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Γιορτή γιά τήν κατάκτηση τῆς Θράκης
ἀπό τούς Ὀθωµανούς!
Μέ τόν πιό ἐπίσηµο καί προκλητικό τρόπο οἱ τουρκόφρονες τῆς περιοχῆς καί
ὁ Τοῦρκος Πρόξενος αὐτοπροσώπως
γιόρτασαν πρό ἡµερῶν στό χωριό
Δαρµένη τῆς Κοµοτηνῆς τήν κατάκτηση
τῆς Θράκης ἀπό τούς Ὀθωµανούς πρίν
ἑπτά αἰῶνες! Τίµησαν, λέει, τή µνήµη
ἐννέα ἡρώων πού ἔπεσαν στήν πολεµική
έκείνη ἐπιχείρηση καί ἐπίκειται κι ἄλλη
τέτοια γιορτή!
Παρόντες; Ὅλοι σχεδόν οἱ ἐπαγγελµατίες Τοῦρκοι τῆς Ροδόπης: Ἀπό τόν
βουλευτή Ἀχµέτ Χατζηοσµάν µέχρι
τόν τουρκοµουφτή Ἰµπράµ Σερήφ κι
ἀπό τόν δήµαρχο Φιλύρας Χασάν Κιασήφ µέχρι τόν ἀντινοµάρχη Μεχµέτ
Δεβετζήογλου. Χώρια ὅσοι ἦρθαν ἀπό
τήν Τουρκία γιά τήν «γιορτή» αὐτή:
δήµαρχοι, τ. βουλευτές, κοµµατικά στελέχη τοῦ ΑΚΡ κτλ. (βλ. σελ. 7)

Στίς 26 Μαΐου ὁ «Α»
στόν Χολαργό
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Ὁ Σέρβος Χρυσόστοµος
Σµύρνης στόν «Α»
Καθώς ἡ νεοταξίτικη
λοιµική ἐπιβάλλεται
καί στή Σερβία - διά
τῆς
κυβερνήσεως
Τάντιτς καί ὄχι µόνο
- ἐλάχιστες φωνές
µένουν
ζωντανές
καί τίµιες στή χώρα.
Ἴσως ἡ κορυφαία
τέτοια
περίπτωση
εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος
Ράσκας καί Πρίζρεν
Ἀρτέµιος Ραντοσάβλιεβιτς, πού ἀνα
δείχθηκε τά τελευταῖα
11
(µαῦρα)
χρόνια ὡς ἀληθινός
ἐθνάρχης τῶν Σέρβων τοῦ Κοσσυφοπεδίου.
Ὁ Σεβασµιώτατος, πού βρίσκεται πλέον στό
στόχαστρο (καί) τῆς σερβικῆς ἱεραρχίας, καθώς χαλάει
τή σούπα τῆς δυτικῆς ἐπιβολῆς στή Σερβία καί τοῦ
ἐξανδραποδισµοῦ τῶν Σέρβων ἀπό τήν ἱστορική τους
κοιτίδα, µίλησε στόν «Ἀντιφωνητή» γιά τό αὔριο τοῦ λαοῦ
του µά καί γιά τήν περίπτωση τοῦ π. Συµεών Διλόφσκι
πού κρατεῖται στή Θεσσαλονίκη, ἀφοῦ ἐκκρεµεῖ αἴτηµα
ἔκδοσής του στίς σερβικές Ἀρχές (βλ. σελίδα 9)

Ἀποκλειστικότητα τοῦ skymnos.blogspot.com
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«Θράκη 2010,
µιά ἰδιότυπη τουρκοκρατία»
µέ ὁµιλητές τούς:
- Κώστα Καραΐσκο, διευθυντή
τοῦ «Ἀντιφωνητῆ»
- Νεοκλή Σαρρή, καθηγητή
Παντείου Πανεπιστηµίου
- Ἄκη Κοσώνα, δηµοσιογράφο
- Γιῶργο Καραµπελιά, συγγραφέα
κι ἐκδότη («Ἄρδην», «Ρήξη»)
Ἡ ἐκδήλωση θά πραγµατοποιηθεῖ
τήν Τετάρτη 26 Ἀπριλίου στίς 7:30
τό ἀπόγευµα, στό πνευµατικό
κέντρο «Σήµαντρο» στόν Χολαργό,
Ἐλ. Βενιζέλου 59Α (4η στάση
Χολαργοῦ ἀπό λεωφ. Μεσογείων)
Πληροφορίες: 210 6546742
Ἐξυπακούεται ὅτι θά εἶναι µεγάλη
χαρά γιά µᾶς νά δοῦµε φίλους καί
συνδροµητές µας ἀπό τήν Ἀθήνα,
µέ τήν εὐκαιρία τῆς ἀνωτέρω
ἐκδήλωσης. Εὐχαριστοῦµε τόν
Δηµήτρη Παπαλεωνίδα γιά
τήν τιµητική πρόσκληση καί
εὐελπιστοῦµε ὅτι, πέρα ἀπό τήν
ἀνταλλαγή ἀπόψεων, θά ἔχουµε καί
τήν χαρά τῆς συνάντησης µαζί σας.

Ἑκατοντάδες λαθροµετανάστες καθηµερινά διαβαίνουν τόν Ἕβρο καί παραδίδονται
στίς Ἀρχές, σέ µία τραγική ἐπιδείνωση
τῆς κατάστασης. Καταγράφονται - ἀνεξαρτήτως τοῦ τί θά δηλώσουν! - ὅλοι ὡς
Ἀφγανοί, Σοµαλοί ἤ Παλαιστίνιοι (βλ.
ἀνωτέρω), ὥστε νά θεωρηθοῦν προερχόµενοι ἀπό ἐµπόλεµες χῶρες καί ἐντός 4
ἡµερῶν ἐπιβιβάζονται σέ λεωφορεῖα πού
τούς µεταφέρουν στήν Ἀθήνα.
Καθηµερινά σχεδόν ἀπό τήν Ὀρεστιάδα
καί τήν Ἀλεξανδρούπολη ἄνω τῶν 500
ἀνθρώπων µπαίνουν στή χώρα, καί ἀπό
τή µέρα πού ἄλλαξε ἡ κυβέρνηση καµµία
προσπάθεια ἀνάσχεσής τους δέν γίνεται!
Συνέχεια στή σελίδα 6

Μία µοναδική ἀποκλειστικότητα µοιράζεται σήµερα
µαζί µας ὁ κορυφαῖος µπλογκίστας τῆς χώρας, τοῦ
skymnos.blogspot.com, πού ἀφορᾶ τήν διάσωση τῆς
ἑλληνικῆς οἰκονοµίας µέ τήν ἀνεύρεση ρευστοῦ
στίς διεθνεῖς ἀγορές. Ποιός λέτε µᾶς ἔσωσε; Ὁ κάθε
µαλακογιῶργος; Χά! Ὄχι, βέβαια! Τήν διεθνή βοήθεια
ἐξασφάλισε γιά τήν πατρίδα µας ὁ νοµάρχης Ἕβρου
Νῖκος Ζαµπουνίδης. Θυµᾶστε πού µᾶς εἶχε φέρει τόν
Γιόζεφ Ἄκερµαν τῆς Ντόιτσε Μπάνκ πέρυσι (βλ. φωτό)
καί τόν βράβευσε; Τότε πού ὅλοι ἐµεῖς οἱ πτωχοί τῷ
πνεύµατι λέγαµε ὅτι πρόκειται µόνο γιά δηµόσιες
σχέσεις χωρίς τήν παραµικρή οὐσία; Καί τώρα πού
ὅλοι µιλᾶνε γιά ὑπερκέρδη τριµήνου τῆς DB ἀπό
κερδοσκοπία σέ βάρος µας; Ἔ, διαβάστε στή σελίδα
9 τό τηλεφώνηµα τῶν δύο ἀνδρῶν πού ὑπέκλεψε ὁ
δαιµόνιος σκῦµνος καί θά µάθετε τήν πάσα ἀλήθεια...
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Εις τους ελληνικούς αιώνας
των αιώνων…
Τι πρέπει να συμβεί σ’ αυτήν
τη χώρα για να επέλθουν επιτέλους
ουσιαστικές εξυγιαντικές αλλαγές στο
κοινωνικοπολιτικό σύστημα; Από τον
Δεκέμβρη του 2008 στον Μάιο του 2010
φαίνεται να μην έχει αλλάξει τίποτα.
Οι συνθήκες ειρωνικά πανομοιότυπες.
Οι τραγωδίες επαναλαμβάνονται με
την απώλεια ανθρώπινων ζωών: πριν
από ενάμιση χρόνο ήταν ένας έφηβος.
Σήμερα τρεις νέοι άνθρωποι στην πιο
δημιουργική ηλικία, μεταξύ των οποίων
μία έγκυος. Οι πρωταγωνιστές του
πολιτικού σκηνικού εξακολουθούν να
επιπλέουν στην αφασική
τους απάθεια. Συνεχίζουν
στον δρόμο που μόνοι τους
επέλεξαν, χωρίς καμία λαϊκή
ετυμηγορία, σαν να μην
τρέχει τίποτα. Παράλληλα,
ομάδες
αυτόκλητων
«τιμωρών»
περιφέρουν
τις λεηλασίες και τις
πυρπολήσεις τους κατά
δικαίων και αδίκων, μετά
την «επιτυχημένη» εξαγωγή
τους από το πολυτεχνείο,
τους κάδους απορριμμάτων και τα
γήπεδα. Οι μέσοι πολίτες, υπό την
πίεση του σύγχρονου ελληνικού
κερδοσκοπικού κατεστημένου, το οποίο
υποβαθμίζει συνεχώς την αξία τους,
και των άγνωστων(;) προθέσεων και
ταυτότητας βανδάλων, περιέρχονται σε
ασφυκτικό αδιέξοδο.
Είναι ποτέ δυνατόν τη λύση
στο αδιέξοδο να την παράσχουν οι ίδιοι
που το προκάλεσαν; Ο λόγος δεν αφορά
μόνο το πολιτικό κατεστημένο αλλά και
τους παράγοντες που αυτό υπηρετεί.
Ο τραγικός θάνατος τριών υπαλλήλων
της τράπεζας «Marﬁn Egnatia» στο
υποκατάστημα τής Σταδίου, εναντίον
του οποίου εκτοξεύτηκε μολότοφ, δεν
νομιμοποιεί σε καμία περίπτωση τους
ιδιοκτήτες της τράπεζας να προβαίνουν
σε κατανομή ευθυνών εξαιρώντας
προκλητικά τον εαυτό τους. Πόσο
θράσος πρέπει να ’χει ο κ. Βγενόπουλος
για να παραδίδει μαθήματα πολιτικού
ήθους, επιτιθέμενος μ’ ανακοινώσεις
τύπου διαγγέλματος στο ίδιο σύστημα
του οποίου είναι κινητήριος τροχός;
Δεν δικαιούται ο κ. Βγενόπουλος να
«οργίζεται» για τα «ξύλινα πολιτικά
λόγια και τις αντιδικίες σκοπιμότητας
ορισμένων πολιτικών στη Βουλή»,
καταλογίζοντάς τους ευθύνη «ηθικών
αυτουργών», οι οποίοι «δυστυχώς δεν
θα τιμωρηθούν ποτέ» (5/5/2010). Δεν
δικαιούται να «οργίζεται» όχι γιατί
το πολιτικό σύστημα δεν είναι όντως
ο ηθικός αυτουργός του εγκλήματος,
μα γιατί, όπως προαναφέρθηκε, ο κ.
Βγενόπουλος είναι ο προστατευόμενος
του συστήματος, άρα συνυπεύθυνος.
Δεν
χρειαζόταν
να
κυκλοφορήσει στα μέσα ενημέρωσης
η καταγγελία εργαζόμενης στη Marﬁn,
όπου αποκαλυπτόταν η τρομοκρατική
απαγόρευση της τράπεζας στους
εργαζομένους τόσο να απεργήσουν, όσο
και να εγκαταλείψουν το κατάστημα, αν
και ο κίνδυνος από την – κυριολεκτικά,
όχι
μεταφορικά
–
φλεγόμενη
διαδήλωση ήταν ολοφάνερος. Ούτε
χρειαζόταν να γνωστοποιηθεί το όνομα

της εργαζόμενης. Όσοι διατηρούν
στοιχειώδη επαφή με την πραγματικότητα
των ιδιωτικών τραπεζών γνωρίζουν το
κλίμα «εργασίας». Η ουσία έγκειται
στο γεγονός πως αν οι τριτοκοσμικές
εργασιακές συνθήκες εφαρμόζονται με
στόχο την αχαλίνωτη κερδοφορία του
μεγαλοεπιχειρηματικού κύκλου, τούτο
συμβαίνει μόνο χάρη στην υπόθαλψη
του εν λόγω κύκλου απ’ το πολιτικό
σύστημα. Το πολιτικό σύστημα είναι
εκείνο που ανέχεται όποια άνομη
κερδοσκοπική πρακτική επιβάλλουν
οι τράπεζες στους υπαλλήλους τους

προς άγρα πελατών. Το πολιτικό
σύστημα είναι εκείνο που εκχώρησε
την Ολυμπιακή στον ιδιώτη χωρίς
τους υπεράριθμους υπαλλήλους της,
άρα εξυγιασμένη, δηλαδή κερδοφόρα.
Το πολιτικό σύστημα ανέχτηκε το
καρτέλ των γαλακτοβιομηχανιών κι
εξακολουθεί ν’ ανέχεται την κοροϊδία
της δήθεν μείωσης των τιμών στο γάλα,
τη στιγμή που εκτοξεύονται οι τιμές
στα τυριά και στα γιαούρτια. Ποιοι
ωφελούνται απ’ το παιχνίδι; Ας λείπουν,
λοιπόν, οι αφ’ υψηλού ηθικολογικές
καταγγελίες του κ. Βγενόπουλου, και
κάθε άλλου ταξικού συνοδοιπόρου του.
Είναι
εμφανές
ποιοι
εξυπηρετούνται από το σύστημα.
Η υπόθεση της Siemens, άλλωστε,
κατέδειξε εμφανώς τις σχέσεις
αλληλοεξυπηρέτησης
και
αλληλοσυντήρησης
μεταξύ
του
μεγαλοεπιχειρηματικού
και
του
πολιτικού κόσμου. Από εδώ ο πολίτης
δεν μπορεί να περιμένει τίποτα. Τότε
όμως από πού να περιμένει; Σε μια
κρίσιμη καμπή των πολιτικοοικονομικών
εξελίξεων, που ο κοινωνικός ιστός θα
’πρεπε να χαρακτηρίζεται από ενότητα
και συνοχή, προκαλούν ανατριχίλα
οι μαρτυρίες από την τραγωδία της
«Marﬁn». Σύμφωνα με τις μαρτυρίες,
τη στιγμή της πυρπόλησης πολλοί
διαδηλωτές έξω από την τράπεζα
αποδοκίμαζαν τους υπαλλήλους της
που κινδύνευαν από τις φλόγες, επειδή
εκείνοι δεν συμμετείχαν στην απεργία!
Πρόκειται για το απόλυτο σκηνικό
αναλγησίας, αιμοβορίας, κυνισμού,
ηθικού εκπεσμού κι αποσάθρωσης…
Ποιος, αλήθεια, είναι τόσο
ακέραιος ηθικά, ώστε να μέμφεται
ειδικά τους ανθρώπους τούτους, που
εργάζονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
υπό καθεστώς διαρκούς ομηρίας;
Πόσο εύκολη είναι η διαμαρτυρία
για έναν δημόσιο υπάλληλο, για έναν
επαγγελματία που την επομένη θα
ανοίξει και πάλι το κατάστημά του,
και για έναν ιδιωτικό υπάλληλο που
απροσχημάτιστα τρομοκρατείται; Ο

τελευταίος αναμφίβολα γνωρίζει πως
η κατάκτηση μίας θέσης εργασίας,
στην πλειονότητα των περιπτώσεων,
προϋποθέτει επάρκεια προσόντων,
αγωνία κι ανασφάλεια. Ο δημόσιος
υπάλληλος που διορίστηκε πριν από την
ίδρυση του Α.Σ.Ε.Π., και σε αρκετές
περιπτώσεις και μετά απ’ αυτήν, τι
ακριβώς γνωρίζει σχετικά με την
επαγγελματική αποκατάσταση; Μήπως
ότι επιτυγχάνεται χάρη στο πλεύρισμα
των κομματικών μηχανισμών, και
με μοναδικό προσόν την κομματική
ταυτότητα; Με κριτήριο την ευκολία και
την ασφάλεια είναι απλό να διεκδικεί
κανείς τα κεκτημένα του. Το ζητούμενο
όμως εδώ δεν είναι ο διχασμός και η
καταβαράθρωση των εργαζομένων που
δεν τολμούν να απεργήσουν, αλλά η
κατανόηση κι ο αγώνας ακόμη και για
λογαριασμό τους.
Μαθημένοι
ωστόσο
οι
περισσότεροι να πορευόμαστε σε
λεωφόρους ανέσεων, διολισθαίνουμε
αβασάνιστα σε τιμητές ανθρώπων
υποταγμένων στην ανάγκη. Και
διολισθαίνουμε εκ του ασφαλούς,
καθώς το «δικό μας σύστημα» θα ’ναι
πάντα στη θέση του να μας στηρίζει:
το σύστημα των πελατειακών σχέσεων
κομμάτων και ψηφοφόρων. Αλήθεια,
μέσα στο άθλιο πελατειακό πολιτικό
σύστημα, απ’ το οποίο απουσιάζει
κάθε ουσιαστικός έλεγχος, πόσοι
θα τολμούσαν να δηλώσουν αθώοι;
Πόσοι δεν επιδίωξαν ποτέ τους κάποια
εξυπηρέτηση; Πόσοι δεν επιζήτησαν
σύμβαση εργασίας ή διορισμό στο
δημόσιο; Πόσοι δεν μεταχειρίστηκαν
πολιτικές γνωριμίες για να εργαστούν
έστω και στον «επισφαλή» ιδιωτικό
τομέα; Πόσοι δεν χρησιμοποίησαν
τον κομματικό συνδικαλισμό για να
πετύχουν μετάθεση ή απόσπαση;
Πόσοι δεν εξασφάλισαν αναρρωτικές
άδειες που δεν αντιστοιχούσαν σε
πραγματικό πρόβλημα; Πόσοι δεν
διεκδίκησαν ευνοϊκή μεταχείριση
κατά τη στρατιωτική τους θητεία;
Και πόσοι δεν δοκίμασαν – χωρίς να
υπολογίζονται καν οι μεγαλόσχημοι
επιτήδειοι που λεηλατούν το δημόσιο
– να εξοικονομήσουν έστω κάποιο
απειροελάχιστο
κέρδος,
ακόμη
και βγάζοντας φωτοτυπίες στα
μηχανήματα των δημόσιων υπηρεσιών
ή χρησιμοποιώντας τα υπηρεσιακά
τηλέφωνα
για
προσωπικές
ανάγκες;
Να λοιπόν από πού πηγάζει
η πλημμύρα απύθμενου θράσους
στη νεοελληνική κοινωνία: από
τις πελατειακές σχέσεις. Οι
πελατειακές σχέσεις καταλύουν
κάθε νομιμότητα κι επιβαρύνουν
οικονομικά την πολιτεία μέσα από
την ανεξέλεγκτη σπατάλη. Συνάμα
αποτελούν την κοινή συνισταμένη
καί των δύο αντιπαρατιθέμενων
ομάδων στην παρούσα κρίση:
καί των μεγαλοεπιχειρηματιών
καί των απλών εργαζομένων
που πλήττονται από τα μέτρα,
με κίνδυνο να βρεθούν ακόμη
κι άνεργοι. Το τραγικό είναι πως
η συνισταμένη αυτή, που στην
πραγματικότητα συνιστά την
ταφόπλακα της νεοελληνικής
κοινωνίας, εκλαμβάνεται από τις
προηγούμενες ομάδες, και παρά τα
ετερόκλητα χαρακτηριστικά τους,

σαν μελλοντική τους ελπίδα, σαν αγΕλλάδα που προσφέρεται για άρμεγμα!
Πώς όμως θα συνεχίσει ν’ αποδίδει η
αγελάδα, όταν περιτριγυρίζεται από
λύκους έτοιμους όχι απλώς να την
αρμέξουν μα να την κατασπαράξουν,
και μάλιστα από λύκους που δεν
αντιλαμβάνονται το στοιχειώδες, ότι
δηλαδή είναι κενό νοήματος να ελπίζουν
σε κάτι που το απομυζούν, οδηγώντας
το σε εξάντληση και κατάρρευση;
Είναι δυνατόν ποτέ ν’ αλλάξει
η παραπάνω αρρωστημένη νοοτροπία;
Ας
ανεμίζει
ο
πρωθυπουργός
για σημαία του την αξιοκρατία
υποσχόμενος πως θα την εφαρμόσει.
Ας βαυκαλίζονται οι αναλυτές ότι η
παρούσα κρίση θα προκαλέσει την
κατάρρευση του μεταπολιτευτικού
πολιτικού συστήματος, όπως συνέβη
σε αντίστοιχες περιπτώσεις άλλων
χωρών. Στην Ελλάδα δεν θ’ αλλάξει
το σκηνικό, γιατί είναι αδύνατο να
υπάρξει εναλλακτική πρόταση: κανένας
σοβαρός άνθρωπος δεν πρόκειται να
εκθέσει τον εαυτό του επιφυλάσσοντάς
του τη γελοιοποίηση μέσα από την όποια
σύγκρουση με το ανίατο περιβάλλον· το
πολύ πολύ να εκφραστεί η δυσαρέσκεια
με αποχή από τις κάλπες, γεγονός
όμως που δεν θα επηρεάσει τη δύναμη
των κομμάτων. Προπάντων όμως το
σκηνικό δεν θ’ αλλάξει, γιατί η ελπίδα
μιας βολεμένης οικονομικοπολιτικής
κλίκας και μιας βολεμένης κοινωνίας
θα είναι πάντα η πλάγια εξυπηρέτηση
μέσω των νομοθετικών παραθύρων
που εντέχνως θα εξακολουθούν να
διατηρούνται ανοιχτά. Με πρωτεύοντα
εκ μέρους της κοινωνίας στόχο τη
συντήρηση της πρότερης κατάστασης,
φυσιολογικότερη πρόβλεψη τόσο για
το εγγύς όσο και το απώτερο μέλλον θα
ήταν να αναλάβει την πρωθυπουργία ο
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, με πρόεδρο
της Δημοκρατίας τον αειθαλή πατέρα
του κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Εις
τους ελληνικούς αιώνας των αιώνων…
Γιάννης Στρούµπας
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Ἀνα-γνώσεις
Ώρα αληθινής αλλαγής
Ο Στάθης Σ. στην «Ελευθεροτυπία» (8/5) εκθέτει το όνειρό του για τον τόπο μας:
«Ήρθε η ώρα για «μεγάλες αλλαγές στο μικρό κινέζικο χωριό» μας... Μια «ώρα» που
θα κρατήσει πολύ καιρό... Το καλεί η ανάγκη να βγουν στον αφρό, να δώσουν τον τόνο
κι εν τέλει να κάνουν κουμάντο -τουλάχιστον στον μικρό κοινωνικό περίγυρο του καθ’
ενός μας- οι φιλότιμοι Ελληνες, οι φιλόπονοι, οι εργατικοί. Είναι καιρός να πάρουν ξανά
στα σοβαρά τον λαό εκείνοι που νομίζουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν χάσει την αξιοπρέπειά
τους ή ότι έχουν υποταγεί στη μοίρα τους. Όχι μόνον να σας πάρουν στα σοβαρά αλλά
να σας φοβηθούν -εκείνοι που μόνον ο φόβος τούς κάνει να δείχνουν σεβασμό. Εκείνοι
που ακόμα κι αν μετανιώσουν, πρέπει να πληρώσουν για τα έργα τους, όταν ακόμα
δεν σας σέβονταν. Οι υβριστές. Ο καιρός, βαρύς και βλοσυρός, απαιτεί κάθαρση. Και
η κάθαρση για τους υβριστές σημαίνει νέμεση, ενώ για τους υβρισθέντες σημαίνει μια
εκ νέου απόπειρα οργάνωσης της ελευθερίας τους. Τιμωρήστε τη χαμηλή διαφθορά:
σας ζήτησε φακελάκι ένας υβριστής του Ιπποκράτη γιατρός; ξεφτιλίστε τον! Σας ζήτησε
μίζα ένας λεχρίτης υπάλληλος σε μια Εφορία; βουτήξτε τον απ’ τον γιακά! Αντιθέτως,
επαινέστε τον φιλότιμο καθηγητή, πείτε την καλή κουβέντα για τον τίμιο μαγαζάτορα, τον
σωστό υδραυλικό, τον εμπνευσμένο επιχειρηματία. Κράξτε τα κομματικά φερέφωνα, τους
επαγγελματίες συνδικαλιστές, αρνηθείτε τον ρόλο του πελάτη που θέλει να «διορίσει την
κορούλα του», μην υποκύπτετε στη διαφθορά για να «κάνετε τη δουλειά σας» - σας την
κάνουν έτσι τη δουλειά εκείνοι, αλλά αλλιώς.
Μη συμβιβάζεστε πλέον με τα κακώς κείμενα γύρω μας, διότι «εσείς θα σώσετε τον
κόσμο». Τέλος στα ωχαδερφέ κι ασεγιαύριο, οι καιροί ου μενετοί. Οργανωθείτε οι
φιλότιμοι, βάλτε πλάτη ο ένας στον άλλον για να μη μας πιάνουν τον κώλο οι πονηροί.
Τιμωρήστε την υψηλή διαφθορά: μαυρίστε στις εκλογές αλλά και καθημερινώς παντού,
στον δρόμο, στα μπλογκ, στους καφενέδες, αυτούς που σας τα έφαγαν στο Χρηματιστήριο,
στα ομόλογα, στις μίζες, με τη φοροδιαφυγή τους. Μαυρίστε τούς πολιτικούς που έφεραν
τη χώρα έως εδώ και τώρα απειλούν να την κατεβάσουν στον Άδη. Ξέρετε ποιοι είναι,
αφήστε τις αυταπάτες σας που έθρεψαν τις απάτες τους.
Απαλλαγείτε απ’ τους κομπλεξικούς. Νεοφιλελεύθερους κι «αριστερούς» - αυτούς που
επικρότησαν τους βομβαρδισμούς των λαών και τις πάσης φύσεως αμερικανιές, αυτούς
που με αλαζονεία σάς χαρακτηρίζουν «ελληνάρες» ή «εθνικιστές» μόνον και μόνον
επειδή αγαπάτε την πατρίδα σας. Ταυτοχρόνως πατήστε κάτω τους ξενοφοβικούς, τους
φασίστες και τους εθνικιστές. Πατριωτισμός σήμερα είναι η απόκρουση του εθνικισμού.
Πατριωτισμός σήμερα είναι η διαδήλωση, η διαμαρτυρία, για το μεροκάματο, την
αξιοπρέπεια, το καλό σχολείο. Κόψτε και κάψτε τις πιστωτικές σας κάρτες. Βγείτε σιγά σιγά
από τη διά βίου σκλαβιά. Τρίξτε τα δόντια στις τράπεζες, απειλήστε τες με την απαίτηση
της σεισάχθειας. Συμπαρασταθείτε ο ένας στον άλλον και συμπαραταχθείτε....»
Τουρκικές προτάσεις αφοπλισμού
Στo defencenet.gr (11-5) το σχόλιο στις τούρκικες συριζολογίες:
«Για άλλη μία φορά ο Τούρκος υπουργός Επικρατείας Egemen Bagis προτείνει σε
συνέντευξη του αυτή την φορά στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ την “αμοιβαία μείωση των
εξοπλισμών”. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το δημοσίευμα ο Τούρκος υπουργός «ένας
από τους λόγους που η οικονομική κρίση χτύπησε την Ελλάδα είναι και η κούρσα των
εξοπλισμών με την Τουρκία». (...) Αν και τα λόγια του Τούρκου υπουργού ακούγονται
ωραία στα αυτιά του μέσου Έλληνα πίσω από αυτά τα λόγια κρύβονται αρκετά ψέματα
και πολλές κεκαλυμμένες αλήθειες. Πρώτα από όλα με βάση τα στοιχεία που δίδονται
κάθε χρονιά οι δαπάνες του ελληνικού κράτους για την αγορά νέων οπλικών συστημάτων
δεν ξεπερνούν το 0,8% του ΑΕΠ. Αν τώρα, στο ποσό αυτό προστεθούν οι δαπάνες για
μισθούς συντάξεις, τα λειτουργικά έξοδα όπως καύσιμα, ανταλλακτικά, αναλώσιμα υλικά
καθημερινής χρήσης, κλπ τότε πράγματι οι δαπάνες αγγίζουν το 2,8% του ΑΕΠ. Όμως
άραγε μπορεί να οδηγηθεί μία χώρα σε οικονομική κρίση όταν δαπανά το 0,8 % του ΑΕΠ
της σε εξοπλισμούς; Διότι τα λοιπά έξοδα υπάρχουν και θα υπάρχουν ανεξαρτήτως αν
αγοράζουμε νέα μαχητικά ή νέα πλοία ή άρματα μάχης γιατί είναι πάγια έξοδα.
(...) Τα μαχητικά, τα άρματα μάχης, οι μονάδες επιφανείας τα υποβρύχια δεν τα βρίσκει
κανείς στο ράφι και τα αγοράζει όποτε χρειαστεί. Χαρακτηριστικά ακόμα και αν η ελληνική
κυβέρνηση αποφασίσει να αγοράσει νέες φρεγάτες για το ΠΝ για να αντικαταστήσει τις 10
παλαιές φρεγάτες (μέσης ηλικίας 30 ετών) Standard το πρώτο πλοίο της παραγγελίας θα
ήταν διαθέσιμο στο ΠΝ μετά από 6 χρόνια, με απλά λόγια το 2016. Και όλα αυτά όταν οι
Τούρκοι διαθέτουν ήδη υπεροπλία στο Αιγαίο με το γιγαντιαίο ναυπηγικό τους πρόγραμμα
σε εξέλιξη. Είναι πραγματικά αστείο κανείς να ακούει τον Τούρκο υπουργό να ισχυρίζεται
ότι οι δύο χώρες δεν χρειάζονται υποβρύχια, όταν μόλις πριν από 6 μήνες ανακοινώθηκε
το τελικό κόστος ναυπήγησης των 6 τουρκικών υποβρυχίων Τ214ΤΝ (2 δισ. ευρώ) και το
ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον μία δωδεκάδας τουρκικών εταιρειών και ερευνητικών
ιδρυμάτων στην ναυπήγηση των συγκεκριμένων υποβρυχίων. Αν όμως ο Τούρκος
υπουργός εννοεί και αληθινά πιστεύει αυτά που προτείνει, τότε γιατί η Άγκυρα δεν δείχνει
έμπρακτα την καλή της πρόθεση ακυρώνοντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα; Γιατί δεν
ενημερώνει ο Τούρκος υπουργός τις τουρκικές εταιρείες που προσδοκούν βιομηχανική
συμμετοχή στο πρόγραμμα της τάξης του 80% της αξίας της προμήθειας, ότι η ναυπήγηση
των σκαφών δεν είναι αναγκαία πλέον; Μήπως γιατί ξέρει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να
γίνει, δεδομένου των χρημάτων που έχουν επενδυθεί από τις τουρκικές εταιρείες για την
ανάπτυξη των συστημάτων που θα εγκατασταθούν στα νέα τουρκικά υποβρύχια 214;
Γιατί δεν ακυρώνει άμεσα την απόκτηση 100-120 μαχητικών F-35 κόστους τουλάχιστον
τα 10 δισ. ευρώ, έτσι ώστε να καταστεί “άνευ λόγου” το πρόγραμμα απόκτησης Νέου
Μαχητικού Αεροσκάφους της Π.Α. κόστους 4,5 δισ. ευρώ; Γιατί δεν ακυρώνει άμεσα
την ανάπτυξη του προγράμματος εγχώριας ανάπτυξης και κατασκευής του νέου άρματος
μάχης ALTAY; Πώς μπορεί ο υπουργός Επικρατείας της Τουρκίας να μας πείσει για τις
φιλικές προθέσεις της χώρας του όταν τα τουρκικά μαχητικά στην κυριολεξία ξυρίζουν
τις στέγες των σπιτιών στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου; Πως μπορεί ο «καλοπροαίρετος»
Τούρκος υπουργός να μας εξηγήσει γιατί το τουρκικό Ναυτικό αποφάσισε να δημιουργήσει
μόνιμη δύναμη διατήρησης της ασφάλειας στην Μεσόγειο;
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Λαµόγια Χωρίς Σύνορα
Καλά πού ὑπάρχει καί τό Διαδίκτυο
καί πληροφορούµαστε καµµιάν
ἀλήθεια γιά τό τί συµβαίνει
διεθνῶς. Ἔτσι µάθαµε ἀπό τό
σχετικό ἄρθρο τοῦ William Engdahl
πώς οἱ «Ρεπόρτερς χωρίς σύνορα»
(RSF), πού ἑδρεύουν στό Παρίσι,
πόθεν κονοµᾶνε.
Βεβαίως βλέποντας ποιούς κατηγοροῦν κάθε τόσο ὡς ἐχθρούς τῆς
ἐλευθεροτυπίας θά µποροῦσε
κάποιος νά ὑποθέσει βάσιµα πώς
εἶναι µία ἀκόµη ΜΚΟ τοῦ καθεστῶτος. Πράγµατι, στή φετεινή λίστα
τῶν RSF µέ τούς 40 «τυποφάγους»
ἡγέτες τοῦ κόσµου βλέπουµε τόν
Πούτιν, τόν Ἀχµαντινετζάντ, τόν
Λουκασένκο, τόν Κινέζο πρόεδρο
κτλ κτλ. Φυσικά λείπουν ὅλα
τά τσουτσέκια τῆς Οὐάσιγκτον
(Σαακασβίλι, Γιούσενκο, Μπακίεφ...)

Κι ἕνα κοινότυπο κουΐζ, εὔκολο
ὥς καί γιά τό γιωργάκι: Λέγεται
Ἕλενα Κέηγκαν. Ἔχει ἀµελητέα
ἐπιστηµονική παραγωγή, µηδενική
δικαστική ἐµπειρία ἀλλά ρεκόρ
συλλογῆς χορηγιῶν γιά τή Νοµική
τοῦ Χάρβαρντ ὅσο ἦταν πρύτανης.
Ἄ, παράλληλα ἄναβε πράσινο καί γιά
τά βασανιστήρια στίς ἀµερικάνικες
φυλακές - βλέπε καί τήν ἀνάδειξη τοῦ
ἀπολογητῆ τους, Τζάκ Γκόλντσµιθ
στήν σχολή ἐπί τῶν ἡµερῶν της. Γιατί
λοιπόν ὁ Ὀµπάµα τήν διόρισε ἰσόβιο
µέλος στό Ἀνώτατο ∆ικαστήριο τῶν
ΗΠΑ; Μήπως γιά τόν ἴδιο λόγο πού
ἔγινε ἐπισκέπτης καθηγήτρια στό
Χάρβαρντ µέ µόλις 2 ἐργασίες; Γιά τά
κάλλη της ἤ γιά τήν ...µεσανατολική
ἐθνοθρησκευτική της ρίζα;
(Ντάξει, δέν εἶναι αὐτή στή φωτό,
ἀλλά ἤθελα νά εἶµαι σίγουρος ὅτι θά
τό διαβάζατε...)

κι αὐτό δέν εἶναι σύµπτωση. Βάλθηκε
λοιπόν ὁ Ἔγκεντάλ νά βρεῖ τούς
χρηµατοδότες τῶν εὔπορων RSF. Ἡ
ἱστοσελίδα τους µιλοῦσε γιά πόρους
ἀπό ...πωλήσεις ἐκδόσεων, παρότι
πουθενά δέν δίνει τήν δυνατότητα
ἀγορᾶς τῶν ἐκδόσεων, οὔτε κἄν τίς
τιµές τους! Καί ποιός πληρώνει τήν
διαφηµιστική τους καµπάνια (πού
ὀργάνωσε ἡ κορυφαία φίρµα τῆς
ἀγορᾶς Saatchi & Saatchi); Σύµφωνα
µέ ὁµολογία τοῦ Ροµπέρ Μενάρ, γ.γ.
τῶν RSF, τό παραδάκι βάζει ὁ Σόρος
(µέ τήν Open Society Foundation), τό
Κογκρέσο µέ τό Ἐθνικό Ἵδρυµα γιά
τή Δηµοκρατία (ΝΕD), ἡ USAID, τό
Κέντρο γιά Ἐλεύθερη Κούβα (!) καί
ἄλλοι ἐραστές τῆς ἐλευθερίας τοῦ
λόγου.
Καλά, τό ξέρω ὅτι δέν ξιπαστήκατε,
ὅµως τό σηµειώνω χάριν τεκµηρίωσης. Γιά νά µή λένε κάποιοι ὅτι
συνωµοσιολογοῦµε...

Ἔχει ὅµως κρυφές χάρες...

Ἀβυσσαλέα Προπαγάνδα
Ὅλους τούς ἀπολογητές τοῦ
ἀνθρωποβόρου σιωνισµοῦ, µᾶς
τούς παρουσιάζουν ὡς «εἰρηνιστές»
κι «ἀνθρωπιστές» στά καθεστωτικά ΜΜΕ - ἀκόµα καί ἡ «Ἐλευθεροτυπία». Τελευταῖο παράδειγµα ἡ
δισέλιδη συνέντευξη τοῦ ἰσραηλινοῦ
καθηγητῆ Ἀβυσσάι Μαργκαλίτ
στήν
Κατερίνα
Οἰκονοµάκου
(8/5/10). Ἀφετηρία της τό βιβλίο τοῦ
λεγάµενου «Περί συµβιβασµοῦ καί
διεφθαρµένων συµβιβασµῶν», στό
ὁποῖο ὑποτίθεται πώς ἐκτίθενται οἱ
φιλοσοφικές καί καλά θέσεις του
γιά τήν «σύγκρουση» Παλαιστινίων
- Ἰσραηλινῶν (Σ.Σ.: Κατοχή; Ποιά
Κατοχή;).
Διαβάζουµε λοιπόν στόν διάλογο
γιά τόν «ἀρχετυπικό διεφθαρµένο
συµβιβασµό» τοῦ 1938 στό Μόναχο,
γιά τή «φύση τοῦ ναζισµοῦ», γιά τό
«αὐταρχικό καθεστώς τῆς Κίνας»,
γιά τήν «ἀνήθικη οὐδετερότητα»
τῆς Ἑλβετίας καί τῆς Σουηδίας
στόν Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο (!), γιά
τό ρατσιστικό κόµµα Γιόµπικ πού
µπῆκε στήν Οὑγγρική Βουλή, γιά
τίς «ἀνθρωπιστικές παρεµβάσεις»
πού ὀφείλει νά κάνει ἡ διεθνής
Κυνότητα ὅταν κάπου (π.χ. στή
Ρουάντα) παραβιάζονται τά ἀνθρώπινα δικαιώµατα...
Ἀπίστευτο µά ἀληθινό: ὅλη ἡ
συνέντευξή του, πλήν δύο καί

µοναδικῶν
ἐρωταποκρίσεων,
ἦταν ἄσχετη µέ τό Μεσανατολικό
θέµα πού βιώνει καί πού δῆθεν
τόν κέντρισε! Κι ἀφοῦ λοιπόν
ἀράδιασε ὅλες τίς καθεστωτικές
του µποῦρδες, τίς γκεµπελικές του
προπαγάνδες καί τίς φιλοσοφικές
του σκέψεις ἐπιπέδου 16χρονου
ἐφήβου, µᾶς τραβάει καί δύο
ἀπαντήσεις γιά τό Παλαιστινιακό:
Πρῶτον γιά τήν Ἱερουσαλήµ
ὅτι βλέπει «νά µετατρέπεται ἡ
ἐθνικιστική σύγκρουση σέ ἱερό
πόλεµο µέ ἀπόλυτες ἀπαιτήσεις
καί ἀπό τίς δύο πλευρές». Καί
δεύτερον γιά τή Γάζα ὅπου χαρακτηρίζει «ἐπεῖγον νά ἀνοίξουν
λίγο τά σύνορα προκειµένου νά
ἀρχίσει µιά ἐλεύθερη ροή εἰδῶν
πρώτης ἀνάγκης, µέ ἀντάλλαγµα
ἡ Χαµάς νά ἀπέχει ἀπό ἐπιθετικές
ἐνέργειες»!
Δέν θά σπαταλήσω χῶρο τῆς
ἐφηµερίδας µας γιά νά τόν χέσω
πατόκορφα, ὅπως θά τοῦ ἄξιζε,
δέν ἔχει νόηµα. Τό φέρνω µόνο ὡς
παράδειγµα τοῦ πῶς λειτουργεῖ ἡ
ἐπιστηµονικά ὀργανωµένη προπαγάνδα τοῦ Ἰσραήλ καί τοῦ πόσο
σηµαντικό θά ἦταν ἕνα πολιτιστικό
ἐµπάργκο (καί στή χώρα µας) κατά
τοῦ σιωναζιστικοῦ µορφώµατος.
Ποιά ὅµως ἀπό τίς «κότες» τῆς
Ἀθήνας νά τό τολµήσει...
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AFRICOM: Μιά ἱστορία τριῶν χρόνων
µά καί τριῶν αἰώνων
Τί
εἶναι
ἡ
AFRICOM,
πού
σχεδόν ποτέ δέν ἐµφανίζεται
στήν
διεθνή
εἰδησεογραφία;
Εἶναι κάποια φαντασίωση τῶν
συνωµοσιολόγων, κάποια φοβία τῶν
ἀντιαµερικανῶν, κάποια εὐλογία
τῆς παγκοσµιοποίησης;
Πάντως σίγουρα εἶναι ἡ πρώτη
περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση
τῶν ΗΠΑ ἐδῶ καί 25 χρόνια, πού
λειτουργεῖ ὑπό τόν στρατηγό
Γουίλιαµ Γουώρντ ἀπό τό 2007
στήν ἀφρικανική ἤπειρο καί ἔχει
ἐµπλέξει περί τίς 40 ἀπό τίς 53 χῶρες
τῆς µαύρης ἠπείρου. Ἡ ἀποστολή
της εἶναι - φυσικά! - εἰρηνική,
σταθεροποιητική,
ἐκπαιδευτική,
ἀναπτυξιακή καί ἄλλα τέτοια, στά
ὁποῖα µόνο κακοπροαίρετοι σάν τήν
Λιβύη τοῦ Καντάφι ἐξακολουθοῦν
νά ἀνθίστανται (καί ἡ Αἴγυπτος
ἀπέχει).
Πρόκειται γιά µία διοίκηση πού ἔχει
διαιρέσει τήν Ἀφρική σέ 5 ζῶνες
εὐθύνης: Βόρεια Ἀφρική (ἀπό Μαρόκο
µέχρι Τυνησία), Ἀνατολική (Κέρας
τῆς Ἀφρικῆς µέχρι Μαδαγασκάρη),
Δυτική (Ἀπό Δυτική Σαχάρα µέχρι

Νιγηρία), Κεντρική (Κονγκό, Τσάντ...)
καί Νότια (Ἀγκόλα, Ζιµπάµπουε,
Νοτιοαφρικανική
Ἕνωση).
Τό
Πεντάγωνο ἔχει ἐξασφαλίσει τήν
τεράστια στρατιωτική του βάση στό
Τζιµπουτί (Camp Lemonnier) ἀπό
τό 2003, ἀπέκτησε ναύσταθµο στίς
Σεϋχέλλες πέρυσι καί πρόσβαση σέ
διάφορα λιµάνια κι ἀεροδρόµια τῆς
ἠπείρου (σέ Κένυα, Μάλι, Μαρόκκο,
Ναµίµπια,
Σενεγάλη,
Τυνησία,
Οὐγκά-ντα,
Ζάµπια,
Αἰθιοπία,
Ρουάντα...),
ἐνῶ
τό
ἀρχηγεῖο
παραµένει στή Στουτγάρδη. Οἱ
προτάσεις γιά τήν µεταφορά του
εἶναι τρεῖς: Αἰθιοπία, Λιβερία,
Μαρόκκο.
Προϊόν τῆς ἀµερικανικῆς αὐτῆς
δραστηριότητας εἶναι ἡ Ἀφρικανι-κή
Δύναµη Ἐπιφυλακῆς τῆς Ἀφρικανικῆς Ἕνωσης*, τήν ὁποία ὀργάνωσαν, ἐκπαίδευσαν καί διευθύνουν
τό ΝΑΤΟ, τό Πεντάγωνο καί ἡ ΕΕ.
Ἡ Δύναµη θά ἀποτελεῖται ἀπό
πέντε µονάδες τῶν 4-5 χιλιάδων
ἀνδρῶν καί θά δρᾶ κατά τό
πρότυπο πού εἴδαµε στή Σοµαλία,
µέ στόχο νά µπορεῖ νά παρέµβει

Προβοκάτσιες...

Τό 1962 ὁ Κέννεντυ ἀπορρίπτει
τήν πρόταση τῶν ὑπηρεσιῶν του γιά
τήν Ἐπιχείρηση Northwoods (βύθιση
ἀµερικανικῶν πλοίων, κατάρριψη ἐµπορικῶν ἀεροπλάνων, ἀνατινάξεων σέ
πόλεις τῶν ΗΠΑ...) πού θά ἔδιναν τήν
ἀφορµή ἐπέµβασης στήν Κούβα.
Τό 1964 στόν Κόλπο τοῦ Τόνκιν ἡ
ὑποτιθέµενη ἐπίθεση κατά τῶν πολεµικῶν
πλοίων USS Maddox καί USS Turner Joy
ἔδωσε στόν Τζόνσον τό ἐλεύθερο γιά τήν
ἐπίθεση κατά τοῦ Βορείου Βιετνάµ.
Τό 2001 οἱ ἐπιθέσεις τῆς 11ης
Σεπτεµβρίου, πού εἶναι ἀδύνατον νά
ἔγιναν χωρίς τήν ἐνεργό συµµετοχή
ἀµερικανικῶν καί ἰσραηλινῶν ὑπηρεσιῶν,
δροµολόγησαν τούς πολέµους κατά τοῦ
Ἀφγανιστάν καί τοῦ Ἰράκ.
Μά δέν εἶναι µόνο οἱ ΗΠΑ ἤ
ἡ ναζιστική Γερµανία πού ἐπιδίδονταν
στό σπόρ. Τό Ἰσραήλ παραδέχθηκε
ὅτι οἱ ἐπιθέσεις κατά ἀµερικανικῶν
διπλωµατικῶν στόχων στήν Αἴγυπτο τό
1954 ἦταν δική του δουλειά. Ὁ πρώην
πρόεδρος τῆς Ἰνδονησίας Ἀµπντουραχµάν
Οὐαχίντ ἀπέδωσε τίς ἐπιθέσεις τοῦ
2002 στό Μπαλί, µέ τούς 200 νεκρούς,
στίς µυστικές ὑπηρεσίες τῆς χώρας
του. Ὁ Ἰταλός πρώην πρωθυπουργός
καί ἐπικεφαλῆς τῆς ἀντικατασκοπείας
Gianadelio Maletti, ἀποκάλυψε ὅτι πίσω
ἀπό τήν ἀκροδεξιά τροµοκρατία τῆς
δεκαετίας τοῦ ‘70 ἦταν ἡ CIA πού ἤθελε νά
ἀποτρέψει τήν ἄνοδο τοῦ Κοµµουνιστικοῦ
Κόµµατος τῆς χώρας.
Ὅσο γιά τίς µέρες µας, τί νά
πρωτοπεῖ κανείς γιά τό θέατρο τοῦ
παραλόγου µέ τήν «Ἀλ Κάιντα» καί τόν
µαῦρο καβαλάρη της, τόν Μπίν Λάντεν;
Μόνο ἕνας κλινικά ἠλίθιος θά µελετοῦσε
τίς «ἐπιθέσεις» καί τίς διαδικτυακές
«ἀνακοινώσεις» της καί θά κατέληγε
στό συµπέρασµα πώς αὐτό τό πρᾶγµα
ὑφίσταται. Γιατί ὅµως τώρα ἐµπλέκουν τόν
Πακιστανό; Γιατί χρειάζονται καί κάποια
προσχήµατα προκειµένου νά διαλύσουν
τό Πακιστάν (γράφαµε πρό 15νθηµέρου),
παρουσιάζοντας τή δολοφονική τους
δραστηριότητα στήν περιοχή ὡς «πόλεµο
κατά τροµοκρατῶν». Τόσο ἁπλό.

Ἐπειδή τό καθεστώς συνεχίζει νά
προσβάλλει τή λογική µας µέ κρετινιές
τοῦ τύπου «πακιστανικῆς καταγωγῆς

τροµοκράτης παγιδεύει µέ ἐκρηκτικά
αὐτοκίνητο στήν Τάιµς Σκουέαρ τῆς Νέας
Ὑόρκης», δέν θά ποῦµε τό αὐτονόητο
- ὅτι δηλαδή µᾶλλον πρόκειται γιά µία
ἀκόµη σκηνοθεσία τῶν Ἀρχῶν κι ὅτι ὁ
τόσο συνεργάσιµος µετά τή σύλληψή του
(µπά!...) Σαχζάντ εἶναι ἄνθρωπός τους. Θά
κάνουµε µόνο µία διαδροµή στό παρελθόν
γιά νά θυµηθοῦµε τίς πιό καραµπινάτες
περιπτώσεις πού ἀποδείχθηκαν ὅτι ἦταν
προβοκάτσιες. Ἔτσι γιά νά σᾶς κλονίζει ἡ
µαζική πλύση ἐγκεφάλου τῶν ΜΜΕ...
Τό 1898 ξέσπασε ὁ ἀµερικανοϊσπανικός πόλεµος µετά τίς κατηγορίες
τῶν ΗΠΑ πώς ἡ Ἰσπανία ἀνατίναξε στό
λιµάνι τῆς Ἁβάνας τό πλοῖο τους USS
Maine.
Τό 1933 ὁ διάσηµος ἐµπρησµός
τοῦ Ράιχσταγκ, µιά βδοµάδα πρίν τίς
ἐκλογές, ἀποδόθηκε σέ κοµµουνιστές καί
ἄνοιξε τόν δρόµο τοῦ Χίτλερ πρός τήν
ἀπόλυτη ἐξουσία.
Τό 1939 ναζί µεταµφιεσµένοι σέ
Πολωνούς ἐπιτέθηκαν στόν παραµεθόριο
γερµανικό ραδιοφωνικό σταθµό τοῦ
Gleiwitz, δίνοντας τήν ἀφορµή γιά τήν
κήρυξη τοῦ Β’ Παγκοσµίου Πολέµου
Τό 1941 ὁ Ρούζβελτ προκαλεῖ τήν
ἰαπωνική ἐπίθεση στό Πέρλ Χάρµπορ, γιά
νά λάβει τήν ἀφορµή τῆς εἰσόδου στόν
πόλεµο πού ἐπιζητοῦσε. Μάλιστα κρύβει
ἀπό τόν στόλο τίς πληροφορίες πού
διαθέτει ὥστε οἱ ἀπώλειες νά εἶναι τόσες
πού θά ὑπερισχύσουν τοῦ εἰρηνιστικοῦ
πνεύµατος στόν λαό.

σέ «χαοτικές καταστάσεις» ἐντός
ἐλαχίστων ἡµερῶν ἀπό τή στιγµή
τῆς ἐκδήλωσής τους. Ἡ πολυεθνική
προέλευση
τῶν
στρατευµάτων
χρησιµοποιεῖται µάλιστα ὡς δεῖγµα
«ἱστορικῆς» προόδου τῆς µαύρης
ἠπείρου, καθώς συνυπάρχουν σ’
αὐτά δυνάµεις ἀπό κράτη µέχρι

χθές ἀλληλοσυγκρουόµενα!
Τό
ὅτι ὅλοι µαζί βρίσκονται ὑπό τήν
ὑψηλή ἐπιστασία τῶν Ἀµερικανῶν,
πού ἔχουν τά δικά τους σχέδια
καί συµφέροντα, δέν δείχνει νά
πολυαπασχολεῖ τούς ἰθαγενεῖς (κάτι
πού ἔχουµε δεῖ καί στά καθ’ ἡµᾶς µέ
τήν ἑλληνοτουρκική «φιλία»).

Κάπως ἔτσι τά πολεµικά πλοῖα τῶν
ΗΠΑ γιά πρώτη φορά βρίσκονται σέ
ὅλα τά κρίσιµα σηµεῖα τῆς Ἀφρικῆς:
τόσο στό γεωπολιτικά κρίσιµο Κέρας
τῆς ἀνατολικῆς Ἀφρικῆς, ὅσο καί
δυτικά στόν πλούσιο σέ πόρους
κόλπο τῆς Γουϊνέας. Παράλληλα ὁ
ἀµερικανικός στόλος ἐµφανίστηκε
στή Μοζαµβίκη γιά πρώτη φορά µετά
ἀπό 33 χρόνια καί στήν Τανζανία
µετά ἀπό 40 χρόνια, ἐνῶ τίς µέρες
αὐτές διεξήχθη στή Μεσόγειο ἡ
ναυτική ἄσκηση τῆς AFRICOM,
«Φοῖνιξ Ἐξπρές 2010», µέ σενάριο
«κατά στασιαστῶν».
Γιά ὅποιον βρίσκεται νοητικά πάνω
ἀπό τό γιωργακικό ἐπίπεδο, ἡ στόχευση τῶν ΗΠΑ στήν Ἀφρική εἶναι
ξεκάθαρη: Ἀφενός ὁ οἰκονοµικός,
στρατιωτικός καί πολιτικός ἔλεγχός
της κι ἀφετέρου ὁ ἀποκλεισµός ἀλλων
(π.χ. τῆς φιλόδοξης Κίνας) ἀπό τήν
περιοχή. Οἱ παλιοί ἀποικιοκρατικοί
ἀνταγωνισµοί
ἀναβιώνουν
µέ
νέους παῖκτες, µέ νέο λεξιλόγιο καί
σύγχρονη προβιά, ἀλλά µέ τούς
παλιούς, γνωστούς κανόνες.
Κ.Κ.

* Ἡ γραµµατεία τῆς Ἀφρικανικῆς
Ἕνωσης ἑδρεύει στήν Ἀντίς Ἀµπέµπα
τῆς Αἰθιοπίας

ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Η εκπληκτική τέχνη που έχει ξεφυτρώσει σε καλλιέργειες ρυζιού έξω από
το χωριό Ινακαντάτε στην Ιαπωνία δεν είναι δημιουργία εξωγήινων. Έχουν φυτευτεί
χάρη στη διάθεση και στο συνεργατισμό, την αγάπη των ιδιοκτητών γεωργικής
γης, δηλαδή δημιουργικών ανθρώπων που ασχολούνται επαγγελματικά με την
γη τους, αξιοποιώντας όσους πόρους κάποιοι άλλοι, κάπου αλλού, απαξιώνουν,
δικαιώνοντας όσους φρόντισαν να τους αφήσουν αποκοιμισμένους, ευνουχισμένους
και αποτελματωμένους.
Οι Ιάπωνες αγρότες
δημιουργώντας τα τεράστια
σχέδια στους ορυζώνες δεν
χρησιμοποιούν μελάνι ή βαφή.
Με 4 διαφορετικές ποικιλίες
ρυζιού που έχουν τοποθετηθεί
με ακρίβεια, καθώς τα
φυτά αναπτύσσονται, οι
λεπτομέριες του έργου τέχνης
αρχίζουν να διακρίνονται
και παραμένουν μέχρι τη
συγκομιδή του Σεπτεμβρίου.
Οι
δημιουργικοί
αυτοί
άνθρωποι χρειάστηκαν τουλάχιστον 9 χρόνια από το 1993, αβέβαιου αποτελέσματος συνεργατισμού, με αμέτρητες
συναντήσεις μεταξύ τοπικών κοινοτήτων,
των χωρικών, εργατών αγροτών. Τα
πρώτα χρόνια οι υπάλληλοι του γραφείου
του χωριού και οι αγρότες δημιούργησαν
ένα απλό σχέδιο του όρους Iwaki
κάθε χρόνο με τις λέξεις «Inakadate
χωριό κουλτούρας ρυζιού.» Το 2005 ο
συνεργατισμός, επέφερε ένα τεράστιο
σχέδιο κι ένα χρόνο μετά η συνέχεια έγινε
με τη βοήθεια της τεχνολογίας Η/Υ για
μεγαλύτερη ακρίβεια.
Η μεγαλύτερη Ιαπωνική αεροπορική
εταιρία (Japan Airlines) προσπάθησε να
χρησιμοποιήσει τα έργα για διαφήμιση
αλλά ο κοινοτάρχης του χωριού
αποφάσισε να αφαιρεθούν όλες οι διαφημίσεις από τα χωράφια γιατί τέτοια τέχνη
δεν αγοράζεται. Πάνω από 150.000 επισκέπτες έρχονται κάθε καλοκαίρι για να
θαυμάσουν τα εκπληκτικά
σχέδια.
Μπορείτε
να
φανταστείτε στη χώρα
μας μία τέτοια ομαδική
προσπάθεια, που δεν θα
είχε στόχο το οικονομικό
όφελος; Πόσοι άνθρωποι
θα βρίσκονταν άραγε με
αγάπη για τη δουλειά
τους, για το ωραίο, το
πρωτότυπο, το συλλογικό;

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 16-5-2010

5

Ἡ ὁμολογία τοῦ 15νθημέρου

Ἡ προστυχιά τοῦ 15νθημέρου

Ἡ ἀνακούφιση τοῦ 15νθήμερου

Ὁ Γιωργάκης τοῦ 15νθημέρου

«Ὅταν ἀνέλαβε τό ΠαΣοΚ τήν διακυβέρνηση, διαπίστωσε ὅτι µόνη ἐναλλακτική έπιλογή εἶχε νά προσφύγει
στό ΔΝΤ». Ὅταν αὐτά τά λέει ὁ ὑφ.
Οἰκ/κῶν Φ. Σαχινίδης, τί ψάχνουµε;

Ἦταν ἀναµφίβολα ἡ ἐπίθεση τοῦ
Καρατζαφέρη κατά τοῦ ΚΚΕ, µέ
τυµβωρυχικά «ἐπιχειρήµατα», σέ
ρόλο µπράβου τοῦ ἑλληνοκτόνου
καθεστῶτος. Καί σ’ ἀνώτερα!

Ἦταν ἡ πολυαναµενόµενη ἀποβολή
της ὡς ξένου σώµατος/καρκινώνατος
ἀπό τό κόµµα πού στήνει ὁ Σαµαρᾶς.
Κι ὅπως κάθε σωµατική ἀποβολή, µᾶς
προσέφερε µιά βαθειά ἀνακούφιση.

Ὁ πρωθυπουργός σας, βρέ! Τό παληκάρι αὐτό, ὁ γιός (καί ἐγγονός) τοῦ
µετανάστη, ὁ «ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων»
Τζέφρυ, ὁ πορθητής τῆς «Φαντασίας», ὁ χουλιγκάνος τοῦ Ἐρντογάν...

Διαδήλωση, γιόκ!

Στίς 10 Μαΐου η συγκέντρωση στο Χίλτον
κατά της έλευσης Ερντογάν (ομιλητές
οι Γ. Καραμπελιάς, Στ. Λυγερός, Χρ.
Λαζαρίδης), παρά τα ποικίλα εμπόδια
που «της προέκυψαν», ξεπέρασε κάθε
προσδοκία των οργανωτών, με άνω των
1.000 παρισταμένων. Στις 14 Μαΐου
στην πλατεία Κλαυθμώνος έγινε το
συλλαλητήριο που κάλεσε το ΑΡΔΗΝ μαζί
με πολλές ελλαδικές, κυπριακές, αρμενικές,
ποντιακές και κουρδικές οργανώσεις και
συλλογικότητες, με σκοπό την διαδήλωση
της αντίθεσης στη σουλτανική επίσκεψη
Ερντογάν μα και στην πολιτική υποτέλειας
της κυβέρνησης Παπανδρέου.
Στήν Κλαυθμώνος μαζεύτηκαν κάπου 2.000
άτομα, αφού η αστυνομία απαγόρευαν
την πρόσβαση στον χώρο. Κι αυτή δεν
ήταν η μόνη εκδήλωση αστυνομικής βίας:
κλούβες και αναρίθμητοι άνδρες των ΜΑΤ

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
απέκλεισαν τον χώρο και,
παρά την αρχική συμφωνία ότι
θα μπορούσε να γίνει πορεία
στη Βουλή, εγκλώβισαν τους
διαδηλωτές που κατάφεραν να
φτάσουν στη συγκέντρωση.
Τα
δακρυγόνα
ευτυχώς
δεν προκάλεσαν θύματα.
Έτσι
συμπληρώθηκαν
οι
προβοκάτσιες
του
Καρατζαφέρη και η καραντίνα
των ΜΜΕ, που αποσιώπησαν
τόσο το πραγματικό νόημα
της επίσκεψης των νέων επικυρίαρχων,
όσο και οποιαδήποτε κίνηση διαμαρτυρίας
απέναντι στο ξεπούλημα της χώρας.
Στη συγκέντρωση πάντως κυριάρχησαν τα
συνθήματα:
- ΠΡΩΤΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗ
ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ, ΤΩΡΑ ΜΑΣ ΠΟΥΛΑΝΕ
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
- ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ, ΝΕΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ
- ΚΥΠΡΟΣ - ΑΡΜΕΝΙΑ - ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ
-ΑΙΓΑΙΟ -ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΙΑΙΟ
- ΕΞΩ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΡΑΤΟΚΡΑΤΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
- ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΤΖΗ ΞΕΣΚΕΠΑΣΤΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥ
- ΔΕΝ ΣΕ ΘΕΛΕΙ Ο ΛΑΟΣ, ΠΑΡ’ ΤΗ
ΜΑΝΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣ
Έπεται συνέχεια, είναι προφανές...

Καί δρόµο νά µήν ἔχει, διόδια πάντως ἔχει!

Κατεβαίνοντας τίς προάλλες στήν Ἀθήνα συναντήσαµε τό ἀπίστευτο χάλι τῆς
ἐθνικῆς ὁδοῦ. Τέµπη (ἀκόµα) κλειστά, παράκαµψη Καµµένων Βούρλων κλειστή, ἔργα
σέ ἄπειρα σηµεῖα τοῦ δρόµου, ὁδόστρωµα συχνά διαλυµένο καί ...∆ΙΟ∆ΙΑ ΠΑΝΤΟΥ!
Οἱ «Αὐτοκινητόδροµοι Αἰγαίου» πρῶτα καί ἡ «Νέα Ὁδός» µετά, εἶχαν τό θράσσος
νά ἀπαιτοῦν ἀπό τούς διερχόµενους νά πληρώνουν γιά τήν διαδροµή αὐτή! Ἀρχικά
αἰφνιδιαστήκαµε καί πληρώσαµε, ὅµως ἀπό ἕνα σηµεῖο καί µετά πῆραν τά τέτοια µας.
Τό Κίνηµα κατά τῶν ∆ιοδίων πού συστήθηκε τόν περασµένο ∆εκέµβρη ἔχει κάνει
καλή δουλειά καί πλέον οἱ ὑπάλληλοι δέν ξενίζονται στήν ἄρνηση νά πληρώσεις ἕναν
ἰδιώτη γιά κάτι πού δέν σοῦ παρέχει. Σοῦ δίνουν ἕνα χαρτάκι πώς τούς ὀφείλεις π.χ.
δυόµιση εὐρώ καί φεύγεις. Θά ἔχει νά παίρνει...
Βεβαίως τώρα ἄνοιξαν τά Τέµπη. Μαζί ἦρθαν καί νέα, αὐξηµένα διόδια. Πῶς
καθορίζονται τελικά οἱ τιµές τους; Ποιός µπορεῖ νά ἐπιβάλλει κατά τό δοκοῦν
µετωπικά ἤ καί πλευρικά διόδια; Μπορεῖ νά κάνει κάτι ὁ κόσµος ἤ ἔχουµε παραδοθεῖ
σιδηροδέσµιοι στά ντόπια καί πολυεθνικά συµφέροντα ἀπό τίς κυβερνήσεις µας;

Μοναδικός υπεύθυνος για την οικονομική κρίση και την παραπλάνηση του ελληνικού
είναι ο πρωθυπουργός και ουδείς άλλος. Μετά τους τεχνοκράτες των Βρυξελλών και
ο αντιπρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δήλωσε ότι τα συγκεκριμένα
μέτρα είναι αποκλειστική ευθύνη της ελληνικής κυβερνήσεως, διότι ουδέποτε οι τρεις
προβαίνουν στην εξειδίκευση των μέτρων, παρά μόνο θέτουν τα όρια των περικοπών
των δαπανών. Στην χώρα μας, διευκρινίζει σε συνέντευξή του ο Τζων Λίπσκυ, έχουν
επισημάνει την ανάγκη αναπτυξιακής πολιτικής και τον κίνδυνο της εμβάθυνσης της
κρίσης, αλλά δεν εισακούσθηκαν. H ομολογία αποτελεί κόλαφο για την κυβέρνηση
και την διαπλοκή, η οποία έχει αποκρύψει την είδηση, όπως και την άλλη, ότι δεν
είχαν αναμιχθεί καθόλου οι τρεις στην σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης. Φαίνεται
ότι οι αιτίες είναι άλλες· ο φόβος των αποκαλύψεων για τις επαφές κορυφής με τους
κερδοσκόπους τους οδηγεί σε ακρότητες.
Η ατολμία, η αβουλία και η αδυναμία κατανόησης της εκρηκτικής κατάστασης
χαρακτηρίζουν τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, ενώ η πολιτική ζωή έχει
εισέλθει σε περίοδο δυναμικών εξελίξεων. Ο Γ. Α. Παπανδρέου επιλέγει μονότονα
στην προπαγάνδα κατά της Νέας Δημοκρατίας, όταν δεν τον ακολουθούν ούτε οι
υπουργοί του και οι φυγόκεντρες τάσεις στην παράταξή του επενεργούν συστηματικά
πλέον. Το Συμβούλιο των τριών πολιτικών αρχηγών μάλλον θα επιβεβαιώσει την
διαφωνία των δύο με τον Αντώνη Σαμαρά, τόσο στην οικονομική πολιτική -διότι είναι
καταστρεπτική για τον τόπο η απουσία αναπτυξιακής πολιτικής-, όσο και στα θέματα
τάξεως, όταν η κυβέρνηση ομολογεί την αδυναμία της ελέγχου και εντοπισμού των
συντεταγμένων καταστροφέων. Οι δυνατότητες πρωτοβουλιών του Γ. Α. Π. είναι
ελάχιστες, με πρώτη τον ανασχηματισμό.
Η προσθήκη, την τελευταία στιγμή στο νομοσχέδιο για τα οικονομικά μέτρα,
τροπολογίας, με την οποία δίδεται εξουσιοδότηση στον υπουργό Οικονομικών για
την υπογραφή συμφωνιών με την τρόικα για είσπραξη κονδυλίων, επικρίθηκε ως
κοινοβουλευτικό πραξικόπημα απ΄ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην της
ακροδεξιάς· η δικαιολογία ότι ήταν επείγουσα η ανάγκη δεν ευσταθεί, διότι μπορούσε
να περιλάβει αυτό στο νομοσχέδιο την προηγούμενη ημέρα. Την κατάσταση
πανικού χαρακτηρίζει την κυβέρνηση, η οποία το μόνο για τον οποίο ενδιαφέρεται
είναι το εμφανίζεται προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως «βασιλικώτερη» του
βασιλέως και για τίποτε άλλο· οι ανάγκες του κόσμου δεν περνούν απ΄ το μυαλό των
κυβερνώντων. Βλέπουν μόνο τους αριθμούς. Πάγια πρακτική των δούλων…
Η αδυναμία του πρωθυπουργού να απομακρύνει την υπουργό Οικονομίας, εναντίον
της οποίας βάλλει ολόκληρο σχεδόν το Υπουργικό Συμβούλιο και το κόμμα,
επιβεβαιώνει τις εξαρτήσεις από τους υπερατλαντικούς επικυρίαρχους· η υπουργός
ετέθη υπό επιτροπείαν για την προώθηση των μεγάλων επενδύσεων και την σύνταξη
του αναπτυξιακού νόμου. Το πρόβλημα είναι άλλο: πιστεύει ο Γ. Α. Παπανδρέου
ότι διαθέτει η χώρα την άνεση του χρόνου για παιχνίδια με ιδιοτροπίες υπουργών;
Η ανεργία ανήλθε στο 12,1%, ο πληθωρισμός 4,8%, η ύφεση 4% και οι επενδύσεις
μειώθηκαν κατά 15%. Η ουσία βρίσκεται στους μυστικούς δείπνους του «Πεντελικού»
με αμερικανούς τραπεζίτες και χρηματιστές, και στις συνεχείς επαφές της υπουργού με
τους Αμερικανούς συνδιαπραγματευτές· πολλά κυκλοφορούν στα παρασκήνια, αλλά
οι φόβοι απ΄ τις ανακρίσεις στη Νέα Υόρκη (υπόθεση Goldman Sachs) επισκιάζουν
φαίνεται τις ενέργειες του Μαξίμου. Ίσως είμαστε εν όψει σημαντικών εξελίξεων, με
ριζικές αναταράξεις στην πολιτική μας ζωή.
Η πρόσφατη επίσημη επίσκεψη του Τούρκου πρωθυπουργού, με την συνοδεία οκτώ
υπουργών και εκατοντάδος επιχειρηματιών, ήταν επιεικώς άκαιρη. Η Τουρκία διανύει
περίοδο παχέων αγελάδων, εμείς δυστυχώς ισχνών· η ανάπτυξη των οικονομικών
σχέσεων είναι αυτονόητη, επειδή ήδη έχει αρχίσει από μόνη της και καμμία δύναμη
δεν τις ανακόπτει πλέον. Το προβληματικό για το μέλλον είναι α. οι εικοσιμία
ακίνδυνες (;) (soft) διυπουργικές συμφωνίες που υπογράφηκαν και β. την ευκαιρία
που έδωσε ο έλληνας πρωθυπουργός στον τούρκο ομόλογό του να δημιουργήσει
εικόνα διαλλακτικού συζητητή και ισότιμου, αυριανού μέλους της ευρωπαϊκής
οικογένειας. Ο Γ. Α. Π. πάντως στην επίσημη συνάντηση, συχνά χρησιμοποίησε την
μητρική του γλώσσα και όχι την γλώσσα της χώρας που πρωθυπουργεύει, όπως
επιβάλλει το πρωτόκολλο. Βοήθειά μας!
Τέλος ο ανεκδιήγητος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ισχυρίστηκε, ότι αισθάνεται
ντροπή να αγοράζουμε όπλα για έναν φανταστικό κίνδυνο. Άρα ή τα αγοράζουν μόνο
για τις μίζες, ή πρέπει εμείς να αισθανόμαστε ντροπή για τη κυβέρνηση που έχουμε.
Κ. Μ. Βολιώτης
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Παλιές καί νέες πληγές τῆς ΔΕΥΑΚ

Καθώς συνεχίζονται οἱ καταθέσεις
µαρτύρων στόν ἁρµόδιο Εἰσαγγελέα Κοµοτηνῆς γιά τίς (ἀτελείωτες)
ὑποθέσεις τῆς ΔΕΥΑΚ, ὅλο καί κάτι
διαρρέει ὡς εἴδηση πού µᾶς ἀνησυχεῖ
γιά ἐνδεχόµενη ἄσχηµη κατάληξη
τῆς ὑπόθεσης.
Οἱ τελευταῖες καταθέσεις ἀφοροῦν
τήν ὑπόθεση τῆς ΑΛΦΑ Τεχνικῆς,
γιά ἕνα ἔργο τοῦ ὁποίου ἡ πληρωµή
κερδήθηκε ἀπό τόν ἐργολάβο στά
δικαστήρια ἀλλά ἀµφισβητεῖται ἀπό
τήν διοίκηση καί τούς ἐργαζοµένους
τῆς δηµοτικῆς ἐπιχείρησης τό ...πᾶν,
ἀκόµη καί τό ἄν ἐκτελέστηκε τό
ἔργο!
Τά στοιχεῖα πού προσκοµίζονται
ἐνώπιον τῆς Δικαιοσύνης ἐγείρουν
πλεῖστα ὅσα ἐρωτήµατα, τόσο γιά τό
συγκεκριµένο ἔργο (π.χ. ἡ βεβαίωση
τοῦ ΙΚΑ πώς δέν καταβλήθηκαν
εἰσφορές, ἡ ἀπουσία δικαιολογητικῶν
ἀπό τό ΤΣΜΕΔΕ...), ὅσο καί γιά ἄλλα,
παλαιότερα, τοῦ ἰδίου ἐργολάβου,
ἀπό τόν καιρό πού ἦταν ὑπάλληλος
στήν ΔΕΥΑΚ, τόσο ὁ ἴδιος ὅσο καί ἡ
σύζυγός του. Κάπου ἐκεῖ πρίν τό 2000,
λοιπόν, µαθαίνουµε πώς γιά ἔργα τά
ὁποῖα ἐκτελοῦνταν µέ αὐτεπιστασία
τῆς ΔΕΥΑΚ ὑπάρχουν ὑποψίες ὅτι
τελικά χρεωνόντουσαν σέ διαφόρους.
Ὁρισµένοι πού γνωρίζουν καλά τά
πράγµατα µιλοῦν γιά µία περίεργη
περίπτωση τῆς ΘΗΤΑ ΙΝΤΕΡΚΑΤ,
κάποιου Θεοδωρόπουλου ἀπό τό
Ἄργος, στενοῦ συγγενῆ ἑνός ὑπουργοῦ
(τότε) τοῦ ΠαΣοΚ. Ποιός λάµβανε
τά χρήµατα τῆς ἐν λόγῳ ἑταιρείας;
Ἀληθεύει ὅτι τότε ἐργαζόµενοι
τῆς ἐπιχείρησης ἀπασχολοῦνταν
ὑπερωριακά καί ἀµοίβονταν µέ
τρόπο σκανδαλώδη, µέχρι καί δέκα

Ο ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
Μοιρολατρικά οἱ συνοριοφύλακες,
πού τώρα ὀνοµάστηκαν ἀστυνοµικοί,
δέχονται τίς διαταγές καί µένουν
θεατές στόν συνεχιζόµενο µαζικό
ἐποικισµό τῆς πατρίδας τους πού
ὁρκίστηκαν νά ὑπηρετοῦν καί νά
φυλάσσουν.
Στή νέα αὐτή κατάσταση (πού ὁ
Ὀζάλ τήν εἶχε προαναγγείλει ξεκάθαρα ὡς πολιτική τῆς γείτονος ἤδη
ἀπό τήν δεκαετία τοῦ ‘80) εἶναι καί
ἡ ἴδια ἡ προσωπική ἀξιοπρέπεια τῶν
συνοριοφυλάκων πού καταρρακώνεται, ἀφοῦ ἔχουν καταντήσει - ὅπως

φορές πάνω ἀπό τό κανονικό;
Κι ἀληθεύει ὅτι ἡ συγκεκριµένη
ἑταιρεία τότε ἐµφανιζόταν µόνο
στά ...χαρτιά, ἀφοῦ δέν εἶχε φέρει
οὔτε ἕνα µηχάνηµά της; Ποιός
εἶχε τότε ἐκτελέσει τήν διάνοιξη
τοῦ Βοζβόζη ἄν ὄχι ὁ ἀνάδοχος;
Ποιές ἄλλες (τοπικές) ἑταιρεῖες
ἐµφανίζονται στό ἔργο; Οἱ 121.000
εὐρώ πού ἀναφέρει ἡ ἔκθεση τοῦ
ὁρκωτοῦ λογιστῆ Πετρόγιαννη
νά ἔχει λάβει ὁ ἐργολάβος Γ.Π.
ἀφοροῦν αὐτό τό ἔργο ἤ ἄλλο;
Ὀφείλουµε νά θυµίσουµε ὅτι
ἄν βγῆκαν κάποια πράγµατα
στό φῶς σχετικά µέ τό «πάρτυ»
τῆς ΔΕΥΑΚ, αὐτό ὀφείλεται
στήν ἀκέραια στάση τοῦ Τάσου
Παράσχου πού ἀνέλαβε τό 2006
τήν διοίκηση τῆς ΔΕΥΑΚ καί µέσα
σέ λίγους µῆνες ξεµπάζωσε τήν
κόπρο τοῦ Αὐγεία. Ἄσχετα πού
µέ τήν (ἀκούσια) ἀποχώρησή του
ἐτέθη ἐν ἀµφιβόλῳ ἡ κατάληξη
τῶν ὑποθέσεων πού ἄνοιξε. Ἐδῶ
βρίσκονται καί οἱ εὐθῦνες τῆς
νῦν δηµοτικῆς Ἀρχῆς. Δήµαρχε,
ρωτᾶµε: Πῶς γίνεται νά παραµένει
νοµική σύµβουλος τῆς ΔΕΥΑΚ
ἕνα µέλος τοῦ ΔΣ τῆς ἀντιδίκου
ἑταιρείας; Γιατί τά ἀπλήρωτα χρέη
πρός τήν ἐπιχείρηση πού ἔχουν
ξεπεράσει τά 2,5 ἑκ. εὐρώ δέν
στέλνονται στό δηµόσιο Ταµεῖο,
ὥστε νά ἐξασφαλισθεῖ ἡ εἴσπραξή
τους, ὅπως τό εἶχε προτείνει κι
ὁ Τ. Παράσχου; Ποιά εἶναι τά
ὅρια τῆς κοινωνικῆς καί τῆς
ψηφοθηρικῆς πολιτικῆς, ὅταν δύο
ὁλόκληροι τσιγγάνικοι οἰκισµοί
δέν πληρώνουν νερό ποτέ; Πῶς
γίνεται ὁ δηµοσύµβουλας τῆς
ψευτοαριστερᾶς νά κριτικάρει
τό σῦµπαν καί νά ὀφείλει κάπου
6.000 εὐρώ στήν ΔΕΥΑΚ; Ἤ ὁ
ὑπόδικος πρώην ἀντιπρόεδρος τῆς
ΔΕΥΑΚ, Ἀλή Μέρτογλου (πού εἶναι
ἔξω µέ ἐγγύηση καί τοῦ ὁποίου ἔχει
ἀπαγορευτεῖ ἡ ἔξοδος ἀπό τή χώρα)
νά µετέχει στό Δ.Σ. τῆς ἐπιχείρησης
καί ταυτοχρόνως νά ...τῆς χρωστάει
καί πάνω ἀπό 2.000 εὐρώ;
Δήµαρχε, οἱ καιροί ἀπαιτοῦν διαφάνεια καί ὀρθολογισµό, τό µοντέλο
τῆς γενικευµένης ἁνοχῆς πέθανε. Ἄν
δέν ζηλεύεις τή σηµερινή θέση τοῦ Κ.
Καραµανλῆ, πού λόγῳ τῆς ἀδράνειάς
του τοῦ φορτώσανε τήν εὐθύνη γιά
τίς βρωµιές ἄλλων, κάνε κάτι τώρα!

λένε ὁρισµένοι - προσωπικό φύλαξης
καί ἐξυπηρέτησης τῶν παρανόµως
εἰσερχοµένων στήν Ἑλλάδα. Μέχρι
τόν περασµένο Ὀκτώβρη γινόταν
κάποια προσπάθεια περιορισµοῦ
καί ἀποθάρρυνσης τοῦ φαινοµένου,
ὅµως µέ τίς ὁδηγίες τῆς νέας κυβέρνησης (µέλος τῆς ὁποίας ἐπισκέφθηκε τό Φυλάκιο τοῦ Ἕβρου καί ἔπαιξε
ποδόσφαιρο µέ τούς λαθροµετανάστες) αὐτά κόπηκαν µαχαίρι.
Καί νά πού κάποιος ἀντιδρᾶ:
συνοριοφύλακας στόν βόρειο Ἕβρο
κατέθεσε µήνυση κατά τοῦ πολιτικοῦ
του προϊσταµένου, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τοῦ ὁποίου οἱ ἐντολἐς ἀφήνουν
τά σύνορά µας ἀφύλακτα. Ὁ Χ.Χ., µή
ἀντέχοντας τήν κατάσταση αὐτή
πού τοῦ δηµιουργοῦσε καθηµερινά
συνειδησιακό πρόβληµα, ἔκανε αὐτό
πού µποροῦσε. Οἱ ἄλλοι νά δοῦµε...

Σχόλια
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πτερόεντα

Τελικά δέν ἤµασταν στήν Κοµοτηνή οἱ µόνοι πού ὑπονοµευτήκαµε καί
ἀποκλειστήκαµε ἀπό τήν καµπάνια γιά τή Γάζα. Δέν ἦταν µοναδικό τό
παράδειγµα κάποιων - πολύ προοδευτικῶν καί πολύ ἀριστερῶν - πού
ἐξανέστησαν γιά τήν σύµπλευση τῶν «ἐθνικιστῶν» µέ τό Παλαιστινιακό
κίνηµα. Κάτι ἀνάλογο ἔγινε, µαθαίνουµε, καί στήν Ἔδεσσα. Ἐδῶ κάποιοι
ἔπεισαν, προφανῶς, τόν σκηνοθέτη τοῦ ντοκυµαντέρ Γ. Καρυπίδη ὅτι δέν
γίνεται νά συνυπάρξει µέ τόν «Ἀντιφωνητή» καί µαταιώθηκε ἡ ἐκδήλωση τῆς
19ης Ἀπριλίου. Τελικά τήν κάνανε στίς 2/5 µόνοι τους σέ µία ἄδεια αἴθουσα τῆς
νοµαρχίας καί ...διακόπηκε καί ἡ προβολή ἀπό τεχνικό πρόβληµα! Στήν Ἔδεσσα
πού κάποιοι φίλοι τοῦ «Ἄρδην» εἶχαν ἀναλάβει τό ἴδιο ἐγχείρηµα, δέχθηκαν
πόλεµο ἀπό τόν τοπικό ΣΥΝ µέ βρωµιές διάφορες κατά τῶν ὀργανωτῶν µά
καί τῶν Παλαιστινίων (!) καί τελικά µαταιώθηκε ἡ ἐκδήλωση! Ἔ, µά ὅταν αὐτά
τά ἄτοµα κι αὐτός ὁ χῶρος ἔχουν πάρει ἐργολαβία τό Παλαιστινιακό, πῶς νά
προκόψει µετά τό θέµα στήν κοινωνία;
Παρά τή µείωση κατά 90% (!) τοῦ προϋπολογισµοῦ τῶν Ἐλευθερίων
τῆς Κοµοτηνῆς, ἐφέτος οἱ ἐκδηλώσεις ἦταν πολύ καλές καί ἀντίστοιχες
τῆς ἐπετείου πού γιορτάστηκε. Σέ ἀντίθεση λοιπόν µέ κάποιες χρονιές
πού εἴχαµε κοντά ἕναν µήνα ἐκδηλώσεων ὅ,τι νἄναι, ἄσχετων µέ
τό ἱστορικό γεγονός τῆς ἀπελευθέρωσης τοῦ τόπου µας, ἐφέτος τόσο ἀπό
πλευρᾶς πρωτοτυπίας ὅσο καί ἀπό πλευρᾶς περιεχοµένου εἴχαµε καλύτερα
ἀποτελέσµατα. Ἀπό τό ὡραῖο δρώµενο µέ τούς ἱππεῖς πού ἀναπαρέστησε τήν
εἴσοδο τοῦ ἀπελευθερωτῆ Ζυµβρακάκη στήν πόλη, µέχρι τήν ἐνδιαφέρουσα
ἔκθεση τοῦ Τύπου τῆς ἐποχῆς πού διοργάνωσε ὁ Μορφωτικός Ὅµιλος Κοµοτηνῆς
µέ τόν κ. Μόσχο Κοῦκο, ὁ ἑορτασµός δέν ὑστέρησε καθόλου σέ σχέση µέ τούς
σπάταλους τοῦ παρελθόντος. Δέν εἶναι λοιπόν ὅλα θέµα χρηµάτων µόνο...
Σχετικά µέ τίς ἐνιαύσιες πληµµῦρες στόν Ἕβρο τά εὐρωνέα: Ἡ
Κοµισιόν σκέφτεται τή νοµική δίωξη τῆς Ἑλλάδας γιά τίς σοβαρές
καθυστερήσεις στόν σχεδιασµό διαχείρισης λεκανῶν ἀπορροῆς
ποταµῶν, ἀπάντησε ὁ Ἐπίτροπος Potočnik στόν εὐρωβουλευτή τῆς
ΝΔ Θ. Σκυλακάκη. Παρότι ἡ προθεσµία ἔναρξης τῆς δηµόσιας διαβούλευσης
γιά τά σχέδια ἦταν ὥς τόν Δεκέµβρη τοῦ 2008 καί γιά τήν κατάθεσή τους
στήν Ἐπιτροπή ἦταν 22 Μαρτίου 2010, ἡ Ἑλλάδα δέν ἔχει ἀνακοινώσει τίποτε
σχετικό. Στήν ἐρώτηση γιά τά ἀντιπληµµυρικά ἔργα, ἡ Ἐπιτροπή ἀπάντησε
ὅτι κατά τήν περίοδο προγραµµατισµοῦ 2000-2006 διατέθηκαν 864.201 εὐρώ γιά
συγχρηµατοδότηση ἀντιπληµµυρικῶν ὑποδοµῶν στούς ποταµούς Ἕβρο, Ἄρδα κι
Ἐρυθροπόταµο καί στούς παραποτάµους τους, ἀλλά ἐναπόκειτο στίς ἑλληνικές
Ἀρχές νά προτείνουν, νά µελετήσουν καί νά ἐκτελέσουν τά ἔργα. Ἐµεῖς βεβαίως
συµφωνοῦµε µέ τήν πρόθεση τῆς ΕΕ καί ἐπαυξάνουµε: νά πᾶνε κατηγορούµενοι
ἀντί τῆς χώρας γενικά, οἱ ὑπεύθυνοι διαχείρισης τῶν κονδυλίων. Ποιοί ἦτανε;
Οἱ περιφερειάρχες; Οἱ νοµάρχες; Ἔ, αὐτοί νά πᾶνε σιδεροδέσµιοι! Καλό, ἔ;

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλῶν & Πλάτωνος 11,
Ξάνθη τηλ. - τ/ο 25410 27544, info@spanidis.gr
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Γιορτή γιά τήν κατάκτηση τῆς Θράκης
ἀπό τούς Ὀθωµανούς!
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
Πραγµατοποιήθηκε λοιπόν τό
«Κουρµπάν Τεπέ» πού ὑποτίθεται
πώς ὀργανώνουν κάθε 9 χρόνια
τά παρακείµενα χωριά Δαρµένη
καί Σκάλωµα (9/5/10). Πρόκειται
γιά τιµή στή µνήµη 9 ἐπιδροµέων
(akincilar) πού σκοτώθηκαν ὡς
ἐµπροσθοφύλακες τῶν Ὀθωµανῶν.
Ταυτόχρονα, καί γιά ξεκάρφωµα,
ἔγινε καί µία προσευχή κατά τῆς
...ἀνοµβρίας! Ἦταν τό κόλπο γιά
νά προσελκύσουν τούς χωρικούς
(κάποιοι λένε γιά 5.000 κι ἄλλοι γιά
8.000 κόσµο!) µαζί µέ τό τζάµπα
φαγητό - ἄραγε ποιός πλήρωσε
2.700 κιλά κρέας, 1200 κιλά ρύζι
καί 10.000 ἀριάνια; - καί νά ρίξουν
στάχτη στά µάτια τῶν Ἀρχῶν.
Στήν ἐκδήλωση µετεῖχαν ὁ Τοῦρκος
Πρόξενος Μουσταφά Σάρνιτς, ὁ
τουρκοµουφτής Ἰµπράµ Σερήφ, ὁ
βουλευτής Ἀχµέτ Χατζηοσµάν, ὁ
δήµαρχος Φιλύρας Χασάν Κιασήφ,
ὁ δήµαρχος Ἀρριανῶν Χαλίτ
Μεχµέτ, ὁ κοινοτάρχης Κέχρου
Ἀµπντουλκαντίρ Χαφούζ Χότζα,
ὁ κοινοτάρχης Ὀργάνης Μεχµέτ
Ἐµίνογλου, ὁ ἀντινοµάρχης Ροδόπης Μεχµέτ Δεβετζήογλου καί
ἀρκετοί ἐκ Τουρκίας.
Ὁ πρόεδρος τοῦ τµήµατος Προύσσας τοῦ Συλλόγου Ἀλληλεγγύης
Τούρκων Δ. Θράκης, Χακάν Τσαβού
σογλου συνεχάρη τόν κόσµο τῶν
δύο χωριῶν γιά τήν διοργάνωση
λέγοντας: «Εἶναι ἐξαιρετικά σηµαντική ἡ ἀπό µέρους σας στήριξη τῶν
ἐθνικῶν καί ἠθικῶν ἀξιῶν. Ἡ πιό
σκοτεινή στιγµή τῆς νύχτας εἶναι
ἡ στιγµή πού θ’ ἀνατείλει ὁ ἥλιος».
Ὁ δήµαρχος τοῦ Ὀσµάνγκαζι
Προύσσας, Μουσταφά Ντουντάρ,

Νοµάρχης γιά τά Σοῦσα

Δέν ξέρω ρέ σεῖς, µπορεῖ νά φταίει
καί ὁ θεσµός. Μιλάω µέ ἀφορµή
τόν νοµάρχη τοῦ ΠαΣοΚ στή Χίο,
Πολύδωρο Λαµπρινούδη, πού
ἔγινε διάσηµος ἀνά τήν Ἑλλάδα
µέ τήν ἀπίθανη ἰδέα του νά
...ἐποικίσει τό νησί µέ Τούρκους,
ἀφοῦ ἐρηµώνει! Τό ξεκίνησε µέ τό
αἴτηµα στόν ΓΑΠ γιά κατάργηση
τῆς βίζας καί ὅταν τόν ἔκραξαν τό
χόντρυνε κι ἄλλο:
«...Εἶναι γνωστό ὅτι ὑπάρχει ἡ
δυνατότητα νά διευκολυνθοῦν οἱ
Τοῦρκοι ἐπισκέπτες πρός τά νησιά
µας χωρίς νά τίθενται ζητήµατα
ἐθνικῆς ἀσφάλειας (...) οὔτε φυσικά
ἡ βίζα γιά ἐπισκέπτες δηµιουργεῖ
προϋποθέσεις νά κατακλυστοῦν
τά νησιά ἀπό µόνιµους Τούρκους
κατοίκους. Φυσικά κάτι τέτοιο γιά
τά νησιά πού γερνοῦν καί ὁ νέος

εἶπε πώς ξαναµετεῖχε σέ ἀνάλογες
ἐκδηλώσεις κι ἔχει µοιραστεῖ
τή χαρά τῶν ἀνθρώπων στή
«Μακεδονία», στό Κόσοβο καί
στά Βαλκάνια... Ὁ Ἰµπράµ Σερήφ
εἶπε: «Κατά τήν κατάκτηση αὐτῆς
τῆς ἱστορικῆς καί στρατηγικῆς
περιοχῆς µαρτύρησαν. Αὐτοί µέ τή
θυσία τους, νά προσευχόµαστε καί
νά εἴµαστε κοντά τους. Στά πλαίσια
αὐτῆς τῆς σχέσης ὁ λαός αὐτῆς
τῆς περιοχῆς πάντα προσευχόταν
καί θυσίαζε ζῶα γιά τίς ψυχές
τους. Ὅταν θυσίαζαν ζῶα σ’ αὐτήν
τήν περιοχή ὑπῆρχε ἀφθονία καί
βροχές. Ὅταν ξεχνοῦσαν ἄρχιζαν
οἱ ἐλλείψεις...». Προφανῶς πίστευε
πώς ἀπευθυνόταν σέ ζῶα...
Πάντως ὁ Πρόξενος, ὡς πραγµατικός οἰκοδεσπότης, ζήτησε γιά τήν
«πολύ σηµαντική ἐκδήλωση ὑπερηφάνειας», συχνότερη διεξαγωγή της
(δῆθεν εἶχε ξαναγίνει πρίν 9 χρόνια
«ὁ κόσµος ὅµως θά τό ἀποφασίσει»)
καί ὑποσχέθηκε συµµετοχή τοῦ
Προξενείου στό µέλλον.
Κι ἐµεῖς ὑποσχόµαστε τοῦ Προξένου
ὅτι τήν ἑπόµενη φορά θά εἴµαστε
ἐκεῖ καί θά καταγράψουµε τά
πάντα. Σκέφτονται ὅµως οἱ Ἀρχές
τί θά γινόταν ἄν πήγαιναν κάποιοι
θερµοκέφαλοι δικοί µας σέ τέτοια
«τιµητική» ἐκδήλωση;

πληθυσµός τά ἐγκαταλείπει, ἴσως
θά ἔπρεπε νά ἐξεταστεῖ θετικά
καί ὄχι µέσα ἀπό τό πρῖσµα τῆς
ξενοφοβίας, τοῦ ρατσισµοῦ καί τῶν
στερεοτύπων...» ἀπαντᾶ στούς
ἐπικριτές του!!!
Μετά ἀπό τήν ἀπίστευτη αὐτή
δήλωση οἱ Τοῦρκοι ἔσπευσαν νά
τόν ἀγκαλιάσουν (πρός τό παρόν):
ὁ πρόεδρος τοῦ ἀλυτρωτικοῦ
Συλλόγου Ἀλληλεγγύης Τούρκων
Δ. Θράκης, Φερούχ Ὀζκάν,
µαθαίνουµε
(ἱστοσελίδα
τῆς
τουρκόφωνης «Μπιρλίκ», 3-4-2010)
ὅτι τοῦ τηλεφώνησε γιά νά τόν
συγχαρεῖ γιά τήν παρρησία του,
νά τοῦ πεῖ πώς συµµερίζεται τίς
ἰδέες του γιά τήν διευκόλυνση
τῆς ἐγκατάστασης τῶν Τούρκων
στά νησιά, καί πώς ἐπιθυµεῖ τό
συντοµότερο δυνατό νά συναντηθοῦν ἀπό κοντά. Μάλιστα τοῦ
προσέφερε ὅποτε θέλει φιλοξενία
στήν ...Ἰνσταµπούλ!
Πραγµατικά ἄν ἤµουν στή θέση
τῶν Τούρκων δέν ξέρω τί θά
ὑπέθετα. Ἴσως ὅτι πρόκειται γιά
ἕνα κόλπο τῶν Ρωµηῶν, ἴσως γιά
µιά βυζαντινή παγίδα, ἴσως γιά
κάτι ἄλλο πάντως ἀπό αὐτό πού
εἶναι, δέν µπορεῖ νά εἶναι τόοοσο...!
Ἄ, καί µή χαίρεστε πού κλείνει ἡ
νοµαρχία, µαθαίνουµε ὅτι πάει γιά
δήµαρχος Χίου!

Ζητᾶνε καί τά ρέστα!

ἀπό Βουλγαρία, Ἀλβανία κτλ πού «τούς
χαλᾶνε τή γαλήνη»! Ἡ καµπάνα χτυποῦσε
προφανῶς γιά τόν Ἐµφιετζόγλου ἀλλά

Στίς 6 Μαΐου γιορτάστηκε τό Χιντερλέζ
ἀπό τούς µουσουλµάνους τῆς Θράκης
καί στίς Θέρµες τῆς Ξάνθης εἴχαµε
τήν κυριότερη ἐκδήλωση. Μόνο πού
ἦταν ...διπλή. Φέτος δέν ἦταν µόνη
της ἡ Τουρκική Ἕνωση Ξάνθης πού
καπελώνει κάθε χρόνο κι ἐκτουρκίζει
τή γιορτή*, ἀλλά οἱ αὐτόχθονες
Ποµάκοι διά τοῦ Πανελληνίου
Συλλόγου τους, ἐνισχυµένοι ἀπό τόν
παρόντα Πρόδροµο Ἐµφιετζόγλου,
ἦταν ἐκεῖ, µέ Ποµάκους µουσικούς
ἀπό τή Βουλγαρία καί πανώ στά
ἑλληνικά, κερδίζοντας µέ τό µέρος
τους τουλάχιστον τό 1/3 τῶν παρι- Ὁ Μέτε σέ ὁμιλία του στούς ...Γκρίζους Λύκους τῆς
Σαμψούντας! Προσέξτε φόντο γιά ...μουφτή!
σταµένων! Γιά ὅποιον γνωρίζει τά
πράγµατα ἐπρόκειτο γιά ἄθλο, ἐξ
µᾶλλον σάν ...πρόσκληση γιά µονιµότερη
οὗ καί ἡ λύσσα τῶν τουρκοφρόνων: ὁ παρουσία θά τοῦ φάνηκε.
τουρκοµουφτής Μέτε µίλησε γιά «ζήλεια»
καί τόνισε πώς ὅπως αὐτοί δέν ἔρχονται * Φέτος, π.χ. στόν παρόντα Τοῦρκο πρόξενο
τό Πάσχα σέ µᾶς γιά νά ὀργανώσουν ἄλλη προσέφερε ἀνθοδέσµη κάποιος µέ κόκκινη
γιορτή (;;!!), ἔτσι κι αὐτοί δέν θέλουν ξένους µπλούζα πού ἔγραφε «Τουρκία»

Πειράζει;
Μερικές φοβίες σας δέν µπορῶ νά
τίς καταλάβω ρέ ἐθνίκια τοῦ κερατᾶ.
Ὅλα σᾶς πειράζουν! Δέν µπορεῖτε νά
χαλαρώσετε µιά στιγµή; Δέν µπορεῖτε
νά δεῖτε καλοπροαίρετα µιάν ἐξέλιξη;
Τί θέλετε δηλαδή;
Πειράζει πού ἦρθαν 92 δηµαρχαῖοι
καί δηµοσύµβουλοι ἀπό τήν Τουρκία
στή Θράκη; Πειράζει πού ἀγκάλιασαν
τούς τουρκοµουφτήδες ἐπισκεπτόµενοι τά γραφεῖα τους καί ἔκλασαν
τούς µουφτήδες πού ἀναγνωρίζει
ἡ ἑλληνική πολιτεία; Πειράζει πού
πῆγαν στά προξενικά σωµατεῖα
πού διαλύθηκαν ἀπό τά ἑλληνικά
δικαστήρια καί λειτουργοῦν πλέον
παράνοµα; Πειράζει πού ἦταν µαζί
τους ὁ πρόεδρος τοῦ ἀλυτρωτικοῦ
Συλλόγου Ἀλληλεγγύης Τούρκων Δ.
Θράκης (Κωνσταντινούπολης) Φερούχ
Ὀζκάν; Πειράζει πού παρευρίσκετο
σέ ὅλες τίς συναντήσεις τῶν τοπικῶν

ἀρχόντων σάν ὅµοιός τους; Πειράζει
πού εἶχε στό τζίπ του τούρκικες
σηµαῖες; Πειράζει πού ἔρχονται
ἀκόµη καµµιά ἑκατοστή ἐπισκέπτες
ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη; Ἐπιχειρηµατίες εἶναι οἱ ἄνθρωποι καί
θέλουν νά ἐπενδύσουν στήν περιοχή,
κι αὐτό σᾶς πειράζει; Προτιµᾶτε
µήπως νά στεγνώσει ἡ ἀγορά; Στό
κάτω κάτω ἀπό τή Βασιλεύουσα, τήν
πόλη τῶν ὀνείρων µας, τήν ἕδρα τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχη ἔρχονται
οἱ ἄνθρωποι, κι αὐτό σᾶς ξυνίζει;
Πειράζει πού οἱ ἐπαγγελµατίες τοῦ
Ἕβρου ζητᾶνε νά καταργηθεῖ ἡ βίζα
γιά µονοήµερη εἴσοδο τῶν Τούρκων
στή χώρα µας; Πειράζει πού οἱ δυό
µειονοτικοί βουλευτές ἁλωνίζουν στήν
Ἀθήνα; Πειράζει πού συζητᾶµε τήν
ἐκλογή τοῦ µουφτῆ; Εἶστε δηλαδή καί
κατά τοῦ διαλόγου, τῆς δηµοκρατίας,
τοῦ πολιτισµοῦ;
Ἄαα, καλά λέν οἱ Τοῦρκοι, µιά ἀπέλαση
χρειάζεστε, νά ἡσυχάσει ὁ τόπος...

Ὑπόθεση κατασκοπείας
Τέσσερα χρόνια φυλάκιση ἦταν
τελικά ἡ ποινή γιά τόν Μεχµέτ
Μποσταντζή, τόν ...συνέλληνά µας
αὐτόν, ἀπό τό Σιδηροχώρι τοῦ Ἕβρου,
πού συνελήφθη τόν Ἰούλιο τοῦ
2009 στή Σαµοθράκη ἐπ’ αὐτοφώρῳ
καί ὁµολόγησε ὅτι δούλευε ὡς
κατάσκοπος τῆς Τουρκίας.
Ὁ Μ. Μποσταντζή, πού διατηροῦσε
φωτογραφεῖο στή Μάκρη, παρότι
παραδέχθηκε ὅτι στρατολογήθηκε
γιά νά φωτογραφίζει στρατιωτικές
ἐγκαταστάσεις τῆς περιοχῆς µας,
δέν ἀποκάλυψε ποιοί ἦταν αὐτοί
πού τόν πλήρωναν καί δήλώσε
ὅτι ἀπειλοῦσαν αὐτόν καί δικούς
του ἀνθρώπους. Εἶπε πώς κάποια
φορά πού πήγαινε στήν Τουρκία
(τελείωσε σχολεῖο στήν Προύσσα
καί σπούδασε στήν Ἄγκυρα) στόν
µεθοριακό σταθµό τῶν Ὑψάλων
«διαπιστώθηκε» ἕνα πρόβληµα µέ
τό διαβατήριό του. Ὁδηγήθηκε σέ
ἕνα γραφεῖο καί ἐκεῖ ἄνδρες τῶν
µυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Τουρκίας
τοῦ ζήτησαν νά παίξει αὐτόν τόν
ρόλο, πού τελικά καί ἔπαιξε.
Δέν µποροῦµε νά ποῦµε καί πολλά
γιά τό ζήτηµα ἀλλά µᾶς γεννήθηκαν

κάποιες ἀπορίες. Γιατί τό δικαστήριο
τόν ἀντιµετώπισε µέ τέτοια ἁβρότητα
καί τοῦ ἀναγνώρισε πώς ἐξ ἀρχῆς
«συνεργάστηκε», παρότι δέν ἔδωσε τό
παραµικρό στοιχεῖο γιά κείνους πού
τόν στρατολόγησαν; Γιατί ἄλλαξε
τήν πρώτη του παραδοχή, πώς εἶχε
πάρει 4.000 εὐρώ, στό δικαστήριο;
Αὐτές οἱ τρίχες πού ἀκούστηκαν ἀπό
τήν ὑπεράσπιση περί τῆς «συµµάχου
Τουρκίας», τῶν «ἄχρηστων φωτογραφιῶν» κτλ τί νόηµα εἶχαν µπροστά
στά ἀποδεδειγµένα γεγονότα; Καί,
τέλος, πού βρῆκε τήν οἰκονοµική
εὐχέρεια ὁ κατηγορούµενος νά φέρει
τρεῖς δικηγόρους (καί ἀπό Ἀθήνα);
Δέν θέλουµε νά εἴµαστε κακόπιστοι.
Ἄς δεχθοῦµε λοιπόν ὡς ἀληθῆ
ὅλα ὅσα εἶπε ὁ Μποσταντζή περί
ἐκβιασµοῦ πού δέχθηκε κτλ. Ποιά
εἶναι ἡ ἄµυνά µας ἀπέναντι σ’ αὐτήν
τήν κατάσταση, µέ τήν Τουρκία νά
διαθέτει τέτοια δυνατότητα πίεσης
πάνω σέ χιλιάδες δυτικοθρακιῶτες
µουσουλµάνους πού ἔχουν συγγενεῖς
καί συµφέροντα στό ἔδαφός της; Τί
µᾶς διασφαλίζει ὅτι δέν θά πετύχει
κάτι ἄλλο, σοβαρότερο, µέ κάποιον
ἄλλον Μποσταντζή;
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
► Καλώς τα μας κι ας άργησαν. Δεν θα
ήθελα να επεκταθώ και να σχολιάσω
την έλευση του ΔΝΤ και όλων των
(κατευθυνόμενων από Στοές και Λέσχες)
πτωματοφάγων-κοράκων που μας κάθησαν
στον σβέρκο (άλλωστε ο καταιγισμός από
αρθρογραφία, διαμαρτυρίες και απόψεις
είναι πρωτόγνωρος), απλώς θα ήθελα δύο
επισημάνσεις να καταθέσω.
Α. Δηλαδή θέλετε να μας πείτε πως
τώρα έχουμε «κατοχή» ενώ μέχρι τώρα
δεν είχαμε; Μας εισήγαγαν σε έναν
συγκεκριμένο τρόπο ζωής, μας έμαθαν
να τρώμε - φερόμαστε - σκεπτόμαστε
σαν βόδια, μας εκφύλισαν σε πολιτικό
- πολιτιστικό - εκπαιδευτικό επίπεδο, μας
αφαίρεσαν (από τους περισσότερους) τα
εθνικά μας αντανακλαστικά και γενικότερα
μας κατεύθυναν σε συμπεριφορές
άγνωστες προς την ιστορική μας πορεία
και κουλτούρα, απογυμνώνοντάς μας από
την «θωράκιση» της αυτογνωσίας μας και
γεμίζοντας την Πατρίδα με ανελλήνιστους,
μισέλληνες και αποξενωμένους από την
Ελληνορθόδοξη παράδοση μηδενιστές
(φυσικά και εμείς έχουμε τεράστιο μερίδιο
ευθύνης στα παραπάνω), αλλά αυτή η
«κατοχή» μόνο μας έτσουξε; (μάλλον
επειδή έτσουξε την τσέπη μας). Η λύση
είναι απλούστατη και δοκιμασμένη. Η
ανιδιοτελής και ειλικρινής αγάπη προς την
Πατρίδα και τους ανθρώπους της θα τα
έλυνε μονομιάς όλα, αλλά ποιός;...
Β. Ουδέν κακόν αμιγές καλού. Τώρα με
την κρίση ελπίζουμε πως τα παράσιτα
(παντός τύπου) θα αποκαθηλωθούν (π.χ.
τα τηλεοπτικά τίποτα, οι «αντεξουσιαστέςαγωνιστές» δολοφόνοι προβοκάτορες...)
θα αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας,
θα ξεβολευτούμε και, τελοσπάντων, η
κοσμοθεωρία μας θα εμπλουτιστεί και
με άλλα πράγματα (πέραν του πουλιού,
του αυτοκινήτου, της μπάλλας και
των νυχιών). Ο Έλλην Πολιτικός, ο
Ελεύθερος Επαγγελματίας και ο Δημόσιος
Υπάλληλος, ίσως να μην φαντάζουν ως
ανέκδοτο. Λαϊφσταλίστες και αδερφές δεν
θα καθορίζουν τα πρότυπα της κοινωνίας.
Και μακάρι η οργή μας να κρατήσει καιρό
για να πάρουν πολλοί το μήνυμα πως
είμαστε έτοιμοι για όλα. Η δολοφονία των
τριών αθώων ανθρώπων στα επεισόδια
της Αθήνας ας αποδειχθεί ως η οδυνηρή

αρχή για την επερχόμενη - απαραίτητη
Νέμεση…

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

της Κων/πολης ΑΤΑΤΟΥΡΚ, ο Συνοριακός
Σταθμός Υψάλων και το λιμάνι της
Σμύρνης.
Το Ε/Τ Πρωτόκολλο επανεισδοχής του
2001, αν και ισχύει, ουδέποτε εφαρμόστηκε.
Είναι χαρακτηριστικά όσα έλεγε για το θέμα,
σε συνέντευξη του (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 286-2009, σελ. 4) ο Υπουργός Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων της Τουρκίας και σύμβουλος
Εξωτερικής Πολιτικής του κ. Ερντογάν.
Το Ε/Τ Πρωτόκολλο επανεισδοχής των
λαθρομεταναστών του 2001, σύμφωνα
με τα λεγόμενα του Τούρκου υπουργού,
θα παραμείνει κενό γράμμα έως ότου η
Ε.Ε καταλήξει σε συμφωνία με τις χώρες
προέλευσής τους. Η Τουρκία μέχρι τότε θα
δέχεται την επανεισδοχή μόνο Τούρκων
παράνομων μεταναστών. Η Ελλάδα όμως
δεν έχει πρόβλημα με Τούρκους παράνομους μετανάστες αλλά με Αφγανούς,
Πακιστανούς, Ιρακινούς κλπ. Ο Τούρκος
Υπουργός είπε επιλέξει: «Η Τουρκία θα
υπογράψει συμφωνία με την Ε.Ε εφόσον
οι χώρες (Σ.Σ.: Αφγανιστάν, Πακιστάν
κλπ) καταγωγής αυτών των παράνομων
μεταναστών δεχθούν πίσω τους υπηκόους
τους. Αρνούμαστε να γίνουμε ο μεγαλύτερος
καταυλισμός προσφύγων του κόσμου. Δυο
λάθη δεν κάνουν ένα σωστό. Πρέπει να

(Τι έχεις Γιάννη; τι είχα πάντα)
20 Ιανουαρίου 2000, Άγκυρα: Ελλάδα και
Τουρκία υπογράφουν «Συμφωνία» για την
καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδιαίτερα
της τρομοκρατίας, του οργανωμένου
εγκλήματος, της παράνομης διακίνησης
ναρκωτικών και της λαθρομετανάστευσης.
27 Ιουνίου 2001: η «Συμφωνία» επικυρώνεται με τον Ν.2926/2001 (ΦΕΚ 139 Α/276-01).
8 Νοεμβρίου 2001: στα πλαίσια του
άρθρου 8 της «Συμφωνίας» υπογράφεται
εξειδικευμένο «Πρωτόκολλο» συνεργασίας
μεταξύ των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης
της Ελλάδας και Εσωτερικών της Τουρκίας,
για την καταπολέμηση της παράνομης
μετανάστευσης.
15 Ιουλίου 2002: το Πρωτόκολλο επικυρώνεται με τον Ν.3030/2002 (ΦΕΚ 163 Α/157-02).
Το άρθρο 12 του Πρωτοκόλλου προέβλεπε
για την επιστροφή των παράνομων μεταναστών να χρησιμοποιούνται από την Ελλάδα
το αεροδρόμιο Αθηνών ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ,
ο Συνοριακός Σταθμός Κήπων, το λιμάνι
της Ρόδου. Και από Τουρκία το αεροδρόμιο

► Πίσω στα δικά μας (όχι ότι τα παραπάνω
δεν είναι και δικά μας...) Κουίζ: Ποιός
Δήμος έφτιαξε έναν αρκετά μεγάλο κυκλικό
κόμβο, σε είσοδο της πόλεως από την
Εγνατία, και για «εικαστική» παρέμβαση
(εν μέσω οικονομικής κρίσεως) έβαλε ένα

σιδερένιο τερατούργημα για να θυμίζει
το «παρελθόν» της πόλεως, πληρώνοντας
45.000 ευράκια (όχι δραχμές); Καλά
καταλάβατε, περιττό να αναφέρω τον
Δήμο. Βάλαμε το λοιπόν στον κόμβο του
πολύ παλιού νοσοκομείου, μια σιδερένια
- χάλκινη άβαφη βελανιδιά, για να μας
θυμίζει, λέει, το παρελθόν μας. Χμ, χμ…
Ερωτήσεις: Δηλαδή το «παρελθόν» που
αναπολούμε είναι το Δεδέαγατς (παλιά
ονομασία της πόλεως που σημαίνει το
αγάτς-δέντρο-βελανιδιά του Ντεντέδασκάλου-μοναχού); Μήπως να βάζαμε
και μια φωτογραφία του Ντεντέ (ναι,
εκείνου που μας αποκαλεί «γκιαούρηδες»
μέσα στα μούτρα μας) για να δέσει το
γλυκό; β. με 45.000, ολόκληρο δάσος
από βελανιδιές θα φτιάχναμε για να μας
θυμίζει το «παρελθόν». Και γιατί δεν
βάλανε μια πραγματική βελανιδιά που θα
κόστιζε 10.000%-30.000% λιγότερο, θα
ήταν αισθητικά καλύτερη, πράγματι θα
παρέπεμπε σε δέντρο (και όχι στο Άουσβιτς)
και θα μας θαύμαζε και η Μπιρμπίλαινα
για την «πράσινή» μας ανάπτυξη; Η
επίσημη δικαιολογία ήταν πως εάν βάζανε
αληθινό δέντρο, όταν θα μεγάλωνε σε
...150 χρόνια, θα ενοχλούσαν οι ρίζες του

το δίκτυο, θα σήκωνε τις πλάκες… Πλάκα
έχουν). Ο δε αρχιτέκτων που ανέλαβε
το έργο (μένει στη Θεσσαλονίκη αλλά
είναι Αλεξ/πολίτης στην καταγωγή - τι
συγκινητικό!) μας διαβεβαίωσε ότι δεν
θα βαφεί, ούτως ώστε με την πάροδο του
χρόνου η σκουριά να την κάνει να αλλάζει
...χρώμα. Κάπως έτσι ο τουρισμός θα
αυξηθεί κατακόρυφα καθώς Γιαπωνέζοι,
Σκωτζέζοι, Νεοζηλανδοί κλπ θα έρχονται
για να θαυμάσουν το φοβερό θέαμα (και
να γυμνάσουν τους κοιλιακούς τους
γελώντας...)
► Συνάντηση, λέει, θα επιδιώξει
η Βουλευτής Ε. Τσιαούση με τον
υφυπουργό Γ. Ντόλιο για να συζητήσουν
τα προβλήματα της Σαμοθράκης κλπ. Πώ
πώ, τα παίξαμε από την «πρωτοβουλία» κι
από την «αγωνιστικότητα». Καταρχάς δεν
θα συναντηθεί ο Αυτοκράτωρ της Κίνας
με την Α.Μ. Βασίλισσα της Μ.Βρετανίας
για να χρειαστεί τέτοια διαδικασία. Θέλω
να πώ, δηλαδή, πως στην ίδια πόλη ζούνε
(έστω τα Σαββατοκύριακα), γνωρίζονται
πολύ καλά και θα μπορούσανε να πάρουν
ένα τηλεφωνάκι για να κανονιστεί - λυθεί
το θέμα. Τι κάθονται και λένε «ζητάει
συνάντηση με τον ...». Μας δουλεύετε;
Επίσης, το θέμα συζήτησης στην
πολυαναμενόμενη - κρίσιμη συνάντηση
ξέρετε ποιο θα είναι. Τα ίδια και τα
ίδια. Η κατάσταση με τα απορρίμματα
και η κατάσταση του οδικού δικτύου…
Μεγαλόπνοα σχέδια και δυσεπίλυτα
προβλήματα. Ήμουνα νιός και γέρασα.
Μετά θέλουμε «ανάπτυξη», να «αλλάξουμε
σελίδα» και άλλα αστεία. Αλλάξτε μυαλάτακτική και βλέπουμε για τα άλλα.
► Από καιρό ήθελα να κάνω μια αναφορά
σε μερικά πρόσωπα της πόλεως που με
δική τους πρωτοβουλία - κόπο - μεράκι,
επιτελούν έργο και προσφέρουν την
απαραίτητη «δραστηριότητα» στην πόλη
μας. Ξεκινώ με τον κ. Γκούτνερ ο οποίος
ήταν ο πρώτος «φυσιοδίφης - ερευνητής»
(ας τον ονομάσω έτσι) ο οποίος με αγάπη
και μεράκι τόσα χρόνια προσπαθούσε (και
το πέτυχε) να μαζέψει τα περισσότερα είδη
της πανίδας της περιοχής μας και να τα
εκθέσει στο παλιό Δημαρχείο (παλιότερα
πάνω από την Κυνηγετική Λέσχη),
αφήνοντας στις επόμενες γενιές μια
πλούσια παρακαταθήκη για την (κάποτε)
ζωική ποικιλία του Έβρου. Μετά έχουμε

αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα από κοινού
με τη διεθνή κοινότητα».
14 Μαΐου 2010: Τα Μ.Μ.Ε. της Αθήνας,
προφανώς παρασυρμένα από το Δελτίο
Τύπου που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου
του ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ, διατυμπάνιζαν πως
«υπεγράφη Ελληνοτουρκική Συμφωνία για
την επανεισδοχή παράνομων μεταναστών
σε λιμάνι κοντά στη Σμύρνη».
Μα «Συμφωνία» υπήρχε εδώ και 10 χρόνια.
Είχε και υπογραφές: Γ.Α. Παπανδρέου ως
Υπ. Εξωτερικών και Μ. Χρυσοχοΐδης ως Υπ.
Δημόσιας Τάξης για την Ελλάδα και Ισμαήλ
Τζεμ για την Τουρκία. Έγιναν και Νόμοι.
Δημοσιεύτηκαν και στις Εφημερίδες των
Κυβερνήσεων των δυο κρατών. Αξία όμως
δεν έχει τόσο η ύπαρξη μιας Συμφωνίας,
όσο η τήρησή της. Ερμηνεύοντας τώρα το
δελτίο Τύπου το οποίο αναφέρει για την
απόφαση που υπέγραψαν οι δυο Υπουργοί,
τα τρία σημεία που προέβλεπε το άρθρο 12
του «Πρωτοκόλλου», γίνονται ένα και οι
λαθρομετανάστες από τον Έβρο θα πρέπει
– αν εφαρμοστούν ποτέ τα προβλεπόμενα
– με μέριμνα και δαπάνες του ΥΠ. ΠΡΟ.
ΠΟ, να μεταφέρονται σε λιμάνι της Σμύρνης
για την επανεισδοχή τους στην Τουρκία και
όχι από τον Συνοριακό Σταθμό Κήπων
στον Έβρο.

τον παπα - Γιώργη Κομνίδη από την Ν.
Χηλή ο οποίος με άοκνες προσπάθειες
μάζεψε – μαζεύει διάφορα αντικείμενα
παλαιάς εποχής και συνεχώς εμπλουτίζει
την συλλογή του στο προσωπικό
του μουσείο «φυσικής ιστορίας και
λαογραφίας» που διατηρεί στην Ν. Χηλή
και με χαρά θα σας ξεναγήσει λεπτομερώς
για το κάθε έκθεμά του. Έχουμε το
«κόσμημα» της πόλεως, το «Εθνολογικό
Μουσείο Θράκης» όπου η Α. Γιαννακίδου,
με αστείρευτο μεράκι, έχει καταστήσει το
Μουσείο μια «κιβωτό» της παράδοσής
μας, διοργανώνοντας παράλληλα και
ένα σωρό εκδηλώσεις, δραστηριότητες,
παρουσιάσεις,
πολιτιστικά
δρώμενα
κλπ που θα ζήλευαν ακόμα και μεγάλα
Μουσεία της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
Επίσης μικρό αλλά ουσιώδες είναι και το
Βυζαντινό μουσείο της Μητροπόλεως το
οποίο εμπλουτίζεται συνεχώς. Υπάρχει
στον πλατανότοπο της Μαΐστρου το
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που χάρη στις
προσπάθειες της κ. Στέλλας προσφέρει την
απαραίτητη ενημέρωση για τον πλούτο
της ευρύτερης περιοχής. Σε ιδιωτικό
επίπεδο θα αναφέρουμε επιγραμματικά
την Art Gallery της Αθανασίας Π., το
μικρό καφέ του Γ. Σταυρίδη, το σπίτι της
Αντουανέτας (Ελληνογαλλικός Σύλλογος
με μεγάλη δράση), την ζωγράφο Σύνη,
τον Αθηνόδωρο, το Δημοτικό Ωδείο (και
αρκετούς ακόμη που είναι αδύνατον να
αναφερθούν) οι οποίοι έχουν αναγάγει
την πολιτιστική κίνηση της πόλεως σε
προσωπικό στοίχημα.
► Ο Εθνικός Αλεξανδρουπόλεως ξανά
στα σαλόνια της Α1 Εθνικής στο Βόλεϋ.
Δεν ξέρω αν οφείλεται στο νερό της
περιοχής, στην βαρύτητα που δίνουμε
στο συγκεκριμένο άθλημα, στην τύχη ή
και γώ δεν ξέρω πού αλλού, αλλά πρέπει
να παραδεχτούμε όλοι πως για δεκαετίες
ολόκληρος ο Έβρος παράγει ανελλιπώς
αθλητές κλάσεως. Η Αλεξανδρούπολη
και η Ορεστιάδα, πέραν της μακρόχρονης
παρουσίας τους στις μεγάλες κατηγορίες,
έχουν αποδειχθεί σε σταθερό «φυτώριο»
μεγάλων αθλητών και τροφοδότες της
Εθνικής Ελλάδος. Ευτυχώς που υπάρχουν
και τέτοιες μεμονωμένες καταστάσεις που
μας προσφέρουν αισιοδοξία. Να παίρνουμε
το παράδειγμα πως μπορούμε να γίνουμε
και σε άλλα πράγματα πρωτοπόροι και
αποδοτικοί.
Σ.Γ.

Δυστυχώς το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης, άμεσα συνδεδεμένο και με το
δημογραφικό, στην πατρίδα μας, γίνεται
κάθε μέρα και πιο μεγάλο. Πέρασαν 10
χρόνια από τότε (1980) που άρχισε το
πρόβλημα μέχρι να πάρουμε τα πρώτα
υποτυπώδη μέτρα (Ν. 1975/1991).
Πέρασαν κι άλλα 10 χρόνια από τότε που
πήραμε τα πρώτα ουσιαστικά μέτρα (Ν.
2926/2001) και ακόμη δεν τα εφαρμόσαμε.
Έτσι φθάσαμε σήμερα στο σημείο, σε
μικρές τοπικές κοινωνίες, οι μετανάστες να
φθάνουν μέχρι και το 30% του πληθυσμού.
Δεν λύνεται όμως το πρόβλημα ούτε με τους
επικοινωνιακούς τρόπους των πολιτικών,
ούτε με τις καταγραφές του Ινστιτούτου
Μεταναστευτικής Πολιτικής, ούτε με τις
φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού του
Λιμενικό Σώματος, των Συνοριοφυλάκων
και της FRONTEX. Η Πολιτεία είναι
υποχρεωμένη να θέσει όρια. Όρια χρονικά
και ποσοτικά – και να τα εφαρμόσει. Αν δεν
τα εφαρμόσει θα υποφέρουμε όλοι μαζί, και
η ελληνική κοινωνία και οι μετανάστες.
Παπανικολόπουλος Νικόλαος
Υποναύαρχος Λ.Σ (ε.α), πρώην Κεντρικός
Λιμενάρχης Αλεξανδρούπολης
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Ἀπό τό skymnos.blogspot.com

ΣΩ-ΘΗ-ΚΑ-ΜΕ!!!
(Ξεκινάει η απομαγνητοφώνηση)

- ντρινννν, ντριννννν
- γιά, γιά σπρέχεν
- έλα Ζοζεφάκο; γκούντεν μόρνεν
- ποιός φασβίντεν είναιν τέτοιεν ώρεν;
- ίχ, ο Ζαμπουνίντεν ο Νομάρχεν,
θυμάσεν;
- νίχτ, ντεν φαστέν τί πράγμαν σπρέχεν
- έλα ρε Ζόζυ, ο Νομάρχεν ο Γκατζόλεν,
που πέρσεν τρώγαμεν και πίναμεν σαν τα
ζβάϊν και εσύ σπρέχεν πως αγκαπάς το
Γκρίχελαντ σαν τσβάϊ πατρίδεν σου;;
- ά ά ά ο Νικολάκεν ο μάϊν;;
- για, γιά!
- ο κλάϊν μάϊν;;
- γιά, γιά!
- έλα ρε Νικολάκεν, τι σκατά θέλεν μές
στην νάχτεν;
- εεε νά ρε Ζόζυ, ξέρεις πως η Γκρίχελαντ
έχει γκρος φαγκαμπούτεν προμπλέμεν
και με το ιχ μάϊν μυαλόν σκέφτηκεν
να βοηθήσομεν τσουζάμεν για να βγεί
Γκρίχελαντ από κρίσεν.
- χμ χμ χμ ντάξει αγκαπώ Γκρίχελαντ
αλλά ιχ νιχτ μπιν μαλάκεν. Για την

ακρίβειαν, χεστήκαμεν για Γκρίχελαντ.
- κάτσε ρε Ζόζυ, εσύ άλλα σπρέχεν
πέρσεν!
- γιά, και συ άλλα σπρέχεν στους
Γκατζόλεν και άλλα κάνεν, αλλά νιχτ
προμπλέμα μετά, ε, ε;
- γιαβόλ αλλά ιχ συγχωρούμεν γιατί ιχ
μπιν πολιτικάντζεν. Έλα ρε Ζοζεφάκο
και θέλω να συνεχίσων καριέρεν πολιτικέν. Βοήθεν και εγκώ δωρίζεν κάτιν.
- για σπρέχεν βας εννοείς..
- να, αν βοηθήσεν με φράγκεν το
Ελλάντεν, ιχ θα σου πάρεν δάνειεν για
να φτιάξεν νησίδεν ειρήνεν με τους
Μεμέτεν στον Έβρον ποτάμεν.
- γκάμησέν με ρε Ζαμπουνίντεν με τις
παπαριέν σου. Γκαμέν και σεν και την
νησίντεν. Αρμπάϊτ με Τούρκεν μετά
πονάειν κόλεν;
- μα νιχτ, Τούρκεν τώραν αντέρφεν και
συνεργάτεν. Έλα ρε, ντώσεν φράγκεν
σώσεν Ελλάντεν!...
- Του μπιστ άϊν γκρόσο πρίχτεν. Όταν
έρτεν στην τσβάϊ πατρίδεν ξανά, θα
το σκεφτόμεν. Άϊ ράους, γκιτ κιοπεκ,
γκούντενάχτεν.
- ά τάνκε, το εκλαβάνεν σαν δέσμευσεν,
άλλες κλά;
- να σε πατήσεν η Κοκλά...

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Γιάννης Στρούµπας, «Λεπρές Ισορροπίες»
ποίηση
ΕΚΒΟΛΗ
Λόγος επικός,
Λόγος ποταµός
Τα πλήθη συνεπαίρνει
Ρίγη σκορπά στη λαοθάλασσα
Κι αυτή τον αγκαλιάζει
Τον αποθεώνει
Κι από τα χείλη του
Απορροφάται σεληνιασµένη
Μυστικό ρητορικό
Να εκβάλλει
Η θάλασσα
Στον ποταµό.
ISBN 978-960-336-517-4, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ,
Μαυροµιχάλη 18, Αθήνα. Τηλ. 210 3636514

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!

Ὁ Σέρβος Χρυσόστοµος
Σµύρνης στόν «Α»
Στή συζήτησή µας µέ τόν σεβασµιώτατο θέσαµε τό ζήτηµα πού
προέκυψε µέ τόν π. Συµεών Διλόφσκι,
ὁ ὁποῖος συνελήφθη καί κρατεῖται
στή Θεσσαλονίκη, ἀφοῦ ἔχει ἐκδοθεῖ
διεθνές ἔνταλµα σύλληψής του ἀπό
τίς σερβικές Ἀρχές. Ὁ π. Ἀρτέµιος µᾶς
ἐπιβεβαίωσε ὅτι δέν ὑπάρχει κανένα
στοιχεῖο σέ βάρος τοῦ ἀρχιµανδρίτη
του, ὁ ὁποῖος ἀναµένει τήν ἀπόφαση
τοῦ Ἀρείου Πάγου γιά τήν ἔκδοσή
του ἤ µή στή Σερβία, ἀντιµετωπίζει
καί ἐκκλησιαστικό δικαστήριο µέ
τήν ποινή τοῦ ἀποσχηµατισµοῦ,
χωρίς νά µπορεῖ νά ἀπολογηθεῖ
καί δέν ἔχει ἀκόµη προσκληθεῖ νά
ἀπολογηθεῖ! Οἱ πολιτικές στοχεύσεις
εἶναι σαφεῖς, κατά τόν ἐπίσκοπο,
πέρα ἀπό τίς ἀνάλογες τῶν παπικῶν
καί τῶν οἰκουµενιστῶν.
Ἄς σηµειωθεῖ ἐδῶ ὅτι ἀπό τό Κόσοβο
ἔχει καί ὁ ἴδιος ἐκδιωχθεῖ, χωρίς νά
τόν κατηγορήσουν ἐπισήµως γιά
τίποτε. Ὅπως γράφαµε καί στίς
1/4/2010 πρόκειται γιά ἀθλιότητα
πού ἀπέκοψε τόν ποιµενάρχη ἀπό
τόν λαό του πού τόν ὑπεραγαπᾶ
καί σήµερα ὄχι µόνο δέν ὑπάρχει
δυνατότητα νά παραµείνει στήν
περιοχή ὅπου ἀγωνίστηκε µόνος τά
τελευταῖα 11 χρόνια ἀλλά οὔτε κἄν
νά τήν ἐπισκεφθεῖ! Εἶναι λοιπόν κι ὁ
ἴδιος, ὅπως µᾶς λέει χαρακτηριστικά,
ἕνας διωγµένος, ἕνας πρόσφυγας.
Μόνο πού τώρα δέν εἶναι οἱ βόµβες
τοῦ ΝΑΤΟ ἤ ἡ ἀλβανική βία ἀφορµή
τοῦ ξερριζωµοῦ, ἀλλά οἱ πιέσεις
τῆς Δύσης καί ἡ συνέργεια τοῦ
Βελιγραδίου. Ρωτήσαµε τόν σεβασµιώτατο γιά τή στάση αὐτή τῆς χώρας
του καί µᾶς εἶπε πώς ἡ κυβέρνηση

στήν προσπάθειά της νά ἐντάξει
τή Σερβία στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση
δέχεται πιέσεις νά λύσει τό ζήτηµα
τοῦ Κοσόβου ἤ τοὐλάχιστον νά
µήν ἀντιδρᾶ στίς ἀναγνωρίσεις τοῦ
Κοσόβου ἀπό ἄλλες χῶρες. Κάπως
ἔτσι οἱ ὑπερασπιστές τῶν Σέρβων
στό Κόσοβο γίνονται ἀντίπαλοί της.
Μέ ἀφορµή τό πρόσφατο ἐπεισόδιο
στά κοσοβοσκοπιανά σύνορα, µέ 4
νεκρούς Ἀλβανούς, ρωτήσαµε γιά τό
κλῖµα στήν περιοχή. Μᾶς βεβαίωσε
πώς οἱ Ἀλβανοί, µέ τήν εὐρωπαϊκή
καί ἀµερικανική ὑποστήριξη δέν
ἡσύχασαν καί ὄχι µόνον ἐπιτίθενται
σέ ὅσους Σέρβους γυρίσουν στά
µέρη τους µά καί ἔχουν βλέψεις καί
δράσεις παντοῦ γύρω: στά Σκόπια,
στό Πρέσεβο καί στό Μπουγιάνοβατς
της ΝΑ Σερβίας, στό Μαυροβούνιο,
ἀκόµα καί στήν Ἑλλάδα.
Παρότι κι ὁ ἴδιος βλέπει τήν πορεία
τῶν πραγµάτων γιά τόν σερβικό
πληθυσµό τοῦ Κοσσυφοπεδίου,
ἀρνεῖται νά δεχθεῖ τήν διχοτόµησή
του µέ τήν ἀπόδοση στή Σερβία τῆς
βόρειας Μητρόβιτσας. «Τό Κόσοβο
καί τά Μετόχια, µέ 1300 ἐκκλησίες
καί µοναστήρια, εἶναι ἡ καρδιά τῆς
χώρας καί ἡ κοιτίδα τοῦ πολιτισµοῦ
µας. Χωρίς αὐτήν ἡ Σερβία δέν θά
ἐπιβιώσει, θά χάσει τήν ταυτότητά
της», µᾶς λέει. Τέλος, στήν ἐρώτηση
γιά τήν ἀδελφική σχέση Ἑλλήνων
καί Σέρβων, πού τόσο ἔλαµψε στή
δεκαετία τοῦ ‘90, µᾶς λέει πώς
παραµένει ἴδια κι ἁπλῶς ὁ κόσµος
ἔχει ἀνησυχία καί κόπωση ἀπό τήν
οἰκονοµική κρίση.
Ἐµεῖς εὐχαριστοῦµε θερµά τόν σεβασµιώτατο γιά τήν ἐγκάρδια συνοµιλία
καί εὐχόµαστε τό καλύτερο γιά τόν
ἴδιον, γιά τόν ἀρχιµανδρίτη του καί
τόν ἀγαπηµένο του λαό.

Μάρφιν: Πρωτουργὸς ἠθικὸς αὐτουργός
Πρωτουργός, βεβαίως, γιὰ τὶς δολοφονίες
τραπεζοϋπαλλήλων τῆς ὁδοῦ Σταδίου, εἶναι ἡ τράπεζα Μάρφιν.
Τὸ διοικητικὸ συµβούλιό της. Ναί! Μήπως οἱ µεγαλοπόνηροι
διευθυντὲς τῆς Μάρφιν ἀγνοοῦσαν ὅτι τὸ ὑποκατάστηµά τους
εἶχε ὑποστεῖ, παλαιότερα, ἐπίθεση; Μήπως οἱ µικροπόνηροι
σύµβουλοι τοῦ µεγαλοπονήρου διευθυντηρίου τῆς Μάρφιν,
ἀγνοοῦσαν ὅτι µπροστὰ ἀπὸ τὸ ὑποκαταστηµά τους
διέρχονται ὅλες οἱ διαδηλώσεις τῶν Ἀθηνῶν; Καὶ τί εἶναι µία
τράπεζα; Νηπιαγωγεῖο ἢ νοσοκοµεῖο, ὥστε νὰ αἰσθάνεται ἡ Γράφει ὁ
τράπεζα ἀσφαλής; Ἡ Μάρφιν δὲν ἔβλεπε, ἐπὶ ἑνάµιση χρόνο, Κώστας Ζουράρις
πῶς καταφέρονταν παντοιοτρόπως τὰ ἐξαγριωµένα κορόϊδα
στὶς ΗΠΑ, στὴν Ἀγγλία καὶ παντοῦ, ἐναντίον τοῦ ληστοπλουτοκρατικοῦ ἑσµοῦ
τῶν ὑποθηκοφάγων, τῶν πανωτοκοκλεπτῶν καὶ τῶν λοιπῶν τραπεζιτῶν ληστῶν,
αὐτουργῶν τῆς κλεψιᾶς;
Συµπέρασµα 1°
Ἡ Μάρφιν πρέπει νὰ διωχθεῖ γιὰ πρωτουργὸν ἠθικὴν αὐτουργίαν. Ἐνῶ ἐγνώριζε
τὴν θέση τοῦ ὑποκαταστήµατός της καὶ τὸ µένος τῶν θυµάτων της ἐναντίον τοῦ
τραπεζικοῦ κλεπτοσυστήµατος, ἡ Μάρφιν, λόγω ἀπληστίας καὶ πλουτοκρατικῆς
ἀλαζονείας, δὲν ἔκλεισε, προληπτικῶς, τὸ ὑποκατάστηµά της. Ὑπάρχει ἀµείλικτη
ἡ «αἰτιώδης συνάφεια» ἀνάµεσα στὸ ἀποτέλεσµα - οἱ δολοφονηµένοι ὑπάλληλοί
της – καὶ στὴν ἐναρκτήρια αἰτία: δὲν κλείνω τὸ ὑποκατάστηµα… Ἂν ἡ Μάρφιν εἶχε
κλείσει τὸ µαγαζί της, τῆς Σταδίου, τὰ θύµατά της θὰ ζοῦσαν σήµερα; Μάρφιν, ναὶ
ἢ οὒ;
Συµπέρασµα 2°
Ἡ Μάρφιν βαρύνεται µὲ προδήλως βαρείαν «ἐγκληµατικὴν ἀµέλειαν», ἡ ὁποία
ποινικῶς ἰσοῦται µὲ «ἐνδεχόµενον δόλον». Ἡ Μάρφιν ἐγνώριζε πλήρως καὶ
τὴν ἐκτεθειµένη θέση τοῦ µαγαζιοῦ της καὶ τὴν ἐλεεινὴ φήµη τοῦ τραπεζικοῦ
κλεπτοσυστήµατος παγκοσµίως. Ἄρα, ἡ Μάρφιν ἐγνώριζε, µετὰ λόγου γνώσεως,
ὅτι οἱ ὑπάλληλοί της κινδυνεύουν. Κι ὅµως, ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κινδύνου ζωῆς ποὺ
διέτρεχαν οἱ ὑπάλληλοί της, ἡ Μάρφιν τοὺς ἄφησε νὰ δολοφονηθοῦν.
Συµπέρασµα 3°
Ἡ ἑλληνικὴ δικαιοσύνη πρέπει, πάραυτα, νὰ διατάξη τὴν προφυλάκιση τοῦ
διευθυντηρίου τῆς Μάρφιν καὶ νὰ ἀσκήση δίωξη ἐναντίον του, γι’ ἀνθρωποκτονία
καὶ ἠθικὴν αὐτουργίαν. Κάθε ὀλιγωρία τῆς δικαιοσύνης συνιστᾶ καὶ ἐν ταυτῷ
ἐγκληµατικὴν πράξιν, λόγω παραλείψεως καθήκοντος. Ἡ Μάρφιν εἶναι ὁ πρωτουργὸς
ἠθικὸς αὐτουργὸς τῶν φόνων.
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50 χρόνια από την εκτέλεση
που συγκλόνισε την Ελλάδα
Γράφει ο Κρίτων Σαλπιγκτής*
Το πρωινό της Πέμπτης 10ης Μαΐου 1956
οι καρδιές των Ελλήνων ράγισαν. Η είδηση
της εκτέλεσης από τον Άγγλο κατακτητή
των Μιχαλάκη Καραολή και Ανδρέα
Δημητρίου στην Λευκωσία, διέτρεξε
σαν αστραπή την χώρα. Αδιανόητος
ίσως σήμερα ο κοινός καημός του τότε.
Σύμπαντες οι Έλληνες, τις προηγούμενες
της εκτέλεσης ημέρες, αγωνιούσαν, στα
ραδιόφωνα, για την τύχη των παλικαριών:
«Τόσες υπογραφές μαζέψαμε». «Αδύνατον
να μην τους δώσει χάρη η βασίλισσα
Ελισάβετ». «Είναι κι Έλληνας ο άντρας
της, αλίμονο».
Ελπίδα ο βασιλικός σύζυγος, ο Φίλιππος. Ως
προερχόμενος εκ
του βασιλικού
οίκου
της
Ελλάδος.
Επί
το πληρέστερον
ο
Φίλιππος
Σ λ έ σ β ι γ κ
–
Χόλσταϊν
– Ζόντεμπουργκ
- Γλίξμπουργκ.
Τουτέστιν ήγουν
Έλλην
από…
πάππου
προς
πάππον, όπως
ευδιακρίτως φανερώνει το όνομα, μα
και η τύφλα της μάταιης προσδοκίας, η
επενδεδυμένη στην «ελληνικότητά» του.
Τα ξεσηκωμένα σχολιαρόπαιδα, πίστευαν
πιο πολύ απ’ όλους ότι θα δοθεί χάρη.
Έπαιξε ρόλο κι ο Μικρός ΗΡΩΣ του
Στέλιου Ανεμοδουρά, που διάβαζαν με
πάθος. Στις μυθοπλαστικές περιπέτειες
τριών Ελληνόπουλων, ηρώων της
Αντίστασης, κατά τη γερμανική κατοχή, ο
Άγγλος πρωθυπουργός Ουίνστον Τσώρτσιλ
έθρεφε – τι κολακεία- μεγάλη αδυναμία
στο Παιδί Φάντασμα. Συγγνωστή παιδική
πλάνη.
Αλλά και οι μεγάλοι στην Ελλάδα δεν
υστέρησαν σε αφέλεια. Πιπίλιζαν ακόμα
την καραμέλα του Τσώρτσιλ για να
γλυκαίνονται εθελοτυφλώντας. Ότι τάχα
«από τούδε δεν θα λέμε ότι οι Έλληνες
πολεμήσανε σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες
πολεμούν σαν Έλληνες». Ήλπιζαν ότι
θα υπάρξει «δάνειον επιεικείας». Η ίδια
αφέλεια, περί της ξενικής εύνοιας των και
της ανταμοιβής, εάν γίνουμε καλά παιδιά,
η οποία προβάλλεται ως τις μέρες μας από
καθ’ ημάς εκπροσώπους στο εκλογικό
σώμα..
Μασάμε εύκολα κουτόχορτο σ’ αυτόν
τον τόπο. Πίστευαν οι άδολες ελληνικές
καρδιές το 1956 ότι με τέτοια και με άλλα
θα σωθούν τα παιδιά και τα νιάτα τους.
Αλλ’ οι Εγγλέζοι πολιτικοί ήταν πάντοτε
σαν τους τραπεζίτες. Σου προσέφεραν
ομπρέλες όταν είχε λιακάδα και στις
έπαιρναν πίσω μόλις άρχιζε να βρέχει.
Και στο Λονδίνο είχαν παρέλθει τα χρόνια
1941-1944 όταν έβλεπαν λιακάδα στην
Ελλάδα, κατά τη γερμανική κατοχή, κάθε
που οι Έλληνες περνούσανε δικαίως από
λεπίδι ριψάσπιδες συμπατριώτες τους, που
κάρφωναν στον Γερμανό κατακτητή και
έστελναν στο απόσπασμα συναγωνιστές
τους. Τότε ακόμα οι εγγλέζικες νυφίτσες
αποκαλούσαν ένδοξο τον ελληνικό αγώνα
για τη λευτεριά.
Ποιο ήταν το αμάρτημα του Μιχαλάκη
Καραολή από το Παλαιχώρι; Μέσα στον
πόθο για τη λευτεριά της Κύπρου, μαζί με
τον Ανδρέα Παναγιώτου και τον Γιώργο
Ιωάννου στρίμωξαν την Κυριακή 28

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ
Αυγούστου του 1955 στην οδό Λήδρας
στη Λευκωσία, έναν προδότη του
ελληνισμού στις δυνάμεις της κυπριακής
κατοχής και απηνή διώκτη της ΕΟΚΑ
και τον εκτέλεσαν. Οι παρόμοιες προ
12/ετίες ένδοξες ενέργειες των Ελλήνων,
αποτελούσαν ήδη υπερπληθωρισμένο
χαρτονόμισμα για τους Εγγλέζους. Και
το αγνόησαν ως άνευ αξίας. Διότι πλέον
στην Κύπρο την κατοχή ασκούσαν οι ίδιοι.
Η αποτίναξη του δικού τους ζυγού και το
όραμα της Ένωσης με την μάνα Ελλάδα,
τα ιδανικά δηλαδή τα οποία συνεγείρανε
τις νεανικές ψυχές των Καραολή και
Δημητρίου, έθεταν απλώς σε κίνδυνο τις
δουλίτσες τους στη Μεγαλόνησο.
Σ’ όλη την ιστορία τους αδίστακτοι υπήρξαν
οι αποικιοκράτες Εγγλέζοι. Ρούφηξαν αίμα
όπου απλώθηκαν. Το έζησαν καλά οι Ινδοί,
οι Αργεντινοί, και πλείστοι άλλοι, που
υπέφεραν από την αρπάγη τους. Κανονικοί

κλέφτες, όχι κλεφτοκοτάδες του συρμού :
από «Ελγίνεια» μέχρι πετρέλαια, το μακρύ
εγγλέζικο χέρι, δεν έπαψε ως τις μέρες μας
να μπαίνει σε ξένες τσέπες. Η άξια στάση
τους κατά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο,
όταν πολέμησαν σκληρά τον φασισμό,
δεν αποτελεί παρά την εξαίρεση που
τεκμηριώνει τον κανόνα.
Τον Καραολή τον υποψιάστηκαν από τις
πινακίδες του ποδηλάτου του. Μέσα στην
τούρλα της διαφυγής το παράτησε. Η
τακτική του Διγενή επέβαλε να διαφύγει
στο αντάρτικο. Αρχές Σεπτεμβρίου του
1955, κίνησε με αυτοκίνητο, που οδηγούσε
ο Ανδρέας Χριστούδης, να ενταχθεί στην
ομάδα του υπαρχηγού της ΕΟΚΑ Γρηγόρη
Αυξεντίου. Στο τουρκικό χωριό Τζάος
συνελήφθη από Τούρκους αστυνομικούς
σε οδόφραγμα. Στη δίκη του στο Έκτακτο
Κακουργιοδικείο, καταδικάστηκε σε
θάνατο. Οι Άγγλοι δικαστές, έκαναν δεκτές
καταθέσεις Τούρκων ψευδομαρτύρων,
συμπράττοντος του «Δικηγόρου του
Στέμματος». Το όνομά του τελευταίου
το μάθαμε καλύτερα τα επόμενα χρόνια :
Ραούφ Ντενκτάς.
Το άλλο ηρωικό παλικάρι, ο Ανδρέας
Δημητρίου, καταγόταν από πάμφτωχη
οικογένεια του Άγιου Μάμα Λεμεσού.
Καταδικάστηκε σε θάνατο με την κατηγορία
ότι σκότωσε Άγγλο στην Αμμόχωστο,
στις 28-11-1955. Πρωταγωνίστησε στην
αρπαγή όπλων από τις στρατιωτικές
αποθήκες Αμμοχώστου, όπου εργαζόταν,
ενέργεια που ενίσχυσε αποφασιστικά
τον εξοπλισμό της ΕΟΚΑ.. Συνελήφθη
κατά την απόπειρα εκτελέσεως Εγγλέζου
πράκτορα. Οι κατακτητές δημοσίευσαν
φωτογραφία που τον έδειχνε αξύριστο,
αχτένιστο βρώμικο, για να δείχνει
πιο πειστικά σαν κάθαρμα. Παλιό το
επικοινωνιακό τέχνασμα, το υπέστησαν
και στον τόπο μας πολιτικώς διωχθέντες,
κυρίως αριστεροί στα μετακατοχικά
χρόνια, αλλά κι από όλο το πολιτικό
φάσμα, στα χρόνια της χούντας.
Πίσω στο 1956, μόλις καταδικάστηκαν
εις θάνατον. Πτυσσόμενα τραπεζάκια από
λαμαρίνα και ξύλινες ψαθωτές καρέκλες,
κατέκλυσαν τους δρόμους της Ελλάδας.

Τα ανοιχτά τετράδια καλούσαν τους
περαστικούς να υπογράψουν : Δώστε τους
χάρη. Τα πεζοδρόμια γέμιζαν από ουρές κι
ο κόσμος από ελπίδα, ότι οι Εγγλέζοι θα
λυπηθούν τα νιάτα τους.
Την Κυριακή 6 Μαΐου 1956 ο ελληνισμός,
με κρυφή ελπίδα την διάσωση, γιόρτασε
την Ανάσταση. Ο χαρμόσυνος χαρακτήρας
κράτησε τρεις μέρες. Το πρωί της
Πέμπτης, η ψυχή των Ελλήνων γύρισε
τον χρόνο μια βδομάδα πίσω. Στην οδύνη
του «σήμερον κρεμάται επί ξύλου» της
Μεγάλης Πέμπτης. Τους είχαν κρεμάσει
τα ξημερώματα, κατά η ώρα 1:00.
Πήγαν, λέει, νωρίτερα οι αστυνομικοί
στο σπίτι της μάνας του Μιχαλάκη, με τα
κεφάλια κατεβασμένα: «Σήκω, κυρά, πάμε
για τη Λευκωσία».
«Υιέ μου!» βόγκηξε η γραία μάνα.
«Ματάκια μου. Ματάκια μου. Πουλί
μου!»
Λίγες ώρες μετά τους πήραν απ’ τα κελιά
με τον εθνικό ύμνο στο στόμα. Δεν τον
έψαλλαν μόνοι. Από τα κελιά των άλλων
φυλακισμένων η μελωδία αντιγύρισε στ’
αυτιά των δύο Μελλο-Αθάνατων. Μετά
το τυπικό. Δέσιμο οπισθάγκωνα, θηλιά
στο λαιμό, υποχώρηση της καταπακτής,
το τσάκισμα του αυχένα. Στα 23 του ο
Μιχαλάκης, στα 22 ο Αντρέας.
Τους θάψανε μέσα στις φυλακές!
Φοβήθηκαν οι κατακτητές μην γίνουν
τα σώματά τους αντικείμενο λατρείας σε
δημόσια κηδεία και δεν τα παρέδωσαν.
Τα επόμενα 2,5 χρόνια απαγχονίστηκαν
και τάφηκαν εγγύς τους οι Ιάκωβος
Πατάτσος, Ανδρέας Ζάκος, Χαρίλαος
Μιχαήλ, Μιχάλης Κουτσόφτας, Ανδρέας
Παναγίδης, Στέλιος Μαυρομάτης, Μάρκος
Δράκος (όλοι από 22 έως 24 ετών) και οι
πεσόντες σε μάχες, Μάρτιο του 1957,
Γρηγόρης Αυξεντίου (28) και Στυλιανός
Λένας (24). Τελευταίος στην αγχόνη,
στις 14-3-1957, ο φλογερός 19/χρονος
Ευαγόρας Παληκαρίδης : «Για να σε
δω ελεύθερη και χιλιοδοξασμένη, δε θα
διστάσω Κύπρο μου να πέσω στη φωτιά».
Ύστατος νεκρός του αγώνα, σε μάχη, ο
Κυριάκος Μάτσης (32) στις 20-11-1958.
Φυλακισμένα μνήματα, τα αποκάλεσε,
σαρκάζοντας την εγγλέζικη πρεμούρα, ο
λαός της Κύπρου. Ξέρουν καλά εκεί ότι οι
ψυχές δεν φυλακίζονται.
Ο Καραολής και ο Δημητρίου υπήρξαν
οι πρωτομάρτυρες. Μαζί με τις μανάδες
τους έκλαψε κάθε Ελληνίδα μάνα στο
νησί και στην πατρίδα, σαν να έχασε δικό
της παιδί. Πώς αλλιώς; Ήταν πια παιδιά
όλων των Ελλήνων. Κι η θυσία τους ήταν
η συνεκτική ύλη που ένωσε τότε σε κοινό
σώμα τους Έλληνες. Πλην των εκάστοτε
«Λακεδαιμονίων».
Ο Τύπος δεν χαρίστηκε στους Εγγλέζους:
«Αι ίδιαι δυνάμεις της βαρβαρότητος, αι
οποίαι οργίασαν… υπό τας στολάς των
Ναζί, οργιάζουν και σήμερον…υπό τας
στολάς και τα διακριτικά του αγγλικού
στέμματος» («Τα Νέα», 10 -5- 1956).
Η αγγλική δυναστεία πίστεψε ότι με τον
απαγχονισμό θα εκφοβίσει τους αγωνιστές
της ΕΟΚΑ και ότι ο κυπριακός Ελληνισμός,
θα αποστραφεί την απελευθερωτική
προσπάθεια. Συνέβη το αντίθετο. Ο
λαός μίσησε τους Άγγλους και πύκνωσε
το κίνημα της ΕΟΚΑ.. Στην Ελλάδα η
κραυγή «Ένωση-Ένωση» δόνησε την
χώρα. Βιαιότατες συγκρούσεις μεταξύ
αστυνομίας και διαδηλωτών είχαν ως
αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ατόμων
και τον τραυματισμό υπερδιακοσίων.
Στην Αγγλία η «Ντέιλι Χέραλντ»,
εκφραστικό όργανο του Εργατικού
Κόμματος, κάκισε την αποτρόπαια πράξη:
«Πρόκειται περί επαναλήψεως των
σφαλμάτων, τα οποία διαπράχθηκαν στην
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Ιρλανδία. Η Κύπρος έχει εξεγερθεί και η
ειρήνη δεν είναι δυνατό να αποκατασταθεί
στη νήσο, παρά με την υποστήριξη του
κυπριακού λαού. Η σημερινή πολιτική δεν
είναι δυνατό να οδηγήσει σε ο,τιδήποτε
άλλο, παρά στη συμφορά». Υπάρχουν
παντού άνθρωποι σώφρονες, αλλά ποιος
τους ακούει;
Κύπρος, Ιρλανδία και πάλη για την
ανεξαρτησία. Η αμέριστη εκτίμηση
πλείστων όσων Ελλήνων προς την
ιρλανδική αντίσταση γεννά μια εύλογη
απορία : πώς γίνεται και μερικοί, με περισσή
επιπολαιότητα, ενστερνίζονται δόλιες
σύγχρονες απόψεις «περί εθνικισμού»
των ηρώων της ΕΟΚΑ. Πενήντα χρόνια
μετά την εκτέλεση που συγκλόνισε την
Ελλάδα, είναι καιρός να αντιληφθούμε ως
χρέος εθνικής συνοχής την αγάπη προς
την πατρίδα μας. Να της δώσουμε χώρο
να ξεπεράσει τις ιδεολογικές διαφορές μας
και να καταστεί πίστη υπερκομματική.
Η «περί εθνικισμού» ετικέτα με την
οποία επιχειρείται σήμερα από ενίους
να λοιδορηθεί κάθε ευπατρίδης και να
ταυτιστεί με αποβράσματα του φασισμού,
τα οποία κυκλοφορούν στην πιάτσα,
εκπορεύεται εκ του πονηρού και μόνο.
Οι πρόθυμοι υπηρέτες της παγκόσμιας
εξουσίας και οι εις τα καθ’ ημάς εδρεύοντες
αντιπρόσωποί της, έχουν κάθε συμφέρον
να μας αποκόψουν από την ιστορία μας.
Αφελληνισμένοι από καιρό οι ίδιοι,
επιχειρούν να κολλήσουν σαν ρετσινιά μια
αρνητικά φορτισμένη κατά το παρελθόν
έννοια του εθνικιστή σε όποιον σήμερα,
μιλώντας με σεβασμό για την πατρίδα
του, τους χαλάει το παιχνίδι. Οι ίδιοι που
κάποτε ανάμεσα σε εθνικιστικά φυράματα
έβρισκαν
συνεταίρους,
εχθρεύονται
σήμερα την εθνική συνοχή. Πρόδηλος
ο σκοπός τους. Με την λεοντή του
ανθρωπισμού και του κοσμοπολιτισμού
(ως μεταλλαγμένου υποκατάστατου του
διεθνισμού) επιχειρούν να κερδίσουν
συμπάθειες. Πολλοί ξεγελιούνται και
ορέγονται ως πεντανόστιμο το τυράκι
τους. Αλλά λίγοι βλέπουν την φάκα
όπου θα πιαστούνε. Ότι η προσχώρηση
στον χυλό μιας ανέστιας, απάτριδος και
ομογενοποιημένης παγκόσμιας κοινωνίας,
αποτελεί την αποθέωση της έννοιας του
τροχονόμου, ο οποίος θα τους διευκολύνει
να περάσουν!
Εθνικιστές και καθάρματα δεν είναι όσοι
σέβονται και ευλαβικά κλίνουν ακόμα το
γόνυ στους αγωνιστές της πατρίδας, που
θυσίασαν τη ζωή τους για την ελευθερία
της. Είναι οι ίδιοι οι υπερεθνικιστές
του σήμερα, τα απανταχού τσιράκια
του πολυεθνικού κεφαλαίου. Αυτοί που
στον βωμό της παγκοσμιοποίησης δεν
θέλουν μπροστά τους λαούς με ιστορία
και συνείδηση του παρελθόντος. Με
καθημαγμένη την εθνική συνείδηση θα
τους καθυποτάξουν πιο εύκολα. Το ίδιο
που θα σημάνει κι η αποκοπή από την
εθνική γλώσσα, το άλλο μεγάλο έρμα κάθε
μικρής ταυτότητας.
(...) Ακόμα κι οι καλύτερες προθέσεις πίσω
από παρόμοιες ιδέες, οι οποίες εχθρεύονται
«ό,τι το εθνικόν» συνιστούν επικίνδυνη
αφέλεια, η οποία εάν υιοθετηθεί θα
στρώσει με ροδοπέταλα τον δρόμο στο
αχόρταγο παγκοσμιοποιημένο κεφάλαιο,
που σημαντικό μέλημά του αποτελεί η
αποδιοργάνωση της υπερπολύτιμης εθνικής
συνοχής. Μας θέλουν ασπόνδυλους.
* Το κείμενο πρωτοδημοσιεύτηκε στην
εφημερίδα «Μακεδονία» το 2006
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Ἀντιφωνητικό κουΐζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1) Τήν 17η Μαΐου 1914 ὑπογράφεται
τό πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας,
πού παρεῖχε καθεστώς πλήρους
αὐτονοµίας στήν µαχόµενη Βόρειo
Ἤπειρο. Ἦταν ἡ πρώτη διεθνής
ἀναγνώριση τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Zητήµατος. Λαµβάνοντας
ὑπ’ ὄψιν τήν σύνολη πορεία τοῦ
κράτους µας καί τήν αὐξανόµενη
παρουσία Ἀλβανῶν στά µέρη µας,
πότε λέτε ὅτι θά ὑπογραφεῖ κάποιο
Πρωτόκολλο γιά τήν αὐτονοµία
τῆς ...Νοτίου Ἠπείρου;
Α) Ὅπου νἄναι, ἀπορῶ γιατί ἀργοῦν
Β) Μέχρι τό 2020 σίγουρα
Γ) Ἡ σκλαβωµένη Τσαµουριά ἀργά ἤ
γρήγορα θά ἀναστηθεῖ
Δ) Ἄν παραµείνει στό Μαξίµου ὁ
ΓΑΠ, δέν τό γλυτώνουµε
2) Στίς 17 Μαΐου 1902 σφουγγαράδες
ἀπό τή Σύµη ἀνακαλύπτουν τόν
«Μηχανισµό τῶν Ἀντικυθήρων»,
πού θεωρεῖται τό πρῶτο ὑπολογιστικό µηχάνηµα τοῦ ἀνθρωπίνου
γένους. Διέθετε 30 τουλάχιστον
γρανάζια µε τή βοήθεια τῶν ὁποίων
ἦταν δυνατόν νά ὑπολογισθεῖ, µέ
µεγάλη ἀκρίβεια, ἡ κίνηση τοῦ
Ἡλίου καί τῆς Σελήνης, οἱ φάσεις
τῆς Σελήνης καί νά προβλεφθοῦν
ἐκλείψεις (ἡλιακές ἤ σεληνιακές).
Περιεῖχε ἐπίσης ἕνα ἐκτεταµένο
ἐγχειρίδιο χρήσης. Οἱ κύριες
λειτουργίες
τοῦ
Μηχανισµοῦ
ἔχουν πλέον ἀποκρυπτογραφηθεῖ
καί πάνω ἀπό 2.000 γράµµατα τοῦ
ἐγχειριδίου χρήσεως ἔχουν διαβαστεῖ. Πόσοι αἰῶνες πέρασαν µέχρι

νά ξαναβροῦµε ὄργανο τέτοιας
πολυπλοκότητας;
Α) 8
Β) 10
Γ) 12
Δ) 16
3) Στίς 18 Μαΐου 1913, µέ τή
συνθήκη τοῦ Λονδίνου, λήγει ὁ
Α’ Βαλκανικός Πόλεµος. Μεγάλη
κερδισµένη ἡ πατρίδα µας πού
κερδίζει τήν Ἤπειρο, τή Μακεδονία
καί τά νησιά τοῦ Ἀνατολικοῦ
Αἰγαίου. Καί ναί µέν ἐµεῖς πανηγυρίζουµε ὡς σεσηµασµένοι ἐθνικισταί, ὅµως ποιός σκέφτεται τόν
πόνο τῶν Τούρκων, Βουλγάρων
κτλ πού ἔχασαν τόν πόλεµο; Πᾶνε
τά µπερεκέτια τους στά Γιάννενα,
στή Σαλονίκη, στάς Σέρρας, στά
νησιά... Ποιόν θά ἀνασκολοπίζουν
τώρα ὅταν µερακλώνονται οἱ ἕρµοι
οἱ ἀγάδες, ποιόν θά σαπίζουν στό
ξῦλο οἱ καηµένοι οἱ κοµιτατζῆδες;
Κι ὅµως, ἐσεῖς µπορεῖ ὡς ἀναίσθητοι
νά µήν τά σκεφτήκατε ποτέ αὐτά
τά ἀνθρώπινα δράµατα, ὅµως ἡ
Ἐπιστήµη τό ἔπραξε. Κάπως ἔτσι
µᾶς προέκυψε ἡ Ἱστορία κατά τοῦ
ἐθνοκεντρισµοῦ, µέ µορφές σάν ...
Α) τόν Α. Βακαλόπουλο
Β) τόν Ν. Σβορῶνο
Γ) τή Μ. Ρεπούση
Δ) τόν Σπ. Βρυώνη
4) Στίς 19 Μαΐου τοῦ 1919 ὁ Μουσταφά Κεµάλ ἀποβιβάζεται στή
Σαµψούντα καί ξεκινᾶ...
Α) τή δεύτερη καί χειρότερη φάση

19 ΜΑΪΟΥ
Του Μιχάλη Χαραλαμπίδη
Πρωταρχική προϋπόθεση για την επιτυχία του αγώνα
των λαών, των ομάδων που έχουν υποστεί πολιτικές
γενοκτόνας βίας και διεκδικούν την δικαίωση τους από την
Διεθνή Κοινότητα είναι το υψηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης
της ομάδας, της πολιτικής και διανοητικής ηθικής των
εκπροσώπων της. Η θεμελιωμένη τόσο στην πολιτική
ιστορία αλλά και την επιστήμη αυτή εκτίμηση επιβάλει τις
ανάλογες συμπεριφορές από τους Πόντιους στις εκδηλώσεις
μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.
Απαιτείται μια υψηλού επιπέδου ηθική και πολιτική
συμπεριφορά. Θα πρέπει να μην προσκληθούν, να
αποδοκιμασθούν αν παρευρεθούν οι εκπρόσωποι του
ΚΚΚΑΣΟΡ αλλά και της Ν.Δ. όπως δήλωσα με αφορμή
την κατάθεση στεφανιών στον Χίτλερ των λαών της
Μικράς Ασίας, της Ανατολίας τον Κεμάλ. Όσοι μας
προσέβαλαν τιμωρούνται. Οι ημέρες του Μαΐου δεν είναι
μόνο στιγμές μνήμης της πράξης που καθόρισε την νέα
ιστορία μας και καταδίκης της γενοκτόνας βίας. Στιγμές
ηθικής δέσμευσης, συνομιλίας με τους εκατοντάδες χιλιάδες
άδικα δολοφονημένους νεκρούς μας. Είναι και στιγμές
οργής για την συστηματική υπονόμευση που υπέστη ο
συμβολισμός της 19ης Μαΐου με στόχο την κατάργηση
της. Πρωταγωνιστής ήταν το ΚΚΚΑΣΟΡ και ο σημερινός
αρχηγός του. Συνοδοιπόρος η Ν.Δ. και ορισμένα κομμάτια
μιας παρακμιακής ολοκληρωτικού τύπου ψευτοαριστεράς.
Σε αυτήν την μαύρη σελίδα της ιστορίας συνεργάτες στην
υπονόμευση ήταν όλων των ειδών εκπρόσωποι Ποντίων. Από
Βουλευτές έως το Λούμπεν. Στο Κράτος και το παρακράτος.
Πρόκειται για ένα κόσμο που περιφέρεται ανερυθρίαστα και
με ολοκληρωτικού τύπου θράσος ανά την Ελλάδα μιλώντας
για ιερά ζητήματα όπως αυτό της γενοκτονίας. Όταν εκτός
των άλλων στερούνται πλέον οποιασδήποτε ηθικής και
πολιτικής, ανθρώπινης νομιμοποίησης.Αυτά τα άτομα δεν
μπορούν τόσο στην Ελλάδα αλλά και περισσότερο Διεθνώς
να υπερασπίσουν την Ποντιακή υπόθεση. Γιατί πολλή απλά
δεν μπορούν να απαντήσουν με ειλικρίνεια και πειστικότητα

τῆς γενοκτονίας τῶν Ποντίων
Β) τήν πολιτιστική ἐπανάσταση τῶν
Τούρκων
Γ) τό σουρρεαλιστικό καλλιτεχνικό
κίνηµα τῆς γείτονος
Δ) τό ἱεραποστολικό του ἔργο
5) Στίς 20 Μαΐου τοῦ 1825 ὁ
Πα-παφλέσσας
(Γρηγόριος
Δικαῖος Φλέσσας) πέφτει
ἡρωικά πολεµώντας κατά
τοῦ Ἰµπραήµ στό Μανιάκι
τῆς Μεσσηνίας. Μετά τή νίκη
του ὁ Ἰµπραήµ, κατά τόν
Φωτάκο...
Α) Ζήτησε νά µείνει ἄταφος ὁ
Παπαφλέσσας
Β) Ἀναγνώρισε τή γενναιότητα
τοῦ Παπαφλέσσα
Γ) Ὀργίστηκε πού εἶχε καθυστερήσει
Δ) Βαφτίστηκε χριστιανός

6) Στίς 22 Μαΐου τοῦ 334 π.Χ. ὁ
Μέγας Ἀλέξανδρος νικᾶ τούς
Πέρσες στή Μάχη τοῦ Γρανικοῦ.
Πρίν τή µάχη εἶχε θυσιάσει στό
τέµενος τοῦ Πρωτεσίλαου (τοῦ

στο ερώτημα μιας Κοινωνίας υψηλών, φυσιολογικών,
ηθικών και πολιτικών σταθερών. Στο ερώτημα ενός
Ευρωπαίου, Καναδού, Αμερικανού, Αυστραλού πολίτη.
Τι έκανες ως Βουλευτής, ως εκπρόσωπος, ως πνευματικός
άνθρωπος, ως …άνθρωπος όταν προσβάλλονταν η μνήμη
των νεκρών και ο συμβολισμός της 19ης Μαΐου. Με τις
συναυλίες Ρουβά – Κούτ, την άφιξη των F-16, την Κρατική
Ορχήστρα, τα στεφάνια στον Κεμάλ κλπ. Αυτά τα άτομα,
οι γνωστοί άγνωστοι, όχι μόνο δεν αντέδρασαν αλλά χρησιμοποιήθηκαν και στο πέρασμα των Κυβερνητικών Πολιτικών
υπονόμευσης και στο χτύπημα όσων αντιστέκονταν στις
προσβολές. Είχαν τον ίδιο ρόλο των μηχανισμών των
σκοτεινών χρόνων των δεκαετιών ‘50 και ‘60 στην χώρα.
Από τους Ποντίους, ως άτομα και συλλογικότητες, αλλά
και τους άλλους Έλληνες αξίζει ο μεγαλύτερος βαθμός
αποδοκιμασίας και περιφρόνησης τους κατά τις εκδηλώσεις
μνήμης. Ειδικά από τις νέες γενιές. Οι νέες γενιές δεν
μπορούν να ζήσουν, να αναπτυχθούν, να συμβάλουν θετικά
στην Ποντιακή υπόθεση ζώντας μέσα σε ένα περιβάλλον
υποκρισίας, ψέματος, ηθικής κατάπτωσης. Τα πρόσωπα
αυτά κρύβονται με ιδιαίτερη επιμέλεια, στοχεύουν στην
λήθη των πράξεων τους. Είναι όμως γνωστά και πρέπει να
ονομασθούν. Οι συλλογικότητες των Ποντίων πρέπει να
τους απευθύνουν το ερώτημα. Τι έκανες την περίοδο του
εσωτερικού πολέμου ενάντια στην 19η Μαΐου;
Προσωπικά δεν είμαι υπερήφανος μόνο για την καθιέρωση
της 19ης Μαΐου. Για την κάλυψη ενός ηθικού κενού 80
χρόνων. Είμαι πολύ υπερήφανος που την υπερασπίσθηκα
επί 10 και πλέον χρόνια ενάντια σε αναξιοπρεπή Εθνικά και
ανθρώπινα πρόσωπα και πολιτικές ομάδες και τους Ποντίους
υπαλλήλους τους που επεδίωξαν να την καταργήσουν.
Ήμουν πολύ μόνος αλλά νίκησα. Ελάχιστοι έκαναν
το καθήκον τους. Αυτοί αξίζουν τιμής. Η συνέχεια της
Ποντιακής υπόθεσης είναι συνώνυμη της ηθικοποίησης,
της κάθαρσης, της ανάπτυξης δηλαδή υψηλών ηθικών
σταθερών, κριτηρίων, αρχών, αξιών. Αυτά ήταν τα
εφόδια ορισμένων, ελάχιστων και φθάσαμε εδώ. Έως την
Στοκχόλμη του Ούλαφ Πάλμε. Αυτά χαρακτηρίζουν τις
υγιείς, πολιτισμένες κοινωνίες που έχουν υψηλό επίπεδο
αυτοσεβασμού. Όχι τις λούμπεν.

πρώτου Ἕλληνα πού ἐφονεύθη
στόν Τρωικό Πόλεµο) καί µετέβη
στό Ἴλιον, ὅπου τέλεσε ἀγῶνες
πρός τιµήν τοῦ Ἀχιλλέα. Στή
µάχη συνέλαβε καί 2.000 Ἕλληνες
µισθοφόρους πού στάλθηκαν
σιδηροδέσµιοι στή Μακεδονία

γιά καταναγκαστικά ἔργα, ἐπειδή
«Ἕλληνες ὄντες ἐναντίᾳ τῇ Ἑλλάδι
ὑπέρ τῶν βαρβάρων ἐµάχοντο»
(Ἀρριανός). Τήν ἑποµένη τοῦ
θριάµβου του ὁ Ἀλέξανδρος διέταξε
νά ἀποσταλοῦν στόν Παρθενώνα
ὡς ἀφιέρωµα 300 περσικές ἀσπίδες
µέ τήν ἐπιγραφή «Ἀλέξανδρος, ὁ
υἱός τοῦ Φιλίππου καί οἱ Ἕλληνες
πλήν Λακεδαιµονίων». Πεῖτε τώρα
ποῦ βασίζεται ἡ ὑπόθεση περί µή
ἑλληνικότητας τῶν Μακεδόνων
Α) Στά φράγκα τῶν Σκοπίων
Β) Στό κόµπλεξ τῆς Δύσης
Γ) Στήν ὑποκειµενικότητα τῆς ἱστοριογραφίας
Δ) Στήν ἀδιαφορία τῶν Ἑλλήνων

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Δ, 2Δ, 3Γ, 4Α, 5Β, 6Δ

Σέ ἦχο ἁψύ
§
Καθώς ξυπνᾶµε οἱ ἐφιάλτες µας
ἐξακολουθοῦν νά στέκουν δίπλα µας.
Χωρίς µάσκες δέν µᾶς τροµάζουν πλέον.
Εἶναι γιατί δέν τούς ἀναγνωρίζουµε.
§
Ἀταξία µέσα, θόρυβος ἔξω!
§
Ὅλα µπορεῖς νά τά καταφέρεις µέ τό χρῆµα
ἐκτός ἀπό τό νά διατάξεις νά σ’ ἀγαπᾶνε!
§
- Ὅπου πάει ἡ Coca Cola φεύγω ἐγώ.
- Μά ἔχει πάει παντοῦ
- Ἐµεῖς στό σπίτι µας δέν τή βάζουµε!
§
Ζηλεύω τ’ ἀγάλµατα
Δέν βιάζονται ρέ παιδί µου!...
§
Ὅ,τι εἶναι ὁ ἥλιος γιά τά λουλούδια
εἶναι ἡ φιλοτιµία γιά τίς σχέσεις.
§
Σήµερα δέν ἀρκεῖ νά σκοτώνεις,
πρέπει νά τό κάνεις καί µέ στύλ, ρέ γαµῶτο
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Κούρδοι εστιάτορες μεταξύ Τούρκων

Ἀντιφωνήµατα
Οἱ προτάσεις Ὀµπάµα γιά τή διαβόητη τράπεζα FED: Janet Yellen, Peter
Diamond, Sarah Bloom Raskin. Δηλαδή µή Ἑβραῖος ...ἀπαγορεύεται;
Τρίτη προσπάθεια νά δικαστεῖ ὁ
Ὀµάρ Κάντρ στό Γκουαντάναµο,
πού µπῆκε ἐκεῖ στά 15 του, τό 2002.
Οἱ χαρακτηρισµοί ὠχριοῦν...

Τριάντα περίπου άτομα στην περιοχή Ιλκαντίμ
της Σαμψούντας προσπάθησαν να επιτεθούνε
σε τρία εστιατόρια που τα έχουν άτομα
κουρδικής καταγωγής. Με την επέμβαση της
Αστυνομίας διαλύθηκαν. Η ομάδα των 30
ατόμων φωνάζοντας συνθήματα προσπάθησε
να επιτεθεί στο εστιατόριο Temel Diyarbakır
Ocakbaşı. Οι αστυνομικοί, που φυλάνε σκοπιά
24 ώρες στο εστιατόριο, θέλησε να τους
εμποδίσει και δημιουργήθηκε ένταση. Μετά
ήρθαν αστυνομικοί με πολιτικά και μονάδες
άμεσης δράσης και σε σύντομο διάστημα η
ομάδα διαλύθηκε. Η ομάδα προσπάθησε να
επιτεθεί σε δύο ακόμα εστιατόρια ιδιοκτησίας
ατόμων από το Ντιαρμπακίρ. Μετά από
αυτό κάποια άτομα έκαναν κομβόι με τα
αυτοκίνητα τους και γυρνούσαν κορνάροντας
μέχρι αργά. Η αστυνομία καταγράφοντας τις
πινακίδας μοίρασε κλήσεις. Στη Σαμψούντα,
που σε μια εβδομάδα έδωσε δύο ήρωες (Σ.Σ.:
στρατιώτες που σκοτώθηκαν στις επιχειρήσεις
εναντίον του ΡΚΚ), η Αστυνομία φυλάσσει επί
24ώρου βάσεως τα μαγαζιά που ανήκουν σε
άτομα που κατάγονται από τα ανατολικά.
(4-5-2010, εφ. Ραντικάλ)
Έρανος για τα φασισταριά
Ο αρθρογράφος Εμρέ Ακιόζ παρουσίασε
ένα σκάνδαλο στην στήλη του. Να το άρθρο
του: Τον Μάρτιο οι διοικητές στρατιωτικών
μονάδων ζήτησαν με προφορική εντολή
από αξιωματικούς και υπαξιωματικούς να
βοηθήσουν με χρήματα για ¨τα δικηγορικά
έξοδα των μελών των Τουρκικών Ενόπλων
Δυνάμεων (Τ.Ε.Δ.) που είναι κατηγορούμενοι
στην υπόθεση Εργκενέκον (εφ. «Σταρ», 28-4).
Ποιος έδωσε και πόσα λεφτά δεν είναι σαφές.
Όμως σε αυτούς που έδωσαν λίγα χρήματα
(π.χ. 5-10 λίρες) εφαρμόζονταν «πίεση
στρατοπέδου». Σε σημείωμα που έφτασε
στον Ταγιάρ τονιζόταν τα εξής: Πρώτη φορά
γίνεται μια τέτοια ευρεία καμπάνια στις Τ.Ε.Δ.
Ούτε ακόμα για τις οικογένειες των πεσόντων
δεν έγινε κάτι τέτοιο. Πρόκειται για μια πλήρη
καμπάνια. Δηλαδή δεν έγινε μόνο στη 1η
στρατιά. Σε όλες τις Τ.Ε.Δ. γίνεται. Από πού
το έμαθα αυτό; Από μηνύματα που μου ήρθαν
από αναγνώστες στο εξωτερικό. Π.χ. ένα
λέει: Οι Τούρκοι αξιωματικοί στη βάση του
ΝΑΤΟ μαζεύουν λεφτά για τους φίλους τους
που δικάζονται στην υπόθεση Εργκενέκον,
και όσοι αξιωματικοί ή υπαξιωματικοί δεν
συμμετάσχουν φυλακίζονται. Προφανώς η
εντολή τους περιλαμβάνει όλους.
(4-5-2010, εφ. Ζαμάν)
Το κόστος της δημοσιογραφίας
Η προκαταρτική έρευνα σχετικά με το άρθρο
«Θα ανατρέπατε την κυβέρνηση;» που
δημοσιεύτηκε στις 25-2-2010 μετατράπηκε
σε μήνυση. Ο εισαγγελέας Εμρέ με το
σκεπτικό των κατηγοριών για «παραβίαση
απορρήτου», «επηρεασμός δίκαιης δίκης»
και «κατοχή απαγορευμένων πληροφοριών»
ζητά φυλάκιση από 6,5 έως 17,5 χρόνια
των Σερκάν Οτζάκ και Ερτάν Κιλίτς που
υπογράφουν το άρθρο.
(12-5-2010, εφ. Ραντικάλ)
Μ.Κ.

kyneg@otenet.gr

Μπῆκε στόν ΟΟΣΑ παµψηφεί τό
Ἰσραήλ, κι ἄς ἔχει τό διεθνές δίκαιο
γιά κωλόχαρτο. Μήπως ποιός θά
ἔλεγε ὄχι; Ὁ ...ΓΑΠ;;;!!!
Ὅσα δέν κάνουµε µεῖς µέ τή Ρωσία,
τά κάνει ἡ Τουρκία: Ἀγωγοί, ὅπλα,
µπίζνες, πυρηνική ἐνέργεια... Τί
σκατά νά περιµένεις µετά;
Τί νά φοβηθοῦµε ἀπό τήν ἐπίσκεψη
Ἐρντογάν; Ὁ ἄνθρωπος κατάλαβε
ὅτι ἐδῶ δέν ὑπάρχει ὄχι µόνο συνοµιλητής, ἀλλά τίποτε ἀπολύτως!
Πάντως ὑποσχέθηκαν νά παίρνουν
πίσω µέχρι 1000 λαθροµετανάστες
τόν χρόνο! Προσέξτε, ὄχι τή µέρα.
τόν χρόνο! Καί µᾶς τό λένε κιόλας!
Στίς 17/5 (Ἀρχαιολογική Ἑταιρεία)
µιλᾶ ὁ µέγας ἀρχαιολόγος Κόλιν
Ρένφριου πού σκάβει 3 χρόνια στήν
Κέρο γιά «Τά µυστικά τῆς Κέρου»
Βρετανός πού λέει ὅσα οἱ «δικοί µας»
ντρέπονται ἤ καί βδελύσσονται
νά ποῦν: γιά τήν αὐτοχθονία τῶν
Ἑλλήνων καί τοῦ πολιτισµοῦ τους.
Πρῶτο Θέµα: «Μεζονέτα 1,5 ἑκ. στό
Κολωνάκι γιά τόν Ἄρη Σπηλιωτό-

πουλο». Τί δουλειά εἴπαµε κάνει τό
ἄτοµο αὐτό; Καί πόθεν τό χρῆµα;
Ξέχασες τί σηµαίνει χυδαῖος λαϊκισµός; Ἡ Κυβέρνηση σοῦ φρεσκάρει
τή µνήµη: Ἐφορία σέ γιατρούς Κωλονακίου, γκρέµισµα Φαντασίας...
76 συµµετοχές στό συνέδριο «Μετανάστευση, πολυπολιτισµικότητα
& ἐκπαιδευτικές προκλήσεις» (14
-15/5, Παν/µιο Ἀθηνῶν). 76!
Τά φραγκουδάκια ὅλο καί πληθαίνουν, εἰδικά τώρα πού εἶναι καί στά
πράµατα. Ἄντε µετά νά παλαίψεις
ἐσύ τήν πνευµατική λοίµωξη...

4η τεκµηριωµένη ἐρώτηση Πολατίδη
στή Βουλή (4/5) ὑπέρ τῶν Ποµάκων
- καί µέ ἀναφορά σέ µᾶς. Ἀπάντηση;
Ἡ προκήρυξη 3380 τοῦ ὑπ. Παιδείας:
Νέο πρόγραµµα γιά τήν ἐκπαίδευση
τῶν µουσουλµανοπαίδων, µέ 10,3 ἑκ.
εὐρώ. Πουθενά ποµακική, παντοῦ ἡ
τουρκική, καί ἡ παρέα κονοµάει.
Πίεσαν οἱ 2 µειονοτικοί βουλευτές,
ἐκανε ἡ Διαµαντοπούλου γαργάρα
τήν τροπολογία γιά τούς ἰµάµηδες.
Τό ψευδοκράτος καλά κρατεῖ...
Μόνοι παλεύουν οἱ Ἕλληνες πολίτες:
ὁ Σεµπαεδίν ξεκινᾶ δελτίο στά ποµάκικα, ὁ δικηγόρος Σ.Γ. κάνει µήνυση
γιά τούς ἀπλήρωτους ἰµάµηδες,
ἐµεῖς στηρίζουµε ἄλλους...

Στίς 2/5 ἡ ὁλοσέλιδη διαφήµιση
τῆς Hellas Gold στήν ΑΥΓΗ ἔδειξε
ὅτι πωλοῦνται τά πάντα. Ναί, καί
κινήµατα ἀφελῶν σέ χρυσοθῆρες!
3 µέρες µετά, ἡ Εὐρωβουλή ζητοῦσε
µέ ψήφους 488-48 ἀπό τήν Κοµισιόν
ν’ ἀπαγορευτεῖ ἡ χρήση κυανιδίων
στη µεταλλουργία.
Πάει λοιπόν ὁ ἀγωγός Μπουργκάς
- Ἀλεξ/πολης, σώθηκε καί τό (ἑβρίτικο) περιβάλλον ἀπό τούς Ρώσους.
Ἄντε Γιῶργο, ἕνα SouthStream ἔµεινε!
Τά «παραδοσιακά τούρκικα φαγητά
τῆς Δ. Θράκης» παρουσίασε τό περιοδικό «Ὀρετµενίν Σεσί» (24/4). Ἄ ναί,
βοήθησε κι ἡ σύζυγος τοῦ Προξένου.
Ποῦ µπορεῖ νά πάει ἐκδροµή ἕνας
µειονοτικός µορφωτικός πολιτιστικός σύλλογος (π.χ. Ἰάσµου) ἄν ὄχι
στήν Τουρκία; Στή ...Μακεδονία!

Ὁ Ἐρντογάν εἶναι φίλος µας,
θέλει τό καλό µας. Ἀκοῦστε ὅλα
τά χανουµάκια, τά ἴτς-ὀγλάν ἀπό
τήν Κύπρο, τήν Κοµοτηνή, τή Χίο,
τήν Ἀθήνα, τί συµβουλεύουν: Ὁ πιό
λεβέντικος χορός εἶναι ἐκεῖνος τῆς
κοιλιᾶς. Τί κάθεστε, ἔλα, ὤπα!

Κι ἐνῷ ἡ Ἑλλάδα καίγεται - ἡ Ἀθήνα
κυριολεκτικά! - στήν µακάρια
Θράκη, στή Ροδόπη τοὐλάχιστον,
δέν κινεῖται φῦλλο.
Ὥς τώρα λέγαµε ὅτι ὁ κατήφορος
τοῦ τόπου ἔρχεται σιγά σιγά,
δέν γίνεται αἰσθητός, γιαυτό καί
δέν ἀντιδρᾶ κανείς. Τώρα πού
κατρακυλᾶµε στόν γκρεµό;
Λέγαµε πώς ἄν δέν θιχτεῖ στήν
τσέπη ὁ Ἕλληνας δέν θά κουνηθεῖ
ἀπό τόν καναπέ. Τώρα πού µᾶς
κάνουν «Βουλγαρία τοῦ νότου» καί
µᾶς τό λένε κιόλας;
Ὑπάρχουν ἀκόµα ψευδαισθήσεις
γιά τά µεγάλα κόµµατα καί
γιά κείνους πού τσαλαβουτᾶνε
στήν ἐξουσία καί στό δηµόσιο
χρῆµα; Μήπως θαρροῦµε ὅτι ἡ
καταστροφή πού σηµατοδοτεῖται
µέ τήν ὑπαγωγή µας στό ΔΝΤ καί
τά χειρότερα οἰκονοµικά µέτρα
πού ἔχουν ληφθεῖ στή χώρα µας
µεταπολεµικά ἦταν ἄσχετα µέ τά
παραπάνω; Ἤ θαρρεῖτε πώς θά
τή βγάλετε καθαρή καί πάλι µέ
κάποιον µαγικό τρόπο;
Ποιοί εἶναι οἱ ἐκπρόσωποι τῆς
γαλαζοπράσινης κοµµατοκρατίας
τοπικά; Εἶναι αὐτοί ὅλοι καθαροί καί
µόνο στήν κεντρική ἐξουσία εἶναι οἱ
βρωµιάρηδες; Ποιά ὀνόµατα τοπικά
συντηροῦν τά µιζοκυκλώµατα
- ἄσχετο πού οἱ περισ-σότεροι δέν
ἔχουν καταδίκες - καί συνεχίζουν νά
κάνουν κουµάντο; Κι ὥς πότε;;;!!!

