να
μιλήσουμε
για
βοηθούς/φροντιστές
επαγγελματίες και όχι πια μόνο για
ανθρώπους χωρίς καμμία γνώση. Έχοντας
πλήρη σωματική εξάρτηση, πόσο μπορείς
να κρατήσεις τα όρια του εργοδότη και να
μην εξαρτηθείς πλήρως συναισθηματικά
και πρακτικά από τον οποιοδήποτε βοηθό;
Είναι γνωστό ότι οι μετανάστες λόγω
οικονομικών και κοινωνικών δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν εξαιτίας της απομάκρυνσης
από τη χώρα τους, στην πλειοψηφία τους
αντιμετωπίζουν προβλήματα κατάθλιψης,

άγχους, στρες. Όλα αυτά οδηγούν σε
παραβατικές συμπεριφορές. Είναι, γενικά,
προσωπικότητες που χρειάζονται κι αυτοί
ψυχολογική στήριξη. Έτσι, πρέπει να
συνεργαστούν και να συμβιώσουν δυο
ομάδες πληθυσμού ιδιαίτερα ευάλωτες.
Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι και πόσο
στον αέρα βρίσκεται η ζωή, η επιβίωση, η
αξιοπρέπεια του καθενός.
Επιβάλλεται πια παρέμβαση σε επίπεδο
πολιτικό και μια οργανωμένη πίεση
ανεξάρτητα από πολιτική τοποθέτηση.
Μέχρι τώρα η προβολή του αναπηρικού
κινήματος από τα Μ.Μ.Ε δεν είναι
ικανοποιητική ούτε σε ποιότητα, ούτε
σε χρόνο. Οι καταπιεσμένες μειονότητες
κοινωνιολογικά έχουν δύναμη πίεσης.
Όμως όλο το σύστημα προσπαθεί να τις
αποδυναμώσει.Περιορίζουν στο ελάχιστο
(ανάλογα με το βαθμό αναπηρίας) το
ενδεχόμενο να συμμετέχουν σε κέντρα
αποφάσεων. Βέβαια από το ΄80 και μετά
αναγνωρίστηκαν ως πολιτική δύναμη.
Λειτούργησαν ως σημείο αναφοράς στα
προεκλογικά και μετεκλογικά κείμενα. Και
αυτό γιατί κάποιοι είχαν ήδη οργανωθεί,
για παράδειγμα οι τυφλοί, ανεξάρτητοι
κινητικά και πιο αποδεκτοί, εφόσον
δεν τους διακρίνει καμμία δυσμορφία.
Άρχισαν έτσι να λειτουργούν ως πολιτικά

Avεξάpτητη Διαβίωση
Πολιτών με Αναπηρία
στην Ελλάδα του 2010
Η αναπηρία είναι θέμα που απασχολεί
ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού
μας. Πολύ εύκολα θα μπορούσε ο
καθένας να βρεθεί στη θέση αυτή. Ο κάθε
άνθρωπος που κυκλοφορεί μπορεί από
ένα παραπάτημα ή ένα τροχαίο ατύχημα
να βρεθεί πλήρως εξαρτημένος. Μετά τι
γίνεται; Πώς επανεντάσσεται σε όποιο
επάγγελμα κάνει; Πώς συνεχίζει να ζει
όταν χρειάζεται βοήθεια στα πάντα;
Και δεν μιλάμε μόνο για την ιατρική
αποκατάσταση, αλλά για μια κανονική ζωή
ενεργού πολίτη-καταναλωτή-ψηφοφόρουσυντρόφου-γονιού.Κατά κανόνα γίνεται
βάρος σε άλλους.
Στην Ελλάδα, τον ρολό βοηθού/φροντιστή
συνήθως αναλαμβάνουν αλλοδαποί, με
μεγάλες πολιτισμικές αποκλίσεις από
εμάς, οι οποίοι πολλές φορές δεν έχουν
συναντήσει ποτέ ανθρώπους με αναπηρία.
Όμως πόσο εύκολα οι μετανάστες
μπορούν να αποδεχτούν ως εργοδότες
τους ανθρώπους αυτούς; Οι άνθρωποι με
αναπηρία, έχοντας σοβαρά προβλήματα,

ανακυκλώσιμων (διότι παλιότερα είχαμε
ανακύκλωση χωρίς ...κέντρο διαλογής
με αποτέλεσμα τα «ανακυκλώσιμα» να
πετάγονταν μαζί με τα άλλα σκουπίδια
στην χωματερή…). Επίσης πολύ καλή
η λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου
παραπόνων
(25510-22222) η οποία
λειτουργεί σε ικανοποιητικό βαθμό και
μπορεί ο πολίτης-δημότης να καλεί και να
καταγγέλλει-επισημαίνει κάποιο πρόβλημα
προς διευθέτηση. Τέλος, όμορφη νότα στους

κανονικά σε όλα τα διεθνή φόρα). «Οι
σπουδαστές φεύγουν με τις καλύτερες
εντυπώσεις καθώς είδαν από την επίσκεψη
στο Ιμαρέτ, την κοινή παρακαταθήκη
(τότε που μας παλούκωναν και μας
εξανδραπόδιζαν..) την κοινή κουλτούρα
(ναι, εμείς με Όμηρο, Πατερικά κείμενα,
Ερωτόκριτο, Θεοδωράκη, Χατζηδάκη,
Ξυλούρη και αυτοί με …Λιβανελί και
τσιφτετέλια) και τον πολιτισμό που είχαμε
αναπτύξει μαζί (μπά; μαζί αναπτύξαμε
τον πολιτισμό της «γενοκτονίας» και του
παστουρμά; Ρε τι μαθαίνει κανείς στα
γεράματα…). Ά μην ξεχάσω να αναφέρω
και την είδηση, που κινείται στο ίδιο μήκος
κύματος, πως αντιπροσωπεία από τον δήμο
Διδυμοτείχου πάλι ξαναματαεπισκέφτηκε
τον δήμο Μακράς Γέφυρας (κι όχι
την «εύηχη» τουρκοονομασία Ουζούν
Κιοπρού..), για να ξανασυσφίξει τις σχέσεις
με προοπτική περαιτέρω βελτίωσης (μην
ξανααναφέρουμε ποιος θα είναι από κάτω
και ποιος από πάνω...)
► Τελικά, όσο κι αν προσπαθήσαμεπροσπαθούμε να καταβρωμίσουμε τα
πάντα, να καταστρέψουμε το οτιδήποτε, να
κτίσουμε οπουδήποτε, να ασχημαίνουμε
και την τελευταία γωνιά αυτού του τόπου,
η Άνοιξη και η Φύση μας δείχνουν το πόσο
μικροί και ματαιόδοξοι είμαστε. Τα χόρτα
θεριεύουν κρύβοντας το σκουπιδαριό,
τα δέντρα πετάνε φύλλα και ανθίζουν
καλύπτοντας (όσο μπορούν) τα εκτρώματα
- σπίτια και τις χωματερές - αυλές μας. Η
διάθεση ανοίγει (άραγε μαζί με την σωστή
θεώρηση των πραγμάτων;) μαζί με τον
ανοιξιάτικο καιρό. Αντί να μιμηθούμε την
φύση και να αναγεννηθούμε, όπως πράττει
αυτή κάθε χρόνο, κάνουμε το ακριβώς
αντίθετο και κάθε χρόνο διολισθαίνουμε
χειρότερα (σε όλα τα επίπεδα). Ρε, χαμπάρι
δεν πήρατε πως είστε - είμαστε περαστικοί
από εδώ και έχετε - έχουμε χρέος να
παραδώσετε - παραδώσουμε Πατρίδα Φύση - Αξίες στις γενιές που έρχονται; Τα
τομάρια μας τόσο πολύ αξίζουν; Καμμιά
μνήμη από τις διδαχές των σπουδαίων
μας προγόνων (από τον Αίσωπο έως τον
γέροντα Παϊσιο) δεν μας έμεινε στο κεφάλι
μας; Ας μάθουμε από τη Φύση….
Σ.Γ.

υποκείμενα.
Έχει να κάνει και το γεγονός ότι με
το να συμπεριλάβεις στα κομματικά
προγράμματα τον κόσμο των αναπήρων,
που στην πλειοψηφία ζουν ως εξαρτημένα
άτομα, πολλαπλασιάζεις τις ψήφους σου,
αθροίζοντας αυτόματα και τα μέλη των
οικογενειών τους. Οπότε καταλήγουμε
στο ότι συμφέρει η εξάρτηση, γιατί φέρνει
ψήφους, εκλογική πελατεία.
Προτάσεις που θα μπορούσαν να
ξεκινήσουν άμεσα για ανεξάρτητη
διαβίωση:
- Εκπαίδευση των βοηθών/φροντιστών για
σωστή αντιμετώπιση και συμπεριφορά.
- Εκπαίδευση στα διάφορα βοηθήματα που
χρησιμοποιούν οι άνθρωποι με αναπηρία.
- Σεμινάρια ανά την Ελλάδα σε άνεργους
πολίτες ώστε μετά την αποφοίτηση να
μπορούν να εργαστούν ως βοηθοί με
βάρδιες.

Ο Γιάννης Βασ. Πέππας
(gianvaspeppas@gmail.com) είναι ανάπηρος τα τελευταία χρόνια από σπάνια νευροπάθεια, χωρίς οικογενειακή υποστήριξη,
αναγκασμένος συχνά να αλλάζει βοηθούς
/ φροντιστές.
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Μεγαλειώδης παρουσία στήν Ὀρεστιάδα!
Πραγματοποιήθηκε στις 18/4 στην
Ορεστιάδα με εντυπωσιακή επιτυχία η
εκδήλωση της «Πρωτοβουλίας Πολιτών
για την Απομάκρυνση του Τουρκικού
Προξενείου Κομοτηνής», την οποία
διοργάνωσε ο Σύλλογος Αλληλεγγύης
Πολιτών Βορείου Έβρου “Ακρίτες” σε
συνεργασία με την εφημερίδα μας.
200 περίπου άνθρωποι γέμισαν
ασφυκτικά την αίθουσα του
ξενοδοχείου «Βιέννη».
Μετά από την προβολή του
γνωστού βίντεο «Προξενείο-Στοπ»
ξεκίνησε ο κύκλος των ομιλιών
με συντονιστή τον εκπαιδευτικό
(και πρόεδρο της Β΄ ΕΛΜΕ
Έβρου) Χάρη Κουσινίδη, του
οποίου η παρουσία ήταν ιδιαίτερα
σημαντική, τόσο για την άψογη
διεύθυνση της συζήτησης, όσο και για τις
καίριες παρατηρήσεις του (αποδεικνύοντας
την ευαισθησία και τη γνώση του πάνω στο
συγκεκριμένο πρόβλημα της Θράκης).
Πρώτος ομιλητής ήταν ο διευθυντής του
«Αντιφωνητή» Κώστας Καραΐσκος, ο οποίος
μίλησε γενικά για το θέμα του Τουρκικού
Προξενείου Κομοτηνής, προβαίνοντας
όμως και σε μια αποκαλυπτική αναδρομή
στο μονίμως «σκοτεινό» ιστορικό του
παρελθόν και καταθέτοντας τεκμήρια
της σταθερά εξωθεσμικής, παράνομης
και υπονομευτικής δράσης του (από
τη συμβολή του στην εξάπλωση του
Κεμαλισμού στη Θράκη ήδη από τα μέσα
της δεκαετίας του ’20 έως τα σύγχρονα
φαινόμενα του εκτουρκισμού των Πομάκων

Μαθητές
τοῦ Ἐπίκουρου

και των Ρομά, με την εγκληματική ανοχή
της ελληνικής πολιτείας). Ταυτόχρονα
βέβαια συνέδεσε όλα τα παραπάνω και
με τη δημιουργία της Πρωτοβουλίας, ως
«της ανάγκης που αισθάνθηκαν κάποιοι
πολίτες να αντιδράσουν σε όλη αυτή την
κατάσταση, προβάλλοντας απλώς και

μόνο το απολύτως αυτονόητο».
Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο
δημοσιογράφος Σεμπαεδήν 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 περιεκτικός, ο πρώην εκδότης
της ανεξάρτητης και μαχητικής πομάκικης
εφημερίδας «Νάτπρες», μίλησε για τους
τρόπους με τους οποίους επιβάλλεται η
προξενική γραμμή στους Πομάκους.
Τον κύκλο των ομιλιών έκλεισε ο Δρ
Ιστορίας και διαχειριστής της ιστοσελίδας
της κίνησης Νεκτάριος Δαπέργολας, ο
οποίος σκιαγράφησε αφ’ ενός το ευρύτερο
διεθνές πλαίσιο της τουρκικής απειλής

«Μικροῦ ∆ιάκοσµου», καί ἡ παρουσία
τοῦ ποιητῆ, στάθηκαν ἀφορµή γιά τήν
συζήτηση πού ἀκολούθησε. Ἡ προβολή
θά ἐπαναληφθεῖ στίς καλοκαιρινές

Τόν
ποιητή
Γιῶργο
Χρονά
παρουσίασε στή Θράκη (Ἐθνολογικό
Μουσεῖο
Ἀλε-ξανδρούπολης
24/4 καί Πολιτιστική Κίνηση
Κοµο-τηνῆς 25/4) ὁ ἀγαπητός
φίλος Γιάννης Βουλτσίδης, µέ τό
45λεπτο ντοκυµαντέρ πού γύρισε
µέ θέµα τόν ποιητή καί τό ἔργο του.
Στίς προβολές τοῦ ντοκυµαντέρ,
πού
τιτλοφορεῖται
«Γιῶργος
Χρονάς, ἐπικούρειος µαθη-τής ἐκ
Περάµατος», ἦταν παρών καί ὁ
ἴδιος ὁ ποιητής καί ἐκδότης τοῦ
περιοδικοῦ «Ὁδός Πανός», τοῦ ὁποίου
ποιήµατα ἔχουν µε-λοποιήσει ὁ Μάνος
Χατζιδάκις, ὁ Γιάννης Μαρκόπουλος,
ὁ Λάκης Παπαδόπουλος κ.ἄ.
Τό ντοκυµαντέρ, µιά παραγωγή τοῦ

ἐκδηλώσεις τοῦ «Μικροῦ ∆ιάκο-σµου»
στόν Ἵµερο.
Χρωστᾶµε χάρες στόν Γιάννη γιά ὅσα
πράττει γιά τόν πολιτισµό καί τήν
περιοχή µας.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Γιάννης Στρούµπας, «Λεπρές Ισορροπίες»
ποίηση
ΚΡΕΜΜΥΔΙ
Προσπαθείς µ’ αλλεπάλληλους
µανδύες
να κρατήσεις επτασφράγιστο
µυστικό την καρδιά σου.
Τι τυλίγεσαι και µατατυλίγεσαι;
Αφού το µέσα σου κρυφό
διόλου δεν διαφέρει από το έξω.

ISBN 978-960-336-517-4, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ,
Μαυροµιχάλη 18, Αθήνα. Τηλ. 210 3636514

για τη Θράκη κατά τους τελευταίους
μήνες (κινήσεις Ερντογάν, τουρκική
προπαγάνδα στο διαδίκτυο, δράση
τουρκικών οργανώσεων του εξωτερικού)
και αφ’ ετέρου τις υπονομευτικές
δραστηριότητες κατά τα τελευταία έτη
των τοπικών μηχανισμών του Προξενείου
Κομοτηνής, ενώ αναφέρθηκε ακόμη και
στη φοβική στάση του πολιτικού κόσμου
της Θράκης πάνω στο ζήτημα. Όλα αυτά
συνοδεύτηκαν από άφθονο φωτογραφικό
και άλλο οπτικοακουστικό υλικό (κάποια
βίντεο θα ανεβούν και στην ιστοσελίδα
μας), που εμφανώς εντυπωσίασε (και
ενίοτε σόκαρε) τους θεατές.
Απολύτως ενδεικτικό του πολύ θερμού
ενδιαφέροντος του ακροατηρίου, ήταν ότι
αυτό παρέμεινε …καθηλωμένο για μία
ακόμη ώρα μετά το πέρας των ομιλιών.
Στη συζήτηση που ακολούθησε, έγιναν
τοποθετήσεις,
ακούστηκαν
σχόλια,
διεξήχθη συχνά άμεσος και ευθύς
διάλογος και βεβαίως απαντήθηκαν
πολλές ερωτήσεις που τέθηκαν από τους
παρισταμένους. Στο τέλος και οι τρεις
ομιλητές δέχθηκαν τα συγχαρητήρια
του κόσμου, τα σχόλιά του και πολλές
εγκάρδιες ευχές για τη συνέχεια της
προσπάθειας…
Στα αξιοσημείωτα ωστόσο της χτεσινής
βραδιάς θα συγκαταλέξουμε ακόμη το
ότι για πρώτη φορά μια τέτοια εκδήλωση
βρήκε υποστήριξη από τις τοπικές
Αρχές (καθώς ο Δήμαρχος Ορεστιάδος
Δ. Μουζάς, έμπρακτα στήριξε την
προσπάθεια) αλλά και το ότι επίσης για
πρώτη φορά παρευρέθησαν πρόσωπα
της τοπικής αυτοδιοίκησης (όπως ο
Δήμαρχος Μεταξάδων κ. Τερτσούδης, και

ο Αντιδήμαρχος Ορεστιάδος). Παρόντα
ήταν βέβαια ακόμη και άλλα γνωστά
πρόσωπα της περιοχής, όπως υψηλόβαθμοι
απόστρατοι αξιωματικοί, εκπρόσωποι
σωματείων και πλήθος ανθρώπων από
όλους τους πολιτικούς χώρους. Πολύ
σημαντικές όμως είναι ασφαλώς και
οι 300 περίπου νέες υπογραφές που
συγκεντρώθηκαν, καθώς πέραν των
παρισταμένων στην εκδήλωση (που
υπέγραψαν όλοι), απέφερε τους καρπούς
της και η ευρύτερη σχετική κινητοποίηση
των φίλων μας στην Ορεστιάδα κατά τις
προηγούμενες μέρες.
Κλείνοντας αυτήν την αναφορά μας στην
προχθεσινή εκδήλωση, θεωρούμε χρέος
μας να δηλώσουμε ότι η Πρωτοβουλία μας
ευχαριστεί θερμά όχι μόνο όλους όσους
εργάστηκαν για την προετοιμασία της, αλλά
και όσους συμμετείχαν με την απλή έστω
παρουσία τους. Το ζήτημα του Τουρκικού
Προξενείου Κομοτηνής αποτελεί το
μείζον ταμπού για τη θρακική κοινωνία
και θάβεται συστηματικά στη σιωπή από
τους τοπικούς «καθεστωτικούς» κύκλους.
Φαίνεται όμως ότι ειδικά για την περιοχή
του Βορείου Έβρου κάτι τέτοιο ισχύει
πολύ λιγότερο απ’ ό,τι στην υπόλοιπη
Θράκη. Είδαμε εκεί πάνω ανθρώπους με
προβληματισμούς και έντονη πατριωτική
ευαισθησία, ανθρώπους που ξέρουν σε
ποιον τόπο ζουν και δεν θάβουν το κεφάλι
τους στην άμμο, σαν τη στρουθοκάμηλο.
Η επαφή μας μαζί τους ήταν για μας
πραγματικά ζήδωρη και ανανεωτική και η
θέρμη τους μας έδωσε ακόμη περισσότερη
δύναμη και κουράγιο για τη συνέχιση
της προσπάθειάς μας. Αναμφίβολα, τους
ευχαριστούμε ΚΑΙ γι’ αυτό…

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΜΒΡΟ
Κυκλοφόρησε ἀπό τίς ἐκδόσεις
«ΕΝΔΟΧΩΡΑ» τό νέο βιβλίο τοῦ πολυγραφώτατου συγγραφέα Γιώργου
Λεκάκη (www.lekakis.com) «Ἴµβρος
παιπαλόεσσα». Πρόκειται γιά µιά
πολυτελή, ἔγχρωµη ἔκδοση 176 σελίδων µεγάλου σχήµατος, µέ πολλές
φωτογραφίες, παλαιότερες καί νεώτερες τῆς µαρτυρικῆς νήσου ἡ ὁποία,
ἐξαιτίας τῆς γεωπολιτικῆς της θέσης,
ἔµεινε ὅµηρος στά χέρια τῆς Τουρκίας.
Τό βιβλίο, σύµφωνα µέ τόν προλογίζοντα πρόεδρο τοῦ Συλλόγου Ἰµβρίων
Ἀθηνῶν, Πάρι Ἀσανάκη, «εἶναι ἕνα
χρήσιµο ἐργαλεῖο ἱστορικῆς τεκµηρίωσης, ἐνηµέρωσης καί εὐαισθητοποίησης γιά µιά γωνιά τοῦ ἑλληνισµοῦ, ἄγνωστη ἐν πολλοῖς στό εὐρύ
κοινό, πού ἐξακολουθεῖ, πέρα ἀπό
κάθε προσδοκία ἔνθεν κακεῖθεν, νά
ὑποµένει, νά ἐπιµένει καί νά ἐλπίζει.
Συνάµα ἀποτελεῖ ἕναν “ψαγµένο”
ὁδηγό περιήγησης στήν ἀνεξερεύνητη
Ἴµβρο».
Στά κεφάλαια τοῦ βιβλίου διαβάζουµε
ὅλες τίς σχετικές πληροφορίες γιά τό
νησί (ἱστορικές, περιηγητικές κτλ),
ἀπό τούς τρόπους πρόσβασης στό
νησί λ.χ. µέχρι τήν λαογραφία καί τήν
χλωριδοπανίδα του.
Σηµαντικότατο µέρος τοῦ βιβλίου ἀποτελοῦν οἱ περιηγητικές ἐντυπώσεις καί
τά πολιτικά ἄρθρα πού παρατίθενται
τά σχετικά µέ τήν Ἴµβρο. Εἶναι πολύ
ἐνδιαφέρουσες οἱ κρίσεις τῶν παλαιῶν
ταξιδιωτῶν γιά τό νησί, πού ἄλλες
ἐπαινοῦν τήν φυσική του ὀµορφιά
(«Τό ὀµορφότερο ἀπ’ ὅλα τά νησιά
τοῦ Αἰγαίου» γιά τόν Ἰωάννη τόν
Εὐγενικό τόν νεώτερο) κι ἄλλες τήν
ἑλληνικότητά του («Οἱ κάτοικοι τοῦ
νησιοῦ εἶναι ὅλοι Ἕλληνες» κατά τόν

Τζ. Μόντακ) κτλ κτλ.
Ὁ συγγραφέας µᾶς ξεναγεῖ ἐπίσης
σέ ὅλους τούς οἰκισµούς τῆς Ἴµβρου,
πρῶτα στά ἑλληνικά χωριά καί
τοπωνύµια: Παναγιά, Ἅγιοι Θεόδωροι,
Ἀγρίδια, Ἅγιος Εὐλάµπιος, Ἅγιος
Κήρυκος, Ἁλυκή, Ἀρασιά, Ἀρίδα,
Γλυκύ, Κασκαβάλια, Κάστρο, Κόκκινα,
Μάρµαρος, Πύργος, Ροξάδο (ὅπου
ἔγινε ἡ δοκιµή γιά τό ἀρχαῖο φράγµα
τοῦ Μαραθῶνος), Σχοινούδι. Στό
δεύτερο µέρος τῆς περιηγήσεως
ἀκολουθοῦν τά µή ἑλληνικά χωριά τῆς
Ἴµβρου (Ἔσελεκ, Οὐγουρλού, Σαχίν
Καγιά, Σιρίνκιοϊ). Καί τέλος, τά νησιά
γύρω ἀπό τήν Ἴµβρο.
Τό βιβλίο κλείνει µέ τήν βιβλιογραφία
τῆς Ἴµβρου, κεφάλαια γιά τήν
ἀρθρογραφία σχετικά µέ τό νησί, τά
συµπόσια καί τά συνέδρια πού ἔγιναν
γι’ αὐτό καί τίς ἐκδόσεις πού ἀφοροῦν
τό νησί ἤ τούς ἀνθρώπους του.
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Γιά την πρόστυχη δήλωση Βενιζέλου
Είναι γνωστό τοις πάσι ότι αν ΕΝΑ πράγμα
λειτουργεί στη χώρα αυτή είναι η Πολεμική
της Αεροπορία. Όχι με κριτήρια θεωρητικά
και ελλαδικά αλλά επιβεβαιωμένα και διεθνή,
αφού καθημερινά τσακίζει τα τούρκικα
φουσάτα που επιχειρούν να ελέγξουν το
Αιγαίο μα και αποδεικνύει την συντριπτική
υπεροχή της ακόμα και έναντι των
Αμερικανών σε ασκήσεις στο έδαφός τους!
Κι όλα αυτά μέσα στις άθλιες συνθήκες που
διαμορφώνει η αποσύνθεση της χώρας και
το στρατοφοβικό σύμπλεγμα της πολιτικής
κυβερνομαφίας. Όταν προ ημερών λοιπόν
οι πιλότοι μας αντέδρασαν στην οικονομική
τους εξόντωση - χωρίς φυσικά να αφήσουν
απροστάτευτη τη χώρα - βγήκε ο υπουργός
Άμυνας Ε. Βενιζέλος να εμέσει εκ μέρους
της κυβέρνησης ότι: «είναι εξαιρετικά
αποθαρρυντικό να στέλνουν κάποιοι στον
ελληνικό λαό το μήνυμα ότι οι Έλληνες
αεροπόροι πετούν στους ουρανούς της
πατρίδας όχι λόγω αίσθησης καθήκοντος,
αλλά για λόγους οικονομικούς»!
Επειδή εμείς ήταν αδύνατον να σχολιάσουμε
χωρίς να κουρελιάσουμε τον νόμο περί
ασέμνων, περιοριζόμαστε στη δημοσίευση
επιστολής καλού φίλου και συνδρομητή μας
για το ίδιο θέμα.
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος
Βενιζέλος, απαντώντας στις 29 Απριλίου
2010 σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή
του ΛΑΟΣ Ιωάννη Κοραντή, με θέμα την
εισαγωγή αλλογενών Ελλήνων πολιτών
στις στρατιωτικές σχολές, αναφέρθηκε και
στο θέμα της αυτοτελούς φορολόγησης
του πτητικού επιδόματος των πιλότων της
Πολεμικής Αεροπορίας.
Σταχυολογώντας από το δελτίου τύπου
του ΥΠΕΘΑ, έκπληκτοι ανασύρουμε
δηλώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα.
«…Ο μόλις ψηφισθείς φορολογικός νόμος
ισχύει επί των εισοδημάτων του 2010 και
θα εφαρμοστεί με τις φορολογικές δηλώσεις
του 2011. […] Άρα εάν υπάρχει φορολογική
υποχρέωση, αυτή αφορά το δεύτερο εξάμηνο
του 2011. Δεν πήραν στα χέρια τους την
προκαταβολή του πρώτου εξαμήνου του
πτητικού επιδόματος του 2010, χωρίς καμμία
περαιτέρω κράτηση; Το ίδιο θα συμβεί και με
το επίδομα του επομένου εξαμήνου.»
Ο νέος φορολογικός νόμος πράγματι θα
εφαρμοστεί με τις φορολογικές δηλώσεις
του 2011, θα αφορά όμως τα εισοδήματα του
2010. Που σημαίνει πως ναι μεν οι πιλότοι

της Πολεμικής Αεροπορίας έχουν πάρει το
πτητικό επίδομα πλήρως στο πρώτο εξάμηνο,
και πιθανώς να το πάρουν και στο δεύτερο,
όπως μας διαβεβαιώνει ο υπουργός, όταν
όμως το 2011 θα κληθούν να καταθέσουν
φορολογικές δηλώσεις τότε θα πρέπει να
επιστρέψουν στο κράτος τη διαφορά που
θα προκύπτει από τη φορολόγησή του, ήτοι
περίπου 5-6.000 ευρώ.
Ας μην απορεί λοιπόν για το «τι βλάβη
υπέστησαν;» και «τι ήταν η βιασύνη και
γιατί θα έπρεπε να γίνει αυτό;», γιατί
δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε πως είναι
απλά ανενημέρωτος.
Συνεχίζοντας παρακάτω ενημερώνει τη
Βουλή για το συνταξιοδοτικό καθεστώς
των ιπταμένων «Τα πτητικά τους χρόνια
υπολογίζονται διπλά. Άρα ένα νέο παιδί,
που έχει αφοσιωθεί σε αυτήν τη δύσκολη
αποστολή και το τιμάμε και το στηρίζουμε,
σε ηλικία περίπου 38, για την ακρίβεια 37,5
ετών έχει συμπληρώσει 35 χρόνια συντάξιμης
υπηρεσίας και ανά πάσα στιγμή μπορεί να
αποχωρήσει καθιστάμενος συνταξιούχος με
πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα σα να έχει
δουλέψει 35 χρόνια…»
Δεν γνωρίζει ο κύριος υπουργός πως αυτό
δεν ισχύει για τους μετά το 1993 (80-90%
των αεροπόρων που στελεχώνουν τις
επιχειρησιακές μοίρες) εισαχθέντες στη Σχολή
Ικάρων; Οι άνθρωποι αυτοί, καλούνται να
πληρώσουν για την αναγνώριση των χρόνων
υπηρεσίας τους ως διπλά και μάλιστα σε ένα
αβέβαιο καθεστώς, όπου κανείς δεν γνωρίζει
εάν τελικά θα μπορεί να αποχωρήσει πριν από
το 52ο έτος της ηλικίας του, μετά δηλαδή από
34 πραγματικά χρόνια υπηρεσίας. Δεν έχει
ενημερωθεί, πως το 2006, όταν οι ιπτάμενοι
έκαναν και πάλι αποχή από τις εκπαιδευτικές
πτήσεις, το αίτημα τους ήταν η αλλαγή αυτού
ακριβώς του συνταξιοδοτικού πλαισίου και η
ενημέρωσή τους για το τι ισχύει τελικά;
Δεν ήταν επομένως «κάποιοι ελάχιστοι» που
«παρέσυραν τους πολλούς». Ήταν οι πολλοί
που νιώθουν μετέωροι και ακριβώς επειδή
«στις ΕΔ δεν νοείται συνδικαλισμός…»
προσπάθησαν να στείλουν ένα μήνυμα στην
πολιτική και στρατιωτική ηγεσία τους, για
να τους προστατέψει. Όσο για τα μηνύματα
που πηγαίνουν «στην ελληνική κοινωνία»
αλλά και «στη γειτονική μας χώρα», να είστε
σίγουρος πως, τουλάχιστον από την πλευρά
των ιπταμένων της Πολεμικής Αεροπορίας,
είναι ξεκάθαρα και σαφή. Οι αμφιβολίες
εγείρονται στο «όταν κάτι λέμε στη Βουλή
των Ελλήνων το εννοούμε…».

«Θρησκευτικός» ἡγέτης στό Μπακού
Διοργανώθηκε µετὰ ἀπὸ τέσσερα χρόνια, στὶς 26 καὶ 27 Ἀπριλίου,
στὴν πρωτεύουσα τοῦ
Ἀζερµπαϊτζάν Μπακού,
τὸ δεύτερο παγκόσµιο
συνέδριο
θρησκευτικῶν
ἡγετῶν.
Τὸ
συνέδριο
ἦταν κοινὴ διοργάνωση
τοῦ πατριάρχη Ρωσίας
Κύριλλου καὶ τοῦ σεϊχουλισλάµη τοῦ Ἀζερµπαϊτζάν
Χατζῆ Ἀλλὰχ Σουκοὺρ
Πασαζάντε.
Στὸ συνέδριο αὐτὸ ποὺ
µετεῖχαν ἄνθρωποι τῆς
θρησκείας ἀπὸ 40 διαφορετικὲς χῶρες, ὑπῆρξε καί ἑλληνικό ἐνδιαφέρον, ἀφοῦ
µετεῖχαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, πέρα ἀπό µητροπολίτες καὶ ὁ ...τουρκοµουφτὴς
Κοµοτηνῆς Ἰµπραήµ Σερήφ! Ὁ Σερὴφ συνοµίλησε µὲ ἐκπροσώπους
θρησκειῶν ἀπὸ διάφορες χῶρες καί ἔλεγε πώς στὴ Δ. Θράκη µουσουλµάνοι
καὶ χριστιανοὶ ζοῦνε µαζὶ καὶ πὼς ἂν καὶ δὲν ὑπάρχει κανένα πρόβληµα
ἀνάµεσα στοὺς λαούς, οἱ µουσουλµάνοι ἔχουν κάποια προβλήµατα µὲ τὴν
διοίκηση. Μάλιστα, τέτοια νέα ἀπό τό Μπακού γιά τή Θράκη...

Τι σημαίνει Ιθάκη;
Συνέχεια από σελ. 5
Αν λοιπόν ο Γιώργος Παπανδρέου
παραλληλίζει το εαυτό του με τον
Οδυσσέα, το καράβι με την Ελλάδα και
του συντρόφους του με τους Έλληνες
ή τον Ελληνισμό, τότε βγαίνουν τα
συμπεράσματα, χωρίς πολλή σκέψη.
Πρώτον, πως ότι και να γίνει ο ίδιος
ο Γιώργος Παπανδρέου θα γλυτώσει
και μάλιστα με πλουσιοπάροχα δώρα
που θα του δώσουν οι Φαίακες.
΄Αραγε οι Φαίακες να είναι εκείνοι
που τον στηρίζουν; Και ποιοι είναι
αυτοί άραγε; Ας βγάλει ο καθείς τα
συμπεράσματά του. Όμως σίγουρο
είναι ότι με τη χρεοκοπία της η
Ελλάδα και καταλήγοντας στο ΔΝΤ θα
βουλιάξει. Οι ΄Ελληνες θα πνιγούνε,
ούτως ή άλλως. Το είπε και ο γκουρού
της οικονομίας Τζώρτζ Σόρος, ο οποίος
τονίζει ότι με τα υψηλά επιτόκια θα
οδηγηθούμε σ’ ένα φαύλο κύκλο
θανάτου: «Υπάρχει ο πραγματικός
κίνδυνος να έχει η Ελλάδα να
πληρώσει μεγάλα επιτόκια και να μη
βγει ποτέ από την κρίση, επειδή θα
πρέπει στη συνέχεια να γίνουν και
άλλες μειώσεις στον προϋπολογισμό,
που θα προκαλέσουν μεγαλύτερη
ύφεση, η οποία θα επιφέρει μείωση
κρατικών εσόδων».
Το μόνο που δεν ταιριάζει σ’ όλη αυτή
την παράθεση και τον παραλληλισμό
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με την Οδύσσεια, είναι ότι εκείνοι
που φάγανε τα βόδια του Ήλιου και
το γλένταγαν, δηλαδή εκείνοι που
καταλήστεψαν το κράτος, δεν θα
πνιγούν, δηλαδή δεν θα πληρώσουν.
Το παρακράτος του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας Δημοκρατίας (Η Σκύλλα και η
Χάρυβδη) και οι διαπλεκόμενοι μαζί
τους θα βγουν το πολύ με μερικές
γρατζουνιές από την κρίση.
Εκείνοι που θα πληρώσουν είναι
πάντοτε τα φτωχά λαϊκά στρώματα
που πάντοτε πληρώνουν και τώρα
πάλι θα πληρώσουν τις ανομίες και
τα ανομήματα των κυβερνήσεων του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας (2)
κι εκείνων που για διάφορους λόγους
(ιδιοτελείς ή μη) τους στήριξαν.
Γιατί να πληρώσουν οι έντιμοι και
ανιδιοτελείς πολίτες, ή όσοι, εν πάση
περιπτώσει, έχουν απομείνει ακόμη;
Δεν θα τα καταφέρουμε λοιπόν «όλοι
μαζί»!
Συμπέρασμα: Οι εμείς ή εσείς!
Συνένοχοι δεν θα γίνουμε!
Μαζί, δεν υπάρχει λύση!

(1) Ομήρου Οδύσσεια, μετάφραση
Καζαντζάκη – Κακριδή, Αθήνα 1965,
(Οδύσσειας Ε, 29 –32)
(2) Βλ. άρθρο μου στο ιστολόγιό μου
www.damonpontos.gr με τίτλο: «Το
Παρακράτος του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας Δημοκρατίας»

ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ
Η εξαγορά της χρεοκοπηµένης τράπεζας Ασπίς «Aspis bank» απ΄ το
«Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο» δεν φαίνεται και τόσο αθώα υπόθεση.
Η τράπεζα, µέσω του γνωστού ιδρυτού της είχε αναλάβει το 2008 την
εξαγορά της εταιρείας «Λάµψα», ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου «Μεγάλη
Βρεταννία», για λογαριασµό µιας παναµαϊκής, δηλαδή µιας παράκτιας
εταιρείας (oﬀ shore).
Όλα καλά - ας πούµε - ώς εδώ. Αλλά, µετά την πτώχευση της τράπεζας,
στην οποία µετείχε και η παναµαϊκή, το ενδιαφέρον της κυβέρνησης
ήταν έντονο για την διάσωσή της· έτσι εµφανίσθηκε αιφνιδίως το
κρατικό «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο». Τα υπόλοιπα: σύµβουλοι της
παναµαϊκής εταιρείας είναι ο Νίκος Α. Παπανδρέου και Τόµας Μίλλερ,
πρώην Αµερικανός πρεσβευτής εν Αθήναις και προέχων παράγων υπέρ
των Σκοπίων που συντονίζει το σχετικό λόµπι στις Η.Π.Α.
Αν όντως ισχύει, βοήθειά µας.
K. M. Βολιώτης

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

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

1-5-2010

11

Ἀντιφωνητικό κουΐζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1) Τήν Πρωτοµαγιά τοῦ 1909 γεννιέται ὁ µεγάλος µας ποιητής [............].
Στίχοι του εἶναι καί οἱ κατωτέρω:
Δῶ πέρα ἡ κάθε πόρτα ἔχει
πελεκηµένο ἕνα ὄνοµα κάπου ἀπό
τρεῖς χιλιάδες τόσα χρόνια
κάθε λιθάρι ἔχει ζωγραφισµένον
ἕναν ἅγιο µ’ ἄγρια µάτια καί µαλλιά
σκοινένια
κάθε ἄντρας ἔχει στό ζερβί του χέρι
χαραγµένη βελονιά τή βελονιά µιά
κόκκινη γοργόνα
κάθε κοπέλα ἔχει µιά φούχτα
ἁλατισµένο φῶς κάτου ἀπ’ τή
φούστα της
καί τά παιδιά ἔχουν πέντε - ἕξι
σταυρουλάκια πίκρα πάνου στήν
καρδιά τους
σάν τά χνάρια ἀπ’ τό βῆµα τῶν
γλάρων στήν ἀµµουδιά τό ἀπόγευµα
Α) Γιῶργος Σεφέρης
Β) Γιάννης Ρίτσος
Γ) Ἄγγελος Σικελιανός
Δ) Τάσος Λειβαδίτης
2) Στίς 2 Μαΐου 1919 ἡ 1η Μεραρχία τοῦ ἑλληνικοῦ Στρατοῦ
ἀποβιβάζεται στήν Σµύρνη,
µέ ἐντολή τοῦ συµµαχικοῦ
συµβουλίου καί γίνεται δεκτή µέ
ἐνθουσιασµό ἀπό τόν ἑλληνικό
πληθυσµό
πού
πλειοψηφεῖ
στήν πόλη. Εἶναι ἡ ἀρχή τῆς
Μικρασιατικῆς
Ἐκστρατείας,
δηλαδή τῆς ................
Α) Ἰµπεριαλιστικῆς περιπέτειας
στή Μικρασία γιά λογαριασµό τῶν
Με-γάλων Δυνάµεων τῆς ἐποχῆς
Β) Ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς τοῦ

ἑλληνικοῦ κράτους κατά τῆς καηµένης τῆς ὀθωµανικῆς Τουρκίας
Γ) Προσπάθειας ἐκκαθάρισης τοῦ µικρασιατικοῦ χώρου ἀπό τήν «Κατάρα
τῆς Ἀσίας»
Δ) Τελευταίας πράξης τοῦ 100χρονου
ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τῶν
Ἑλλήνων
3) Στίς 7 Μαΐου τοῦ 431 π.Χ. ἀρχίζει
ὁ Πελοποννησιακός πόλεµος, πού
θά διαρκέσει 27 χρόνια. Τό τέλος
του θά βρεῖ τόν «χρυσό αἰώνα»
ἀνάµνηση καί ὅλον τόν ἑλληνικό
κόσµο ἐρειπωµένο. Ἦταν ὁ πρῶτος
πόλεµος στήν ἀνθρώπινη ἱστορία
πού ἐξετάστηκε ἐπιστηµονικά ἀπό
δύο µεγάλους µας ἱστορικούς, τούς
...................
Α) Θουκυδίδη καί Ξενοφώντα
Β) Θουκυδίδη καί Ἀρριανό
Γ) Ξενοφώντα καί Πλούταρχο
Δ) Πλούταρχο καί Χατζηγιάννη
4) Στίς 8 Μαΐου 1821 κάπου 120

Πέντε λεπτά τή λέξη,
γιά τήν Ἑλλάδα*
Μια Γερµανίδα ιστορικός και συγγραφέας εξεγέρθηκε
µε τα επιτιµητικά δηµοσιεύµατα του γερµανικού Τύπου
για την Ελλάδα. Όπως επισηµαίνεται σε δηµοσίευµα
της ιστοσελίδας της Ντόιτσε Βέλε, πρόκειται για τη
Λεονόρα Ζέελινγκ (Leonora Seeling), η οποία ζήτησε
να επιβληθεί ένας έκτακτος, πολιτιστικός φόρος για τη
δηµοσιονοµική διάσωση της Ελλάδας. Σύµφωνα µε το
δηµοσίευµα η κ. Ζέελινγκ δεν είναι κάποια από τους
γνωστούς χειριστές ελληνικών θεµάτων στη Γερµανία.
Πλην όµως, έχει διδάξει σε γερµανικά και γαλλικά
πανεπιστήµια ιστορία των µαθηµατικών και της
φυσικής, έχει εκδώσει λογοτεχνία, γνωρίζει - από πολλά
ταξίδια της την τελευταία δεκαετία - την Ελλάδα και
τώρα ξεσπάθωσε, εκδίδοντας ένα βιβλιαράκι. Το πόνηµά
της, που εκδόθηκε από το µικρό εκδοτικό οίκο της
Στουτγάρδης «Αρύκανδα» (όπως ονοµαζόταν η αρχαία
πόλη της Λυκίας), είναι γραµµένο σε µορφή αγόρευσης
προς τους πολίτες και φέρει τον τίτλο: «5 σεντ, ώστε
να σώσουµε την Ελλάδα». Πρόκειται δε - σύµφωνα µε
το δηµοσίευµα - «για µια άνευ όρων θερµή συνηγορία
υπέρ της Ελλάδος από γερµανική γραφίδα».
Αφορµή για τη δηµόσια τοποθέτηση της Γερµανίδας
συγγραφέα αποτέλεσε ο ενοχλητικός - σύµφωνα
µε την ίδια - τόνος των δηµοσιευµάτων για την
Ελλάδα. Άλλωστε, το ζήτηµα για την κ. Ζέελινγκ δεν
είναι να επισηµανθούν οι αδυναµίες της ελληνικής
δηµοσιονοµικής πολιτικής αλλά να βρεθούν πάση
θυσία λόγοι, ώστε να σωθεί η Ελλάδα, την οποία θεωρεί
πολύτιµη ως κοιτίδα του ευρωπαϊκού πολιτισµού. Για
τον λόγο αυτό, η κ. Ζέελινγκ πρότεινε την επιβολή
- σε ευρωπαϊκό επίπεδο - ενός µηδαµινού, συµβολικού
πολιτιστικού φόρου: όποιος χρησιµοποιεί σήµερα
ελληνικές λέξεις να πληρώνει πέντε «ευτελή» λεπτά
του ευρώ για κάθε µία από αυτές. ∆ηλαδή, µόλις ο

Ἕλληνες ἀγωνιστές ὑπό τόν
Ὀδυσσέα Ἀνδροῦτσο, ὀχυρώνονται στό χάνι τῆς Γραβιᾶς, στόν
Παρνασσό, ἀνακόπτοντας τήν
πορεία 8.000 - 9.000 Τούρκων στρατιωτῶν τοῦ Ὀµέρ Βρυώνη πρός τήν
Ἄµφισσα. Οἱ Τοῦρκοι ἄφησαν 330
νεκρούς καί εἶχαν 800 τραυµατίες,
ἐνῶ ἀπό τήν πλευρά τῶν ἀµυνοµένων, οἱ ὁποῖοι τελικά διέφυγαν
πρίν φέρουν κανόνια οἱ Τοῦρκοι,
ὑπῆρξαν µόλις [......] ἀπώλειες.
Α) 3
Β) 6
Γ) 12
Δ) 24
5) Στίς 9 Μαΐου 1956 χιλιάδες λαού
συγκεντρώθηκαν στήν Πλατεία
Ὁµονοίας γιά νά διαδηλώσουν
κατά τῶν ἐπικείµενων ἐκτελέσεων
τῶν Μιχαλάκη Καραολῆ καί
Ἀνδρέα Δηµητρίου στήν Κύπρο.
Οἱ διαδηλωτές ζητοῦσαν τήν
Ἕνωση τῆς νήσου µέ τήν Ἑλλάδα
κι ἀποδοκίµαζαν τήν ἐνδοτική
πολιτική τῆς Δεξιᾶς Κυβέρνησης.
Μετά τό συλλαλητήριο οἱ συγκεντρωµένοι θέλησαν νά προχωρήσουν πρός τή Βρετανική Πρεσβεία,
ἡ Ἀστυνοµία τούς ἐµπόδισε καί
στά γενικευµένα ἐπεισόδια πού
ἀκολούθησαν ἄνοιξε πῦρ κατά τῶν
διαδηλωτῶν. Τό ἀποτέλεσµα ἦταν
4 νεκροί καί ἑκατοντάδες τραυµατίες. Μέ δεδοµένη τήν τρέχουσα
κατάσταση, ποῦ βρίσκεται σήµερα
ἐκείνη ἡ µαχητικά πατριωτική
Ἀριστερά;
Α) Στό χρονοντούλαπο τῆς Ἱστορίας
Β) Τήν ἔβαλε στό τσεπάκι του ὁ
Ἀνδρέας Παπανδρέου πρό 25ετίας

Γερµανός πει Idee, µόλις ο Γάλλος προφέρει idée ή ο
Άγγλος ξεστοµίσει idea, να κατακυρώνονται αµέσως 5
σεντ στον ελληνικό δηµόσιο κορβανά. Το ίδιο για τις
λέξεις ψυχή και ψυχανάλυση, δηµοκρατία και πολιτική,
µουσείο, Ευρώπη και ευρώ και πάει λέγοντας. Με
πάθος και εµµονή αλλά και έκδηλη χαρά η κ. Ζέελινγκ
υπολογίζει τα εκατοµµύρια και τα δισεκατοµµύρια
που θα έµπαιναν στον άδειο ελληνικό ‘µπεζαχτά’.
Μάλιστα, είναι απόλυτα πεπεισµένη ότι οι ευρωπαϊκοί
λαοί οφείλουν αυτόν το φόρο στην Ελλάδα, χωρίς τα
πνευµατικά και επιστηµονικά επιτεύγµατα της οποίας
δε θα υπήρχε σήµερα ούτε ευρωπαϊκός πολιτισµός,
ούτε ευρωπαϊκή τεχνολογία, ούτε τα αεροπλάνα θα
κινούνταν, ούτε τα πλοία θα έσχιζαν τα πελάγη.
Το δεύτερο ζητούµενο της Γερµανίδας συγγραφέως
είναι να συµµαζευτούν οι γερµανικές γραφίδες, που µε
τόσο δασκαλίστικο ύφος έσπευσαν να καταδικάσουν
την ελληνική πρακτική και την ελληνική νοοτροπία.
Για τον λόγο αυτό, υπενθύµισε πως δίπλα στην αφελώς
απροκάλυπτη ελληνική διαφθορά - τη «δηµοκρατική
διαφθορά», όπως την αποκαλεί - βρίσκεται η
µεγαλόσχηµη και υποκριτική διαφθορά της γερµανικής
οικονοµίας αλλά και της πολιτικής. Για τον λόγο αυτό,
η κ. Ζέελινγκ έκανε τη σύγκριση των αποδοχών ενός
Έλληνα δηµόσιου υπαλλήλου, µαζί µε τις περικοπές του
10%, µε το υψηλότερο επίδοµα που - υπό ορισµένες
προϋποθέσεις - παίρνει ο Γερµανός άνεργος, πρότεινε
τη µείωση των ελληνικών αγορών γερµανικών όπλων
κατά 50% και άλλα πολλά. Σύµφωνα δε µε τη «ΝΒ», η
Λεονόρα Ζέελινγκ, τα έκανε όλα αυτά διότι απλά «είναι
µια µορφωµένη Γερµανίδα που της πάτησαν τον κάλο,
επειδή της προσέβαλαν την Ελλάδα».
* Το δυστύχημα εἶναι ὅτι ἀπό τούς «δικούς μας» ἐκεῖνοι
πού, ἀντιλαμβανόμενοι τή σημασία τῆς Ἑλλάδας γιά
τόν πολιτισμό, συμμερίζονται τό σκεπτικό τῆς Ζέελινγκ
εἶναι λιγότεροι ἀπό κείνους πού θά τήν χλεύαζαν ὡς
«χλαμυδόπληκτη», «ρατσίστρια» κτλ

Γ) Στά σπίτια καί στή βολή της
Δ) Στόν Σύριζα
6) Στίς 11 Μαΐου 330 µ.Χ. ἡ πρωτεύουσα τῆς Ρωµαϊκῆς Αὐτοκρα-

τορίας µεταφέρεται στό Βυζάντιο
- Νέα Ρώµη καί ξεκινᾶ µιά νέα
περίοδος αἴγλης γιά τόν ἑλληνισµό
πού βαθµηδόν ἐξελληνίζει τό λατινικό κράτος. Ποιά ἐπίπτωση θά
εἶχε µία ἀνάλογη κίνηση στήν
ρηµαγµένη Ἑλλάδα τοῦ σήµερα,
ἡ µεταφορά δηλαδή τῆς πρωτεύουσάς της σέ µιά πόλη πού θά
κτιζόταν κάπου στή Θεσσαλία καί
πάντως µακρυά ἀπό τήν Ἀττική;
Α) Θά ἐξελλήνιζε βαθµηδόν τό πρόστυχο ἀθηναϊκό κράτος
Β) Θά ἔδινε ἀναπτυξιακή πνοή στήν
ἡµιθανή χώρα µας
Γ) Θά διέσωζε τήν ἀττική γῆ ἀπό τόν
καρκίνο πού τήν θάβει στά µπετά
Δ) Ὅλα τά ἀνωτέρω

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Β, 2Δ, 3Α, 4Β, 5Β, 6Δ

Σέ ἦχο ἁψύ
§
Ἄσκηση καί χαρακτήρας
Διότι χωρίς τό δεύτερο
τό πρῶτο ξεπέφτει σέ σκέτη ἐπίδειξη
§
Ὅλοι ἀπό κάπου παίρνουν
Ἡ µέλισσα ὅµως εἶναι πού ἔχει τήν τέχνη
§
Γεννιόµαστε ἐλεύθεροι.
Δοῦλοι γινόµαστε στήν πορεία.
§
Ὅποιος δέν σφίγγει τά χεράκια,
ἀνοίγει ποδαράκια!
§
Αὐτοί κοίταζαν τά τριµµένα µου ροῦχα
κι ἐγώ τά τριµµένα τους αἰσθήµατα.
Εἴχαµε κι οἱ δυό δουλειά!
§
Ὅποιος µάχεται τή µέρα,
ἔχει εὔκολο ὕπνο
§
Ἀφοῦ δέν ζοῦνε,
γιατί φοβοῦνται νά πεθάνουν;

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

Ἀντιφωνήµατα
Διέλυσαν τήν ἐπιτροπή ἔνταξης στό
ΝΑΤΟ, ξανάδωσαν τή Σεβαστούπολη στή Ρωσία. Ἡ ἄσωτη Οὐκρανία
γυρνᾶ στή σλαβική φαµίλια.

Μάλιστα µνηµόνευσε τό Αἰγαῖο
καί τή Χάγη, ὥστε νά µήν µείνει
καµµιά ἀµφιβολία γιά τό ποιός
τούς ἔπεισε νά ἀλλάξουν στάση!

Γερµανικό πρόστιµο 10.000 στόν
βρετανό ἐπίσκοπο Γουΐλιαµσον γιά
«ὑποκίνηση ρατσιστικοῦ µίσους»
ἐπειδή σέ σουηδικό κανάλι ἀµφισβήτησε τό «Ὁλοκαύτωµα»

Πάει καί τό καµποτάζ, ὁ ΓΑΠ τό
ἄρει. Ὄχι πώς τό κάνει γιά τίς 2
ἀµερικάνικες ἑταιρεῖες πού πιέζαν,
ἀλίµονο! Γιά τό καλό µας τό κάνει.

Συνεχίζονται τα γυρίσματα σε ιστορικά σημεία
της πόλης Ερζερούμ, της ταινίας ¨Νενέ Χατούν
Αζιζιέ¨ που περιγράφει περιστατικά κατά την
διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου του
1877-78 και θα παρουσιαστεί το 2011. Ο
παραγωγός Σεμπαχαντίν Κατ αναφέροντας
πως στην ταινία παίρνουν μέρος γνωστοί
ηθοποιοί όπως οι Ζεκί Αλάσια, Σελαχατίν
Τασντογέν, Εσρέφ Κολτσάκ και Ατζελιά
Ελμάς, πρόσθεσε πως δόθηκε και σε 3.000
άνεργους νέους χάρη στην ταινία δουλειά
κομπάρσου. Είπε πως «Το μόνο μας πρόβλημα
είναι πως δεν βρίσκουμε άτομα να παίξουν
τους Αρμένιους αντάρτες. Κανένας δεν θέλει
να είναι Αρμένιος. Όλοι θέλουν να παίξουν
τους γενναίους Τούρκους. Προσπαθούμε να
τους πείσουμε πως πρόκειται για ταινία, πως
πρόκειται για ρόλους, αλλά δεν πείθονται με
τίποτε. Και εμείς προσπαθήσαμε να λύσουμε
το θέμα δίνοντας παραπάνω μισθούς.»
(28-4-2010, εφ. Ραντικάλ)

Ἡ διεθνής τοῦ παντοδύναµου
σιωνιστικοῦ µακαρθισµοῦ

Ανοχή στην διαφορετική άποψη
100 άτομα της ομάδας ¨Δυνάμεις μόχθου
και δημοκρατίας¨ θέλησαν χτες στην
Σαμψούντα να κάνουν ανακοίνωση τύπου
διαμαρτυρόμενοι για την επίθεση με γροθιές
που έγινε στον τ. πρόεδρο του DTP, Αχμέτ
Τουρκ. Κι ενώ φώναζαν συνθήματα, μια
ομάδα που περνούσε αντέδρασε. Η Αστυνομία
προσπάθησε να εμποδίσει αυτούς που
φωνάζοντας ¨Καταραμένο ΡΚΚ¨ ήθελαν να
επέμβουν. Ακολούθησε σύγκρουση ανάμεσα
στις δύο ομάδες. Στην σύγκρουση, κατά την
διάρκεια της οποίας πέτρες και τασάκια από
τα τραπέζια πετούσαν στον αέρα, η Αστυνομία
δυσκολεύτηκε να αποτρέψει την επιτιθέμενη
ομάδα (...) Το οργισμένο πλήθος αργότερα
κατεβαίνονταςτην οδό Γκαζί πετροβόλησε το
κτίριο όπου είναι τα γραφεία των ΤΚΡ, ΕΜΕΡ,
ÖDP και 78’liler.
(13-4-2010, εφ. Ραντικάλ)

Τέτοια ὀφέλη ἀπ’ τή µετανάστευση
λοιπόν! Τολµάει ἡ Ἐθνική Τράπεζα
νά πεῖ τί διαρροή καταθέσεων εἶχε;
Ἤ ἀπέχει ἀπό ...«ρατσισµούς»;

Προσβεβλημένη μνήμη βασανιστή
Άρχισε δικαστική έρευνα για το επεισόδιο
του σίριαλ «Σε ξεχνά αυτή η καρδιά;» που
εξιστορεί τα βασανιστήρια που έγιναν στην
φυλακή του Ντιαρμπακίρ μετά το πραξικόπημα
της 12ης Σεπτεμβρίου. Οι γιοί του Εσάτ
Οκτάι Γιλντιράν υπέβαλαν μήνυση για
¨προσβολή μνήμης νεκρού¨. Θα καταθέσουν
ο σεναριογράφος, ο σκηνοθέτης και ο
παραγωγός. Ο παραγωγός Γκιριτλίογλου είπε
πως θα κάνει ανακοίνωση μετά την κατάθεση
του. Στο διάστημα 1981-1984 στην φυλακή
του Ντιαρμπακίρ έχασαν την ζωή τους 34
κρατούμενοι. Ο Γιλντιράν υπηρέτησε ως
διοικητής εσωτερικής ασφάλειας της φυλακής
τα έτη 1980-82. Κατά την διάρκεια της θητείας
του λέγεται πως συμπίεζε κρατούμενους σε
κελιά, έριχνε πάνω τους νερό αποχετεύσεων
και έδινε σε κρατούμενους να φάνε ποντίκια
και περιττώματα ανθρώπων. Στο 4ο επεισόδιο
αναφέρεται το όνομα του Γιλντιράν κι εξιστορούνται τα βασανιστήρια που έγιναν. Ο
Γιλντιράν στις 22-10-1988 είχε δολοφονηθεί
μέσα σε λεωφορείο με 3 σφαίρες στο κεφάλι.
(17-4-2010, εφ. Ραντικάλ)
Μ.Κ.

kyneg@otenet.gr

Οἱ Σοµαλοί πειρατές συνεργάζονταν λέει µέ τή ...Goldman Sachs πού
πόνταρε σέ φοῦντο τῶν ναυτιλιακῶν! Πάει χάλασαν κι οἱ πειρατές...
Καί τώρα µέ τόν Ἔρογλου τί θά βρεῖ
νά λέει ὁ Χριστόφιας; Τί παπάρες
θά σερβίρει περί κυπριακῆς λύσης
µέ τόν φασίστα ἔποικο δίπλα του;
Κέντρο Γεωλογικῶν Μελετῶν ΗΠΑ:
µεγάλα κι ἀξιοποιησιµα κοιτάσµατα πετρελαίου καί φυσικοῦ ἀερίου
ἐντός (καί) τῆς κυπριακῆς ΑΟΖ.
Ὅταν µόνο ἀπό τή Θάσο ἔφυγαν
σέ 8 µέρες 1 ἑκ. εὐρώ πρός ἀλβανικές τράπεζες, φανταστεῖτε τί ἔγινε
πανελλαδικά!

Ἄσχετο: Στίς 15/4 τό Συνταγµατικό
Δικαστήριο τῆς Ἀλβανίας ἀκύρωσε
τή συµφωνία γιά τά θαλάσσια σύνορα µέ τήν Ἑλλάδα

Βγενόπουλος σέ ρόλο Μπερλουσκόνι, Ἀλεξανδράτου σέ ρόλο Τσιτσιολίνας. Ἰταλοποίηση τῆς ἑλληνικῆς
πολιτικῆς; Μόνον ἐπί τὸ χεῖρον.
Τελικά ὁ Δρούτσας εἶναι καθηγητής; Βοηθός; Διδάκτωρ; Ὑποψήφιος
διδάκτωρ; (τί νά τά κάνει τά ψιµµύθια ὅµως, τοῦ φτάνει τό ὑπέξ µας).
Κατέβασαν ἀπ’ τήν κάβα τήν «τροµοκρατία» καί πανηγυρίζουν πού
µᾶς προσφέρουν ...ἀσφάλεια! Μέ
µιά ληστεία ἀνά ὥρα στήν Ἀττική!
7,5 ἑκ. τοῦ ΕΣΠΑ «ἀναπλάθουν» τό
κέντρο τῆς Κοµοτηνῆς, λέει ὁ προεκλογικός ἐνεστώς τῆς κοµµατοκρατίας. Καί τί ἀνἀπλαση ἐννοεῖ;
Χωρίς κατεδαφίσεις κτιρίων καί...
µεταµοσχεύσεις µυαλῶν τίποτε δέ
γίνεται. Μέ πεζοδρόµια, ποδηλατόδροµους καί πάρκιγκ θά σωθοῦµε;
Σέ 65 σπουδαστές τῆς τουρκικῆς
Διπλωµατικῆς Ἀκαδηµίας µίλησε
ὁ Πρόξενος στήν «Τουρκική Νεολαία». Περί Ε/Τ φιλίας, ὑποθέτω...
Τρίτη τελεσίδικη καταδίκη τῆς
«Μιλλέτ»: Στά 40.000 εὐρώ τοῦ Κόκκα προσθέστε 30.000 γιά Καραχό-

Ο ΧΑΤΖΗΟΣΜΑΝ, Ο ΜΑΝΤΑΤΖΗ
ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΑΤΣΙΚΕΣ...
«Αὐτά µποροῦνε νά λένε καί νά κάνουν οἱ ἄνθρωποι ποὺ
ἐνῶ δέν µποροῦν νὰ βοσκήσουν δυὸ τριχωτές κατσίκες,
γίνονται βουλευτές. Τὸ λάθος δὲν εἶναι δικό τους, ἀλλά
αὐτῶν ποὺ τοὺς θεώρησαν ἀνθρώπους!»
Τά παραπάνω
λόγια λέχθηκαν
καί γράφτηκαν
γιά τούς δύο
µειονοτικούς
βουλευτές τοῦ
ΠαΣοΚ, Ἀχµέτ
Χατζηοσµάν
(στή διπλανή
φωτογραφία µέ τόν
Τοῦρκο Πρόξενο
Κοµοτηνῆς) καί Τσετίν Μάντατζη (κάτω µέ τόν Ταγίπ
Ἐρντογάν).
Καί δυστυχῶς γι’
αὐτούς δέν τούς
τά ἀπευθύνει
κάποιος Ἕλληνας
ἐθνικιστής,
ρατσιστής ἤ
τουρκοφάγος, ἀλλά
ὁ ἴδιος ὁ πρόεδρος
τοῦ Συλλόγου
Ἀλληλοβοήθειας
Τούρκων Δυτικῆς
Θράκης, Φερούχ Ὀζκάν (δελτίο 99/30.4.10 τοῦ
Γραφείου Τύπου τοῦ BTTDD)!
Δέν τό ἐπικροτοῦµε, ὅµως τό σηµειώνουµε γιά νά
ἔχουµε ἕνα µέτρο τῶν πραγµάτων...

τζα καί 30.000 στόν Ταχίρ Κόντε
Βάλτε καί τήν 2η ἀγωγή τοῦ Καραχότζα καί τήν ἐκκρεµούσα τῆς
Χαρᾶς... Εἴπαµε, ἄλλο δηµοσιογράφος, ἄλλο λιβελλογράφος.
Ξανάρθαν οἱ Τοῦρκοι τοῦ Οὐζούν
Κιοπρού στό Διδυµότειχο ζητώντας
ὁδική - σιδηρ/µική σύνδεση. Γιά νά
περνάει ἡ ἀνάπτυξη καί ἡ φιλία.
Πάντως καλοῦ κακοῦ οἱ Τοῦρκοι
προβάρουν στόν Ἕβρο τίς στρατιωτικές γέφυρες πού ἀγόρασαν. Νά
ρθοῦν ν’ ἀναπτύξουν τή φιλία µας
Ὑπουργός, βουλευτής, νοµάρχης
στήν ἀρµένικη ἐκδήλωση γιά τή
Γενοκτονία! Ξεψάρωσε τό πολιτικό
συνάφι! Ἄντε βρέ, καί στίς 19/5!
Τοπικός ἄρχων ἔλεγε πρίς 2,5 χρόνια: «τό 2008 θά εἶναι ἡ χρονιά τοῦ
νέου µας νοσοκοµείου». Ἡ φούσκα
ἔσκασε, ἐκεῖνος ζεῖ καί νοµαρχεύει
Στίς 2 Μαΐου τελικά ἡ προβολή τοῦ
ντοκυµαντέρ «Γάζα ἐρχόµαστε»
στήν Κοµοτηνή, µέ συριζέικη ὀργάνωση (καί ...προσέλευση). Ἐµεῖς
δέν τούς κάναµε, φαίνεται...
Ὁ Γ. Δελαστίκ σέ Ξάνθη - Κοµοτηνή
(10-11/5) χάρη στό Ἱδρυµα Θρακικῆς
Τέχνης & Παράδοσης. Θέµα “Οἰκονοµική κρίση καί ἐθνικά θέµατα”.
Ἄλλη µιά Πρωτοµαγιάτικη παρωδία, µέ δύο µαζώξεις 60 ἀτόµων
(τά 2/3 φοιτητές) καί τούς Κοµοτηναίους στίς ἐξοχές
Εἴπαµε, δέν γίνεται τό νέο κρασί νά
µπεῖ σέ παλιά βαρέλια. Κι ἀκόµα
βαρέλι γιά τή σοδειά πού ἔρχεται
δέν βρέθηκε...

