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Προεκλογικό χάτιµ;

Τί δουλειά ἔχει ὁ δήµαρχος Ξάνθης Μ.
Στυλιανίδης στό τζαµί γιά τό «χάτιµ»
τῶν Κιµερείων; Μουσουλµάνος νά ἔγινε
δέν τό πιστεύω. Νά τόν ἔσπρωξε κάποιο
θρησκειολογικό ἐνδιαφέρον; Μπά. Ἄρα;
Αὐτά πού «ἐξήγησε» ὅταν τόν ἔκραξαν
ἦταν τρίχες. Στόχος του νά ἦταν αὐτή
ἀκριβῶς ἡ χειραψία µέ τόν Τοῦρκο
Πρόξενο, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ - δέστε
χαµόγελα! - τουρκοµουφτή Μέτε; Καί τί
σκεφτόταν ὅσο ὁ τελευταῖος µιλοῦσε ὑπέρ
τῆς τουρκικῆς γλώσσας καί κουλτούρας;
Κρῖµα, ὥς τώρα ἀλλιῶς ἔπαιζες, Μιχάλη.
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Θ’ ἀντέξουµε!
Μέ τό γενικότερο χάλι τῆς πατρίδας µας.
Μέ τή λεγόµενη Κυβέρνηση νά ἑτοιµάζει
δῶρα γιά τή «µειονότητα» τήν ἐκλογή
µουφτῆ καί τήν ἀναγνώριση τῆς τουρκικῆς
πολιτιστικῆς (κατ’ ἀρχάς) κυριαρχίας στή
Θράκη. Μέ τήν µαταίωση τοῦ µόνου ἔργου
πού θά ἀναδείκνυε τήν γεωπολιτική ἀξία
τῆς περιοχῆς, τοῦ ἀγωγοῦ Μπουργκάς
- Ἀλεξανδρούπολης. Μέ τήν µεθοδευµένη
ὑποβάθµιση τοῦ γραφείου τοῦ ΥΠΕΞ στήν
περιοχή. Μέ τήν ἐλεεινή προπαγάνδα τῆς
«ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας» νά συνεχίζει
νά προσβάλλει τή νοηµοσύνη µας. Μέ τό
ξεσάλωµα τῶν πρακτόρων τῆς Ἄγκυρας
στή Θράκη - ἀκόµα καί µέ δηµόσια χρήση
ἀποσχιστικῶν συµβόλων! Μέ τή Χαρά
Νικοπούλου νά τερµατίζει τήν παραµονή
της στό Δέρειο...
Μέ ὅλα αὐτά τά ἀρνητικά θά ἀντιπαλέψουµε καί θά κερδίσουµε. Δέν εἶναι
ρητορεία ἤ εὐχολόγιο, δέν εἶναι λόγια τοῦ
ἀέρα. θά νικήσουµε γιατί ὅσο κλονίζεται
ἡ ἀσφάλεια καί οἱ βεβαιότητες τῶν
συνελλήνων µας, τόσο ξυπνᾶνε ἀπό τόν
καταναλωτικό λήθαργο τῆς τελευταίας
εἰκοσαετίας. Κι ὅσο ἀηδιάζει ἡ νεολαία
µέ τό κατάντηµα τῶν γονιῶν της, τόσο
ψάχνει (καί βρίσκει) τί ἔφταιξε καί πρέπει
νά ἀποκατασταθεῖ. Ἀντέξαµε στά χρόνια
πού βρίζοντας τόν ἐκσυγχρονισµό µᾶς
κοιτοῦσαν σάν γραφικούς, ἀντέξαµε τίς
ἀπογοητεύσεις πού ἐπέφερε ὁ Καραµανλής, δέν θ’ ἀντέξουµε τώρα πού
ἔρχονται ὅλοι στά λόγια µας; ΧΑ!

Τῆς Γάζας τ’ ἀπόνερα
Ἡ εὐτυχής κατάληξη τῆς ὑπόθεσης «Ἐλεύθερη
Γάζα» θά ἔπρεπε κανονικά νά µᾶς βρεῖ τούς Ἕλληνες
χαρούµενους καί ἑνωµένους. Κι ὅµως, σέ ἐπίπεδο
ἡγεσίας δώσαµε κάκιστο δεῖγµα γραφῆς, ἐνῶ καί
µεταξύ µας οἱ ἐνδιαφερόµενοι πολίτες καταφέραµε
νά βροῦµε πάλι σηµεῖα τριβῆς.
Τί συνέβη λοιπόν µέ τό «Καράβι γιά τή Γάζα»; Μιά
γενναία πρωτοβουλία πού πρωτοευοδώθηκε πρίν
2 χρόνια ἀπό Ἕλληνες ἀκτιβιστές, πέρασε φέτος
στά χέρια τῶν Τούρκων, πού κατάφεραν σέ ἐπίπεδο
δηµοσίων σχέσεων νά τήν καπελώσουν καί τελικά
νά τήν µετατρέψουν προσωρινά σέ τουρκοϊσραηλινό
διµερές θέµα. Δικό τους, τελικά, πρόβληµα. Πάντως,
ἄσχετα πού παρεµποδίστηκαν τά πλοῖα, κι ἐπειδή
τό ζητούµενο τῆς κινητοποίησης ἦταν κυρίως ἡ
δηµοσιότητα στό πρόβληµα τῆς Γάζας καί ὄχι τόσο
ἡ διεκπεραίωση τῆς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας, ὁ
στόχος ἐπετεύχθη - καί µάλιστα χωρίς νά χυθεῖ
ἑλληνικό αἷµα. Ἐµεῖς ὡς Ἕλληνες εἴχαµε κάποιον
ἐθνικό στόχο µέ τήν ἐνέργεια αὐτή; Ὄχι, φυσικά.
Ἀντιθέτως, ἀρκετοί ἐκ τῶν ἐν Ἑλλάδι ὀργανωτῶν
ἔχουν καί ἀπέχθεια γιά τά ἐθνικά. Κι ὅµως, τά
πλοῖα τοῦ στολίσκου, πλήν ἑνός ἀµερικανικοῦ, δέν
ἔπιασαν στήν κατεχόµενη Ἀµµόχωστο (οὔτε κἄν τά
τούρκικα), σεβόµενα τή διεθνή νοµιµότητα. Ποιός ὁ
λόγος νά κατηγοροῦνται πού κάποιοι πῆραν βάρκες

Τσαί ἴντα θά καταφέρετε
µωρέ πού θά µᾶς
ἀποσκοτώσετε; Θά µᾶς
τροµάξετε, θαρρεῖτε;
ΓΕΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ,
πρίν τήν ἐκτέλεση τῶν
Κοντοµαριωτῶν (2/6/41)
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ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΣ...

Ἐναργέστερη ἀπεικόνιση τῆς κατάρρευσης τῆς
χώρας δέν θά µπορούσαµε νά ἔχουµε ἀπό αὐτήν πού
παρουσίασε ἡ ἐθνική µας ὁµάδα ποδοσφαίρου στή Νότιο
Ἀφρική. Ἀπέναντι στήν (τραγική) Νότιο Κορέα (12/6)
τό ἀντιπροσωπευτικό µας συγκρότηµα ὄχι µόνο ἔχασε
πανηγυρικά, µέ τά χέρια κατεβασµένα, χωρίς σχέδιο,
χωρίς στόχο, χωρίς ἠθικό, ἀλλά ἔδειξε ὅτι µόνον ἐµεῖς
εἴµαστε ἱκανοί (καί) γιά τό ἀνυπερθέτως χειρότερο: νά
παρουσιάσουµε τήν µακράν θλιβερότερη ὁµάδα, νά
πετύχουµε τήν µακράν φτωχότερη συγκοµιδή, νά χάσουµε
ἀκριβῶς ἐκεῖ πού ὑποτίθεται ὅτι «πλεονεκτούσαµε» (ψηλό
παιχνίδι, στηµένες φάσεις...).
Κι ὕστερα ἔρχεται ὁ ἄλλος καί σοῦ ἀραδιάζει θεωρίες
τοῦ καφενέ, πώς “ἡ λέξη «φιλότιµο» εἶναι ἑλληνική καί
παραµένει ἀµετάφραστη” κτλ κτλ. Ἤθελα νά ‘ξερα,
ποῦ εἶναι αὐτό τό περίφηµο φιλότιµο τῶν παικτῶν µας
ἐκείνων πού συνεχίζουν ἐπί δύο τοὐλάχιστον χρόνια νά
δυσφηµοῦν τό ἄθληµα µέ τίς ταλαίπωρες ἐµφανίσεις τους
στήν Ἐθνική. Μέχρι ἐδῶ ἔφτασε ἡ δηµοσιοϋπαλληλική
νοοτροπία µας; Καί τώρα θά πρέπει νά ὑφιστάµεθα ὅλοι
αὐτόν τόν διεθνή διασυρµό µέχρι τά ...65 τους;

ἀπό κεῖ γιά νά
ἐπιβιβαστοῦν,
ἀφοῦ ἐκεῖ τούς
ἔσπρωξε
ἡ
δουλική στάση
τοῦ Χριστόφια
ἔναντι
τοῦ
Ἰσραήλ; Ποιός
ἀπαγόρευσε
τήν ἐπιβίβαση
Ἑ λ λ ή ν ω ν
καί
ξένων
εὐρωβουλευτῶν ἀπό τήν
Κύπρο
καί
κυνηγοῦσε
στήν
ἀκτή
τούς Ἕλλη-νες Ὁ «Ἀµερικανός» γερουσιαστής Brad
πού
προ- Sherman ζήτησε τή σύλληψη ὡς
ὅποιου
Ἀµερικανοῦ
σπαθοῦσαν νά τροµοκράτη
βροῦν τρόπο πολίτη ἐνεπλάκη µέ τήν ὑπόθεση! Κάθε
ἐ π ι β ί - β α σ η ς συσχετισµός µέ τό θρήσκευµά του εἶναι
στά πλοῖα ἀπό καταδικαστέος ρατσισµός.
τή
Λεµεσό;
Καί βεβαίως δέν ρωτῶ «τί πῆρε ὡς ἀντάλλαγµα ἡ
Λευκωσία», ἀπό τό ἑβραϊκό κράτος, γιατί ξέρω (τό
γνωστό...).
Συνέχεια στή σελίδα 4

Περί ἀνοχῆς καί συνενοχῆς
Πρίν λίγες µέρες ἀναλάβαµε µιά πρωτοβουλία τοπικά µέ συλλογή ὑπογραφῶν
κατά τῆς διαιώνισης τῆς τοπικῆς κοµµατοκρατίας. Στίς 137 ὑπογραφές πού ἀρχικά
προέκυψαν προστέθηκαν ἤδη νέες, χωρίς
κἄν νά τό πολυπροσπαθήσουµε. Ἤδη
ἕνας κόσµος, πού ἦταν ἀπό πρίν κοντά
µας ἤ µᾶς προέκυψε ἐσχάτως, ἀναµένει
τήν ἑπόµενη ἐνέργεια καί ἡ ὁποία δέν
µπορεῖ παρά νά εἶναι µία παράσταση
στούς τοπικούς ἄρχοντες νά υἱοθετήσουν
τήν πρότασή µας γιά τήν δηµοσιοποίηση
τῶν φορολογικῶν δηλώσεων ὅσων
ἄσκησαν ἐξουσία τοπικά. Στίς ἱστοσελίδες
τῆς δηµαρχίας καί τῆς νοµαρχίας ὑπάρχει
πολύς χῶρος ὅπου µπορεῖ νά γίνει ἕνα
βῆµα διαφάνειας, ἔστω ὡς µία συµβολική
ἀρχή, ἀφοῦ µάλιστα ἤδη 2-3 νῦν καί
πρώην ἀντιδήµαρχοι ἔχουν ἀπαντήσει
δηµοσίως καταφατικά. Θά τό θέσουµε
λοιπόν διά ζώσης συντόµως.
Ὡστόσο ὑπῆρξε κι ἕνα µικρό, περίεργο
παρατράγουδο στήν πρωτοβουλία αὐτή.
Συνέχεια στή σελίδα 10
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«Τραπεζική στοχοθεσία»: σκύλευση νεκρών,
«σάλτο μορτάλε» ζώντων…
Από τη θρασεία, αμετροεπή επίθεση,
άτακτη υποχώρηση στη λογοδοτούσα
άμυνα! Η κατακραυγή που αντιμετώπισε
ο κ. Βγενόπουλος ύστερα από την
απόπειρά του να μετακυλίσει οπουδήποτε
αλλού πέρα από τον εαυτό του την ευθύνη
για τον τραγικό χαμό τριών εργαζομένων
της «Marﬁn» κατά τη διαδήλωση της
5/5/2010, τον ανάγκασε σε υπαναχώρηση
και απολογία. Μια υπαναχώρηση,
ωστόσο, που δεν χαρακτηρίζεται από
ειλικρινή μεταμέλεια, μα από υποκρισία
κι επιβεβαίωση της ιταμότητας και της
ευθυνοφοβίας του.
Σε νέα επιστολή του της
18/5/2010 ο κ. Βγενόπουλος
επιχειρεί να αντιστρέψει το σε
βάρος του κλίμα, κομίζοντας την
«αλήθεια» που προέκυψε για τα
γεγονότα από την προσωπική
του έρευνα. Η συνέχιση της
υποκρισίας
καταδεικνύεται
εξαρχής στη νέα επιστολή ήδη με
τον προσδιορισμό του κοινού στο
οποίο ο μεγαλοεπιχειρηματίας
απευθύνεται: αν και είναι
εμφανές ότι η ανακοίνωση με τα
«πορίσματα» απευθύνεται στην κοινή
γνώμη, ο κ. Βγενόπουλος προσποιείται
πως απευθύνεται προς όλους τους
εργαζομένους της «Marﬁn», χωρίς βέβαια
να εξηγεί γιατί μια «εσωτερική», αν έτσι
έχουν τα πράγματα, υπόθεση, θα έπρεπε
να κοινοποιείται. Σ’ ένα παραλήρημα
«άριστης λειτουργίας» ο κ. Βγενόπουλος
εξυμνεί την εργοδοτική συνέπεια, τον
σεβασμό της επιχείρησης προς τους
υπαλλήλους της, τα μέτρα ασφαλείας
στην τράπεζα, κι επιμένει να αποποιείται
κάθε ευθύνη.
Η
επιχειρηματολογία
του
κ.
Βγενόπουλου βρίθει αντιφάσεων, με
χαρακτηριστικότερες όσες εντοπίζονται
στις αναφορές για τα μέτρα ασφαλείας
στο υποκατάστημα της Σταδίου. Ενώ
λοιπόν υποστηρίζεται ότι στη «Marﬁn»
«εάν υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία σε
θέματα ασφαλείας, τα καταστήματα δεν
λειτουργούν», προστίθεται επίσης πως
«το κατάστημα Σταδίου, έχοντας πολλές
προηγούμενες εμπειρίες όπου [sic]
ακόμα και επίθεση με βόμβες μολότοφ
έχει αντιμετωπισθεί και η φωτιά έχει
σβήσει με τη χρήση πυροσβεστήρων,
δεν ανησύχησε από τη μεγάλη ειρηνική
πορεία που εξελισσόταν υπό τη
φρούρηση των Μ.Α.Τ.». Με άλλα λόγια,
όταν εναντίον των καταστημάτων της
«Marﬁn» εκτοξεύονται μολότοφ, κάτι
που συμβαίνει πολύ συχνά, σύμφωνα
με τη διοίκηση της τράπεζας, δεν
συντρέχουν λόγοι ανησυχίας ώστε
να διακοπεί η λειτουργία τους! Το να
δέχεται κανείς επιθέσεις με μολότοφ δεν
συνιστά υπολογίσιμο κίνδυνο που οδηγεί
σε διακοπή λειτουργίας! Βέβαια, οι
υπάλληλοι της τράπεζας «ανησύχησαν»
αργότερα,
όταν
το
απέναντι
βιβλιοπωλείο δέχτηκε «την επίθεση των
κουκουλοφόρων». Προφανώς όμως ούτε
κι αυτός είναι σοβαρός λόγος ώστε να
μη θεωρεί η εργοδοσία τη διαδήλωση
«ειρηνική»! Άλλωστε, το κατάστημα
της Σταδίου «είχε όλα τα από το νόμο
προβλεπόμενα
μέτρα
ασφαλείας,
πυρανίχνευση, πυρασφάλεια με 16
πυροσβεστήρες, έξοδο κινδύνου»…
Όπως προέκυψε, η «έξοδος κινδύνου»

έβγαζε στις σκεπές των διπλανών
κτιρίων, όπου έφτανε κανείς μ’ ένα
«απλό» σάλτο! Δεν διευκρινίζεται αν η
διοίκηση της τράπεζας είχε εκπαιδεύσει
τους υπαλλήλους της στο «σάλτο
μορτάλε»! Στη συνέχεια τονίζεται ξανά
πως το συγκεκριμένο κατάστημα «έχει
δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις και
με πυροσβεστήρες είχε σβηστεί και
πυρκαγιά που ξέσπασε από απλές βόμβες
μολότοφ». Οι «απλές»(!) τούτες μολότοφ
διαχωρίζονται από τη μοιραία μολότοφ
της 5/5/2010 που, λόγω της «ειδικής»
της σύνθεσης παρομοιάζεται στην

ανακοίνωση με τις «βόμβες ναπάλμ»(!).
Πέρα λοιπόν από τις γραφικότητες περί
«ναπάλμ», «επιβεβαιώνεται» εκ νέου
πως τα καταστήματα της «Marﬁn»
«διακόπτουν» τη λειτουργία τους «εάν
υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία σε
θέματα ασφαλείας»! «Δικαίως» λοιπόν
ο κ. Βγενόπουλος μας επιστρέφει
τη «λάσπη» «ότι δήθεν δεν υπήρχαν
μέτρα ασφαλείας ή ότι δεν δούλεψαν
αποτελεσματικά», καθότι η «λάσπη»
αυτή δεν τον «αγγίζει»! Οι τρεις θάνατοι,
άλλωστε, τι άλλο αποδεικνύουν αν
όχι την «αποτελεσματικότητα» των
μέτρων «ασφαλείας»; Αλλά όταν
κανείς κολυμπάει ο ίδιος στη λάσπη,
προφανώς δυσκολεύεται να κατανοήσει
ότι έχει αφομοιωθεί απ’ αυτήν. Και
μετά από τόση επίκληση στη «λογική»,
η ανακοίνωση απευθύνεται και στο
συναίσθημά μας παραπέμποντας όλους
όσους «λασπώνουν» την «αδικημένη»
εργοδοσία
σε
λογοδοσία
«στην
οικογένειά τους, στην κοινωνία και στο
Θεό»! Αφέλεια; Ύβρη; Ψιλό γαζί; Τι
θεωρεί Θεό ένας θεομπαίχτης;
Όταν όμως μια εργοδοσία φτάνει στο
απίστευτο σημείο να σκυλεύει τη μνήμη
των αδικοχαμένων της υπαλλήλων
αρνούμενη να επωμιστεί την ευθύνη
που της αναλογεί, φαντάζεται κανείς
ποιες είναι οι εργοδοτικές πρακτικές στις
τράπεζες απέναντι στους υπαλλήλους
τους υπό «φυσιολογικές» συνθήκες.
Ήδη κατέστη κατανοητό τι σημαίνει
ότι τα καταστήματα της «Marﬁn» «δεν
λειτουργούν» όταν οι συνθήκες είναι
έκρυθμες. Μέσα από το ίδιο πρίσμα
ερμηνείας γίνεται αντιληπτό τι σημαίνει
η βεβαίωση του κ. Βγενόπουλου πως
«ποτέ δεν έχουν υπάρξει οποιασδήποτε
μορφής εμπόδια για όποιον εργαζόμενο
θέλει να απεργήσει»! Σημειώνει στην
ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος
Εργαζομένων Marﬁn – Εγνατίας
Τράπεζας (Σ.Ε.Μ.Ε.Τ.) στις 11/5/2010:
«Στη Σταδίου, στην Πανεπιστημίου,
οπουδήποτε, εργαζόμενοι από αγωνία για
το μέλλον τους και όχι από αδιαφορία για
τις αξίες της ζωής, δεν βρίσκονταν με τις
χιλιάδες των απεργών που διατράνωναν
την κοινή αγωνία για τη δουλειά

και την αξιοπρέπεια.» Και συνεχίζει
εξηγώντας πως οι πιέσεις που ασκούνται
στους εργαζομένους σε σχέση με τα
εργασιακά και τα συνδικαλιστικά τους
δικαιώματα αποφεύγουν την άκομψη
ευθεία αποτροπή της συμμετοχής σε
οποιαδήποτε συνδικαλιστική δράση,
διαχέουν όμως την «ανασφάλεια
που επικρατεί και εξαπλώνεται στις
επιχειρήσεις, όσο δεν αντιμετωπίζεται
από ένα κίνημα υπεράσπισης των
εργασιακών,
συνδικαλιστικών
και
ατομικών δικαιωμάτων». Η Ομοσπονδία
Τραπεζοϋπαλληλικών
Οργανώσεων
Ελλάδας (Ο.Τ.Ο.Ε.) με τη σειρά της, σε
ανακοίνωσή της επίσης της 11/5/2010,
καλεί τις διοικήσεις των τραπεζών «να
σταματήσουν οι κάθε μορφής πιέσεις
και εκβιασμοί στους εργαζόμενους
να μην απεργούν τις μέρες που έχουν
προκηρυχθεί απεργιακές κινητοποιήσεις
από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις».
Υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά;
Οι υπάλληλοι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις,
και σε πολύ χαρακτηριστική μεγέθυνση
στον τραπεζικό χώρο, όπως προκύπτει
από την ανακοίνωση του Σ.Ε.Μ.Ε.Τ.,
εργάζονται υπό καθεστώς αγωνίας και
ανασφάλειας. Τις συνθήκες αυτές τις έχει
καταδείξει επανειλημμένως η Ο.Τ.Ο.Ε.
μέσα από τους συνδικαλιστικούς της
αγώνες. Από την πρώτη δεκαετία του
2000, που άρχισαν να γενικεύονται
οι ιδιωτικοποιήσεις των τραπεζών, οι
τραπεζοϋπάλληλοι βιώνουν ίσως τις
πλέον στρεσογόνες συνθήκες εργασίας
στην Ελλάδα. Υπό το πρόσχημα της
αξιολόγησης οι διοικήσεις των τραπεζών
έχουν μεταφέρει στους υπαλλήλους τους
το βάρος προώθησης των τραπεζικών
υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη πρακτική
φέρει τον «αθώο» τίτλο «ατομική
στοχοθεσία». Σύμφωνα μ’ αυτήν ο
υπάλληλος οφείλει να πετύχει τον αριθμό
των στόχων που του ορίζει η τράπεζα σε
ό,τι αφορά την προώθηση των υπηρεσιών
της.
Τα νέα τραπεζικά ήθη, που μετατοπίζουν
την επιχειρηματική ευθύνη από τις
διοικήσεις στους απλούς υπαλλήλους,
έχουν αποτέλεσμα τον υπερβολικό
φόρτο εργασίας για τους τελευταίους.
Είναι σαν να ανατίθεται σε υπάλληλο
ενός σούπερ μάρκετ η ευθύνη, πέρα
από την εξυπηρέτηση των πελατών ή
την ταξινόμηση των εμπορευμάτων, και
για την προσέλκυση πελατείας· ή σε
βιομηχανικό εργάτη η προώθηση
στην κατανάλωση των προϊόντων
που παράγει η βιομηχανία! Ό,τι
δηλαδή δεν κατορθώνουν οι ίδιες
οι τράπεζες με τις διαφημιστικές
τους καμπάνιες, εφόσον δεν
προσελκύουν
νέους
πελάτες,
οφείλουν να το πετύχουν οι απλοί
εργαζόμενοι! Για την επίτευξη του
στόχου οι τράπεζες «οπλίζουν» τους
υπαλλήλους τους με ισχυρές δόσης
εκφοβισμού για το εργασιακό τους
μέλλον, με προτροπές αλίευσης
πελατών από τον οικογενειακό,
τον συγγενικό και τον φιλικό τους
κύκλο, εξωθώντας τους υπαλλήλους
σε σύγκρουση με το περιβάλλον
τους, και με το ακαταμάχητο «ατού»
που ονομάζεται… τηλεφωνικός
κατάλογος! Ο τραπεζικός υπάλληλος,
εκτός του ότι υποχρεώνεται
να υπομείνει τη διεύρυνση του
πραγματικού του χρόνου εργασίας,
είναι υποχρεωμένος και να μετέλθει
μία παράνομης μορφής διαφήμιση,

παρενοχλώντας ανυποψίαστους πολίτες
σε ώρες συνήθως κοινής ησυχίας, για
να ικανοποιήσει την απληστία των
εργοδοτών του. Το άγχος του, λόγω
των αφόρητων στρεσογόνων πιέσεων,
συνιστά ένα διεστραμμένο εργασιακό
«σάλτο μορτάλε» με οδυνηρές επιπτώσεις
στην υγεία του, τη σωματική και την
ψυχική. Κι εννοείται, φυσικά, πως ακόμα
κι αν κάποιοι υπάλληλοι κατορθώσουν
να εκπληρώσουν τους στόχους που τους
ανατέθηκαν, δεν πρόκειται να ηρεμήσουν:
η εκπλήρωση ενός στόχου σημαίνει για
την τράπεζα την άνοδο της βάσης του,
με σκοπό την υπερεκμετάλλευση που θ’
αποφέρει ακόμη μεγαλύτερα κέρδη.
Η παραπάνω πραγματικότητα αποτελεί
αντικείμενο συνδικαλιστικού αγώνα για
την Ο.Τ.Ο.Ε., η οποία την έχει περιγράψει
με κάθε αφορμή. Σχετική ανακοίνωσή της,
μάλιστα, για συνάντηση εργασίας με θέμα
την ατομική στοχοθεσία και το εργασιακό
στρες είναι αναρτημένη και στην
ιστοσελίδα του Σ.Ε.Μ.Ε.Τ. (http://www.
semet.gr/index.php?option=com_content
&task=view&id=108&Itemid=34)! Ποια
ανάγκη, λοιπόν, είναι πιθανό να οδηγεί
καί τους εργαζομένους της «Marﬁn»
στη δημοσίευση της συγκεκριμένης
ανακοίνωσης της Ο.Τ.Ο.Ε., αν δεν
υπάρχει αντίκρισμα στην εργασιακή
πραγματικότητα της τράπεζας, για το
«άψογο» καθεστώς της οποίας ο κ.
Βγενόπουλος διαρρηγνύει τα ιμάτιά του;
Οι στοχεύσεις των τραπεζικών διοικήσεων
είναι ολοφάνερες: μεγιστοποίηση του
κέρδους τους, με ταυτόχρονη απομύζηση
των κατώτερων υπαλλήλων τους.
Το νέο και πλέον ανησυχητικό της
υπόθεσης είναι πως οι στοχεύσεις αυτές
που παλιότερα δρομολογούνταν όσο
το δυνατόν πιο αθόρυβα, τώρα πλέον
διατυμπανίζονται αδιάντροπα, ακόμη
κι όταν φαινομενικά οι διοικήσεις τις
αρνούνται, όπως συμβαίνει με τον κ.
Βγενόπουλο. Και διατυμπανίζονται, γιατί
η επιλογή των διοικούντων να κάνουν
αισθητή την παρουσία τους με δημόσιες
εμφανίσεις δεν είναι τίποτε λιγότερο από
απόπειρα να ελέγξουν πια τα νήματα της
εξουσίας όχι υπογείως αλλά άμεσα.
Γιάννης Στρούμπας
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Ἀνα-γνώσεις
Τηρούνται οι τουρκικές παραδόσεις
Στις 4/6/10 η Ντώιτσε Βέλε (http://www.dw-world.de) για το νέο έγκλημα θρησκευτικού φανατισμού στην καλή σας γείτονα:
«Μια μέρα μετά τη δολοφονία του επισκόπου Λουίτζι Παντοβέζε στην Τουρκία,
το Βατικανό αναμένει απαντήσεις από τις αστυνομικές αρχές. Ο Πάπας, ο οποίος
επισκέπτεται την Κύπρο έκανε λόγο για πολιτικά ή θρησκευτικά κίνητρα.
Πολλά ερωτηματικά συνοδεύουν τις έρευνες της τουρκικής αστυνομίας, η οποία
προσπαθεί να διαλευκάνει την υπόθεση δολοφονίας του ρωμαιοκαθολικού επισκόπου
Λουίτζι Παντοβέζε στον κήπο του σπιτιού του στην Αλεξανδρέττα. Τα τουρκικά μέσα
ενημέρωσης φωτογραφίζουν ως δράστη τον οδηγό του θύματος, ο οποίος συνελήφθη
και ανακρίνεται από τις αστυνομικές αρχές. Το τηλεοπτικό πρόγραμμα NTV μετέδωσε
από τον τόπο του εγκλήματος: «Σύμφωνα με τους γείτονες ο 26χρονος Μουράτ Αλτούν
είχε ασπαστεί τον καθολικισμό και εργάζονταν εδώ και 4 χρόνια για τον επίσκοπο. Τις
τελευταίες όμως μέρες οι γείτονες παρατήρησαν μια περίεργη και ύποπτη συμπεριφορά εκ
μέρους του οδηγού. Ο Λουίτζι Παντοβέζε ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή».
Πριν από περίπου δύο εβδομάδες ο ρωμαιοκαθολικός επίσκοπος που ήταν επικεφαλής
της Τουρκικής Επισκοπικής Συνόδου είχε εκφραστεί δημόσια για την κατάσταση των
χριστιανών στην Τουρκία. Είχε δηλώσει μάλιστα ότι οι συνθήκες για τους χριστιανούς
έχουν βελτιωθεί. Σε συνέντευξή του στη γερμανική δημόσια τηλεόραση (ARD) είχε τονίσει
πρόσφατα τη σημασία της Τουρκίας για τη Χριστιανοσύνη: «Ζούμε σε μια περιοχή γεμάτη
θησαυρούς. Διότι που αλλού η Χριστιανοσύνη ανδρώθηκε τόσο όσο στη γεωγραφική
περιοχή της Τουρκίας; Αν αναλογιστούμε ότι τα περισσότερα κείμενα της Καινής Διαθήκης
έχουν γραφτεί εδώ, τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι έχουμε πολλά ακόμα να
ανακαλύψουμε στην περιοχή». Στη συνάντηση Πάπας και Λ. Παντοβέζε θα προετοίμαζαν
την επικείμενη σύνοδο επισκόπων της Εγγύς Ανατολής. Ο επίσκοπος Λουίτζι Παντοβέζε
ήταν αποστολικός βικάριος της Ανατολίας, υπεύθυνος για περίπου 4.500 καθολικούς στη
νοτιοανατολική Τουρκία. Έδρα του ήταν η Αλεξανδρέττα, το Ισκεντερούν, που βρίσκεται
κοντά στα σύνορα με την Συρία, περιοχή ιδιαίτερα σημαντική για τη χριστιανική πίστη.»
Οι Ρότσιλντ πίσω από όλους
Ο Πάνος Παναγιώτου («Κέρδος», 13/6) μας συστήνει κάποια αρπακτικά:
«...Έτσι οι Νο 1 και Νο 2 διεθνείς επενδυτές στο ΧΑ τυχαίνει να είναι παράλληλα
και μεγαλομέτοχοι στην Goldman αλλά και μεγαλομέτοχοι στους 3 βασικούς οίκους
πιστοληπτικής αξιολόγησης, ενώ έχουν ισχυρούς δεσμούς με την τραπεζική δυναστεία
Rothschild. Επιπλέον, ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους της Moody’s, η εταιρεία
Fidelity, έχει στον τιμόνι της ένα μέλος της οικογένειας Rothschild. Από τα παραπάνω
συνεπάγεται πως οι Goldman, Black Rock, Norges και Rothschild είναι πολύ πιθανό
να είχαν τη δυνατότητα να γνωρίζουν για τις υποβαθμίσεις της Ελλάδας πριν αυτές
δημοσιευτούν και μπορούσαν, έτσι, να εκμεταλλευτούν αυτή την εσωτερική πληροφόρηση
κερδοσκοπώντας στο ΧΑ και στην αγορά CDS και ομολόγων. Αν κάτι τέτοιο συνέβη, που
είναι πολύ πιθανό, τότε πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στη χρηματιστηριακή
ιστορία. Ακόμη, οι παραπάνω δεσμοί δίνουν στην πρόταση της Goldman στην Ελλάδα
μία άλλη διάσταση, καθώς φαίνεται η Goldman να είχε τη δυνατότητα να προσφέρει ένα
ολοκληρωμένο «πακέτο» προστασίας της χώρας από την κρίση, με τη δύναμη να στηρίξει
το Χρηματιστήριο και την αγορά ομολόγων, να επηρεάσει τις βαθμολογίες των οίκων
πιστοληπτικής αξιολόγησης αλλά και να καλύψει τις δανειακές ανάγκες της χώρας. Με
τον ίδιο τρόπο, ωστόσο, φαίνεται να είχε και τη δύναμη να προκαλέσει μία πανίσχυρη
χρηματιστηριακή/χρηματοπιστωτική επίθεση εναντίον της Ελλάδας, η οποία και κατέληξε
στη χρηματοπιστωτική της πτώχευση με τις συνέπειες που όλοι γνωρίζουμε.
Είναι, επίσης, ενδιαφέρον, ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει στραφεί εναντίον των εταιρειών
πιστοληπτικής αξιολόγησης επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός αντίστοιχου ευρωπαϊκού
οργανισμού, θεωρώντας πως η αξιοπιστία τους έχει βλαφθεί ανεπανόρθωτα τα τελευταία
χρόνια, ενώ την ίδια στιγμή στις ΗΠΑ, οι εταιρείες κατηγορούνται για τον ρόλο τους στην
κρίση της αγοράς κατοικίας που οδήγησε στην κατάρρευσή της αλλά και στη δημιουργία
της διεθνούς τραπεζικής κρίσης, καθώς μέχρι τελευταία στιγμή βαθμολογούσαν τα τοξικά
ομόλογα με άριστη τιμή επιτρέποντας σε εταιρείες, όπως η Goldman, να πουλήσουν
εκατοντάδες χιλιάδες από αυτά σε ανυποψίαστους επενδυτές κερδίζοντας δισεκατομμύρια
δολάρια. Ακόμη οι εταιρείες πιστοληπτικής αξιολόγησης ταλανίζονται από μία
σειρά σκανδάλων και κατηγοριών, οι οποίες ξεκινούν από εσκεμμένες παραλείψεις
δημοσίευσης κρίσιμων για το κοινό πληροφοριών για διάφορες εταιρείες και φτάνουν
μέχρι τις κατηγορίες για εκβιασμό. Τέλος, τον Μάιο του 2010 οι εταιρείες ελέγχονται
από τη χρηματιστηριακή Επιτροπή Ελέγχου των ΗΠΑ ως προς τον ρόλο τους στην κρίση,
ενώ ένα νέο σκάνδαλο είναι εν τη γενέσει του, το οποίο έχει να κάνει με την ευνοϊκή
αξιολόγηση δήμων και πολιτειών των ΗΠΑ που στην πραγματικότητα βρίσκονται στα όρια
της πτώχευσης. Την ίδια στιγμή νέο σκάνδαλο που συνδέει την Goldman με τον Πόλσον
(ένας από τους 4 βασικούς υπόπτους για την επίθεση στο ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο
Δικαιοσύνης των ΗΠΑ) έχει οδηγήσει την εταιρεία στο εδώλιο του κατηγορουμένου στις
ΗΠΑ, φανερώνοντας σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί...»
Αναζητείται συλλογικότητα
Ο Γιάννης Τριάντης («Ελευθεροτυπία», 14/6) για τις χαμένες (οριστικά;) αντιστάσεις
των κοινωνιών μας:
«Στην Ιρλανδία της κρίσης, λέει εκείνος ο παλιός των Dead Can Dance, ο Μπρένταν Πέρι,
«χάθηκε η ιστορική δυναμική που στηριζόταν σε πατροπαράδοτους δεσμούς επικοινωνίας
και αλληλοβοήθειας. Κάηκε δηλαδή το χαρτί που βοηθούσε τους Ιρλανδούς, μια ζωή,
να τα βγάζουν πέρα»... Στην Ελλάδα της πρωτοφανούς κρίσης, κάποιοι αισιόδοξοι λένε
ότι «θα πυκνώνει ο δεσμός μας» και θα ενισχυθούν οι συλλογικότητες. Μέχρι στιγμής,
πάντως, «υπό το φάσμα της κλιμακούμενης χρεοκοπίας» -γράφει ο Ν. Γ. Ξυδάκης στην
«Καθημερινή»- «όλοι φημολογούν εναντίον όλων, η κοινωνία ποτίζεται ώς το μεδούλι
από μνησικακία, εχθρότητα, φθόνο, μοχθηρία, εκδίκηση. Κι όσο ποτίζεται, τόσο ερεθίζεται
και ζητάει κι άλλο (...) Η δίκη και η καταδίκη των καταχραστών είναι αναγκαία. Αλλά δεν
είναι αρκετή (...) Οι ελεύθερες κοινωνίες δεν τρέφονται με πτώματα»...»
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Ἀπαγορευµένες ἀλήθειες γιά πολιτικούς
Δέν προλάβαµε νά σχολιάσουµε
στό προηγούµενο φῦλλο µας
τήν (πρωτοφανή) παραίτηση τοῦ
Γερµανοῦ Προέδρου καί σπεύδουµε
νά τό κάνουµε σήµερα.

Στίς 31/5/10 λοιπόν παραιτήθηκε ὁ
Χόρστ Κέλερ, λόγῳ τῶν δηλώσεών
του πού εἶχε κάνει στό Ἀφγανιστάν,
κατά τήν ἐκεῖ ἐπίσκεψή του στήν
γερµανική στρατιωτική δύναµη
(22/5). Τί εἶχε λοιπόν πεῖ ὁ καηµένος
στό γερµανικό ραδιόφωνο καί τόν
πέταξαν µέ τίς κλωτσιές; Κανένα
ψέµµα; Καµµία προστυχιά; Ὄχι.
Μιά πασίγνωστη ἀλήθεια! Κι ἐπειδή
ἡ ἀλήθεια εἶναι ἀπαγορευµένη
στούς φαρισαϊκούς πολιτικούς
κῦκλους, ἔφυγε ἄναυλα.
Δήλωσε λοιπόν ὁ Κέλερ, σέ µία
κρίση εἰλικρίνειας, πώς «ἐκτιµᾶ
ὅτι γίνεται πιά καί εὐρύτερα στήν
κοινωνία συνείδηση πώς µία χώρα
τοῦ µεγέθους τῆς Γερµανίας, µέ
αὐτόν τόν προσανατολισµό τοῦ
ἐξωτερικοῦ της ἐµπορίου καί ἄρα µέ
τόση ἐξάρτηση ἀπό αὐτό, ὀφείλει νά
συνειδητοποιήσει τήν ἀναγκαιότητα
στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων σέ
ἔκτακτες καταστάσεις». Ξεχνώντας
µᾶλλον πώς δέν µιλᾶ στό Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµεῖο (ὅπου προή-

δρευε µέχρι νά γίνει Πρόεδρος τῆς
Γερµανίας), τοῦ ξέφυγε µία τέτοια
πρόταση πού δέν εἶναι παρά τό
στοιχειῶδες τοῦ ἰµπεριαλισµοῦ.
Καί νά οἱ Πράσινοι καί οἱ Σοσιαλδηµοκράτες πού ξιπάστηκαν, «µά τί
λέει ἐτοῦτος;», κτλ. Δηλαδή πρέπει
νά συνεχίζουν ὅλοι ἀπαρεγκλίτως
τήν
παπαρολογία
γιά
τήν
«τροµοκρατία», τήν «Ἀλ Κάιντα»,
τά «δικαιώµατα τῶν γυναικῶν
στό Ἀφγανιστάν», προκειµένου νά
δικαιολογήσουν γιατί βρίσκονται 9
χρόνια τώρα στήν Κεντρική Ἀσία,
σέ µιά χώρα πού κανέναν δέν
εἶχε πειράξει! Μήπως νωρίτερα
γιά τή Γιουγκοσλαβία δέν εἶχαν
ἐπικαλεστεῖ τό ἐξίσου πρόστυχο
καί γελοῖο πρόσχηµα τῆς «ἀνθρωπιστικῆς ἐπέµβασης»;
Ὁ κοινοβουλευτικός ἐκπρόσωπος
τοῦ Σοσιαλδηµοκρατικοῦ κόµµατος
Τόµας Ὄπερµαν δήλωσε στό
«Σπῆγκελ» ὅτι ὁ Κέλερ «ἔπληξε τήν
ἀποδοχή τῶν ξένων ἀποστολῶν
τοῦ γερµανικοῦ στρατοῦ» καί
«δούλεψε γιά τό Ἀριστερό κόµµα»
πού ἀντιτίθεται στήν ἀφγανική
ἐκστρατεία. Τόσο βαθειές ἦταν
οἱ ἀντιρρήσεις του! Κι ὁ Κέλερ
παραιτήθηκε αὐτοεξευτελιζόµενος
µέ δηλώσεις τοῦ τύπου «µέ
παρεξηγήσατε», «δέν ἐννοοῦσα
τό Ἀφγανιστάν» καί τέτοιες
µποῦρδες. Τί ἀπέδειξε τελικά αὐτή
ἡ ἱστορία; Ὅτι τό αὐτονόητο καί
ἡ ἀλήθεια εἶναι ἀπαγορευµένα
διεθνῶς στό πολιτικό προσωπικό
καί οἱ παραβάτες θανατώνονται:
στόν «προηγµένο» κόσµο πολιτικά,
στόν ὑπόλοιπο καί βιολογικά.

Η απελευθέρωση του Murad Akincilar
Τον περασµένο Φεβρουάριο είχαµε κάνει
γνωστή, στην Ελλάδα και διεθνώς, την
περίπτωση της σύλληψης του συναγωνιστή
Τούρκου δηµοκράτη Μουράτ Ακιντζιλάρ. Ο
Μουράτ είναι ένας ακόµη αγωνιστής που
διώκεται για τις ιδέες και τους αγώνες του.
Οικονοµολόγος µε σπουδές στο London
School of Economics (LSE), γραµµατέας
της ένωσης για τους βιοµηχανικούς
εργάτες στην UNIA, την ελβετική εργατική
συνδικαλιστική οργάνωση, ζούσε στη Γενεύη
για οκτώ χρόνια, έχοντας εγκαταλείψει
στην Τουρκία αναζητώντας καταφύγιο
στην Ελβετία. Ο Murad επέστρεψε στην
Κωνσταντινούπολη για να επισκεφθεί τους
δικούς του ανθρώπους. Παρά το γεγονός
ότι έλαβε τη διαβεβαίωση από το τουρκικό Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ο Murad
συνελήφθη από την Αστυνοµία και µέχρι τη δίκη του κρατείτο σε λευκό κελλί
στην Αδριανούπολη, µε την υγεία του να δοκιµάζεται καθηµερινά. Μάλιστα
από τα βασανιστήρια έχασε µέρος της όρασής του. Στις 3 Ιουνίου ο Μουράτ
απελευθερώθηκε αφού δεν βρέθηκε κάτι σε βάρος του. Ας ελπίσουµε ότι η
ελευθερία του Μουράτ, θα σηµάνει και την ελευθερία και των χιλιάδων Τούρκων,
Κούρδων και άλλων αγωνιστών που κρατούνται σε λευκά κελιά. Εµείς πιστεύουµε
ότι η δηµοκρατία και η ελευθερία στην Τουρκία και η αλληλεγγύη των λαών, θα
νικήσει το φασισµό και τον κεµαλισµό.
Φ. Μαλκίδης
ΥΓ Τον Murad τον γνώρισα πριν χρόνια στις κοινές µας προσπάθειες για
δηµοκρατία και ελευθερία στην Τουρκία, για όλους τους λαούς που κατοικούν
εκεί. Επίσης συνεργαστήκαµε στην έκδοση του αγγλόφωνου βιβλίου Aspects of
the Southeastern Europe and the Black Sea after the Cold War, (2006) του οποίου
είχα την επιµέλεια, όπου ο Murad είχε γράψει ένα κείµενο για την Τουρκία,
την αναγκαιότητα εκδηµοκρατισµού της και τους αγώνες των λαών της. Ο
Μουράτ µου είχε πει πως ο Κεµαλισµός στην Τουρκία θα καταρρεύσει, αλλά οι
οπισθοφυλακές του θα υπάρχουν. Μία από τις χώρες που ανέφερε ότι θα υπάρχουν
οι οπισθοφυλακές του κεµαλισµού ήταν και η Ελλάδα. Πόσο δίκιο είχε…
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Πρόεδρος τῆς Οὐρουγουάης

Για να µην νοµίζετε ότι παντού
οι
ηγέτες
είναι
λαµόγια,
σαν και τους δικούς µας, και
ψευτοπαρηγοριέστε, σας παρουσιάζουµε την περίπτωση του
νέου Ουρουγουανού Προέδρου.
O Χοσέ Μουχίκα (γνωστός και
ως El Pepe) είναι πολιτικός και

αγρότης από την Ουρουγουάη, ο οποίος έγινε
πρόεδρος της χώρας του
µετά τις εκλογές τού
2009. Πρώην αντάρτης
του αριστερού κινήµατος
των Τουπαµάρος, µε
14
χρόνια
φυλακής
στην πλάτη (τα δύο σε
...πηγάδι),
ανέπτυξε
πολιτική δραστηριότητα
και χρηµάτισε υπουργός
στην κυβέρνηση του
αριστερού
Ταµπαρέ
Βάσκες. Από τον Μάρτιο
που έχει αναλάβει τα
ηνία της Ουρουγουάης,
δεν
εγκαταστάθηκε
στην προεδρική κατοικία, τον µισθό του
(κάπου
9.500
ευρώ
µηνιαίως), τον δωρίζει
κατά το µεγαλύτερο
µέρος στο κράτος καθώς και
σε προγράµµατα κοινωνικής
πρόνοιας. Ο πατέρας του ήταν...
Α) Δικτάτορας τής χώρας
Β) Συνδικαλιστής
Γ) Αρχιδικαστής τής χώρας
Δ) Εργάτης τής γής

Τῆς Γάζας τ’ ἀπόνερα
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
Ἄν λοιπόν ἀγνοήσουµε τήν οὐτιδανότητα τοῦ Χριστόφια καί τήν κάπως
ἀξιοπρεπέστερη στάση τῆς ἑλληνικῆς
Κυβέρνησης, πήγαµε καλά, ἀφοῦ τό
Ἰσραήλ ἐκτέθηκε διεθνῶς γιά ἄλλη µιά
φορά ὡς αὐτό πού εἶναι: ὁ γκάγκστερ
τῆς γειτονιᾶς καί τό σκάνδαλο τοῦ
κόσµου. Ἡ πειρατική ἀντιµετώπιση
τῶν ξένων σκαφῶν στά διεθνῆ ὕδατα,
ἡ ἀδιαφορία γιά τή ζωή τῶν ἄοπλων
ἀλλοδαπῶν, ἡ λογοκρισία στή σχετική
εἰδησεογραφία, ἡ ἄρνησή του γιά
διεθνή ἔρευνα περί τῶν συµβάντων, τά
σαµποτάζ σέ 3 - 5 πλοῖα τοῦ στολίσκου
(πού τά ὁµολόγησε κι ὁ ἴδιος ὁ συντ/
χης Ἰτζίκ Τούργκεµαν), ἡ περιφρόνηση
γιά τήν διεθνή κοινή γνώµη (πάνω
στό «Ρέητσελ Κόρη» ἦταν ἡ Ἰρλανδή
κάτοχος τοῦ Νόµπελ Εἰρήνης Μαίρη
Μαγκουάιρ, βουλευτής τῆς Μαλαισίας,
ὁ πρώην βοηθός τοῦ γ.γ. τοῦ ΟΗΕ
Ντένις Χάλιντεη...), ὅλα τοῦτα δέν
ἐκπλήσσουν πιά κανέναν.
Ὅµως ὁρισµένοι δικοί µας ἐξανέστησαν µέ τά ἐπικοινωνιακά κέρδη τῶν
Τούρκων ἀπό τήν ὑπόθεση. Εἶπαν
πώς τό συµβάν τό ἔστησε ἡ ΜΙΤ,
χαρακτηρίσαν περίπου ἀφελεῖς τούς
Ἕλληνες ἀκτιβιστές, κάποιοι τούς
καταλόγισαν πράγµατα πού δέν

Ο Οργανισμός Ισλαμικής Διασκέψεως, η Τουρκία
και τα «Απαράγραπτα δίκαια» του Ελληνισμού
Ι. Θ. Μάζης, Καθ. Παν/μίου Αθηνών
Εκτιμώ ότι η έλλειψη Μεσανατολικής
πολιτικής από πλευράς Ελλάδος, πλέον
έχει καταστεί όχι απλώς ιδιαίτερα εμφανής
αλλά πλέον καθίσταται και επικίνδυνη
για τα Ελληνικά εθνικά συμφέροντα
και μάλιστα τα καλώς νοούμενα. Δεν
είναι λοιπόν άστοχο και άνευ ουσίας,
θα το διαπιστώσετε - με ανατριχίλα
- αμέσως κατωτέρω και να αρχίσουμε
να αφυπνιζόμεθα από το λήθαργο των
«βολικών μύθων» στο οποίο ευρισκόμεθα
καιρό τώρα ώστε να δούμε τι σημβαίνει
στο Διεθνούς εμβελείας θεσμικό όργανο,
τον Οργανισμό Ισλαμικής Διάσκεψης, όπου
μέλος είναι και το Παλαιστινιακό Κράτος,
με αυτήν ακριβώς την ονομασία την οποία
έχει αναγνωρισθεί και συμμετέχει ως μέλος
από το 1969. Είναι χρήσιμο να εξετασθούν
δύο ειδών ομόφωνα ψηφίσματα του
Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών
των Κρατών Μελών του Οργανισμού
που άπτονται θεμελιωδών δικαιωμάτων
και συμφερόντων του Ελληνισμού όπως
είναι η αναγνώριση της παράνομης δήθεν
«Τουρκικής Δημοκρατίας της Βορείου
Κύπρου» (τα Κατεχόμενα από τον Αττίλα
κυπριακά εδάφη, κοντολογίς) και η υπόθεση
της Θράκης και της Μουσουλμανικής (και
όχι βεβαίως κατά Λωζάννη, Τουρκικής)
μειονότητας της Θράκης (και όχι «Δυτικής
Θράκης»).
1) Πόσοι αλήθεια γνωρίζουν στην χώρα μας,
ότι ο Οργανισμός Ισλαμικής Διασκέψεως
(Ο.Ι.Δ.) έχει δεχθεί και αναγνωρίσει,
το ψευδοκράτος του Ντεκτάς και των
Κατεχομένων ως «Κράτος Παρατηρητή»
από το 1979 (!) με την επωνυμία Turkish
Cypriot State; Δηλαδή, τα 57 μέλη του
Αραβομουσουλμανικού
Κόσμου
που
μετέχουν στο Οργανισμό αυτό, αναγνώρισαν
ως κράτος την παράνομη «Τουρκική
Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου»!
Ομόφωνα! Δεν συζητούμε φυσικά για την

Τουρκία, η οποία άλλωστε προεδρεύει του
Οργανισμού δια του υπηκόου της Καθηγητού
κ. Ekmeleddin Ihsanoglu, ο οποίος είναι
ο Γ.Γ. του Ο.Ι.Δ από το 2005! Ο οποίος
κ. Ihsanoglu μάλιστα, προτρέπει όλα τα
μέλη του Οργανισμού να συνδράμουν το
«Τουρκοκυπριακό Κράτος» με κάθε τρόπο
και σε όλους τους τομείς! Μπορεί κανείς να
απολαύσει την ομιλία του Τούρκου Γενικού
Γραμματέα του Οργανισμού Ισλαμικής
Διάσκεψης, που έγινε κατά την 34η Σύνοδο
των Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού
Ισλαμικής Διάσκεψης στις 14/04/2007 στην
Jeddah της Σαουδικής Αραβίας).
2) Ας δούμε τώρα, πόσο φιλική προς
τα ελληνικά δίκαια υπήρξε η διάθεση
του Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης
στην εξαιρετικά «θερμή» για την Ελλάδα
περίπτωση της Θράκης, και την ΟΜΟΦΩΝΗ
αντιμετώπιση του Αραβο-μουσουλμανικού
Κόσμου ως προς αυτήν!
(...) Ας δούμε τώρα, τη συνέχεια αυτού
του Ομόφωνου Ψηφίσματος του 2007,
πως εξελίχθηκε σε «Απαίτηση» του
Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης προς
την Ελλάδα! Πρόκειται για την 37η Σύνοδο
του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών
(OIC/CFM-37/2010/MM/RES/FINAL)
που διεξήχθη στην Dushanbe (Δημοκρατία
του Τατζικιστάν), κατά την περίοδο 18-20
Μαΐου 2010, Απόφαση Αρ. 3 /37-MM.
Μεταφέρω: «Θέμα: Αποφάσεις για
μουσουλμανικές κοινότητες και μειονότητες
σε χώρες που δεν είναι κράτη-μέλη του
Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης. Για την
κατάσταση της Τουρκικής Μουσουλμανικής
Μειονότητας της Δυτικής Θράκης, Ελλάδα
Η 37η σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών
Εξωτερικών, που συνήλθε στην Dushanbe
της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν (σύνοδος
κοινής προοπτικής για έναν ισλαμικό κόσμο
με περισσότερη ασφάλεια και ευημερία)
μεταξύ 18 και 20 Μαΐου 2010.
(...) Έχοντας αξιολογήσει την Έκθεση του
Γενικού Γραμματέα (Σ.Σ.: Του Τούρκου

Καθηγητή Ιχσάνογλου) για την κατάσταση
της Τουρκικής Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη, στην Ελλάδα
(έγγραφο υπ’ αριθμ. OIC/CFM-37/2010/
MM/SG.REPS)
1. Καλεί την Ελλάδα, για μία ακόμη φορά,
να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για
τον σεβασμό των δικαιωμάτων και της
ταυτότητας της Τουρκικής Μουσουλμανικής
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη, όπως
απορρέουν από τις διμερείς και διεθνείς
συμφωνίες.
2. Απαιτεί η Ελλάδα να αναγνωρίσει τους
εκλεγμένους μουφτήδες της Ξάνθης και της
Κομοτηνής ως επίσημους μουφτήδες.
3. Καλεί την Ελλάδα να λάβει όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την εκλογή των
διοικητικών συμβουλίων κληροδοτημάτων
(Awqaf) από την Τουρκική Μουσουλμανική
Μειονότητα, κατά τρόπον ώστε να
εξασφαλίζεται το αυτοδιοίκητο, να
επιτρέπεται στους εκλεγμένους μουφτήδες
να εποπτεύουν τις περιουσίες Awqaf
και να τεθεί τέλος στην απαλλοτρίωση
των περιουσιών Awqaf και στη βαριά
φορολόγησή τους. Καλεί, ως εκ τούτου,
την Ελλάδα να προβεί στις απαραίτητες
νομοθετικές ρυθμίσεις για καθένα από
τα ανωτέρω θέματα, σε συνεργασία με
τους κατά περίπτωση εκπροσώπους της
Μουσουλμανικής Μειονότητας .
4. Εκφράζει την αντίθεσή της στην πρακτική
της Ελλάδας αναφορικά με τον ορισμό
240 ιμάμηδων/θρησκευτικών διδασκάλων
από επιτροπή ορθοδόξων χριστιανών
Ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων, παρά την
αντίδραση της Τουρκικής Μουσουλμανικής
μειονότητας και προτρέπει την Ελλάδα να
καταργήσει τη σχετική νομοθεσία .
5. Εκφράζει την αντίθεσή της στην
απαγόρευση που επεβλήθη από το
Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδας στις
δραστηριότητες της παλαιότερης μη
κυβερνητικής οργάνωσης της Τουρκικής
Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Δυτική
Θράκη, δηλ. της «Τουρκικής Ένωσης
Ξάνθης και προτρέπει την Ελλάδα να
εφαρμόσει τις τρεις αποφάσεις που

ἔπραξαν, µέχρι καί τούς ἐγκάλεσαν
γιατί δέν κάνανε τό ἴδιο καί στήν
Κατεχόµενη Κύπρο (δηλαδή;)!
Ἐµεῖς δέν ξέρουµε ἄν ἡ τουρκική
ὀργάνωση ΙΗΗ ἔχει διαβρωθεῖ ἀπό
µιτατζῆδες.
Πιθανολογοῦµε
πώς
πράγµατι, ἡ ἀποχή τῶν Τούρκων
πολιτικῶν ἀπό τό ταξίδι καί ἡ
παράλογη ἀντίσταση τῶν ἐπιβατῶν τοῦ
«Μαβί Μαρµαρά» στούς πάνοπλους
κοµµάντος τοῦ Ἰσραήλ ἴσως δείχνει
κάποιαν «ὑπηρεσιακή» ἀνάµιξη, ἀλλά
ὥς ἐκεῖ. Ἄν ὑπῆρχαν ἀποδείξεις δέν θά
τίς ἐπικαλοῦνταν οἱ Ἰσραηλινοί; Καί ἐν
πάσῃ περιπτώσει, οἱ νεκροί δέν ἦταν
πράκτορες. Προφανῶς.
Τό ἔπαιξε Νάσερ στά µάτια τοῦ µουσουλµανικοῦ κόσµου ὁ Ἐρντογάν; Ναί.
Τό χρειαζόταν γιά ἐσωτερική κατανάλωση, τώρα µάλιστα πού φουντώνει
πάλι τό Κουρδικό; Ναί. Ὅµως ἀπό
κεῖ καί πέρα ἡ Τουρκία δέν παύει νά
ρισκάρει καί νά κερδίζει ἔτσι πόντους.
Ἄλλοι εἶναι αὐτοί πού ἀφοῦ χάσανε τά
πάντα, πᾶνε τώρα νά πετάξουν καί τήν
διεθνή τους ἀξιοπρέπεια, µπαίνοντας
στό σικέ παιχνίδι Δύσης - Ἰσλάµ
καί φαντασιώνοντας πώς γίνονται
σύµµαχοι - αὐτοί, οἱ ἀνύπαρκτοι! - τοῦ
ἰσχυρότερου νταβατζῆ τῆς ὑφηλίου.
Καί ὅπως σήµερα κανένας Τοῦρκος
δέν τούς φταίει, ἔτσι καί αὔριο κανένας
Ἑβραῖος δέν θα τούς σώσει.

εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) για τις
μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) της
Τουρκικής Μουσουλμανικής Μειονότητας,
με βάση τις οποίες καταργείται η διακριτική
απαγόρευση που είχε επιβληθεί από το
Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδας επί
δραστηριοτήτων ΜΚΟ λόγω του ότι στις
ονομασίες τους συμπεριλαμβάνονται οι
λέξεις «Τουρκική Μειονότητα».
6. Προτρέπει την Ελλάδα να επαναφέρει
σε ισχύ τα πολιτικά δικαιώματα δεκάδων
χιλιάδων μελών της Τουρκικής Μειονότητας,
τα οποία είχαν εξαλειφθεί με βάση τις
διατάξεις του άρθρου 19 ελληνικού νόμου
περί ιθαγένειας 3370/1965, ήδη σήμερα
καταργηθέντος.
7. Καλεί την Ελλάδα να συνεργαστεί
με τους εκπροσώπους της Τουρκικής
Μουσουλμανικής Μειονότητας, αναφορικά
με το νέο σχέδιο διοικητικής αναδιάρθρωσης
των περιφερειών της Ελλάδας, κατά
τρόπον ώστε να μην απομειωθεί περαιτέρω
η ισορροπία της πολιτικής εκπροσώπησης
των Μουσουλμάνων στη Δυτική Θράκη .
8. Καλεί την Ελλάδα να λάβει όλα τα αναγκαία
και επείγοντα μέτρα, σε συνεργασία με την
Τουρκική Μουσουλμανική Μειονότητα,
για να αντιμετωπίσει τα εκπαιδευτικά
προβλήματα της τελευταίας, που συνδέονται
επίσης άμεσα με την κοινωνικο-οικονομική
ανάπτυξη της περιοχής στην οποία ζουν.
9. Καλεί τον γ.γ. να διενεργήσει έρευνα
πραγματογνωμοσύνης, ώστε να ελεγχθεί
ακρίβεια
των
επαναλαμβανόμενων
αναφορών για βανδαλισμούς και βεβήλωση
τζαμιών και μουσουλμανικών κοιμητηρίων
στη Δυτική Θράκη και να συντάξει σχετική
Έκθεση, υποβάλλοντάς την στην 38η
Σύνοδο του Συμβουλίου των Υπουργών
Εξωτερικών.
10. Ζητεί από τον γ.γ. να παρακολουθήσει
την εφαρμογή της παρούσας απόφασης
και να υποβάλει σχετική έκθεση στην
τριακοστή όγδοη Σύνοδο του Συμβουλίου
των Υπουργών Εξωτερικών».
Δεν θέλω να σφετερισθώ άλλο χώρο. Τα
συμπεράσματα είναι δικά σας!
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Ὁ ψεύτης τοῦ 15νθημέρου

Ἡ ἔρευνα τοῦ 15νθημέρου

Ἡ ξεφτίλα τοῦ 15νθήμερου

Ὁ Γιωργάκης τοῦ 15νθημέρου

Διέρρεε ὅτι ἡ ΕΕ µᾶς κόβει τίς συντάξεις, µέχρι πού τό διέψευσε ὁ Ρέν.
Καί συνεχίζει νά µᾶς παραµυθιάζει
πώς «ἀγωνίζεται» γιά µᾶς! Φυσικά
τήν παραίτηση οὔτε τή σκέφτηκε...

Aὐτή τοῦ εἰσαγγελέα πού ψάχνει
«διασπορά ψευδῶν εἰδήσεων» ὅπου
πάει ν’ ἀµφισβητηθεῖ τό «ἔργο» τῆς
Κυβέρνησης καί νά ἐπισηµανθεῖ τό
χάλι µας. Οὔτε ἐπί Χούντας αὐτά...

Ὅταν δέν µπορεῖς νά ξεχωρίσεις τήν
Ἱστορία τοῦ τόπου ἀπό τίς γαµήλιες
παράτες, εἴτε ὡς ἁρµόδιος εἴτε ὡς
πελάτης, ἔχεις κατέβει ἤδη πολύ
κάτω ἀπό τόν πάτο. Στόν ἀπόπατο.

Τόν Κινέζο ἀντιπρόεδρο ὑποδέχθηκε
πάλι ὁ πρωθυπουργός σας καί
ὑπέγραψε 14 συµφωνίες, αὐτός, ὁ
προεκλογικά ἡγέτης τοῦ ...ἀντιαποικιακοῦ ἀγώνα κατά τοῦ Πεκίνου!

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ
Οι εσπευσμένες περιοδείες του
πρωθυπουργού στην επαρχία, αμέσως
μετά από εκείνες στο εξωτερικό,
θεωρούνται ως προετοιμασία για το
ενδεχόμενο προώρων εκλογών στους
επόμενους μήνες. Ο Γ. Α. Παπανδρέου
επέστρεψε απ΄ την Λιβύη, με μοναδική
παραχώρηση την αφιέρωση του ηγέτου
της σε φωτογραφία με τον πατέρα
του, ενώ στην Αρκαδία ο ίδιος και οι
υπουργοί του έδειχναν ότι πηγαίνουν για

κρεμάλα. Η κινητικότητα στα κόμματα
επιταχύνεται, καθώς οι ελάχιστοι
υποστηρικτές της πρώην υπουργού
Εξωτερικών αισθάνονται ως ξένο
σώμα στην αξιωματική αντιπολίτευση,
ενώ πολλοί βουλευτές της ακροδεξιάς
αδυνατούν να αντιδράσουν στις πιέσεις
των ψηφοφόρων τους κατά της στήριξης
της κυβέρνησης· οι ανεξαρτητοποιηθέντες
απ΄ τον Συνασπισμό βρίσκονται σε
συνεχείς συζητήσεις με βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ, σαν να θεωρούν ως δεδομένες
τις πολιτικές εξελίξεις.
Εντωμεταξύ,
δεκατέσσερις
βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος
καταθέσαν
επερώτηση
για
το
Ασφαλιστικό, αναγκάζοντας τον υπουργό
να το ξαναπάρει πίσω. Εννέα βουλευτές
ζητούν εξηγήσεις από την υπουργό
Οικονομίας για την καθυστέρηση του
Προγράμματος εγγυημένων δανείων του
ΤΕΜΠΜΕ (Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων), καθώς
και των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
Στο Ασφαλιστικό η κυβέρνηση
περιλαμβάνει
διατάξεις
για
τον
διπλασιασμό του ποσοστού δικαιώματος
για απολύσεις απ΄ τους επιχειρηματίες,
ενώ η ανεργία παραμένει στο 11,6% τον
Μάρτιο (από 9,1% πέρυσι), με μικρή
μείωση κατά 0,5% απ΄ τον προηγούμενο
μήνα. Ο εφιάλτης της ανεργίας απειλεί
τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα,

Αγώνων, τα υποβρύχια, τα δομημένα
ομόλογα, όπως της περιόδου 2001, 2002
κλπ.
Οι περισσότεροι βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ, όπως και των άλλων κομμάτων,
ουδεμία ανάμιξη έχουν σε σκάνδαλα,
και μάλλον τερματίζουν την πολιτική
τους σταδιοδρομία πολύ φτωχότεροι
από ό,τι την άρχισαν. Η προπαγάνδα
της διαπλοκής και των εντολέων της,
ότι, «όλοι είναι κλέφτες» δεν έχει πλέον
απήχηση, όπως γίνεται μπούμερανγκ
και η κυβερνητική προπαγάνδα για
ευθύνη της προηγουμένης κυβερνήσεως
για την οικονομική καχεξία. Οι
διαφοροποιήσεις κορυφαίων στελεχών
του κυβερνώντος κόμματος (Βάσω
Παπανδρέου, Ευάγγελος Βενιζέλος,
Ανδρέας Λοβέρδος) ότι η ευθύνη για την
κρίση δανεισμού βαρύνει την κυβέρνηση
και τον υπουργό Οικονομικών, για τις
λαθροχειρίες στα δημοσιονομικά, την
διάλυση των εισπρακτικών μηχανισμών
το κρίσιμο τελευταίο τρίμηνο του
έτους - στο οποίο εισρέουν τα 60% των
ετησίων εσόδων του προϋπολογισμού
-, (να σημειωθεί ότι πάρα πολλές Δ.Ο.Υ.
δεν έχουν προϊσταμένους!) συζητούνται
ευρύτατα και αποτελούν το κύριο θέμα
των κυβερνητικών βουλευτών, οι οποίοι,
εκτός της στήριξης της κυβέρνησης
ενδιαφέρονται και για το προσωπικό τους
κύρος· στις τοπικές τους εφημερίδες,

τα οποία υφίστανται και την αφαίμαξη
των φορολογικών επιβαρύνσεων σε
όσους εξακολουθούν να εργάζονται. Το
Ασφαλιστικό κατατίθεται στη Βουλή
μάλλον αυτή την εβδομάδα, καθώς δεν
υπάρχουν άλλα περιθώρια κωλυσιεργείας
και στη συνέχεια θα προωθηθεί στην
Ολομέλεια, παρότι γνωρίζει η Κυβέρνηση
πως είναι πολλές οι πιθανότητες
διαρροής πολλών βουλευτών της, ενώ
ελπίζει στους βουλευτές της Ακροδεξιάς
για την ψήφισή του. Οι
κοινωνικές αντιδράσεις
έχουν κοπάσει κάπως,
αλλά
προβλέπεται
κλιμάκωσή τους κατά
την συζήτησή του στο
Κοινοβούλιο.
Η
ψήφιση
του
νομοσχεδίου για το
Ασφαλιστικό θεωρείται
από όλες τις πολιτικές
παρατάξεις ως η απαρχή
των εξελίξεων στη χώρα
μας. Τα οικονομικά
μέτρα
ψηφίσθηκαν
με
τραυματισμένη
την κυβερνητική πλειοψηφία, ενώ
ακολούθησαν τα πάρθια βέλη κορυφαίων
στελεχών της, αλλά
και η βεβαιότητα
ΟΣΕ: Πρῶτα θά τοῦ βγεῖ ἡ
της
επιβολής
προσθέτων βαρών
ψυχή κι ὕστερα τό πρότζεκτ
στο
επόμενο
Ζοῦµε τίς τελευταῖες στιγµές τῆς χώρας
δίμηνο, επειδή τα
αὐτῆς τῶν θαυµάτων, τῆς µακαρίας
δημόσια
έσοδα
Ἑλλάδος. Ἡ λαίλαπα τοῦ ὑπαρκτοῦ
έχουν καταρρεύσει.
γιωργακισµοῦ διαλύει ὅ,τι τέλος πάντων
Οι
αποκαλύψεις
ὑπῆρχε ἀκόµη ὡς δηµόσια περιουσία, µά
του
σκανδάλου
ταυτοχρόνως παριστάνει καί τήν ἀνίδεη!
Siemens,
για
Τή στιγµή δηλαδή πού ψάχνει (µᾶλλον σέ
τις
προμήθειες
ἄλλο ἡλιακό σύστηµα, στό δικό µας ποῦ
στην αυλή του
νά τόν βρεῖ...) ἀγοραστή γιά τόν Ο.Σ.Ε.,
προηγουμένου
ταυτοχρόνως ἐκπονεῖ «µελέτες» γιά τόν
σοσιαλιστή
...σιδηρόδροµο Δυτικῆς Ἑλλάδος!!! Γιά
πρωθυπουργού
τή γραµµή πού ΘΑ φτιάξει, Καλαµάτα
γεννούν
σαφείς
- Ἡγουµενίτσα! Καί µήν θαρρεῖτε ὅτι
ενδείξεις
ότι
πρόκειται γιά µερικές ἀκόµη ἁρπαχτές.
η
περίοδος
Μελετοῦν οἱ ἄνθρωποι, ἔτσι πρόκοψαν οἱ
της
«ισχυρής»
ἑλληνικοί σιδηρόδροµοι. Καί µήν ξεχνᾶτε
Ελλάδας, ήταν η
τό προηγούµενο πρότζεκτ, ἐπί ὑπουργίας
πιο βρώμικη της
Χατζηδάκη: τήν σιδηροδροµική σύνδεση
μεταπολεμικής
Πελοποννήσου - Κρήτης µέ ...rail ferry!!!
περιόδου,
ενώ
Ἄς εἶναι καλά οἱ ἄνθρωποι, γελάσαµε πολύ
ουδείς
γνωρίζει
καί τότε (βλέπε δίπλα τό πρωτοσέλιδο
ακόμη πόσοι θα
ἄρθρο µας στίς 16-12-08) καί τώρα πού
ακολουθήσουν για
τό θυµηθήκαµε. Ἄς γελᾶµε, εἴπαµε, ὅσο
την ίδια υπόθεση,
ἀκόµη τό µποροῦµε, ἀφοῦ ἄλλη διέξοδο
τα
συστήματα
(π.χ. νά τούς κρεµάσουµε) πρός τό παρόν
ασφαλείας
των
δέν ἔχουµε...
Ολυμπιακών

στις πλατείες και στα χωριά, δίδουν την
προσωπική τους μάχη και αισθάνονται
απογοητευμένοι, διότι η κυβέρνηση
ευνοεί την προπαγάνδα της διαπλοκής.
Η φάμπρικα των Εξεταστικών
εξελίχθηκε σε βάρος της κυβέρνησης,
με τις αποκαλύψεις για προμήθειες σε
σοσιαλιστές υπουργούς, και επιφέρει
την επικάλυψη της πολιτικής ζωής από
τις συγκρούσεις των διαφόρων τάσεων
στην κυβερνώσα παράταξη. Η διαγραφή
του Ακη Τσοχατζόπουλου θεωρείται
ως ευθεία βολή κατά του στενού
περιβάλλοντος του ιδρυτού του ΠΑΣΟΚ,
οπότε αυτός απειλεί με αντεπίθεση, για
τα σκάνδαλα, όσων θεωρεί υπευθύνους
για την πολιτική του εξόντωση. «Και
γνωρίζει πολλά ο Άκης». Η διαφωνία
των κομμάτων στην Εξεταστική του
Βατοπεδίου ενισχύει τις απόψεις όσων
κατηγορούν το σύνολο των πολιτικών,
ενώ στη Siemens, οι επιδόσεις του
προέδρου στις λεπτομέρειες θεωρείται
ως σαφής προσπάθεια συγκαλύψεως.
Κυκλοφορούν άλλωστε πληροφορίες για
τον αδελφό του πρωθυπουργού.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι το
πώς και πότε θα επέλθει η αναμενόμενη
από όλους κατάρρευση.
Κ. Μ. Βολιώτης
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Ἀστική Ἀνάπτυξη Κοµοτηνῆς

Σχέδια ἐπί χάρτου;
Πρό ἡµερῶν πέρασε ἀπό τό
δηµοτικό Συµβούλιο Κοµοτηνῆς τό
«Ὁλοκληρωµένο Σχέδιο Ἀστικῆς
Ἀνάπτυξης» τοῦ δήµου. Καί
µάλιστα πέρασε πρίν προλάβει
κἄν νά τό ...δεῖ κάποιος, ἀφοῦ δέν
ἔγινε ὁ παραµικρός διάλογος ἐπ’
αὐτοῦ, παρά τίς τόσες ἀλλαγές
πού προοιωνίζεται γιά τήν πόλη. Τί

συµβαίνει λοιπόν; Ἐµπιστεύονται
ὅλοι τυφλά τήν δηµοτική Ἀρχή
γιά τόν σχεδιασµό πού χρειάζεται;
Εἶναι ὅλοι πεπεισµένοι ὅτι δέν θά
ἐφαρµοστεῖ; Γράφουν ὅλοι στά
τέτοια τους τό µέλλον τῆς πόλης;

Δέν ξέρω. Πάντως τά σχέδια
εἶναι φιλόδοξα, βασίζονται στήν
ἀποθάρρυνση τῆς χρήσης τοῦ ΙΧ
στό κέντρο (ὁ µαῦρος δακτύλιος) καί
στήν ἐνθάρρυνση τοῦ ποδηλάτου,
ὅπως καί στήν διευκόλυνση τῶν
πεζῶν. Δέν µποροῦµε νά κρίνουµε
ἄν οἱ στόχοι εἶναι ἐφικτοί καί ἄν ἡ
ἐνδεχόµενη ἐπίτευξή τους θά φέρει
καί τά προσδοκώµενα
ἀποτελέσµατα - ἴσως νά
ἔχουµε στή διάθεσή µας
καί τά ἀποτελέσµατα τῶν
ἀναλόγων παρεµβάσεων
πού ὑλοποιοῦνται στήν
Ἀλεξανδρούπολη.
Ὅµως ἐκεῖνο τό ποσό
τῶν 500.000 εὐρώ γιά τά
«µέτρα
ὑποστήριξης»
(δικτύ-ωση µέ διεθνῆ
δίκτυα, δηµοσιό- τητα)
πού προβλέπεται δέν
εἶναι ἐξωφρενικό, τή
στιγµή µάλιστα πού ἡ ἀνάπλαση
µιᾶς πλατείας κοστίζει τά ἴδια
περίπου χρήµατα;
Ἀλήθεια, οἱ λέξεις «αἰσθητική» καί
«ταυτότητα» γιατί ἀπουσιάζουν
παντελῶς;

Κρίση µὲ ὀνοµατεπώνυµο
Δὲν ἄργησαν νὰ φτάσουν καὶ πρὸς τὰ
µέρη µας τ’ ἀπόνερα τοῦ ἀθηναϊκοῦ
βόθρου µὲ ἀφορµὴ τὴν τεραστίων
διαστάσεων κρίση ποὺ βιώνει ἡ
ἑλληνικὴ κοινωνία. Ὀργιάζουν οἱ
φῆµες καὶ στὴν Ἀλεξανδρούπολη γιὰ
λογαριασµοὺς (ἐλάχιστων) νοσοκοµειακῶν γιατρῶν µὲ καταθέσεις µερικῶν
ἐκατοµµυρίων εὐρώ. Τί ἔκπληξη!
Ξαφνικὰ ἡ µικρὴ συντηρητικὴ τοπικὴ
κοινωνία ἀνακάλυψε µισθοσυντήρητους ἀνθρώπους µὲ κότερα, µεγάλη
ἀκίνητη περιουσία, ἐπενδύσεις, πολυτελῆ αὐτοκίνητα ἀξίας πολλῶν δεκάδων χιλιάδων εὐρὼ καὶ θάµαξε.
Τὸ κουβάρι -ὅπως καὶ στὴν περίπτωση
τῆς SIEMENS- ἄρχισε νὰ ξετυλίγεται
ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ καὶ συγκεκριµένα
ὅταν ἀποκαλύφθηκε ὅτι ἡ De Puy
(θυγατρική της Johnson & Johnson) ἔδινε
µίζες σὲ γιατροὺς γιὰ νὰ προτιµοῦν
νὰ χρησιµοποιοῦν τὰ προϊόντα
της. Σύµφωνα µὲ ἀλλεπάλληλα
δηµοσιεύµατα τοῦ ἀθηναϊκοῦ Τύπου
ἀποκαλύφθηκαν
λογαριασµοὶ
νοσοκοµειακῶν γιατρῶν (Πάτρα,
«Ἱπποκράτειο» Θεσσαλονίκης κοκ)
ὕψους 30 καὶ 35 ἑκατοµµυρίων εὐρώ,
γεγονὸς ποὺ πιθανότατα πυροδότησε
τὴν ἐπέκταση τῆς ἔρευνας καὶ σὲ
ἄλλες ἐνδιαφέρουσες περιπτώσεις
ἀνὰ τὴν ἐπικράτεια.
Τὸ τοπικὸ ΣΔΟΕ δὲν χρειαζόταν νὰ
ἐλέγξει ἄπειρες περιπτώσεις, ἴσως
ὄχι πάνω ἀπὸ 5 ἢ 10 τὸ πολὺ ἀπὸ
τοὺς ἑκατοντάδες νοσοκοµειακοὺς
γιατροὺς (εἰδικοὺς καὶ εἰδικευόµενους,
πανεπιστηµιακοὺς καὶ ΕΣΥτες). Ὅσο
γιὰ τὶς ἐπίµαχες εἰδικότητες ἀλλὰ καὶ
τὶς θέσεις τῶν ὑπὸ ἔλεγχο γιατρῶν
δὲν ἤθελε καὶ πολλὴ φαντασία,
προκύπτουν ἀπὸ τὴν κοινὴ λογικὴ
ἀλλὰ καὶ τὶς πάµπολλες πληροφορίες
ποὺ ἔχουν δεῖ µέχρι σήµερα τὸ φῶς
τῆς δηµοσιότητας. Δὲν γνωρίζουµε ἂν
ὄντως διενεργήθηκαν καὶ ποιὰ εἶναι τὰ
ἐπίσηµα ἀποτελέσµατα τῶν ἐλέγχων,
τὰ περιµένουµε ὅµως ὅπως καὶ ὅλη
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πτερόεντα

Στά ἀπόνερα τῆς πρωθυπουργικῆς ἐπίσκεψης στήν Κοµοτηνή, γίναµε
µάρτυρες µιᾶς φιλολογίας περί δηµιουργίας νέου νοσοκοµείου στήν
Κοµοτηνή. Πρόκειται γιά τό τελευταῖο ἐπεισόδιο τῆς σειρᾶς αὐτῆς πού
σκηνοθέτησαν οἱ τοπικοί πολιτικάντηδες καί µᾶς τήν πλασάρουν κάθε
τόσο τά τελευταῖα χρόνια. Βεβαίως εἶναι ἕνα σοβαρότατο θέµα γιά τή Ροδόπη,
ἀφοῦ ἡ κατάσταση τοῦ ὑπάρχοντος νοσοκοµείου, εἶναι γνωστό τοῖς πᾶσι,
δέν θυµίζει σέ τίποτε εὐρωπαϊκή χώρα. Ὅµως εἶναι δυνατόν νά συνεχίζεται
αὐτή ἡ κοροϊδία σέ βάρος τοῦ κόσµου; Γιατί ἐδῶ δέν πρόκειται γιά µία ἀκόµη
παρόλα τῆς στιγµῆς: ὁ µέν (πράσινος) δήµαρχος Αἰγείρου (ξανα)προσέφερε
συγκεκριµένη ἔκταση 94 στρεµµάτων, 8 χλµ ἀπό τό κέντρο τῆς Κοµοτηνῆς καί
ἀναφέρθηκε σέ ἕτοιµη µελέτη καί ἐξασφαλισµένα κονδύλια 35 ἑκατοµµυρίων
πού µποροῦν νά ὑλοποιήσουν τό νοσοκοµεῖο ὥς τό 2015 (!), ὁ δέ συντοπίτης
µας κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Γ. Πεταλωτής δήλωσε πώς µέ τούς πόρους τοῦ
ΕΣΠΑ θά ἔχουµε ἄµεση ὑλοποίηση καί ἡ ὑπόθεση «δέν θά θυµίζει σέ τίποτε τή
φούσκα τοῦ Ἀβραµόπουλου». Τώρα ἐµεῖς γιατί θεωροῦµε ὅτι σέ καιρούς ΔΝΤ
αὐτό εἶναι µία ἀκόµη φούσκα, ἀκριβῶς ἴδια µέ κείνην τοῦ Ἀβραµόπουλου; Πάει
κανείς ἕνα στοίχηµα;
Ἡ πρόσφατη πρόταση τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς δηµοτικῆς ἀντιπολίτευσης
Ξάνθης, Χρίστου Πούλιου, ἔχει τὸ εὐρύτερο ἐνδιαφέρον της στὶς µέρες
τῆς κατάρρευσης τῆς ἀγορᾶς ποὺ ὅλοι βιώνουµε: Στὸ πλαίσιο τοῦ
ἐπιτελικοῦ ρόλου τοῦ Δήµου στὴν ὀργάνωση καὶ προστασία τῆς τοπικῆς
κοινωνίας καὶ οἰκονοµίας, νὰ ἀναλάβει ὁ Δήµος τὴν πρωτοβουλία συντονισµοῦ
τῶν κοινωνικῶν ἑταίρων τῆς ἀγορᾶς (ΕΒΕ, Ὁµοσπονδία, Εµπορικός Σύλλογος,
Βιοτέχνες) σὲ µία συζήτηση ἀπὸ κοινοῦ µὲ τοὺς ἰδιοκτῆτες ἐπαγγελµατικῶν
χώρων στὴν Ξάνθη, καὶ µὲ ἀντικείµενο τὶς δυνατότητες µείωσης τῶν
ἐπαγγελµατικῶν µισθωµάτων, στὸ πλαίσιο πάντα τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης
ἐν µέσῳ οἰκονοµικὴς κρίσης. Ὡς ἰδιοκτήτης τέτοιων καταστηµάτων ὁ Δῆµος νὰ
προχωρήσει πρῶτος σὲ µείωση τῶν µισθωµάτων του, δίνοντας τὸ µήνυµα στὴν
τοπικὴ ἀγορά. Ἡ πρόταση ἔγινε κατ’ ἀρχὴν δεκτὴ στὸ Δηµοτικὸ Συµβούλιο
(08.06.2010), καλωσορίστηκε ἀπὸ τοὺς ἐπαγγελµατίες καὶ δὲν φαίνεται νὰ
ἔχει κάποιο νοµικὸ κώλυµα ἡ ἐφαρµογή της, ἀφοῦ σήµερα οἱ συνθῆκες στὴν
ἀγορὰ εἶναι πρωτόγνωρες. Νοµίζουµε ὅτι εἶναι ἕνα καλὸ παράδειγµα καὶ γιὰ
ἄλλους δήµους, ὅπου µία γενναία γενική µείωση τῶν ἐξωφρενικῶν ἐνοικίων θὰ
µποροῦσε νὰ δώσει µιάν ἀνάσα στὶς ἀσφυκτιοῦσες µικροεπιχειρήσεις.

ἡ τοπικὴ κοινωνία µὲ τεράστιο
ἐνδιαφέρον καὶ ἀνυποµονησία. Ἡ
πάγκοινη ἀπαίτηση νὰ ἀποκτήσει
ὀνοµατεπώνυµο ἡ κρίση ἔχει
Ρωτᾶµε, ρητορικά βεβαίως, κάθε «ὑπεύθυνο»: Πόσο χρόνο ἀγόρασε
«ἐπικίνδυνα» διογκωθεῖ καὶ ἔχει
ἡ Κυβέρνηση µέ τούτη τή νέα «ὁριστική» ρύθµιση τῶν Κλωστηρίων
γίνει κι ἐδῶ ἐπιτακτική. Προκειτοῦ Λαναρᾶ; Τά 62 ἑκ. - πού εἶναι µᾶλλον 25 - πόσες στρεβλώσεις θά
µένου νὰ ἀποφευχθοῦν ἄδικες
ἀναπαράξουν στήν (ὑπό διάλυσιν, οὕτως ἤ ἄλλως) Κλωστοϋφαντουργία;
ἀνθρωποθυσίες καὶ ἀνεξέλεγΠόσα
ἀκόµα
χρήµατα θά πετάξουµε στά θρακικά (κι ὄχι µόνο) κατορθώµατα
κτες, χαοτικὲς καταστάσεις, αὐτὴ
τῶν ἐπιδοβιοµήχανων µέχρι νά δοῦµε πώς πρόκειται γιά πίθο τῶν Δαναΐδων;
τὴ φορὰ εἶναι τελεσίδικα ἐπιβεβληµένο νὰ µάθουµε ὅλοι γυµνή,
καθαρὴ τὴν πάσα ἀλήθεια.
Χωρὶς συµψηφισµοὺς καὶ καλύψεις
τῶν παρακεντέδων ἀπὸ τὰ κόµµατα
ἐξουσίας ἢ ἄλλες µυστικιστικὲς ὀργανώσεις ἀλληλοβοήθειας µὲ διαφόρους
βαθµοὺς µύησης, σπαθάκια καὶ
ποδίτσες. Γιὰ ὅλους, ὅσο ψηλὰ κι ἂν
βρίσκονται ἢ βρέθηκαν στὸ παρελθόν, γιὰ ζωντανοὺς ἀλλὰ – ὅσο
µακάβριο κι ἂν ἀκούγεται - καὶ ὅσους
ἐνδεχοµένως ἀπεβίωσαν στὸ µεταξύ.
Κάθαρση παντοῦ.
Γιὰ τιµωρία δὲν ἀρκοῦν τὰ αὐτονόητα
(µὴ ἐξαγοράσιµη φυλάκιση γιὰ µερικὰ
χρονάκια, δήµευση περιουσιακῶν
στοιχείων
-τουλάχιστον
τῶν
κλοπιµαίων-, ἀφαίρεση διὰ παντὸς
ἄδειας
ἄσκησης
ἐπαγγέλµατος,
δηµόσια
διαπόµπευση).
Πρέπει
νὰ φτάσει καὶ στὰ παιδιά τους γιὰ
παραδειγµατισµὸ -ὄχι γιὰ ἐκδίκησηκαὶ πάνω ἀπ’ ὅλα γιὰ τὸ συνταγµατικὸ
δικαίωµα στὴν ἰσότητα ὅλων τῶν
πολιτῶν. Δὲν µπορεῖ τὰ παιδιὰ τοῦ
Μαντέλη καὶ ὁποιουδήποτε ἄλλου
τοπικοῦ κλέφτη νὰ διαβιοῦν µὲ
προκλητικὴ ἄνεση καὶ νὰ σπουδάζουν
µὲ τὰ προϊόντα τῆς κλοπῆς στὰ
καλύτερα πανεπιστήµια τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀµερικῆς καὶ µετὰ νὰ
τακτοποιοῦνται κανονικότατα σὲ
καλοπληρωµένες θέσεις, κλείνοντας
ὁ καθένας τὸν δρόµο σὲ δεκάδες ἄλλα
πανάξια παιδιὰ τιµίων οἰκογενειῶν,
θυµάτων τῆς κλοπῆς. Βασικὰ πράγµατα δηλαδὴ γιὰ µιά εὐνοµούµενη
κοινωνία µὲ στοιχειῶδες ἔνστικτο
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλῶν & Πλάτωνος 11,
αὐτοσυντήρησης.

Ξάνθη
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Σκατά καί στούς 40 τάφους!
Πέρυσι κοντά στή Χλόη γιορτάστηκε
τό νεότευκτο ἔθιµο «40 κουρµπάνια»,
τό ὁποῖο οἱ τουρκόφρονες µᾶς τό
παρουσιάζουν ὡς ...προαιώνιο.
Τί ἀφορᾶ; Τήν κατάκτηση τῆς
Θράκης ἀπό τούς Ὀθωµανούς* τόν
14ο αἰώνα! Ἡ τελετή γίνεται στή

µνήµη 40 «ἡρώων» πού ἔπεσαν
στίς πολεµικές ἐπιχειρήσεις τῶν
ἐπιδροµέων καί οἱ τάφοι τους
ὑποτίθεται ὅτι εἶναι κάπου ἐκεῖ
δίπλα.
Στήν περσινή µάλιστα ἐκδήλωση
ὁ Πρόξενος Κοµοτηνῆς (πάντα
παρών) προσφέρθηκε νά συµβάλει
στήν ἀνέγερση ἑνός ...µνηµείου γιά
τούς «40», ξεπερνώντας κάθε ὅριο

θράσσους καί προκλητικότητας!
Καί πρόπερσι, πέρα ἀπό τή γνωστή
ἀγέλη τῶν τουρκοφρόνων, ἦταν
παρών στήν ἐκδήλωση καί ὁ
ὑπερνοµάρχης Ἕβρου - Ροδόπης,
Γ. Μηνόπουλος (βλ. φωτογραφία)!
Τώρα τί ἤξερε γιά τήν ἐκδήλωση, τί
κατάλαβε ἐκεῖ πού πῆγε,
τί νοµίζει ὅτι κέρδισε,
δέν τό ξέρουµε, ρωτῆστε
καλύτερα τόν ἴδιον.
Ἐφέτος ἡ ἐκδήλωση
ἦταν λίγο πιό ...σεµνή,
ἡ ἀδιαφορία τοῦ κόσµου
ἦταν πρόδηλη, ὁ κόσµος
γενικά λίγος (παρών καί ὁ
Μουαρέµ Τζαφέρογλου,
δάσκαλος στό Δέρειο!)
καί ὁ Πρόξενος πιό συµµαζεµένος. Μίλησε βεβαίως καί πάλι γιά τήν
τουρκική µειονότητα τῆς δυτικῆς
Θράκης, γιά τήν µάνα - πατρίδα, γιά
τόν τουρκικό πολιτισµό πού παίρνει
ζωή ἀπό τήν τελετή τῶν κατοίκων
(δῆθεν), κτλ. Καί πάλι οἱ ἀλεβίτες
ἦταν σχεδόν ἀπόντες, µέ τούς
σουνίτες νά τούς καπελώνουν 100%.
Τί θά γίνει µέ αὐτόν τόν ὀρυµαγδό
τῶν προξενικῶν «ἐκδηλώσεων»; Θά
ὑπάρξει κάποια ἀντίδραση;

Ἀποχαιρετισµός στό Μέγα Δέρειο
Τίτλοι τέλους γιά τήν Ἑλληνίδα
Δασκάλα Χαρά Νικοπούλου
στό Μέγα Δέρειο τοῦ Ἕβρου.
Μέ τήν τελετή τῆς 15ης
Ἰουνίου τό σχολεῖο ἔκλεισε καί
τερµατίστηκε ἡ 5η σχολική
χρονιά τῆς Χαρᾶς στήν ἔπαλξη
αὐτή τῆς πατρίδας µας. Μιάν
ἔπαλξη πού τήν ἔστησε ἡ ἴδια καί
τήν ὑπερασπίστηκε µέ µοναδική
τόλµη, αἴσθηση καθήκοντος καί
ἐθνική ἀξιοπρέπεια. Τό ἔργο
της θά γεννήσει καρπούς, ἦταν
φανερό στά µάτια καί στά λόγια
τῶν µικρῶν της µαθητῶν, ἀκόµη
κι αὐτῶν πού «ἀπεῖχαν» ἀπό τήν
χθεσινή ἐκδήλωση. Τό θέµα εἶναι
πιά τί θά κάνουµε ἐµεῖς, ὅσοι
µένουµε πίσω καί καλούµαστε
νά συνεχίσουµε τόν ἀγώνα χωρίς
τή Χαρά.
Πάντως στή χθεσινή ἐκδήλωση
τό παρήγορο στοιχεῖο ἦταν ἡ
µεγάλη προσέλευση Ἑλλήνων
ἀπό ὅλη τή χώρα, κάπου 200
ἄνθρωποι, καθώς καί ἡ ἄµεση συνεισφορά φίλων γιά τήν ἀγορά τῶν δώρων
(4 ποδήλατα καί ἄλλα πολλά) πρός τά παιδιά. Τούς εὐχαριστοῦµε ὅλους!

Ἔµ φονιάς,
ἔµ ἰατροδικαστής
Στή Βουλή συζητήθηκε καί πάλι µέ
πρωτοβουλία τοῦ βουλευτῆ Σερρῶν
(ΛΑΟΣ) Ἠλία Πολατίδη τό ζήτηµα
τῆς (µή) διδασκαλίας τῆς ποµακικῆς
γλώσσας στά µειονοτικά σχολεῖα
τῆς Θράκης, µέ ἀποτέλεσµα τό
τουρκικό µονοπώλιο. Ἡ ἀπάντηση
τῆς ὑφυπουργοῦ µή ἐθνικῆς Παιδείας Π. Χριστοφιλοπούλου ἦταν
στό στύλ «ἀναγνωρίζουµε µέν τήν
ποµακική γλῶσσα καί τό δικαίωµα
τοῦ αὐτοπροσδιορισµοῦ τῶν Ποµάκων», ἀλλά... Ἀλλά «ὑπάρχουν
πάρα πολλές σοβαρές δυσκολίες
νά τυποποιηθεῖ ἡ ἐκµάθηση τῆς
ποµακικῆς γλώσσας».
Τό ξέρω ὅτι καί σεῖς τό ἔχετε βαρεθεῖ
αὐτό τό γελοῖο τροπάριο, ἀλλά θά
δώσουµε µιάν ἀπάντηση γιά µία
ἀκόµη φορά στήν ὑφυπουργό µας.
Πρῶτον, ἔχουµε διεθνή ὑποχρέωση,
ἀπορρέουσα ἀπό τή Συνθήκη τῆς
Λωζάνης, νά διδάξουµε στούς
Ποµάκους τή µητρική τους γλῶσσα.
Τελεία. Δέν βάλαµε καµµία ὑποσηµείωση στή Συνθήκη ὅτι θά
διδάξουµε µόνο ὅσες γλῶσσες
εἶναι ἤδη τυποποιηµένες, ἄσε πού
ἡ τουρκική πού διδάσκουµε σήµερα
ἔχει ἐντελῶς διαφορετική µορφή
ἀπό κείνη πού διδάσκαµε κάποτε.
Τίς δυσκολίες στήν ἀλλαγή τοῦ

ἀλφαβήτου, µέ τήν υἱοθέτηση τοῦ
λατινικοῦ ἀντί τοῦ ἀραβικοῦ - καί
παρά τίς µύριες ὅσες ἀντιδράσεις
- µιά χαρά τίς ξεπεράσαµε
τότε. Δεύτερον, πάει πάνω ἀπό
µιάµιση δεκαετία πού γίνονται
µόνον ἰδιωτικές προσπάθειες γιά
τήν τυποποίηση τῆς ποµακικῆς.
Ἐκδόθηκαν βιβλία, γραµµατικές
λεξικά, ἐγχειρίδια, γίναν ἱστοσελίδες,
προσφέρθηκε (ἀπό τόν κ. Πρόδροµο
Ἐµφιετζόγλου) ὥς καί ἡ δεκαετής
χρηµατοδότηση µιᾶς ἕδρας στό
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
γιά τή δουλειά αὐτή... Τί ἔπραξε ἡ
πολιτεία στήν κατεύθυνση αὐτή; Τά
ἔθαψε ὅλα. Σάν τόν πατροκτόνο πού
ἐπικαλεῖται τώρα ὡς ἐλαφρυντικό
τήν ὀρφάνεια του! Καί τρίτον, τί
κάνει ἡ πολιτεία γιά τήν ποµακική
γλῶσσα, ἔστω κι ἐκτός µειονοτικῆς
ἐκπαίδευσης; Πόσες ἐκποµπές π.χ.
ἔχει ἡ κρατική ραδιοφωνία στήν
ποµακική, πόσους µεταφραστές της
διαθέτει ἐπισήµως σέ δικαστήρια
καί ἐκλογές (ὅπως τό κάνει µέ
τήν τουρκική), πόσο µερίµνησε
γιά τήν προφορική διάσωσή της,
πόσα σεµινάρια ὀργάνωσε γιά τήν
διδασκαλία της, πόσο τήν προώθησε
(ἔστω) στά πλαίσια τῆς ΕΠΑΘ; Ἀπό
τά τόσα ἑκατοµµύρια πού καταβρόχθισαν τά προγράµµατα Φραγκουδάκη - Δραγώνα, 13 χρόνια τώρα,
δέν περίσσεψαν 2-3 χιλιάρικα γιά
χάρη τῆς ποµακικῆς...

ΕΛΛΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ...
Γίνεται ἕνας βουλευτής - καί µάλιστα τοῦ κυβερνῶντος κόµµατος - νά
ἀπευθύνεται στούς πολίτες προτρέποντάς τους στήν ἀντίθετη κατεύθυνση
ἀπό αὐτήν πού ἐπιδιώκει ἡ Κυβέρνηση καί ἡ Πολιτεία; Γίνεται νά ἱδρύει
ὁλοήµερα σχολεῖα τό ἑλληνικό κράτος, ἀναλαµβάνοντας τόσα ἐπιπλέον
ἔξοδα σέ χαλεπούς καιρούς, καί ὁ βουλευτής νά προτρέπει δασκάλους καί
γονεῖς νά ΜΗΝ δηλώνουν συµµετοχή σ’ αὐτά;
Κι ὅµως, αὐτό ἀκριβῶς πράττει ὁ βουλευτής µας Ἀχµέτ Χατζηοσµάν. Πᾶνε
λοιπόν οἱ χωρικοί στά σχολεῖα καί δηλώνουν ὅτι δέν θά ἀκολουθήσουν τοῦ
χρόνου τά παιδιά τους τό ὁλοήµερο πρόγραµµα, προφασιζόµενοι µύριες ὅσες
ἀστειότητες. Νά φταίει λέτε πού τό «κρυφό σχολειό» τῶν ψευτοµουφτήδων,
τά (παρανόµως λειτουργοῦντα) κοράν κουρσού, λειτουργοῦν ἀπόγευµα;

Τώρα και ραδιοφονιάδες
Μπορεί ο γνωστός «Τούρκος» Τζενγκίζ Ομέρ, που μαίνεται σε μόνιμη βάση κατά
της Ελλάδος από την φυλλάδα «Μιλλέτ» να μην έχει ούτε ευρώ στο όνομά του
(ώστε να αποζημιώσει αυτούς που έθιξε και καταδικάστηκε τελεσίδικα γιαυτό),
όμως φαίνεται ότι προεδρεύει ενός πολύ ...πλούσιου συλλόγου. Ενός μειονοτικού
συλλόγου με έδρα την Ξάνθη που ιδρύθηκε πριν δυό χρόνια και ήδη έχει στην
ιδιοκτησία του δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς!
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Πλάτανος», λοιπόν, έχει στο διοικητικό του συμβούλιο
όλη την ομάδα της φασιστοφυλλάδας «Μιλλέτ» και την ...Γκιουλμπεγιάζ
Καραχασάν! Πριν μερικές εβδομάδες αγόρασε για 96.000 ευρώ από τον Ντεντέ
(παρακαλώ, όχι ύβρεις!) τον ΙΣΙΚ FM και τον μετονόμασε σε Πλάτανος (Cinar)
FM. Θα συνεχίσει να εμπέμπει στους 91,8, με υπεύθυνο τον δημοσιογράφο (και εκ
των ιδιοκτητών της Μιλλέτ) Τζενγκίζ Ομέρ, διευθυντή τον αρθρογράφο της Νετζάτ
Αχμέτ και διευθυντή ειδήσεων τον Αμπντουλχαλίμ Ντεντέ.
Ρωτώ: Πού τα βρήκε τόσα χρήματα ο εν λόγω σύλλογος; Από τις εισφορές
των μελών του σε λιγότερο από 2 χρόνια; Πόσα μέλη έχει και πόση εισφορά
καταβάλουν; Μήπως έχουμε άλλη μία περίπτωση διακίνησης μαύρου χρήματος
από τους προξενικούς μηχανισμούς; Θα το ψάξει άραγε κανείς;

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΙΘΩΝΙΑ

ΞΕΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΑ
Σάρτη Χαλκιδικῆς

τηλ. - τ/ο: 23750 94670, 6944547099
karaiskk@otenet.gr www.halkidiki.com/aristea
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
► Ήρθε κι ο Ρώσος Πρόξενος από την Θεσ/
νίκη στον Νομάρχη μας, για να συζητήσουν
διάφορα θέματα οικονομοτουριστοπολιτιστικής υφής. Καλά, μην τρελλαίνεστε.
Γρήγορα τελείωσαν την συζήτηση στα
δύο πρώτα. Για τα οικονομικά τι να πούν
δηλαδή; Μνημόσυνο να κάνουνε (για τις
επενδύσεις που μας άφησαν χρόνους);
Για τουρισμό, πάλι, τι να πρωτοπούνε;
Να θυμηθούνε εκείνη την μεγαλειώδη
υποδοχή προς τους 2,5 Ρώσους τουρίστες;
(τότε που ήρθε ένα τσάρτερ από την
Ρουσία και μαζεύτηκε όλη η πολιτειακή
ηγεσία να υποδεχθεί τα πλήθη των
τουριστών…). Το μόνο άξιο αναφοράς
είναι η επικείμενη φιλοξενία των 320
Ρώσων αθλητών στην πόλη μας (καί στις
Φέρες) τον Ιούνιο του 2011 εν όψει της
ειδικής Ολυμπιάδας (special Olympics)
που θα διεξαχθεί του χρόνου στην Αθήνα.
Τα μέλη της ρώσικης αποστολής διάλεξαν
την περιοχή μας ως ενδιάμεσο σταθμό
τους για 5-6 μέρες, πριν την έναρξη της
Ολυμπιάδας. Ήρθε, μάλιστα, πολυμελές
κλιμάκιο και ενημέρωσε τον κόσμο για
αυτό το παγκόσμιο κίνημα που αποτελεί,
κατά την ταπεινή μας γνώμη, μονάδα
μετρήσεως μιάς αναπτυγμένης κοινωνίας
στην πράξη κι όχι στα λόγια.
► Τεστ γνώσεων: Όταν μιλάμε για
«μεταγραφές», «ενώσεις», «καπάκια»,
«συστρατεύσεις», «εκπλήξεις» κλπ, τι
σας έρχεται στο μυαλό; Ποδοσφαιρική
ομάδα; Μεσημεριανή κιτσοεκπομπή;
Επιχειρηματική πρωτοβουλία; Κούφια
λόγια; Έ, δεν πέσατε και πολύ έξω.
Εδώ στο Αλεκσαντρούπολη, συνήθως,
εννοούμε κάποια (σωτήρια) Δημοτική
κίνηση (ουάου!!). Μας έχουν ζαλίσει τα
ούμπαλα με τις «συνεργασίες για το καλό
του τόπου». Όπως και για το «όραμά» τους.
Έλεος ρε παιδιά, βρείτε και καμμιά άλλη
λέξη. Όραμα, όραμα, όραμα… Δεν θέλω

να ξανακούσω καμμιά λέξη που θα αρχίζει
από Ο. Το τραγελαφικό είναι πως βγαίνουν
και κάνουν «δηλώσεις» τις οποίες, όμως,
θα πρέπει να τις έχει γράψει το ίδιο
χέρι. Εδώ και τόσα χρόνια δεν ειπώθηκε
ΤΙΠΟΤΑ το διαφορετικό. Ένα δείγμα (δεν
έχει καμμιά σημασία από ποιόν) θα σας
πείσει (με αφορμή μια «νέα» συνεργασία).
«Είναι ένα νέο ξεκίνημα με όραμα… είναι
απαραίτητο να υπάρχει ενδιαφέρον, αγάπη
και όραμα για τον τόπο….θέλουμε να
προσφέρουμε για το καλό του τόπου….
πρέπει νέοι άνθρωποι με φρέσκες ιδέες
να…». Εντάξει, το κεντρικό νόημα βγήκε.
Μόνο μια παρατήρηση - ερώτηση. Η
συντριπτική πλειοψηφία όλων αυτών (με
ελάχιστα φωτεινά παραδείγματα) είναι
εδώ και 20 με 30 χρόνια (μερικοί και
παραπάνω...) στα δημοτικά πράγματα
του τόπου. Τώρα τους έπιασε η πρεμούρα
για «οράματα» και «προσφορές» ή τόσο
είναι ερωτευμένοι με θώκους; Νισάφι
πιά με τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα που
μονοπωλούν με «αναμασήματα» τα
δημοτικά πράγματα της πόλης. Ά, και όσο
για το «χρίσμα» τι να πω; Αφού υπάρχουν
ακόμα τόσοι που το επιδιώκουν και άλλοι
τόσοι που τους ψηφίζουν -επικροτούν…
Μπράβο στην κίνηση της Κομοτηνής
ΑΝΟΧΗ=ΣΥΝΕΝΟΧΗ που κινείται στην
σωστή κατεύθυνση. Σε εμάς, προφανώς
ισχύει το ΑΝΟΧΗ=ΜΑΓΚΙΑ…

«παραμένοντες» αλλοδαπούς; Φασιστοστρατοχωροφύλακα! Αυτοί όλοι είναι οι
αυριανοί σου συμπολίτες, ρε! Δεν θα γίνετε
μειονότητα σε λίγα χρόνια, ρε; Θα δειτε τι
έχετε να περάσετε…) Μή διασταυρωμένες
πληροφορίες, θέλουν την κυρά Τζζσσάκρη
(με παχιά προφορά το ζ-σ) να μπήκε
οικειοθελώς στους εν λόγω χώρους ως
κρατούμενη για να συναναστραφεί και
να νιώσει - αφουγκραστεί τον παλμό
αυτών των εν δυνάμει συμπολιτών μας,
που θέλουν να προσφέρουν οικονομικάκοινωνικά-δημογραφικά-πολιτισμικάδημοκρατικά-θρησκευτικά στην άοσμη,
άχρωμη, αδιάφορη ιστορικά και εθνικά
Ελλάδα (άιντε, σιγά σιγά να κλείνει το
μαγαζί της Ελλαδικής μπούρδας διότι η
κυρά Τζάκρη, έχει ...όραμα).
► Χμ , χμ, χμ... όταν ο Δήμαρχος της Αλεξ/
πολης, διαπιστώνει πως έκανε “πατάτα” με
το στένεμα της κεντρικής Λεωφόρου (για
να φτιαχτούν οι ποδηλατόδρομοι...), ποιά
λύση σκέφτεται και υλοποιεί; Αλλάζει σε
μιά νύχτα τις πινακίδες και στέλνει την
Τροχαία να “ξεσκίσει” στο γράψιμο τους
ανύποπτους και ανενημέρωτους πολίτες.
Έτσι, από την μιά, γεμίζει τα ταμεία του
Δήμου και από την άλλη εξοικονομεί
οριακό χώρο για να περνούν (τσίμα τσίμα)
τα μεγάλα οχήματα από την κεντρική
Λεωφόρο. Για όλα σκέφτεται ο Δήμαρχος,
καί την “ελεύθερη” μετακίνηση αλλά καί
την τσέπη σας...

νερών του Έβρου, για τους ευνόητους
λόγους. Δεν δίνει, όμως, σημεία ζωής τον
τελευταίο καιρό. Μήπως δεν λειτουργεί
κάτι στην σύνδεση; Μήπως είναι προς
επισκευή ή το πήραν παραμάζωμα το
μηχάνημα οι φετινές πλημμύρες;
► Άσχετοι, ακαλαίσθητοι και απαίδευτοι
συμπολίτες μου. Επειδή είστε καλλιτεχνικά
«πρωτόγονοι» δεν σας φταίει κανείς,
πέραν του κακού σας εαυτού. Αν και
πέφτει το επίπεδο της συζητήσεως και
του «ίματζ» του καλλιτέχνη - εμπνευστή
της (σκουριασμένης) βελανιδιάς (της
γνωστής, που μας κόστισε 45.000 ευρώ..)
κ. Ιωαννίδη Παναγιώτη, παρόλ’ αυτά
αρθρογράφησε - απάντησε στις κακόβουλες
- κακεντρεχείς ενστάσεις σας μέσω του
τοπικού Τύπου. Επειδή, όμως, τυγχάνει να
είστε και ανεπίδεκτοι, θα σας μεταφέρω
εγώ το ρεζουμέ της παρέμβασης του
δημιουργού. Καταρχάς, όταν την βλέπετε,
θα πρέπει «αναγκαστικά να εγείρονται
προβληματισμοί άμεσοι και δραστικοί σε
σχέση με το μνημείο» (;;!!) και πως «το
συγκεκριμένο γλυπτό υπομνήει και δεν
αναπαριστά αναγκαστικά, ούτε τέρπει
εφ’ εαυτού. Προβληματίζει, διεγείρει τις
αισθήσεις, προεκτείνει στο μέλλον την
αισθητική μας, γίνεται αποδεκτό στην
πορεία ή όχι. Οξειδώνεται με τον καιρό
όπως η μνήμη των ανθρώπων» (;;!!). Μας
αναφέρει και το παράδειγμα του Πύργου
του Άϊφελ που δεν έγινε αποδεκτός στην
αρχή… Μας υπενθυμίζει και την ένοχη
σιωπή μας για το ακαλαίσθητο μνημείο
του «οπλοφόρου Πόντιου» (πάρτε και το
καρφάκι σας παλιοφασισταριά..). Καλά
σας τά ‘πε ο καλλιτέχνης. Επειδή εσείς,
βλέποντάς το, δεν τα καταλαβαίνετε
όλα αυτά, δεν φταίμε εμείς. Δυό-τρείς
απορίες μόνο. Πόσο καιρό θα μας πάρει
η «πορεία αποδοχής» του γλυπτού; Αν
μετά από 20 χρόνια δεν το χωνέψουμε
θα πάρουμε πίσω τα λεφτά ή θα σημαίνει
πως είμαστε αδιόρθωτα «ακαλαίσθητοι»;
Μπορώ να γίνω και εγώ καλλιτέχνης που
θα «υπομνήει» και δεν θα αναπαριστά;
Όταν κάτι «οξειδώνεται» με το χρόνο είναι
καλό; Οι αισθήσεις που «διεγείρονται»
είναι π.χ. της οργής, της αποστροφής, της
αντανακλαστικής απόρριψης; Σχωρνάτε
με τον ανίδεο…
Σ.Γ.

► Ως εκκολαπτόμενος Τζέϊμς Μπόντ
(κανονικά λέγεται Δημήτρης Μποντίδης.
Πόντιος από δώ, από την Νίψα, γιός
του Πανίκα Μποντίδη και της ΣυμέλαςΠαρθένας
Μποντίδη)
αναρωτιέμαι,
γιατί τόσο πληθώρα «ορνιθολόγων»
τον τελευταίο καιρό στο Δέλτα του
Έβρου; Παραείναι μεγάλος ο αριθμός
τους για τα δεδομένα και τα ειωθότα.
Μπάς και παρατηρούν και τίποτα άλλο
στο Δέλτα με τις θηριώδεις κάμερες
- υπολογιστές τους; Άαα, εγώ δεν είπα
τίποτα, εσείς το σκεφτήκατε. Και
μιας και αναφερόμαστε στο Δέλτα,
γνωρίζουμε πως η Περιφέρεια έδωσε
25.000 ευρώ στη Νομαρχία για την
αγορά-εγκατάσταση μηχανήματος
που θα παρακολουθεί on line,
Η Α. Φραγκουδάκη έδωσε προσφάτως (ΝΕΑ, 5/6/10) μαθήματα πατριωτισμού στη
«ζωντανά» δηλαδή, τη στάθμη των
Χαρά Νικοπούλου και μέμφθηκε όσους την τίμησαν, παραποιώντας τις θέσεις τους (όπως
το συνηθίζει). Έτσι καθάρισε για λογαριασμό της Διαμαντοπούλου που λυσσούσε κατά
της δασκάλας - φαντάζομαι χωρίς καμμία προσυνεννόηση και υστεροβουλία.
Διαβάζουμε λοιπόν στο πόνημα της κυρίας
καθηγήτριας ότι τα συμβάντα έλαβαν χώρα
Στις 4 Ιουνίου το νεοσυσταθέν «Πατριωτικό
πριν δυο χρόνια (Σ.Σ.: και λοιπόν;) και ότι οι
Μέτωπο», σε μια συμβολική μα καλοδεχούμενη
υπογραφές των γονέων κατά της δασκάλας
ενέργεια, κατέθεσε επίσημο αίτημα στον Πρόεδρο
και το γεγονός ότι έπαψαν να στέλνουν
της Δημοκρατίας για χαρακτηρισμό του Τούρκου
τα παιδιά τους στο σχολείο «αποκαλύπτει
Προξένου της Κομοτηνής κ. Μουσταφά Σαρντίς
πολύ μεγάλες ευθύνες της δασκάλας» και
ως ανεπιθύμητου προσώπου (persona non grata).
«όταν η πατριωτική της δράση συμβάλλει
Στο αίτημα αναφέρεται η συναφής περσινή
να σταματήσουν τα μουσουλμανάκια το
περίπτωση στη Γερμανία, με την ανάκληση του
σχολείο αναμφίβολα καταλαβαίνει λάθος
Τούρκου πρόξενου στο Ντύσσελντορφ Χακάν
τον πατριωτισμό και τον εφαρμόζει ακόμα
Κιβάντς λόγω της εθνικιστικής του δράσης
-Ἔλα, Ἄννα. Νά ἕνα ἀκόµα ἐπιδοτούµενο χειρότερα»! Μάλιστα κύριοι, δεν υπάρχουν
στους Τούρκους μετανάστες και καταγγέλεται
ούτε άνθρωποι του Προξενείου, ούτε
εὐρωπαϊκό πρόγραµµα νά παίζεις!
η δραστηριότητα του Τούρκου Πρόξενου:
αργυρώνητοι εγκάθετοι σε κάθε χωριό,
πολιτικές παρεμβάσεις με «οδηγίες» δια της
μόνο τα «μουσουλμανάκια» που αποφασίζουν μόνα τους (όπως αυτές τις μέρες, ας πούμε,
“Συμβουλευτικής Επιτροπής”, εκτός νόμου δράση σε βάρος των μη τουρκογενών
στο Μ. Δέρειο τα παιδιά των σουνιτών) αν θα πάνε σχολείο ή όχι!!!
μουσουλμάνων της περιοχής (Πομάκων και Ρομά) που αποφασίζουν να
Επίσης βάζει σε εισαγωγικά κάθε συμβάν που δεν τη συμφέρει (ώς και την
διαφοροποιηθούν από τη γραμμή “μουσουλμάνος = Τούρκος”, παροχή υποστήριξης
αναμφισβήτητη χειροδικία του τουρκοειδούς σε βάρος της Χαράς - αυτή η φεμινίστρια!),
σε έκνομα στοιχεία της μειονότητας και των δραστηριοτήτων αυτών, τα οποία
ειρωνεύεται τους αντιδρώντες («δίνονται τερατικές διαστάσεις διεθνούς συνωμοσίας»)
εξυπηρετούν τα τουρκικά συμφέροντα (ψευδομουφτήδες, παράνομες ενώσεις
που μίλησαν για προφανέστατα γεγονότα, υπερασπίζεται τον αποδεδειγμένο δράστη του
και σωματεία, διχαστικά κηρύγματα σε τεμένη, κ.ά), στήριξη της ανθελληνικής
τραμπουκισμού (γράφοντας χλευαστικά περί μεγάλου πράκτορα του «εκτουρκισμού»), και
προπαγάνδας στο εξωτερικό (ΜΚΟ, Σύλλογοι Αλληλοβοήθειας Τούρκων Δυτ.
ανακαλύπτει «διαστρεβλώσεις» της εικόνας της Θράκης. Την οποία η ίδια τη γνωρίζει
Θράκης), απόδοση τιμής στον Μουσταφά Κεμάλ, τον οποίο η Βουλή των Ελλήνων
καλά (17 εκ. ευρώ μας κόστισε αυτή της η γνώση!) με τα προγράμματα που πήρε.
έχει αναδείξει σε βασικό υπεύθυνο για τη Γενοκτονία των Ελλήνων, συστηματικές
Κι όταν σε ανάγκασαν κ. Φραγκουδάκη να καταπιείς τις 2-3 πομάκικες λέξεις που είχες
αντιδράσεις και παρεμπόδιση των μουσουλμάνων που επιθυμούν να φοιτήσουν στη
δεχθεί για το βιβλίο σου «Λεσίτσα», τι είχε γίνει; Ξέχασες μήπως ποιοι είχαν αντιδράσει
δημόσια εκπαίδευση... Και απευθυνόμενο στον Κ. Παπούλια το κείμενο του ζητά να
και σε ξεφτέλισαν λογοκρίνοντας το συγκεκριμένο εγχειρίδιο; Πού πήγε τότε η έγνοια
προχωρήσει «στην άμεση ανάκληση των διαπιστευτηρίων του Προξένου της Τουρκίας
σου για τη μητρική γλώσσα των παιδιών, ενώπιον της διακινδύνευσης του χρυσοτόκου
στην Κομοτηνή κ. Μουσταφά Σαρντίς, δεδομένων όλων των προαναφερθέντων
προγράμματος; Άντε, καλή επιτυχία τώρα και στο νέο σου πρόγραμμα, που με τη φιλενάδα
επιβαρυντικών και αυταπόδεικτων στοιχείων σε βάρος του εν λόγω διπλωμάτη».
σου κ. Δραγώνα στο ΥΠΕΠΘ φαντάζομαι ότι θα ευωδοθεί απρόσκοπτα.
► Ήρθε, λέει, στην περιοχή μας η κυρά
Τζάκραινα (ναι, αυτή που Αποκεντρώνει
και
Διακυβερνά
Ηλεκτρονικά
το
Εσωτερικό...) για να δει την κατάσταση
στους «Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών»
(κι όχι κακόβουλε αναγνώστη στα
«Κέντρα Κρατήσεως Λαθρομεταναστών»
όπως ηδονίζεσαι να τα ονομάζεις...).
Άϊντε πάλι, οι φουκαράδες οι φύλακες
να τρέχουν για την «επιθεώρηση»
(γιατί δεν χαμογελάς, ρε όργανο, στους
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ΒΙΒΛΙΑ...

Καθώς ἐφέτος συµπληρώνονται 100
χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ Περικλῆ
Γιαννόπουλου, κυκλοφόρησε ἀπό
τίς ἐκδόσεις «Πελασγός» τό βιβλίο
τοῦ φίλου Νικόλαου Καρρᾶ γιά τόν
προφήτη αὐτόν - ὅπως ὀνοµάστηκε
- τοῦ Ἑλληνισµοῦ.

Δυστυχῶς ἡ συγκυρία τά ἔφερε
ἔτσι ὥστε οἱ καιροί σήµερα νά
ἔχουν ἐντυπωσιακές ἀναλογίες µέ
τά χρόνια τῆς πνευµατικῆς ἀκµῆς
τοῦ Γιαννόπουλου: ὅταν ἔγραφε
γιά τήν ἀνάγκη τῆς Ἐπανάστασης
κατά
τοῦ
παρηκµασµένου
(ἐθνικοῦ) ἑαυτοῦ µας, γιά τήν
ἀνάγκη
ἀναβάπτισης
στόν
αἰώνιο ἑλληνισµό, εἶχε ἐνώπιόν
του µία Ἑλλάδα χρεωκοπηµένη,
κατεστραµµένη καί ἡττοπαθή, πού
ὅµως κατάφερε, µετά τό Γουδῆ, νά
µεγαλουργήσει. Σήµερα Βενιζέλος
δέν ἔχει ἀκόµη φανεῖ καί δέν
γνωρίζουµε ἄν θά ὑπάρξει, ὅµως
ἡ ἱστορία ἀπέδειξε πώς ὁ Περικλῆς
Γιαννόπουλος δέν ὀνειροβατοῦσε
- ἄρα ὅ,τι ἔγινε ἅπαξ µπορεῖ καί
νά ξανασυµβεῖ. Τό βιβλίο τοῦ Ν.
Καρρᾶ συγκεντρώνει τό διάσπαρτο
ὑλικό πού ἀφορᾶ τόν Π.Γ. καί µᾶς
παροτρύνει σ’αὐτό πού ὁ τελευταῖος
χαρακτήριζε αἰώνιο προορισµό τοῦ
Ἕλληνος: στόν ἐξανθρωπισµό τῆς
Οἰκουµένης.

Γιά τόν κορυφαῖο Ρῶσο συγγραφέα
ὅλων τῶν ἐποχῶν ἔχουν γραφεῖ
πολλά καί συνεχίζουν νά γράφονται βιβλία. Πρῶτον γιατί πράγµατι
εἶναι ἕνα πεδίο σχολιασµοῦ ἀνεξάντλητο καί δεύτερον γιατί κάθε
ἐποχή διαβάζει µέ τόν δικό της
τρόπο τήν παρακαταθήκη πού

ἀφήνουν τά µεγάλα πνεύµατα τῆς
ἀνθρωπότητας. Ἔτσι, οἱ «Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις» κυκλοφόρησαν
τό δοκίµιο τοῦ δρ. Φιλοσοφίας
Δηµήτρη Μπαλτᾶ «Ζητήµατα
φιλοσοφικῆς
ἀνθρωπολογίας
στόν Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι». Ὁ
Μπαλτάς ἐξετάζει τίς ἀπόψεις πού
διατρέχουν τό ντοστογιεφσκικό
ἔργο σχετικά µέ τήν πίστη τοῦ
ἀνθρώπου στόν Θεό, σχετικά
µέ τόν πόνο καί τήν δυστυχία,
σχετικά µέ τήν ἐλευθερία τοῦ
ἀνθρώπου, σχετικά µέ τήν ὕπαρξη
τοῦ κακοῦ. Ὁ συγγραφέας, πού
γνωρίζει καλά τή ρωσική σκέψη
(ἔχει δηµοσιεύσει ἄλλες ὀκτώ
µελέτες σέ συναφῆ ζητήµατα),
κινεῖται µέ ἄνεση µέσα στό ἔργο
τοῦ µεγάλου Ρώσου, ἀναδεικνύει
τίς βασικές του γραµµές (π.χ. «Ἐάν
δέν ὑπάρχει Θεός, τότε τά πάντα
ἐπιτρέπονται») καί µᾶς προσφέρει
µία µέθεξη στήν προσωπική του
οὐτοπία.

Ἐκδόσεις πού µᾶς στείλατε καί ξεχωρίσαµε. Νά ξαναρχίσουµε νά διαβάζουµε,
τώρα πού ἡ κρίση θά µειώσει τήν διαλυτική ἐξωστρέφεια κι ἐλαφρότητα, καί
ἴσως βρεθεῖ χρόνος γιά τά οὐσιώδη τοῦ ἀτοµικοῦ καί συλλογικοῦ µας βίου.

Οἱ «Ὄψεις ἐθνοαποδόµησης στήν
Ἑλλάδα» τοῦ Γιάννη Ταχόπουλου
εἶναι ἕνα ἐξαιρετικό δοκιµιακό ἔργο
ἑνός νέου Ἕλληνα. Ὁ συγγραφέας
ἐξετάζει καί ...ἀποδοµεῖ τίς βασικές
θέσεις
τῶν
ἐθνοαποδοµητῶν
καί τῶν ἐν γένει ἑλληνόφοβων

πού λυµαίνονται τή χώρα µας.
Ὅλοι οἱ νεότευκτοι µῦθοι τοῦ
ἀνθελληνισµοῦ («τό Βυζάντιο δέν
ἦταν ἑλληνική Αὐτοκρατορία»,
«τί δουλειά εἴχαµε τό 1922 στήν
Ἄγκυρα», «δέν ὑπῆρξε ἑλληνικό
ἔθνος πρίν τό 1821», «ἡ Ὀθωµανική
Αὐτοκρατορία ἦταν πολύ ἀνεκτική
πρός ὅλους», «οἱ Σκοπιανοί ἔχουν
δικαίωµα στό µακεδονικό ὄνοµα»,
«οἱ λαοί δέν ἔχουν τίποτε νά
χωρίσουν», κτλ) ἐξετάζονται µέ
ψύχραιµο καί ὀργανωµένο τρόπο,
µέ γνώση καί στέρεη λογική, γιά
νά καταλήξουν στή θέση πού
τούς πρέπει, στή χλεύη καί στόν
σκουπιδοτενεκέ. Χρωστᾶµε ὅλοι
στόν Γιάννη µεγάλη χάρη γιά τήν
τόσο σοβαρή δουλειά πού ἔκανε
καί ἐλπίζουµε τό βιβλίο τῶν
«Ἐναλλακτικῶν Ἐκδόσεων» να
πουλήσει µαζικά, προσφέροντας
γνώση καί ἐπιχειρήµατα στόν µέσο
Ἕλληνα πού θέλει νά ὑπερασπίσει
ἐπαρκῶς τό αὐτονόητο ἔναντι τῶν
βλακῶν καί τῶν πουληµένων.

Ἕνας Ἄγγλος λαογράφος πού
ξεκινᾶ ἀπό τό Καῖµπριτζ γιά τήν
τουρκοκρατούµενη
Μακεδονία
τοῦ 1900, µπαίνει µέσα στήν
καθηµερινότητα τῶν κατοίκων
της καί καταγράφει ὅσα βλέπει,

χωρίς πάθη καί προκαταλήψεις.
Ἔθιµα, τραγούδια, µοιρολόγια,
προκαταλήψεις κτλ ἀπό τή
Θεσσαλονίκη, τήν Καβάλα, τή
Θάσο, τό Μελένικο, τίς Σέρρες,
τό Πετρίτσι, τή Νιγρίτα, τή
Χαλκιδική, τό Ἅγιον Ὄρος, τή
Δράµα, τή Νιγρίτα παρατίθενται
καί µᾶς ἐξιστοροῦν τόν ἑλληνισµό
πού ἄντεξε τή σκλαβιά στούς
Ὀθωµανούς,
τίς
βουλγαρικές
πιέσεις (µέ τή βία µά καί µέ τό
χρυσίο), τίς ἀπογοητεύσεις ἀπό τό
ἑλλαδικό κράτος. Ὁ συγγραφέας,
γνώστης τῆς ἑλληνικῆς, δέν
δυσκολεύεται νά διακρίνει τίς
ἑλληνικές ρίζες τῶν βλαχόφωνων
καί
σλαβόφωνων
κατοίκων,
πού καµαρώνουν ὡς ἀπόγονοι
τοῦ Μεγαλέξαντρου. Ὁ «Λαϊκός
Μακεδονικός Πολιτισµός» τοῦ
Τζώρτζ Φρέντερικ Ἄµποτ εἶναι τό
ἕνα ἀπό τά τρία βιβλία τοῦ Ἄγγλου
λαογράφου καί κυκλοφορεῖ ἀπό
τίς ἐκδόσεις «Στοχαστής».

Ὁ Νικόλαος Μέρτζος εἶναι γνωστός
γιά τό δηµοσιογραφικό καί πατριωτικό (µέ τήν εὐρεία ἔννοια) ἔργο
του, ὡστόσο µᾶς αἰφνιδίασε µέ
τήν µπροσούρα αὐτή γιά τήν
Ἀθήνα. Ξεκινάει µέ τήν φράση τοῦ
Γεωργίου Παπανδρέου «Αἱ Ἀθῆναι
δέν εἶναι πόλις, εἶναι νόσος» καί

στίς 28 σελίδες τοῦ πονήµατος
ἐκθέτει τό µεγαλύτερο πρόβληµα
σήµερα τῆς πατρίδας µας: τόν
ὑδροκεφαλισµό τῆς πρωτεύουσας
πού πνίγει τή χώρα καί ρηµάζει τήν
Ἀττική γῆ. Μέ ἀδιάσειστα στοιχεῖα
καί
ἀκλόνητα
ἐπιχειρήµατα
ἐκθέτει τό ζήτηµα, πέρα ἀπό
τά (πραγµατικά ἤ φανταστικά)
συµπλέγµατα
τῆς
δῆθεν
«συµπρωτεύουσας» καί πέρα ἀπό
ἐπαρχιώτικους ἀντι-αθηναϊσµούς.
Τό φαινόµενο εἶναι µοναδικό στόν
κόσµο, πουθενά ἀλλοῦ µία χώρα
τέτοιας ἔκτασης δέν ἔχει τέτοια
ὑπερσυγκέντρωση
πληθυσµοῦ
στήν πρωτεύουσά της. Ὅσο γιά τίς
ἐπιπτώσεις του, δέν περιορίζονται
βεβαίως στίς συνθῆκες διαβίωσης
καί µετακίνησης τῶν κατοίκων
τοῦ λεκανοπεδίου ἀλλά πλήττουν
καίρια κάθε πτυχή (δηµογραφική,
ἀναπτυξιακή,
ἀµυντική)
τοῦ
δηµόσιου βίου. Ἀναζητῆστε το,
διαβάστε το. Χρή λέγειν τά καίρια.

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!
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ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Με αφορμή ένα εκτεταμένο γράμμα
διαμαρτυρίας που λάβαμε από συνδρομητή μας στην Αθήνα μας δίνεται η
ευκαιρία να πούμε δυο λόγια για ένα
μείζον ζήτημα της χώρας.
Κύριε Καραΐσκο,
Σε κάποιο πρόσφατο τεύχος του
Αντιφωνητή, ένας συνεργάτης σας με
αρχικά Δ.Ν. καταφέρθηκε με χυδαίους
όρους («εκθηλυμένοι αθηνέζοι») εναντίον
των συμπολιτών μου και άρα εναντίον
μου προσωπικά. Θα περίμενε κανείς, όταν
κάποιος λοιδορεί με τέτοια γλώσσα, να
έχει τα κότσια να γράψει ολογράφως το
όνομά του. Τέλος πάντων, στο εν λόγω
άρθρο, ο Δήθεν Νοήμων αναμάσησε το
γνωστό παραμύθι των βορειοελλαδιτών
για το «κράτος των Αθηνών» και τις
συνέπειές του για την υπόλοιπη Ελλάδα,
αντιπαρέβαλε κάποιες γενικότητες για
το πώς του φαίνεται εκείνου ότι θα ήταν
σωστό και τέλος προσέθεσε ορισμένες
εφιαλτικές προβλέψεις.
Όμως, ένας δίκαιος αναλυτής
που δεν αρκείται σε μια οπαδικού τύπου
ανάλυση της πραγματικότητας θα
έπρεπε να μπορεί να εξηγήσει παρόμοια
φαινόμενα που συμβαίνουν στον κόσμο,
καθώς ο υδροκεφαλισμός του δικού μας
αθηνοκεντρικού κράτους δεν είναι ο
μοναδικός στον κόσμο. Για παράδειγμα,
θα έπρεπε να μπορεί να ερμηνεύσει το
φαινόμενο της ασύμμετρης ανάπτυξης σε
όλα τα υπανάπτυκτα ή αναπτυσσόμενα
κράτη. Έτσι, η πόλη του Μεξικού έχει
πληθυσμό 20 εκατομμυρίων, το ένα
πέμπτο περίπου του συνολικού πληθυσμού
του ομώνυμου κράτους. Άραγε, για τον
Διανοούμενο που Νείρεται σε θρακικούς
οντάδες (μέχρι να πεταχτεί στη Βουλγαρία
για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του)
φταίνε και πάλι οι αθηνέζοι; Ή μήπως
εκθηλυμένοι αυτοί τη φορά είναι οι
«μεξικανέζοι»; Τι συμβαίνει με όλες
τις μεγάλες πόλεις στα διάφορα κράτη
της Γης; Μήπως η Θεσσαλονίκη δεν
αναπτύσσεται ασύμμετρα; Ποιοι, κατά
τον Διακορευτή των Νοτίων, είναι οι
«εκθηλυμένοι» σε αυτή την περίπτωση;
Δηλαδή ποιοι φταίνε για την γιγάντωση της
Θεσσαλονίκης εις βάρος της υπόλοιπης Β.
Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης και της
Δ. Θράκης);
Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, θα πρέπει
να εξετάσουμε το πώς δημιουργήθηκαν
τα ασύμμετρα αυτά τέρατα στην πατρίδα
μας. Μήπως ένας από τους κυριότερους
υπεύθυνους για τον αθηναϊκό γιγαντισμό
δεν ήταν και ο Κ. Καραμανλής (ο
«εθνάρχης», όχι ο «μικρός»), με την
πολιτική της αντιπαροχής και την ευνοϊκή
μεταχείριση όσων επιχειρήσεων ιδρύονταν
εντός ή πλησίον του νομού Αττικής; Ήταν
«εκθηλυμένος αθηνέζος» ο Κ.Κ.; Πιστεύω
ότι ακόμη και ο Διαπρεπής Νούντσιος της
θεωρίας περί «αθηνέζων» θα γνωρίζει ότι
ο Καραμανλής ήταν Σερραίος. Ίσως, αν ο
Κ.Κ. παρέμενε στην εξουσία να μπορούσε
να διορθώσει το λάθος. Όμως το πολιτικό
σφάλμα παρέμεινε και μεταξύ αυτών που
μετά τον Σερραίο ανέλαβαν τα ηνία της
χώρας, και οι οποίοι άφησαν ανέγγιχτη την
καταστροφική πορεία, ήταν ο πατρινός
Ανδρέας Παπανδρέου, ο κρητικός Κ.
Μητσοτάκης, ο θεσσαλονικιός Κωστάκης
Καραμανλής, και εσχάτως ο εκ Μινεσότας
Γιωργάκης Παπανδρέου. Επιπλέον, ένας
στρατός από άλλους πολιτευτές που
είχαν κύρια πολιτική (αλλά και ηθική)
ευθύνη για το κατάντημα της Αθήνας,
και κατά συνέπεια για το κατάντημα της
υπόλοιπης Ελλάδας, δεν ήταν αθηναίοι.

Αναφέρω ενδεικτικά, τον θεσσαλονικιό τ.
υπουργό Ανάπτυξης Α. Τσοχατζόπουλο,
την πελοποννήσια τ. Υπουργό Ανάπτυξης
Β. Παπανδρέου, τον θεσσαλό υπουργό
Ανάπτυξης Γ. Σουφλιά, τον θρακιώτη (ή
μήπως θρακέζο;) βουλευτή Ροδόπης και
τ. υπουργό Μεταφορών Ε. Στυλιανίδη
(που μεταξύ άλλων κατήργησε και την
λεωφοριολωρίδα στην Αθήνα), και
πάει λέγοντας. Βλέπουμε λοιπόν, ότι
ανάμεσα στους συνυπεύθυνους για το
φαινόμενο που εξετάζουμε, αρκετοί
είναι βορειοελλαδίτες και, πάντως, δεν
είναι «αθηνέζοι». Επειδή, δε το ζήτημα
αυτό είναι όντως κεφαλαιώδες για την
πατρίδα μας, προσωπικά συγκαταλέγω
ως συνυπεύθυνους, σχεδόν όλους τους
υπουργούς
των
μεταπολιτευτικών
κυβερνήσεων, ανεξαρτήτως κόμματος
και χαρτοφυλακείου. Αλλά όλοι αυτοί,
όντας άξιοι αυλοκόλακες των εκάστοτε
αρχηγών τους, ποτέ δεν ετόλμησαν να
υψώσουν αρκετά τη φωνή τους για ένα
τόσο κομβικό ζήτημα. Ίσως να ψέλλισαν
κάτι κάποτε, αλλά αντρίκια δεν στάθηκαν
ποτέ απέναντι στο πρόβλημα. Μάλλον
επειδή το θέμα αυτό ήταν και παραμένει
δύσκολο και οι περισσότεροι υπουργοί
της χώρας μας ανήκουν στην κατηγορία
των ανθρώπων που δεν καταδέχονται να
ασχοληθούν με τα δύσκολα.
Η διαπίστωση του Διάττοντος
Νου ότι το αθηνοκεντρικό μοντέλο
ανάπτυξης απομυζά τον πλούτο και την
φυσιολογική ανάπτυξη από την περιφέρεια,
είναι κοινός τόπος. Ο μόνος που δεν θα το
αναγνώριζε αυτό, θα ήταν κάποιος που
δεν ζει στην ελληνική περιφέρεια ή δεν
ζει στην Αθήνα. Δηλαδή μόνο κάποιος
μη έλληνας, κάποιος ξένος. Όσοι ζουν
στην Ελλάδα, και ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ όσοι ζουν
στην Αθήνα, κατανοούν ότι η ισχύουσα
κατάσταση είναι τόσο παθολογική, ώστε
δεν στρέφεται μόνον κατά της «πτωχής
πλην τιμίας» περιφέρειας, αλλά και
κατά των ιδίων. Στη ζωή του Αθηναίου
δεν ασελγούν μόνο οι παράσιτοι των
εκάστοτε εδραίων της εξουσίας, αλλά
και οι κομματοκύωνες των υπόλοιπων
πολιτικών δυνάμεων με προεξάρχοντες
τους επαγγελματίες πλασιέ ενός νέου
εμφυλίου, τους σταλινικούς παμετζήδες,
τους σχιζοφρενείς κουκουλοφόρους,
τους
συνασπισμένους
παλίμπαιδες,
καθώς και διάφορους άλλους φορείς ενός
αυτοκαταστροφικού πολιτικού αυτισμού.
Επιπλέον, στην καθημερινή ζωή του
Αθηναίου δεν ασχημονεί μόνο η πολιτική
χυδαιότητα ΟΛΩΝ των κομματικών
δυνάμεων (συμπεριλαμβανομένης της
δήθεν αριστεράς), αλλά και των δημοτικών
αρχόντων που συμβάλει και αυτοί,
«όσο τους παίρνει», στην εξαθλίωση,
τη βρώμα και τον εκχυδαϊσμό της ζωής
που υφίσταται ο εργαζόμενος πληθυσμός
του λεκανοπεδίου. Παρεμπιπτόντως, η
συντριπτική πλειοψηφία των διαμενόντων
στην πρωτεύουσα (και παρά τη βεβαιότητα
του Διαμαρτυρόμενου Νυκτάλωπος), ούτε
έχει, ούτε ονειρεύεται να αποκτήσει SUV.
Όμως για να κρίνει κανείς ΤΙΜΙΑ το πώς
διαβιώνουν οι Αθηναίοι, πρέπει να έλθει
στην ΑΘΗΝΑ να το ζήσει, ή να μιλήσει με
δικούς του ανθρώπους που ζουν ΕΔΩ και
όχι απλώς να πετάει Δηλητηριώδεις Νύξεις
κατά των συμπατριωτών του.
Δεν αδικεί μόνο την Β. Ελλάδα
ο αστικός υδροκεφαλισμός της χώρας
μας. ΟΛΗ την Ελλάδα αδικεί. Όμως από
όλους όσους αδικούνται, οι πιο κλαψαηδοί
και κλαψαιδοίωτοι είναι οι μακεδόνες
(με πρωταθλητές σε αυτό την οπαδική
αθλοπαιδιά,
τους
θεσσαλονικιούς)
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και λυπάμαι πολύ αν πλέον σε αυτούς πονάμε, αλλά πρέπει να την αγαπάμε
θα πρέπει να συγκαταλέγονται και οι ολόκληρη και όχι μόνο το χωριό μας. Όλοι
θρακιώτες. Η οικογένεια της μητέρας μου είμαστε Έλληνες, όχι μόνον εσύ κύριε
είναι πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη Δ.Ν.! Στις μέρες που διανύουμε, έχουμε
που ήρθαν κακήν κακώς στην περιοχή της μόνο δύο συμμάχους, την ομόνοια και
Δράμας με τις ανταλλαγές πληθυσμών του την ορθοκρισία. Μην τα τορπιλίζεις με
21-22. Κι όμως, παρότι πέρασαν τις πιο ποδοσφαιρικά επιχειρήματα. Όσο εσύ μας
χίλιες δυστυχίες και δυσκολίες, ποτέ δεν αποκαλείς «εκθηλυμένους αθηνέζους», το
καταδέχτηκαν να αδικήσουν άλλους, ούτε χαμόγελο του ερντογάνου φτάνει μέχρι
καν στα λόγια, αλλά με απίστευτη δύναμη τα αφτιά, και οι ντόπιοι λακέδες του
πάλεψαν (και χάρηκαν) τη ζωή, χωρίς να (δηλαδή αυτοί που δρουν στην Θράκη)
επιτρέψουν ούτε στην παραμικρή κλάψα τρίβουν τα παχουλά τους χεράκια. Αυτό
να δαμάσει την υπερηφάνεια τους. Κι αν η είναι που επιθυμείς; Εγώ νομίζω ότι
ασύμμετρη πληθυσμιακή και παραγωγική είναι καλύτερα να εστιάσουμε στο πώς
κατανομή της χώρας αδικεί «ειδικά» την Β. θα γλυτώσουμε από τις άθλιες ζεϊμπεκιές
Ελλάδα, όπως υπονοεί ο Διαρρηγνύων τα ενός ανελλήνιστου Άβερελ και να
Νύχια του, τι να πουν και οι Ηπειρώτες; Κι συνεννοηθούμε στο πώς θα απαλλαγούμε
όμως, απ’ όσους ηπειρώτες γνωρίζω, ούτε από την εφιαλτική διακυβέρνηση των
ένας, ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ δεν κλαψουρίζει όπως κάθε λογής Ντάλτον. Κύριε Δ.Ν., τώρα, ο
ο Δ.Ν. Γιατί είναι υπερήφανοι άνθρωποι. μόνος σου πραγματικός σύμμαχος είναι ο
Τους έλαχε μια πολύ φτωχή γη, πολύ αθηναίος, ο πελοποννήσιος, ο ηπειρώτης,
φτωχότερη από εκείνη της Μακεδονίας και ο στερεοελλαδίτης, ο θεσσαλός, και ο
της Θράκης, αλλά ποτέ δεν παραιτήθηκαν νησιώτης συνέλληνας. Κάνε αυτό που
από το να αγωνίζονται, όπως μπορούν, πρέπει, πες αυτό που πρέπει, εν ανάγκη
για να καλυτερέψουν τη ζωή τους και να λογόκρινε μόνος σου τη φωνή σου, έτσι
πλουτίσουν τον τόπο τους. Ας δούμε και ώστε αυτό που τελικά θα βγει, να είναι
τους Κρητικούς! Κι αυτοί γνωρίζουν ότι λόγος που ενώνει, και όχι θορυβώδεις
είναι περιφέρεια και ότι αδικούνται από το απεκκρίσεις που χωρίζουν. Γιατί τα λόγια
αθηνοκεντρικό κράτος, αλλά δες, Δ.Ν., με που λέμε, είναι «το περίσσευμα της ψυχής
πόση υπερηφάνεια (ενίοτε και υπερβολή) μας».
κρατούν αυτό που έχουν!
Και για να λέμε τα πράγματα με το
Θοδωρής Κοκκορόγιαννης
όνομά τους, ας διερευνήσουμε μερικές Έλληνας που γεννήθηκε, διαμένει και
ενοχλητικές αλήθειες. Για παράδειγμα, εργάζεται στην Αθήνα
ΓΙΑΤΙ ο νομός της Δράμας (καθώς και ο
ν. Σερρών και ο ν. Φλωρίνης, αν δεν κάνω «Α»: Κανείς εδώ δεν μονοπώλησε ποτέ
λάθος) δεν συγκαταλέγεται στη ζώνη των την ελληνικότητα ή τον ...ανδρισμό,
παραμεθόριων νομών, ενώ αυτό συμβαίνει Θοδωρή, και αν δεν είχες τόσο πολύ
με τον νομό Κιλκίς και τον νομό Ξάνθης; εξοργιστεί από αυτό που (κακώς, κάκιστα)
Φταίνε, και γι αυτό, οι «εκθηλυμένοι πήρες προσωπικά, θα έβλεπες ξεκάθαρα
αθηνέζοι»; Ή μήπως κάποιοι ανεκδιήγητοι ότι δεν γενικεύουμε. Όμως επίτρεψέ
βορειοελλαδίτες πολιτευτές που δεν μας να αηδιάζουμε από τον τύπο του
τόλμησαν ΠΟΤΕ να υψώσουν το ανάστημά «εκθηλυμένου αθηνέζου», που φυσικά και
τους στους αρχηγούς τους (και ενδεχομένως δεν είναι πλάσμα της φαντασίας μας, όσο
σε κάποια τοπικά συμφέροντα); Αυτά τα αηδιάζουμε και με τους προσκυνημένους
παράξενα πράγματα δεν επηρρεάζουν την Θρακέζους ή τους ανελλήνιστους
ανάπτυξη της Β. Ελλάδας; Γι αυτό, εμένα κατοίκους αυτής της χώρας γενικώς.
μου φαίνεται πολύ πιο αρρενωπό, να ψάξεις Η μοναδικότητα και η παθολογία της
πρώτα και να ξεκαθαρίσεις ΑΝΤΡΙΚΙΑ πρωτεύουσας παρουσιάζεται επαρκώς
τα του οίκου σου και να αφήσεις κατά και στο «Χταπόδι» του Ν. Μέρτζου (βλ.
μέρος τις ευθύνες κάποιων μακρινών σε σελ. 9), δεν θα κομίσουμε γλαύκα στην
απόσταση συμπατριωτών σου που δεν Αθήνα. Κατά τ’ άλλα προσπαθούμε να
ανήκουν στους πραγματικούς υπαίτιους είμαστε αντικειμενικοί και θαρρώ ότι
αλλά μάλλον στα εξίσου θύματα. Μήπως ουδείς μπορεί να μας προσάψει τοπικισμό
για την κατάντια του νομού σου φταίνε και ή κάτι αναλόγως κωμικό. Εν κατακλείδι
κάποιοι άλλοι εκτός από τους «αθηνέζους» προσυπογράφουμε τις περισσότερες από
που λοιδορείς; Αν αντρίκια τολμήσεις να τις ανωτέρω αράδες, πού διαφωνούμε;
ψάξεις ποιοι φταίνε για τον μαρασμό της
Β. Ελλάδας, τότε ανάμεσα στους
πρωταίτιους, θα ανακαλύψεις
ΚΑΙ την Θεσσαλονίκη όπως
Περί ἀνοχῆς καί συνενοχῆς
και τους πολιτικούς της. Πίσω
από τις καφενόβιες κορώνες
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
τους για τον «χιλιοαδικημένο
Στίς ὑπογραφές λοιπόν πού συλλέχθηκαν,
ΠΑΟΚ» και τον «κατασφαγμένο
δέν γνωρίζουµε τί ἀκριβῶς συνέβη, ἀλλά
Άρη», στην πραγματικότητα
πάντως τρεῖς ἐπαγγελµατίες τῆς πόλης
βρίσκεται το κουκούλωμα της
ἔστειλαν στόν τοπικό Τῦπο τήν κάτωθι
δικής τους ευθύνης (μπορούμε
ἐπιστολή:
να αντικαταστήσουμε το όνομα
«Οἱ παρακάτω ἀναφερόµενοι Μανωλαυτών των ομάδων με το όνομα
τσίδης Χρῆστος, Μπόµπολας Ἀναστάσιος
οποιασδήποτε βορειοελλαδικής
καί
Χρυσανθόπουλος
Χαράλαµπος
πόλης και, αντίστοιχα, των
δηλώνουν
ὅτι
ἡ
δηµοσίευση
τοῦ ἄρθρου
πολιτευτών της). Γιατί είναι πολύ
σέ ἱστοσελίδα µέ τήν ὀνοµασία «Πολίτες
βολικό, μα πάρα πολύ βολικό
τῆς Θράκης» καί κατόπιν αὐτοῦ σέ ὅλα
να ρίχνεις τα βάρη σε κάποιον
τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνηµέρωσης (ἔντυπο
που από μακριά «συνωμοτεί»
καί ἠλεκτρονικό Τῦπο) στίς 2-6-10 µέ
εναντίον
της
δικής
σου
θέµα «ΑΝΟΧΗ = ΣΥΝΕΝΟΧΗ», τελεῖ ἐν
ευημερίας. Μήπως, τελικά, όλα
ἀγνοίᾳ τους καί οὐδέποτε ἔλαβαν γνώση
αυτά ζέχνουν λαϊκισμό; Μήπως
τοῦ συγκεκριµένου κειµένου, οὐδέποτε
(λέω μήπως) είναι γονιμότερο να
τό ὑπέγραψαν ἤ ἔδωσαν τή συγκατάθεσή
ξεβολευτούμε;
τους γιά ὑπογραφή καί δηµοσίευσή του.
Καταλαβαίνω ότι από
Ἐπιφυλασσόµενοι ρητά γιά κάθε νόµιµο
όλους μας ξεφεύγουν άδικα
δικαίωµά τους.»
λόγια όταν πονάμε, γιατί όλοι
Αὐτά.
όσοι αγαπάμε την πατρίδα
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Η Οικολογία μετά τον ρώσικο Αγωγό...
Ανακοίνωσις: Ο νεοϊδρυθείς Σύλλογος
των ευαισθητοποιημένων οικολογικά
ενεργών πολιτών Αλεξ/πόλεως «Όξω
αγωγέ, μάς χαλάς τη σούπα», μετά την
από βουλγαρική σπόντα ευόδωση του
πρωταρχικού του σκοπού
(ακύρωση
της κατασκευής του αγωγού ΠύργουΑλεξ/πόλεως), σας καλεί για συνεδρίαση
με θέμα «αποτίμηση της μέχρι τώρα
πορείας, συμπεράσματα, κεφαλαιοποίηση
εμπειριών και ανάδειξη νέων στόχων». Ως
πρωτοκλασάτο στέλεχος, του εν λόγω νέου
Συλλόγου, και ως μοναδικό μέλος (προς
το παρόν) καταθέτω και τις προτάσεις
μου για τη συνέχιση του αγώνα, ούτως
ώστε να «θωρακίσουμε» οικολογικά την
περιοχή μας, για μια καλύτερη ποιότητα
ζωής, μαχόμενοι για την πρόοδο του
τόπου και επενδύοντας στις εμπειρίες
που αποκομίσαμε έως τώρα μέσω των
κινητοποιήσεών μας. Προτείνω:
- να αγωνιστούμε για το κλείσιμο των
άκρως επικίνδυνων χωματερών σε
Άβαντα και Μάκρη που κάθε τόσο
φλέγονται με αποτέλεσμα τοξικός καπνός
να πνίγει για μέρες κατοικημένες περιοχές
( μολύνουν και τον υδροφόρο ορίζοντα
της περιοχής).
- να ληφθούν δραστικά μέτρα για
το σκάνδαλο της Κίρκης, μετά την
δημοσιοποίηση της έρευνας για τα
μεταλλεία της, όπου αποδείχθηκε πως
αποτελούν μια οικολογική ωρολογιακή
βόμβα και που για δεκαετίες δηλητηριάζουν
την ευρύτερη περιοχή.
- να εστιάσουμε την προσοχή μας στο
διαφαινόμενο οικολογικό έγκλημα των
χρυσωρυχείων
- να ζητήσουμε άμεσα με επιτακτικό
τρόπο από τις γειτονικές χώρες να μην
μολύνουν τον ποταμό Έβρο με επικίνδυνα
κι απαγορευμένα φυτοφάρμακα που
έχουν ανυπολόγιστες συνέπειες στη

χλωρίδα και πανίδα της περιοχής αλλά
και στην διατροφική αλυσίδα καθώς και
για την ανάγκη ορθολογικής χρήσης των
αντικουνουπικών ψεκασμών.
- να εμποδίσουμε την εισροή, από την
γειτονική Τουρκία, των επικίνδυνων
προϊόντων διατροφής (που έχουν
πλημμυρίσει την τοπική αγορά) και
που αποδεδειγμένα, πολλά από αυτά,
είναι μολυσμένα με απαγορευμένα
φυτοφάρμακα.
- να απαιτήσουμε το κλείσιμο των
Λατομείων
Μάκρης,
που
έχουν
καταφάει το βουνό, φτάνοντας έως την
κορυφογραμμή (με σοβαρές οικολογικές
– μικροκλιματικές συνέπειες)
- να προστατέψουμε το ξήλωμα του
παραδοσιακού ελαιώνα Μάκρης από την
αδηφαγία της οικοδομικής δραστηριότητος
παράνομης και νόμιμης
- να παλέψουμε για μικρά αλλά σημαντικά
καθημερινά οικολογικά «παραπτώματα»
όπως σκουπίδια, ακαλαισθησία, μπάζα,
παρκάρισμα, βρώμα κλπ που «μολύνουν»
τα μάτια και την ζωή μας.
- να ζητήσουμε εξηγήσεις για τις δεκάδες
διάσπαρτες κεραίες στις κατοικημένες
περιοχές και να ενημερώσουμε για την
βλαβερή τους ακτινοβολία
να ζητήσουμε από την κεντρική
κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα
μέτρα ώστε να προασπίσει και να
εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση, από τα
ανοικτά των Στενών του Ελλησπόντου,
των χιλιάδων τάνκερ που μας απειλούν
με μια τεραστίων διαστάσεων οικολογική
καταστροφή, όπως με το ατύχημα ανοικτά
της Ισπανίας. Υπάρχουν φυσικά κι άλλα
θέματα που θα τα θέσουμε στην πορεία.
Δεν πιστεύω να έχετε αντίρρηση για τη
συνέχιση του αγώνα;…
Δεν πιστεύω η καούρα σας να ήταν μόνο ο
κακός ρώσικος αγωγός;…

ΠΟΘΕΝ ΤΑ ΑΔΡΑΝΗ;
Έχουμε ξαναγράψει για το θέμα
των δημοσίων έργων, με διάφορες
αφορμές. Μία τέτοια ήταν ο δρόμος
Οργάνης - Σμιγάδας που μετά και την
αποκατάσταση που σκαρφίστηκε η
επιβλέπουσα υπηρεσία της Νομαρχίας
(σε καινούριο δρόμο έ;) μπάς και τον
παραλάβει με κάποια αξιοπρέπεια,
αυτός (ο δρόμος) εξακολουθεί να
μαρτυρεί, φωναχτά πιά την κακή
του κατασκευή με μορφή διαφόρων

...κρατήρων (φωτό) αλλά και με την
αποκάλυψη πως από κάτω του δεν
υπάρχουν τα χαλίκια που πληρώθηκε ο
εργολάβος.
Μετά πιάσαμε τον ας πούμε
αμφιλεγόμενο «καθαρισμό» της κοίτης
του Μακροπόταμου, πάλι σε έργο της
Νομαρχίας. Ο εργολάβος «καθάρισε»
την κοίτη από ένα σωρό αμμοχάλικα,
από αυτά που όλοι πληρώνουν «χρυσά»
και δεν τα βρίσκουν στην περιοχή της
Ροδόπης και πληρώθηκε κιόλας. Με
μιαν έκπτωση 6% (έξι τοις εκατό) πήρε
και το χρήμα και τα χαλίκια.
Δεν μπορείτε να πείτε, είμαστε τυχεροί
εδώ στη Ροδόπη. Και δεν
πλημμυρίσαμε, όπως οι
Εβρίτες, και εξαίρετα
χαλίκια έχουν τα ποτάμια

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΑΙΓΑΙΟΝ»
Ὁ Τσέ στόν ΟΗΕ, οἱ Ὀθωµανοί στήν Κύπρο, ὁ Τάσσος τοῦ 2004

μας, αντίθετα με τον Έβρο όπου οι
ντόπιοι εργολάβοι όλο κάτι μπατάκια
βγάζουν που δεν κάνουν ούτε για
τούβλα.
Τώρα που τα πράματα πήραν να
ξεχνιούνται με την επελθούσα κρίση
και το καλοκαίρι, μας τα ξανάφερε
στο μυαλό μια καταγγελία που ήρθε
στο φως της δημοσιότητας από το
γραφείο του Πρωθυπουργού προς την
Περιφέρεια ΑΜ-Θ.
Η καταγγελία είναι σαφής:ο
καταγγέλων Α.Π. λέει πως μια σειρά
έργων στην περιοχή μας έγιναν από
αδρανή υλικά που δεν έχουν
ξεκάθαρη προέλευση. και
όχι μόνο δεν έχουν ξεκάθαρη
προέλευση αλλά δεν έχουν
αγοραστεί και από πουθενά
με παραστατικά, άρα έχουν
αφαιρεθεί από κάποιες
περιοχές του Νομού μας
χωρίς την απαραίτητη άδεια
που ΜΟΝΟ η Κτηματική
Υπηρεσία του Δημοσίου
εκδίδει και με αυτόν τον
τρόπο έχει και κάποια έσοδα
το Δημόσιο από την περιουσία μας.
Άρα τα ανωτέρω υλικά είναι, σύμφωνα
με το ανωτέρω σκεπτικό, κλεμμένα και
η χρήση τους παράνομη.
Τώρα το μπαλάκι είναι στα χέρια των
τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας.
Οι μηχανικοί της πρέπει να απαντήσουν
εάν γνωρίζουν την προέλευση των
υλικών που ενσωμάτωσαν και πλήρωσαν στα Δημόσια έργα ή απλά τα
πλήρωναν στο όνομα της απορροφητικότητας που εξαγνίζει και καθαρίζει
κάθε ανομία μόλις αναφερθεί από τους
τεχνοκράτες. Αναμένουμε λοιπόν.
Π.Κ.

Σέ ἦχο ἁψύ
§
Νά προσβάλεις τόν ρόλο,
ποτέ τό πρόσωπο
§
Ὁ µπαλσαµωµένος Λένιν
ἀρνεῖται τήν διαλεκτική.
Νά ...σαπίσει!

§
Χίλιοι ψόφιοι, ἕναν ζωντανό δέν κάνουν.
Ἀπό παλιά!
§
Δέν φοβᾶµαι ἄνθρωπο.
Ἔχω ξεπεράσει τό στάδιο τοῦ ζώου.
§
Ὁ προσφιλής ρόλος τῶν λαῶν στίς
δηµοκρατικές µπανανίες εἶναι πάντα ὁ
ἴδιος: τῆς ἐξαπατηµένης συζύγου.

1) Ἡ ὁµιλία τοῦ Τσέ Γκεβάρα στή γενική συνέλευση
τοῦ ΟΗΕ (11-12-1964) τιτλοφορεῖται «Πατρίδα ἤ
θάνατος!». Μία καίρια ὑπόµνηση τοῦ τί σηµαίνει
ἀπελευθέρωση κι ἐπανάσταση, σήµερα πού τό
µετείκασµα τῆς Ἀριστερᾶς ἀναµασᾶ τίς προστυχιές
τοῦ ἰµπεριαλισµοῦ κατά τῶν πατρίδων καί τῶν
ἐθνῶν, σήµερα πού ὁ Τσέ ἔχει γίνει µπλουζάκι καί
ἀφίσα.
2) Ἡ «Διήγησις τῆς τροµερᾶς πολιορκίας καί
Ἁλώσεως τῆς Ἀµµοχώστου», ἕνα ἀπόσπασµα ἀπό
τήν ἀφήγηση τοῦ στρατηγοῦ Ἄγγελου Γάττου
σχετικά µέ τήν τουρκική κατάληψη τῆς πόλης ἀπό

τίς τουρκικές ὀρδές τοῦ Λαλά Μουσταφᾶ (1571).
Ἕνα ἀντίδοτο γιά τίς λογοκριµένες «ἱστορίες» πού
ἐξωρραΐζουν τό ὀθωµανικό παρελθόν.
3) Ὁ ἱστορικός λόγος τοῦ τελευταίου µας ἐθνάρχη,
Τάσσου Παπαδόπουλου, κατά τοῦ προδοτικοῦ,
κυπροκτόνου Σχεδίου Ἀνάν, τό 2004.
Μᾶς εἰδοποιεῖτε ὅτι σᾶς ἐνδιαφέρουν καί σᾶς τά
στέλνουµε. Ὑπενθυµίζουµε ὅτι γιά τούς Θρακιῶτες
φίλους µας ὑπάρχουν καί τηλέφωνα γιά παράδοση
χέρι - χέρι: γιά Κοµοτηνή στό 25310-81537, γιά
Ἀλεξανδρούπολη στό 25510-33313 καί γιά Ξάνθη
στό 25410-27544.

§
Ὅ,τι ἀγαπᾶµε τό ἀνεβάζουµε πάνω.
Ἀκόµα καί στόν σταυρό!
§
Ἄν πεθάνουν οἱ πλούσιοι,
θά πεθάνει καί ἡ φτώχεια!

Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ Íôïõ
Ãéáêáìðüóï ðáýëá Âïõëôóßäçò
SUMO FUNDO ÌðáìðáôæéÜí
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Κι έχουν μούτρα και μιλάνε!...
Απίστευτες σκηνές βομβαρισμού της
τουρκικής πόλης Tunceli, η οποία βρίσκεται
στην κεντροανατολική Τουρκία από τρία
τουρκικά επιθετικά ελικόπτερα ΑΗ-1 Cobra
κατά την διάρκεια επιχείρησης ανταρτών του
του PΚΚ, οι οποίοι όμως είχαν αποχωρήσει
στο μεταξύ. Τα τρία τουρκικά επιθετικά
ελικόπτερα προσβάλουν στόχους λίγο πριν
πέσει το φως της νύχτας, ακόμα και μέσα
στο κέντρο της πόλης, όπως θα δείτε στο
βίντεο, με το πυροβόλο των 20 χλστ. και τις
ρουκέτες των 2,75 ιντσών, χωρίς ουσιαστικά
να στοχεύουν. Υποτίθεται ότι προσέβαλαν τα
πιθανά δρομολόγια διαφυγής των ανταρτών!
Οι Κούρδοι είχαν κτυπήσει ένα σταθμό της
Στρατοχωροφυλακής. Η επιχείρηση διήρκησε
μέχρι τις βραδυνές ώρες χωρίς φυσικά κανένα
αποτέλεσμα αφού δεν ήταν δυνατόν να
προσβληθεί μία ανταρτική ομάδα με μαζικά
πυρά επιθετικών ελικοπτέρων.
(defencenet.gr, 04-06-2010)
Βερεσέ και στις πουτάνες
Η Αστυνομία μετά από καταγγελία οργάνωσε
έφοδο στην περιοχή Άκσαραϊ της Πόλης,
για γυναίκες οι οποίες υποχρεώνονταν να
εκδοθούν σε ξενοδοχείο. Στην διάρκεια της
έρευνας βρέθηκαν σημειώσεις όπου φαίνεται
πως κάποιοι άντρες που ερχόταν σε επαφή με
τις αλλοδαπές εκδιδόμενες το έκαναν βερεσέ.
Η Αστυνομία κατέσχεσε τις σημειώσεις
αυτές, με τα χρέη του έρωτα των αντρών,
όπου φαίνεται ότι μία ώρα έρωτα με τις
υποχρεωθείσες να εκδοθούν κυρίες κόστιζε
200 λίρες.
(εφ. Ακσάμ, 12-2010)
1 κιλό κασέρι = 1 χρόνος φυλακή
Το Νο 1 Κακουργιοδικείο Αδάνων δίκασε
τους κατηγορούμενους Νεβτζάτ και Ναϊμέ
Ντινκτσιέρ διότι στις 5-2 στην περιοχή Σουμέρ
και επί της οδού Καρααφάτ έκλεψαν 5 τεμάχια
κασέρι αξίας 65 τ.λ (30 ευρώ) έκαστο. Ο
κατηγορούμενος Νεβτζάτ Ντινκτσιέρ στην
κατάθεση του είπε πως μπήκε στο μάρκετ
για να κοιτάξει τιμές λαδιών. Πρόσθεσε
πως σε μια στιγμή η γυναίκα του πέταξε
πέντε κομμάτια κασέρι στην τσάντα της. «Η
γυναίκα μου υπάκουσε στον σατανά. Την
ώρα που ανεβαίναμε στο αμάξι ήρθαν πίσω
μας οι υπάλληλοι. Φοβηθήκαμε και φύγαμε.
Αργότερα μετανοιώσαμε και πετάξαμε
το κασέρι στα σκουπίδια», είπε. Η Ναϊμέ
Ντινκτσιέρ είπε πως λυπήθηκε πολύ όταν
το παιδί της έκλαιγε επειδή δεν μπορούσε
να του κάνει τοστ, και συνέχισε ως εξής:
«Πήρα τα κασέρια και τα έβαλα στην τσάντα
μου, καλύτερα να έσπαζε το χέρι μου και
να μην τα έπαιρνα. Μετανοιώσαμε πολύ. Ο
καρκινοπαθής πατέρας μου πέθανε όταν εγώ
ήμουν στη φυλακή. Ούτε εγώ ούτε ο σύζυγος
μου είχαμε όπλο. Πληρώσαμε βαριά το τίμημα
της αμορφωσιάς μας». Το δικαστήριο στο
τέλος της διαδικασίας, δίνοντας στον κατηγορούμενο Νεβτζάτ Ντινκτσιέρ το ελαφρυντικό
της «ειλικρινούς μεταμέλειας», τον τιμώρησε
με 5 χρόνια και 10 μήνες φυλάκιση, ενώ την
σύζυγο του με 1 χρόνο και 3 μήνες φυλάκιση.
(10-6-2010, εφ. Νέτγκαζετε )
Στα υπ’ όψιν...
Η ομάδα χάκερς «1923 Τουρκική ομάδα»,
ως αντίδραση στην επίθεση του Ισραήλ στα
πλοία που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια
στη Γάζα, κατέστρεψε πολλές κρατικές ισραηλινές ιστοσελίδες και σελίδες τραπεζών. Στα
μηνύματα που άφησε η ομάδα καταγγέλει
το Ισραήλ και λέει πως θα συνεχιστούνε οι
δράσεις αυτές.
(1-6-2010, εφ. Νέτγκαζετε)
Μ.Κ.

kyneg@otenet.gr

Λετονία: σέ προσφυγή 9.000 συνταξιούχων, τά µέτρα λιτότητας τοῦ ΔΝΤ
κρίθηκαν ἀντισυνταγµατικά (περιορισµός θεµελιωδῶν δικαιωµάτων).

Pride δέν ἐπαληθεύτηκαν. Νίκησε ἡ
Ἀριστερά τοῦ ἀφεδρῶνος.
Ἡ ἐµπρηστική ἐπίθεση κατά τοῦ Ἐναλλακτικοῦ Βιβλιοπωλείου καί τοῦ
Καραµπελιᾶ θάφτηκε, µή τυχόν θιχτοῦν οἱ Ἐξαρχειωµένοι τσόγλανοι.

5 Τοῦρκοι ἐξελέγησαν µέ 4 κόµµατα
στή νέα ὁλλανδική Βουλή καί παίζεται γιά ἄλλους 6 (!), µέ τό πρῶτο
κόµµα νά ἔχει µόλις 31 βουλευτές!

Οἱ ἱεράρχες τῆς Κρήτης ἀποκτοῦν
τουρκική ὑπηκοότητα καί µαζί τό
δικαίωµα τοῦ ἐκλέγειν καί ἐκλέγεσθαι στό Φανάρι. Καλό; Ἐξαρτᾶται.

Ὁ δικηγόρος Χ.Καραντάγ τοῦ Χράντ
Ντίνκ βρέθηκε κρεµασµένος, ὁ καθολικός ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας ἐκτελέστηκε... Τουρκική δειµοκρατία.

Μετά τό χάντµπωλ ΑΕΚ-ΠΑΟΚ ἦρθε
τό µπάσκετ ΟΣΦΠ-ΠΑΟ. Ἡ ντροπή
τῶν ἐκτρόπων συνεχίζεται κι ἀκόµα
ψάχνουν νά βροῦν τό ...«κράτος»!

Ναοί καί µνηµεῖα στή Β. Ἤπειρο
βεβηλώνονται ἤ γίνονται µουσεῖα.
Ποιός θά βοηθήσει; Ἡ Διαµαντοπούλου; Χά! (Ὁ Μπερίσα, ἴσως...)

Τό ΠαΣοΚ ἐνηµέρωσε τούς ἀγρότες
τῆς Ροδόπης. Ποιά ἡ εἴδηση; Ὅτι
ἀκόµα ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού δέν
ντρέπονται νά δηλώνουν ΠαΣοΚ!

Καµµένος: ὁ Π. Τσίµας ἔµεινε σέ
χλίδα σουΐτα τοῦ Μόντε Κάρλο,
πληρωµένη ἀπ’ τόν Χριστοφοράκο.
Τό λειτούργηµα θέλει καλοπέραση.

Τί γύρευε ὁ δήµαρχος Τοπείρου Στ.
Χατζηευαγγέλου στήν Προύσσα
(25/5), µαζί µέ τούς ἐπαγγελµατίες
Τούρκους τοῦ χωριοῦ του; Ψήφους;

Τελικά οἱ φόβοι τοῦ Ἀλ. Τσίπρα γιά
«ἐπιθέσεις ἀκροδεξιῶν» στό Athens

ΤΟΞΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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Ἄν πράγµατι στίς 12/6 κυνήγησαν
στήν κεντρική πλατεία τῆς Πάτρας
3 πασόκες βουλευτές, δέν χάθηκε ἡ
ἐλπίδα. Ἄντε βρέ, καί στά δικά µας!

Θά µοῦ πεῖτε, τό συµφώνησε ὁ ΓΑΠ
µέ τόν Ἐρντογάν ἐπ’ ἀµοιβαιότητι.
Σωστό. Ἄρα µποροῦν οἱ δικοί µας ν’
ἁλωνίζουν τήν ἀνατολική Θράκη...

Ἡ ἁπλή µέθοδος τῶν τριῶν δίνει
57.419.355 εὐρώ ἀπό τά 100.000.000 τῆς
µίζας τῆς Siemens. Δέν τό λέω ἐγώ, ἡ
ἀριθµητική τῆς Ε’ δηµοτικοῦ.
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Περιεχόµενο; Ἐξίσου κωµικό µέ τόν
τίτλο καί ἐξίσου ἐπικίνδυνο µέ κάθε
ἀποπροσανατολιστική µπουρδολογία. Κρῖµα καί ντροπή.

Ἀνοικτό, µετά ἀπό 28 χρόνια, τό
τελωνεῖο Καστανιῶν γιά Τούρκους
κατόχους διπλωµατικῶν διαβατηρίων (φονιάδες σάν τόν Γεσίλ, π.χ.)

Ἀπό τίς 620 συναντήσεις τοῦ Χριστοφοράκου µέ πολιτικούς, τά ἔτη 1999
- 2007, οἱ 356 ἔγιναν, λέει, µέ µέλη τῆς
οἰκογένειας Μητσοτάκη
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Ἡ ΜΚΟ «Δάφνη», τό γνωστό ΚΕΜΟ
καί ἡ τοπική ΦΕΞ ἔφεραν στήν Ξάνθη φεστιβάλ Ε/Τ φιλίας, µέ τό πρωτότυπο ὄνοµα «1000 περιστέρια»
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. Κοινός χαρακτηρισμός για: α) τον μετεωρίτη που εξαφάνισε τους
δεινόσαυρους, β) τον στρατό του Τζέγκις Χαν, γ) τον τυφώνα Ντέζυ
και δ) τον απίστευτο συρφετό που παριστάνει την κυβέρνηση του
ελλαδικού ψευδοκράτους.
2. Ήταν φυσικά όλοι ανεξαιρέτως οι πρωθυπουργοί των τελευταίων
30 χρόνων (όσον αφορά την …ανασυγκρότηση οικονομίας, παιδείας,
υγείας κλπ, κλπ) - Χαρακτηρίζει όλους τους Έλληνες πολιτικούς (ε,
άμα δεν πούμε και καμμιά μαλ…, πώς θα περάσει και η ώρα!).
3. Είναι μονίμως τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα. – Δωμάτιο.
4. Αργότερα (αρχ) – Είναι για κάθε λαμογιά κάθε ελληνικό κόμμα.
5. Θα χορτάσετε από τέτοιες τα επόμενα 835 χρόνια.
6. Τρομακτική λέξη (και πού να δείτε από δω και πέρα) – Λίγο μετά
από αυτόν γεννήθηκε και ο Μητσοτάκης.
7. Βάλτος – Εξωγήινοι και αυτοί (για να βοηθήσουμε, ΔΕΝ εννοούμε
τους υπουργούς του ΠΑΣΟΚ, ε;).
8. «…Πούμπλικα»: στα λατινικά η δημοκρατία. – Εξωτικό ζώο (να,
σαν τον προηγούμενο πρωθυπουργό ένα πράμα). – Ιταλικός χρυσός.
9. Αρχαία αντωνυμία (γεν.) – Με τα επιτόκια που κατάφερε να …
εξασφαλίσει ο πρωθυπουργός σας, σε τόσα χρόνια αναμένεται να έχει
αποπληρωθεί η 1η δόση. – Σπάζουν βιτρίνες, αλλά και …κεφάλια.
10. Ξένη πολεμική αεροπορία – Την πραγματοποιεί καθημερινά η
κυβέρνηση σε βάρος μισθωτών και συνταξιούχων.
11. Τη συναντούμε σε κάποια ιπτάμενα αντικείμενα (σ.σ. όχι…
αγνώστου ταυτότητος, οπότε οι υπουργοί του κυβερνητικού τσίρκου
απαλλάσσονται και πάλι). – Σε τόσα χρόνια θα αποπληρωθεί και
η…δεύτερη δόση (αντιστρ.) – Ρωμέηκη προσφώνηση (αντιστρ.)

Ἐπίδειξη µόδας στό Ζογκουλντάκ;
Στό Μπακού; Στό Ἰσλαµαµπάντ;
Ὄχι. Στήν ...Κοµοτηνή τοῦ 2010!

12. Μετά τα νέα μέτρα του ΔΝΤ, δεν αποκλείεται να δούμε και
τέτοιες βόμβες στην Αθήνα – Χωρίς καλή ψυχική διάθεση αυτοί
(σ.σ. ούτε…συμβασιούχοι του δημοσίου να ήτανε).
13. Διάσημο γραφείο. – Με χαρίσματα αυτός (καμμία σχέση
δηλαδή με Κωστάκηδες και Γιωργάκηδες).
14. Χάνι, όπου ταμπουρώθηκαν κάποτε μερικοί ακραίοι και
θρασύτατοι φασίστες και βάλθηκαν να τορπιλίσουν την Ε/Τ
φιλία (αντιστρ.) – Συνεργάτης του Χίτλερ – Εντάξει.
ΚΑΘΕΤΩΣ
1. Φυσικά και ΔΕΝ είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, αλλοίμονο,
ποιο τομάρι δηλαδή διαδίδει τέτοιες κακοήθειες;
2. Και μυστικές αναλαμβάνουν οι πράκτορες της ΜΙΤ (όχι
βέβαια στη Θράκη - εδώ τα κάνουν όλα ολοφάνερα) – Υψηλή η
θερμοκρασία της (όπως θα είναι και η πολιτική κατάσταση στη
χώρα σε 4-5 μήνες).
3. Κατοικούσε κάποτε στο Μεξικό – Βγαίνουν από πολυβόλα (καθ.)
4. Στον αέρα και αυτός (σ.σ. σαν τα τούρκικα F16, που σε λίγο
θα πετούν πάνω από την …Καρδίτσα) – Τέτοιος είναι όποιος
ελπίζει ακόμη στο υπάρχον κομματικό σύστημα (αντιστρ.)
5. Είναι αμέσως μετά το 4 (σ.σ. σε αρίθμηση Γιωργάκη)
– Τζόναθαν ...: Άγγλος ηθοποιός. – Σχετικό με συνταξιούχους
(που βεβαίως έτσι και το ξαναδούν κι αυτό, όπως άλλωστε και
την υπόλοιπη σύνταξή τους, εμένα να με χέσουνε!) (αντιστρ.).
6. Του νυν πολιτικού σκηνικού ελπίζουμε τουλάχιστον να
έρθει σύντομα. – Έτσι θα αναφωνούσε, αν ήταν Γάλλος, ο
πρωθυπουργός σας (προεκλογικά, ε;) – Παλιός σοβιετικός
διαστημικός σταθμός.
7. Υποτίθεται ότι ελέγχει τα…βοθροκάναλα (που φυσικά στην
πραγματικότητα είναι απλώς για κλείσιμο). – Νέος νόμος…Βυζαντινών.
– Μουσική νότα – Σ’ αυτή την ηλικία πρωτομίλησε ο Γιωργάκης (και
ακολούθως βέβαια φωταγωγήθηκε όλη η Μασαχουσέτη).
8. Των ελληνοφοβικών εθνομηδενιστών θα έπρεπε να είναι προ πολλού
πλέον αντικείμενο ψυχιατρικών συνεδρίων.
9. Είναι φυσικά ο τρόπος συμπεριφοράς οποιουδήποτε κλέφτη ντενεκέ
πολιτικού, που βγαίνει δημοσίως και απαιτεί…κάθαρση. – Σ’ αυτήν
μας έβαλε προ δεκαετίας με παραποιημένα στοιχεία ο λογιστής
τζουτζές των Βρυξελλών.
10. Θύμα των ΗΠΑνθρώπων και αυτό. – Αμφιβάλλει. – Αρχαίων
έπαθλο (πολύ πριν ανακαλυφθούν οι μίζες).
11. Διαβόητος αρχιφασίστας δολοφόνος και δάσκαλος της γενοκτονίας.
Το δήθεν σπίτι του απασχόλησε πρόσφατα και τις γνωστές μισελληνικές
καρικατούρες του υπουργείου (πρώην εθνικής) παιδείας. – Βρεγμένες.
12. Χρονικός σύνδεσμος. – Φονικά κυβερνητικά όπλα και αυτοί.
13. Υπήρχε στους αρχαίους ναούς. – Παντοδύναμοι (αντιστρ.).
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. Καταστροφικός 2. Απόντες - αρετή 3. Θολά - Καμάρα 4. Ύστερον ικανό 5. Στερήσεις 6. Τόκος - Αδάμ 7. Έλος - Αρειανοί 8. Ρές - κοάλα
- όρο 9. Ης - ΣΚΕ - λοστοί 10. ΡΑΦ - ληστεία 11. Έλικα - ΨΑ - ΡΕ,
12. Ναπάλμ - άκεφοι 13. Οβάλ - ικανός 14. Γραβιάς - ΕΣ - ΟΚ.
ΚΑΘΕΤΩΣ
1. Καθυστερημένος 2. Αποστολές - λάβα 3. Τολτέκος - ριπαί 4. Ανάερος
- βλάκας 5. ΣΤ - Ρης - ΛΑΦΚΑ, 6. Τέλος - Αλέ - Μίρ 7. ΡΣ - Νεαρά
- ΛΑ - ΚΓ, 8. Ιδεοληψία 9. Φαρισαϊκός - ΟΝΕ, 10. Ιράκ - ΜΑ - Στέφος
11. Κεμάλ - Νοτερές 12. Όταν - Φόροι 13. Σηκός - Κραταιοί

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

Λάθος! Ὡς ποδοσφαιρόφιλος πῆγε ὁ
ἄνθρωπος, νά συγχαρεῖ τόν κολλητό
του δήµαρχο γιά τό ...πρωτάθληµα.
Μή βλέπετε παντοῦ συνωµοσίες!...

