Ἀντιφωνητὴς
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΕ, ΠΕΣ ΕΝΑ «ΟΧΙ»!
Ὅλοι ὅσοι µᾶς διαβάζετε συστηµατικά γνωρίζετε
καλά ὅτι ἀπεχθανόµαστε τούς µελοδραµατικούς
τόνους καί τά µεγάλα λόγια. Τό τονίζουµε προκαταρκτικά γιά νά µήν παρερµηνεύσει κάποιος τά
κατωτέρω.
Τούς τελευταίους µῆνες, ἡ
προπαγανδιστική µηχανή
τῆς Τουρκίας στήν περιοχή
δουλεύει στό φούλ. Δεκάδες
ἐκδηλώσεις, συναντήσεις,
φιέστες
γίνονται
σέ
καθηµερινή πλέον βάση,
ἄλλοτε µέ τό πρόσχηµα τοῦ
«πολιτισµοῦ», ἄλλοτε µέ τήν
ἀφορµή τῆς «θρησκείας» κι
ἄλλοτε µέ τήν προµετωπίδα
τῶν «ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων». Ἡ γενικότερη
ἀνισορροπία δυνάµεων µᾶλλον ἔπεισε τήν Ἄγκυρα
νά ἐπιταχύνει τούς σχεδιασµούς της τούτη τή στιγµή
πού µᾶς βρίσκει στριµωγµένους πολλαπλῶς. Κι ἐδῶ
βρίσκονται οἱ εὐθῦνες τοῦ καθενός Θρακιώτη, ἀπό
τόν δήµαρχο ὥς τόν τελευταῖο δηµότη πού δέν ἔχει
ἀκόµη ἐκµαυλιστεῖ ἀπό τόν ἐθνοµηδενισµό, τήν
κοµµατοκρατία καί τήν ἡττοπάθεια.
Στά τέλη Ἰουλίου ἦρθε ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἐρντογάν
καί µίλησε γιά τούς αἰῶνες τῶν Ὀθωµανῶν στήν
περιοχή (βλ. σελ. 11). Μετά (2/8) ἔγινε στήν κεντρική
πλατεία τῆς Κοµοτηνῆς «φεστιβάλ νεολαίας», δῆθεν
τοῦ Συλλόγου Ἐπιστηµόνων Μειονότητας. Στίς 17/8
ὁ ἴδιος φορέας φέρνει - µαζί µέ τό TRT - τόν Φερχάτ
Γκιοτζέρ νά τραγουδήσει στό στάδιο τῆς Ξάνθης.
Καί στό τέλος τοῦ µήνα θά µᾶς κουβαληθοῦν δύο
ἀποστολές µέ ἀφορµή τό Ραµαζάνι καί διακηρυγµένο
στόχο τήν ἐπίδειξη δύναµης! Ποιός θά βάλει ἕνα
φρένο στόν ἐκτουρκισµό τῆς καθηµερινότητάς µας;
Συνέχεια στή σελίδα 9

Σέχτα Παρακρατικῶν

Στίς 19 Ἰουλίου δολοφονήθηκε ἐν ψυχρῷ ὁ
37χρονος δηµοσιογράφος Σωκράτης Γκιόλιας,
γενικός διευθυντής τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθµοῦ
«Θέµα 989» καί ψυχή τοῦ δηµοφιλέστερου
ἑλληνικοῦ µπλόγκ («Τρωκτικό»). Ἡ δολοφονία
ἔγινε µέ καθαρά µαφιόζικο τρόπο, τήν παραµονή
κάποιων συγκλονιστικῶν ἀποκαλύψεων πού εἶχε
προαναγγείλει ὁ ἄτυχος Γκιόλιας γιά ζητήµατα
διαφθορᾶς µεγαλόσχηµων.
Συνέχεια στή σελίδα 5
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Ἄρατε πῦλας καὶ ταύτην
ὑπερκοσµίως ὑποδέξασθε
τὴν τοῦ Ἀενάου Φωτός
µητέρα
(ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)

ΕΤΟΣ 12ο / ΑΡ. Φ. 300-301 / ΤΙΜΗ 1,20 €

Κλειστά ἐπαγγέλµατα
ΚΟΙΤΑ ΠΟΙΟΣ ΜΙΛΑΕΙ!

Συνταξιοδοτεῖται
ὁ Μπίν Λάντεν;

Μέ τήν κυβερνητική ἐπικράτηση ἐπί
τῶν ἰδιοκτητῶν φορτηγῶν ΔΧ, ὑποτίθεται
ὅτι ἄνοιξε ὁ δρόµος γιά τό ἄνοιγµα
τῶν κλειστῶν ἐπαγγελµάτων. Τό γιατί
δέν ἔγινε κάτι τέτοιο µέ τό παρασιτικό
ἐπάγγελµα π.χ. τῶν συµβολαιογράφων
ἀλλά προτιµήθηκαν οἱ ἄνθρωποι πού µέ
τήν περιουσία τους τίθενται ἐµπόδιο στήν
εἴσοδο τῶν πολυεθνικῶν στίς µεταφορές
τῆς χώρας, δέν ἔγινε γνωστό. Φαντάζοµαι
ὅµως ὅτι κάποια σοσιαλιστική λογική
θά ὑπάρχει, ἀκατανόητη γιά µᾶς τούς
ἀδαεῖς...
Ἐκεῖνα τά κλειστά ἐπαγγέλµατα
ὅµως πού καταδυναστεύουν τόν λαό
δέν φαίνεται νά ἀνοίγουν µέ τίποτε:
τῶν πρωθυπουργῶν καί τῶν λοιπῶν
ἐθνοπατέρων. Ἔχουν τό θράσσος καί
µιλᾶνε γιά τούς φορτηγατζῆδες πού
ἀφήνανε τήν ἄδεια στόν γιό τους, ποιοί;
Αὐτοί πού κληροδοτοῦν σέ παιδιά,
ἐγγόνια κι ἀνήψια τό κουµάντο τοῦ τόπου!
Νά εἶναι δηλαδή πρακτοράντζα τῶν
Ἀγγλοαµερικάνων ὁ παππούς ἤ ὁ θεῖος
σου - λέω ἕνα τυχαῖο παράδειγµα - καί
σύ νά γίνεσαι πρωθυπουργός ἤ ὑπουργός
Οἰκονοµικῶν, εἴτε εἶσαι διάνοια εἴτε
διανοητικά καθυστερηµένος!

Ἀποσύρεται ἀπό τήν ἐνεργό δράση ὁ Μπίν
Λάντεν; Κάτι τέτοιο µαθαίνουµε, καθώς δύο
πρώην ἀξιωµατοῦχοι τῆς CIA παραδέχονται
στόν Τζέφ Στάιν τῆς «Washington Post» αὐτά
πού χρόνια γράφουµε: πώς ὅλα τοῦτα τά
τροµολαγνικά ἦταν µούφα. Παραδέχτηκαν
λοιπόν ὅτι συνάδελφοί τους στήν ὑπηρεσία
ὑποδύθηκαν σέ πλαστό βίντεο τόν Σαουδάραβα καί τήν παρέα του!
Βεβαίως τά παληκάρια µίλησαν γιά µιά φορά
πού συνέβη καί γιά ἄλλες πού µαταιώθηκε
ἐλλείψει ...µέσων. Ἐµεῖς µποροῦµε νά φανταστοῦµε τί πραγµατικά συµβαίνει. Διαβάζοντας καί στό Stratfor πώς ἡ Χεζµπολά τοῦ
Λιβάνου εἶναι πολύ πιό ἐπικίνδυνη ἀπό τήν
Ἀλ Κάιντα (ἄσε πού ...ὑπάρχει κιόλας!) βλέπουµε τόν Ὀσάµα στό ἑξῆς νά κάααθεται...

Όπως το ξανάπαµε, στο έλεος κάθε προβοκάτορα
Tο συμβάν δεν ήταν, δυστυχώς, πρωτοφανές. Κάποιος
μπήκε στο μουσουλμανικό νεκροταφείο των Ρομά του
Πος Πος και του Ηφαίστου το βράδυ της Παρασκευής
13/8 και κλώτσησε καμμιά 15αριά επιτύμβιες πλάκες

που μερικές πέφτοντας έσπασαν. Το επόμενο πρωί
έγινε φυσικά φασαρία στους δυό συνοικισμούς της
Κομοτηνής αλλά το βράδυ η κατάσταση ξέφυγε: 2-3
σεσημασμένοι, με συμφέροντα στην Τουρκία, άναψαν
τα πνεύματα καλώντας τον κόσμο να προστρέξει
για βοήθεια στο ...Τουρκικό Προξενείο. Έπεισαν
καμμιά 40αριά, ακολούθησαν και πολύ περισσότεροι
περίεργοι, με αποτέλεσμα έναν πανικό! Η Αστυνομία
πάσχιζε να ξυπνήσει και να φέρει τον Πρόξενο (!)
και ο (Κομοτηναίος) κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ.
Πεταλωτής βγήκε με μια καταδίκη του συμβάντος λες
και ήταν σίγουρος για την ταυτότητα του δράστη! Λες
και δεν είχαμε την περίπτωση του Μουμίν που έσπασε

μουσουλμανικούς τάφους στο χωριό του προ μηνών,
λες και δεν συνελήφθη μουσουλμάνος να βανδαλίζει
το τέμενος Μεσημβρίας και Φιλιππουπόλεως... Μόνη
φωνή λογικής σ’ αυτό το κωμικό μα και επικίνδυνο
τουρλουμπούκι ο Σύλλογος Ελλήνων Μουσουλμάνων
Πος Πος, που έβγαλε την κάτωθι ανακοίνωση:
Ο «Σύλλογος Ελλήνων Μουσουλμάνων Πος Πος»
εκφράζει με τον πιο έντονο τρόπο την αποδοκιμασία
του για την χθεσινοβραδινή βεβήλωση πάνω από 10
τάφων στο νεκροταφείο του συνοικισμού μας. Ήταν
μια ενέργεια που, αν δεν προερχόταν από κάποιον
μεθυσμένο ή ψυχοπαθή, είχε στόχο τους ανθρώπους
μας και την ειρηνική μας συνύπαρξη με την υπόλοιπη
κοινωνία του τόπου μας.
Δεν ξέρουμε αν αυτά τα παλαιότερα συνθήματα στον
τοίχο του νεκροταφείου μας, με την υπογραφή «Χρυσή
Αυγή», έχουν σχέση με το συμβάν, δεν ξέρουμε καν αν
υπάρχει τέτοια οργάνωση στην Κομοτηνή. Δεν ξέρουμε
αν είναι μια ακόμα περίπτωση σαν εκείνη πριν λίγους
μήνες στο Μέγα Πιστό όπου συνελήφθη ο τρελλός του
χωριού για ίδιο συμβάν. Αυτό που εμείς ξέρουμε είναι ότι
οι δράστες πρέπει να συλληφθούν και να τιμωρηθούν,
είτε είναι Χριστιανοί, είτε όχι.
Αναρωτιόμαστε, όμως, γιατί μόνο στο δικό μας
νεκροταφείο γίνονται αυτά, όταν υπάρχουν 11
μουσουλμανικά νεκροταφεία στην πόλη; Μήπως
κάποιοι ενοχλούνται από τις καλές μας σχέσεις με τον
χριστιανικό πληθυσμό και θέλουν να τις χαλάσουν;
Συνέχεια στη σελίδα 2
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ΤΟ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΠΡΙΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΡΟΫΝΤ

Ἀπό τίς Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις κυκλοφόρησε
σέ µία πολύ ἐπιµεληµένη ἔκδοση τό βιβλίο τοῦ
Σκωτσέζου διανοούµενου Lancelot Law Whyte, «Τό
Ἀσυνείδητο πρίν ἀπό τόν Φρόυντ». Πρόκειται γιά
ἕνα πνευµατικό ἐγχείρηµα - ἐπίτευγµα στό ὁποῖο ὁ

συγγραφέας ἐπιστρατεύει ἕναν ἀπίστευτο πλοῦτο
γνώσεων ἀπό διαφορετικά πεδία, καθώς καί µία
κριτική ἀνάλυση «ἀσεβή» πρός κάθε αὐθεντία,
προκειµένου νά προσφέρει στόν ἀναγνώστη µία
θέαση τῆς ἐξέλιξης τῶν Ἰδεῶν - ἄρα καί τοῦ ἴδιου
τοῦ Ἀνθρώπου - στά τελευταῖα 300 χρόνια.
Τό βιβλίο ἀναζητᾶ - καί ἀνακαλύπτει στά
γραπτά ποιητῶν, φιλοσόφων, γιατρῶν ἀπό τή
Γαλλία, τή Γερµανία καί τήν Ἀγγλία, κυρίως,
- τίς ρίζες τῆς ἰδέας γιά τίς ἀσύνειδες νοητικές
λειτουργίες. Σχεδόν ταυτόχρονα µέ τή θεµελίωση
τοῦ καρτέσιου ὀρθολογισµοῦ ἀναδύθηκαν καί οἱ
ἀντίρροπες προσεγγίσεις. Μέσα ἀπό µιά συνθετική
ἀντίληψη πού ἀφήνει πίσω τίς µονιστικές ἐµµονές
τῶν στοχαστῶν σκιαγραφεῖ τήν ἱστορία τοῦ
πνεύµατος στούς τρεῖς αἰῶνες πού προηγήθηκαν
τοῦ Φρόυντ καί παρουσιάζει µέ ἀναµφίλεκτο
τρόπο τίς ἀληθινές διαστάσεις τῆς (µοναδικῆς
οὕτως ἤ ἄλλως) προσφορᾶς του. Ναί, ὁ Φρόυντ
ἄλλαξε ἀµετάκλητα τήν εἰκόνα πού ἔχουµε γιά
τόν ἑαυτό µας. Ὄχι, µερικές βασικές του ἰδέες δέν
ἦταν πρωτότυπες. Ναί, χρειαζόµαστε πλέον µία
ἔγκυρη θεωρία γιά τή βιολογική ὀργάνωση καί
µιά θεωρία γιά τόν ἀνθρώπινο νοῦ πιό ἀξιόπιστη
ἀπό τίς φροϋδικές καί νεοφροϋδικές ἔννοιες. Τόσο
ἡ ἄκριτη ἀφοσίωση ὅσο καί ἡ εὔκολη περιφρόνηση
στόν Φρόυντ, ὅπως καί σέ κάθε ἰδιοφυή
προσωπικότητα, εἶναι καιρός νά δώσουν τή θέση
τους σέ µιά πιό ψύχραιµη ἐκτίµηση, τώρα πού
τά χρόνια πού περάσανε δίνουν τήν ἀπαραίτητη

ἀπόσταση ἀπό τά συµβάντα. Δυστυχῶς στά
χρόνια αὐτά δέν ὑπῆρξε ἡ πρόοδος ἐκείνη πού θά
ἀπαντοῦσε ἱκανοποιητικότερα στά ἐρωτήµατα
πού θέτει στήν κατακλεῖδα ὁ Γουάιτ γιά τό
πρόβληµα τῆς ζωῆς, τοῦ νοῦ, τῆς µοναδικότητας
τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ «Λόγου», τῆς αὐτοσυνειδησίας
καί τῆς προσωπικῆς ἐναρµόνισης.
Τό βιβλίο εἶναι ἐξαιρετικό, σάν τόν ἴδιον τόν
πολύπλαγκτο συγγραφέα. Ὁ ὁποῖος στά 19
του παράτησε τίς σπουδές στό Καῖµπριτζ γιά
νά πολεµήσει στόν Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο
στή Γαλλία, σπούδασε στή Γερµανία ὅπου
συνεργάστηκε µέ τόν Ἀινστάιν*, ἀργότερα
συνεργάστηκε ἐπιχειρηµατικά µέ τόν ἐφευρέτη
τῆς ἀεριωθούµενης µηχανῆς... Ἕνας Homo
Universalis τοῦ 20οῦ αἰώνα, πού µᾶς τόν συστήνουν
µέ τό συγκεκριµένο του ἔργο ὁ µεταφραστής
Γιῶργος Μερτίκας καί οἱ ἐπιµελήτριες τῆς ἔκδοσης
Νατάσα Καραποστόλη, Μαρούλα Μητρούτσικου
καί Γιούλα Πάντου, ὅλες µέλη τοῦ ἐκδοτικοῦ τµήµατος τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου.

* Γιά τή θεωρία τοῦ ὁποίου ἔγραψε πώς ἦταν ἡ
ἀτοµική θεωρία τοῦ Ἰταλοκροάτη ἐπιστήµονα
Ρότζερ Μπόσκοβιτς δύο αἰῶνες πρίν, συµφωνώντας
σ’ αὐτό µέ τόν µεγάλο Σέρβο φυσικό Νίκολα
Τέσλα

Σλάρπ, σλούρπ, σλιάπ, σλιούπ...
ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Δεκαετία 1980· παιδί ακόμα.

Πάλι διακοπές στο νησί, στα ίδια περιβόλια.
Για ξεκούραση, όπως κάθε Ιούλη,
αν και δεν με ζόρισε η β΄ γυμνασίου.
Τσακίζω τα παγωτά
πέρα απ’ το περίπτερο·
παγωτά, λουκουμάδες κι ηλεκτρονικά,
η κατάχρηση του καλοκαιριού.
Το χωνάκι μου λιώνει διαρκώς, γίνομαι χάλια.
Σου προσφέρω, μα αλλάζεις θέμα
Είναι οι τελευταίες σου διακοπές, μου λες.
Βλέπεις, οι ξένες γλώσσες,
Θα προετοιμάζεσαι για λόουερ του χρόνου.
Γενικώς, δεν σε βλέπω φέτος και πολύ.
Είναι κι αυτός ο Ντάνιελ, νέα γνωριμία,
δυο χρόνια μεγαλύτερος, σ’ εκπαιδεύει.
Σαν να σας είδα στην ακρογιαλιά, πίσω απ’ τα βράχια.
Μάλλον θα εξασκούσουνα στην ξένη γλώσσα.
Θαρρώ πως πάντα ήσουνα προχωρημένη·
όχι απλώς για λόουερ
μα για προφίσιενσι, για μάστερ είσαι έτοιμη.

Τό παρακάτω κείµενο ΔΕΝ εἶναι
χιουµοριστικό. Εἶναι τό ρεπορτάζ τῆς
κοµοτηναίικης τουρκοφυλλάδας «Μπιρλίκ»
(21/7/2010) γιά κάποιο κοσµοϊστορικό
γεγονός πού θά διαβάσετε. Ἐµεῖς θέλουµε
νά τό προσέξετε καί θά σᾶς κάνουµε µερικές
ἐρωτήσεις µετά, γιά νά διαπιστώσουµε εἴτε
τήν ἀναγνωστική σας ἐπάρκεια εἴτε τόν
λειτουργικό σας ἀναλφαβητισµό. Ἰδού τό
κείµενο:
«H διοικητική επιτροπή του κόµµατος «Φιλία,
Ειρήνη και Ισότητα» (DEB) που ανέλαβε τις
προηγούµενες µέρες επισκέφτηκε τον πρόξενο
της Τουρκικής Δηµοκρατίας στη Κοµοτηνή
Μουσταφά Σάρνιτς. Τα µέλη της διοικητικής
επιτροπής του DEB επισκεπτόµενοι τον
πρόξενο της Τουρκικής Δηµοκρατίας στη
Κοµοτηνή Μουσταφά Σάρνιτς συζήτησαν
µαζί του για κάποιο διάστηµα. Η επίσκεψη
που πραγµατοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου από
τους διοικούντες του DEB υπό την προεδρία
του Μουσταφά Αλή Τσαβούς στον πρόξενο

Όπως το ξανάπαµε, στο
έλεος κάθε προβοκάτορα

Τινάζω απ’ τα χέρια τα λιωμένα παγωτά.
Ζήτημα να τα προλάβει ακέραια
μία μόνη γλώσσα.
Σφίγγω το κατοστάρικο και τρέχω
πέρα στο περίπτερο
για ψιλά,
για του φλίπερ μου
τον παιδικό κερματοδέκτη.

Συνέχεια από την 1η σελίδα

ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΣ
Δεκαετία 2010· πατέρας πια.

Πάλι στο μίνι μάρκετ της γωνίας
στα φλιπεράκια της αυλής
χαλάει τον χρόνο και τα ευρουλάκια του
ο γιος μας ο απροσάρμοστος·
τέτοια αρρωστημένη ψύχωση, δεν βλέπει
απέναντι ακριβώς το ίντερνετ καφέ;
Γιάννης Στρούμπας

Ας το σκεφτούν αυτοί που χθες, πάνω στην ανακατωσούρα, παρέσυραν κάποιους αφελείς δικούς μας
να ζητήσουν βοήθεια από τον …Τούρκο Πρόξενο!
Εδώ είναι Ελλάδα και τα όποια προβλήματα θα τα
λύσει η ελληνική Αστυνομία, όχι αυτοί που χαίρονται
με τις φασαρίες και τη διχόνοια.
Ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει να εργάζεται για το
καλό του συνοικισμού και να προσπαθεί με λογική
και ψυχραιμία να μην ξανασυμβούν τέτοια θλιβερά
γεγονότα.»
Ο Πρόεδρος Χουσεΐν Χουσεΐν

Ο γ.γ. Χασάν Εμίν

Ρε σεις... Μήπως να βάλουμε τον Χουσεΐν
υπουργό ή βουλευτή; Κι αυτό δεν είναι πλάκα, η
κατάσταση είναι πολύ σοβαρή για να κάνει κανείς
καλαμπούρια!
Κ.Κ.

της Τουρκικής Δηµοκρατίας στη Κοµοτηνή
Μουσταφά Σάρνιτς διήρκησε 45 λεπτά.
Τα µέλη της διοικητικής επιτροπής του
DEB είπαν στον πρόξενο της Τουρκικής
Δηµοκρατίας στη Κοµοτηνή Μουσταφά
Σάρνιτς, πως την επόµενη περίοδο το κόµµα
θα µπει σε µια περίοδο νέων προσπαθειών.
Ο πρόξενος της Τουρκικής Δηµοκρατίας στη
Κοµοτηνή Μουσταφά Σάρνιτς συνεχάρη
την νεοεκλεγείσα διοικητική επιτροπή και
ευχήθηκε επιτυχίες.»
Ἔχουµε λοιπόν καί λέµε:
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1) Ποιόν εἴπαµε ὅτι ἐπισκέφθηκαν οἱ διοικοῦντες τό DEB;
2) Πῶς λέγεται ὁ Τοῦρκος Πρόξενος;
3) Σέ ποιό κράτος θά δραστηριοποιεῖται
τελικά αὐτό τό κόµµα;
ΑΣΚΗΣΗ
Προσπαθῆστε νά γράψετε ἕνα ἰσοµέγεθες
κείµενο πού νά ἀναφέρει περισσότερες
φορές τό ἴδιο ὄνοµα (χά!)

Ἀντιφωνητής
Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό
Ἔντυπο Γνώµης
Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρῆ 15,
691 00, Κοµοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 81537
Τηλεοµοιότυπο: 25310 81536
Ἠλ. διεύθυνση: karaiskk@otenet.gr
www.antifonitis.gr
Κωδικός 1380
Ἔκδοση τοῦ σωµατείου
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ
Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο:
Καραΐσκος Κώστας
Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
Ἐκτύπωση: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.
Ἐτήσια συνδροµή:
Ἰδιωτῶν 30 €
Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, ὀργανισµῶν,
κλπ: 60 €
Ἀριθµοί λογαριασµῶν:

EUROBANK 306-0100211038
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 779/603135-81
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Ἀνα-γνώσεις
Ο δυσώδης Φάκελος
Στο «Παρόν» (18-7) από τον Α. ΛΥΚΑΥΓΗ το άρθρο για τον Φάκελο της Κύπρου:
«36 συναπτά έτη από το σιαμαίο έγκλημα σε βάρος της Κύπρου (κι ευρύτερα του
Ελληνισμού), εκείνο που ασφαλώς προέχει σήμερα για μας είναι η ασφαλέστερη (και
το ταχύτερο δυνατό) έξοδος από τον θανάσιμο βρόχο των κατοχικών παραγώγων. Αυτό
είναι το άμεσο ιστορικό μας πρόβλημα. Κι αυτή ακριβώς και η πρώτη μας έγνοια και
μέριμνα. Όλα τ’ άλλα έπονται. Έπονται μεν, δεν πρέπει να λησμονούνται δε. Όπως αυτό
που οι αποφράδες επέτειοι της εθνικής ατιμίας και της ξένης επιδρομής σηματοδοτούν
ως κυπριακή τραγωδία. Η οποία όμως -συνεργούντος του χρόνου και ανοσιουργούντος
του εθισμού- κινδυνεύει να υποστεί έωλο εκφυλισμό. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Και σημαίνει
πρωταρχικά ότι: Ο έρπων εθνικός κάματος και η μεμψίμοιρη στάση που καθιερώθηκε
οδηγούν με μαθηματική βεβαιότητα προς νομιμοποίηση του εγκλήματος και όσων αυτό
αναπαράγει. Δεν μπορούμε να μιλάμε για εισβολή (και συνακόλουθη κατοχή) αλλά την
ίδια ώρα να ξεχνάμε (ή να υποβαθμίζουμε) το πραξικόπημα. Που θεωρείται συνήθως ως
η αιτία της, ενώ δεν ήτο παρά ο φυσικός προπομπός της. Γιατί, ναι, το ιουλιανό έγκλημα
της χούντας και των κυπριακών της πλοκάμων υπήρξε μέρος ενιαίου και αδιαίρετου
σχεδιασμού. Έστω και αν πολλοί από τους άφρονες που ενεπλάκησαν, το αγνοούσαν. Και
παρασυρόμενοι, απέβησαν προγεφυρώματα της προδοσίας που διεπράχθη σε βάρος και
της Κύπρου και του έθνους. Που εσύρθη σ’ εξουθενωτική ταπείνωση.
Είναι άλλωστε γι’ αυτό που ο περιβόητος «Φάκελος της Κύπρου» όχι απλώς δεν έχει
ανοίξει, αλλά και παραμένει επτασφράγιστος. Πέραν όσων αφορούν εκείνα που όλοι
βιώσαμε τις φοβερές εκείνες ώρες και μέρες της αντεθνικής αυτουργίας. Και της οποίας
πρώτο παρεμπιπτόντως θύμα υπήρξε αυτό εν ονόματι του οποίου η προδοσία διεπράχθη:
Η ένωση δηλαδή της Κύπρου με την Ελλάδα, ως διαχρονικός πόθος των κυπριακών
γενεών. Και δεν άνοιξε ο δυσώδης Φάκελος (ούτε και πρόκειται στο ορατό τουλάχιστον
μέλλον) γιατί αυτομάτως θα συνάψει κατ’ άμεσο τρόπο τις δύο φάσεις του σιαμαίου
εγκλήματος κατά της Κύπρου. Αιτιολογώντας κι εν πολλοίς νομιμοποιώντας την τουρκική
επιδρομή. Ως αποτέλεσμα κάποιων ατύπων συμφωνιών (και σιωπηρών συναινέσεων)
της χούντας με την Άγκυρα. Με μεσολάβηση άλλων και κατευθυντηρίων κέντρων ισχύος,
στα πλαίσια ευανάγνωστων υπό τις τότε συνθήκες περιφερειακών σχεδιασμών. Που
αφορούσαν ευρύτερες στρατηγικές, πέραν ιδικής μας εμβέλειας.
Οι επίορκοι της χούντας έπαιξαν την Κύπρο στα ζάρια. Και την έχασαν, ως επέπρωτο.
Αφού η βλακώδης βεβαιότητά των ότι θα έπαιρναν το μεγαλύτερο μέρος, με την Τουρκία
ν’ αρκείται σ’ ένα 20-22%, απεδείχθη φρούδα. Με τη δεύτερη ν’ αποκτά μοναδικό
γεωστρατηγικό προγεφύρωμα και τη χούντα να καταλήγει στον Κορυδαλλό. Χωρίς
όμως, δυστυχώς, τα πράγματα να τελειώνουν εκεί. Γιατί; Γιατί μέσα από τα τετελεσμένα
που εδαφικώς κρεουργούν την Κύπρο και πολιτειακά τη διαιρούν, επιλιπαίνονται και
απορρέουν δυναμικές ολικής αλώσεως...»
Ο άνθρωπός τους στην Αθήνα - Απλώς Α-ΠΙ-ΣΤΕΥ-ΤΟ!!!
Η Ines Zöttl, επικεφαλής της ομάδας των Financial Times της Γερμανίας επί των
διεθνών επαινεί τον ΓΑΠ όπως θα επαινούσε ο ...Ξέρξης τον Εφιάλτη (άσχετα που
αυτή μιλάει για Σίσυφο και Ηρακλή). Η μετάφραση είναι από το tvxs αλλά ήταν τόσο
απίστευτο το ξεμπρόστιασμα της κυβέρνησης που την επαληθεύσουμε κι εμείς:
«...Ναι, οι Έλληνες οδήγησαν την Ευρώπη στο χείλος της καταστροφής. Λίγο πριν τον
γκρεμό όμως ο δράστης γύρισε μετανιωμένος στην κοινωνία. Δεν έσωσε την Ευρώπη το
γιγαντιαίο πακέτο βοήθειας, αλλά η απόφαση της Αθήνας να δεχτεί τα χρήματα. Γιατί,
σε σύγκριση με την τωρινή αγωγή στέρησης, η χρεοκοπία θα ήταν για τους Έλληνες ο
βολικότερος δρόμος. Σχεδόν το 80% των δανείων προέρχονται από το εξωτερικό.
Επομένως, αν γινόταν αναδιάρθρωση του χρέους οι ίδιοι οι Έλληνες θα έβγαιναν σχετικά
‘ατσαλάκωτοι’. Ο μεγαλωμένος στις Η.Π.Α. και στη Σουηδία 58χρονος Παπανδρέου όμως
έχει το πνεύμα του αρχαίου έλληνα ήρωα: Δεν έχεις ευκαιρία, επομένως αξιοποίησέ την.
Και πόσο την αξιοποίησε! Ήδη κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους η κυβέρνηση
πέτυχε τα τρία τέταρτα όσων υποσχέθηκε σε σχέση με τη μείωση του ελλείμματος. Ο
Παπανδρέου και ο Υπ. Οικονομικών του Γιώργος Παπακωνσταντίνου μείωσαν τις δαπάνες
κατά 13% αντί για 4% που τους ζητήθηκε. Το έλλειμμα αναμένεται να συρρικνωθεί στο 8%
του ΑΕΠ, από 13,6% που ήταν πέρσι. Το δήθεν μεγαλύτερο πακέτο λιτότητας στην ιστορία
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, για το οποίο κατέληξε σε συμφωνία η
κυβέρνηση του μεγάλου συνασπισμού με ‘μοναδική αποφασιστικότητα’ - όπως δήλωσε η
Μέρκελ -, φαντάζει γελοίο συγκρινόμενο με το ελληνικό..
Ιδού μερικές ειδήσεις, που περιγράφουν όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα καλύτερα από τους
αριθμούς: Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα είναι αναγκασμένοι να δεχτούν
περικοπές του εισοδήματός τους της τάξης του 20% έναντι του περσινού θέρους. Η βενζίνη
ακρίβυνε κατά 40%, ενώ οι τιμές επίσης ανεβαίνουν. Οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων
μειώθηκαν κατά 64% σε σχέση με πέρσι. Τους προηγούμενους 12 μήνες έκλεισαν 215 από
1252 καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Στους εμπορικούς δρόμους της Σταδίου και της
Πανεπιστημίου κατέβασε ρολά σχεδόν ένα στα τέσσερα μαγαζιά.
(...) Προς το παρόν, ο Παπανδρέου θα παλεύει με την κατάρα της πραγματικής οικονομίας.
Το πρόγραμμα λιτότητας οδηγεί τη χώρα σε βαθιά ύφεση. Έτσι κατά το πρώτο εξάμηνο
τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7% έναντι του προγραμματισμένου στόχου του 15%, μολονότι
η κυβέρνηση αναμορφώνει το δυσλειτουργικό φορολογικό σύστημα και κυνηγά τους
φοροφυγάδες. Αλλά και η δραστική αύξηση του ΦΠΑ δεν μπορεί να κάνει τίποτα, όταν
συγχρόνως μειώνεται η κατανάλωση και καταρρέει ο τουρισμός, επειδή οι απεργίες
τρομάζουν τους τουρίστες. Ήδη τον Ιούλιο η μείωση του ελλείμματος επιβραδύνθηκε.
Έτσι, πολλοί οικονομολόγοι αμφιβάλλουν ότι η Ελλάδα στο τέλος θα τα καταφέρει. Τα
υψηλά spread στις χρηματαγορές απεικονίζουν τον σκεπτικισμό που επικρατεί.
Με το πακέτο βοήθειας η ΕΕ εξαγόρασε λίγο χρόνο για τους Έλληνες και κυρίως για την
ίδια. Ο Παπανδρέου τηρεί πιστά τη συμφωνία. Γι’ αυτό τώρα είναι η σειρά του Eurogroup.
Πρέπει να μειώσει αισθητά το επιτόκιο του 5%, που απαιτεί από τους Έλληνες. Διαφορετικά,
μετά το τέλος της τριετίας, θα έχει μπροστά της τη χρεοκοπία.
Γιατί ένα πράγμα είναι σαφές: Αυτός είναι ο άνθρωπός μας, εκεί στην Αθήνα. Δεύτερη
ευκαιρία δεν θα υπάρξει.»
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Οἱ ἰσραηλινοί φονιάδες δικαιώνονται
Θυµᾶστε τόν 22χρονο Βρετανό
φωτογράφο Τόµ Χάρνταλ, πού τό
2003 ἕνας ἰσραηλινός στρατιώτης
τόν σκότωσε στή Ράφα τῆς
Γάζας; Ἦταν µία ἀπό τίς ἱστορίες
µοναδικῆς βαρβαρότητας πού προσφέρει στήν ἀνθρώπινη ἐµπειρία
τό σιωναζιστικό µόρφωµα: ἕνας
νέος πού συνοδεύει τά παιδιά τῶν
Παλαιστινίων στά χωριά τους γιά
νά µήν τά σκοτώσουν οἱ στρατιῶτες
τῆς Κατοχικῆς δύναµης, δέχεται
µία σφαῖρα στό κεφάλι καί µετά
ἀπό 9 µῆνες σέ κῶµα, πεθαίνει.
Οὐδείς συλλαµβάνεται καί µετά
ἀπό δυό χρόνια ταξείδια κι ἀγῶνες
τῶν γονέων τοῦ νεκροῦ Τόµ, ὁ
στρατιώτης Ταγίς Χαΐµπ καταδικάζεται σέ 8 χρόνια φυλάκιση.
Τόν προηγούµενο λοιπόν µήνα
ἀνακοινώθηκε ὅτι ὁ Χαΐµπ θά
ἀφεθεῖ τελικά ἐλεύθερος ἐντός
τοῦ Αὐγούστου, τρία χρόνια πρίν
τή λήξη τῆς ποινῆς του! Ποιό εἶναι
τό σαφές µήνυµα τοῦ Ἰσραήλ
πρός τόν στρατό του; «Σκοτῶστε
ἐλεύθερα, δέν θά γίνει καί τίποτε
σοβαρό...» Ἡ οἰκογένεια τοῦ
Τόµ διαµαρτυρήθηκε γιά τήν
ἰσραηλινή στάση µά καί γιά ἐκείνη
τῆς βρετανικῆς κυβέρνησης πού
περιορίζεται σέ σχόλια γιά τήν
«τραγωδία» τῶν Χάρνταλ. Ὁ
πατέρας τοῦ Τόµ, µιλώντας στόν

βρετανικό Τῦπο δήλωσε πώς τό
πρόβληµα δέν εἶναι ὁ φυσικός
δράστης καί ἡ ἀπελευθέρωσή
του, µά ἡ πολιτική πού πρέπει νά
ἐξασφαλίσει ὅτι θά πάψουν οἱ φόνοι
πολιτῶν. Αὐτό πού βεβαιώνουν
οἱ στατιστικές τῆς ἰσραηλινῆς
ὀργάνωσης B’Tselem, αὐτό πού
γράφει ἡ Διεθνής Ἀµνηστεία (“ἡ
σοκαριστική ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ
ἰσραηλινοί στρατιῶτες σκοτώνουν
κάθε βδοµάδα πολίτες στή Γάζα,
µέ σχεδόν ἀπόλυτη ἀτιµωρησία”),
αὐτό πού µαρτυροῦν ἔντιµοι
Ἑβραῖοι εἰρηνιστές: ὁ Ραφαέλ
Κοέν ἦταν µαζί µέ τόν Χάρνταλ τή
µέρα πού χτυπήθηκε καί κατέθεσε
ὅτι «στόν δρόµο ἀκριβῶς πού
πυροβολήθηκε ὁ Τόµ, δυό παιδιά
εἶχαν πυροβοληθεῖ λίγες µέρες
πρίν. Γιαυτό ἤµασταν ὅλη ἡ ὁµάδα
ἐκεῖ, γιά νά διαµαρτυρηθοῦµε
γιά τίς σφαῖρες κατά παιδιῶν πού
παίζουν ἔξω ἀπό τά σπίτια τους»!
Καί ἡ νοσοκόµα Ἄλις Κόη, πού
ἦταν ἐπίσης παρούσα, δηλώνει
πώς ὁ φονιάς ἦταν ἁπλῶς µέρος
«µιᾶς κουλτούρας ἀτιµωρησίας
πού µαθαίνει σέ γενιές Ἰσραηλινῶν
ὅτι οἱ Ἄραβες τούς µισοῦν καί εἶναι
ὑπάνθρωποι. Μετά τούς δίνουν
ὅπλα καί ξέρουν ὅτι σκοτώνοντας
Παλαιστίνιους θά τή γλυτώσουν».
Τί ἄλλο νά προσθέσουµε ἐµεῖς;

Τράπεζα, ὅπως Καζίνο
Διαβάσαµε τά κέρδη τοῦ 1ου τριµήνου τοῦ 2010 τῶν µεγάλων τραπεζῶν
καί ἐντυπωσιαστήκαµε ἀπό τήν εἰκόνα. Ὄχι τόσο ἀπό τό σύνολο ὅσο
ἀπό τήν ἀναλογία τῶν κερδῶν πού ἀπεκόµισαν µέσῳ κερδοσκοπικῶν
κι ἐµπορικῶν δραστηριοτήτων. Προσέξτε τά νούµερα (σέ δισ. $):
Goldman Sachs 4,9 / 0,3 - J.P. Morgan 3,9 / 0,6 - Deutsche Bank 3,6 / 0,2
- Barclays 2,2 / 0,5. Μέ λίγα λόγια οἱ ἐµπορικές τους δραστηριότητες
εἶναι ἀµελητέες µπροστά στήν κονόµα ἀπό τόν τζόγο καί λειτουργοῦν
µόνον ὡς πρόσχηµα ἔναντι τῶν κυβερνήσεων ὅταν οἱ τράπεζες αὐτές
ἐκβιάζουν τά κράτη γιά τήν «διάσωσή» τους! Ἄραγε τί πρέπει νά γίνει
ἀκόµα ὥστε νά ἀνατραπεῖ ἡ πρό δεκαετίας ἐπαίσχυντη ἀπόφαση γιά
συγχώνευση ἐπενδυτικῶν καί ἐµπορικῶν τραπεζῶν;

Τό Γκουαντάναµο
καλά κρατεῖ
Στίς 12 Ἰουλίου ὁ 23χρονος πλέον
Ὀµάρ Κάντρ ἔδειξε ὄχι µόνο ὅτι
πλέον ἔγινε ἄνδρας ἀλλά καί
ἔδωσε µάθηµα ἀξιοπρέπειας καί
τόλµης στούς ΗΠΑνθρώπους τοῦ
Γκουαντάναµο. Πρόκειται γιά τό
15χρονο παιδί πού συνελήφθη µέ
2 διαµπερῆ τραύµατα στό στῆθος
στό Ἀφγανιστάν, µεταφέρθηκε
στήν κακόφηµη βάση τῶν ΗΠΑ
στήν Κούβα καί ἐκτίει ποινή 30
(ἀκόµη) χρόνων γιά ἐπίθεση κατἀ
Ἀµερικανῶν στρατιωτῶν καί γιά
τόν θάνατο ἑνός γιατροῦ.
Ὁ Κάντρ λοιπόν, πού δηλώνει
ἀθῶος (ἄν καί εἶχε σαφῶς δικαίωµα
ἄµυνας στούς ξένους εἰσβολεῖς),
ἔχει καναδική ὑπηκοότητα κι
ἀποτελεῖ τήν γνωστότερη ἴσως
περίπτωση
κρατουµένου
στό
Γκουαντάναµο, ἔφτυσε στά µοῦτρα
τήν Κατοχική δύναµη, ἀρνούµενος
νά ζητήσει χάρη, κάτι πού θά τοῦ
ἐπέτρεπε νά ἀφεθεῖ ἐλεύθερος σέ
5 χρόνια. «Δέν θά δεχθῶ καµµία
προσφορά γιατί θά ἔτσι θά ἔδινα
στήν ἀµερικανική Κυβέρνηση µιά

δικαιολογία γιά τά βασανιστήρια
καί τήν βαναυσότητά της σέ βάρος
µου ὅσο ἤµουν παιδί», ἦταν ἡ
ἀπάντησή του. «Πῶς νά ζητήσω
δικαιοσύνη ἀπό µία διαδικασία
πού δέν τήν προσφέρει;» ρώτησε
ἀπευθυνόµενος στόν Στρατοδίκη
συνταγµατάρχη Πάτρικ Πάρις.
Ἔτσι, ἡ δίκη του ξανάρχισε στίς 10
Αὐγούστου.
Εἶναι πάντως πραγµατικά θλιβερό, νά βλέπεις ἕναν Ὀµπάµα πού
ὄχι µόνο δέν ἔκλεισε τό Γκουαντάναµο (τό ὁποῖο ἀποδοκίµαζε
προεκλογικά) ἀλλά δέν µπορεῖ
οὔτε µία ἐπικοινωνιακή παρέµβαση νά κάνει - π.χ. σέ µία τέτοια
κραυγαλέα περίπτωση. Εἴπαµε,
«ἐνεργούµενο», ἀλλά ὄχι κι ἔτσι!!!
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Ὁ Τόνυ καί τά βραβεῖα του
Τό καλοκαιράκι πού διανύουµε
ἦταν πράγµατι παραγωγικό γιά τόν
Βρετανό τ. πρωθυπουργό Τσάρλς
Ἄντονυ Μπλαίρ. Ναί, γιά κείνη τήν
αἱµοδιψή µεγαλοκουράδα λέµε, τόν
σύντροφο ἐν ὅπλοις τοῦ Μπούς καί
ἐν λόγοις τοῦ ...ΓΑΠ («Ἐργατικός»,
γάρ). Ἀπό τότε πού ξεκουµπίστηκε
ἀπό τήν Ντάουνινγκ Στρήτ, ἔχουν
χεστεῖ νά τόν βραβεύουν οἱ ἀνά τή
γῆ κοπρίτες.
Στίς 30 Ἰουνίου τοῦ
ἀπονεµήθηκε (γιά
2η φορά, ἀφοῦ τό
εἶχε ξαναπάρει τόν
Γενάρη τοῦ 2009
ἀπό τόν Μπούς)
τό
«Μετάλλιο
Ἐλευθερίας»
τοῦ
National
Constitution Center
στίς ΗΠΑ καί στίς
10 Ἰουλίου ἕνα
ὁµώνυµο µετάλλιο
τοῦ ἀπονεµήθηκε
στό Κόσοβο.
Τό
ἀµερικάνικο
βραβεῖο
συνοδευόταν ἀπό 100.000 δολάρια
καί ἀπό ἐπαίνους τοῦ Κλίντον καί τοῦ
προέδρου τοῦ ρουφιανοϊδρύµατος,
Δαβίδ Ἔισνερ. Αὐτός ὁ τελευταῖος
(µαντέψατε τήν ἐθνοθρησκευτική

του ρίζα;) προσέξτε τί εἶπε γιά τόν
σήριαλ κίλερ πού βράβευσε: «Ὁ
Τόνυ Μπλαίρ προήγαγε σηµαντικά
τήν ἐπέκταση τῆς ἐλευθερίας, τῆς
αὐτοδιοίκησης, τῆς ἰσότητας καί
τῆς εἰρηνικῆς συνύπαρξης. Αὐτό τό
βραβεῖο ἀναγνωρίζει τήν ἀφοσίωση
καί τήν ἐπιτυχία του στήν οἰκοδόµηση
κατανόησης µεταξύ ἐθνῶν καί στήν
δηµιουργία στέρεων λύσεων σέ περι-

οχές συρράξεων». Ὄχι, δέν γράφουµε
καί τήν ἀπάντηση τοῦ Μπλαίρ, µήν
παίζουµε µέ τό στοµάχι σας...
Κάπως ἔτσι τόν προσφώνησαν καί
στήν Ἱερουσαλήµ τόν Φλεβάρη
τοῦ 2009, ὅταν πῆρε τό βραβεῖο τοῦ

ἑβραϊκοῦ ἱδρύµατος Dan David (κι
ἕνα ἑκατοµµύριο δολάρια): «γιά τήν
ἀκλόνητη ἀποφασιστικότητά του καί
τήν ἠθικά τολµηρή του ἡγεσία».
Πέντε µῆνες µετά τσέπωσε στή χώρα
του τό βραβεῖο Fenner Brockway
γιά τόν ρόλο του στήν κατεύθυνση
τῆς παγκόσµιας δικαιοσύνης καί
ἀσφάλειας!
Τό καλύτερο ὅµως ἦταν στό
Κόσοβο. Ἐκεῖ, στόν παράδεισο τοῦ
ναρκεµπορίου καί τῆς ἐγκληµατικότητας πού ἔστησαν οἱ νατοϊκές
βόµβες, ὑπάρχουν δρόµοι µέ τό
ὄνοµά του, ἡ κεντρική πλατεία τῆς
Πρίστινας λέγεται Μπλαίρ, ἡ πόλη
ἦταν γεµάτη ἀφίσες µέ τή φάτσα
του (καί λεζάντα «Ἕνας ἡγέτης.
Ἕνας φίλος. Ἕνας Ἥρωας») καί τό
βραβεῖοτοῦ τό ἀπένειµε ὁ «πρόεδρος»
τῆς χώρας, Φατµίρ Σεϊντίου. Στήν
ἀπονοµή παρέστησαν 9 παιδιά, 9 ἐτῶν
ὅλα, πού λέγονται ... Τονυµπλαίρ! Τά
ὀνόµασαν ἔτσι οἱ πατεράδες τους
πρός τιµήν τοῦ βοµβαρδιστῆ τῶν
Σέρβων. Τά παιδιά τραγούδησαν
στήν τελετή τό “We are the World”
κι αὐτός ἐπανέλαβε πώς ἔπραξε τό
σωστό καί δέν ἔχει µετανιώσει γιά
κάτι. Βέβαια δέν διαθέτει ἀκόµα
τρίµετρο µπρούτζινο ἄγαλµα στήν
Πρίστινα, ὅπως ὁ Κλίντον, ἀλλά ἴσως
νά ἀποκτήσει στό µέλλον. Ἴσως µετά
τό Νόµπελ Εἰρήνης...
Κ.Κ.

Φωνή βοώντων
ἐν τῷ Κογκρέσῳ
Οἱ µέ διαφορά φωτεινότερες ἐξαιρέσεις µεταξύ
τῶν µελῶν τοῦ Κογκρέσου, ὁ Δηµοκρατικός Ντένις
Κουσίνιτς καί ὁ Ρεπουµπλικανός Ρόν Πώλ εἰσήγαγαν
πρός συζήτηση στή Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων
ψήφισµα ἀπευθυνόµενο στόν Πρόεδρο Ὀµπάµα,
ζητώντας του νά ἀποσύρει τά ἀµερικανικά
στρατεύµατα ἀπό τό πακιστανικό ἔδαφος. Δέν εἶναι
σύµπτωση πώς σέ πρόσφατες δηµοσκοπήσεις τό
60% τῶν Πακιστανῶν βλέπουν τίς ΗΠΑ ὡς ἐχθρό
καί µόλις τό 10% ὡς φίλο, ἐνῷ οἱ 2 στούς 3 ζητᾶνε
τήν ἀπόσυρση τῶν γιάνκηδων ἀπό τό γειτονικό
Ἀφγανιστάν.
«Ξέρουµε ὅτι δυνάµεις τῶν ΗΠΑ δροῦν µυστικά
ἐντός τοῦ Πακιστάν, χωρίς ἔγκριση τοῦ Κογκρέσου.
Ἐσχάτως µάθαµε ἀπό ἄρθρο στή Wall Street Journal
ὅτι οἱ ΗΠΑ ἐµπλέκονται σέ µιά καλυµένη στρατηγική
αὔξησης τῶν στρατευµάτων µας, προσπαθώντας νά
πείσουµε τό Πακιστάν νά ἀποδεχθεῖ τήν παρουσία
µας αὐτή. Πρόκειται γιά καταπάτηση τοῦ Ψηφίσµατος
τοῦ 1973 γιά τά ἀντιµαχόµενα µέρη καί εἶναι καθῆκον
µας νά ἀντιδράσουµε ὡς µέλη τοῦ Κογκρέσου», εἶπε ὁ
Kucinich. «Ὁ Στρατός µας ἔχει αὐξήσει σηµαντικά τήν
δραστηριότητά του στό Πακιστάν, µέ στρατεύµατα
καί ἐπιθέσεις µή ἐπανδρωµένων ἀεροσκαφῶν, σέ
µιά στιγµή πού σύµφωνα µέ τή CIA ἐλάχιστα µέλη
τῆς al-Qaeda βρίσκονται στή χώρα. Αὐτή ἡ αὔξηση
ἔχει ἐλάχιστη σχέση µέ τήν προστασία τῶν ΗΠΑ
καί στή πραγµατικότητα δηµιουργεῖ περισσότερους
ἐχθρούς ἀπ’ ὅσους νικᾶ. Ἡ Κυβέρνηση, ὅπως καί ἡ
προηγούµενη, χρησιµοποιεῖ ὅπως θέλει τή γλῶσσα
τοῦ ἀρχικοῦ ψηφίσµατος µετά τήν 11η Σεπτεµβρίου,
γιά ἕναν εὐρύτερο περιφερειακό πόλεµο καί τό
Κογκρέσο κάθεται σιωπηλό στήν ἄκρη. Αὐτό πρέπει
νά σταµατήσει», εἶπε ὁ Paul.
Εἶναι πράγµατι καιρός κάποιος νά πεῖ µιά λέξη
ἀληθείας στό πολιτικό σκηνικό τῶν ΗΠΑ, γιά τίς
προεκλογικές ὑποσχέσεις καί τίς µετεκλογικές
πράξεις τοῦ ...νοµπελίστα τῆς Εἰρήνης. Ἡ πρωτοφανής διαρροή 91.000 ντοκουµέντων γιά τόν πόλεµο
στό Ἀφγανιστάν (2004-2010) στήν ἱστοσελίδα
WikiLeaks (25/7), πού φωτίζει πλῆθος ἐγκληµάτων
πολέµου, δίνει τήν καλύτερη ἀφορµή γιά ἕναν
διάλογο - ἔστω καί µέ µή ἀκούοντες.

Αυτός ο αμερικανοφοβικός Τσάβες καταγγέλει τις πτήσεις
των Awacs των ΗΠΑ από τις Ολλανδικές Αντίλλες (20-40
χλμ από τις ακτές της Βενεζουέλας). Μα βρε χαζέ, αυτές
γίνονται κατά των εμπόρων κοκαΐνης, τι φαντάστηκες; Αν
ήταν αλλιώς θα έδιναν προ δεκαετίας οι Ολλανδοί το ΟΚ;
Άντε, και δέξου Πρέσβη τον Πάλμερ που εξετράπη λίγο...

Εἴµαστε ὅλοι Οὗγγροι!
Ὁ νέος κεντροδεξιός
Οὗγγρος
πρωθυπουργός, Βίκτορ Ὄρµπαν,
ἄν καί σεσηµασµένος
ἱµάντας τοῦ συστήµατος,
φορολογεῖ
τούς
τραπεζίτες καί κόβει
τόν µισθό τους ἀντί
ν’
ἀκολουθήσει
τή
συνταγή του ΔΝΤ γιά
νέα ἀντιλαϊκά µέτρα. Μέ τόν τρόπο αὐτόν δηλώνει
ὅτι θά ἐξοικονοµήσει τά χρήµατα πού τό ΔΝΤ τοῦ
ζητάει νά µαζέψει ἀπό τόν ἤδη στιµµένο οὑγγρικό
λαό. Ὅµως τά κοράκια διεθνῶς τοῦ ρίχνονται γιατί
δίνει τό κακό παράδειγµα σέ ἄλλους...
Αὐτά στή Βουδαπέστη. Στήν Ἀθήνα ἄραγε τί
γίνεται; Πόσους φόρους καλοῦνται νά πληρώσουν
οἱ τράπεζες; Ἄ, ἐδῶ ἀντιθέτως τούς δίνουµε ἄλλα 25
δισ. εὐρώ, γιατί (κατά τόν Παπακωνσταντίνου) τό
θέτει ὡς προϋπόθεση ἡ τρόικα γιά τήν ἐκταµίευση
τῆς δεύτερης δόσης! Τό ὅτι οἱ στρόφιγγες
χορηγήσεων µένουν κλειστές καί τά ἐπιτόκια
δανεισµοῦ σκαρφαλώνουν σέ
τοκογλυφικά
ἐπίπεδα, βεβαίως δέν τόν ἀπασχολεῖ...

Διεθνές Δικαστήριο:

Νόμιμη η ανεξαρτησία
του Κοσόβου!

Η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου δεν παραβιάζει το διεθνές
δίκαιο, έκρινε με ψήφους 10-4 (o Kινέζος
δεν ψήφισε) το Διεθνές Δικαστήριο της
Χάγης.
Η (μη δεσμευτική) απόφαση όχι μόνο
αποτέλεσε κόλαφο για την σερβική
κυβέρνηση που προσέφυγε στην διεθνή
«δικαιοσύνη» μα κι αποτελεί νομικό όπλο
για κάθε λογής αποσχιστικά κινήματα
ανά τον κόσμο (ακόμα κι αν - όπως λέει
ο Ν. Κοτζιάς - διαχωρίζει την περίπτωση
από εκείνη της Κύπρου, κάτι που η
Ελλάδα το αφήνει ανεκμετάλλευτο). Το
σκεπτικό έμεινε στο τυπικό της δήλωσης
ανεξαρτητοποίησης και δεν αποφάνθηκε
επί του δικαιώματος απόσχισης, πόσο
μάλλον στις συνθήκες, δηλαδή στις
ναζιστικού τύπου ΝΑΤΟικές βόμβες,
που διαμόρφωσαν αυτό το αποτέλεσμα.
Επίσης δεν ελέχθη τίποτε για τα
δικαιώματα της σερβικής μειονότητας
στο Κόσοβο, που έχουν κουρελιαστεί υπό
τις ευλογίες της διεθνούς Κυνότητας.
Την απόφαση χαιρέτισαν οι ΗΠΑ, οι
Κοσοβάροι και άλλοι γνωστοί οπαδοί
του διεθνούς δικαίου. Αξίζει όμως να δει
κανείς το ποιοι ήταν αυτοί οι 9 αξιότιμοι
δικαστές που ψήφισαν αυτήν την
αλητεία, που μας επιστρέφει στην προ
Νυρεμβέργης εποχή. Βλέπουμε λοιπόν
ότι στους 9 ήταν ένας Αμερικανός, ένας
Άγγλος, ένας Γερμανός, ένας Γάλλος,
ένας Ιορδανός, ένας Νεοζηλανδός,
ένας Ιάπωνας, ένας Μεξικανός, ένας
Βραζιλιάνος κι ένας ...Σομαλός! Δηλαδή
οι 4 ήταν από τις χώρες που σχεδίασαν
και διέπραξαν το έγκλημα, ένας από
τη Βρετανική Κοινοπολιτεία, τρεις
από χώρες - ακόλουθους της Δύσης κι
ένας από μια χώρα σπαρασσόμενη και
με κυβέρνηση ανύπαρκτη (Σομαλία).
Σημειωτέον ότι όλοι αυτοί προέρχονται
από χώρες που έχουν ήδη αναγνωρίσει
το Κόσοβο (σύμπτωση;). Μόνο η ψήφος
της Βραζιλίας - ίσως και του Μεξικού
- θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Από την
άλλη ψήφισαν όχι οι εξής 4: ο Ρώσος, ο
Σλοβάκος, ο Μαροκινός κι ο δικαστής
από τη Σιέρα Λεόνε, ενώ ο Κινέζος
απείχε.
Ποιά ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης
Τάντιτς; Θα συνεχίσει υποτίθεται τον
αγώνα στον ΟΗΕ και ζητά διάλογο με
την Πρίστινα για κάθε λύση πλην της
ανεξαρτησίας (τη στιγμή που οι Αλβανοί
την θεωρούν πιο δεδομένη από ποτέ)! Δεν
διαθέτει προφανώς ίχνος αξιοπρέπειας
και μετά από μία τέτοια ήττα κάνει σαν να
μη συνέβη τίποτε. Αυτά είναι τα επίχειρα
της λογικής των «μονοδρόμων». Όταν
για χρόνια διακηρύσσεις ότι η Δύση και η
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μόνη διέξοδος
για τη χώρα, όταν ψάχνεις τη σωτηρία
σου μεταξύ των δημίων σου, όταν δίνεις
δουλειές στη χώρα που πρώτη απ’ όλες
αναγνώρισε το Κόσοβο (και είναι και
παραδοσιακή σου αντίπαλος) και την
αφήνεις να αλωνίζει στο έδαφός σου
- μιλώ για την Τουρκία, φυσικά - ποιος
περιμένεις να σε σεβαστεί και να σε
βοηθήσει; Τα ίδια ερωτήματα βεβαίως
αφορούν και την δική μας, παρόμοια εν
πολλοίς, περίπτωση. Θα συνετίσει αυτή η
προστυχιά της Χάγης τους κυβερνώντες
μας, που υπό την απειλή της νεοθωμανίας
θέλουν να αναγάγουν το συγκεκριμένο
Δικαστήριο σε ύστατο κριτή κάθε ίχνους
της εθνικής μας κυριαρχίας;
Κ.Κ.
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Ὁ αἱρετικός Ὄλιβερ...
Ἄλλο ἕνα κροῦσµα ἀπείθειας στόν χῶρο τοῦ
Χόλλυγουντ πατάχθηκε δεόντως καί ἡ θρησκεία
τοῦ «Ὁλοκαυτώµατος» καλά κρατεῖ. Μετά
τόν Μάρλον Μπράντο, τόν Μέλ Γκίµπσον καί

µερικές ἀκόµη περιπτώσεις λιγότερο γνωστῶν
ἱερόσυλων, ἦταν ὁ Ὄλιβερ Στόουν πού ὄχι
µόνο µίλησε γιά τόν «ἔλεγχο τῶν ΜΜΕ» ἀπό
τόν περιούσιο λαό ἀλλά τόν συνέδεσε καί µέ
τήν διαστροφή τῆς ἱστορίας τοῦ Β΄ Παγκοσµίου
Πολέµου, µέ τήν ἰσχύ τοῦ ἑβραϊκοῦ λόµπυ στίς
ΗΠΑ, κτλ. Κανονική ἱεροσυλία, δηλαδή!
Ἄρχισε λοιπόν ὁ Στόουν (τοῦ ὁποίου ὁ
πατέρας ἄς σηµειωθεῖ πώς εἶναι Ἑβραῖος) νά
λέει σέ συνέντευξή του στούς λονδρέζικους
Sunday Times καί στήν The Telegraph γιά τά
δεκάδες ἑκατοµµύρια θύµατα τῆς Ρωσίας στό
πόλεµο, γιά τήν βοήθεια πού δόθηκε στόν
Χίτλερ ἀπό βιοµήχανους τῆς Ἀµερικῆς, τῆς
Βρετανίας καί τῆς Γερµανίας... Πράγµατα πού
«δέν εἶναι πολύ γνωστά», κατά τή γνώµη του,
«λόγῳ τῆς ἑβραϊκῆς κυριαρχίας στά ΜΜΕ»,
καί γενικότερα λόγῳ τοῦ ἀκάµατου ἑβραϊκοῦ
λόµπυ πού «ἔχει γαµ.... τήν ἐξωτερική πολιτική

τῶν ΗΠΑ». Τά βασικά, δηλαδή.
Φυσικά ὅλα τοῦτα δέν ἔµειναν ἀναπάντητα,
ἀλλά ...ἐπιβεβαιώθηκαν. Πρώτη τοῦ ὅρµηξε
ἡ καθ’ ὕλιν (καί ...καθ’ ἱλύν) ἁρµόδια AntiDefamation League. Διά στόµατος Ἀβραάµ
Φόξµαν ἀπεφάνθη γιά τόν συνωµοσιολογικό
του χαρακτήρα, γιά τά ἀντισηµιτικά στερεότυπα,
τούς σταθερούς µύθους γιά τήν ἑβραϊκή
ἐπιρροή κτλ. Ἀκολούθησε ὁ ἰσραηλινός
ὑπουργός Ὑποθέσεων τῆς Διασπορᾶς YuliYoel Edelstein, πού χαρακτήρισε τά σχόλια
τοῦ Στόουν «ρατσιστικά, ἀντισηµιτικά κι
ἀρρωστηµένα». Θυµήθηκε τά «Πρωτόκολλα
τῶν Σοφῶν τῆς Σιών», µίλησε γιά
τήν «ἄγνοια» τοῦ σκηνοθέτη καί τήν
«δαιµονοποίηση τῶν Ἑβραίων» καί τόνισε
τούς κινδύνους γιά νέο κῦµα ἀντισηµιτισµοῦ
καί ...«ἀντιῑσραηλισµοῦ» (ναί, κι αὐτό παίζει
τελευταίως!) πού θά µποροῦσε νά βλάψει
κοινότητες καί ἄτοµα τῆς συγκεκριµένης
καταγωγῆς.
Δέν παρακολουθήσαµε ποιοί ἄλλοι τοῦ τήν
πέσανε, ἀλλά πάντως δέν ἄργησε καί ἡ δήλωση
λύπης καί µετανοίας πού συνηθίζεται σέ
τέτοιες περιπτώσεις. Ὁ Στόουν ἀπολογούµενος
µίλησε γιά «ἀδέξιες συνδέσεις» πού ἔκανε γιά
τό «ὁλοκαύτωµα» καί παρέθεσε 2-3 προτάσεις
πού µᾶλλον τοῦ δόθηκαν γραπτῶς: «οἱ Ἑβραῖοι
προφανῶς δέν ἐλέγχουν τά ΜΜΕ ἤ ὁποιανδήποτε
ἄλλη βιοµηχανία*. Τό γεγονός ὅτι τό Ὁλοκαύτωµα
εἶναι ἀκόµα πολύ σηµαντικό, ζωτικό καί τρέχον
θέµα σήµερα, ὀφείλεται στήν πραγµατικότητα
στήν σκληρή δουλειά µιᾶς εὐρείας συµµαχίας
ἀνθρώπων ἀφιερωµένων στή µνήµη αὐτῆς τῆς
θηριωδίας - καί ἦταν θηριωδία».
Πάει κι αὐτός. Ὁ ἑπόµενος τώρα...
Κ.Κ.
* Χάααααα χά χά χά, ίιιιχιχιχιχι, ουάχαχαχαχα
- πῶς τό εἶπε;;;!!! - χάχάχάχά, οὐάχαχαχαχα!!!

...κι ὁ ἄτυχος Δαρεῖος

Δέν εἶναι ὅµως ὅλοι οἱ τολµητίες τόσο τυχεροί.
Κι ἄν ὁ Στόουν ψιλογρατζουνήθηκε, ὁ Πολωνός
ἱστορικός Δαρεῖος Ράτατζακ πλήρωσε µέ τή ζωή του
τήν ἀµφισβήτηση τοῦ ὁλοκαυτωµατικοῦ µύθου. Ὁ
Ράτατζακ δίδασκε στό Πανεπιστήµιο τοῦ Ὄπολε
ἀπό τό 1988 µέχρι τό κρίσιµο βῆµα πού ἔκανε τό
1999, ὅταν ἐξέδωσε τό πόνηµά του «Ἐπι-κίνδυνα
θέµατα». Παρότι σηµείωνε προλογικά ὅτι γνώριζε
τόν πόλεµο πού θά συναντήσει, ὑπερίσχυε ἡ
ἀνάγκη του νά µιλήσει ἔξω ἀπό τό ἐπιβεβληµένο
πλαίσιο τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας. Νά µελετήσει
τό παρελθόν τῆς χώρας του καί νά σχολιάσει τό
ὄργιο τῶν ψεµµάτων καί τῆς προπαγάνδας γιά τό
Ἄουσβιτς, τούς θαλάµους ἀερίων κτλ κτλ. Καί ναί
µέν στά δικαστήρια τά ψιλοκατάφερε (ἡ ἄρνηση
τοῦ «Ὁλοκαυτώµατος» διώκεται ποινικά καί στήν
Πολωνία), ὅµως τοῦ χύµηξε ὅλη ἡ κανιβαλική
ἀγέλη (Κέντρο Σιµόν Βίζενταλ, ἰσραηλινή πρεσβεία,
µουσεῖο Ἄουσβιτς, κατεστηµένα ΜΜΕ...), διώχτηκε
ἀπό τό Πανεπιστήµιο, ἔµεινε ἄνεργος, χώρισε,
καταστράφηκε. Στίς 11 Ἰουνίου τό πτῶµα τοῦ ἄτυχου
Δαρείου βρέθηκε σέ ἀποσύνθεση σέ ἕνα αὐτοκίνητο
σέ πάρκιγκ, µέ σαφεῖς ἐνδείξεις φόνου.

ΟΙ «ΜΑΝΕΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ» ΖΗΤΑΝΕ ΔΙΚΑΙΩΣΗ
Η Αϊσέ Χουρ γράφει στην τουρκική «Ταράφ»
(27/6/10) όσα συστηματικά αποκρύπτει ο
δουλόφρων αθηναϊκός Τύπος:
Σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν μόνο
οι νεκροί στις συγκρούσεις. Υπάρχουν
και οι «αγνοούμενοι». Για παράδειγμα
ο Χουσεΐν Μορσουμπούλ στις 18-91980 συνελήφθη στο σπίτι του από
μια ομάδα Στρατοχωροφυλακής και
Ασφάλειας. Ακολούθως και ο πατέρας
του μεταφέρθηκε στο Τμήμα. Και οι δύο
βασανίστηκαν σκληρά. Ο πατέρας ήταν
τυχερός, αφέθηκε ελεύθερος. Μια μέρα
ένας υπάλληλος είπε στον πατέρα πως «ο
γιός σου το έσκασε». Ο πατέρας είχε πει
πως «από εκεί όχι άνθρωπος, αλλά ούτε
πουλί δεν είναι δυνατόν να φύγει» αλλά
δεν μπόρεσε να πείσει κανέναν. Ο Χουσεΐν
30 χρόνια τώρα δεν υπάρχει.
Η οικογένεια του Χαϊρετίν Ερέν έμαθε
από τους φίλους του ότι στις 21-10-1980
συνελήφθη από τις δυνάμεις Ασφαλείας
στην Κωνσταντινούπολη. Όλο αγωνία
πήγαν στην αστυνομική διεύθνση στο
Γκαϊρέτεπε. Από τους υπαλλήλους εκεί
όμως μια κουβέντα άκουσαν: «Δεν είναι σε
εμάς»! Η οικογένεια είπε πως το αυτοκίνητο
του Χαϊρετίν ήταν σταματημένο μπροστά
στην πόρτα της Αστυνομίας. Την επόμενη
μέρα και το αυτοκίνητο εξαφανίστηκε. 30
χρόνια πάνε, καμμία είδηση ούτε από τον
Χαϊρετίν, ούτε από το αυτοκίνητο.
Τον Ιανουάριο του 1989 βγήκαν φήμες πως
κάποιοι στην πόλη Σίιρτ είδαν σκυλιά με
ανθρώπινα πόδια στο στόμα τους. Υπήρξαν
κάποιοι που είδαν στρατιωτικά οχήματα
να πετάνε πτώματα στο σκουπιδότοπο του

ρέματος Χασάπηδων. Ο δημοσιογράφος
Γκιουνάι Ασλάν, που μυστικά έκανε
έρευνες στην περιοχή, το 1989 προσέφυγε
στην εισαγγελία της πόλης Σίιρτ. Με βάση
τα λεγόμενα του Ασλάν, 72 άτομα που
πέθαναν είτε στην διάρκεια της κράτησης
είτε στην απεργία πείνας θάφτηκαν σε
αυτόν τον χώρο. Στις πρώτες έρευνες που
έγιναν μετά από την πίεση του SHP και
του Τύπου, βρέθηκαν κάποια κόκκαλα και
κάποια τεμάχια ρούχων. Το 1991 ο τότε
υπουργός Εσωτερικών Αμπντουλκαντίρ
Ακσού παραδέχτηκε πως εξήχθησαν
12 πτώματα από την περιοχή. Όμως ο
εισαγγελέας αρνήθηκε τη συνέχιση της
έρευνας λέγοντας πως πρόκειται για «θέμα
γοήτρου του κράτους». Το ρέμα περιμένει
ακόμα να ανοιχτεί.
Ο Κενάν Μπιλγκίν συνελήφθη σε στάση
λεωφορείου στις 12-9-1994 στην Άγκυρα.
Όμως αυτό δεν το είπε η Αστυνομία,
το είπαν αυτοί που τον είδαν στην
Αντιτρομοκρατική της Άγκυρας. Σύμφωνα
με τα εξιστορηθέντα φώναζε «22 μέρες
εδώ είμαι, θα με χάσουν». Στην οικογένειά
του έδιναν πάντα την ίδια απάντηση: «Δεν
είναι σε εμάς». Ακόμα δεν υπάρχει…
Ο 61χρονος Ναζίμ Γκιουλμέζ στις 14-101994 μετά από έρευνα προσήχθη από την
Στρατοχωροφυλακή για ανάκριση. Δίπλα
του υπήρχαν ακόμα τρία άτομα. Αργότερα
εκείνα αφέθησαν ελεύθερα, αλλά από τον
Ναζίμ Γκιουλμέζ κανέναν νέο έκτοτε. Οι
μαρτυρίες του μουχτάρη και των χωρικών
δεν ωφέλησαν. Η απάντηση του κράτους
στάνταρ: «Δεν είναι σε εμάς!» Τα λόγια
του κράτους είχαν συνέπεια, ο Ναζίμ
ακόμα εξαφανισμένος…

Ο 44χρονος Μεχμέτ Οζντεμίρ στις
29-1-1997 συνελήφθη από άτομα με
ασύρματους στο χέρι, στο ζωοπάζαρο
του Ντιαρμπακίρ. Στην οικογένεια του,
που πήγε στην Αστυνομία, είπαν «τίποτα
σοβαρό, μετα την ανάκριση θα τον
βγάλουν». Η οικογένεια του ησύχασε.
Όταν όμως την επόμενη μέρα ξαναπήγαν
για να ρωτήσουν, άκουσαν πάλι εκείνη

την δυσοίωνη φράση: «Δεν είναι σε μάς!»
Τον Φεχμί Τοσούν το 1998 μέρα μεσημέρι,
δεκάδες άτομα με ασυρμάτους στο χέρι τον
περικύκλωσαν, του έβαλαν το όπλο στο
κεφάλι και τον ανέβασαν σε αυτοκίνητο.
Βλέποντας η γυναίκα του το περιστατικό
από τον τρίτο όροφο, κατέβηκε τις σκάλες,
αλλά όταν έφτασε στην πόρτα ο άντρας
της δεν ήταν εκεί. Από εκείνη τη μέρα
είναι εξαφανισμένος…
Ο Κερίμ Ατζάρ στα τέλη του 2001 έγινε
γνωστό ότι δολοφονήθηκε από στρατιώτες
γυρνώντας από τις φυλακές της πόλης
Μους, απ΄ όπου είχε μόλις αφεθεί

ελεύθερος. Άντε έγινε αυτό, τουλάχιστον
να έδιναν το σώμα του. Το σώμα «δεν
είναι σε αυτούς» για να το δώσουν…
Τουλάχιστον 500 παρόμοιες ιστορίες
ξέρουμε. Μετά το περιστατικό με τον
δασκάλο Χασάν Οτζάκ ο οποίος είχε
συλληφθεί το 1995 στην Κωνσταντινούπολη
στην διάρκεια των εορτασμών για το
Νεβρόζ και μήνες μετά βρέθηκε νεκρός
στο
κοιμητήριο
του
Αλτίνσεχίρ,
οι συγγενείς των
αγνοουμένων
οργανώθηκαν
υπό τον σύλλογο
«Μάνες
του
Σ α β β ά τ ο υ
- Άνθρωποι του
Σαββάτου»
και
αρχίζοντας από την
27-5-1995, κάθε
Σάββατο στις 12.00
συγκεντρώνονταν
μπροστά στο λύκειο
Γαλατά Σαράι, κάνοντας ανακοινώσεις
στον Τύπο. Όμως οι διαμαρτυρίες
αντιμετώπισαν από την 170η εβδομάδα και
επί 30 εβδομάδες τέτοια μεγάλα εμπόδια
και πιέσεις που στην 200η εβδομάδα
αναγκάστηκαν να σταματήσουν. Οι
συγγενείς των αγνοουμένων, ενθαρρυμένοι
από την «Δίκη της Εργκενέκον», άρχισαν
πάλι να ξαναβρίσκονται μπροστά στο
λύκειο Γαλατά Σαράι. Σαφές το τι θέλουν:
Το κράτος να βρει τους αγνοούμενους,
να δικάσει τους υπαίτιους και πλέον σ’
αυτή τη χώρα να μην εξαφανίζεται κανείς
κρατούμενος!
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Μιά χρονική σύµπτωση πού ὁδηγεῖ σέ ἄτοπες συγκρίσεις...
Στίς 11 Ἰουλίου
ἔληξε καί ἡ περίοδος
ἐπιτήρησης
τοῦ
Σταύρου
Λάλα.
Πέρασε λοιπόν ἕνας
µήνας πού αὐτός ὁ
µεγάλος πατριώτης, ὁ
πολυτιµότερος Ἕλληνας κατάσκοπος στίς
ΗΠΑ, εἶναι πλέον
ἐλεύθερος, 17 χρόνια
µετά τήν σύλληψή
του. Εἶναι, πιστεύουµε, καιρός νά ἀποκτήσει πλέον
τήν ὑπηκοότητα τῆς χώρας πού τόσο λάτρεψε καί
ὑπηρέτησε, καί ἀκολούθως νά τοῦ ἀπονεµηθεῖ µία
σύνταξη, ὡς ἐλάχιστο ἀντίδωρο γιά τίς ἐπί 16 χρόνια
ἀνεκτίµητες ὑπηρεσίες του πρός τήν Ἑλλάδα (χωρίς
νά βλάψει τίς ΗΠΑ) καί γιά τά προβλήµατα πού τοῦ
ἄφησαν τά 14 χρόνια στίς ἀµερικανικές φυλακές.
Περιµένουµε νά δοῦµε καί θά ἐπανέλθουµε.
Τό θέµα ὅµως δέν εἶναι µόνο τῆς πολιτείας
ἀλλά καί τῆς κοινωνίας. Πῶς ἔδειξε ἡ τοπική τῆς
Χρυσούπολης ἤ τῆς περιοχῆς µά καί ἡ ἑλλαδική
γενικότερα κοινωνία τήν εὐγνωµοσύνη της στόν
γενναῖο συνέλληνά µας; Κάναµε τό χρέος µας;

Στίς 13 Ἰουλίου καί γιά τρία µερόνυχτα
ἡ Ἱερουσαλήµ ἔσβησε τά φῶτα σέ τµῆµα
τῶν τειχῶν της, καί πρόβαλε πάνω τους τό
κεντρικό µήνυµα τῆς καµπάνιας ὑπέρ τῆς
ἀπελευθέρωσης τοῦ Τζόναθαν Πόλλαρντ. Μέ
τήν εὐκαιρία τῆς συµπλήρωσης 9.000 ἡµερῶν
φυλάκισης τοῦ ἀµερικανοεβραίου πράκτορα,
πού συνελήφθη τό 1986 καθώς προσπαθοῦσε
νά ζητήσει ἄσυλο στήν ἰσραηλινή πρεσβεία
τῆς Οὐάσινγκτον, οἱ διοργανωτές κάλεσαν

Ἡ ἀρχαιολογική διάσταση τοῦ νεο-οθωµανισµοῦ
Στά Γιάννενα, στήν Καβάλα, στή Βέρροια, στή
Χαλκίδα, στά Χανιά, στή Θεσσαλονίκη, παντοῦ
στήν Ἑλλάδα ἀναστηλώνονται µουσουλµανικά
τεµένη καί ἄλλα ὀθωµανικά κτίσµατα. Ἀλλοῦ τόν
τελικό λόγο γιά τή νέα χρήση τους ἔχουν οἱ τοπικές
µητροπόλεις κι ἀλλοῦ ἡ Τοπική Αὐτοδιοίκηση
ἤ τό ΥΠΠΟ. Στήν πρώτη περίπτωση συνήθως
ἀποφεύγουµε τά παρατράγουδα. Στή δεύτερη

τόν Ὀµπάµα νά ἀπελευθερώσει τόν
ἰσοβίτη. Τό θράσσος τους εἶναι ἀπίστευτο
ἀφοῦ ὁ Πόλλαρντ, πού ἔδωσε χιλιάδες
ἀπόρρητα ἔγγραφα στό Ἰσραήλ καί στήν
Σοβιετική Ἕνωση, ἦταν ὑπεύθυνος γιά
τήν ἀπώλεια 110 ἀµερικανῶν πρακτόρων
καί ἀνυπολόγιστη γενικότερη ζηµία.
Ἔρχονται τώρα καί καλοῦν τόν Πρόεδρο
τῶν ΗΠΑ - στό ὄνοµα τῶν ...ἀνθρωπίνων
δικαιωµάτων, τῆς ἐλευθερίας καί τῆς
δικαιοσύνης! - νά τόν ἀφήσει ἐλεύθερο
καί ὕστερα «ὁ Θεός σίγουρα θά εὐλογήσει
τήν Ἀµερική»!!!
Τό Ἰσραήλ χρειάστηκε 12 χρόνια γιά
νά ἀναγνωρίσει ὅτι ἦταν δικός του ὁ
χαφιές καί ἀνακοίνωσε ὅτι ποτέ δέν θά
ἀσκήσει κατασκοπευτική δραστηριότητα σέ
ἔδαφος τῶν ΗΠΑ. Πάντως τό αἴτηµα γιά τήν
ἀπελευθέρωση τοῦ Πόλλαρντ τίθεται ἀπό
ὅλους τούς ἰσραηλινούς πρωθυπουργούς σέ
ὅλους τούς ἀµερικανούς Προέδρους, µάλιστα
ὁ Κλίντον τό εἶχε δεχθεῖ ἀλλά ἔκανε πίσω
ὅταν ἀπειλήθηκαν µαζικές παραιτήσεις στίς
ὑπηρεσίες πληροφοριῶν. Λέτε νά τό πετύχουν
τώρα; Ὁ ἐπιµένων νικᾶ, δέν λένε;

Φιλοσόφου («Σκυλόσοφου») τό 1611, γιά νά
πανηγυρίσει τήν ἐπικράτησή του. Μήπως θά
ἔπρεπε νά τό διατηρήσουµε ὡς εἶχε, νά θυµόµαστε
ὅτι ἔγδαρε ζωντανό τόν Διονύσιο καί γέµισε τό
δέρµα του µέ ἄχυρα κι ἀκαθαρσίες; Νά θυµόµαστε
τά 300 κεφάλια ἐπαναστατῶν πού ἐστάλησαν
στήν Πόλη καί τήν θανάτωση στή φωτιά τῶν
στενῶν συνεργατῶν τοῦ Διονυσίου Λάµπρου καί
Ντεληγιώργου; Ἔτσι, πράγµατι, «θά σεβόµασταν
τήν ἱστορική πραγµατικότητα». Μά µήπως καί τό
Φετιχιέ τζαµί στό Μοναστηράκι, πού ὁ Ἐρντογάν
ζητᾶ τήν ἀπόδοσή του ὡς λατρευτικοῦ χώρου, δέν
χτίστηκε ἀπό τόν ὀθωµανό Ὀµάρ πού κατέκτησε
τήν Ἀθήνα τό 1456, ὡς µνηµεῖο ἀκριβῶς τῆς
κατάληψης αὐτῆς; Καί τί νά ποῦµε γιά τίς δεκάδες
τζαµιῶν πού προέκυψαν ἀπό τήν µετατροπή
χριστιανικῶν ναῶν;
Ὅπως καί νά ἔχει τό πρᾶγµα, ἀκόµη καί ἡ πιό
ἀνθρώπινη ἱστορία νά ἀφορᾶ ἕνα συγκεκριµένο
τζαµί, τίποτε δέν τό ἀποσπᾶ ἀπό τό συνολικό
πλαίσιο τῆς ὑποδούλωσης, τῶν σφαγῶν, τοῦ

«σεβασµοῦ» στίς ἄλλες θρησκεῖες, τοῦ «ἱστορικοῦ
µας παρελθόντος» κτλ κτλ. Κατακεραύνωσαν
µέ ἱερή ὀργή τήν «ἐθνικιστική ρητορεία», τήν
«δυσκαµψία ἀποδοχῆς τῆς ἱστορικῆς πραγµατικότητας καί τῆς πολιτισµικῆς ἐξέλιξης τοῦ τόπου»
καί τήν ἀπαξίωση τῶν Ὀθωµανῶν καί τῆς
κληρονοµιᾶς τους. Μάλιστα ἕνας ξιπάστηκε καί
µέ τήν τοποθέτηση τῆς εἰκόνας τοῦ ἀποστόλου
Παύλου στόν «ἱερότερο χῶρο τοῦ τεµένους,
στό µιχράµπ»!!! (καλέ, σώπα!)
Σύµφωνα µέ τίς ἀπόψεις τῶν ἑλληνόφοβων
πάσης κοπῆς, λοιπόν, θά πρέπει νά
ἀναστηλώνουµε καί νά διατηροῦµε τούς
λατρευτικούς καί ἄλλους χώρους τῶν παλιῶν
µας δεσµωτῶν, ὡς κοµµάτι τῆς ἱστορίας τοῦ
τόπου. Ὄχι ὅµως µόνον αὐτό. Πρέπει µέ τή
χρήση τους νά δείχνουµε ὅτι τιµοῦµε καί τήν
παρουσία τους στά µέρη µας καί νά δεχόµαστε
ὡς ἰσόκυρη µέ τήν ἑλληνική τήν
πολιτισµική τους σφραγῖδα!
Ἡ δική µας ἀπάντηση, σέ ὅσο πιό
κόσµιο ὕφος µποροῦµε, εἶναι ὅτι
βρίσκονται εἴτε σέ πλάνη εἴτε σέ
λάθος χώρα. Δέν ὑπάρχει ἱστορία
Ἄν τό κατεδάφιζε ἡ Μητρόπολη Βερροίας, ὡς ἐδικαι- «τοῦ τόπου», ὑπάρχει ἱστορία
οῦτο, θά γλύτωνε. Τώρα ἐγκαλεῖται πού ἔβαλε τήν τῶν Ἑλλήνων καί τῆς Ἑλλάδος.
εἰκόνα στό «µιχράµπ»! Ἔλα µιχράµπ στόν τόπο σου!... Μπορεῖ γιά αἰῶνες ὁλόκληρους
νά ἤµασταν σκλάβοι σέ Τούρκους
ὅµως γίνεται συχνά µία προσπάθεια ἐξωραϊσµοῦ ἤ Δυτικούς, µπορεῖ νά πέρασαν κι
τῆς Τουρκοκρατίας διά τῆς ἀποκρύψεως καί τῆς ἄλλοι ἀπό τά χώµατά µας, ὅµως ἡ
προπαγάνδας. Tείνει νά ἐπιβληθεῖ στή χώρα µας ἑλληνικότητα ἔζησε καί νίκησε καί
ἡ ἀναστήλωση τζαµιῶν καί ἡ χρήση τους εἴτε διαρκεῖ χιλιετίες ὁλόκληρες.
ὡς µουσείων εἴτε ὡς χώρων πολιτισµοῦ* (καί Ἔτσι, ἄν µπῆκε κάποιος στό σπίτι µου
µελλοντικά λατρείας;) ἀπό τούς τζουτζέδες τῆς καί κράτησε ἐπί µακρόν ὅµηρους τούς
πολυπολιτισµικότητας καί τά ἴτς - ὀγλάν τοῦ γονεῖς µου καί στό τέλος τούς σκότωσε,
νεο-οθωµανισµοῦ. Τήν ἰδεολογική ὑπεράσπιση πράγµατι µετά τήν ἐκδίωξή του τό ὅπλο Τό Ἐκσί τζαµί τῆς Κοµοτηνῆς λέγεται ὅτι ἦταν χριστιανικός
αὐτῆς τῆς ἐπιχείρησης ἔχει ἀναλάβει ἕνα κοµµάτι του κάτι θά µοῦ θυµίζει. Δέν θά τό κάνω ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, γιαυτό καί ἐπί Κατοχῆς οἱ
τοῦ (δῆθεν) πνευµατικοῦ κόσµου τῆς χώρας, ὅµως καί εἰκόνισµα, οὔτε καί ποτέ θά Βούλγαροι τό µετέτρεψαν σέ ἐκκλησία. Ἐµεῖς µετά - πάντα
λάρτζ τῦποι - τό ἀποδώσαµε πάλι στόν τοπικό µουφτή
µέσα φυσικά ἀπό τόν κατεστηµένο Τῦπο τῶν τόν θεωρήσω «παλιό συγκάτοικό µου»!
λαµογιοσυγκροτηµάτων µά καί τό Διαδίκτυο.
Πόσο µᾶλλον ἄν βλέπω ὅτι ξαναρχίζει
παιδοµαζώµατος, τῶν ἐξισλαµισµῶν. Ὅποιος
Τελευταῖο δεῖγµα γραφῆς αὐτοῦ τοῦ κόλπου νά καλοβλέπει τό σπίτι µου...
δόθηκε µέ ἀφορµή τή χρήση τοῦ ἀναστηλωµένου Τό τούρκικο ποδάρι ἔφερε στόν τόπο µας τήν χάφτει τά νεο-οθωµανικά παραµύθια περί
ὀθωµανικοῦ Μεντρεσέ (δηλαδή ἱεροδιδασκα- πιό σιχαµερή βαρβαρότητα πού ἐµφανίστηκε ἀνεκτικῆς Αὐτοκρατορίας τῶν Ὀσµανλήδων, εἶναι
λείου) Βερροίας ὡς («Παύλειου») πολιτιστικοῦ στήν οἰκουµένη. Τά µνηµεῖα τους στήν ἐλεύθερη δικό του πρόβληµα. Αὐτό πού καταγγέλουµε εἶναι
κέντρου ἀπό τήν τοπική Μητρόπολη. Μέσα Ἑλλάδα µποροῦν νά διατηρηθοῦν µόνο γιά νά ἡ προσπάθεια ὁρισµένων νά τό κάνουν πρόβληµα
ἀπό τίς σελίδες τῆς σαβουροφυλλάδας τοῦ θυµίζουν τή βαρβαρότητα ἐκείνη πού πῆγε τό αὐτοσυνειδησίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Ἀλαφούζου, παρακολουθήσαµε τήν ἐπίθεση Γένος µας 500 χρόνια πίσω. Γιά παράδειγµα
κατά τοῦ µητροπολίτη Βερροίας καί Ναούσσης φέρνω τό τέµενος Ἀσλάν Πασά στά Γιάννενα, * Μέχρι καί στή Νέα Ἀπολλωνία τῆς Θεσσαλονίκης
Παντελεήµονα καί διαβάσαµε τρεῖς ἀπόψεις πού σήµερα στεγάζει τό δηµοτικό Μουσεῖο τῆς τό δηµοτικό συµβούλιο σκέφτεται ν’ ἀναστηλώσει ἕνα
...ἀπολύτως ταυτόσηµες γιά τό θέµα! Ἐκεῖ οἱ πόλης. Πότε τό ἔχτισε ὁ ὁµώνυµος πασάς; Ὅταν τζαµί, ἕνα χαµάµ κι ἕνα χάνι µά καί νά ὁριοθετήσει
γράφοντες σκίζονταν ὑπέρ τοῦ «Ἄλλου», τοῦ κατέστειλε τήν ἐπανάσταση τοῦ Διονυσίου τοῦ µουσουλµανικό νεκροταφεῖο!

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 16-8-2010
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Ἡ ὁμολογία τοῦ 15νθημέρου

Ἡ προσφυγή τοῦ 15νθημέρου

Ἡ ἀλήθεια τοῦ 15νθήμερου

Ὁ Γιωργάκης τοῦ 15νθημέρου

Ὁ Γρ. Ψαρριανός γιά τή συντεχνιακή
λογική τῆς Ἀριστερᾶς: «Νά γίνουν
ὅλοι δηµόσιοι ὑπάλληλοι, νά τά
ξύνουν... Ὅλοι αὐτοί µέ τίς βίλες εἶναι
ἀνθυποστελέχη, συνδικαλιστές...»

Τῶν συµβούλων Ἐπικρατείας Ν.
Ρόζου - Χ. Ράµµου στό Σ.τ.Ε.,κατά
τοῦ Ν.3841/2010 (Καστανίδη) πού
προωθεῖ ἀνώτατους δικαστές διά
νέου, διπλοῦ κυβερνητικοῦ φίλτρου.

Ὁ Θανάσης Κλιγκόπουλος, ἰδιοκτήτης βυτιοφόρου, πού µέ θάρρος καί
ἐπιχειρήµατα στό βοθροΜέγκα ξεφτέλισε τά λαµόγια. Μιά ἀντρίκια
φωνή µεταξύ ψευτῶν και ὑποκριτῶν

Μέ τίς βδοµάδες σέ διακοπές (Πάρο,
Ἰκαρία), σέ µιά χώρα πού βυθίζεται.
Θά µοῦ πεῖτε «καί τί τόν νοιάζει;»
Σωστά. Κι ὄχι ὅτι περιµένω κάτι ἀπ’
αὐτόν ἀλλά τόσο στήν κοσµάρα του;

ΜΑΥΡΟ / ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΙΟΥΜΟΡ

Οἱ διαψεύσεις
τῆς Μιλένας Ἀποστολάκη
Τελευταίως ἔχουν γίνει τῆς ...µόδας
οἱ διαψεύσεις τῆς βουλευτοῦ καί τ. ὑπουργοῦ
κ. Μιλένας Ἀποστολάκη σέ ἄρθρα τοῦ Διαδικτύου πού τήν ἀφοροῦν.
Τό πρῶτο εἶχε νά κάνει µέ τήν
περιουσία της πού εἶχε δηλωθεῖ σέ
κάποιο «πόθεν ἔσχες» καί µιλοῦσε γιά
καταθέσεις καί εἰσοδήµατα σέ ὀκταψήφια
νούµερα. Λίγες µέρες µετά τήν ἐµφάνιση
τοῦ ἄρθρου ἐπικοινώνησε ὁ δικηγόρος
τῆς κ. Ἀποστολάκη µέ τό µπλόγκ καί
ἐνηµέρωσε ὅτι τά χρήµατα ἐκεῖνα ἦταν τά
παλιότερα κοινά µέ τόν τ. σύζυγό της, Χρόνη
Συγγελίδη, ὁ ὁποῖος εἶναι γνωστό πώς ἔχει
µεγάλη περιουσία ὡς µεγαλοεπιχειρηµατίας
(εἰσαγωγέας αὐτοκινήτων). Δέν γνωρίζουµε
βεβαίως πόσα ἀπεκόµισε ἡ σοσιαλίστρια
βουλευτής ἀπό τό διαζύγιό της, ἀλλά ἄν
τά ἀναφερόµενα στήν ἀγωγή Συγγελίδη
ἐναντίον της γιά δαπάνη 150.000 εὐρώ σέ
χαλιά καί κουρτίνες τοῦ παιδικοῦ δωµατίου
(!) εὐσταθοῦν, τότε αὐτό κάτι δείχνει...
Τό δεύτερο ἄρθρο, πού ἀφοροῦσε
τήν πρόωρη συνταξιοδότησή της ἀπό τήν
Ὀλυµπιακή Ἀεροπορία, ἐπίσης διαψεύσθηκε.
Πῶς βρέθηκε ὅµως ἡ ἀρσακειάς στήν ΟΑ; Τό
1989, «κατόπιν ἐξετάσεων», ἐντάχθηκε στή
νοµική ὑπηρεσία τῆς Ὀλυµπιακῆς, ἀλλά δέν
λέει ὅτι εἶχε ἤδη µπεῖ (πῶς;...) στήν ΟΑ ὡς
συνοδός ἐδάφους καί «ἀναβαθµίστηκε» ὅταν
πῆρε τό πτυχίο της! Λέτε νά τήν βοήθησε
στίς ἐξετάσεις αὐτές ἡ σχέση τῆς µητέρας
της µέ τά διάφορα ὑπουργικά γραφεῖα; Νά
συνδέεται αὐτό µέ τήν µετέπειτα ἔνταξή
της στό Νοµικό Γραφεῖο τοῦ Πρωθυπουργοῦ
Ἀνδρέα Παπανδρέου, ὅπου µέχρι τό 1995
κάτι ἀνακάτευε σέ συµβάσεις µεγάλων
ἔργων (ἀεροδρόµιο Σπάτων, Γέφυρα Ρίου
- Ἀντίρριου...) ὡς γραµµατέας τῆς Ἐπιτροπῆς
Μεγάλων Ἔργων; Μήπως µέ τήν µετέπειτα
µεταπήδησή της (1995 -2000) στό γραφεῖο
τοῦ τότε ὑπουργοῦ Ἀνάπτυξης Εὐάγγελου
Βενιζέλου (ὡς Εἰδική Συνεργάτης χωρίς
ἀληθινό ἔργο); Καί µετά ὑπουργός καί
βουλευτής, πέρασαν τά χρονάκια...
Ἄραγε ποιές ὑπηρεσίες της καί ποιά
προσφορά της θά πληρώσει ἡ Ὀλυµπιακή
Ἀεροπορία ὅταν τέλος πάντων βγεῖ στή
σύνταξη πού «δικαιοῦται» τό κορίτσι; Πόσα
κερατιάτικα ἀκόµα θά πληρώσουµε* - καί
µάλιστα µεταπτωχευτικά - στό πασοκαριό;
* Σηµειῶστε ὅτι πληρώνουµε ὡς χώρα ἀποζηµίωση στόν Συγγελίδη ἀφοῦ δικαιώθηκε
στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο ὅπου προσέφυγε:
λόγῳ τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας τῆς συζύγου
του δέν µποροῦσε νά τήν πάει στά ἑλληνικά
δικαστήρια, ἐνῶ ἐκείνη τόν πῆγε καί κέρδισε
τήν ἐπιµέλεια τοῦ παιδιοῦ τους!

Θά ἦταν ἀστεῖο - ὅπως τό εἶπε κι ὁ Τσίπρας - ἄν δέν ἦταν τραγικό.
Τό µπατιρηµένο µας κράτος δίνει 3,17 δισ. εὐρώ στήν Τράπεζα
Πειραιῶς τοῦ συντρόφου Σάλλα γιά νά σωθεῖ, κι αὐτή κάνει
προσφορά - µέ τά δικά µας τά λεφτά! - νά ἀγοράσει κρατικές
τράπεζες πού εἶναι καί µεγαλύτερές της καί ὑγιέστερές της! Νά
πάρει µέ 701 δισ. τίς κρατικές µετοχές στήν τεράστια Ἀγροτική
καί στό σταθερότατο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο (ἀπό τό ὁποῖο
ἔχει πάρει δάνειο 300 ἑκ!), στό 30% τῆς τρέχουσας ἀξίας τους!
Αὐτήν τή θρασσύτατη κοµπίνα τήν βαθτίσανε «κινητικότητα τοῦ
τραπεζικοῦ κλάδου» καί «ὤθηση στίς ἀποκρατικοποιήσεις» καί ἡ
ντεµέκ Κυβέρνηση - πού φυσικά δέν γνώριζε τίποτε - τό συζητάει!!!
Μόλις πέρυσι δόθηκε 1,2 δισ. γιά αὔξηση τοῦ µετοχικοῦ κεφαλαίου
τῶν δύο τραπεζῶν καί τώρα συζητᾶµε πώληση γιά 0,7 δισ!!! Τό
ξεπούληµα τῆς ἐθνικῆς µας περιουσίας συνεχίζεται ἀπό τήν
Κατοχική κυβέρνηση τῶν πράσινων κουΐσλιγκς κι ἐµεῖς ἄδωµεν...

Σέχτα Παρακρατικῶν
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα

κι αὐτή τοῦ τέλος πάντων Στ. Κούλογλου, πού
κατήγγειλε καί ἐκβιασµό πού δέχθηκε προκειµένου
νά πάψουν τά συκοφαντικά δηµοσιεύµατα σέ
βάρος του (ἀπό τό Τρωκτικό καί ἀλλοῦ). Πολύ
καλά τά περιέγραψε (ἄραγε πῶς γνωρίζει τόσες
λεπτοµέρειες;) καί ἡ προκήρυξη τῆς «Σέχτας».
Κατά τή γνώµη µας ἡ ἱστορία αὐτή ἀπέδειξε
πέραν πάσης ἀµφιβολίας γιά τή «Σέχτα» αὐτό πού
τόσες φορές τό ἔχουµε ξαναγράψει γιά ὅλον τόν
«τροµοχῶρο»: πρόκειται γιά µιά µαϊµού ὀργάνωση,
πού τήν χρησιµοποιεῖ τό τρικέφαλο, παρακρατικό
τέρας πού προαναφέραµε. Τώρα πού κάθε ἔλεγχος
ἔχει χαθεῖ, πού τό καράβι τῆς χώρας µπάζει ἀπό
παντοῦ, οἱ συµµορίες γίνονται πιό ἀδίστακτες:
ἄλλοι ὁρµᾶνε σέ κρατικές τράπεζες, ἄλλοι κατά
ἀντιπάλων τους, ἄλλοι στήν τσέπη τοῦ κοσµάκη...
Ὁ Καραµανλής τούς ὀνόµασε τοὐλάχιστον (τούς
«νταβατζῆδες») κι ἴσως γιαυτό νά θάφτηκε µετά τήν
ἀπόπειρά του νά ἐλέγξει µερικῶς τό µαφιοσύστηµα.
Σήµερα οἱ νονοί δέν ἀκούγονται πουθενά, ἐνῶ
βρίσκονται παντοῦ. Ποιός θά τούς ἀποκρούσει; Τόν
λαό τόν παραµυθιάζουν µέ τίς Σέχτες, τό κράτος
εἶναι στό τσεπάκι τους... Τί µένει; Ἡ ...Κυβέρνηση;

Κι ἐνῷ ὅλοι ἀνέµεναν νά σκάσει τό σκάνδαλο
µέ τήν διαπλοκή γύρω ἀπό τόν φόνο (ὁ νεκρός
ἦταν κουµπάρος καί συνεργάτης τοῦ Μάκη
Τριανταφυλλόπουλου ἀλλά µετά ἀπό κάποια
στιγµή βρέθηκε ἀπέναντί του, µέ τόν Θέµο
Ἀναστασιάδη καί τόν Κοντοµηνά), ἡ Ἀστυνοµία
- ἐντός ἐλαχίστων ὡρῶν! - ἀνακοίνωσε ὅτι τά ὅπλα
τοῦ φόνου εἶχαν χρησιµοποιηθεῖ στό παρελθόν ἀπό
τή «Σέχτα Ἐπαναστατῶν»!!!
Μέ τόν τρόπο αὐτόν ἄρχισαν ὅλα τά βοθροκάναλα
τίς
«ἀντιτροµοκρατικές»
προσεγγίσεις,
τίς
παπαρολογίες περί «ἀντιεξουσιαστικοῦ χώρου»,
θυµήθηκαν τίς περσινές προκηρύξεις τῆς καί καλά
«ἐπαναστατικῆς» ὀργάνωσης πού «ἀπειλοῦσε
νά χτυπήσει δηµοσιογράφους», ἀνακάτεψαν τήν
ἐπίθεση στόν Χρυσοχοΐδη κτλ κτλ. Μάταια πάλευε ὁ
δικηγόρος τοῦ Γκιόλια νά πεῖ πώς «ἐπιχειρηµατικά
συµφέροντα εἶναι πίσω ἀπό τόν φόνο», ἡ φωνή του
χάθηκε µέσα στόν σκόπιµο θόρυβο τῶν κοπριτῶν
τοῦ συστήµατος. Πουθενά δέν ἀκούστηκε ἡ βίαιη
σύγκρουσή του µέ τόν Ταρζάν τῆς τηλοψίας
καί οἱ σχέσεις του µέ τόν ὑπόλοιπο
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ... Πρός ἐπίρρωσιν τῶν ἀνωτέρω, ἦρθε
µηντιοβόρβορο. Εἶναι δυνατόν αὐτοί πού
ταυτόχρονα καί ἡ εἴδηση ἀπό τήν Ἰταλία γιά τόν θάνατο τῆς
ὅλα τά ψάχνουν καί τά διυλίζουν νά µήν
χήρας τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας, Ἄλντο Μόρο.
ἀναφέρουν κἄν ὅτι ὁ δολοφονηµένος
Ἡ Ἐλεονόρα Κιαβαρέλι ἔγινε γνωστή εὐρύτερα ὅταν κατά
εἶχε ἐκφράσει δηµοσίως τούς φόβους
τήν ἀπαγωγή τοῦ Χριστιανοδηµοκράτη ἡγέτη τό 1978 ἀπό
του ὅτι θά τόν δολοφονήσει ὁ τάδε; Εἶναι
τίς «Ἐρυθρές Ταξιαρχίες» ζήτησε ἀπό τούς πολιτικούς νά
δυνατόν νά µήν ἀναρωτιέται κάποιος
δείξουν διαλλακτικότητα ἔναντι τῆς ὀργάνωσης. Ὁ µαφιο(ἐξαίρεση ὁ Κώστας Βαξεβάνης)
Ἀντρεότι τήν ἀγνόησε καί ὁ Μόρο βρέθηκε δολοφονηµένος.
γιά τίς ἀποκαλύψεις πού θά ἔβγαζε
Τότε ἡ χήρα του ἔριξε τίς εὐθῦνες στούς κυβερνῶντες καί δέν
ἀκριβῶς ἐκείνη τή µέρα ὁ Γκιόλιας,
ἐπέτρεψε κηδεία δηµοσίᾳ δαπάνῃ ἀλλά οὔτε καί συµµετοχή
ποιόν ἀφοροῦσαν καί γιά ποιούς εἶχε
πολιτικῶν σ’ αὐτήν. Στίς δίκες γιά τήν δολοφονία ἡ Κιαβαρέλι
γίνει ἐπικίνδυνος ὁ δολοφονηθείς;
ἐπαναλάµβανε ὅτι ὁ Ἄλντο Μόρο δεχόταν ἀπειλές γιά τή ζωή
Αὐτοί οἱ «δηµοσιογράφοι» πού παίζουν
του, κι ἀπ’ τόν ἴδιον τόν Χένρυ Κίσσιγκερ πού τότε ἁλώνιζε στό
µέ ἑκατοµµύρια εὐρώ, ἄραγε τί ἔργο
Στέητ Ντηπάρτµεντ καί εἶχε πεῖ στόν Μόρο: «Ἤ σταµατᾶς νά
παράγουν καί κονοµᾶνε τρελλά; Ποιές
φλερτάρεις τούς κοµµουνιστές ἤ θά τό πληρώσεις ἀκριβά»!
εἶναι οἱ σχέσεις τους µέ τίς διάφορες
Ἦταν ἡ ἐποχή τοῦ ἱστορικοῦ συµβιβασµοῦ πού ἐπεδίωξε ὁ
ὑπηρεσίες, µέ τά κυκλώµατα τοῦ
Μόρο µέ τό ΚΚΙ τοῦ Μπερλίγκουερ, κόντρα στίς ΗΠΑ. Λίγο
ὑποκόσµου καί µέ τό ἐπιχειρηµατικό
ἀργότερα ἀπήχθη καί δολοφονήθηκε. Τυχαῖο; Δέν νοµίζω.
συνάφι; Ξεκάθαρη τοποθέτηση ἦταν
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ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΒΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Ομόφωνα δεκτό από το Δημοτικό
Συμβούλιο Κομοτηνής έγινε το αίτημα
των 135 Κομοτηναίων πολιτών για
δημοσίευση των φορολογικών στοιχείων
των διαχειριστών δημοσίου χρήματος

στο διαδίκτυο. Η πρωτοβουλία μας
εκείνη συγκεκριμενοποιήθηκε με ένα
πολύ απλό αίτημα, την κατάθεση των
Ε1, Ε9 των δημοτικών συμβούλων
στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου
Κομοτηνής. Ο δήμαρχος Δ. Κοτσάκης,
προς τιμήν του, όχι μόνο ευχαρίστησε
με μιαν ευγενική επιστολή όλους τους
135 συνυπογράψαντες, επαινώντας την
πρωτοβουλία, αλλά ήταν κι ο μόνος
που ήδη κατέθεσε τις προσωπικές του
δηλώσεις όχι μόνο του 2009 αλλά για
όλη την τετραετία.
Όπως ο ίδιος ο δήμαρχος τόνισε, το
πόθεν έσχες όπως λειτουργεί σήμερα
στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν είναι
και ό,τι διαφανέστερο, αφού τα δεδομένα
που κατατίθενται παραμένουν κλειστά
σε ένα συρτάρι. Με τον τρόπο αυτό
απαντήθηκε και η ένσταση του πρώην
δημάρχου Τάσου Βαβατσικλή πως «κάθε
χρόνο καταθέτει το πόθεν έσχες του

ΠΡΑΣΙΝΑ ΧΡΙΣΜΑΤΑ
Σέ Ξάνθη καί Κοµοτηνή τό ΠαΣοΚ θά
ὑποστηρίξει δυό ἄφθαρτα µέλη του,
τούς µηχανικούς Χρῆστο Πούλιο καί
Γιῶργο Πετρίδη ἀντίστοιχα. Μέ τόν
τρόπο αὐτό µᾶλλον ἐλπίζει νά τούς
...φθείρει κι αὐτούς*. Ξεχωριστή µνεία
ἀξίζει νά γίνει γιά τόν νῦν (καί πάλι
ὑποψήφιο) δήµαρχο Τοπείρου Στέλιο
Χατζηευαγγέλου. Τό φιλαράκι αὐτό
τοῦ Ξυνίδη ἔχει ἀναδειχθεῖ σέ ὀγκόλιθο τῆς τοπικῆς πολιτικῆς, γιαυτό
ἄλλωστε καί ὁ «Καλλικράτης» δέν
ἄγγιξε καθόλου τό τσιφλ... ἔεεε...

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ
στην αρμόδια Αρχή». Μάλιστα, παρότι
υπερψήφισε την πρόταση, δήλωσε ότι ο
ίδιος έχει ένα εξοχικό των 50 τ.μ. και ένα
αυτοκίνητο των 1.000 ευρώ. Μάλιστα
κάλεσε και τους προτείνοντες πολίτες
να δώσουν τα φορολογικά τους στοιχεία
στη δημοσιότητα.
Μια λοιπόν που προκαλούμαστε, ας
απαντήσουμε. 1) Το αίτημα δεν έχει
συγκεκριμένα
στόχο τον ίδιο
τον Τ.Β. - που
ουδείς
του
καταλογίζει
κάτι - αλλά
θα μπορούσε
και να αφορά
κάποιους
συνεργάτες
του, είτε πριν
τη δημαρχιακή
του
θητεία
είτε κατά την
διάρκειά της.
2) Το αίτημα δεν ποινικοποιεί τον πλούτο
γενικώς αλλά τον αδήλως γεννηθέντα σε
τσέπες αρχόντων. 3) Οι φορολογικές μας
δηλώσεις είναι στη διάθεση οιουδήποτε
και πιστεύουμε ότι αυτή θα ήταν μία
ενδεδειγμένη εξέλιξη: όλα τα φορολογικά
στοιχεία όλων να είναι στο διαδίκτυο
- και μάλιστα αφού καταργηθεί και το
τραπεζικό απόρρητο. 4) Κι ένα τελευταίο:
το εισόδημά μας προέρχεται από την
εργασία μας στη θέση που βρεθήκαμε
- καθένας από μας - με τρόπο διαφανή
και αξιοπρεπή. Πόσοι άραγε από τους
πρασινογάλαζους άρχοντες μπορούν να
πουν το ίδιο;;;
Περιμένουμε τις δηλώσεις των αντιπολιτευόμενων συμβούλων μα και την
ακριβή εφαρμογή του μέτρου, όπως το
προτείναμε, για συζύγους και τέκνα,
αφού συχνά έχουμε το ...φαινόμενο
«αμάρτησα για το παιδί μου»!

Σχόλια
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πτερόεντα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είπε “ναι” στο αίτηµα του Δήµου
Κοµοτηνής για σύναψη χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου συνεργασίας
ύψους 15 εκ ευρώ. Πράγµατι, σε καιρούς δύσκολους για το ελληνικό όνοµα
διεθνώς, ήταν µία θετική εξέλιξη για την πόλη µας, αφού πρόκειται για
µεγάλο επενδυτικό σχέδιο, συνολικού ύψους 53,5 εκ ευρώ και χρονικό ορίζοντα
τριών ετών από σήµερα. Η διάρκεια του δανείου θα είναι 25 έτη, µε περίοδο
χάριτος 6 έτη και µε επιτόκιο το βασικό επιτόκιο της ΕΤΕ (σήµερα θα ήταν 2,7%).
Ο Δήµος Κοµοτηνής θα υποβάλλει αναλυτικό αίτηµα χρηµατοδότησης για
κάθε έργο υποδοµής που σχεδιάζει: χώρος στάθµευσης Νοµαρχίας, ανέγερση
νέας Δηµοτικής Αγοράς µε υπόγειο χώρο στάθµευσης, χώρος στάθµευσης του
Εσπερινού Γυµνασίου, αξιοποίηση του κτιρίου της Πυροσβεστικής κλπ.
Καλοδεχούµενο λοιπόν το γεγονός, όµως αυτό δεν συνάδει µε άλλες, παράλληλες
οικονοµικές εξελίξεις που αφορούν τον Δήµο Κοµοτηνής και είναι στο αντίθετο
κλίµα. Μαθαίνουµε ότι δικαιώθηκαν οι 26 σχολικοί φύλακες στην αγωγή τους
κατά του Δήµου και γίνονται ενέργειες για είσπραξη των οφειλόµενων ποσών
µε ...πλειστηριασµό δηµοτικών ακινήτων! Κι αν µάλιστα βάλει κανείς και το
δηµοτικό δάνειο από τη Millenium Bank, το τοπίο γίνεται ακόµη πιο µαύρο, τόσο
που να θυµίζει δήµο Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης...
Ἐδῶ καί λίγες ἑβδοµάδες ἔχει συγκροτηθεῖ στήν Ξάνθη, µέ πρωτοβουλία
τῆς XanthiPress, µιά ἀνεξάρτητη Κίνηση Ἐνεργῶν Πολιτῶν πού ἔχει
ὡς λόγο ὕπαρξης νά ἐκφράσει δηµόσια καί ἀνοιχτά τήν ἀντίθεση τῶν
ἐνεργῶν πολιτῶν στή δροµολογηµένη ἐγκατάσταση ὑπερβολικοῦ
ἀριθµοῦ διοδίων κατά µῆκος τῆς Ἐγνατίας Ὁδοῦ. Ἡ εἰληµµένη ἀπόφαση γιά
τήν εἴσπραξη ἀντιτίµου 2,8 εὐρώ ἀπό 13 σταθµούς διοδίων κατά µῆκος τῆς
Ἐγνατίας Ὁδοῦ ἤ ἀντίστοιχων ἐσόδων µέσῳ ἠλεκτρονικῶν διοδίων µέ βάση
νεότερη δήλωση τοῦ ὑφυπουργοῦ Ὑποδοµῶν, δέν µπορούν νά γίνουν δεκτά
ἀπό τίς τοπικές κοινωνίες, ἀναφέρει ἡ ἀνακοίνωση πού ὑπογράφουν µέ ὄνοµα,
ἐπώνυµο καί ἐπαγγελµατική ἰδιότητα 19 πολίτες τῆς Ξάνθης.
Nά λοιπόν πού µετά ἀπό 9 µῆνες ἀναµονῆς, ὁ νέος ἀρχηγός τῆς ΝΔ
ἀποφάσισε νά ἀξιοποιήσει τόν συντοπίτη µας Εὐριπίδη Στυλιανίδη:
τόν ὅρισε ἐπικεφαλῆς τῆς Γραµµατείας Προγράµµατος τοῦ κόµµατος, ἡ
ὁποία - θεωρητικά - ἔχει στόχο νά διαµορφώσει τίς ἐπιµέρους προτάσεις
πού θά πείσουν (;) τόν ἀπογοητευµένο κόσµο πώς κάτι πράγµατι ἔχει ἀλλάξει
µέ τόν Σαµαρά. Τά ὀνόµατα πού προηγήθηκαν στό πόστο αὐτό εἶναι ἐξόχως
ἠχηρά (Καραµανλής, Σουφλιάς, Σιούφας) ἀλλά τό προϊόν πού παρήχθη µᾶλλον
ἦταν µηδενικῆς ἀξίας - ἤ τοὐλάχιστον τέτοιο κατέστη µετά τήν ἐκλογική ἐπικράτηση τοῦ κόµµατος. Ἔτσι, κι ἄν ἀκόµη ὁ Εὐριπίδης παράξει οὐσιαστικό ἔργο
δέν ὑπάρχει καµµία ἐγγύηση πώς θά ἄξιοποιηθεῖ. Σέ κάθε περίπτωση πάντως
εἶναι θετικό ἀπό µόνο του τό γεγονός ὅτι καί µέ τή νέα κατάσταση στή ΝΔ ἕνα
σηµαντικό πολιτικό κεφάλαιο τῆς Ροδόπης παραµένει ἐνεργό.

τόν δῆµο του. Οἱ φῆµες πώς θά
κατέβει στίς ἐκλογές µέ τούρκικες
σηµαῖες κρίνονται ἀβάσιµες καί
ἄθλια προπαγάνδα ὅσων ζηλεύουν
τά αὐτοδιοικητικά του ἄθλα καί τό
ὑψηλό πατριωτικό φρόνηµα πού ἐπιδεικνύει στά παζάρια τῆς Κεσσάνης
καί στά πανηγύρια τῆς Προύσσας.
* Ποιός ὑποψήφιος δήµαρχος συνάντησε τόν Τοῦρκο Πρόξενο Κοµοτηνῆς
τό βράδυ τῆς 11/8/10 ἐπί ἕνα δίωρο στό
κεντρικό πάρκο; Δέν θά ποῦµε ἀκόµα,
ἀλλά στό ἑπόµενο φάουλ οἱουδήποτε
θἄχουµε ...ΚΑΙ φωτογραφία!

ΙΜΕΡΟΣ: Ποιότητα ναί, ποσότητα ὄχι
Τό διήµερο 6-7 Αὐγούστου, στόν Μικρό
Διάκοσµο τοῦ Γιάννη Βουλτσίδη, στόν
Ἵµερο τῆς Ροδόπης διοργανώθηκε ἡ
πρώτη γιορτή τῆς τοπικῆς παραγωγῆς.
Γυναικεῖοι πολιτιστικοί σύλλογοι µέ
ζυµαρικά καί γλυκά (ἀπό τό Μικρό
Κρανουβούνιο, τήν Ξυλαγανή, τόν
Ποµάκικο Γυναικεῖο συνεταιρισµό
Σατρῶν Ξάνθης, τή Ρέµβη Κοµοτηνῆς),
ὁ µελισσοκοµικός συνεταιρισµός
Ροδόπης, µεµονωµένοι παραγωγοί
κρασιοῦ, λαδιοῦ, ὀπωροκηπευτικῶν
κ.ἄ. ἐξέθεσαν τά προϊόντα τους.
Παράλληλα µέ τά ὑλικά προϊόντα
ὑπῆρχαν καί τά ...ἄλλα: ἔκθεση
βιβλίων καί ἐντύπων ἀπό Θρακιῶτες
δηµιουργούς καί συγγραφεῖς, ἀλλά

καί ἔκθεση εἰδῶν ζωγραφικῆς, πηλοῦ,
κεραµικῶν, βιτρώ καί κοσµηµάτων.
Στό κοµµάτι αὐτό «κόλλησε» καί ἡ δική
µας παρουσία (τοῦ «Ἀντιφωνητῆ»),
ὅπως καί τῆς «Ἐνδοχώρας» ἀπό τήν
Ἀλεξανδρούπολη.
Ἡ ἐκδήλωση, πού στηρίχθηκε ἀπό
τήν πρωτοβουλία γιά τή συγκρότηση
Τοπικοῦ
Συµφώνου
Ποιότητας
Ροδόπης, βασίστηκε σέ µία πολύ καλή
ἰδέα ἡ ὁποία ἔχει πολλά περιθώρια
ἀνάπτυξης. Ἐλπίζουµε κι εὐχόµαστε
κάθε χρόνο τά προβλήµατα νά
λιγοστεύουν καί ὁ κόσµος νά
ἀγκαλιάσει τό ἐγχείρηµα καί νά τοῦ
δώσει φτερά.

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

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 16-8-2010

Οἱ δικοί µας ἀξίζουν
γιά βουβαλοβοσκοί;

Τόν σοσιαλιστή βουλευτή Ξάνθης
Τσετίν
Μάντατζη
προφανῶς
τόν ἔχετε ἀκουστά. Ναί, εἶναι
αὐτός γιά τόν ὁποῖον ὁ Φερούχ
Ὀζκάν (πρόεδρος τοῦ Συλλόγου
Ἀλληλοβοήθειας Τούρκων Δυτικῆς
Θράκης) ἔγραφε πώς δέν εἶναι ἄξιος
οὔτε δυό γίδες νά βοσκήσει*.
Ἔ, αὐτός λοιπόν, ὁ συµπαθής
Τσετίν, ἔστειλε τίς προάλλες ἐπιστολή στόν ΓΑΠ, γιά νά τοῦ πεῖ τί,
λέτε; Νά τοῦ «καρφώσει» πώς ὅταν
στίς 7/7/2010 ἡ γ.γ. τῆς Περιφέρειας
Θ. Κόκλα πῆγε στά Ποµακοχώρια
τῆς Ξάνθης (φυσικά ὁ Τσετίν µιλάει
γιά «ὀρεινή Θράκη»), συνοδευόταν
ἀπό τόν διευθυντή τοῦ Γραφείου
Πολιτιστικῶν Ὑποθέσεων, τόν πρέσβη Ἀλ. Ἀλεξανδρή. Σύµφωνα µέ
τόν ἐπιστολογράφο, «τό περιστατικό
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προκάλεσε ἀλγεινή ἐντύπωση σέ
θεσµικούς φορεῖς καί κατοίκους τῆς
περιοχῆς» καί ρωτάει «Μέχρι ποίου
σηµείου φτάνουν οἱ ἁρµοδιότητες
τοῦ Γραφείου Πολιτιστικῶν Ὑποθέσεων;» Τέτοια τροµερά.
Ἀντιλαµβάνοµαι ὅτι ἡ ἀντίδρασή
σας εἶναι «καί τί µᾶς νοιάζει τό τί
λέει ὁ κάθε γιδοβοσκός;». Εὔλογη
µά ἄστοχη. Γιατί ἐδῶ ὁ ἐν λόγῳ
διεκπεραίωσε
αὐτό
πού
τοῦ
ἀνατέθηκε: κάποια ὀθωµανοειδῆ
δέν θέλουν τήν παρουσία τοῦ
γραφείου τοῦ ΥΠΕΞ στή Θράκη
καί ἐπιδιώκουν τήν ἀποµάκρυνσή
του ἀπό τήν περιοχή. Ἤδη, ὅπως τό
γράφαµε πρόσφατα, ἡ νέα ἡγεσία
τοῦ ὑπουργείου ἔχει ἀφαιρέσει
πόρους καί ἁρµοδιότητες τοῦ
γραφείου, σέ βαθµό ἐγκληµατικό.
Κάπως ἔτσι οἱ ἐλεεινοί νῦν διαχειριστές τῆς ἐξουσίας ὄχι µόνο δέν
κάνουν τίποτε γιά τό ξήλωµα τοῦ
τουρκικοῦ Προξενείου Κοµοτηνῆς
ἀλλά καί τοῦ σκουπίζουν τόν δρόµο
ἀπό δυνητικά ἐµπόδια!

* Γιατί ὅµως τό εἶπε αὐτό, ἐµεῖς
διαφωνοῦµε. Κι ἐπικαλούµαστε τό
ἴδιο τό ὄνοµά του: «Μάντατζη» στά
τούρκικα θά πεῖ βουβαλοβοσκός, ἄρα,
καί µέ δεδοµένο ὅτι ὁ ὀνοµατοθέτης
κάτι θά ἤξερε, κάποια ἐπάρκεια σέ
ζητήµατα ζωοβοσκῆς τεκµηριώνεται

ΔΗΜΑΡΧΕ, ΠΕΣ ΕΝΑ «ΟΧΙ»!
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
Ὁ πρῶτος πού µπορεῖ κάτι νά κάνει εἶναι ὁ δήµαρχος Κοµοτηνῆς,
Δηµήτρης Κοτσάκης. Δήµαρχε, µπορεῖ µέ καλή προαίρεση καί ἴσως καί
κάποια ἐκλογική στόχευση νά ἔδωσες τήν ἄδεια στό καραβάνι τοῦ δήµου
Μπαϊράµπασα, ὅµως
τά πράγµατα δέν
εἶναι διόλου ἀθῶα.
Πρόσεξε
σκηνές
στήν
ἀναχώρησή
του ἀπό τήν Πόλη:
Ἀνάκρουση ὀθωµανικῶν ἐµβατηρίων
(“Μεχτέρ Μαρσί”),
ἐθνικιστικές ἀναφορές τοῦ διοργανωτῆ
δηµάρχου Χουσεΐν
Μπουργκέ
(Ὅταν
βγήκαµε
στούς
δρόµους γιά νά πραγ- µατοποιήσουµε τά ὄνειρά µας, ξέραµε πώς θά πᾶµε
στή γῆ τῶν προγόνων µας. Πήγαµε νά δοῦµε τούς ὁµογενεῖς µας, ὥστε οἱ
ἄνθρωποι κάθε φυλῆς θρησκείας καί γλώσσας νά νοιώσουν τή δύναµη τοῦ
ἔθνους µας) καί τοῦ συµβούλου Γκιοκσέλ Γκιουµουσντάγ (Τά χώµατα
τῶν Βαλκανίων, ἐδῶ κι ἐκεῖ, µυρίζουν τουρκισµό. Ὅλα φέρουν τά ἴχνη πού
µᾶς ἄφησαν οἱ πρόγονοί µας... Ἀποτελοῦµε τούς φρουρούς τῆς κληρονοµιᾶς
τους...). Θά τούς δώσεις λοιπόν, δήµαρχε, τήν πλατεία τῆς πόλης µας γιά
νά νιώσουµε τή δύναµη τοῦ ἔθνους τους;;;!!! Δέν τούς φτάνει τό τραῖνο
«Μπαλκάν Ἐξπρές» πού ἔρχεται γιά τό ραµαζάνι;
Ναί, δέν θ’ ἀλλάξει κάτι δραµατικά µέ ἕνα «ὄχι». Ἄν ὅµως δοθεῖ
ἕνα µήνυµα πώς ὑπάρχει καί κόκκινη γραµµή στή στάση µας, κι ἄν ὁ
κόσµος ξυπνήσει ἀπό τόν λήθαργο κι ἀντιληφθεῖ τί συµβαίνει, πολλά
µποροῦν νά ἐπιτευχθοῦν. Καί µιλᾶµε γιά ξύπνηµα γιατί ποιός γνωρίζει
τήν κινητικότητα τῆς ἄλλης πλευρᾶς; Τά ταξείδια πού διοργανώνονται
κάθε τρεῖς καί δύο στά πολεµικά µουσεῖα καί στά στρατιωτικά µνηµεῖα
τῆς Τουρκίας (τελευταῖο κροῦσµα ὁ Μειονοτικός Σύλλογος νοτίου
Ἕβρου πού τίµησε τούς δυτικοθρακιῶτες µάρτυρες πού ἔπεσαν «γιά τήν
πατρίδα» στήν Καλλίπολη), τήν κατήχηση δυτικοθρακιωτῶν Τούρκων
ἀπό δῶ µά κι ἀπό τή Γερµανία στόν Σύλλογο Ἀλληλεγγύης Τούρκων
Δυτικῆς Θράκης (βλ. τό πρόγραµµα «τρεῖς χῶρες, µία ταυτότητα» µέ
19 νέους), τά νεο-οθωµανικά συµπόσια τουρκικῶν φύλων (σάν κι αὐτό
τῆς Γιάλοβας στίς 16-22/7 ὅπου ὁ ὑπουργός Φαρούκ Τσελίκ ἐγγυήθηκε
τήν παρουσία τῆς χώρας του ὅπου βρίσκεται Τοῦρκος), τά δῆθεν
φιλανθρωπικά παζάρια (σάν τῆς Ξάνθης πού ἑτοιµάζεται γιά τίς 1819/9), χώρια ὅλα ὅσα ἀπαριθµήσαµε πιό πάνω. Λοιπόν;

ΧΩΡΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΛΛΑ
ΜΕ... «ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ»
Ἄλλο ἕνα πανηγύρι τοῦ Χίλια
(Σέτσεκ) πέρασε καί ἐπιβεβαιώθηκε
ἡ ἀλλαγή - ἐπιτέλους - στάσης τῶν ἑλληνικῶν Ἀρχῶν πού διαπιστώθηκε
γιά πρώτη φορά πέρυσι. Ἀπαντώντας
στόν πλήρη ἐκτουρκισµό τοῦ
θεσµοῦ καί τήν µετατροπή του σέ
φιέστα τοῦ Προξενείου, µά καί στίς
ἐπίµονες ὀχλήσεις µας (ἤµασταν
οἱ µόνοι πού ἐξαρχῆς ἀναδείξαµε
τό θέµα), ἡ ἑλληνική Πολιτεία
κρατάει ἀποστάσεις ἀπό τήν τουρκοπανήγυρη: κανένας ἐκπρόσωπος
Ἀρχῶν δέν παρέστη.
Εἶναι βεβαίως σωστή κίνηση,
ὅµως - τό γράφαµε καί πέρυσι δέν ἀρκεῖ. Πρέπει νά ἀναδειχθεῖ
τό τί σκαρώνει ἡ Τουρκία στόν
τόπο µας καί τί προοιωνίζει
αὐτό γιά ὅλους. Πρέπει νά
ἀντιληφθοῦν οἱ κάτοικοι τῶν
γύρω χωριῶν τί σηµαίνει ἡ
(εὐτυχῶς ὁλοένα συρρικνούµενη)
συµµετοχή τους στά σώου αὐτά.
Καί πρέπει νά δοθεῖ ἕνα µήνυµα
στούς πρωτεργάτες τῆς ὀθωµανικῆς
φιέστας ὅτι ἤ θά εἶναι µέ τόν γκρίζο
λῦκο ἤ µέ τήν γαλαζοσκουφίτσα,
καί µέ τούς δύο δέν γίνεται. Π.χ.
νά ἀντιληφθεῖ ὁ κάθε Πεντζάλ ὅτι
ἤ θά ἔχει ἀπίκο στό κινητό του τόν
Σάρνιτς ἤ τόν Ντόλιο, καί τούς δύο
δέν µπορεῖ νά συνεχίσει νά τούς ἔχει.
Τό ποῦ ἀποσκοπεῖ ἡ Τουρκία
ἄφησε νά διαφανεῖ στό λογίδριό
του ὁ Πρόξενός της Μουσταφά Σάρνιτς, µιλώντας γιά τήν «τουρκική
µειονότητα τῆς δυτικῆς Θράκης»
καί γιά τίς ἐκδηλώσεις της πού
ἐνισχύουν «τό κλῖµα εἰρήνης, ἀλληλοκατανόησης κι ἀνοχῆς ὄχι µόνο
στή δυτική Θράκη ἀλλά σέ ὁλόκληρη
τήν περιοχή». Καί παρακάτω:
«Προσωπική µου γνώµη εἶναι ὅτι
δέν ἐπωφελεῖται ὅσο θά ἔπρεπε ἡ
περιοχή ἀπό τήν γειτνίασή της µέ
τρεῖς χῶρες, ἐνῷ θά µποροῦσαν
νά ὑλοποιηθοῦν προγράµµατα (...)

σέ θέµατα τουρισµοῦ, πολιτισµοῦ,
γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασῶν καί
περιφερειακοῦ ἐµπορίου. Πιστεύω
ὅτι ἡ συνεργασία πού θά ἀναπτυχθεῖ
στούς τοµεῖς αὐτούς θά µποροῦσε
νά συµβάλει σέ σηµαντικό βαθµό
στήν οἰκονοµική εὐηµερία τοῦ λαοῦ
τῆς περιοχῆς. Ἀκόµη µεγαλύτερη
ἐπένδυση µπορεῖ νά γίνει στόν τοπικό
ἱστορικό καί πολιτιστικό τουρισµό».
Ποιός εἶναι ὁ «λαός τῆς περιοχῆς»; Ποιό ἱστορικό παρελθόν του
θά ἀναδειχθεῖ; Καί γιά νά µήν µένει
καµµιά ἀµφιβολία ποιός θά τά κάνει
αὐτά, συνέχισε µιλώντας γιά «ἀπαλλαγή βίζας στούς κατόχους εἰδικῶν
διαβατηρίων Τούρκους πολίτες».

Ἡ Τουρκία λοιπόν ἔχει βάλει
µπροστά ἕνα σχέδιο ἑνοποίησης
τῆς εὐρύτερης Θράκης, Ἑλλάδος
καί Βουλγαρίας, µέ βάση τό κοινό
«τουρκικό» πληθυσµιακό στοιχεῖο
καί τό ὀθωµανικό παρελθόν της
καί µέ κέντρο τήν Ἀδριανούπολη.
(φωτό: πρόξενος καί τουρκοµουφτής
µέ τόν νοµάρχη Ἀδριανούπολης).
Καταλύτης στήν ἑνοποίηση αὐτή θά
εἶναι ἡ οἰκονοµική ἰσχύς τῆς Ἄγκυρας
πού µεταφράζεται καί σέ πολιτική
ἡγεµονία. Τό βλέπουµε κάθε χρόνο
στήν τουρκική καί «βουλγαρική»
παρουσία στά πανηγύρια, τό εἴδαµε
καί στή Χρύσα τῆς Ξάνθης, ὅπου
πρίν κανέναν µήνα µαζί µέ τόν
Τοῦρκο Πρόξενο ἦρθαν καί δύο
ἐκπρόσωποι τῶν Τούρκων τῆς νοτίου
Βουλγαρίας ἀπό τό Κίρτζαλι γιά τήν
...τελετή λήξης τῆς σχολικῆς χρονιᾶς
τοῦ πρώτου ἐπίσηµου τουρκόφωνου
νηπιαγωγείου πού δηµιουργήθηκε.
Τά βλέπουµε ὅλα. Κάνουµε κάτι;

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΙΘΩΝΙΑ

ΞΕΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΑ
Σάρτη Χαλκιδικῆς

τηλ. - τ/ο: 23750 94670, 6944547099
karaiskk@otenet.gr www.aristeahalkidiki.gr
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
► Να μια καλή και εύστοχη ερώτηση στην
Βουλή από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Θ.
Δρίτσα. Ρωτά, το λοιπόν, ο κυρ βουλευτής
τον Υπουργό Αμύνης τι προτίθεται να
πράξει για τους συνεχείς συναγερμούς στην
311 ΕΜΑ Ορεστιάδος, καθώς με αυτόν
τον τρόπο καταπονούνται οι στρατιώτες
και χάνουν τον ύπνο τους (!). Επιτέλους
ιεραρχήσαμε τα προβλήματά μας! Ποια
κρίση και ποιές επιβουλές; Ποια κοινωνική
παρακμή και ποια λαθρομετανάστευση;
Εδώ χάνουν τον ύπνο τους οι εννιάμηνου
θητείας στρατιώτες. Για άλλα και άλλα θα
μιλάμε; Δεν ξέρω αν κατέθεσε και ερώτηση
στην Βουλή για το τι προτίθεται να κάνει
η Υπουργός Υγείας με τους αρρώστους
που πονάνε τα βράδια και ξυπνάνε τις
νοσοκόμες που έχουν εφημερία…
► Αργά αλλά σταθερά, οι Φέρες, μας
βάζουν τα γυαλιά. Αθόρυβα προβαίνουν
σε αποτελεσματικές κινήσεις για το καλό
του τόπου και των Δημοτών. Συστάθηκε
εταιρεία με την ονομασία «Βιοενέργεια
Φέρες ΑΕ» η οποία θα λειτουργήσει τον
επόμενο χρόνο έχοντας την δυνατότητα
παραγωγής 26.000 τόνων (!) βιοντίζελ.
Η επένδυση αγγίζει τα 30.000.000 ευρώ
και θα απασχολούνται για αρχή γύρω
στα 20 άτομα. Να μην αναφερθούμε
στα πολλαπλά οφέλη της χρήσης των
βιοκαυσίμων (ακόμα και με γεωπολιτικές
προεκτάσεις αφού μας αποσυνδέουν με το
επάρατο πετρέλαιο). Απασχολούνται νέοι
άνθρωποι, σταματούμε την δημογραφική
συρρίκνωση, αποκτούμε πολύτιμη τεχνογνωσία, γίνονται επενδύσεις κλπ και όλα
αυτά «πράσινα». Γιαυτό δεν μου αρέσουν
καθόλου οι φανφαρολόγοι που διατείνονται
«οικολογικές ευαισθησίες» από τον καναπέ
και η μόνη «ακτιβιστική» τους πράξη είναι
η ...ψήφος προς «οικολογικά» κόμματα.
► Το ακούσαμε κι αυτό: Λόγω ελλείψεως

ακτοπλοϊκής συνδέσεως με την Λήμνο,
οι Αλεξ/πολίτες πηγαίνουν Καβάλα
και επιβιβάζονται από εκεί για το νησί.
Μερικοί, όμως, (που μετράνε και την
τελευταία δεκάρα-ξεραίνουν το σκατό
τους) τα βάζουν κάτω, τα υπολογίζουν
και τους βγαίνει πιο φθηνά να πηγαίνουν
στα Δαρδανέλια (κι όχι Τσανάκαλε
παλιοάσχετοι Δεδεαγατσιανοί..) και να
παίρνουν από εκεί το καράβι για Λήμνο
(σας είχαμε ενημερώσει και παλιότερα για
αυτήν την ακτοπλοϊκή σύνδεση). Δηλαδή
πάνε στην Λήμνο με..διαβατήριο.
Αφού δεν ντρεπόμαστε που έχουμε
ολόκληρο λιμάνι, είμαστε παγκόσμια
ναυτική δύναμη, έχουμε πλήθος από
κατοικημένα νησιά, ένα σωρό ναυτιλιακές
εταιρείες κλπ κλπ και καταδεχόμαστε να
μας «εξυπηρετεί» ένα τουρκολίμανο, τι
να πω; Αφού δεν πάμε Σαμοθράκη μέσω
Λιβάνου, πάλι καλά. (κάτι αντίστοιχο
συμβαίνει και με την Μυτιλήνη που
πολλοί προτιμούν να πάνε μέσω Κυδωνίων
– [Αϊβαλί] παρά μέσω ελληνικών πόλεων)
► Καλά που το θυμήθηκα για να σας
τα ...σούρω. Ανεπίδεκτοι μαθήσεως
αγαπητοί συμπολίτες μου, όταν μια πόλη
ή χωριό έχει ελληνική ονομασία γιατί
μας παιδεύετε - μπερδεύετε με άγνωστες
προς εμάς ονομασίες; Για να μας γίνουν
συνήθεια και να μας αποκόψουν από την
ιστορική αλήθεια; Πολλοί δημοσιογράφοι
- αρθρογράφοι - τοπικοί άρχοντες αλλά
και απλοί πολίτες μας έχουν ζαλίσει
με ονομασίες άγνωστες σε μας. Για να
συντονιστούμε και να καταλάβουμε,
περνάει ένας εύλογος χρόνος (σε βαθμό
παρεξηγήσεως της διανοητικής μας
υγείας). Όπως προείπα το Τσανάκαλε
είναι τα Δαρδανέλια, το Τεκιρντάγκ είναι
η Ραιδεστός, το Ουζούν Κιοπρού είναι
η Μακρά Γέφυρα, η Μπούρσα είναι η
Προύσσα, το Μπουργκάζ είναι ο Πύργος,

το Τραμπζόν είναι η Τραπεζούντα, η Εφές
η Έφεσσος κοκ. Η ηλίθια δικαιολογία «πως
έτσι λέγονται τώρα» είναι ανυπόστατη για
δύο λόγους, α. διότι τα τωρινά ονόματα
είναι σχετικά πρόσφατα (για αιώνες είχαν
ελληνικά ονόματα αφού τα περισσότερα
κατοικούνταν από συμπαγείς ελληνικούς
πληθυσμούς) και β, γιατί δεν πράττουμε
το ίδιο και για την υπόλοιπη υφήλιο παρά
μόνο για τις αλησμόνητες Πατρίδες; Γιατί
λέμε Νέα Υόρκη κι όχι Νιού Γιόρκ; Λονδίνο

κι όχι Λόντον; Μόσχα κι όχι Μόσκοου;
Αυστραλία κι όχι Αουστράλια; Πεκίνο κι
όχι Πεϊτζίν; Αμέτρητα τα παραδείγματα.
Τέλοσπάντων, εξελληνίσαμε όλες τις ονομασίες αλλά ξενοποιήσαμε τις ελληνικές.
Σώνει και καλά να αποκόψουμε οτιδήποτε
ιστορικό μας συνδέει με τους τόπους
καταγωγής μας. Και καλά οι ξένοι, έτσι
τους τα πασάρουν έτσι τα αποκαλούνε.
Εμείς όμως;
► Διαβάζουμε στο «Έθνος» (1-8) πως οι
πόλεις με την μεγαλύτερη πτώση τζίρου
(άρα και οικονομικής δυσπραγίας) είναι η
Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αλεξ/πολη. Καλά το
διαβάσατε. Η Αλεξ/πολη συγκαταλέγεται
ανάμεσα στις τρείς ελληνικές πόλεις με
τα πιο σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Αυθαιρέτως να αιτιολογήσω πως φταίει
η έλλειψη επιχειρηματικού πνεύματος, η
επαγγελματική δυστοκία, το φαγοπότι με
τις διάφορες επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις
- απατεωνιές, το αυτοχειριακό φαινόμενο
της αστυφιλίας - εγκατάλειψης της
υπαίθρου (άρα και της γεωργικής
παραγωγής), η νοοτροπία των Εβριτών
(όπου η συντριπτική τους πλειοψηφία
επιθυμεί το δημοσιοϋπαλληλίκι ή την
πρόωρη σύνταξη και οι νέοι να ανοίξουν
καφετέρια, να γίνουν μπάρμαν ή ακόμα
καλύτερα να απομυζούν τους γονείς τους
μέχρι τα 50 τους), η οικονομική αιμορραγία
προς τις αγορές της Τουρκίας - Βουλγαρίας,
το «ξετίναγμα» των κατοίκων από τις
απίστευτα υψηλές τιμές των ακινήτων
- διαμερισμάτων (τιμές Εκάλης και βάλε..)
με αποτέλεσμα τον υπέρογκο δανεισμό,
η διαρροή εσόδων από τα καύσιμα (το
πρόβλημα έχει τραγικές διαστάσεις στον
Β.Έβρο για τα βενζινάδικα αλλά και για
το Κράτος που χάνει τεράστια ποσά από
τους δασμούς - φόρους αφού σχεδόν όλοι
πηγαίνουν στην κατά πολύ φθηνότερη
Βουλγαρία για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ
τους κάνοντας πλούσιους τους βενζινάδες
του Σβίλεγκραντ), η απαξίωση του
λιμένα μας, η αδυναμία μας για σωστή
τουριστική ανάπτυξη (από τις ελάχιστες
παραθαλάσσιες πόλεις που στερούμαστε
σοβαρού τουριστικού ρεύματος). Ό,τι άλλο
σας έρθει στο κεφάλι, συμπληρώστε!
► Μια πόλη, σαν το Διδυμότειχο,
με μεγάλη ιστορία (ιδίως κατά τους
Βυζαντινούς χρόνους) θα ήταν λογικό
να διέθετε Βυζαντινό μουσείο. Το ωραίο
είναι πως από το 1994 προσπαθούν να το
δημιουργήσουν, παρόλο που αποπερατώθηκε το κτίσμα και είν’ έτοιμα τα εκθέματα!
Η Αθήνα όμως άλλα αντ’ άλλων.

► Χά, ανακοινώθηκαν τα πρώτα
«χρίσματα» από το ΠΑΣΟΚ για μερικούς
Δήμου ανά την επικράτεια. Το πρώτο
αστείο είναι πως εξακολουθούν να
«κυνηγούν» το «χρίσμα», το δεύτερο είναι
πως στα σοβαρά το επιδιώκουν χωρίς να
ντρέπονται οι υποψήφιοι «χρισμένοι» και
το τρίτο (και καλύτερο) πως τους ψηφίζουν
πολλοί ακόμα λόγω «χρίσματος». Τελικά,
είμαστε πολύ μακριά από την πολιτική
ωρίμανση άρα και από τον σωστό δρόμο.
Κατακαημένη Πατρίδα.. Επ’
αυτού ξαναγυρνώ στο Διδ/χο
για να αναφερθώ σε κάτι
πολύ εύστοχο και καίριο από
τον υποψήφιο Δήμαρχο (για
τις επικείμενες Δημοτικές
εκλογές)
κ.
Στέφανο
Σιναπίδη. Γράφει λοιπόν ο
Στέφανος: … «ακόμα και
όταν ο λαός μας ψηφίζει τους
ίδιους πολιτικούς, το κάνει
με βαριά καρδιά γιατί στην
απελπισία του και μπροστά
στο φάσμα της κρίσης και
της ανεργίας που μεγαλώνει, πιστεύει πως
δεν έχει άλλη σανίδα ατομικής σωτηρίας
παρά την προσφυγή του στην γνωστή
οδό του ρουσφετιού. Αυτή όμως η οδός,
αγαπητοί συμπολίτες, είναι σήμερα μια
απατηλή διέξοδος σωτηρίας που καταντά
εφιάλτης για την πόλη διότι υποθηκεύει
το μέλλον της». Και συνεχίζει λέγοντας
.. «όχι πιά σε ισόβιους δημάρχους και
αντιδημάρχους»..
Πάρτε το και κολλήστε το σε οποιαδήποτε
πόλη της Ελλάδος. Ταιριάζει γάντι. Ιδίως
στην πόλη μας που μερικοί νομίζουν πως
η αυτοδιοίκηση είναι κάτι σαν τσιφλίκι
τους. Μπράβο στον Στέφανο Σιναπίδη, με
κάλυψε πλήρως.
► Κάτι τελευταίο. Πέραν της ατέρμονης και
συνεχούς αυξανόμενης παραβατικότητας
(κλεψιές-διαρρήξεις-επαιτίες) από πλευράς
Βουλγάρων (αθίγγανων κατά βάσιν) μας
ήρθε και το τελευταίο «φρούτο» από τα
πολλά της «ευρωπαϊκής» ολοκλήρωσηςάνοιγμα συνόρων. Έξαρση στα κρούσματα
ιλαράς στα όρια της επιδημίας. Ιδίως
μεταξύ των ανεμβολίαστων, εξαπλώθηκε
ταχύτατα.
Ευτυχώς
που
έχουμε
αποθέματα εμβολίων και οι αρμόδιοι
έδρασαν
γρήγορα.
Ομολογουμένως,
παρόλο που έχουμε ένα πάσχον σύστημα
υγείας (για πολλούς λόγους), πρέπει να
αναγνωρίσουμε πως υπάρχουν πολλοί
γιατροί αλλά και νοσηλευτικό προσωπικό
που τιμούν τον όρκο τους και δίνουν
κυριολεκτικά και μεταφορικά «παρηγοριά
στον άρρωστο»…
► “ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟ ΜΟΥ ΠΟΥΛΙ …”
είναι ο τίτλος των εκδηλώσεων (16
– 22/8) στο Σπήλαιο Τριγώνου από
τοπικούς φορείς (Κέντρο Τεκμηρίωσης
- Δημοσιότητας - Προβολής, Περιοδικό
Βορέας, Δίκτυο Θρακών, Γυναικείος
Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός “Γαία”)
και είναι αφιερωμένες στους Θρακιώτες
της Διασποράς. Φωτογραφική έκθεση του
Β. Μαμαλίγκα αφιερωμένη στη μεγάλη
φεμινίστρια Αύρα
Θεοδωροπούλου,
συναυλία με τους «COLPO GROSSO»,
αφιέρωμα στον μεγάλο κωμικό Βασίλη
Λογοθετίδη, ομιλία για το ζήτημα της
ψήφου των μεταναστών, βραβεύσεις
Θρακών κτλ. Στα 50 χρόνια (1960-2010)
από την Ελληνογερμανική Σύμβαση που
έφερε τους Θράκες στη Γερμανία ως
γκασταρμπάιτερ κάτι επετειακό έπρεπε
πράγματι να γίνει - συγχαρητήρια στους
διοργανωτές!
Σ.Γ.
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Συνέντευξη π. Συµεών Βιλόφσκι στόν «Α»

Ὁ σερβικός λαός τοῦ Κοσόβου ὀρφάνεψε

Παραθέτουµε τό 1ο µέρος τῆς συνέντευξης πού µᾶς παραχώρησε ὁ π. Συµεών
Βιλόφσκι µετά τήν ἀπόφαση τοῦ Ἀρεἰου
Πάγου γιά µή ἔκδοσή του στή Σερβία.
- Πάτερ, τόν προηγούµενο µῆνα, σέ
µιά πολύ σηµαντική του ἀπόφαση ὁ
Ἄρειος Πάγος σᾶς δικαίωσε καί δέν
ἐκδοθήκατε στή Σερβία, ὅπου σᾶς
κατηγοροῦν γιά διάφορα ζητήµατα,
ἐκκλησιαστικῆς καί οἰκονοµικῆς φύσεως.
Πῶς δικαιολογήθηκε ἡ ἀπόφαση αὐτή;
- Θά ἤθελα πρῶτα ἀπ’ ὅλα νά σᾶς
εὐχαριστήσω γιατί µοῦ παρέχετε τήν
δυνατότητα νά καταθέσω τίς σκέψεις µου
στήν φιλόξενη καί ἔγκριτη ἐφηµερίδα
σας. Μιά ἐφηµερίδα πού ὅπως ὁ ἴδιος
διαπίστωσα ἀλλά καί πολλοί ἄλλοι
ἐπιµαρτυροῦν,
ὑπηρετεῖ
ἐδῶ
καί
πολλά χρόνια τήν ἀλήθεια καί τίς
διαχρονικές ἀξίες τοῦ Ἑλληνισµοῦ καί
τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἄς µοῦ ἐπιτραπεῖ νά ἐπισηµάνω
γιά τούς ἔχοντες γνώσεις νοµικῆς
ὅτι ὁ Ἄρειος Πάγος δίκασε τήν
ὑπόθεσή µου ὡς ἐφετεῖο καί
ὄχι ὡς ἀναιρετικό δικαστήριο.
Ἔτσι, ἀφοῦ διαπίστωσε σκόπιµες
παραλείψεις, στοχευµένες ἀνακρίβειες ἀλλά καί ἀντιφάσεις ἐκ
µέρους τῆς σερβικῆς δικαιοσύνης,
ἀποφάσισε νά εἰσέλθει στήν
οὐσία
τῆς
ὑποθέσεώς
µου,
δηλαδή ἐάν ἡ δίωξη ἐναντίον
µου ἀφοροῦσε ποινικές πράξεις
(κατάχρηση ἐξουσίας, ὑπεξαίρεση
ἐκκλησιαστικοῦ χρήµατος) ἤ ἦταν
προσχηµατική καί ἀφοροῦσε τίς θρησκευτικές καί πολιτικές πεποιθήσεις µου.
Τό σύνολο τῶν ἐπισήµων στοιχείων
πού κατατέθηκαν στό δικαστήριο ἀλλά
κυρίως ἡ ἀκροαµατική διαδικασία πού
ἀκολουθήθηκε (ἀγορεύσεις δικηγόρων,
µαρτυρία Σεβασµιωτάτου Ἀρτεµίου,
ἀπολογία δική µου) ὁδήγησαν τόν Ἄρειο
Πάγο ὥστε µέ ὑψηλό αἴσθηµα εὐθύνης,
ἀβίαστα καί ἀµερόληπτα νά δεχθεῖ τήν
δική µου ἄποψη καί ὄχι αὐτήν τοῦ σερβικοῦ
ὑπουργείου Δικαιοσύνης. Θά ἤθελα σ᾿
αὐτό τό σηµεῖο νά ἐξάρω τό σηµαντικό
ρόλο πού διαδραµάτισε ἡ κατάθεση τοῦ
– ὄντως Σεβασµιωτάτου – Ἐπισκόπου
Ἀρτεµίου, ὁ ὁποῖος µέ χαρακτηριστική
ἐνάργεια, σαφήνεια, εὐθύτητα καί
εἰλικρίνεια, ἀφοῦ ἐξέθεσε τήν δική του
ἄποψη γιά τό ζήτηµα πού ἀπασχολοῦσε
τό δικαστήριο, ἀπάντησε µέ πληρότητα
καί ἐπάρκεια σ’ ὅλες τίς ἐρωτήσεις τῶν
δικαστῶν –πού δέν ἦταν λίγες– καί ἔτσι
συνέβαλε ἀποφασιστικά στήν ἀνάδειξη
τῆς ἀλήθειας.
Ἀκόµη ἐπιτρέψτε µου νά ἐπισηµάνω ὅτι
καί ὁ ἴδιος ὁ Ἄρειος Πάγος στήν ἀπόφασή
του τονίζει ἰδιαιτέρως τήν ταύτιση τῶν
θεολογικῶν καί ἐθνικῶν µου ἀπόψεων µέ
αὐτές τοῦ Σεβασµιωτάτου Ἀρτεµίου, µιά
ἀναγνώριση πού ἦταν ἀναγκαία συνθήκη
γιά νά προχωρήσει τό ἀνώτατο αὐτό
ἑλληνικό δικαστήριο στήν δόµηση τοῦ
σκεπτικοῦ τῆς ἀποφάσεώς του ἀλλά καί
ἡ ὁποία ἀναγνώριση µέ τιµᾶ ἰδιαίτερα ὡς
πνευµατικό τέκνο τοῦ Σεβασµιωτάτου.
Ἀπολύτως δικαιολογηµένα ὁ Ἄρειος
Πάγος µέ τήν ἀπόφασή του ἀποφαίνεται
µέ ἀδιαµφισβήτητο τρόπο ὅτι τά αἴτια
τῆς διώξεως µου εἶναι τά θρησκευτικά
καί ἐθνικά φρονήµατά µου, οἱ θεολογικές
διαφωνίες µου µέ Ἱεράρχες τῆς Σερβικῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἡ δράση µου
γιά τήν προστασία τῶν Σέρβων τοῦ
Κοσόβου. Σκοπός δέ τῆς δίωξής µου
εἶναι ἡ περιέλευσή µου σέ δυσχερὴ θέση
προκειµένου νά ἐπιτευχεῖ ἡ καταστολή
τῶν ἀντιδράσεών µου καί ἡ δηµόσια
ἔκφραση τῶν ἀντιθέτων ἀπόψεών µου
σέ ζητήµατα θεολογικά, θρησκευτικῆς
γλώσσας, σέ ζητήµατα πού ἀφοροῦν τήν
προστασία τῶν Σέρβων στην περιοχή
του Κοσόβου, σέ θέµατα προστασίας
τῶν σερβικῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν
καί µοναστηριῶν στήν ἴδια περιοχή ὡς
στοιχείων τῆς πολιτιστικῆς κληρονοµιᾶς
τοῦ σερβικοῦ λαοῦ. Ἐπίσης ἡ ἐναντίωσή
µου στίς πρωτοβουλίες τῆς ἀλβανικῆς
διοίκησης στό Κόσοβο ὅσον ἀφορᾶ στήν
ὑλοποίηση
διεθνοῦς
προγράµµατος
γιά τήν ἐπισκευή καί ἀναστήλωση

ὀρθοδόξων χριστιανικῶν µνηµείων πού
καταστράφηκαν κατά τίς συγκρούσεις
τοῦ ἔτους 2004.
Συνοψίζοντας διαπιστώνει κανείς ἀβίαστα
ὅτι ὁ Ἄρειος Πάγος ἀπέρριψε τό αἴτηµα
τῶν σερβικῶν ἀρχῶν νά ἐκδοθῶ στή Σερβία
γιά νά δικαστῶ γιά τήν κατηγορία τῆς
«κατάχρησης ἐξουσίας», ἀποφαινόµενος
ὅτι: α) πρόκειται γιά προσχηµατική δίωξη,
ἡ ὁποία ὑποκρύπτει δίωξη πολιτικῶν καί
θρησκευτικῶν φρονηµάτων, καί ὅτι: β) δέν
θά τύχω δίκαιης δίκης στή Σερβία.
- Πῶς νιώθετε καί πῶς τό σχολιάζετε;
- Καταρχάς µέ τήν ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου
Πάγου ἔλαβε τέλος γιά µένα µιά ὑπέρ τό
τρίµηνον δοκιµασία µου στίς ἑλληνικές
φυλακές. Αὐτό ἦταν θά λέγαµε τό πρῶτο,
ἁπτό ἀποτέλεσµα. Ἡ ἀπόφαση ἀκόµη
ἀναφέρεται στή σερβική κρατική ἔννοµη
τάξη, ἀλλά εἶναι σαφές ἀπό τό κείµενο
ὅτι ἡ εὐθύνη δέν περιορίζεται ἐκεί, ἀλλά

ἐπεκτείνεται καί στή Σερβική Ἐκκλησία.
Καί δέν εἶναι καθόλου κολακευτικά
γιά τούς ὑπευθύνους ἐν Σερβίᾳ τά ὅσα
καταµαρτυρεῖ ὁ Ἄρειος Πάγος.
Ἡ ἀπόφαση ἐκθέτει, ξεσκεπάζει τήν
ἐν Σερβίᾳ πολιτική ἡγεσία, τῆς ὁποίας
ἡ συνεργασία µέ τήν ἀντίστοιχη
ἐκκλησιαστική γιά τήν δηµιουργία
ὅλης αὐτῆς τῆς σκευωρίας καθώς καί
γιά παρόµοιες περιπτώσεις κοινῶν
κακῶς ἐννοουµένων «συµφερόντων»
ἀποδεικνύεται ἀγαστή. Ἡ ἐν λόγῳ
ἀπόφαση ἀφήνει νά ἐννοηθεῖ ὅτι παρόµοιοι
διωγµοί ἴσως νά ἀκολουθήσουν καί στό
µέλλον, ξεσκεπάζοντας ἔτσι τήν κατ᾿
ἐπίφαση δηµοκρατικότητα στή Σερβία καί
παρουσιάζοντας τό πραγµατικό πρόσωπό
της, αὐτό τοῦ στυγνοῦ ὁλοκληρωτισµοῦ,
πού κληρονόµησε τελεολογικά ὕστερα
ἀπό δεκαετίες σκληροῦ, ἀπάνθρωπου καί
ἀδίστακτου ἀθεϊστικοῦ κοµµουνισµοῦ.
Συγκεκριµένα τό γεγονός τῆς µή
ἐκδόσεώς µου στή Σερβία θά πρέπει νά
σηµατοδοτήσει σοβαρές ἐξελίξεις στήν
δικαστική, πολιτική καί ἐκκλησιαστική
ζωή τῆς χώρας µου. Ὁ συγκατηγορούµενός
µου στήν ὑπόθεση αὐτή, οἰκογενειάρχης
µέ δύο παιδιά, ἐπί ἕξι µῆνες κρατούµενος
σέ φυλακές ὑψίστης ἀσφαλείας στή
Σερβία, ἀδυνατεῖ νά δεῖ τό ἀνήλικο
παιδί του, ὡσάν νά ἦταν ἕνας φοβερός
ἐγκληµατίας. Ἡ σύζυγός του ἔχει φθάσει
στά ὅρια τῆς ἀπελπισίας. Καί ἡ κράτησή
του συνεχίζεται ἀπό τόν ἀνώτατο
Ἀνακριτή χωρίς νά ὑπάρχουν ἀποδεικτικά
στοιχεῖα ἐνοχῆς εἴτε ἐναντίον του εἴτε
ἐναντίον µου. Ὅπως ἀντιλαµβάνεσθε, ὁ
συγκατηγορούµενός µου κ. Σουµποντίτσκι
εἶναι τό ἐξιλαστήριο θῦµα καί ὑφίσταται
ὁ δυστυχής ὅσα προετοιµάζονταν καί γιά
µένα µετά τήν τυχόν ἔκδοσή µου.
Ἀκόµη, στόν ἐκκλησιαστικό τόµέα,
ἡ ποινική δίωξή µου ἦταν ἡ ἀφορµή
ἀποµακρύνσεως τοῦ Σεβασµιωτάτου
Ἀρτεµίου ἀπό τήν Ἐπισκοπή Ράσκας
καί Πριζρένης ἤ ἀλλιῶς Κοσόβου καί
Μετοχίων. Συνεπῶς, ἐάν ἡ Ἱεραρχία
θέλει νά σέβεται τόν ἑαυτό της καί νά
ἀποκαταστήσει τό τρωθέν συνοδικό
κῦρος της, ὀφείλει νά ἀποκαταστήσει τόν
Σεβασµιώτατο Ἀρτέµιο στήν Ἐπισκοπή
ἀπ᾿ ὅπου ἀδίκως ἐξεδιώχθη.
- Λέτε ὅτι ἄλλοι εἶναι οἱ λόγοι τῆς δίωξής
σας καί τό ὑπόβαθρό της εἶναι πολιτικό.
Μπορεῖτε νά τό ἀποσαφηνίσετε αὐτό;
- Ἐπιτρέψατέ µου νά κάνω ἐδῶ µιά
ἀναφορά στίς ἀξίες µέ τίς ὁποῖες
γαλουχηθήκαµε ἀπό τόν πνευµατικό µας
πατέρα ἐπίσκοπο Ἀρτέµιο. Στήν καρδιά

µας τό ὑπέρτατο ἀγαθό τῆς Ὀρθοδοξίας
πάντοτε συµβάδιζε καί συµβαδίζει µέ µιά
ὑγιὴ ἀγάπη καί σεβασµό πρός τό ἔθνος
καί τήν Πατρίδα, µέ τήν προσήλωση
στήν ἱερά Παράδοση, µέ τόν σεβασµό
πρός τήν ἱστορία, τή γλῶσσα, τά ἤθη καί
τά ἔθιµα τοῦ ὀρθοδόξου σερβικοῦ λαοῦ.
Ὅπως δηλαδή ἰσχύει καί στήν Ἑλλάδα:
πατριῶτες ἀποδεικνύονται τελικά µόνον
οἱ πιστοί ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Ἐάν
κανείς κρατήσει τήν πίστη του, τότε, καί
νά χάσει πρόσκαιρα τήν πατρίδα του,
κάποια στιγµή θά τήν ξαναβρεῖ. Ὅπως
ἔγινε µετά ἀπό 400 χρόνια τουρκοκρατίας
στήν Ἑλλάδα, ὅπως ἔγινε µετά 500 χρόνια
τουρκοκρατίας στή Σερβία. Ἄν ὅµως χάσει
τήν πίστη του, προκρίνοντας δῆθεν τήν
πατρίδα του, τότε καί τήν πίστη του θά ἔχει
χάσει καί κατόπιν θά χάσει ἀναµφίβολα
καί τήν πατρίδα του. Αὐτά ἦταν τό
πιστεύω καί ὁ τρόπος ζωῆς ὄχι µόνον τῶν
Μοναχῶν τοῦ Κοσόβου, ἀλλά καί ὅλου τοῦ
πιστοῦ λαοῦ του, οἱ ὁποῖοι ἐµπνέονταν καί
ἔπαιρναν κουράγιο ἀπό τό παράδειγµα
τοῦ ἰδίου τοῦ Σεβασµιωτάτου Ἀρτεµίου.
Αὐτό τό γεγονός ὑπῆρξε κάρφος στόν
ὀφθαλµό τῶν δυτικῶν κυβερνήσεων καί
τῶν δυτικόφιλων Σέρβων καί ἐµπόδιο στά
σχέδιά τους γιά ἀνεξαρτητοποίηση τοῦ
Κοσόβου. Συνεπῶς ἀντιλαµβάνεσθε ὅτι
µετῆλθαν κάθε µέσο γιά νά ἀπαλλαγοῦν
ἀπό αὐτό τό ἐµπόδιο. Ἐνδεικτικά θά
ἀναφέρω µερικά µόνον παραδείγµατα
ὅπου φαίνεται καθαρά ἡ µεθόδευση πού
ὑπῆρξε ὥστε νά καµφθεῖ ἡ ἰσχυρότερη
ἐθνοπολιτική καί θρησκευτική φωνή
ἀντίστασης, πού ἦταν καί παραµένει ὁ
Σεβασµιώτατος Ἀρτέµιος.
α) Στά µέσα τοῦ Ἰανουαρίου 2010 στή
πόλη Πεκίου (δυτικό Κοσσυφοπέδιο)
σέ
µιά
ἐπίσηµη
συνάντηση
πού
ἀφοροῦσε θέµατα ἀσφαλείας, ἕνας
ἀξιωµατικός τῆς ΚΦΟΡ ἀνήγγειλε στούς
συµµετάσχοντες ὅτι εἶναι βέβαιο πώς ὁ
Ἐπίσκοπος Ράσκας-Πριζρένης Ἀρτέµιος
σύντοµα θά ἀποµακρυνθεῖ ἀπό τόν
θρόνο του καί στή θέση του θά ὁριστεῖ
ἄλλος Ἐπίσκοπος, ὁ ὁποῖος θά εἶναι πιό
ἀνοιχτός γιά συνεργασία καί διάλογο µέ
τήν Δύση (Julia Gorin, Totalitarianism In
Service To The West, h�p://www.juliagorin.
com/wordpress/?p=2324).
Πῶς ἡ Δύση, στό πρόσωπο τῶν ἀπεσταλµένων της, ἤξερε, ἀκόµα καί πρίν ἀπό τήν
ἐκλογή τοῦ νέου Πατριάρχου Εἰρηναίου,
ὅτι ὁ Ἀρτέµιος θά ἀποµακρυνθεῖ ἀπό τόν
θρόνο του; Ἡ ἐκλογή τοῦ Πατριάρχου
ἔγινε στά τέλη τοῦ Ἰανουαρίου 2010.
Εἶναι βέβαιο δέ ὅτι µέ τήν ἐκλογή ἄλλου
προσώπου στή θέση τοῦ Πατριάρχου
Σερβίας (π.χ. τοῦ συνυποψήφιου γιά τήν
Πατριαρχία παραδοσιακοῦ Ἐπισκόπου
Ἐφραίµ) τό θέµα «Ἀρτέµιος» σίγουρα δέν
θά εἶχε ξεκινήσει, καί πολύ περισσότερο
δέν θά ἐξελισσόταν µέ τέτοιο παράνοµο
καί βίαιο τρόπο. Συνεπῶς ἡ ἀνάρρηση
στό θρόνο τοῦ νῦν Πατριάρχου ἦταν κάτι
περισσότερο ἀπό «ἐπιβεβληµένη».
β) Ἀµέσως µετά τήν ἐκλογή τοῦ
Πατριάρχου Εἰρηναίου, σέ σύντοµο
χρονικό διάστηµα 15-20 ἡµερῶν (ἕως ὅτου
ἄρχισε ἡ διαδικασία ἀποµακρύνσεως τοῦ
Σεβασµιωτάτου Ἀρτεµίου ἀπό τόν θρόνο
του), οἱ πρέσβεις τῶν ἰσχυρῶν δυτικῶν
κρατῶν σύχναζαν στό Πατριαρχεῖο,
προφανῶς γιά νά ἐνθαρρύνουν τό κλῖµα
γιά τήν ἐπικείµενη φοβερή τοµή στή ζωή
τῆς Μητροπόλεως Ράσκας-Πριζρένης.
Ἔτσι φθάσαµε στό σηµεῖο νά ἐκδιωχθεῖ
ὁ Ἀρτέµιος ἀπό τό Κόσοβο καί νά
ἀπαγορευθεῖ ἡ ἐπιστροφή καί ἡ διαµονή
του στήν Μητρόπολη Ράσκας-Πριζρένης.
Καί διώκτης δέν ἦταν τό ΝΑΤΟ (οὔτε
µέ τούς βοµβαρδισµούς τοῦ 1999 δέν
ἐπιτεύχθηκε τέτοιο πρᾶγµα) οὔτε τό
µουσουλµανικό - ἀλβανικό UCK, ἀλλά
ἡ ἴδια ἡ ΔΙΣ καί ὁ Πατριάρχης Σερβίας,
οἱ ὁποῖοι ἐκπλήρωσαν εἰς τό ἔπακρο τήν
ἐπιθυµία τῶν ὡς ἄνω ἀναφερθέντων. «καὶ
ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ»
(Ματθ. ι΄, 36). Εἶναι ἡλίου φαεινότερον
ὅτι ὁ Ἀρτέµιος ἦταν «ὁ κατέχων» καί
ὅτι πολλοί ποθοῦσαν ἵνα ὁ Ἀρτέµιος «ἐκ
µέσου γένηται» (Β΄ Θεσ., β΄, 7).
γ) Μετά τήν ἀνάληψη διοικητικῶν
καθηκόντων
ἀπό
τόν
τοποτηρητή
ἐπίσκοπο Ἀθανάσιο Γιέφτιτς, ἄλλαξε
ἄρδην ἡ πολιτική ὡς πρός τίς σχέσεις µέ
τούς Δυτικούς καί τά σχέδιά τους, καθώς
καί µέ τούς µουσουλµάνους Ἀλβανούς καί

τήν παράνοµη κυβέρνηση τους. Βέβαια τό
σερβικό κράτος καί ἡ σερβική Ἐκκλησία
δέν ἀναγνώρισαν ποτέ ἐπίσηµα αὐτήν τήν
κυβέρνηση, στήν πράξη ὅµως ἡ σηµερινή
πολιτική σερβική ἡγεσία ὁδηγεῖ τίς
ἐξελίξεις πρός µία ἤπια ἀναγνώριση τῆς
ἀνεξαρτησίας τοῦ Κοσόβου...
Σέ αὐτήν τήν µειοδοτική πολιτική βρίσκει
πρόθυµους συνεργάτες (µέ τό ἀζηµίωτο;)
µιά µικρή ἀλλά ἰσχυρή καί δραστήρια
ὁµάδα Ἱεραρχῶν τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας
(Ἀµφιλόχιος
Ράντοβιτς,
Εἰρηναῖος
Μπούλοβιτς,
Ἀθανάσιος
Γιέφτιτς,
Θεοδόσιος
Σίµπαλιτς,
Γρηγόριος
Ντούριτς...) πού ἐξαιτίας τῆς δίψας τους
γιά δόξα καί ἐξουσία προσκολλῶνται στό
ἅρµα τῆς ἑκάστοτε ἐξουσίας, κρατικῆς ἤ
διεθνοῦς (αὐτῆς πού ὑπολογίζουν ὅτι θά
ἐπικρατήσει), ταυτίζονται ἐνσυνείδητα
µαζί της καί καθίστανται ὑποχείριά
της. Καί ἐδῶ ἐντοπίζεται ἡ µεγάλη
ὑποκρισία καί ἀνεντιµότητα πολιτικῆς
καί θρησκευτικῆς ἡγεσίας ἀπέναντι
στόν γενναῖο καί περήφανο σερβικό λαό,
ἀλλά καί ἀπό ἐδῶ πηγάζει ἡ δίωξη ὅλων
ἡµῶν τῶν ἐκφραζόντων δηµοσίως µέ
ἔργα καί λόγια ἀντίθετη πολιτική ἄποψη
στήν ἐφαρµοζόµενη µειοδοτική πολιτική
τῆς σερβικῆς κυβέρνησης καί ἡγεσίας
τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Ἀνέκαθεν ἡ µερίδα αὐτή τῶν Ἱεραρχῶν
ἀναµιγνυόταν ἐνεργά στά παιχνίδια
ἐξουσίας κάθε εἴδους (πολιτικῆς καί
ἐκκλησιαστικῆς), ὄχι βέβαια γιά κάποιο
ὄφελος τοῦ ποιµνίου, ἀλλά γιά προσωπικό,
κακῶς ἐννοούµενο, συµφέρον. Ἔτσι ἔγινε
αὐτό πού πάντα γίνεται ὅταν κάποιος
δέν ἔχει ἁγνά κίνητρα καί ἀγάπη γιά τόν
Χριστό καί δέν ἔχει τήν ἐλπίδα του σέ
Αὐτόν: µεταβάλει προσωπεῖο ἀνάλογα µέ
τίς περιστάσεις. Ἀνέριστος πνευµατικά,
κλίνει πάντα στό πλευρό τῶν ἰσχυρῶν.
Στά ἑλληνικά ὑπάρχει ἡ πολύ ταιριαστή
ἔκφραση «ὅπου φυσάει ὁ ἄνεµος»...
Γιά νά δεῖτε πῶς αὐτοί πολιτεύονται
θά ἀναφέρω τό ἑξῆς: παλαιότερα, ἐπί
Μιλόσεβιτς, ἡ στάση τῶν περισσοτέρων
ἀπό αὐτούς ἦταν ὡς ἐπί τό πλεῖστον
ἀντιδυτική, ὅπως ἦταν καί ἡ κρατική
γραµµή. Στή συνέχεια ὅµως ἡ πρώην
Γιουγκοσλαβία ἔχασε τόν πόλεµο τόσο µέ
τίς ἀποσχισθεῖσες περιοχές τῆς πρώην
Γιουγκοσλαβίας, ὅσο καί µέ τό ΝΑΤΟ τό
1999. Καί τότε τί ἀκολούθησε; Ἡ µερίδα
αὐτή τῶν Ἱεραρχῶν, ἴσως ἀπειλούµενοι
ἀπό τό ΝΑΤΟ (βλέπε ὁµιλία Κόσαρα
Γκαβρίλοβιτς,
h�p://thriske�ika.blogspot.
com/2010/03/blog-post_08.html),
ἴσως
δελεαζόµενοι ἀπό διάφορες «προσφορές»,
ἴσως πάλι ἁπλῶς ἐπειδή αὐτό θεώρησαν
ὅτι ἦταν τό προσωπικό τους συµφέρον
(κατ᾿ ἐµέ καί τό πιθανότερο), ἀπέβαλαν
τό προσωπεῖο τοῦ ἐθνικιστῆ καί
ἐνεδύθησαν τό προσωπεῖο τοῦ διεθνιστῆ,
τοῦ κοσµοπολίτη, τοῦ πολιτισµένου
εὐρωπαίου. Σφιχταγκάλιασαν τό ἅρµα
τοῦ Οἰκουµενισµοῦ καί ἄρχισαν νά
κηρύττουν νέον θεό, τήν νοµοτελειακή
ὑποτέλεια
στήν
παγκοσµιοποίηση.
Πρεσβεύουν πλέον τήν θέση ὅτι πρέπει νά
δεχθοῦµε τήν πραγµατικότητα, ἐφόσον
ἤδη τά πιό ἰσχυρά κράτη τοῦ κόσµου
ἔχουνε ἀναγνωρίσει τήν ἀνεξαρτησία
τοῦ Κοσόβου. Ἡ συµβουλή αὐτῶν καί τῶν
ὁµοίων τους πρός τό ἔθνος συµπίπτει
µέ αὐτήν ἕλληνα πολιτικοῦ καί εἶναι ἡ
ἑξῆς: «Εἶναι καλύτερα νά ἔχουµε µερικά
στρέµµατα γῆς λιγότερα ἀπό ἐκεῖνα πού
µᾶς ἀνήκουν, καί νά κοιµόµαστε τά βράδια
ἥσυχοι καί ἀσφαλεῖς, παρά νά ἔχουµε
ὅτι µᾶς ἀνήκει καί νά µήν µποροῦµε νά
κλείσουµε µάτι ἀπό τόν κίνδυνο κάποιας
ξαφνικῆς ἐπίθεσης κακόβουλων γειτόνων
ἐναντίον µας.» Ὅµως, ὅπως ξέρετε πολύ
καλά, ἔτσι σκέφτονται καί δροῦν οἱ ἐθνικοί
µειοδότες. Καί προδότες στίς µέρες µας
ὑπάρχουν ἄφθονοι, καί µάλιστα σέ ὑψηλά
πόστα. Οἱ Ἱεράρχες αὐτοί τῆς Σερβίας
σήµερα ἔχουν καταστεῖ φερέφωνα τῆς
Δύσεως... Ἀπό τότε µάλιστα πού ἀνέβηκε
ἡ φιλοδυτική κυβέρνηση τοῦ Μπόρις
Τάντιτς στήν ἐξουσία, οἱ συγκεκριµένοι
συναγωνίζονται σέ ὅλα τά ἐπίπεδα µέ
τό Κράτος ποιός θά φανεῖ πιό ἀρεστός
στούς δυτικούς, ποιός θά ἐκπληρώσει πιό
γρήγορα καί πιό δουλικά τά θελήµατα
τῆς Δύσεως εἴτε αὐτή λέγεται ΝΑΤΟ,
εἴτε ΗΠΑ, εἴτε ΕΕ, εἴτε ...Πάπας.
Συνέχεια στή σελίδα 14
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Προπαγάνδα LUX
Ἐπειδή ὁ κάθε µαλάκας αὐτῆς τῆς δύσµοιρης
χώρας ἔχει µάθει µιά λέξη - «συνωµοσιολογία» - καί
τήν κολλάει παντοῦ, προκειµένου νά εἰρωνευτεῖ
ὁ καηµένος τίς προσπάθειες τῶν Ἑλλήνων ν’
ἀποσοβήσουν τήν διάλυση τῆς πατρίδας τους,
φωτίζουµε σήµερα µιάν ἐνδεικτική εἴδηση. Μιάν
εἴδηση πού δείχνει ὅτι δέν εἶναι ὅλα φυσική ροή τῶν
πραγµάτων, οὔτε ἀναπόφευκτα καί αὐτονόητα, ἀλλά
πολύ συχνά ὑπάρχει συγκεκριµένος σχεδιασµός γιά
τήν πορεία τῆς (κάθε) κοινωνίας.
Ἡ εἴδηση ἀφορᾶ τό «Κινηµατογραφικό
Βραβεῖο LUX» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, τό
ὁποῖο καθιερώθηκε τό 2007 καί θά ἀπονεµηθεῖ ἀπό
τόν Πρόεδρο τῆς Εὐρωβουλῆς στό Στρασβοῦργο στίς
24 Νοεµβρίου. Θά ἔχει προηγηθεῖ ἡ προβολή τῶν
τριῶν διαγωνιζόµενων ταινιῶν στό Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου τῆς Βενετίας (10-11 Σεπτεµβρίου)
καί στίς Βρυξέλλες (26/10 -19/11). Μαθαίνουµε λοιπόν
πώς οἱ ταινίες “Ἀκαδηµία Πλάτωνος”, “Die Fremde”
καί “Illégal” ἐπιλέχθηκαν στίς 27 Ἰουλίου ἀπό τίς
10 ὑποψήφιες ὡς οἱ τελικές διαγωνιζόµενες γιά τό
βραβεῖο. Τί ταινίες εἶναι ὅµως αὐτές; Διαβάζουµε
στόν ἔγκυρο Τῦπο πώς «οἱ ταινίες αὐτές µιλοῦν στίς
καρδιές τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν, τούς ἐνθαρρύνουν
νά προβληµατιστοῦν σχετικά µέ πολιτιστικά καί
οἰκογενειακά ζητήµατα, καθώς καί σχετικά µέ τούς
κανόνες πού διέπουν τήν καθηµερινότητά τους». Τί
ἐννοεῖ ὁ ποιητής; Προσέξτε τά σενάρια.
Στήν ἑλληνογερµανική σαβουροπαραγωγή,
κάποιου Φίλιππου Τσίτου, µέ τόν τίτλο «Ἀκαδηµία
Πλάτωνος» εἴχαµε ἀναφερθεῖ κι ἄλλη φορά. Τό ἠλίθιο
σενάριο, κατάλληλο µόνο γιά ἐγκεφάλους πλήρως
συριζωµένους, λέει γιά ἕναν ρατσιστή Ἕλληνα πού
ἀνακαλύπτει ὅτι εἶναι γιός Ἀλβανοῦ... Στή γερµανική
ταινία «Die Fremde» ἡ Αὐστριακή Feo Aladag ἀφηγεῖται
τήν περιπέτεια µιᾶς Τουρκάλας πού φεύγει µέ τόν γιό
της στή Γερµανία γιά νά ἀποφύγει τόν σύζυγο πού
τήν κακοποιεῖ. Τέλος, ἡ ταινία «Illégal» τοῦ Olivier
Masset-Depasse εἶναι συµπαραγωγή Βελγίου-ΓαλλίαςΛουξεµβούργου καί περιγράφει τήν παράνοµη διαµονή
τῆς Ρωσίδας Τάνιας καί τοῦ γιοῦ της στό Βέλγιο.
Τό ὡραῖο εἶναι πώς καί πέρυσι βραβεύτηκε ἡ
ταινία «Welcome» τοῦ Φιλίπ Λιορέ, πού περιέγραφε
τήν περιπέτεια ἑνός Ἰρακινοῦ Κούρδου, πού προσπαθεῖ
νά περάσει λαθραῖα στή Βρετανία γιά νά βρεῖ τήν

ΤΑ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
Συνέχεια από τη σελ. 16
Τα είπαμε κι άλλες φορές, δυστυχώς επανειλημμένα
επιβεβαιωνόμαστε: το βρήκαν το κακόμοιρο την ώρα που
έπαιζε με τα Γιου Γκι Ο του, το «έχρισαν» ηγέτη του …
κινήματος και ως delivery boy της Λέσχης συνεχίζουν να του
στέλνουν τις εντολές τους. Εκείνο βέβαια δείχνει να έχει πάρει
τον ρόλο του πολύ στα σοβαρά: π.χ. σύμφωνα με απολύτως
εξακριβωμένες πληροφορίες, έχει πια παρατήσει τα Γιου Γκι
Ο (αρχίζοντας το «περνά-περνά η μέλισσα» και το «ένι-μένιτουτουμένι»), κάνει συνεχώς δηλώσεις του τύπου «θα σώσω
τη χώρα και ας μην επανεκλεγώ», κάνει κανό χωρίς GPS
(σ.σ. στην πισίνα), κάποιοι δε (ανεπιβεβαίωτο πάντως ακόμη
αυτό) λένε ότι από το μεγάλο του αίσθημα ευθύνης αναπνέει
κιόλας! Παρ’ όλα αυτά - και όποιο …διανοητικό άλλοθι κι
αν έχει - δεν θα τη γλυτώσει φυσικά ούτε αυτός την …πίσσα
και τα πούπουλα. Η ώρα που τα σιωνοκίνητα έργα πάντων
των ανθυποναιναίκων θα μετατραπούν σε εξίσου δύσοσμα
σκατά δεν είναι και τόσο μακριά. Τι η επιούσα τέξεται και
πώς θα συμμαζευτεί το μέγεθος της τραγωδίας που η λαίλαπα
θ’ αφήσει πίσω της, δεν το γνωρίζουμε βεβαίως, αλλά αυτή
τη στιγμή δεν έχει ίσως και τόση σημασία. Το βασικό ζήτημα
είναι τη στιγμή αυτή το να απαλλαχτούμε από τον νεοταξίτικο
καρκίνο που κατατρώει απηνώς τις σάρκες μας. Μπροστά σ’
αυτό, όλα τα υπόλοιπα είναι επουσιώδη και (ούτως ή άλλως)
θα τα δούμε, όταν έρθει η ώρα τους…
(Ε, κι όπως θα ’λεγε κι ο πρωθυπουργός σας, TO BE
CONTINUED)
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ἀγαπηµένη του, ἐνῶ πρόπερσι εἶχε πρωτεύσει ἡ ταινία
«Ἡ σιωπή τῆς Λόρνας» στήν ὁποία παρακολουθούσαµε
µιάν ἐκδιδόµενη Ἀλβανίδα καί τά βάσανά της
στό Βέλγιο κτλ κτλ... Ἄς σηµειωθεῖ ὅτι οἱ ἐν λόγῳ
ταινίες ὑποτιτλίζονται στίς 24 κοινοτικές γλῶσσες
καί κυκλοφοροῦν σέ ὅλες τίς κινηµατογραφικές
αἴθουσες τῆς γηραιᾶς Ἠπείρου, δῆθεν ὡς στήριξη τῆς
εὐρωπαϊκῆς κινηµατογραφικῆς βιοµηχανίας καί τῆς
δηµιουργικότητάς της!

Αὐτή ἡ ταινία µᾶλλον δέν θά σάρωνε στόν
εὐρωδιαγωνισµό, ἔ; Τί λέτε;
Κάπου ἐδῶ πιστεύουµε πώς κολλάει ἡ κραυγή
«Φτάνει πιά, ἔλεος!!!» Αὐτό εἶναι τό πρόβληµα σήµερα
τοῦ Εὐρωπαίου πολίτη; Σέ µιά ἐποχή ἀπόλυτης
ἀποχαλίνωσης τοῦ κεφαλαίου, πλήρους ἐξάλειψης τῆς
δηµοκρατίας, µετωπικῆς ἐπίθεσης ἀπό κυβερνήσεις
καί τραπεζίτες, ἡ Εὐρωβουλή θεωρεῖ πώς ἡ ἔγνοια µας
εἶναι ἡ ἐνσωµάτωση τῶν ἐποίκων; Ἐντάξει, προφανῶς
ἡ δική της αὐτή εἶναι - ἡ διάλυση τῶν ντόπιων
κοινωνιῶν προωθεῖ ΟΛΕΣ τίς µαῦρες ἐξελίξεις πού
προαναφέρθηκαν - ἀλλά ΤΟΣΗ περιφρόνηση στόν
πολίτη καί στίς ἀνάγκες του; Τό σοβιετικό σινεµά ἐπί
Μπρέζνιεφ περισσότερη ἐλευθερία διέθετε...
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Ἀπό τ’ ὁλότελα...
Στό προηγούµενο φῦλλο µας
γράφαµε
γιά
τήν
συνδιάσκεψη
τοῦ ΟΑΣΕ στό Καζακστάν, ὅπου
δυό µειονοτικές κυρίες πῆγαν νά
παραπονεθοῦν γιά τή χώρα µας.
Ἡ (σεσηµασµένη) Περβίν Χαϊρουλάχ
καί ἡ Μελέκ Κιρµατζή εἶπαν πόσο
κακόψυχη κοινωνία εἴµαστε ἐµεῖς
οἱ πλειονοτικοί καί πόσο µῖσος
(ὑποθέτουν πώς) κρύβουµε στήν
ψυχή µας. Τότε ρωτούσαµε κι ἄν
ὑπῆρξε κάποια ἀντίδραση πού νά
ἐπισηµαίνει ὄχι ἀντικείµενα φιλολογικῶν προσεγγίσεων ἀλλά τά φριχτά,
σύγχρονα ἐγκλήµατα τῆς Τουρκίας
(κράτους καί πολιτῶν) κατά Κούρδων,
Κυπρίων, Ἀρµενίων, Τούρκων δηµοκρατῶν, χριστιανῶν παστόρων κτλ.
Διαβάσαµε λοιπόν πώς ὁ Σύλλογος
Κωνσταντινουπολιτῶν, ἐκπροσωπούµενος ἀπό τόν κ. Ἀντώνιο Λαµπίδη,
παρενέβη προφορικά µά καί κατέθεσε
στά Πρακτικά τῆς Συνδιάσκεψης
µακροσκελή ἔκθεση γιά τά ἐκκρεµῆ
ζητήµατα τῆς ἑλληνικῆς Μειονότητας
στήν Πόλη (ὅποια τέλος πάντων ἔχει
ἀποµείνει) καί τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου.
Ἀξιέπαινη βεβαίως ἡ παρέµβαση τῶν
Κωνσταντινουπολιτῶν, οἱ ὁποῖοι πάντα
εἶναι παρόντες σέ τέτοια φόρα, µά ἐδῶ
χρειάζεται προφανῶς πολύ ἰσχυρότερη
παρουσία γιά µιά πολύ εὐρύτερη
θεµατολογία, πού θά ὑπερβαίνει
τό πλαίσιο τῶν ἑλληνοτουρκικῶν
σχέσεων. Τά τουρκικά ἐγκλήµατα, τοῦ
παρελθόντος µά καί τοῦ παρόντος,
θέλουν ὁλόκληρο ὅµιλο ἀπό (διεθνεῖς)
ὀργανώσεις πού θά τά προβάλουν
ὅπως πρέπει. Παλιότερα, χάρη στή
δραστηριότητα τοῦ Μιχάλη Χαραλαµπίδη, ὑπῆρχε ἡ Διεθνής Ἕνωση γιά
τά Δικαιώµατα καί τήν Ἀπελευθέρωση
τῶν Λαῶν. Σήµερα, στήν ἐποχή τῶν καθεστωτικῶν ΜΚΟ, ποιός θά τά κάνει;...

ΟΧΙ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΦΟΡΟΥ!
Πρό λίγων ἡµερῶν τό Ἐθνικό Συµβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) ἐπέβαλε στό κανάλι
ΑΛΤΕΡ δύο πρόστιµα συνολικοῦ ὕψους
100.000 εὐρώ γιά τήν ἐκποµπή «Μεσηµεριανό
ἐξπρές» (31/3/2010), ὕστερα ἀπό καταγγελία
τοῦ δικηγόρου Φώτη Βαγενᾶ. Ἡ ἐκποµπή
ἀναφερόταν στήν Τζούλια Ἀλεξανδράτου
καί τό πρόστιµο ἐπιβλήθηκε µέ ἐπίκληση τῆς
ποιότητας τῆς ἐκποµπῆς, τῆς συγκαλυµµένης
διαφήµισης τῆς πορνοταινίας καί τῆς
νοµοθεσίας περί προστασίας ἀνηλίκων. Ἄς
σηµειωθεῖ πώς ὁ µόνος πού διαφώνησε µέ τήν
ἐπιβολή προστίµου ἦταν ὁ πρόεδρος τοῦ ΕΣΡ,
Ἰωάννης Λασκαρίδης.
Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή ἄς σηµειώσουµε ὅτι
ὁ ἴδιος δικηγόρος πού ἔκανε τό καθῆκον του
γιά τήν προαναφερθείσα ὑπόθεση ἔχει δώσει
κι ἄλλοτε δεῖγµα τῆς εὐαισθησίας του ἔναντι
τῆς συλλογικῆς µας ἐκπόρνευσης. Πρίν τρία
χρόνια, ὅταν οἱ ἀθηνοφυλλάδες ἄρχισαν
νά κυκλοφοροῦν τίς Κυριακές µέ πορνό
dvd, ὁ ἀγαπητός µας Φώτης, ὡς πρόεδρος
τῆς Ἕνωσης Προστασίας Καταναλωτῶν
Σερρῶν, κατήγγειλε τήν ἀθλιότητα ἐκείνη
- συνηγόρησαν καί οἱ καταναλωτικές Ἑνώσεις
Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικῆς καί Γρεβενῶν - τόσο
στόν Συνήγορο τοῦ Καταναλωτῆ (γιά ἀθέµιτη
διαφήµιση ἤ ἀθέµιτη ἐµπορική πρακτική) ὅσο
καί στήν Δικαιοσύνη. Καί ἡ µέν δεύτερη ἀκόµη
δέν ἔχει ἀποφανθεῖ (!), παρά τίς ἐνέργειες
τοῦ τότε εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου, Γ.
Σανιδᾶ, ὅµως ἡ παρέµβαση τοῦ Συνηγόρου

τοῦ Καταναλωτῆ στίς ἁρµόδιες Ἀρχές ἔφερε
ἀποτέλεσµα. Κατασχέθηκαν περί τίς 17.000
δισκάκια µέ πορνοταινίες καί ἡ πρόστυχη
αὐτή πρακτική τῆς Τετάρτης Ἐξουσίας
τερµατίστηκε. Σηµειῶστε πώς µέχρι καί τήν
κινητοποίηση πού προκάλεσε ἡ καταγγελία, ἡ
ΕΣΗΕΑ δέν εἶχε λάβει θέση στό ζήτηµα (ΘΑ τό
συζητοῦσε µετά...). Προφανῶς οἱ ἰθύνοντές της
βρίσκουν πολύ φυσιολογικό νά παρουσιάζουν
τό «λειτούργηµά τους» σέ µπανιστιρτζῆδες...
Τό παράδειγµα τοῦ Φώτη Βαγενᾶ δείχνει
ὅτι ὑπάρχουν διάφοροι τρόποι νά ἀντιδράσει
κανείς ὅταν βεβαίως θέλει. Στά βοθροκάναλα
τά πρόστιµα πέφτουν τακτικά γιά παραβάσεις
τοῦ Κώδικα Δεοντολογίας καί τοῦ ἄρθρου 15
τοῦ Συντάγµατος, τό ὁποῖο ἀναφέρεται στήν
κρατική ἐπιτήρηση τῆς ραδιοτηλεόρασης.
Καθένας µπορεῖ µέ ἕνα ἁπλό e-mail νά
ὑποβάλει καταγγελία γιά ὁποιανδήποτε
ἐκποµπή προσβάλλει ἀνήλικους ἤ προβάλει
χυδαιότητες. Ὁ καναπές τῆς τηλεόρασης δέν
εἶναι ἡ µοναδική µας ἐπιλογή!

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ
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ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΔΑΔΙΑΣ
ΑΠΟΣΥΝΤΙΘΕΤΑΙ, ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ
ΜΠΙΖΝΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ
Η Οικολογική Εταιρεία Έβρου με επιστολή της (9 Ιουλίου)
στην αρμόδια υπουργό Τ. Μπιρμπίλη εξέφρασε τις ανησυχίες
της μετά από την επίσκεψή της στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς
– Λευκίμης - Σουφλίου και την απογοητευτική εικόνα που
αντίκρισε. Στην επιστολή, που μέχρι σήμερα παραμένει
αναπάντητη, περιγράφονται τα προβλήματα:
1) Το κέντρο ενημέρωσης των επισκεπτών λειτουργεί μόνο
ορισμένες ώρες της ημέρας, και είναι κλειστό το Σάββατο και
την Κυριακή επειδή οι τρεις από τους τέσσερεις υπαλλήλους
του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου κάνουν επίσχεση
εργασίας από τον προηγούμενο μήνα.
2) Η ποιότητα ξενάγησης των επισκεπτών στο παρατηρητήριο
των αρπακτικών έχει υποβαθμισθεί.
3) Οι οικοτουρίστες στο Εθνικό πάρκο έχουν μειωθεί
σημαντικά.
4) Το μοναδικό άξιο λόγου κίνητρο σήμερα για επίσκεψη
στη Δαδιά είναι η παρατήρηση των αρπακτικών από το
παρατηρητήριο, κάτι που ασφαλώς δεν αρκεί για την επίσκεψη
και παραμονή των οικοτουριστών. Οι κάτοικοι του χωριού
βλέπουν τα λίγα αυτοκίνητα των επισκεπτών να αποχωρούν
μια ώρα μετά την άφιξη τους.
5) Το κτίριο του φορέα διαχείρισης που κτίσθηκε πριν από
10 τουλάχιστον χρόνια παρουσιάζει εξωτερικά εικόνα
παραμελημένου και εγκαταλειμμένου κτίσματος που δεν
συντηρήθηκε ποτέ.
6) Εσωτερικά η κατάσταση είναι πιο απογοητευτική. Τρεις
τεράστιες αίθουσες στο ισόγειο (σαλόνι, αμφιθέατρο, αίθουσα
για κέντρο πληροφόρησης) δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ, δεν
έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, ούτε καν τα έπιπλα.
7) Λέγεται ότι οι υπάλληλοι του φορέα εργάζονταν στα
γραφεία του επάνω ορόφου τον χειμώνα που πέρασε σε
συνθήκες θερμοκρασίας -5ο C γιατί δεν υπήρχε πετρέλαιο στο
καλοριφέρ.
8) Το τηλέφωνο και το Internet έχουν κοπεί από καιρό γιατί
δεν πληρώθηκαν οι λογαριασμοί του ΟΤΕ εδώ και αρκετούς
μήνες, ελλείψει χρημάτων.
9) Ο φορέας διαχείρισης δεν έχει χρήματα ούτε για την
στοιχειώδη υπηρεσία καθαριότητας του κτιρίου.
10) Οι υπάλληλοι του φορέα είναι απλήρωτοι εδώ και 9-10
μήνες και δεν γνωρίζουν αν και πότε θα πληρωθούν τους
μισθούς της προηγούμενης χρονιάς.
11) Ηλεκτρικό ρεύμα λαμβάνει το κτίριο από την Δημοτική
Επιχείρηση και μάλλον θα διακοπεί αυτή η παροχή.
12) Το τζιπ του φορέα είναι απαραίτητο για κάποιες περιπολίες
το καλοκαίρι στο πευκοδάσος για τις πυρκαγιές. Όμως το
αυτοκίνητο αυτό είναι ακινητοποιημένο εδώ και μήνες γιατί
δεν έχει ο φορέας χρήματα για το πετρέλαιο κίνησης.
13) Οι υπάλληλοι του φορέα διαχείρισης έχασαν το δικαίωμα
ιατροφαρμακευτικής αγωγής γιατί δεν έχουν πληρωθεί από

Στηρίζουµε τό «Πελίτι»

Kαθώς τό τρέχον 2010 ἔχει
κηρυχθεῖ
«Παγκόσµιο
ἔτος
βιοποικιλότητας», κι αὐτό εἶναι
ἕνα µεγάλο ζήτηµα τόσο γιά
τήν πατρίδα µας ὅσο καί γιά
τόν κόσµο ὅλον, προτείνουµε
στούς ἀναγνῶστες µας πού
ἐνδιαφέρονται νά στηρίξουν τήν
«Ἐναλλακτική Κοινότητα Πελίτι»
τοῦ Παναγιώτη Σαϊνατούδη.
Πρόκειται γιά µία πρωτοπόρα,
συνεπή καί ἔντιµη προσπάθεια,
πού ὑλοποιήθηκε πρωτίστως
στήν περιοχή µας καί πού τώρα
στοχεύει
στήν
ἀναβάθµιση

την προηγούμενη χρονιά οι ασφαλιστικές εισφορές τους στο
ΙΚΑ - όπως και τα πρόστιμα που επιβάλλονται.
14) Το πευκοδάσος της Δαδιάς που κινδυνεύει από
καταστροφική πυρκαγιά διαθέτει πολύ ικανοποιητικό δίκτυο
αντιπυρικών ζωνών και δασοδρόμων για πρόσβαση και
αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, όμως το Δασαρχείο Σουφλίου
δεν έχει τα απαιτούμενα χρήματα από το ΥΠΕΚΑ για να
συντηρήσει το έργο αυτό, ενώ ο φορέας μάλλον δεν πρόκειται
να χρηματοδοτηθεί για το έργο αυτό από το ΥΠΕΚΑ.
Τι άλλο να προσθέσει κανείς στην εικόνα που τόσο αναλυτικά
περιγράφεται ανωτέρω; Ποια αισιοδοξία μπορεί να απομείνει
σε όσους αντικρύζουν αυτή την διάλυση; Ειδικά για τον
Έβρο, η τοπική κοινωνία του οποίου γνωρίζει τη στενότητα
των αναπτυξιακών οριζόντων της, πού μπορεί να βασιστεί
αντικρύζοντας αυτήν την κατάληξη του πιο «πράσινου»
θελγήτρου της; Τι μπορεί λοιπόν να αλλάξει αυτή την πορεία
που και στο Δέλτα του Έβρου δεν είναι πολύ καλύτερη;
Δυστυχώς η πορεία της σύνολης χώρας είναι αυτή, να
καταστούμε Βουλγαρία του Νότου, σε πλήρη αντίθεση με
τις προεκλογικές πομφόλυγες του ΓΑΠ.
Και η ...άλλη διάσταση του θέματος
Όμως υπάρχουν καί χειρότερα: Δεν είναι μόνο που ένας
φορέας διαχείρισης βιοτόπου, ο οποίος δεν μετράει καλά
καλά μιαν επταετία ζωής πνέει ήδη τα λοίσθια ελλείψει
χρημάτων για τα πλέον στοιχειώδη της λειτουργίας του.
Είναι και οι περίεργες πιέσεις από το Υπουργείο για την
σύναψη σύμβασης για ένα «υποέργο με τίτλο «καταγραφή
και παρακολούθηση των οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και
πανίδας» δύο κοινοτικών οδηγιών, σύμφωνα με τις οδηγίες
της Εθνικής Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000. Πόσο θα κοστίσει
αυτό monitoring; Μόλις 650.000 ευρώ!!! Δηλαδή σε μια
κατάσταση όπου μένουν απλήρωτοι 11 μήνες οι υπάλληλοι,
οι προμηθευτές από την τοπική κοινωνία, το ΙΚΑ, οι
λογαριασμοί των ΔΕΚΟ, θα έρθει ένας άλλος φορέας από
την Αθήνα, με συμμετοχή ιδιωτών (μεγάλων οικολογικών
οργανώσεων) να χρυσοπληρωθεί για ένα έργο που θα
μπορούσε να γίνει και δωρεάν από δημόσιους φορείς ή με το
τοπικό δυναμικό!!!
Το σκάνδαλο είναι ευρύτερο: Το Yπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής έδωσε στις 5 Ιουλίου για
δημόσια διαβούλευση (ώς τις ...12/7!) το νομοσχέδιο για την
προστασία της βιοποικιλότητας. Σ’ αυτό (αν πιστέψουμε το
σοβαρό «Αρχιπέλαγος» που παράγει επί χρόνια ανιδιοτελώς
έργο) μέσα σε τσαπατσουλιές και αοριστολογίες, υπάρχουν
και ύποπτες διατυπώσεις: αδειοδοτεί μονάδες Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας σε περιοχές προστατευόμενες του
δικτύου NATURA 2000, κάνει διαρκώς λόγο για ΜΚΟ με
«αποδεδειγμένα πλούσια εμπειρία» (δηλαδή;), δεν αναφέρει
πουθενά δημόσιους φορείς που έχουν τις δυνατότητες να
παράξουν το ζητούμενο έργο, υποβαθμίζονται τα ΔΣ των
Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (όπου
το κράτος έριξε - και ρίχνει - 130.000.000 ευρώ!) και
βάζει 3 εκπροσώπους ΜΚΟ στην «Στρατηγική Επιτροπή
Περιβαλλοντικής Πολιτικής» που θα μοιράζει «δράσεις» και
«προγράμματα» στις ...ΜΚΟ! Πράσινη διαπλοκή;

τῶν - ἤδη πολλῶν ἀνά τήν
Ἑλλάδα - δραστηριοτήτων της,
χτίζοντας γραφεῖα καί ἕναν
χῶρο γιά τήν ἀποθήκευση
καί συντήρηση τῶν σπόρων:
Ἕνα κτίριο 80 περίπου τ. µ.
µέ δύο χώρους γιά γραφεῖα,
ἕναν χῶρο γιά τή φύλαξη
τῶν σπόρων, µιά κουζίνα,
τουαλέτα, ἕνα θερµοκήπιο κι
ἕνα ὑπόστεγο. Τό συνολικό
κόστος ὑπολογίστηκε στά
25.000 εὐρώ, ποσό ὄχι ἰδιαίτερα
ὑψηλό ἄν κινητοποιηθοῦν οἱ φίλοι
τῆς σοβαρῆς αὐτῆς προσπάθειας.
Ὅσοι ἐπιθυµοῦν νά στηρίξουν
οἰκονοµικά
τήν
προσπάθεια
µποροῦν νά καταθέσουν τό ποσό
πού ἐπιθυµοῦν στήν Ἀγροτική
Tράπεζα τῆς Ἑλλάδος (ATE),
στόν λογαριασµό: 1980400303349
µέ δικαιοῦχο τήν «Ἐναλλακτική
Κοινότητα Πελίτι», ἤ νά στείλουν
ταχυδροµική
ἐπιταγή
στή
διεύθυνση
Πελίτι,
Μεσοχώρι
Παρανεστίου, 66035, Παρανέστι.
Εὐπρόσδεκτες καί οἱ ἐθελοντικές
ἐργασίες µαστόρων!

ΣΠΑΝΙΕΣ ΓΑΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Με αφορμή τη ραγδαία ανάπτυξη των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κίνα και το
γεγονός ότι η πράσινη τεχνολογία αποτελεί τον
μεγαλύτερο καταναλωτή «σπάνιων γαιών», ο
Ευρωβουλευτής της ΝΔ Ι. Τσουκαλάς κατέθεσε
ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
επισημαίνοντας τον κίνδυνο αντικατάστασης
της σημερινής εξάρτησης της ΕΕ από ορυκτά
καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) από μια
νέα εξάρτηση, από τις σπάνιες χημικές ουσίες
που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της
πράσινης τεχνολογίας.
Οι «σπάνιες γαίες» (δυσεύρετα χημικά στοιχεία
όπως το ευρώπιο, το δυσπρόσιο, το τέρβιο
κτλ) είναι απαραίτητες για την κατασκευή
ανεμογεννητριών, ηλεκτροκίνητων υβριδικών
αυτοκινήτων, γεννητριών με μόνιμους
μαγνήτες και λαμπτήρων φθορισμού χαμηλής
ενεργειακής κατανάλωσης. Η Κίνα, που διαθέτει
το 1/3 των ανεμογεννητριών του κόσμου,
κατέχει τα μεγαλύτερα αποθέματα σπάνιων
γαιών, σε ποσοστό 57%, και ελέγχει περίπου
το 97% της αγοράς τους, μετά από συμφωνίες
στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική. Η
κινεζική κυβέρνηση έχει μειώσει σημαντικά
τις εξαγωγές σπάνιων γαιών, αναγκάζοντας τις
ξένες εταιρείες να μεταφέρουν τα εργοστάσια
υψηλής τεχνολογίας και τα ερευνητικά τους
κέντρα στην Κίνα.
Ο Επίτροπος Ενέργειας κ. Έτινγκερ στην
απάντησή του ανέφερε ότι οι περιορισμοί της
Κίνας δεν συμβιβάζονται με τους κανόνες της
GATT και του ΠΟΕ και το ζήτημα τίθεται
τακτικά κατά τις διμερείς συναντήσεις ΕΕΚίνας. Μίλησε για την ανάγκη εξασφάλισης
διατηρήσιμης προμήθειας σπάνιων γαιών από
ευρωπαϊκές πηγές και για τον ρόλο που μπορεί
να διαδραματίσουν η έρευνα και η ανάπτυξη
στην προσπάθεια αυτή.
Ο ευρωβουλευτής εφιστά την προσοχή της
ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα αυτό, ώστε
να αποφύγουμε την άκριτη μετατροπή μας
σε μαζικό καταναλωτή ακριβοπληρωμένης
πράσινης
τεχνολογίας,
χωρίς
καμμιά
προσπάθεια εγχώριας ανάπτυξης. Θυμίζει κάτι
από το άρθρο μας στο προηγούμενο φύλλο
για τις σπάνιες γαίες που βρήκε το ΙΓΜΕ στις
παραλίες της Περιφέρειάς μας;!

ΟΙ-ΚΩΛΟΓΙΕΣ
Μετά τη συνάντηση του ΓΑΠ με τον Βούλγαρο πρώην σεκιουριτά και νυν
πρωθυπουργό Μπορίσοφ, ακούσαμε πάλι δηλώσεις για τον αγωγό «Μπουργκάς
- Αλεξανδρούπολη», πως εξακολουθεί να βρίσκεται στις ύψιστες προτεραιότητες
της Κυβέρνησης (φανταστείτε και να μην ήταν!). Φυσικά όλοι σχεδόν τις γράψαμε
όπου δει, εκτιμώντας δεόντως τη βαρύτητα των λόγων αυτών.
Ωστόσο υπήρξαν και κάποιοι που (έκαναν ότι) τις πίστεψαν. Οι Οικολόγοι
Πράσινοι σε σχετική τους ανακοίνωση δήλωσαν πως σε αντίθεση με τις παλινωδίες
του Παπανδρέου παραμένουν «σταθεροί στην άποψη ότι ο αγωγός Μπουργκάς
- Αλεξανδρούπολης δεν έχει να προσφέρει τίποτε στον Ελληνικό λαό, όπως
άλλωστε κανένας πετρελαιαγωγός δεν ωφέλησε ποτέ κανέναν λαό, παρά μόνον
τις τσέπες μερικών εταιρειών. Τα επιχειρήματα που κατά καιρούς προβάλλονται
υπέρ της κατασκευής του αγωγού καταρρίπτονται εν τη γενέσει τους, από την
ίδια την πραγματικότητα. Ζωντανό παράδειγμα οι βιβλικές καταστροφές από
διαρροή πετρελαίου σε Αλάσκα, ΗΠΑ, Μεξικό και τελευταία στην Κίνα. Ίσως ο
κ. Παπανδρέου πιστεύει ότι οι «αναμενόμενες μελέτες» θα εμποδίσουν κάτι που
δεν μπόρεσαν να αποφύγουν ούτε οι ΗΠΑ».
Τι σχέση έχει μια εξέδρα υποθαλάσσιας άντλησης (σαν της ΒΡ στον
Κόλπο του Τέξας) με μια σωλήνα θαμμένη στο έδαφος, αυτό το ξέρουν μόνο οι
επαγγελματίες «οικολόγοι», Τρεμόπουλοι και άλλοι. Οι οποίοι μάλιστα δηλώνουν
και πάλι πως θεωρούν τον ρωσικό αγωγό «έργο βλαπτικό για τη χώρα μας από κάθε
άποψη: οικονομική, περιβαλλοντική, γεωστρατηγική». Δηλαδή βρήκαν κι άλλα
κουσούρια στον αγωγό, πέραν των περιβαλλοντικών που είναι όντως θέμα προς
συζήτηση, μέχρι και ...γεωστρατηγικά. Τα οποία με τι άλλο μπορεί να συνδέονται
πέραν των ρωσικών συμφερόντων που θα (συν)εξυπηρετεί;
Ουστ, ρε!
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ΜΠΟΥΛΕΝΤ ΑΡΙΝΤΣ: Ο ΝΕΟ-ΟΘΩΜΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΑΚΗ
Το προηγούμενο Σάββατο, με
αφορμή το μνημόσυνο του προ 15ετίας
θανόντος μειονοτικού βουλευτή Αχμέτ
Σαδίκ, βρέθηκε και πάλι στη Θράκη μια
κουστωδία επισήμων από την Τουρκία. Το
μνημόσυνο οργανώθηκε από τη λεγόμενη
«Συμβουλευτική Επιτροπή Τούρκων
Δυτικής Θράκης» κι από το κόμμα που
είχε ιδρύσει ο Σαδίκ και το οποίο εσχάτως

άραγε διάλεξε – πέρα από τις δύο θρακικές
πόλεις - το κεντρικότερο Πομακοχώρι;
Γιατί όσο κι αν ο εκτουρκισμός έχει πια
ρίζες στην περιοχή, η (έστω και κολοβή)
πομακική αυτοσυνειδησία παραμένει
η κυριότερη απειλή για την τουρκική
πολιτική στη Θράκη. Στην Κομοτηνή
μίλησε στο μνήμα του Σαδίκ και παρέστη
στο σχετικό μεβλίτ στο Εσκί Τζαμί.

δείχνει να επαναδραστηριοποιείται (εν
όψει των εκλογών του Νοεμβρίου;).
Εφέτος επικεφαλής των εξ ανατολών
επισήμων ήταν ο ίδιος ο αντιπρόεδρος
της τουρκικής Κυβέρνησης Μπουλέντ
Αρίντς! Τόσο η παρουσία του όσο
και τα λόγια του δεν άφησαν καμμία
αμφιβολία για την πολιτική της γείτονος
στην περιοχή: συνεπής κλιμάκωση
της παρέμβασης, με κινήσεις στο όριο
της νομιμότητας, και πάντα χάρη στην
ολοένα και διευρυνόμενη ελληνική
ανοχή. Με Ερντογάν ή με Τσιλέρ, με
νεο-οθωμανικό ή με στρατοκεμαλικό
πρόσημο, ο έλεγχος της μειονοτικής
κοινωνίας επεκτείνεται όλο και ταχύτερα,
στον βαθμό που η δική μας κυριαρχία
καθίσταται όλο και …διακριτικότερη. Τα
τεκμήρια που επί χρόνια παραθέτουμε
στον «Αντιφωνητή» δεν φαίνεται να
συγκινούν κανέναν.
Ο Αρίντς επισκέφθηκε την
Κομοτηνή, την Ξάνθη και τον Εχίνο. Γιατί

Στην Ξάνθη επισκέφθηκε την έδρα του
μη αναγνωρισμένου μουφτή και το
διαλυμένο από την ελληνική δικαιοσύνη
σωματείο «Τουρκική Ένωση Ξάνθης»,
δείχνοντας για μιαν ακόμη φορά τον
σεβασμό της γείτονος για την ελληνική
έννομη τάξη. Και τέλος, επισκέφθηκε
τον Εχίνο, όπου μίλησε σε ανοιχτή
συγκέντρωση, από την οποία αξίζει να
σημειώσουμε κάποια στιγμιότυπα.
Πρώτος πήρε τον λόγο ο
δήμαρχος Μουσταφά Αγγά για να
καλωσορίσει τον υψηλό μουσαφίρη
στον δήμο όπου «ζουν 16.500 Τούρκοι
ομογενείς». Αναφερόμενος στον Τούρκο
Πρόξενο της Κομοτηνής Μουσταφά
Σάρνιτς, τόνισε πως έχει γίνει πλέον
ένα με τους ντόπιους, καθώς έχει
επισκεφθεί το χωριό 5-6 φορές! Κι
όταν άρχισε να λέει διάφορα άσχετα
και κάπως …προεκλογικά, ο Πρόξενος
του είπε κάτι στο αυτί και αμέσως
τερμάτισε το λογίδριό του, δίνοντας

Συνέντευξη π. Συµεών Βιλόφσκι στόν «Α»

ἐξασκοῦσε καί τεράστιο κοινωνικό
καί φιλανθρωπικό ἔργο µέ τά
ἐκτεταµένα συσσίτια καί παρεῖχε
οὐσιαστική βοήθεια στόν κόσµο.
Ἐκτός αὐτῶν, σέ καθε περίπτωση
ἄδικης συµπεριφορᾶς ἐκ µέρους εἴτε τῶν Ἀλβανῶν εἴτε
καί τῆς ἴδιας τῆς ΚFOR, διαµαρτυρόταν ἔντονα καί ἔκανε
οὐσιαστικές παρεµβάσεις σέ ὅλα τά διεθνῆ ὄργανα, µέ
σκοπό τήν προστασία τῶν Σέρβων καί τῶν σερβικῶν ὀρθοδόξων µνηµείων σύµφωνα µέ τό ψήφισµα 1244 τοῦ ΟΗΕ.
Τέλος, δέν συνεργαζόταν µέ Ἀλβανούς τοῦ ψευδοκράτους.
Κάτι τέτοιο ἦταν ἀδιανόητο ἐπί Ἀρτεµίου, ὁ ὁποῖος
ἀρνεῖτο νά ἀναγνωρίσει τούς ἐκπροσώπους τῶν δυτικῶν
πρεσβειῶν στήν Πρίστινα ὡς πρέσβεις, συνεπής στίς
ἐπίσηµες ἀποφάσεις τοῦ σερβικοῦ κράτους καί τῆς
σερβικῆς Ἐκκλησίας νά µήν ἀναγνωρίσουν τό παράνοµο
κράτος τοῦ Κοσόβου. Ἐπίσης ἀρνεῖτο νά ἀναγνωρίσει
ἀκόµη καί τούς ἐπισήµους ἐκπροσώπους τῶν κρατῶν
αὐτῶν στήν Πρίστινα, τά ὁποῖα κράτη ἀµέσως µετά τήν
ἀναγνώριση τῆς παράνοµης ἀνεξαρτησίας τοῦ Κοσόβου
ἀνεβίβασαν τίς ἀντιπροσωπεῖες τους στήν Πρίστινα σέ
ἐπίπεδο πρεσβειῶν. Ἡ Ἑλλάδα δέν ἔπραξε κάτι τέτοιο ἀλλά
διατηρεῖ τό Ἑλληνικό γραφεῖο συνδέσµου στήν Πρίστινα.
Ἀρνεῖτο ἀκόµη νά συνεργαστεῖ µέ τούς ἐκπροσώπους
τοῦ ΝΑΤΟ στόν τοµέα τῆς σύστασης τοῦ νέου κράτους
τοῦ Κοσόβου. Ἀρνεῖτο νά προβεῖ σέ θυρανοίξια ναῶν
ἀνακαινισµένων µέ συµµετοχή µουσουλµάνων Ἀλβανῶν
καί µέ τά χρήµατά τους (πρᾶγµα τό ὁποῖο ἀνοίγει τόν
δρόµο γιά ταχεία καί βέβαιη ἀναγνώριση - σφετερισµό
τῆς σερβικῆς πνευµατικῆς καί πολιτιστικῆς κληρονοµιᾶς
στό Κοσσυφοπέδιο ὡς «κοσοβάρικης-ἀλβανικῆς» κ.ο.κ.)
Ἔτσι µετά τήν ἀποµάκρυνση τοῦ Σεβασµιωτάτου
Ἀρτεµίου καί πρίν ἀκόµη ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ ΔΔ τῆς
Χάγης, ἤδη εἶχε ἀρχίσει νά διαµορφώνεται µιά ἐντελῶς
διαφορετική συµπεριφορά τῶν ἐκπροσώπων τῆς ΣΟΕ
στή Μητρόπολη Κοσόβου καί Μετοχίων ἀπέναντι στίς
ἐπιταγές τῆς Δύσεως, ὅπως προαναφέραµε.

Ὁ σερβικός λαός τοῦ Κοσόβου ὀρφάνεψε

Συνέχεια ἀπό τή σελ. 11
- Ποιά εἶναι ἡ κατάσταση τῶν Σέρβων στό Κόσοβο καί
στά Μετόχια σήµερα;
- Ὁ πιστός λαός τῶν Σέρβων τοῦ Κοσόβου καί Μετοχίων
ἀναζητᾶ τόν ποιµενάρχη του καί αἰσθάνεται προδοµένος
ἀπό ὅλες αὐτές τίς ἐνέργειες τῆς Τριανδρίας καί τῆς
σηµερινῆς σερβκῆς κυβέρνησης. Ἀναζητᾶ τόν πνευµατικό
του πατέρα, τό στήριγµα καί τήν ἀπαντοχή του, µετά
τόν Χριστό, τήν Παναγία καί τούς Ἁγίους στούς ὁποίους
καθηµερινά µέ πιστή καταφεύγει. Εἶναι ὅπως τό µικρό
παιδί πού κλαίει ὅταν χαθεῖ ἀπό τά µάτια του ἡ ἀγαπηµένη
του µητέρα· ἔτσι καί ὁ λαός τοῦ Κοσόβου θρηνεῖ γοερᾶ
τήν ἀποµάκρυνση τοῦ γνήσιου πνευµατικοῦ του πατέρα,
αὐτοῦ πού πατρικά µοιραζόταν τόν καθηµερινό πόνο καί
τήν ἀγωνία του µαζί του. Τώρα ποιός θά στηρίξει αὐτόν
τόν λαό; Σᾶς πληροφορῶ ὅτι στόν τόπο ὅπου ἡ ΔΙΣ τῆς
ΣΟΕ ἐξόρισε οὐσιαστικά τόν Σεβασµιώτατο, στή Μονή
τοῦ Σισάτσοβατς, συρρέουν χιλιάδες πιστοί Σέρβοι, ὑπό
τύπον προσκυνήµατος σχεδόν, γιά νά πάρουν τήν εὐχή τοῦ
πνευµατικοῦ τους ἡγέτου. Μάλιστα, δέν προσέρχονται
µόνον Σέρβοι τοῦ Κοσόβου, ὄχι µόνον οἱ κατατρεγµένοι
ἀπό τήν Τριανδρία µοναχοί, ἀλλά καί πιστοί Σέρβοι ἀπό
ὅλες τίς γωνιές τῆς Σερβίας, ἀκόµη καί ἁπλοί πατριῶτες
πού δέν ἔχουν ἴσως τόση σχέση µέ τήν Ἐκκλησία, ὅµως
βλέπουν ὅτι µόνον ὁ Ἀρτέµιος τούς ἔλεγε τήν ἀλήθεια
καί τήν ὑποστήριζε σθεναρά ἕως τέλους.
Οἱ Σέρβοι τοῦ Κοσόβου ζοῦν µέσα σέ µιά καθηµερινή
ἀγωνία καί ἀνασφάλεια. Ἐπί Ἀρτεµίου, ἡ Μητρόπολη
Κοσόβου καί Μετοχίων ἔπαιζε ἕναν ἐθναρχικό ρόλο
στήν περιοχή ὡς τελευταία ὀργανωµένη παρουσία τοῦ
σερβισµοῦ στήν περιοχή καί συσπείρωνε τόν κόσµο
κυρίως γύρω ἀπό τά µοναστήρια καί τόν ἐµψύχωνε.
Πέρα ἀπό τό ποιµαντικό καί πνευµατικό ἔργο της,

τον λόγο στον βουλευτή Ξάνθης
Τσετίν Μάντατζη. Αυτός ήταν
λακωνικός και περιορίστηκε στα
τυπικά: Καλωσόρισε τον «Κύριο
υπουργό της μάνας πατρίδας
Τουρκικής δημοκρατίας» και δεν
παρέλειψε να αποκαλέσει και πάλι τον
Εχίνο «Τσανάκαλε», παραπέμποντας
στον τόπο του τουρκικού ηρωισμού…
Ο τουρκομουφτής Ξάνθης, Αχμέτ Μέτε
είπε λίγα λόγια, μέσα σε συνθήματα
του τύπου «Να σπάσουν τα χέρια που
απλώνονται στον μουφτή μας», «Η πιο
μεγάλη - ισχυρή (χώρα) είναι η Τουρκία»
κτλ επαναλαμβάνοντας μάλιστα το
πρώτο από βήματος.
Κατόπιν πήρε τον λόγο ο Αρίντς,
μέσα σε αδιάκοπα χειροκροτήματα και
συνθήματα. Πρώτα από μικροφώνου
ζήτησε από όλους τους άλλους εκτός
της συζύγου του να κατέβουν από το
βήμα, λέγοντας στο κοινό «τους στέλνω
σε σας!», σε μία πρωτοφανή επίδειξη
αλαζονείας. Κατόπιν μίλησε για το
οθωμανικό παρελθόν των Τούρκων στην
περιοχή («Σ’ αυτά τα χώματα ζούμε
επί χρόνια. Δεν είμαστε μουσαφίρηδες
των 100, 90, ή 80 χρόνων. Είμαστε τα
παιδιά ενός μεγάλου έθνους και ζούμε
εδώ και τουλάχιστον 500 χρόνια σε αυτά
τα χώματα, με την ταυτότητα μας, την
κουλτούρα μας, την πίστη, τα ήθη, τα
έθιμα, τις παραδόσεις και την ιστορία
μας. Δόξα τω Θεώ είμαστε εδώ και
υπερασπιζόμαστε την ταυτότητα μας»),
για την ομοφωνία όλων των τουρκικών
κομμάτων στο θέμα της Θράκης («στο
θέμα της Δυτικής Θράκης είμαστε ένα
και όλοι μαζί. Σε αυτό το θέμα δεν
έχουμε διαφορές στα πιστεύω μας. Να
μην σας περνάει από το μυαλό πως στο
κοινοβούλιο και στα εβδομήντα τόσα
εκατομμύρια ανθρώπων μας υπάρχουν
κάποιοι που σκέπτονται διαφορετικά»).
Κολάκεψε τους Εχινιώτες με διάφορα
σαχλά («ο Εχίνος συζητιέται παντού»,
κ.α.), δήλωσε συγκινημένος θυμίζοντας
τούρκικη ταινία («Όλοι μου λένε
πως είμαι σκληρός αλλά είμαι ένας
πονόψυχος άνθρωπος. Προσέξτε, για
να μην φανεί ότι έκλαψα έβαλα γυαλιά.

16-8-2010

Βλέπω ότι θέλουν να με αγκαλιάσουν,
να μου φιλήσουν το χέρι και μου λένε
πως είναι έτοιμοι να κλάψουν. Μα
και εγώ, δύσκολα συγκρατιέμαι…»)
αλλά και συνέκρινε την αγάπη και τον
ενθουσιασμό των ντόπιων με «πολλά
σημεία των Βαλκανίων». Μάλιστα έφερε
κι ένα παράδειγμα, το χωριό Νομούσα
του …Κοσόβου! (τυχαίο; Δεν νομίζω…):
«Όπου και να πας, βλέπεις – έστω και αν
δεν είναι σαν τον Εχίνο - αδέρφια μας
σαν εσάς που επί αιώνες παραμένουν
όρθιοι και ισχυροί, που υπερασπίστηκαν
την παρουσία τους, και με τιμή
παρέμειναν Τούρκοι και μουσουλμάνοι.
Επί αιώνες έτσι ζήσαμε και με αυτές
τις ομοιότητες θα ζήσουμε. Με την
ταυτότητα μας, με τον τουρκισμό μας,
με τον μουσουλμανισμό μας θα ζήσουμε
επί αιώνες». Οι αναφορές του στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν πολλές,
με συγκρίσεις για την «ανεκτικότητα»
και την «δικαιοσύνη» εκείνης, σε σχέση
με την «δυτική σκληρότητα» στην
Αλγερία, στο Σουδάν, στη Βοσνία…
Φυσικά είπε και πάλι ξανά και ξανά για
την «τουρκική μας μειονότητα», όπως
και στην Κομοτηνή…
Ένα τελευταίο αξιομνημόνευτο
σημείο ήταν αυτό του πνεύματος στο
ακροατήριο. Τα συνθήματα που έπεφταν
δεν είχαν καμμία διαφορά από όσα
ακούγονται στις μαζώξεις των Γκρίζων
Λύκων στην Τουρκία: “Kahrolsun PKK”
(«Καταραμένο νάναι το ΡΚΚ») “şehitler
Ölmez, Vatan Bölünmez” («οι ήρωες
δεν πεθαίνουν, η πατρίδα δεν διασπάται)
“En Büyük Türkiye, Başka Büyük Yok”
(«Πιο μεγάλη είναι η Τουρκία, και άλλη
πιο μεγάλη δεν υπάρχει), ενώ για τον
παριστάμενο και τον Ερντογάν φώναζαν
“Türkiye Seninle Gurur Duyuyor” («Η
Τουρκία είναι υπερήφανη για σένα»),
En büyük Başkan Bizim Başkan” («Ο
πιο μεγάλος πρόεδρος είναι ο δικός μας
πρόεδρος»). Όλα αυτά μέσα στην Ελλάδα
του 2010, με την ελληνική πολιτική να
παραμένει ζητούμενο κι ενώ η ελλαδική
κοινωνία για άλλα τυρβάζει…
M.K.
(δημοσιεύτηκε στα ΕΠΙΚΑΙΡΑ, 28/7/10)

α) Ἡ ἐπιδοκιµασία ἀπό τήν Δύση αὐτῆς τῆς ἀλλαγῆς
στάσεως τῶν διοικητικῶν ὀργάνων τῆς Σερβικῆς
Ἐκκλησίας δέν ἄργησε νά ἔρθει, καί τόν Ἰούνιο τοῦ
2010 ὁ εἰδικός ἐντεταλµένος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης
στό Κοσσυφοπέδιο Pieter Feith (τοῦ ὁποίου ἐπίσηµο
καθῆκον εἶναι ἡ βοήθεια στήν σύσταση τοῦ νέου κράτους
τοῦ Κοσόβου καί ἡ προώθηση τῆς ἀνεξαρτησίας του,
µέ ἐπιστράτευση δυτικῶν χρηµάτων, γνώσεων καί
προσωπικοῦ) χαιρέτησε τήν ἀλλαγή στάσεως τῆς Σερβικῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στό θέµα τοῦ Κοσσυφοπεδίου.
Μιλώντας γιά τήν κατάσταση στό Κοσσυφοπέδιο ἐνώπιον
τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ
Κοινοβουλίου τήν Τρίτη 22-6-2010 ὁ Φέϊθ δήλωσε: «Ἡ
ἀλλαγή τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας καί ἡ µετάβαση πρός
µιά περισσότερο µετριοπαθή προσέγγιση στό θέµα τοῦ
Κοσσυφοπεδίου εἶναι ἐπίσης µιά ἄλλη θετική ἐξέλιξη»
(h�p://www.eusrinkosovo.eu/?id=20&n=39).
β) Δέν πρέπει νά παραθεωρηθεῖ καί τό γεγονός ὅτι ἡ ΕΕ
ἐνθαρρυµένη ἀπό τήν ἀποµάκρυνση τοῦ Σεβασµιωτάτου
Ἀρτεµίου ξεκίνησε καινούργιες πρωτοβουλίες καί
ἐνέτεινε τίς ὑπάρχουσες στόν τοµέα προστασίας τῆς
σερβικῆς πνευµατικῆς καί πολιτιστικῆς κληρονοµίας
στό Κόσοβο καί τά Μετόχια. Κυρίαρχο στοιχεῖο αὐτῶν
εἶναι ἡ συµµετοχή βέβαια τῶν µουσουλµάνων Ἀλβανῶν
καί ἡ ἀνάδειξη τους σέ βασικούς παράγοντες σέ ἕναν
τόσο εὐαίσθητο καί κρίσιµο τοµέα, µέ ταυτόχρονη
περιθωριοποίηση τῶν σερβικῶν θεσµῶν καί γνώσεων.
Σύµφωνα µέ µιά τέτοια νέα πρωτοβουλία ὁ ἐκπρόσωπος
τῆς ΕΕ κ. Μοσχόπουλος (Ἕλληνας, δυστυχῶς), ὁ καί ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλλάδος στήν Πρίστινα, θά µεσολαβεῖ καί θά
συντονίζει τίς ἐνέργειες τῆς ἀλβανικῆς κυβερνήσεως τῆς
Πρίστινας καί τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας. Ἐδῶ ἀναφύονται
νέα ἐρωτήµατα: Γιατί δέν συµµετέχει σ᾿ αὐτήν τήν
πρωτοβουλία ἡ σερβική κυβέρνηση, ἀφοῦ πρόκειται γιά
σερβική κληρονοµία στό σερβικό ἔδαφος; Γιατί δέχτηκε
αὐτή τήν πρωτοβουλία ἡ Σερβική Ἐκκλησία;
Συνεχίζεται στό ἑπόµενο φῦλλο µας

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ
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Ἀντιφωνητικό κουΐζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1) Στίς 16 Αὐγούστου 1974 τερµατίζονται οἱ ἐχθροπραξίες τῆς δεύτερης φάσης τοῦ Ἀττίλα στήν
Κύπρο. Ποιό ἦταν τό µεγαλύτερο
κατόρθωµα τῶν Τούρκων στό
τριήµερο αὐτό;
Α) Τό ὅτι βρῆκαν (δυστυχῶς) τό νησί,
κι ὄχι ὅπως τότε µέ τή Μάλτα...
Β) Ἡ κατάληψη τῆς προδοµένης
ἀπό τήν στρατιωτική της διοίκηση
Ἀµµοχώστου
Γ) Ἡ ἀεροπορική τους ἐπίθεση
κατά ...δικῆς τους νηοποµπῆς, µέ
ἀποτέλεσµα τή βύθιση τοῦ πλοίου
Κοτζάτεπε καί τήν κατάρριψη 19
ἀεροσκαφῶν τους
Δ) Τό ὅτι ἡ ἀνωτέρω ἐπίθεση τερµατίστηκε πρίν τή βύθιση καί τῶν
ἄλλων δύο σκαφῶν, πού διέφυγαν
µέ µεγάλες ζηµίες

ἐκτελοῦνται. Πέρα ἀπό τούς 315
νεκρούς, ἄλλοι 8.000 ἄνδρες µεταφέρονται ὡς ὅµηροι στό Χαϊδάρι,
ἀπό τούς ὁποίους 1.800 περίπου θά
καταλήξουν...
Α) στίς βίλες τῆς Ἑκάλης
Β) στά µέτωπα ὅπου ἐµάχετο ἡ ναζιστική Γερµανία
Γ) βουλευτές καί ὑπουργοί
Δ) στά γερµανικά στρατόπεδα ἐργασίας (Ἄουσβιτς, Νταχάου, Μανχάιµ,
Μπούχενβαλντ...)

3) Στίς 24 Αὐγούστου 1779 οἱ Τοῦρκοι
κρεµᾶνε τόν Κοσµά τόν Αἰτωλό.

2) Στίς 17 Αὐγούστου τοῦ 1944, 3.000
Γερµανοί κατακτητές καί Ἕλληνες
Ταγµατασφαλίτες περικυκλώνουν
τήν Κοκκινιά, στό γνωστό «µπλόκο». Μαζεύουν 25.000 κόσµο στήν
πλατεία Ὁσίας Ξένης καί οἱ χαφιέδες ἐπιλέγουν τούς ΕΑΜίτες πού

Στήν ἐνέργεια αὐτή προέβη τότε ὁ
Κούρτ πασάς τῶν Ἰωαννίνων, ὅταν
δωροδοκήθηκε ἀπό ........ ἔµπορους
τῆς πόλης.
Α) Ἕλληνες
Β) Ψευτοµακεδόνες

Ἡ λύση στήν κρίση
(µεταφορικῶς)
Εἶχα ἕνα κοτέτσι στό
βουνό. Πενήντα - ἑξήντα ὄρνιθες
ἀλανιάρες.
Μικρά,
µεγάλα,
πολύχρωµα πουλιά. Ντόπιες καί
ξένες ποικιλίες. Κάθε µέρα πού
πήγαινα νά ταΐσω, ἀπό µακρυά
τρέχανε φτερουγίζοντας καί µέ
τριγύριζαν κακαρίζοντας, ὅλο
χαρά. Μιά πουλάδα ἀνέβαινε
στό παπούτσι µου κι ἔτρωγε ἀπό
τό χέρι µου. Ἀπόλαυση...
Μιά µέρα ἡσυχία. Φώναζα
πούλ πούλ, ἔψαχνα, οὔτε φτερό...
Κακόβαλα.
Ξεποδαριάστηκα,
τίς βρῆκα ὅλες κουρνιασµένες
σέ σκιερό µέρος. Οὔτε πού µοῦ
ἔδωσαν σηµασία. Νά σκάσω...
Ἔµαθα ὅτι πέρασε ἕνας φίλος νά
µέ βρεῖ καί τίς τάισε.
Κλείδωσα τίς τροφές
καί δέν ξαναπῆγα. Τά µικρά
τά φάγανε τά κοράκια, ἄλλες
ψοφήσανε ἀπό δίψα, ἄλλες ἀπό
ἀρρώστια, µερικές ἔφυγαν σέ ξένα
κοτέτσια καί τίς περισσότερες
τίς βρῆκα µισοφαγωµένες καί
µισοπεθαµένες ἀπό ἀδέσποτα
σκυλιά.
Τελικά ἡ κότα ὅταν πίνει
νερό καί κοιτάει πρός τά πάνω,
δέν δοξάζει τόν Θεό, ὅπως λένε,
ἀλλά προσπαθεῖ νά καταπιεῖ τό
νερό.
Ἄει σιχτίρ.
Ι.Σ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Συνεχίζουµε τίς προσφορές
πρός τούς ἀναγνῶστες
µας, µέ τίς νέες ἐκδόσεις
«ΑΙΓΑΙΟΝ». Ἀπό τήν
ἴδια σειρά τῶν µικρῶν µά
σηµαντικῶν κειµένων γιά
τόν ἑλληνισµό ὁ Βάσος
Φτωχόπουλος µᾶς ἔστειλε
καί πάλι ἐντελῶς δωρεάν
δύο νέα βιβλιαράκια: Τό
«Μάχου ὑπέρ πίστεως
καί πατρίδος» τοῦ
Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη
καί ἕνα διαφορετικό, µιά
ἀνθολογία ἀσµάτων τοῦ
Στέλιου Καζαντζίδη. Καί
τά δυό µᾶς ἀφηγοῦνται
ἕναν ἑλληνικό κόσµο πού
δείχνει νά ἔφυγε ὁριστικά,
ἀλλά ἐµεῖς συνεχίζουµε νά
ἐλπίζουµε ὅτι ἐν πολλοῖς
παραµένει ἐν ὑπνώσει
µέσα µας, ἀναµένοντας
τήν κατάλληλη στιγµή γιά
νά δώσει τό «παρών». Κι
ἐµεῖς, µέ βάση τό βιβλικό
«δωρεάν ἐλάβατε, δωρεάν
δότε», σᾶς ἀποστέλλουµε
τίς δύο αὐτές ἐκδόσεις
(οἱ προηγούµενες ἔχουν
ἐξαντληθεῖ) ἐφόσον
µᾶς δηλώσετε πώς σᾶς
ἐνδιαφέρουν. Θυµίζουµε
τά τηλέφωνα: Ξάνθη
2541027544, Ἀλεξ/πολη
2551033313, Κοµοτηνή καί
λοιπή Ἑλλάδα 2531081537.

Γ) Ἑβραίους
Δ) Πολυνήσιους
4) Στίς 25 Αὐγούστου 1949 τά ξηµερώµατα ὁ Στρατός ἐξαπολύει τήν
τελική ἐπίθεσή του στόν Γράµµο
κατά τῶν ἀνταρτῶν. Δυό µέρες
µετά ἐπικρατεῖ ὁριστικά καί
τερµατίζεται ὁ Ἐµφύλιος στήν
Ἑλλάδα, ὁ ὁποῖος κόστισε στήν
πατρίδα µας...
Α) 50.000 νεκρούς καί 700.000 πρόσφυγες
Β) 12.000 νεκρούς καί 100.000 πρόσφυγες
Γ) Δέν ξέρω νούµερα ἀλλά πάντως
λιγότερους νεκρούς ἀπ’ ὅ,τι ἡ
Μικρασιατική Καταστροφή
Δ) τήν ἔνταξή µας στό στρατόπεδο
τοῦ καπιταλισµοῦ
5) Στίς 28 Αὐγούστου τοῦ 2001 ὁ
τότε Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος
ἀνακοινώνει ὅτι 3.000.000 πολίτες
ψήφισαν ὑπέρ τῆς ἀναγραφῆς τοῦ
θρησκεύµατος στίς ταυτότητες,
µετά ἀπό τήν κινητοποίηση πού
εἶχε ἀναλάβει ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος. Γιά ποιόν λόγο τελικά
πετάχτηκαν στά σκουπίδια ἀπό
τούς τότε κρατοῦντες;
Α) Ἡ κυβερνώσα Μαφία δέν σκόπευε
νά µοιραστεῖ τό κουµάντο µέ
κανέναν, ρασοφόρο ἤ µή, κι ἄς εἶχε
µαζί του καί 13.000.000 ὑπογραφές
Β) Ἦταν θέληµα Γιαχβέ
Γ) Συνδυασµός τῶν ἀνωτέρω
Δ) Στόν σοσιαλισµό δέν ὑπάρχουν
θρησκεύµατα καί ἐθνικότητες, παρά
µόνον ἡ ἀταξική Κυνονία (κῦνες καί
ὄνοι)

6) Στίς 31 Αὐγούστου 1847 πεθαίνει
ἀπό νεφρίτιδα ὁ Ἰωάννης Κωλέττης. Παρά τή συγκινητική σκηνή

τοῦ θανάτου του - “ὡς ἀγωνιστής
ἐν µέσῳ τῶν φουστανελοφόρων
του” καί σιγοτραγουδώντας ἕνα
ἠπειρώτικο ἡρωικό τραγούδι - ὁ
πολιτικός καί πρῶτος συνταγµατικός πρωθυπουργός τῆς χώρας σέ
πλεῖστες ὅσες περιπτώσεις, ὅπως
στόν Α΄ ἐµφύλιο πόλεµο κατά τή
διάρκεια τῆς Ἐπανάστασης, ἔπαιξε
ρόλο...
Α) ἐποικοδοµητικό
Β) ἐλεεινό καί τρισάθλιο
Γ) ἀµφιλεγόµενο
Δ) ἥσσονος σηµασίας

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Γ, 2Δ, 3Γ, 4Α, 5Α, 6Β

Σέ ἦχο ἁψύ
§
- Πῶς δέν χάνεις τό κέφι σου;
- Δέν ἔχω καιρό γιά χάσιµο!
§
Ὁποιαδήποτε ἄσκηση δέν ὁδηγεῖ
στή φιλοτιµία, εἶναι τέχνη
ἐλλιπής καί ἐπικίνδυνη
§
«Ἰδιωτικός πλοῦτος, δηµόσια µιζέρια»,
τό µότο κάθε σοβαρῆς κόλασης
§
Τό φεγγάρι φωτίζει ἀδιακρίτως
τό βοηθάει ἡ ἀπόσταση ἴσως...
§
Ἔβαλα, λέει, τόν Καραγκιόζη νά κλέβει.
Μά ὁ Καραγκιόζης ἔχει φιλότιµο,
ἀφιλότιµε, ἀπό τά κλεµµένα κλέβει,
ἀπό βεζύρη καί πάνω!
§
Στό λιµανάκι σου ὁ φάρος
ἀναβοσβήνει πλέον ἀπό συνήθεια.
Τίποτε δέν ὑποδέχεσαι, καηµένε!
§
Ἄλλο θεοσεβεῖς κι ἄλλο θεοβλαβεῖς!

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

Ἀντιφωνήµατα
Οἱ 430 ἀπό τούς 600 πετρελαιολοµπίστες ἔκαναν µέλη τῆς Κυβέρνησης
ἤ τοῦ Κογκρέσου! Ὡστόσο τό λόµπι
µέ 175 ἑκ. $ πέρυσι ἦταν µόλις ...3ο!
Κι αὐτή ἡ ἀναίσχυντη ἐξαγορά λέγεται «δηµοκρατία»! Πολύ καλά τό
ἔγραφε ὁ Γκρέγκ Πάλαστ, The best
democracy money can buy...

Έκπληξη προκάλεσε σε όσους είδαν στα
Άδανα μηχανή με καλάθι στην οποία
επέβαιναν χωρίς να υπολογίζουν την ζωή
τους, 10 άτομα. Ο φακός έπιασε την μηχανή
με καλάθι, καθώς πήγαιναν από τα Άδανα
προς το Ικόνιο για δουλειά. Ο ιδιοκτήτης
της μοτοσυκλέτας ταξίδεψε με την γυναίκα
του, τα παιδιά του και τους συγγενείς του,
εν μέσω έκπληκτων βλεμμάτων. Τα πόδια
κάποιων από τους επιβαίνοντες ήταν έξω
από την μηχανή, ενώ άλλοι καθόταν πάνω
στο φτερό της μοτοσυκλέτας. Οι ταξιδιώτες
–οι περισσότεροι παιδιά - είπαν: «Σήμερα
επειδή πάμε στο Ικόνιο για δουλειά έχουμε
και πράματα. Κανονικά αυτή η μοτοσυκλέτα
παίρνει 13-15 άτομα».
(Νέτγκαζέτε 2-8-10)
Πέστα, ντε!
Η βουλευτής του Κοτζάελι, Φικρί Ισίκ
Ντερίντζε συνατήθηκε με ομάδα νέων στο
Καντίλ-καφέ στην παραλία. Η Φικρί Ισίκ
είπε ότι η Ελλάδα ακόμη και σήμερα που
η οικονομία της έχει πτωχεύσει, είναι πιο
τυχερή από την Τουρκία, διότι στην Ελλάδα
δεν υπάρχει ούτε κίνδυνος πραξικοπήματος,
ούτε κίνδυνος να κλείσει δικαστικά ένα
κόμμα εξουσίας.
(Μπιρλίκ, 8-8-10)
Κάτουρα με πάγο
Σε επιχείρηση που έγινε στην Μαρμαρίδα
έπεσαν στα χέρια της Αστυνομίας πολλά
μπιτόνια και μπουκάλια με βότκα και
ουίσκυ - μπόμπα - για κέντρα διασκέδασης.
Σε αυτοκίνητο βρέθηκαν 5 μπιτόνια 20λιτρα
με βότκα. Τρία άτομα συνελήφθησαν. Οι
αστυνομικοί σταμάτησαν και ένα ακόμη
φορτηγό. Στην έρευνα βρέθηκαν 875 ποτά
ουίσκυ και 2.000 μπουκάλια βότκας. Μετά
από ανάλυση των ποτών εντοπίστηκαν στα
μπιτόνια και στα μπουκάλια ούρα.
(14-8-10, εφ. Χουριέτ)
Πάντως αυτοί μας προειδοποίησαν
Ο βουλευτής Τραπεζούντας του κόμματος
ΜΗΡ Σουλεϊμάν Λατίφ Γιουνούσογλου
προειδοποίησε για προβοκάτσιες την
Κυριακή στο μοναστήρι της Σουμελά.
Ο Γιουνούσογλου δήλωσε: ¨Δεν μπορώ
να δεχτώ το γεγονός πως για χάρη 5-10
φράγκων που θα έρθουν, δίνεται άδεια σε
μια τέτοια προσευχή. Κατά το διάστημα της
προσευχής δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτε
παράνομο, ούτε εγώ ούτε η οργάνωση μας.
Όμως προειδοποιώ όλους τους αρμόδιους
για προβοκάτσιες¨. Ο Γιουνούσογλου
κάνοντας δηλώσεις στον Τύπο από το κάτω
μέρος του μοναστηριού της Σουμελά, είπε
πως η 15η Αυγούστου είναι η επέτειος
της κατάλυσης του Ποντιακού κράτους
και της κατάκτησης της Τραπεζούντας.
Υπερασπιζόμενος πως για αυτό ακριβώς
έχει νόημα η εκλογή αυτής της ημερομηνίας
ο βουλευτής του ΜΗΡ είπε: ¨Υπ΄ αυτήν την
έννοια καταγγέλω αυτήν την προσευχή¨.
(14-8-10, εφ. Νέτγκαζετε)
Μ.Κ.

kyneg@otenet.gr

Ἡ ἀλήθεια διά στόµατος Ταρέκ
Ἀζίζ, ΥΠΕΞ τοῦ Ἰράκ ἐπί Σαντάµ:
«Οἱ Μπούς καί Μπλέρ, κατέστρεψαν
τό Ἰράκ γιά χάρη τοῦ Ἰσραήλ».
Στή Μαυριτανία κυνηγάει τήν ...Ἀλ
Κάιντα ἡ Γαλλία, ὡς ἀπαγωγέα τοῦ
Μ. Ζερµανό. Ναί, πρόκειται γιά τήν
Ἀλ Κάιντα τοῦ Μαγκρέµπ
Ὑπάρχει καί Ἀλ Κάιντα τῆς Γροιλανδίας, Ἀλ Κάιντα τοῦ Εἰρηνικοῦ, Ἀλ
Κάιντα τοῦ Α τοῦ Κενταύρου καί Ἀλ
Κάιντα τοῦ Γαλαξία GC185. Γελᾶτε;
6 Ἰσραηλινοί ἀξιωµατικοί νεκροί σέ
ΝΑΤΟϊκή ἄσκηση (26/7, Ρουµανία,
πτώση Σικόρσκι). Τί ἔγινε ρέ παιδιά,
ἀπό πότε συµµαχήσαµε µέ δαύτους;
Νέο Σύνταγµα γιά λύση τοῦ Κουρδικοῦ ζήτησε (8/8) ἀπό τό Ντιαρµπαµπακίρ ἡ Συνέλευση Δηµοκρατικῆς
Κοινωνίας, ἐπευφηµώντας τόν Ἄπο!
Στή σελ. 2 τῆς αἰτιολογικῆς ἔκθεσης
τοῦ (ἀπ)ασφαλιστικοῦ νοµοσχεδίου
γράφει: «20 χρόνια ἦταν γνωστό τό
ὑπερεπεῖγον τῶν παρεµβάσεων»!!!
Καί τί κάνανε 20 χρόνια; Τά ἀκριβῶς
ἀντίθετα! Καί θέλουν τώρα νά τούς
πιστέψουµε ὅτι κάνουν τό σωστό! ΟΚ,
ἀλλά ἄς τούς κρεµάσουµε πρῶτα.
Ὥς κι ὁ Τζώρτζ Φρήντµαν στίς ἀναλύσεις του γιά τό Stratfor ἐπαινεῖ τόν
ἐθνικισµό. Στή χώρα µας τόν ἀπαγο-

ρεύουν τά νεοταξίτικα τσουτσέκια
Κύπρος 1: Σύνθηµα συλλαλητηρίου
τῆς ΕΔΟΝ κατά τοῦ πραξικοπήµατος
τῆς 15/7/1974: “ἥ Ἕλλάδα εἶν’ ἐχθρός
µας, οἱ Τοῦρκοι εἶναι ἀδέλφια µας”
Κύπρος 2: Ὁ ὑπουργός Ἄµυνας µιλᾶ
γιά συνεργασία Ἐθνοφρουρῶν
- ὑπόκοσµου (ἐµπορία ὅπλων) καί ἡ
διάλυση συνεχίζεται ἀπρόσκοπτα
Ὅπερ ἔδει δεῖξαι: οἱ Κύπριοι εἶναι
σίγουρα (κωλο)Ἕλληνες! Αὐτή ἡ
κατάντια εἶναι ἀσφαλέστερο τέστ κι
ἀπό τοῦ µιτοχονδριακοῦ DNA.
Φερχόιγκεν: τέλειωσε ἀπό τήν ΕΕ,
ἀνέλαβε τήν «Ἕνωση Ἐµπορικῶν
Ἐπιµελητηρίων» τῆς Τουρκίας πού
τόσο στήριξε. Τυχαῖο; Δέν νοµίζω...
Ὥστε 6 µέλη τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ ΠΟΥ
δούλευαν γιά τούς φαρµακάδες κι
ἐξαπάτησαν τόν ὀργανισµό µέ τήν
πανδηµία τοῦ ἰοῦ Η1N1! Τι µοῦ λές!
Χίλιες καί µία τούρκικες µποῦρδες
σκοπεύει ν’ ἀγοράσει γιά τό κοινό
του ὁ βοθροΑΝΤ1, µετά τήν ἐπιτυχία
τοῦ Ὀνούρ καί τῆς Σεχραζάτ
Καί δέν εἶναι «ἁπλῶς µιά ἀκόµη
σαπουνόπερα». Στίς σχέσεις, ὅταν
δέν εἶναι one night stand, προηγεῖται
ἡ γνωριµία κι ἀκολουθεῖ τό σέξ.

Ταχυδροµική Ἕνωση τό 1993 ὡς
FYROM, ἀλλά γιά χρόνια διακινοῦν
ἀλληλογραφία ὡς «Μακεδονία»
Καί καλά νά µήν νοιαστεῖ κάποιος
ξένος. Ὁ Ἕλληνας ὅµως πού σήµερα
προεδρεύει στήν Π.Τ.Ε. τί λέει; Στά
τέτοια µας;
Μαγκριώτης στήν Ξάνθη: «Διαχρονική στρατηγική ἐπιλογή µας ἡ
ἀνάπτυξη τῆς Περιφέρειας µέ τό
λιµάνι καί τούς ὁδικούς ἄξονες»
Μετρῆστε πόσες πασοκιές ἀράδιασε
µέσα σέ µία πρόταση πρίν καταλήξει
στήν ἔλλειψη χρηµάτων! Ἔλλειψη
θράσσους ὅµως δέν βλέπω.
Πάλι ἡ τουρκοπανήγυρη στό “Χίλια”
διοργανώθηκε µέ ...µηδενικά ἔξοδα.
Ναί ρέ, τί γελᾶτε; Ξέρετε νά κόπηκε
κάνα τιµολόγιο (π.χ. καυσόξυλων);
Ἡ Ἐµινέ Μπουρουτζῆ ἐξελέγη (17/7)
πρόεδρος στόν Πολιτιστικό σύλλογο
Ποµάκων ν. Ξάνθης. Καλή ἐπιτυχία,
Ἐµινέ καί καλό κουράγιο!
Αὐτό τό ρεζιλίκι τοῦ δήµου Κοµοτηνῆς (καί Σαπῶν) στό φεστιβάλ
τῆς Κεσάνης, νά µετέχουν δίπλα στή
«Βόρεια Κύπρο» θά πάει µακρυά;
Ἔγινε, ξανάγινε, καταγγέλθηκε...
Μᾶλλον τή βρίσκουν µερικοί µέ τήν
τουρκοκυπριακή σηµαία καί τά
κλεµµένα µας τραγούδια

Μείωση τῆς δῆθεν θητείας τῶν ἀντιρρησιῶν συνείδησης ἀπό 18 σέ 15
µῆνες! «Σύγκλιση µέ τά εὐρωπαϊκά
δεδοµένα» τή χαρακτήρισε ὁ Μπένι
Σύγκλιση θά ἦταν νά συνορεύαµε µέ
τό Βέλγιο καί τή Γαλλία, ρέ χοντρέ!
Εἴπαµε, ζεῖτε σέ ἄλλο σῦµπαν, ἀλλά
ἐσεῖς τό ξεφτιλίσατε τό πρᾶγµα!
Τά Σκόπια µπῆκαν στήν Παγκόσµια

ΤΑ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
Καθώς χαζεύαμε, αγαπητοί φίλοι, τις προάλλες να μοιράζουνε
πάλι τηλεοπτικά βραβεία σε κάτι ντενεκέδες, ζηλέψαμε κι
είπαμε να κάνουμε κι εμείς ακριβώς το ίδιο με πολιτικά βραβεία
(και εννοείται σε 2 δόσεις - καθότι που να τους βολέψεις σε ένα
μόνο φύλλο ΤΟΣΟΥΣ ντενεκέδες)! Επειδή όμως ειδικά εμείς
έχουμε, ως γνωστόν, και …Κατοχή, τα δικά μας μοιραία μάς
βγήκανε σε κάπως …ανάλογο ύφος. Σας τα παρουσιάζουμε
αμέσως. Από μας, τι άλλο; «Καλή λευτεριά»!
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ 2010»
Ήτοι βραβείον κατοχικής κυβέρνησης ανδρεικέλων - και ζητούμε
βεβαίως και συγγνώμη από τους απογόνους του Τσολάκογλου,
που απλώς έγινε εκ των υστέρων μαριονέττα κάποιων που είχαν
ήδη εισβάλει (δηλαδή δοσίλογος μεν, αλλά και πάλι καμμία
σχέση με δαύτους που προετοίμασαν και διεκπεραίωσαν κιόλας
την εισβολή). Όχι τίποτ’ άλλο, αλλά να ξέρουμε και τι λέμε, ε;
Όπως ακριβώς δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή ν’ αποσύρουμε
επιτέλους και τον απίστευτα light όρο «Εφιάλτης» (που στο κάτωκάτω το παληκάρι κάποια στιγμή ένα …μονοπάτι απλώς έδειξε),
όσον αφορά όλα τα ψυχωσικά μισελληνικά και εθνομηδενιστικά
καθάρματα που παριστάνουν τους προοδευτικούς διανοούμενους
του χυδαίου ψευδοκράτους και έχουν φυσικά αφιερώσει συνειδητά
ολόκληρη τη ζωή τους στο ξεχαρβάλωμα, την κατασυκοφάντηση
και τη διάλυση ο,τιδήποτε αυθεντικού έχει σχέση ιστορικά και
πνευματικά με αυτόν τον τόπο. Σε πασιφανώς διατεταγμένη
υπηρεσία όλα αυτά τα νεοταξίτικα γιουσουφάκια, συνεχίζουν
το …θεάρεστον έργον της ολικής κατεδάφισης! Και όσο για
το άθλιο και θλιβερό ψευδομόρφωμα της Μελούνας, συνεχίζει
φυσικά και αυτό απαρέγκλιτα (για 180ό έτος τώρα) τη γελοία
ιστορική του διαδρομή. Αναζητείται ασφαλώς κατεπειγόντως
αντίδραση και μαζική αντίσταση (στις διαστάσεις ενός νέου

Σέ ποιά χώρα θά συνελάµβαναν τήν
69χρονη Ἰταλίδα πρ. ἀντιπρόεδρο τῆς
Εὐρωβουλῆς Λουΐζα Μοργκαντίνι
γιά εἰρηνική διαµαρτυρία καί δέν θά
γινόταν κἄν εἴδηση; Ἔλα ντέ!

ΕΑΜ), για να γκρεμίσουμε τα υποκινούμενα σκύβαλα πριν να
είναι πολύ αργά…
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΤΟ ΜΕΡΤΙΚΟ ΑΠ’ ΤΗ ΛΑΜΟΓΙΑ
ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΑΛΛΟΙ»
Βραβείον θεσμοθετηθέν για τον άγνωστο πολιτικό (όλων
ανεξαιρέτως των κυβερνήσεων από το 1981 και εξής) που ΔΕΝ
πήρε μίζα από φρεγάτες, F-16, απαλλοτριώσεις, SIEMENS, κλπ,
κλπ, κλπ. ή έστω που ΔΕΝ συγκάλυψε τη μπόχα των άλλων.
Και τούτο σε σχέση με την καραμέλα ότι δεν είναι όλοι ίδιοι.
Ορισμένοι θεωρούν ότι όλοι ίδιοι είναι, είτε ως άμεσα ένοχοι,
είστε ως έμμεσα συνένοχοι. Εμείς πάντως δεν θεωρούμε ότι
όλοι είναι τα θλιβερά απόβλητα - περιττώματα της επιστημονικά
δομημένης απόλυτης διαφθοράς που εξέθρεψε και εν τέλει
εξέμεσε όλη αυτή η σιχαμερή και ανερμάτιστη πολιτική γενιά
της Κοπρομεταπολίτευσης, με κορυφαίο φυσικά εκπρόσωπό της
τον σοσιαληστρικό, αγράμματο, ανελλήνιστο, μιαρό, χυδαίο και
γελοίο φαιοπράσινο συρφετό, που κατακρεούργησε τα πάντα επί
19 χρόνια και που τώρα ξαναήρθε για να μας επιφέρει και τη
χαριστική βολή. Όχι. Εν πάση περιπτώσει, το βραβείο παραμένει
ακόμη στα αζήτητα, καθότι ο παραλήπτης του δεν έχει εισέτι
ανακαλυφθεί! Προφανώς λοιπόν, θα του το απονείμει μετά
θάνατον ο ιστορικός του μέλλοντος. Κι αν όχι αυτός, πάντως
σίγουρα κάποιος συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας.
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΘΕΛΕΙ Ο ΤΖΕΦΡΥ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙ
ΚΙ Ο ΣΤΡΟΣ-ΚΑΝ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΦΗΝΕΙ»
Σιγά δηλαδή να μην τη βγάλει μόνο με ένα βραβείο το φερόμενο
ως επικεφαλής (ε, λέμε και καμμιά μαλ…) της μάζωξης των
κωμικοτραγικών καρτούν που παριστάνουν την κυβέρνηση
του ψευδοκράτους.
Συνέχεια στη σελίδα 12

