Ἀντιφωνητὴς

Πέτα τὴν ἀνθρωπιά σου
Κι ἀπ’ τὸν ἀφέντη πιάσου.
Κι ἅµα σὲ φτύσει αὐτός,
νὰ κάθεσαι σκυφτός.
Καὶ θὰ ‘χεις τὰ πρωτεῖα
στὴ σάπια πολιτεία
Κ. ΒΑΡΝΑΛΗΣ
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Πρώτη νίκη τοῦ «Σπάρτακου»!

Τή Δευτέρα 29 Νοεµβρίου
στήν Ἀθήνα (αἴθουσα
Παλιᾶς Βουλῆς, Σταδίου
13, ὥρα 19.00) τό περιοδικό
ΑΡΔΗΝ διοργανώνει
µεγάλη ἐκδήλωση µέ
θέµα ΝΕΟΘΩΜΑΝΙΣΜΟΣ
Τί πολιτικό συµπέρασµα βγῆκε ἀπό
τίς τοπικές ἐκλογές; Ναί, τό ΠαΣοΚ
δέν ἔχει πιά καµµιά κυριαρχία. Ἡ
Ν∆ ἀνέκαµψε, ἀλλά δέν πείθει ὡς
ἐναλλακτική. ΛΑΟΣ καί Ντόρα
στόν συνήθη ρόλο τους ὑπέρ τοῦ
καθεστῶτος. Ἡ Ἀριστερά πάλι κάπως
σάν ἔγκυρο λευκό. Καί ἡ συντριπτική
πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων σιχαίνεται
ἤ σνοµπάρει τούτη τήν ψευδεπίγραφη
ἐκλογοπανήγυρη - ἡ πρωτοφανής
ἀποχή τό µαρτυρεῖ. Λύση ἡ κάλπη
δέν δίνει. Τί µᾶς µένει λοιπόν, ἐν
ὄψει µάλιστα τῆς ἐπερχόµενης
καταστροφῆς; Ἡ συνειδητοποίηση
καί ἡ αὐτοοργάνωσή µας. Οἱ κατά
τόπους ἐπιτυχίες τῶν ἀνεξάρτητων
ὑποψηφίων (µέ ἤ χωρίς εἰσαγωγικά)
δείχνουν ὅτι ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Μήπως εἶστε
ἐθνικιστής;
Τό ἀνωτέρω γελοῖο ἐρώτηµα τό
ἔχουµε
πολλάκις
ἀπαντήσει,
ἔµµεσα
ἤ
ἄµεσα,
ἀλλά
ἡ
προεκλογική ἐκστρατεία τό ἔφερε
πάλι µιά δυό φορές µπροστά µας.
Ἔτσι, κι ἐπειδή δέν ἔχουµε πάντοτε
τήν εὐχέρεια νά ἀπαντήσουµε ὅπως
πρέπει, παρα-θέτουµε κατωτέρω
ἕναν διάλογο πού συνοψίζει στό
περίπου τήν ἀπάντησή µας.
- Μήπως εἶστε ἐθνικιστής;
- Γιά νά κάνω διάλογο µαζί σας
χρειάζοµαι µερικές πληροφορίες,
ποιός ρωτάει. Ρωτάει ἕνας ἄσχετος;
Ἕνα λαµόγιο; Ἤ ἕνας κρετίνος; Γιατί
ἄλλη κατηγορία ἀνθρώπων πού νά
τήν ἀπασχολεῖ τό ἐρώτηµα αὐτό
ΔΕΝ ὑπάρχει. Γιά νά ἀπαντήσω
λοιπόν κατάλληλα πρέπει νά ξέρω
τό πνεῦµα τῆς ἐρώτησης. Λοιπόν;
Εἶστε κάποιο ἀπό τά σιχαµένα
τρωκτικά πού ψάχνουν τρόπους νά
ἐξουδετερώσουν τούς ἐπικριτές τους;
Κάποιος ἀπό τούς ΗΠΑνθρωπους
πού ποινικοποιοῦν τήν ἀντίσταση
τῶν λαῶν καί τήν ἐλεύθερη σκέψη;
Ἕνας ἠλίθιος πού τοῦ εἶπαν κάτι
καί τό ἀναπαράγει; Ἤ κάποιος πού

ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΑΚΗ.
Ὁµιλητές: ὁ συγγραφέας
Γ. Καραµπελιάς, ὁ πρώην
ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς
Παν. Σγουρίδης, ἡ δασκάλα
Χαρά Νικοπούλου
καί ὁ διευθυντής τοῦ
«Ἀντιφωνητῆ» Κώστας
Καραΐσκος.
Καλοῦµε ὅλους τούς φίλους
τοῦ «Α» νά συζητήσουµε τό
µεῖζον ζήτηµα πού ἀφορᾶ
ὁλόκληρη τή χώρα µας.

ἁπλῶς ἄκουσε µιά φήµη καί ρωτάει
ὄντως γιά νά µάθει;
- ...
- Ὡραῖα, ἄς πάρουµε τήν καλή
περίπτωση, πώς εἶστε µόνον ἕνας
ἄσχετος. Θέλω τώρα νά µοῦ πεῖτε
τί σηµαίνει ἤ τί ἐννοεῖτε µέ τή λέξη
«ἐθνικισµός». Γιατί ἄν τό ταυτίζουµε
µέ τήν ἀγάπη γιά τό ἔθνος καί τή
σχέση οἰκειότητας µέ τήν πατρίδα
µας, ναί εἶµαι ἐθνικιστής. Ἄν τό
µπερδεύετε µέ θεωρίες γιά «ΕΛ»,
µέ ναζιστικά ἀπολειφάδια καί αὐταρχικά καθεστῶτα, προφανῶς καί
αὐτονοήτως δέν ἔχω καµµία σχέση
καί τό ἐρώτηµα µέ προσβάλλει.
- Ναί, ἀλλά αὐτή ἡ ἀγάπη γιά τό
ἔθνος δέν εἶναι πού φέρνει τόν
ἐθνο-κεντρισµό, τήν ἀπόρριψη
τοῦ Ἄλλου, τήν ξενοφοβία καί τόν
ρατσισµό;
- Μέ τή λογική ὅτι ἡ τροφή φέρνει
τήν παχυσαρκία καί αὐτή µετά
τά ἐµφράγµατα κι αὐτά µετά τόν
θάνατο, δέν συµφωνῶ. Ἄν ἐσεῖς
πιστεύετε ὅτι µή τρώγοντας θά
ζήσετε αἰώνια, δικαίωµά σας.
- Μά ὁ ἐθνικισµός ἔφερε τόσα κακά,
τόσους πολέµους...
- Τούς πολέµους δέν τούς φέρνει ὁ
ἐθνικισµός, γιατί δέν εἶναι τά ἔθνη
πού κυβερνᾶνε. Τά καθεστῶτα
ἴσως χρησιµοποιοῦν ἐθνικές ἰδέες ἤ
συνθήµατα γιά νά κινητοποιήσουν

Στίς 7 Νοεµβρίου ὁ «χῶρος» µας ἔκανε ἕνα
µεγάλο βῆµα. Ὅ,τι ἐπί 12ετία διακινεῖ ὁ
«Ἀντιφωνητής» ὡς ἔντυπο γνώµης τέθηκε γιά
πρώτη φορά στήν κρίση τοῦ τοπικοῦ δήµου καί
πέρασε τίς ἐξετάσεις. Ἡ ἐκλογική ἐπιτυχία τοῦ
«Σπάρτακου» στήν Κοµοτηνή δέν ἦταν µόνον
ἡ ἕδρα στό δηµοτικό συµβούλιο τῆς πόλης,
ἤ τό ὄντως ἀξιοπρεπές ποσοστό τοῦ 5,32%.
Ἦταν ὅτι αὐτό ἐπετεύχθη µέ τήν συγκεκριµένη
ἀτζέντα, συνθηµατολογία καί µαρτυρία τῶν ἐπί
κεφαλῆς, στήν συγκεκριµένη περιοχή.

πολεµικά τούς λαούς, ὅµως οἱ αἰτίες
εἶναι ἄλλες. Ἡ ἀντίληψη σήµερα,
δυό αἰῶνες µετά τόν Μάρξ καί 2,5
χιλιετίες µετά τόν Θουκυδίδη, ὅτι
οἱ ἐθνικισµοί παράγουν πολέµους,
δέν εἶναι οὔτε γιά Ἀβορίγινες µέ
Ἀλτσχάιµερ.
- Ἡ ἀντίληψη γιά τήν ἀνωτερότητα
τῆς καταγωγῆς µας δέν εἶναι ἡ
µήτρα γιά ἀντιπαραθέσεις καί
στερεότυπα;
- Ἐσεῖς ἀγαπᾶτε τή µάνα σας;
- Φυσικά.
- Νά συµπεράνω λοιπόν ὅτι
θεωρεῖτε τίς µάνες τῶν ἀλλωνῶν
πουτάνες; Ὅτι ἔτσι κρύβετε µιάν
ἀνοµολόγητη ἀπόρριψη ὅλων τῶν
ἄλλων µανάδων καί κατά βάθος
θέλετε νά τίς ξεπαστρέψετε;
-......
- Καί τί θά κάνατε ἄν εἴχατε τή
µάνα σας στό νοσοκοµεῖο καί
ἀκούγατε διαρκῶς τίς χειρότερες
συκοφαντίες γι’ αὐτήν καί µάλιστα
ἀπό ἐκείνους πού τήν ἔστειλαν στό
νοσοκοµεῖο; Τί θά λέγατε ἄν τά
ἴδια τ’ ἀδέρφια σας συµφωνοῦσαν
πώς «ἐντάξει, δέν εἶναι καί τέλεια ἡ
µάνα µας, ἔχει κάνει τόσα λάθη στή
ζωή της», καί νά λέγονται ὅλα αὐτά
πάνω ἀπό τό κρεββάτι ὅπου ἐκείνη
θά ἔδινε µάχη ζωῆς καί θανάτου;
Συνέχεια στή σελίδα 10

Ἔτσι, δέν εἶναι λίγο νά εἶσαι στήν
πρώτη σου ἐκλογική κάθοδο ἡ τρίτη πολιτική
δύναµη τῆς πόλης, µέ ποσοστά περί τό 10%
στά περισσότερα ἐκλογικά της τµήµατα! Τό
γενικό ποσοστό ἔπεσε «φυσιολογικά» λόγῳ
τῶν µειονοτικῶν ψηφοφόρων (περί τό 1/3
τοῦ συνόλου) καί τῶν ἐκτός Κοµοτηνῆς
οἰκισµῶν καί χωριῶν ὅπου ἡ ἀδυναµία µας
ἦταν δεδοµένη. Ἄς σηµειωθεῖ δέ ὅτι στίς
ἐκλογές αὐτές ὁ µέν ΛΑΟΣ κατέβαινε µέ τόν
συνδυασµό τοῦ δηµάρχου ∆. Κοτσάκη, ἡ δέ
Χρυσή Αὐγή (πού εἶναι περίπου ἀνύπαρκτη
στή Ροδόπη) µᾶς κόντραρε προεκλογικά,
πρᾶγµα πού σηµαίνει ὅτι καµµιά «ἀκροδεξιά»
δέν συντάχθηκε µαζί µας, πρός ἀπογοήτευση
ὁρισµένων ψευτοδηµοκρατῶν. Τῶν ψευτοδηµοκρατῶν ἐκείνων πού ψάχναν νά µᾶς
κολλήσουν καµµιά ρετσινιά, πού µᾶς δίνανε οἱ
γελοῖοι σέ δυό σφυγµοµετρήσεις 2 - 2,1% (!!!)
καί πού πῆραν µιά πρώτη ἀπάντηση προχθές.
Τούς συστήνουµε νά ἀνησυχοῦν σφόδρα, γιατί
ἕπονται πολλές ἀκόµη καί ἰδιαιτέρως ἠχηρές!
Ὅσο γιά τούς ἐκτός Κοµοτηνῆς
ἀναγνῶστες τοῦ «Ἀντιφωνητῆ», τούς ζητᾶµε
συγγνώµη ἄν παραµελήσαµε λιγάκι τό ἔντυπο,
δίνοντας τήν εὔλογη προτεραιότητα στά
προεκλογικά τρεχάµατα. Ἐλπίζουµε ὅτι σιγά
σιγά θά ἐπανέλθουµε καί θά συνεχίσουµε
ἀκόµη πιό δυνατά, τώρα πού ἡ ἐλπίδα πού
ἀνέκαθεν προσπαθούσαµε νά ὑποστασιάσουµε
ἔχει καί θεσµική ἐκπροσώπηση!

5 συλληφθέντες - 2 καταζητούµενοι

ΘΥΜΑΤΑ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ;
Ἀπό
τό
ἔντυπο
αὐτό
καταγγέλουµε τί καταγγέλουµε,
σκίζουµε
τά
ροῦχα µας! - τόν
κρυφό ρατσισµό
τῶν εὐρωπαϊκῶν
ὑπηρεσιῶν, πού
ἀποδείχθηκε γιά
ἄλλη µιά φορά
τίς τελευταῖες
µέρες. Μιλᾶµε
γιά τή πρόσφατη σύλληψη 5 Κοσοβάρων
καί τήν ἀναζήτηση ἀπό τήν Ἰντερπόλ
ἑνός Τούρκου κι ἑνός Ἰσραηλινοῦ, ὅλων
ἐνεχόµενων σέ διεθνές κύκλωµα διακίνησης
- πώλησης ἀνθρωπίνων ὀργάνων.
Οἱ κατηγορίες εἶναι πολλές καί διάφορες, τίς
λεπτοµέρειες τῆς ὑπόθεσης τίς παραθέτουµε
κατωτέρω, ὅµως τό ρεζουµέ τῆς ἱστορίας
εἶναι πώς ἡ EULEX κινήθηκε (συνειδητά ἤ
ὄχι) ἀπό τά ρατσιστικά της στερεότυπα κατά
τῶν µουσουλµάνων, τῶν Τούρκων καί τῶν
Ἑβραίων γιά νά τούς σπιλώσει. Ἀπόδειξη;
Τί ἀπόδειξη; Ὅταν συλλαµβάνεις Ἀλβανά,
Τούρκους κι Ἑβραίους σέ µιά ὑπόθεση, θέλει
καί ρώτηµα;;;!!!
(Συνέχεια στή σελ. 3)
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Εξομολογούμαι,
άρα μετανοώ;
Η τεχνητή οικονομική κρίση
στην οποία εξωθήθηκε η Ελλάδα όχι
μόνο από τις κοντόθωρες μικροπολιτικές
τακτικές των ελληνικών κυβερνήσεων, μα
κι από τις συντονισμένες πρακτικές των
κερδοσκοπικών τραπεζικών ιδρυμάτων
και των ισχυρών κρατών της Ε.Ε. έγινε
τελικά παραδεκτή από τον επικεφαλής του
Eurogroup κ. Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Ο κ.

η σκοπιμότητα φαίνεται να οδηγεί εκ
νέου στην υπηρέτηση των ίδιων σχεδίων:
ο κ. Γιούνκερ πιθανότατα εξακολουθεί
να εξυπηρετεί τα γαλλογερμανικά
στρατηγήματα,
αναζωπυρώνοντας
ένα κλίμα δυσπιστίας που καθιστά
απαγορευτική την οποιαδήποτε ελληνική
ψυχολογική ανάκαμψη.
Απ’ όλα τούτα τα σοφά σεμινάρια
των Ευρωπαίων πολιτικών, οι οποίοι
διδάσκουν τρόπους για την προώθηση των
κρατικών τους οικονομικών συμφερόντων,
οι Έλληνες ομόλογοί τους επιλέγουν,
δυστυχώς, να εντρυφούν μόνο στο
κεφάλαιο των σεμιναρίων που
αφορά το επικοινωνιακό σκέλος,
για την προώθηση των κομμάτων
τους στην κοινή γνώμη μ’ όσο το
δυνατόν ελκυστικότερη εικόνα.
Μόνιμος στόχος αποδεικνύεται
όχι η υπέρβαση των αναπηριών
μέσα από τη διεισδυτική διάγνωση
και τη θεραπεία τους, μα ο
σφετερισμός της εμπιστοσύνης
που πηγάζει από μία ανειλικρινή
μεταμέλεια. Άρα, σε τελική αναγωγή,
ως πρωταρχικός κομματικός στόχος
προσδιορίζεται η εξαπάτηση των πολιτών
και η καταβαράθρωση του δημόσιου
συμφέροντος, προς όφελος του κομματικού
συμφέροντος και της αντίστοιχης
επίπλευσης των κομματικών παραγόντων.
Βεβαίως, κάθε είδους πολιτική εξομολόγηση
προσποιείται την ειλικρινή μεταμέλεια. Η
δήλωση του κυβερνητικού αντιπροέδρου
κ. Θεόδωρου Πάγκαλου «τα φάγαμε όλοι
μαζί», η οποία απαντούσε στο καυτό
ερώτημα «πού πήγαν τα λεφτά», και η οποία
τόσο συζητήθηκε, δεν επιδίωκε απλώς τη
μετάθεση της ευθύνης για τη λεηλάτηση
της δημόσιας περιουσίας από τον πολιτικό
κόσμο στους πολίτες· επιδίωκε την
προβολή ενός μεταμελημένου προσώπου.
«Ακολουθήσαμε μια πρακτική αθλιότητας,
εξαγοράς και διασπάθισης του δημοσίου
χρήματος», παραδέχτηκε ο κ. Πάγκαλος,
συμπληρώνοντας: «Πάντοτε πίστευα ότι
το διαχρονικό τεράστιο πρόβλημα που έχει
η πολιτεία είναι η λειτουργία της δημόσιας
διοίκησης. Δεν τολμούσαμε να βάλουμε
χέρι στις ιστορίες αυτές λόγω πολιτικού
κόστους.» (εφημερίδα «Ελευθεροτυπία»,
22/9/2010).
Σκληρή
αυτοκριτική
υποτίθεται ότι επιχειρεί ο κ. Πάγκαλος.

Αναγνωρίζοντας τα εγκλήματα του
παρελθόντος ζητά τη συγχώρεση και την
ανανέωση της εμπιστοσύνης στα πρόσωπα
που, αν και υπέπεσαν στα ολισθήματά
τους, έχουν πλέον συνειδητοποιηθεί, και
μεταμελημένα εμφανίζονται αρκούντως
ώριμα ώστε να αιτηθούν εκ νέου τη
διαχείριση των ελληνικών τυχών. Πόσα
όμως mea culpa μπορεί να συγχωρήσει
κανείς; Όσο ενδιαφέρων κι αν είναι ο
ενδοσκοπικός εντοπισμός της ρίζας του
κακού, πώς να επιτραπεί η εμπιστοσύνη
της θεραπείας του στους ίδιους κύκλους
που το επώασαν;
Ο βαθμός της υποκρισίας που κρύβουν
όλες οι αντίστοιχες «εξομολογήσεις»
αποκαλύπτεται στην προσεκτική ανάγνωση
της βαρύγδουπης δήλωσης του κ. Ανδρέα
Λοβέρδου κατά τη συνέντευξή του στην
εφημερίδα «Realnews» της 3/10/2010. Ο
αναγνώστης που δεν στέκεται στον τίτλο
της συνέντευξης «Αν δεν τα καταφέρουμε,
πάμε για νέο Γουδί!» αλλά μελετά
αυτολεξεί τα λεγόμενα του υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
διαβάζει τα εξής αναφορικά με την ανάγκη
να εκπληρώσει η κυβέρνηση τους στόχους
της προς όφελος της χώρας: «Αν εμείς δεν
τα καταφέρουμε, τότε – όπως έχω πει από
το 2008 – πάμε για νέα ιδρυτική πράξη
της Ελληνικής Δημοκρατίας. Πάμε για νέο
Γουδί, όχι όμως στους στρατώνες, αλλά
στην ελληνική Βουλή.» (η υπογράμμιση
δική μου). Μ’ ένα σμπάρο δυο τρυγόνια:
το πρώτο τρυγόνι περιλαμβάνει την
εξομολογητική διάθεση που τείνει να
συγκινήσει κάθε καλοπροαίρετο πολίτη,
εφόσον αυτός διαπιστώνει πως οι
κυβερνώντες του έχουν συνειδητοποιήσει
ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για
πολιτικές απάτες, ειδάλλως θα προκληθεί
κοινωνική επανάσταση, και μάλιστα
δικαίως! Το δεύτερο τρυγόνι περιλαμβάνει
την ευθεία αναίρεση του πρώτου, εφόσον
διατυπώνεται λαγαρά πως οι πολιτικοί
ηγέτες έχουν μεν αντιληφθεί ότι η όποια
αναποτελεσματικότητά
τους
μπορεί
να προκαλέσει ανατροπές, ωστόσο τις
ανατροπές αυτές δεν θα τις αναλάβει
κάποιος παράγοντας εξωτερικός σε σχέση
με τους δημιουργούς των αδιεξόδων, παρά
θα τις αναλάβουν οι ίδιοι οι δημιουργοί
των αδιεξόδων! Γιατί, όταν ο κ. Λοβέρδος
επιφυλάσσει τον επαναστατικό ρόλο στην

Γιούνκερ «εξομολογήθηκε» ότι τόσο ο ίδιος
όσο και οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ελλάδας
γνώριζαν πως η χώρα θα αντιμετώπιζε
τεράστιο
δημοσιονομικό
πρόβλημα,
ωστόσο δεν κινήθηκαν αποφασιστικά ώστε
να το αποτρέψουν, καθώς οι υπάρχουσες
οικονομικές συνθήκες εξυπηρετούσαν
τα συμφέροντα της Γαλλίας και της
Γερμανίας: «Γαλλία και Γερμανία κέρδιζαν
τεράστια ποσά από τις εξαγωγές τους προς
την Ελλάδα», παραδέχτηκε ο κ. Γιούνκερ
(In.gr, http://news.in.gr/economy/article/
?aid=1231062258, 9/10/2010).
Η παραδοχή του επιτελικού
στελέχους της Ε.Ε. αντιμετωπίστηκε από τα
μέσα ενημέρωσης σαν κεραυνός εν αιθρία,
σαν ύψιστη αποκάλυψη που ξεθόλωσε
το τοπίο. Περίεργη αντιμετώπιση, ιδίως
αν αναλογιστεί κανείς πως τα ίδια μέσα
ενημέρωσης, τις παραμονές της ελληνικής
ένταξης στην Ο.Ν.Ε., ανέλυαν με τι
είδους «μαγειρέματα» θα κατορθωνόταν
παρασκηνιακά η ένταξη στην ευρωπαϊκή
νομισματική ένωση. Εγκαίρως, άλλωστε,
πολύ νωρίτερα από τις «εξομολογήσεις»
του κ. Γιούνκερ, σχολιάζαμε από το βήμα
τούτο σχετικά με τη νοθεία στοιχείων που
οδήγησαν την Ελλάδα στην Ο.Ν.Ε.: «Καί
οι Έλληνες τη γνώριζαν, καί οι Ευρωπαίοι
τη γνώριζαν, κι η κάθε πλευρά
αποσκοπούσε στην εξυπηρέτηση
των δικών της συμφερόντων. Η
ελληνική πολιτική βολευόταν με την
Γιά τίς σχεδόν παρατηµένες
εικόνα του “σφρίγους” της και τη
ἀρχαιότητες τῆς περιοχῆς µας
θωράκιση του νομίσματός της, όπως
κάνουµε συχνές ἀναφορές,
νόμιζε τότε. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές
ὅµως ἡ παρέµβαση τῆς Κίνησης
βολεύονταν με την κατάκτηση μίας
Πολιτῶν Ροδόπης «Ὑγεία καί
ακόμη αγοράς προς δραστηριοποίηση
Περιβάλλον» στήν ΙΘ΄ Ἐφορία
των επιχειρήσεών τους. Οι ελληνικές
Προϊστορικῶν καί Κλασικῶν
κυβερνήσεις μάθανε να κληροδοτούν
Ἀρχαιοτήτων (Κοµοτηνή) µᾶς
η μία στην άλλη την τέχνη της
δίνει ἄλλη µιά εὐκαιρία.
“αλχημείας”, και οι ευρωπαϊκές να
Στήν ἐπιστολή της (26/10/10)
προσποιούνται ότι δεν γνωρίζουν τη
ἡ Κίνηση ἀναφέρεται σέ τρεῖς
νόθευση.» («Από την “αειφόρο λαδί
συγκεκριµένους ἀρχαιολογικούς
ανάπτυξη” στον “προστατευτισμό
χώρους: στήν ἀρχαία Στρύµη,
του
εκβιασμού”…»,
εφημ.
στήν Μαξιµιανούπολη καί
«Αντιφωνητής», αρ. φύλλου 290,
στό Παπίκιο ὄρος. Στήν πρώτη
1/3/2010.)
ἐξ αὐτῶν καταγγέλει (καί
«Εξομολογήσεις»
όπως
τεκµηριώνει µέ φωτογραφίες)
του κ. Γιούνκερ προκαλούν υποψίες
τήν
ἐγκατάλειψη
τῶν
αναφορικά με την ειλικρίνεια ή τη
διάσπαρτων
εὑρηµάτων
σκοπιμότητά τους. Πρόκειται άραγε
καί τόν περιορισµό τῶν
για ειλικρινείς παραδοχές, που
παρεµβάσεων
σέ
ἕναν
οφείλονται σε κρίση εξομολόγησης
φράχτη
καί
µερικές
πινακίδες.
εξαιτίας της ανάγκης για μετάνοια
Στήν Μαξιµιανούπολη, ὅπου
από το κυνήγι των Ερινυών, ή
ἀνευρέθη πρωτοχριστιανικός
μήπως εντάσσονται στη συνέχιση
ναός, καταγγέλει τήν ρίψη µπετόν (!) ἀπό κάποιον ἐργολάβο. Καί στό
του παιχνιδιού σ’ ένα προηγμένο
Παπίκιον ὄρος ρωτᾶ τί σκοπεύει νά πράξει ἡ Πολιτεία γιά τήν προστασία
επίπεδο; Ίσως όμως και να μην έχει
καί τήν ἀνάδειξή του, πού βλέπουµε νά καρκινοβατεῖ ἐπί δεκαετίες.
ιδιαίτερη σημασία, αφού ακόμη και

ίδια την ελληνική Βουλή, παραδέχεται
απλώς ότι η διάθεσή του για κάθαρση
του πολιτικού σκηνικού δεν υπερβαίνει το
επίπεδο της λεγόμενης «αυτοκάθαρσης».
Σαν να θέλει κανείς να προστατέψει το
κοπάδι από τον λύκο, οπότε αποφασίζει,
κάνοντας μια νέα αρχή προκειμένου
να πετύχει τον στόχο του, να αναθέσει
τη φύλαξη του κοπαδιού στον ίδιο το
λύκο, που ’χει – υποτίθεται – στο μεταξύ
μεταμεληθεί!
Όλες οι προηγούμενες «εξομολογήσεις»
ακολουθούν, βεβαίως, τον δρόμο που
υπέδειξε εξαρχής η πολιτική ηγεσία,
καθώς όταν ο πρωθυπουργός κ. Γιώργος
Παπανδρέου δηλώνει «θα μας πάρουν
όλους, και τονίζω το “όλους”, με τις πέτρες,
αν δεν συμβάλουμε στο να εμπεδωθεί το
αίσθημα δικαίου και ευνομίας στη χώρα»
(4/6/2010), προσποιείται πως υπογράφει
με τον λαό το νέο κοινωνικό συμβόλαιο
της έντιμης διακυβέρνησης. Κι όταν
διαβεβαιώνει «είμαστε αντιεξουσιαστές
στην εξουσία. Μην ταυτιστείτε ποτέ με
τα υπουργεία σας, ταυτιστείτε με τον
πολίτη» (10/9/2010), υπογραμμίζει την
ανάγκη πολιτικής μετάνοιας, η οποία θα
συνοδεύεται από έμπρακτες πολιτικές
στάσεις προς εξυπηρέτηση του κοινωνικού
συνόλου και των αναγκών του, κι όχι των
κομματικών στρατών. Λόγια αναμφίβολα
εξαιρετικά. Κάθε άλλο παρά «ξύλινα»,
όπως είθισται να χαρακτηρίζεται η
πολιτική φρασεολογία. Λόγια, όμως,
προσωπεία υποκρισίας, που μέσα από
την δραματικότητά τους αφήνουν να
διαφανεί η προσκόλληση στην εξουσία, η
οποία καθίσταται αντικείμενο επιδίωξης
μέσω ποικίλων εκβιαστικών διλημμάτων
προς τους πολίτες. Λυτρωτικά, συνεπώς,
τα λόγια, όμως το ζήτημα δεν είναι
αυτά, παρά μόνο οι πραγματικά ξύλινες
πολιτικές πρακτικές. Όσο οι ξύλινες
πρακτικές συντηρούνται, τόσο τα λόγια
αποδεικνύονται βερμπαλιστικές εκθέσεις
ιδεών. Και η φλύαρη τούτη επανάληψη δεν
αντέχεται, μήτε από κανέναν μήτε και για
τίποτα. Εκτός κι αν οι «εξομολογήσεις»
επαναλαμβάνονται από τον πολιτικό
κόσμο σε μια απόπειρα του τελευταίου
να πείσει για την υποτιθέμενη μεταμέλειά
του τουλάχιστον τον εαυτό του, έστω στη
θεωρία.
Γιάννης Στρούμπας
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Ἀνα-γνώσεις
Ντεμπρέ: Εγκώμιο των συνόρων
Ο Μιχ. Μητσός στα «ΝΕΑ» (8-11-10) για τη νέα πολιτικά μη ορθή δουλειά του Ρεζίς
Ντεμπρέ, ο οποίος ενσαρκώνει τον μόνο αληθινό διανοούμενο στη Δύση:
«Τα τελευταία αρκετά χρόνια, ο Ρεζίς Ντεμπρέ καταφέρνει με κάθε του βιβλίο να
προκαλεί αντιδράσεις, συζητήσεις, αντιπαραθέσεις. Το ίδιο θα συμβεί χωρίς αμφιβολία
και με το τελευταίο του. “Ως καλός Ευρωπαίος, επιλέγω να εξυμνήσω αυτό που άλλοι
καταδικάζουν: τα σύνορα ως εμβόλιο κατά της επιδημίας των τειχών, φάρμακο στην
αδιαφορία και σωτηρία της ζωντάνιας”. Για άλλη μια φορά, ο πρώην σύντροφος του Τσε
Γκεβάρα και σήμερα επιτυχημένος “μεντιολόγος” (κακόηχη λέξη, αλλά τι να κάνουμε)
πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, υπερασπιζόμενος μια έννοια που πολλοί πίστεψαν ότι θα
χανόταν μαζί με την παγκοσμιοποίηση. Και δεν το κάνει από τα δεξιά, από τη μεριά των
ισχυρών, αλλά από τ’ αριστερά”, από τη μεριά των φτωχών, των ευάλωτων και των
αδυνάτων. “Αυτοί που έχουν ανάγκη από μια σαφή και καθαρή οροθέτηση είναι οι μη
έχοντες”, γράφει στο βιβλίο του “Εγκώμιο των συνόρων” που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gallimard. “Μοναδικό τους κεφάλαιο είναι το έδαφός τους. Τα σύνορα είναι η κύρια
πηγή εσόδων τους, αφού όσο πιο φτωχή είναι μια χώρα τόσο περισσότερο εξαρτάται από
τους τελωνειακούς της δασμούς. Τα σύνορα εξισώνουν (έστω και κατ’ ελάχιστο) άνισες
δυνάμεις. Οι πλούσιοι πηγαίνουν όπου θέλουν, κουνώντας τα φτερά τους. Οι φτωχοί
όπου μπορούν, κωπηλατώντας. Το αρπακτικό μισεί το οχύρωμα. Η λεία το αγαπά”.
Ώστε έτσι λοιπόν. Να οχυρωθούμε μήπως και διασωθούμε. Να υψώσουμε τείχη για
να πολεμήσουμε τις πολυεθνικές και τους φοροφυγάδες. Λιγότερο Κράτος σημαίνει
περισσότερη Μαφία, γράφει ο Ντεμπρέ. Σωστό: αλλά γιατί περισσότερο Κράτος δηλαδή αυστηρή εφαρμογή των νόμων και κρατική παρέμβαση όταν χρειάζεται για τον
σωφρονισμό των αγορών και την προστασία των αδυνάτων- σημαίνει αναγκαστικά
και περισσότερα σύνορα; Για τον συγγραφέα, ο ανθρωπιστικός “χωρίς-συνορ-ισμός”
είναι ένα είδος ιμπεριαλισμού. Η νέα Ρώμη υιοθετεί το μότο της παλιάς, όπως το είχε
διατυπώσει ο Οβίδιος: “Στους άλλους λαούς δόθηκαν περιορισμένα εδάφη. Αλλά η πόλη
της Ρώμης και ο κόσμος έχουν την ίδια έκταση”. Το ΝΑΤΟ καλύπτει πλέον τον Καύκασο
και την Κεντρική Ασία. Και “δικαιοσύνη χωρίς σύνορα” ήταν η αρχική ονομασία που
είχε δώσει η Ουάσιγκτον στην πρώτη πράξη του “πολέμου κατά της τρομοκρατίας”, η
οποία απέτυχε. Το “δικαίωμα στην επέμβαση” έχει γίνει το άρωμα με το οποίο λούζεται
η γηράσκουσα αυτοκρατορία της Δύσης. Το δίκαιό της ισχύει για όλους. Αλλά οι διεθνείς
νόμοι δεν ισχύουν γι’ αυτήν...».
Ολοκαυτωματικές απάτες
Από το www.kentri.gr (10/11) η είδηση για κάτι μαϊμούδες:
«Έρευνες του FBI έφεραν στο φως απάτη εκατομμυρίων δολαρίων με θύματα του
ολοκαυτώματος - μαϊμού. Σύμφωνα με την εισαγγελία των ΗΠΑ, δήθεν θύματα
του ολοκαυτώματος με πλαστά πιστοποιητικά ανύπαρκτων δημόσιων υπηρεσιών
και καλές γνώσεις της ιστορίας του ολοκαυτώματος, εισέπραξαν αποζημιώσεις
από το χρηματοδοτούμενο από τη Γερμανία ειδικό ταμείο για τους επιζήσαντες του
ολοκαυτώματος. Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας 17 δήθεν επιζήσαντα θύματα
εισέπραξαν με απάτη 42 εκ. δολάρια με τη συνέργεια κακοποιών στοιχείων, συνεργατών
της οργάνωσης «Conference on Jewisch Material Claims Against Germany», που
ιδρύθηκε το 1951 στη Νέα Υόρκη για την αποζημίωση θυμάτων του ολοκαυτώματος.
Όπως γράφουν οι New York Times η απάτη ήταν σχεδιασμένη ως εξής: Οι συνεργάτες
του ειδικού ταμείου στρατολογούσαν μετανάστες από τη Ρωσία και τους εφοδίαζαν με
πλαστά πιστοποιητικά. Έτσι τα δήθεν θύματα εισέπρατταν τις αποζημιώσεις και ένα
μέρος το έπαιρναν οι συνεργάτες του ειδικού ταμείου που είχαν οργανώσει την απάτη.
Το FBI είχε ξεκινήσει τις έρευνες τον προηγούμενο χρόνο, όταν μη μυημένοι στο κόλπο
συνεργάτες του ειδικού ταμείου, διαπίστωσαν ότι δύο αιτήσεις διαφορετικών προσώπων,
ανέφεραν κατά λέξη την ίδια δικαιολογία».
Είναι η αυτοσυντήρηση νεοναζισμός;
Ο Σταύρος Λυγερός στην «Καθημερινή» (12-11) θυμίζει την κοινή λογική:
«Ο Ν. Μιχαλολιάκος της «Χρυσής Αυγής» απέσπασε στον Δήμο Αθηναίων 5,3%, ενώ
οι περιοχές που έχουν κατακλυσθεί από λαθρομετανάστες τού έδωσαν ποσοστά μέχρι και
20%! Δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Είναι το αποτέλεσμα της έλλειψης αποτελεσματικής
μεταναστευτικής πολιτικής. Την τελευταία δεκαετία έχω επανειλημμένως προβλέψει ότι
οι αντιρατσιστικές κορώνες το μόνο που καταφέρνουν είναι να τροφοδοτούν πολιτικά τη
σκληροπυρηνική ακροδεξιά. Οι κάτοικοι του Αγίου Παντελεήμονα και όμορων περιοχών
δεν προσβλήθηκαν, βεβαίως, από κάποιον μυστηριώδη ιό. Ούτε ξαφνικά μετατράπηκαν
σε ακροδεξιούς. Την αιτία της εκλογικής στροφής εξήγησε με απλό και καθαρό τρόπο μία
ηλικιωμένη κάτοικος. Εδώ και χρόνια οι κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις στον
δήμο, στην κυβέρνηση και στα κόμματα, χωρίς να βρουν την παραμικρή ανταπόκριση.
Όταν οι άλλοι περισσότερο ή λιγότερο αντιμετώπιζαν τις απελπισμένες - αγανακτισμένες
διαμαρτυρίες τους σαν εκδηλώσεις ρατσισμού, η «Χρυσή Αυγή» έσπευσε να καλύψει το
κενό, βάζοντας τη δική της απεχθή σφραγίδα. Τα επεισόδια εναντίον του Αλ. Αλαβάνου
και της Ελένης Πορτάλιου είναι ενδεικτικά. Οι ίδιοι καταγγέλλουν ότι δράστες είναι
Χρυσαυγίτες. Στο πολιτικό επίπεδο, όμως, σημασία δεν έχει το χέρι που πέταξε το γιαούρτι
ή το αυγό, αλλά η αντίδραση του «χορού». Αυτό που θα έπρεπε να προβληματίσει τα δύο
στελέχη της Αριστεράς και να ανησυχήσει σοβαρά τις ελίτ είναι ότι οι απλοί κάτοικοι
μάλλον επικρότησαν παρά αποδοκίμασαν τους δράστες. Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον μία
δημοσκόπηση να καταγράψει τις απόψεις όσων μένουν σ’ αυτές τις περιοχές.
(...) Είναι πολιτικά ανήθικο εύποροι αριστεροί και φιλελεύθεροι αστοί από απόσταση
ασφαλείας να κουνάνε το δάκτυλο και να παραδίδουν αντιρατσιστικά μαθήματα
στους ντόπιους, που βιώνουν ένα πρόβλημα το οποίο τείνει να προσλάβει διαστάσεις
εφιάλτη. Είναι ανέξοδο και εύκολο να πουλάς ανθρωπισμό, όταν δεν συγχρωτίζεσαι
με λαθρομετανάστες, όταν δεν κατοικείς στις ίδιες γειτονιές, δεν στέλνεις τα παιδιά
σου στα ίδια σχολεία, δεν χρησιμοποιείς καν τα δημόσια νοσοκομεία και βεβαίως δεν
ανταγωνίζεσαι για τις ίδιες θέσεις εργασίας. Συνήθως, η μόνη σχέση που έχουν όλοι αυτοί
με τους λαθρομετανάστες είναι ότι τους χρησιμοποιούν ως υπηρετικό προσωπικό.»
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Μή ξεχνᾶµε καί τήν Ὑπερδύναµη...
Ὑποτίθεται πώς γίνονται εἰρηνευτικές συνοµιλίες Ἰσραηλινῶν
καί Παλαιστινίων µέ τή διαµεσολάβηση τῶν ΗΠΑ. Βγαίνει λοιπόν
ὁ Νετανιάχου καί ἀνακοινώνει
τήν ἀνοικοδόµηση 1.000 ἀκόµη
κατοικιῶν γιά Ἑβραίους ἔποικους
στήν
Κατεχόµενη
ἀνατολική
Ἱερουσαλήµ, παρά τίς ἐκκλήσεις
τοῦ καηµένου τοῦ Ὀµπάµα πού
πασχίζει νά διασώσει τήν διαδικασία. Ἡ ΥΠΕΞ τῆς (ντεµέκ) ὑπερδύναµης Χίλαρυ Κλίντον τρέχει
νά δεῖ τόν πρωθυπουργό τοῦ
Ἰσραήλ, συναντᾶται µαζί του ἐπί
ἑπτά (7!) ὧρες καί τό ἀποτέλεσµα
ἀνακοινώνεται µηδενικό.
Τί ἀκολουθεῖ τή νέα αὐτή
ταπείνωση τῆς ἀµερικανικῆς
Κυβέρνησης; Μιά µεγαλύτερη: Ἡ
συνάντηση τοῦ Νετανιάχου µέ τόν
ἑπόµενο πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν
Ἀντιπροσώπων, Ἔρικ Κάντορ. Ὁ
Ρεπουµπλικάνος Κάντορ βγαίνει
µετά τή συνάντηση καί δηλώνει
ὅτι αὐτός καί οἱ συνάδελφοί
του θά προστατέψουν καί θά
ὑπεραµυνθοῦν τῶν ἰσραηλινῶν
συµφερόντων ἀπό τήν κυβέρνηση
τῆς χώρας του! Ἀκόµη κι ὁ ἀνταποκριτής τοῦ Jewish Telegraph
Agency, Ρόν Καµπέας, ἔγραψε
ὅτι δέν θυµᾶται ἄλλον «ἡγέτη
ἀντιπολίτευσης νά λέει σέ ξένο
ἡγέτη, σέ προσωπική συνάντηση,
ὅτι θά συµµαχήσει µαζί του

UN vs USA!
Γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τους
οἱ ΗΠΑ δέχθηκαν τέτοιο µπαράζ
κριτικῆς στό Συµβούλιο Ἀνθρωπίνων
∆ικαιωµάτων τοῦ ΟΗΕ στή Γενεύη.
Τό Γκουαντάναµο, οἱ ἐπιχειρήσεις
τῆς CIA µέ τό πρόσχηµα τῆς «ἀντιτροµοκρατίας», ἡ θανατική ποινή,
οἱ θάνατοι λαθροµεταναστῶν στά
σύνορα µέ τό Μεξικό, τά βασανιστήρια σέ κρατούµενους, ἡ δυσανεξία

πολιτικά κατά τοῦ Προέδρου»!
Πάντως τά ἴδια εἶχε πεῖ καί
τόν Αὔγουστο ὁ Κάντορ (στή
φωτογραφία), ἐπικεφαλῆς τότε
ἀντιπροσωπείας τῆς Βουλῆς στό
Ἰσραήλ, ὅταν ἀπό τήν Ἱερουσαλήµ κατηγόρησε τή χώρα
του γιά τήν ἀντίθεσή της στόν
ἐποικισµό τῆς Δυτικῆς Ὄχθης,
ἐνῶ τό 2007, ὅταν ἡ Νάνσυ Πελόζι
ἁπλῶς ἐπισκέφθηκε τή Συρία,
ἔγραφε γιά τό «ἔγκληµα τῆς
ἐπικοινωνίας µέ ξένη Κυβέρνηση
χωρίς ἐξουσιοδότηση».
Ὅλα τά ἀνωτέρω, βεβαίως, εἶναι
ἐντελῶς ἄσχετα µέ τό θρήσκευµα
τοῦ Κάντορ, ἀλίµονο, ὁ ἄνθρωπος
εἶναι ἁπλῶς Ἀµερικανός πολίτης
ἰουδαϊκῆς πίστης, τί σχέση µπορεῖ
νά ἔχει αὐτό µέ τά ἀνωτέρω,
ἀφῆστε τίς χαζοµάρες...

ἔναντι τοῦ Ἰσλάµ, κτλ κτλ.
Μπροστά σέ τέτοια κριτική, βγῆκαν
στίς ΗΠΑ ὁρισµένοι καί ζήτησαν
τήν ἀποχώρηση τῆς χώρας ἀπό τό
Συµβούλιο πού «ἔχει καταληφθεῖ
ἀπό χῶρες - παρίες σάν τήν Κούβα,
τό Ἰράν, τή Βενεζουέλα», σέ πλήρη
ἀντιστοιχία µέ τή στάση καί µιᾶς
ἄλλης (µεσανατολικῆς) χώρας, πού
τηρεῖ τήν ἴδια ἀπαξιωτική στάση. Ἡ
ἔκθεση τοῦ Συµβουλίου ἀναµένεται
τόν ἐρχόµενο Μάρτιο.

5 συλληφθέντες - 2 καταζητούµενοι

ΘΥΜΑΤΑ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ;
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
Ἡ ὑπόθεση λοιπόν ἔχει ὡς ἑξῆς:
Στό ἀεροδρόµιο τῆς Πρίστινας ἡ
ἀστυνοµία ἐντόπισε ἕναν Τοῦρκο
πού ἔδειχνε ἐξαντληµένος καί

περίµενε τήν πτήση του γιά τήν
Τουρκία. Στίς ἐρωτήσεις της ὁ
ἄνδρας ἀπάντησε ὅτι ἦρθε στό
Κόσοβο καί δώρησε τόν νεφρό του
σέ µιάν ἰδιωτική κλινική. Στήν
ἀστυνοµική ἔρευνα τῆς κλινικῆς
“Medicus” (στή φωτογραφία)
βρέθηκε ἕνας ἰσραηλινός πολίτης
- πελάτης σέ φάση ἀνάρρωσης
µετά τήν µεταµόσχευση.

Τελικά συνελήφθησαν, ἀλλά ἀφέθηκαν ἐλεύθεροι, πέντε Ἀλβανοκοσοβάροι, ὁ ἕνας (Ἰλίρ Ρεκάι)
στέλεχος τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας κι
ἕνας χειρουργός, γιά τή συµµετοχή
τους σέ διεθνές κύκλωµα ἐµπορίας
ἀνθρωπίνων ὀργάνων. Τό
κύκλωµα ἀγόραζε µέ 20.000
δολάρια τόν νεφρό καί τόν
πουλοῦσε 110.000 -137.000 στούς
ἐνδιαφερόµενους. Οἱ «δότες»
ἦταν πάµφτωχοι ἄνθρωποι
ἀπό τή Ρωσία, τό Καζακστάν,
τήν Τουρκία, τή Μολδαβία καί
ἄλλες χῶρες.
Δέν ξέρω τίς λεπτοµέρειες τῆς
ὑπόθεσης, ἀλλά δέν ἔχουν καί
σηµασία. Ἐδῶ τό προφανές εἶναι ὅτι
ὁ ἀντισηµιτισµός, ἡ ἰσλαµοφοβία
καί ὁ ἀντιτουρκαλβανισµός ἔχουν
βαθειές ρίζες στήν Εὐρώπη. Σιγά
σιγά θά µᾶς ποῦν κι ὅτι τό Κόσοβο
εἶναι κράτος τῆς Μαφίας, κι ὅτι
τό κατασκεύασµα τῆς διεθνοῦς
Κυνότητας εἶναι ὁρµητήριο γιά
κάθε γκάγκστερ!

4

Τά σερβικά πάθη δέν τελείωσαν...
Ὅσοι ἀκόµη παραµυθιάζονται µέ τίς καθεστωτικές
µποῦρδες περί πολυπολιτισµικότητας, δέν ἔχουν παρά νά
παρακολουθήσουν τήν πορεία τῆς Σερβίας πρός τήν διάλυση.
Κι ὄχι µόνο στίς µέρες τοῦ κακοῦ Μιλόσεβιτς ἀλλά καί ἐπί τῶν
ἡµερῶν τῶν σηµερινῶν ἀµερικανοτσολιάδων. Θυµίζουµε ὅτι
στήν ποικιλόχρωµη Γιουγκοσλαβία οἱ ἐθνοθρησκευτικές
ταυτότητες εἶχαν ἐπί δεκαετίες σκεπαστεῖ ἀπό τήν κρατική
ἰδεολογία. Σήµερα, καί παρότι κάθε κοµµάτι τῆς χώρας µέ
µή σερβική πλειοψηφία ἔχει ἀποσχισθεῖ, ὁ ἐφιάλτης µιᾶς
νέας διάσπασης ἐξακολουθεῖ νά εἶναι παρών.
Στό Κόσοβο ἡ δυτική λοιµική ἔχει πιά ἐπιβάλει τή θέλησή
της καί οἱ Ἀλβανοκοσοβάροι κατσαπλιάδες παριστάνουν
κανονικά τό κράτος. Μάλιστα ἡ Τουρκία ἐξακολουθεῖ νά
παίζει βασικό ρόλο στήν περιοχή, µέ τόν Ἐρντογάν νά
ἐπισκέπτεται τή χώρα (καί τά ὀθωµανικά της µνηµεῖα) µόλις
καταψηφίστηκε ἡ κυβέρνηση τοῦ δολοφόνου Θάτσι καί
προκηρύχτηκαν ἐκλογές.
Κι ἄν ἐκεῖ λίγο πολύ οἱ Σέρβοι ἀρχίζουν νά δέχονται τά
τετελεσµένα τῶν ΝΑΤΟϊκῶν βοµβαρδισµῶν, φαίνεται ὅτι
νέα Κοσσυφοπέδια ἀνοίγουν. Στίς 1 Νοεµβρίου ὁ µουφτής
τῆς ἰσλαµικῆς κοινότητας στή Σερβία, Μουαµέρ Ζούκορλιτς
ἔδωσε συνέντευξη στό τηλεοπτικό κανάλι «Al Jazeera» κι
ἐκεῖ ζήτησε καθεστώς αὐτονοµίας γιά τούς µουσουλµάνους
τῆς Σερβίας καί τοῦ Μαυροβουνίου, τῆς περιοχῆς Σαντζάκ.
«Ἡ αὐτονοµία τῶν µουσουλµάνων τοῦ Σαντζάκ ἀποτελεῖ
τό ὑποστύλωµα τῆς σταθερότητας τῆς Σερβίας καί τοῦ
Μαυροβουνίου» δήλωσε ὁ Ζούκορλιτς. Ἔτσι, λέει, «θά
ἐπιλυθεῖ τό ζήτηµα τῶν µουσουλµάνων τοῦ Σαντζάκ»!
Ποιό εἶναι αὐτό τό ζήτηµα; Οἱ «πιέσεις καί διακρίσεις µέ
βάση ἐθνικά καί θρησκευτικά κριτήρια». Καί οἱ ἐκπρόσωποί
τους στήν σερβική κυβέρνηση; Ἄ, αὐτοί «ξεπουλήθηκαν»
κατά τόν σοφολογιότατο, ὁ ὁποῖος προτείνει νέα κόµµατα
µέ πρόταγµα τήν αὐτονοµία, ζητᾶ ξένους παρατηρητές κι
ἀναγγέλει πολιτική ἐκστρατεία σέ ΟΗΕ καί ΕΕ γιά νά πιεστεῖ
ἡ Σερβία πού «µόνον ἔτσι συµµορφώνεται»!
Παράλληλα οἱ Ἀλβανοί στό Πρέσεβο καί τό Μπουγιάνοβατς
ἐξακολουθοῦν νά προκαλοῦν. Ἡ πρόσφατη ἐπίσκεψη τῶν
δηµάρχων τους Ραγκµί Μουσταφά καί Γιονούζ Μουσλίου
στά Τίρανα, ὅπου µετεῖχαν σέ συνάντηση γιά τή «Λίστα
τῆς φυσικῆς Ἀλβανίας» (δηλ. τῆς συνένωσης ἐδαφῶν τῶν
Σκοπίων, τοῦ Κοσόβου, τοῦ Μαυροβουλίου, τῆς Σερβίας καί
τῆς ...Ἑλλάδος ὅπου ζοῦν Ἀλβανοί) προκάλεσε τήν ἐπέµβαση
τοῦ Εἰσαγγελέα. Τό ζήτηµα εἶναι ὅµως ἄν µπορεῖ νά λυθεῖ
ἔτσι ἕνα τόσο βαθύ πολιτικό ζήτηµα. Καί νἄταν τό µόνο!...
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Κουΐζ γιά techno-freaks

Το σύνδρομο της Βιέννης

Τά µηχανήµατα παράγονται ἀπό τήν πολυεθνική
Rapiscan Systems, πού ἀντιπροσωπεύει στίς ΗΠΑ
ἡ Chertoﬀ Group. Θά σκανάρουν µέ ἀκτῖνες Χ τούς

Η χώρα που σταμάτησε τους Οθωμανούς
τον 16ο και τον 17ο αιώνα, ίσως να είναι
και πάλι το ανάχωμα στους (νεο)οθωμανούς
στον 21ο αιώνα. Δυο μέρες μετά την
δημοσίευση δημοσκόπησης όπου το 69%
των Αυστριακών απορρίπτει την ένταξη
της Τουρκίας στην ΕΕ, μια προκλητική
συνέντευξη του Τούρκου πρέσβη στην
εφημερίδα «Die Presse» προκάλεσε
διπλωματικό επεισόδιο. Ο Καντρί Ετσβέτ
Τεζτζάν στη συνέντευξή του κατηγόρησε
την Αυστρία και τους πολίτες της για
ρατσισμό και κάλεσε όλους τους διεθνείς
οργανισμούς που εδρεύουν στη Βιέννη
να την εγκαταλείψουν! Πρόσθεσε ότι
οι Αυστριακοί «μεταχειρίζονται σαν
μικρόβια» τους «250.000 Τούρκους που
ζουν στη χώρα τους», κατηγόρησε τους
Αυστριακούς ότι ενδιαφέρονται για τους
ξένους πολιτισμούς, «μόνο όταν ταξιδεύουν
ως τουρίστες» (!) και ισχυρίστηκε πως η
υπουργός Εσωτερικών, Μαρία Φέκτερ,
«δεν θα έπρεπε να ανήκει στο Λαϊκό
Κόμμα, αλλά στην ακροδεξιά»! Για το
θέμα της μαντήλας δήλωσε πως δεν πέφτει
λόγος στους Αυστριακούς όταν επιτρέπεται
στη χώρα τους ο γυμνισμός*.
Η αντικαγκελάριος της Αυστρίας χαρακτήρισε απολύτως άστοχες, απαράδεκτες και
ασεβείς τις δηλώσεις του Τούρκου πρέσβη,
ο οποίος μαζί με τον Τούρκο υπουργό
Εξωτερικών θα κληθεί από το υπουργείο
Εξωτερικών της Αυστρίας για εξηγήσεις.
Η αλαζονεία της Άγκυρας πια περισσεύει
και ίσως δεν αργήσει να την πληρώσει
- ελπίζω ακριβά!

ἐπιβάτες τῶν ἀεροπορικῶν πτήσεων, γιά λόγους
ἀσφαλείας, φυσικά. Ἤδη ἔχουν παραγγελθεῖ 150
τέτοια µηχανήµατα ἀπό τήν Transportation Security
Administration (δύο ἔχουν τεθεῖ σέ λειτουργία) καί
πολύ περισσότερα ἀναµένονται, πρῶτα στίς ΗΠΑ
καί µετά, φυσικά, στήν Εὐρώπη. Κοστίζουν µόλις
200.000 δολάρια τό κοµµάτι, τζάµπα πρᾶµα ἄν
σκεφτεῖς ὅτι σέ γλυτώνει ἀπό τόν Μπίν Λάντεν
καί τόν µουλά Ὀµάρ. Πανεπιστηµιακοί ἀπό τήν
Καλιφόρνια προειδοποιοῦν ὅτι δέν ὑπάρχει καµµία
ἀσφάλεια στήν ἔκθεση τῶν ἐπιβατῶν ἀλλά µᾶλλον
θά εἶναι τίποτε συνωµοσιολόγοι κι αὐτοί.
Τό ἐρώτηµα εἶναι: ποιά ἡ σχέση τοῦ προµηθευτῆ
τῶν µηχανηµάτων µέ τόν ἀµερικανοϊσραηλινό
Michael Chertoﬀ, ὑπουργό ἐσωτερικῆς Ἀσφάλειας
ἐπί Μπούς τοῦ Βλακός, πού ἐπέβλεπε τήν ἐπίσηµη
«ἔρευνα» γιά τήν 11η Σεπτεµβρίου καί πού
συνέγραψε τήν κακόφηµη «Πατριωτική Πράξη»
(PATRIOT Act) ἡ ὁποία νοµιµοποίησε τίς φασιστικές
πρακτικές στήν Ἀµερική;

Ὑεµένη καί Ἑλλάδα
Τήν 1η Νοεµβρίου ἡ Wall Street Journal εἶχε µιάν ἐνδιαφέρουσα εἴδηση: πώς ὁ Λευκός Οἶκος
καί τό Πεντάγωνο σκέπτονται νά δώσουν τό ΟΚ στήν CIA νά ἀναλάβει «κεκαλυµένες ἐπιχειρήσεις» στήν Ὑεµένη, χρησιµοποιώντας τίς Εἰδικές ∆υνάµεις τοῦ ἀµερικανικοῦ στρατοῦ! Ἔτσι
καµµία ἄδεια τῆς τοπικῆς κυβέρνησης δέν
ἀπαιτεῖται, ἀφοῦ στόχος τῶν κοµµάντο
καί τῶν µἠ ἐπανδρωµένων ἀεροσκαφῶν
θά εἶναι ἡ ...Ἀλ Κάιντα. Ἤδη περιπολίες
στόν ἐναέριο χῶρο της γίνονται ἀπό
ἀεροσκάφη τῶν ΗΠΑ καί ἡ ἐκπαίδευση
τῶν Ὑεµενικῶν ἐνόπλων δυνάµεων ἔχει
περάσει στά ἴδια χέρια.
Ἀξίζει νά σηµειωθεῖ ἐδῶ ὅτι ἡ πάµφτωχη
καί ἄνυδρη ἀραβική χώρα ταλανίζεται ἀπό
δύο ἐµφύλιους πολέµους καί ὁ πρόεδρός
της Ἀλή Ἀµπντουλάχ Σαλέχ στηρίζεται
στίς ΗΠΑ καί χρησιµοποιεῖ τό πρόσχηµα
τῆς «Ἀλ Κάιντα» γιά νά κερδίζει πιστώσεις
ἀπό τούς Ἀµερικανούς. Χαρακτηριστικό
ὅτι κανένας στή χώρα δέν πιστεύει στήν
ὕπαρξη τῆς τροµοκρατικῆς ὀργάνωσης
(δέν εἶναι ἀµερικανάκια οἱ ἄνθρωποι).
Καί κοιτάξτε σύµπτωση: ∆υό πακέτα µέ ἐκρηκτικά βρέθηκαν σέ µεταφορικά ἀεροπλάνα πού
πετοῦσαν ἀπό τήν πρωτεύουσα Σανάα πρός τίς ΗΠΑ. Τό ἕνα βρέθηκε στό Ντουµπάι καί τό
ἄλλο στήν Ἀγγλία. Πήγαιναν (καί καλά) σέ συναγωγές τοῦ Σικάγου. Ποιός τά ἔστειλε; Μά ...ἡ
Ἀλ Κάιντα, ποιός ἄλλος; Κανένας πράκτορας τῆς CIA ἤ τῆς Μοσάντ; Θεός φυλάξοι! Κι ἔψαξαν
µετά, λέει, καί βρῆκαν ἄλλα 26 πακέτα στήν Ὑεµένη (πλούσια τήν ἔκαναν τήν Fedex!).
Τό ἴδιο κουκλοθέατρο παίχτηκε ὅµως καί στήν Ἑλλάδα. Καθώς ὁ πρωθυπουργός µας καί τό
συνάφι του κάτι ξέρουν ἀπό άµερικάνικα προεκλογικά κόλπα (πού ὅµως οὐδόλως βοήθησαν
τόν Ὀµπάµα νά ἀποφύγει τήν ἐκλογική συντριβή), παίχτηκε καί στή χώρα µας ἡ ἴδια
φαρσοκωµωδία: τροµοκράτες που στέλνουν βόµβες σέ ξένες πρεσβεῖες! Τί κι ἄν µόνη ἀπώλεια
ἦταν τό µανικιούρ τῆς ὑπαλλήλου τῆς ταχυµεταφορικῆς ἀπό τό πάφ τοῦ δέµατος; Μέχρι
καί ἀπαγόρευση ἀεροπορικῶν ἀποστολῶν ἐπιβλήθηκε ἀπό τίς τροµερές ἑλληνικές Ἀρχές
(γουάου, τίποτε δέν ἀφήνουν στήν τύχη τους οἱ ἄτιµοι!). Καί µιά κοινωνία πού βρίσκεται
στά ὅρια τῆς πτώχευσης κάθεται τώρα ν’ ἀκούει τίς παπαριές τοῦ κάθε κάφρου στά κανάλια
καί νά βλέπει κάτι ντυµένους ἐξωγήινους - σάν τόν πρωθυπουργό καί βάλε - νά ψάχνουν
γιά Μπινλαντόπουλους! Καί πιάνουν κάτι παιδάκια, µέ ὕφος βλαµµένου, πού παραλίγο «θά
σκότωναν» τόν Σαρκοζί, τήν Μέρκελ καί ὅλους τούς κακούς τῆς ὑφηλίου!
Τί νά πεῖς, βαρυέσαι καί νά τό διακωµωδήσεις...

* Πάρε λόγια, πάνε στο παζάρι...

Ἡ διαθήκη τοῦ Γιαχβέ στό Βατικανό
Ὅσο κι ἄν πασχίζουν κάποιοι νά σκεπάσουν τήν ἀλήθεια γιά τά
ἰσραηλινά ἐγκλήµατα στήν Παλαιστίνη, αὐτή ὅλο καί ξετρυπώνει
ἀπό διάφορες µεριές. Ἔτσι καί πρόσφατα (24/10), σέ σύσκεψη
200 Καθολικῶν ἐπισκόπων τοῦ ἀραβικοῦ κόσµου στό Βατικανό,
υἱοθετήθηκε ἕνα ψήφισµα ἀπό τά πλέον καταδικαστικά γιά τίς
πολιτικές καί τίς πρακτικές τοῦ ἑβραϊκοῦ κράτους. Τό πιό βασικό
του σηµεῖο ἦταν
ἡ µνεία του στό
«ἀπαράδεκτο
φαινόµενο ὅπου
ἀναφορές
σέ
θεολογικές
καί
βιβλικές θέσεις
χρησιµοποιοῦν
τόν Λόγο τοῦ
Θεοῦ ὥστε νά
δικαιώνουν ἀδικίες».Ταυτόχρονα καλοῦσε ὅλους
τούς ἀνθρώπους ἀνεξαρτήτως θρησκεύµατος νά ἐργαστοῦν µαζί
γιά τή λήξη τῆς πολύχρονης σύρραξης.
Μάλιστα ὁ Λιβανέζικης καταγωγῆς Ἀρχιεπίσκοπος Κύριλλος Σαλήµ
Μποῦστρος (στή φωτογραφία) ἀπό τό Νιοῦτον τῆς Μασαχουσέτης,
ὁ ὁποῖος ἦταν ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐπιτροπῆς πού συνέταξε τό
πόρισµα, ἔκανε κι ἕνα βῆµα παραπάνω, ἀποσαφηνίζοντας τήν
παραχρήση τῆς Βίβλου: «Ἡ ἔννοια τῆς Γῆς τῆς Ἐπαγγελίας δέν
µπορεῖ νά χρησιµοποιηθεῖ ὡς νοµοποιητική βάση γιά τήν ἐπιστροφή
τῶν Ἑβραίων στό Ἰσραήλ καί γιά τήν ἐκτόπιση τῶν Παλαιστινίων.
Ἡ Ἁγία Γραφή δέν πρέπει νά χρησιµοποιεῖται γιά τήν ἰσραηλινή
Κατοχή τῆς Παλαιστίνης».
Αὐτά τά τόσο αὐτονόητα γιά κάθε µή λοβοτοµηµένο ἐγκέφαλο
πυροδότησαν ἕναν πόλεµο κατά τοῦ Κύριλλου ἀπό τά σιωνοειδῆ.
Τό Ἰσραήλ ἀντέδρασε ἄµεσα µέ δηλώσεις τοῦ ὑφυπουργοῦ
Ἐξωτερικῶν γιά «ἀραβική προπαγάνδα«, τό Κέντρο Σιµόν Βίζενταλ
ζήτησε ἀπό τόν Πάπα νά ἀποκηρύξει τή δήλωση τοῦ Κυρίλλου,
ἡ Διεθνής Μπνάι Μπρίθ διεῖδε πολιτικοποίηση τῶν θέσεων τῶν
καθολικῶν Ἀράβων. Ὅλα τόσο πληκτικά καί προβλέψιµα...
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Ἡ πρασινιά τοῦ 15νθημέρου

Ἡ ἀερολογία τοῦ 15νθημέρου

Ἡ συμπαράσταση τοῦ 15νθήμερου

Ὁ Γιωργάκης τοῦ 15νθημέρου

Τί κι ἄν 9 περιβαλλοντικές ὀργανώσεις (WWF, Ἀρκτοῦρος, Μεσόγειος
SOS...) καταγγέλουν τό νοµοσχέδιο
fast track; Ἡ Κυβέρνηση παραµένει
«πράσινη», ἀφοῦ ἔτσι δηλώνει

Συνάντησε ὁ Βενιζέλος τόν Σγουρό,
κι ἔκανε δηλώσεις γιά τόν ...θεσµικό
τρόπο πού τόν εἶδε. Τά φούµαρά του
τυλιγµένα πάντα στή σοβαροφάνεια,
λές καί κάποιον θά πείσει!

Ἀπό τόν Τ. Κουράκη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, πού
κάνει ἀγώνα ὑπέρ τοῦ «Ἰοῦ» (πῆρε
τόν ποῦλο ἀπό τήν Ἐλευθεροτυπία) κι
ἀναζητᾶ λύση: Πῶς θά ἐνηµερώνεται
τώρα ὁ κάθε ἑλληνοφοβικός βλάξ;

Νά ἀναλογιστοῦµε τίς εὐθῦνες µας
καί νά συστρατευτοῦµε στήν προώθηση τῶν ἀλλαγῶν, µᾶς κάλεσε
µετεκλογικά ὁ λεγάµενος. Τί νά πεῖς,
τό ἄτοµο ἔχει τό ἀκαταλόγιστο

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
Η άρδην ανατροπή της πολιτικής δυναμικής
θεωρείται ως το μόνο βέβαιο γεγονός των
αυτοδιοικητικών εκλογών, αλλά και η αδιέξοδος
στάση της κυβέρνησης, η οποία αποδεικνύει ότι
αδυνατεί και στην απλή διαχείριση της κατάστασης,
παρά την τόσο μεγάλη πλειοψηφία και έχει οδηγηθεί
σε πανωλεθρία ένα μόνον έτος μετά τις εκλογές. Τα
προβλήματα της χώρας είναι εκρηκτικά και μύρια,
ενώ ο πρωθυπουργός ψελλίζει ακατανόητες φράσεις
στην δήλωσή του και εξαφανίζεται στη συνέχεια
στα ενδότερα του Μεγάρου Μαξίμου, με τους
περισσότερους υπουργούς να τηρούν αποστάσεις
ασφαλείας.
Από την ανάληψη της εξουσίας, ο πρωθυπουργός
άφησε την κυβέρνηση να επιδίδεται στην
κατανομή των αρμοδιοτήτων επί εξάμηνο, μετά
την αρχική ορκωμοσία της και επί δίμηνο μετά τον
ανασχηματισμό, σαν να μην υπήρχαν επείγοντα
προβλήματα, ενώ ο ίδιος εντρυφούσε στους
μυστικούς δείπνους του «Πεντελικού», με τους
διευθύνοντες της Goldman Sachs, για την έκδοση
νέων δομημένων ομολόγων και στις περιδιαβάσεις
του ανά την υφήλιο αναζητών ίχνη του (χαμένου)
σοσιαλισμού. Τα προβλήματα από καιρό είχαν
καταστεί εκρηκτικά, αλλά η προπαγάνδα της
διαπλοκής τα επικάλυπτε, ενώ η αναμονή «απλού
περιπάτου» στις αυτοδιοικητικές εκλογές έφερε τον
εφησυχασμό στο αποκορύφωμά του.
Η βεβαιότητα ήταν απόλυτη και επεκτεινόταν σε
όλους τους περιφερομένους περί το Μαξίμου, αλλά
οι βουλευτές και πολλοί υπουργοί ανησυχούσαν
και αντιδρούσαν, χωρίς ευήκοον ους, ήταν «φωνή
βοώντος εν τη ερήμω». Ήταν τόσος ο εφησυχασμός
ώστε ο Γ.Α. Παπανδρέου επαναλάμβανε τις
συναντήσεις με μεγαλοεργολάβους της διαπλοκής.
Υπήρχε τόσο σιγουριά για την εκλογική νίκη,
ώστε σχεδίαζαν και την προσφορά και άλλων
διευκολύνσεων προς την διαπλοκή, πέραν της
«περαίωσης». Αλλά ήρθε η συντριβή της Κυριακής
7 Νοέμβρη.
Πέντε είναι οι λόγοι ανησυχίας: Πρώτον, από
στατιστικής πλευράς το ΠΑΣΟΚ ήρθε δεύτερο
κόμμα, με μία έως δύο μονάδες περίπου, εάν
αθροισθούν τα αποτελέσματα κατά περιφέρεια·
έρχεται πρώτο με μία μονάδα, εάν περιληφθούν στο
κυβερνών κόμμα και οι ψήφοι των εξαπτερύγων,
στην Πελοπόννησο και Ιόνιο. Αλλά τότε μιλάμε
για συγκυβέρνηση κι ας το ανακοινώσει ο
πρωθυπουργός στον ελληνικό λαό, διότι αυτός είναι
ο λόγος που αποκρύβονται απ΄ την διαπλοκή τα
πραγματικά αποτελέσματα. Δεύτερον, ο εσωτερικός
αναβρασμός, έως και ανοικτή σύγκρουση, στην
κυβέρνηση, για τις συνέπειες της ήττας, με σαφείς
πολλαπλάσιες επιδράσεις της στην Κοινοβουλευτική
Ομάδα και τα κομματικά στελέχη. Ήδη οι
συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν μειωθεί,
ενώ αποφεύγονται προς το παρόν και μεταξύ των
υπουργών. Είναι δύσκολο πολύ να συγκεντρωθούν

δύο ή τρεις υπουργοί και να μην στραφούν εναντίον
όσων είχαν εισηγηθεί την συγκεκριμένη τακτική
ήττας στις εκλογές. Τα πυρά δέχονται ο υπουργός
Εσωτερικών και οι υφυπουργοί του, αλλά και οι
θαμώνες του πρωινού καφέ. Η περίοδος εκεχειρίας
δεν θα διαρκέσει και πολύ, σήμερα - αύριο θα
αρχίσουν τα όργανα και πάλι, ενώ αναμένεται
και η στάση της κυβέρνησης για τις Εξεταστικές
Επιτροπές. Κάτω από τις συνθήκες αυτές θεωρείται
παρακινδυνευμένη η συνέχιση της τακτικής των
σκανδάλων, αλλά εκκρεμεί και η συζήτηση στην
Ολομέλεια της πρότασης της Προανακριτικής για
την παραπομπή των πέντε υπουργών της Νέας
Δημοκρατίας για την υπόθεση του Βατοπεδίου.
Τρίτον, τα οικονομικά και η ανακοίνωση νέων
εισπρακτικών μέτρων. Όλοι σχεδόν οι υπουργοί,
πλην εκείνου επί των Οικονομικών, χαρακτηρίζουν
ως πράξη αυτοκτονίας και τα πιο ανάλαφρα
μέτρα, διότι υποστηρίζουν ότι θα οδηγήσουν στην
πραγματική κατάρρευση της κυβέρνησης. Οι
αποφάσεις αναμένονται, αλλά δεν είναι καθόλου
εύκολες. Τέταρτον, οι εξαρτήσεις του πρωθυπουργού
και οι δεσμεύσεις του για αποτροπή της προσφυγής
της χώρας στην Κίνα και στους αναδυομένους
για τα ομόλογά μας. Όσο κι αν αποκρύπτονται οι
διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, πολλοί υπουργοί τις
παρακολουθούν και διερωτώνται, όχι μόνο γιατί
δεν εκμεταλλευόμαστε την κινεζική προσφορά,
αλλά προς τί η αδράνεια της κυβέρνησης πέρυσι
επί εξάμηνο. Πέμπτον, η αποκάλυψη των στενών
σχέσεων της οικογενείας του πρωθυπουργού και
κορυφαίων υπουργών με γνωστά και μη εξαιρετέα
μεγάλα συμφέροντα στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
η απραξία στην απορρόφηση των προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ, της απλοποίησης των διαδικασιών για
τις επενδύσεις, η κατάργηση πέρυσι του νόμου για
τους ημιυπαίθριους, οι περίπλοκες διασυνδέσεις
με μεγάλες ξένες επενδύσεις, συζητούνται και
πάλι μεταξύ υπουργών και βουλευτών, ενώ την
αφορμή έδωσε η ματαίωση της πολυδιαφημισμένης
επένδυσης στον Αστακό. Η σύγκληση όλων αυτών
συνθέτουν εκρηκτικό μίγμα στην κοινοβουλευτική
πλειοψηφία, αλλά και τραγική κατάσταση για την
χώρα.
Η τρέχουσα εβδομάδα κυλάει ομαλά, με
αποκορύφωση τον δεύτερο γύρο της Κυριακής, αλλά
στο βάθος οι ζυμώσεις πολλαπλασιάζονται, έστω κι
αν έχει φροντίσει την διακοπή των εργασιών της
Βουλής η κυβέρνηση. Η καταδίκη των εκβιασμών
του πρωθυπουργού και της πολιτικής του απάτης
θεωρείται δεδομένη απ΄ το εκλογικό αποτέλεσμα,
η πανωλεθρία ομολογείται απ’ όλους, οι οποίοι
αναγνωρίζουν ότι δεν είναι δυνατή η διακυβέρνηση
της χώρας υπό τοιαύτας συνθήκας. Από την άλλη
οι αντιμνημονιακές δυνάμεις έχουν σημειώσει
θρίαμβο.
Τα διεθνή γεγονότα οδηγούν στην επιτάχυνση των
πολιτικών μας εξελίξεων, έστω κι αν βραχυχρονίως
δεν είναι δυνατή η προκήρυξη εκλογών εντός του
έτους, αλλά η ακυβερνησία είναι χειρότερη.
Κ. Μ. Βολιώτης

Πῶς νά ἐπιβιώσεις σ’ αὐτή τή χώρα;

Δυό χαρακτηριστικά δείγµατα
ἑλλαδικῆς σχιζοφρένειας
Συχνά ἀναφερόµαστε στά παρανοϊκά καί ἀδιανόητα
πού κατακλύζουν τήν καθηµερινότητά µας καί µᾶς
δυσχεραίνουν τή ζωή, κυριολεκτικά γιά τό τίποτε. Δύο
τέτοια πρόσφατα συµβάντα λοιπόν θά παραθέσουµε
κατωτέρω, παρµένα ἀπό τήν Κοµοτηνή, τά ὁποῖα ὅµως
ἀφοροῦν κι ὁλόκληρη τήν Ἐπικράτεια.
Τό πρῶτο περιέχει
καί τό στοιχεῖο τῆς
γνωστῆς τραπεζικῆς
αὐθαιρεσίας,
στή
συγκεκριµένη
περίπτωση
τῆς
Ἀγροτικῆς Τράπεζας
τῆς Ἑλλάδος (ἤ ΑΤΕ
bank, ὅπως λέγεται
πλέον).
Πάει
ὁ
ἀγρότης στό ταµεῖο
τῆς
καλῆς
του
Τράπεζας καί ζητάει
τήν ἐπιδότηση πού
ἔχει πιστωθεῖ στόν
λογαριασµό του. Κι ἐκεῖ ἀκούει ἔκπληκτος τόν ταµία νά
τοῦ λέει ὅτι δέν µπορεῖ νά κάνει ἀνάληψη, γιατί χρωστάει,
λέει, χρήµατα σέ ἄλλη (ἰδιωτική) Τράπεζα! Μάλιστα τοῦ
ἐπισηµαίνει ὅτι στά ψιλά γράµµατα ἀναφέρεται ρητά ὅτι
κάτι τέτοιο προβλέπεται ἀπό τήν δανειακή σύµβαση πού
εἶχε ὑπογράψει. «Μά καλέ µου, ὁ νόµος ἀπαγορεύει ρητά
κάτι τέτοιο», «µά προβλέπεται ὅτι ἀκόµη κι ἄν ὑπέγραψε
κάποιος τέτοιον ὅρο ΔΕΝ ἰσχύει, γιατί ἡ ἐπιδότηση ἔχει
ἀναπτυξιακό χαρακτήρα γιά τήν ἀγροτική παραγωγή καί
δέν µπορεῖ νά πάει ἀλλοῦ...», τίποτε ὁ ἄλλος. Πάει λοιπόν
ὁ ἀγρότης στήν Εἰσαγγελία, πέφτει τό τηλεφώνηµα καί
τό πρόβληµά του λύνεται ἀµέσως. Πόσοι ἀγρότες ὅµως
γνωρίζουν καί µετέρχονται τέτοια µέσα;
Τό δεύτερο ἀφορᾶ τόν ἀστικό πληθυσµό. Ὁ ἄνθρωπος
εἶχε κάποτε ἕνα µαγαζάκι καί τό πάλευε, µέχρι πού
καταστράφηκε καί τό ἔκλεισε. Πτώχευσε, πῶς τό λένε.
Ἔκτοτε ἔψαχνε γιά δουλειά καί βρῆκε τελικά κάπου νά
µπεῖ ὡς ἐργάτης. Ἦρθε λοιπόν ἡ ὥρα νά ξαναποκτήσει
βιβλιάριο ἀσθενείας, τοῦ ΙΚΑ αὐτή τή φορά, ἀλλά ...δέν
γίνεται! Πρέπει νά φέρει χαρτί ἀπό τόν προηγούµενο
ἀσφαλιστικό του φορέα, δηλαδή ἀπό τό ΤΕΒΕ, πώς
δέν ὀφείλει εἰσφορές. Ὅµως ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει
εἰσφορές, ἀφοῦ πήγαινε ἀπό τό κακό στό χειρότερο ἡ
ἐπιχείρησή του, πῶς θά πλήρωνε; Καί τώρα τί γίνεται;
Πρέπει νά µείνει ἰατροφαρµακευτικά ἀκάλυπτος κι
αὐτός καί ἡ οἰκογένειά του, ἐπειδή καταστράφηκαν
στήν προηγούµενη ἐπιχειρηµατική τους ἀπόπειρα;
Μαθαίνουµε ὅτι τό ἴδιο γίνεται καί στήν Πρόνοια γιά
ἔκδοση βιβλιαρίου ἀπορίας. Δηλαδή αὐτό πού δικαιοῦται
(ἐνίοτε καί χωρίς νά τό δικαιοῦται...) καί παίρνει ὁ κάθε
λαθροµετανάστης, ἄεργος τσιγγάνος κτλ, ΔΕΝ τό
δικαιοῦται ἕνας ἐπαγγελµατίας πού πτώχευσε; Γιατί νά
πρέπει νά µεταχειριστεῖ κανείς κάποιο ἡµιπαράνοµο
τέχνασµα, προκειµένου νά παρακάµψει τήν παρανοϊκή
αὐτή νοµοθεσία;
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Ἡ φούσκα
τῆς FRONTEX
Γράφαµε στό προηγούµενο φῦλλο
µας σχετικά µέ τήν ἀνάληψη καθηκόντων τῆς FRONTEX στόν Ἕβρο
καί διατυπώναµε τίς ἀµφιβολίες µά
καί τίς προσδοκίες µας ἀπό τή νέα
κατάσταση στά σύνορά µας.
Δυστυχῶς, µετά τίς καθιερωµένες
παράτες καί τίς πρῶτες «ἑλληνικές»
µέρες τῆς FRONTEX στό ποτάµι,
ἀποδείχθηκε ὅτι πρόκειται µονάχα
(πρός τό παρόν) γιά ἕνα πολιτικό
µήνυµα: ἁπλῶς δηλώνεται ἡ ἀντίθεση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης
στό φαινόµενο τῆς λαθροµετανάστευσης. Τίποτα παραπάνω.
Διαβάζουµε λοιπόν ὅτι «τήν
πρώτη µέρα της ἡ FRONTEX
συνέλαβε 115 λαθροµετανάστες»,
κι αὐτό ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ἕνας
...θρίαµβος καί µιά «δικαίωση»
τοῦ ἑλληνικοῦ αἰτήµατος γιά τήν
ἔλευση καί τήν ἀνάπτυξη τῆς
εὐρωδύναµης. Ἐπίσης ὅτι στό
πρῶτο της δεκαήµερο πέρασαν τά
σύνορα 2.100 λαθραῖοι ἀντί γιά τούς
2.700 τοῦ προηγουµένου (ἄρα ἔχει
ἀποθαρρυνθεῖ, λένε, τό κύκλωµα).
Νά τούς τρόµαξαν δηλαδή οἱ 165
ἄνδρες καί οἱ 10 γυναῖκες µέ τά
ἐκπαιδευµένα σκυλιά, τίς θερµικές
κάµερες καί τά διάφορα µέσα;
Πολύ ἀµφιβάλλουµε. Τό πρόβληµα
δέν λύνεται ἔτσι καί οὔτε πρόκειται
νά λυθεῖ ὅσο παραµένει σχεδόν ...
ποινικοποιηµένη ἡ ὑπεράσπιση τῶν
συνόρων µας. Ρωτᾶµε: Ἄντε καί
συνέλαβαν 100 λαθροµετανάστες
οἱ Φροντεξάριοι. τί θά τούς
κάνουν;
Θά τούς παραδώσουν
στίς ἑλληνικές Ἀρχές γιά τά
περαιτέρω. Δηλαδή ἄν πρόκειται
γιά πολιτικούς πρόσφυγες, ἐντός ἤ
ἐκτός εἰσαγωγικῶν, µπορεῖ νά γίνει
αἴτηση γιά πολιτικό ἄσυλο, κι ἄν ὄχι
θά τούς κρατήσουν µερικές µέρες σέ
κάποιο κέντρο (Φυλάκιο, Βέννα...)
µέχρι νά τούς δώσουν ἕνα χαρτί
προσωρινῆς ἄδειας παραµονῆς
καί νά τούς ἀφήσουν ἐλεύθερους
(µεταφέροντάς τους καί ἀπό τόν

Χορηγίες σέ
κοµµατοκουτάβια
Μέσα στά πλαίσια τοῦ γενικοῦ
συµµαζέµατος πού ἔχει ἀναλάβει
ἡ νέα πρυτανική Ἀρχή τοῦ Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου, ἐτέθη καί
τό ζήτηµα τῶν «χορηγιῶν» πρός τούς
φοιτητικούς συλλόγους. Πρόκειται
γιά µιά κατάσταση ἀνοµίας καί
συναλλαγῆς, πού ἔφτασε νά κοστίζει
σέ χρῆµα δεκάδες χιλιάδες εὐρώ
ἀλλά σέ ἀνηθικότητα καί διαφθορά
ἀπείρως περισσότερο!
Πῶς εἶναι δυνατόν νά δίνονται τόσα
χρήµατα (πού κανονικά δίνονται γιά
συνέδρια, διαγωνισµούς κτλ) στά
ἐκκολαπτόµενα
«κοµµατόσκυλα»
τῶν Σχολῶν καί νά µήν ζητεῖται
ἀπόδοση λογαριασµοῦ; Ποιές ἦταν
οἱ δράσεις τῶν γαλαζοπράσινων
φοιτητοπατέρων στά χρόνια πού
πέρασαν; Πάντως ἡ Κοµοτηνή τίς
µόνες «ἐκδηλώσεις» τους πού πληροφορήθηκε ἦταν οἱ ἐκδροµές τους σέ
Μύκονο καί Σαντορίνη, καθώς καί
ἄλλοι τρόποι καταπολέµησης τῆς
ἀγαµίας (π.χ. βραδυές γνωριµίας

Ἕβρο στήν Ἀθήνα µέ ΚΤΕΛ!). Τό
χαρτί θά λέει νά ἐγκαταλείψουν τή
χώρα ἀλλά πρακτικά θά µείνουν
σ’ αὐτήν παράνοµα. Ἀλλάζει κάτι
στήν διαδικασία αὐτή ἡ παρουσία
τῆς FRONTEX; Ὄχι (ἀντιθέτως, δέν
ξέρουµε καί τί ἀκριβῶς ρόλο µπορεῖ
νά παίξει στήν περιοχή, παρότι
βρίσκεται πάντα µαζί µέ δικούς µας
συνοριοφύλακες).
Τό πρόβληµα λοιπόν δέν εἶναι ἡ
σύλληψη τῶν παρανόµως εἰσερχόµενων στή χώρα, αὐτό µποροῦσαν νά
τό κάνουν καί οἱ δικοί µας. Ἄλλωστε
ὅλοι πιά οἰκειοθελῶς ψάχνουν νά
παραδοθοῦν, ἀφοῦ ξέρουν ὅτι τόν
τελευταῖο χρόνο δέν ἀποκρούονται
καί τά κέντρα κράτησης εἶναι
στήν πραγµατικότητα σταθµοί
ἀνεφοδιασµοῦ
τους.
Τρῶνε,
ξεκουράζονται,
ἄν
βαρεθοῦν
βρίζουν καί ἀσχηµονοῦν κατά
τῶν συνοριοφυλάκων µας, καί
ἐντός λίγων ἡµερῶν (ἀπό µία ἕως
πέντε) φεύγουν γιά τήν Ἀθήνα! Τό
πρόβληµα εἶναι αὐτό πού συµβαίνει
µετά τήν εἴσοδό τους στήν Ἑλλάδα.
Ὅταν δέν µπορεῖς νά τούς ἐπαναπροωθήσεις, κι ὅταν δέν µπορεῖς νά
ἀποφύγεις τήν παράνοµη παραµονή
τους στό ἑλληνικό ἔδαφος, τί νά τήν
κάνεις τήν κάθε FRONTEX;
Ὑπάρχει βεβαίως τό ἐνδεχόµενο νά
ἀλλάξει καί τό νοµικό στάτους σέ
εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο ἤ νά ἐπιτευχθεῖ
ἀπό τήν Ἑλλάδα κάποια συµφωνία
ἐπαναπροώθησης µέ συγκεκριµένες
χῶρες. Ὅµως µέχρι τότε ὅλη ἡ
ἱστορία εἶναι στάχτη στά µάτια
τοῦ κόσµου καί ἐπικοινωνιακό
τέχνασµα
τῶν
κυβερνώντων.
Ἄς θυµήσουµε ὅτι αὐτοί οἱ ἴδιοι
πού προχθές παρακαλοῦσαν γιά
τήν ἔλευση τῆς FRONTEX, τόν
Μάιο (διά στόµατος Χρυσοχοΐδη)
δήλωναν πώς «τά σύνορα τῆς
Ἑλλάδας
προστατεύονται
στό
ἔπακρο καί ἡ λαθροµετανάστευση
ἔχει αἰσθητά µειωθεῖ»! Ἡ ροή τῶν
ἐποίκων συνεχίζεται κανονικά
καί κανένας Φραγκολατίνος δέν
θά µᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τήν ἐξ
Ἀνατολῶν πίεση. Πάλι ἐµεῖς πρέπει
νά λύσουµε τό πρόβληµα...

Σχόλια
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πτερόεντα

Στίς 31/10/10 τό Παράρτηµα Ροδόπης τῆς Ἑλληνικῆς Μαθηµατικῆς
Ἑταιρείας βράβευσε τούς περσινούς ἐπιτυχόντες ἀπό τήν περιοχή µας
στούς διαγωνισµούς της. Μεταξύ αὐτῶν ἦταν κι ὁ Νίκος Γάκης, πού
ἔφτασε µέχρι τήν Μεσογειάδα (κάτι πού πρώτη φορά συµβαίνει στή
Ροδόπη), ὄντας στούς 25 καλύτερους τῆς χώρας. Τά συγχαρητήρια ἀνήκουν
βεβαίως πρῶτα στά παιδιά, ἀκόµα καί γιά τήν ἴδια τή συµµετοχή τους, καί
µετά στούς συναδέλφους καθηγητές τῆς ΕΜΕ πού στηρίζουν τόν θεσµό καί
τήν µαθηµατική παιδεία, πέραν τῶν σχολικῶν ὑποχρεώσεων. Ὅµως ἀλγεινή
ἐντύπωση µᾶς ἔκανε ἡ παρουσία τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν στήν βράβευση: ὁ
ὑφυπουργός Γ. Πεταλωτής, ἡ Περιφερειάρχης Θ. Κόκλα καί ὁ νοµάρχης Α.
Γιαννακίδης. Πρέπει νά διαθέτει κανείς ἀπύθµενο θράσσος γιά νά µοστράρει
τά µοῦτρα του σέ τέτοιες περιστάσεις, ὅταν προηγουµένως δέν ἔχει δώσει
ἕνα εὐρώ γιά τήν διεξαγωγή τοῦ διαγωνισµοῦ! Ὅταν, ἄς ποῦµε χρειάζονται
300-400 εὐρώ γιά τά ἔξοδα τοῦ µοναδικοῦ ἐπιτυχόντος πού πάει στήν Ἀθήνα
γιά τήν τελική φάση τοῦ διαγωνισµοῦ καί κανένας µουχτάρης δέν δίνει τό
προαναφερθέν χαρτζιλίκι! Ποῦ καί νά τό ζητοῦσαν ἀπό τήν τσέπη του! Κι
ἔρχονται µετά στήν ἐκδήλωση γιά νά ποῦνε γιά «τήν ἐλπίδα τῆς νέας γενιᾶς»
καί ἄλλες τρίχες. Εὐτυχῶς ἡ νέα γενιά τούς ἔχει ὅλους ΧΕΣΜΕΝΟΥΣ...
Στά χέρια ἰδιωτικῶν ἑταιρειῶν περνοῦν 34 περιφερειακά ἀεροδρόµια,
µεταξύ δέ αὐτῶν καί τά δύο τῆς Περιφέρειάς µας, Ἀλεξανδρούπολης
δηλαδή καί Καβάλας. Τό σχετικό νοµοσχέδιο προωθεῖται ἀπό τό
Ὑπουργεῖο Ὑποδοµῶν καί ὁ νταλγκάς τους τώρα εἶναι νά βροῦνε
«τρόπους παραχώρησης», ὥστε νά εἰσπράξουν ὅσο γίνεται περισσότερα
χρήµατα. Ὑποτίθεται ὅτι ἔτσι θά ἀναβαθµιστοῦν οἱ ἐγκαταστάσεις καί ὁ
ἐξοπλισµός τῶν ἀεροδροµίων. Αὐτό φυσικά εἶναι µία εὐχή τῶν κυβερνώντων
πού προσπαθοῦν νά χρυσώσουν τό χάπι ἑνός ἀκόµη ξεπουλήµατος
τῆς δηµόσιας περιουσίας. Μοναδική τους ἔγνοια τό πῶς θά εἰσπράξουν
περισσότερα σήµερα. τό τί θά πληρώνει αὔριο ὁ Ἕλληνας καί τί θά
«ἀπολαµβάνει», σκοτίστηκαν. Ἄλλωστε τό ἔργο τῆς «ἰδιωτικοποίησης» (π.χ.
χῶροι στάθµευσης ἀεροδροµίων) τό εἴδαµε πολλές φορές ἐσχάτως...
Δέν µποροῦµε νά ξέρουµε ἄν τά 400.000 εὐρώ τῶν ἀπορρήτων
κονδυλίων (βλ. «Βῆµα» 31/10 καί «Ἐλεύθερο Τῦπο» 10/11) τῆς Γ.Γ.
Μακεδονίας – Θράκης τά διέθεσε ὁ ἀν. ὑπουργός Ἀνάπτυξης Σωκράτης
Ξυνίδης γιά ἐξαγορά ψήφων στή Θράκη, ὅπως τόν κατηγόρησε ὁ
ὑποψήφιος (γαλάζιος) Περιφερειάρχης Γ. Παυλίδης. Ἐλπίζουµε νά µήν
ἀληθεύει, καθώς τέτοια δαπάνη σέ τέτοιους καιρούς εἶναι πρόκληση πρώτου
µεγέθους. Ξέρουµε ὅµως ὅτι ἡ «ἠθική» τῆς κοµµατοκρατίας τό ἐπιτρέπει
καί ὅτι ἡ ἀπαντητική ἐπιστολή τοῦ Ξυνίδη µαρτυρεῖ κοµµατική ἐµπάθεια
κι ἀπίστευτη ἀγραµµατωσύνη. Ἐλπίζουµε νά µήν συνέταξε ὁ ἴδιος τήν
ἀπάντηση, νά µήν πρόκειται γιά ἕναν ἀκόµη ἀνελλήνιστο τῆς Κυβέρνησης...

πρωτοετῶν σέ µπάρ).
Καί καλά αὐτοί, πού αὐτό ἔχουν στό
κεφάλι τους, αὐτό τούς ἐπιτρέπεται
νά κάνουν, αὐτό κάνουν. Εἶναι
δυνατόν τά ΔΙΚΑ ΜΑΣ τά λεφτά νά
τά µοιράζει ὁ κάθε λαµογιοαρµόδιος
στά παιδάκια καί νά µήν ζητάει
κἄν ἀποδείξεις; Δέν θέλω νά τό
πιστέψω, δέν µπορεῖ νά συµβαίνει
τέτοιο πρᾶγµα, γιατί αὐτό θά
σήµαινε κανονική προαγωγή στή
διαφθορά καί δέν µπορῶ νά δεχθῶ
ὅτι
πανεπιστηµιακός
δάσκαλος
ἐκπορνεύει ἔτσι τούς φοιτητές του
- µέ στόχο ποιόν ἄραγε; Μήπως τῆς
µεθαυριανῆς ἐκλογῆς τοῦ ἰδίου ἤ τῶν
κουµπάρων του µέ τίς φοιτητικές
ψήφους*; Μπά, δέν µπορεῖ... Ἐν πάσῃ
περιπτώσει, ἀφοῦ ὁ νῦν Πρύτανης
Κ. Ρέµελης βάζει τέλος σ’ αὐτά, ἄς
ἐλπίσουµε νά µείνουν ἀναµνήσεις
ἑνός ἀπεχθοῦς παρελθόντος.
* Φίλος πανεπιστηµιακός παραπονιόταν ὅτι κάποιοι φοιτητές, προκειµένου
νά ψηφίσουν τόν Α ἤ τόν Β, δέν ζητᾶνε
πιά θέσεις στό µεταπτυχιακό ἤ βαθµούς σέ µαθήµατα πρίν τά δώσουν,
ἀλλά ...cash! Τό φαντάζεστε;!

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλῶν & Πλάτωνος 11,
Ξάνθη τηλ. - τ/ο 25410 27544, info@spanidis.gr
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Εἶπαν ΟΧΙ στούς πρόξενους τοῦ µίσους
Καί τί δέν ἐπιστράτευσε ἡ
Τουρκία γιά νά στήσει τόν
διχαστικό της µηχανισµό στήν
Κοµοτηνή! Κι ὅµως, τίποτε
δέν πῆγε ὅπως τό σχεδίασε,
ἀφοῦ οἱ µουσουλµάνοι τῆς
πόλης γύρισαν τήν πλάτη
τους στόν διχαστικό λόγο τῆς
Σιµπέλ Μουσταφάογλου, στά
κηρύγµατα µίσους τοῦ Ἀλῆ
Τσαβούς καί προτίµησαν τούς
ὑποψηφίους τῶν ἑλληνικῶν
συνδυασµῶν. Τό ἐκλογικό
ἀποτέλεσµα εἶναι εὔγλωττο:
Σέ ἕναν δῆµο µέ πληθυσµό
κατά 33% µειονοτικό, τό ποσοστό γιά
τό «Πρῶτο Βῆµα γιά τήν Ἰσότητα»
ἦταν µόλις 8,4%, δηλαδή κάπου 2.700
ψῆφοι. Πρᾶγµα πού σηµαίνει ὅτι µόλις
ἕνας στούς τέσσερεις Κοµοτηναίους
µουσουλµάνους ὑπερψήφισε τό
τουρκικό Ἀπαρτχάιντ.
Τί εἶχε ὅµως προηγηθεῖ; Ἀξίζει νά τά
καταγράψουµε ἐν συνόλῳ, ἀσχέτως
τῆς ἐκλογικῆς τους ἀποδοκιµασίας.
Στίς 5 Νοεµβρίου οἱ ὑποψήφιοι τῆς
λίστας µίλησαν στό χωριό Τυχηρό.
Ἐκεῖ λοιπόν, µεταξύ ἄλλων, ὁ
Ἀλή Τσαβούς, πού ἔχει ἀναλάβει
τήν προεδρία τοῦ κόµµατος DEB
τῶν τουρκοφρόνων, τόνισε καί
τά ἑξῆς: «Είπα στην κυρία Σιµπέλ
Μουσταφάογλου πως το Τυχηρό είναι
πολύ εθνικιστικό χωριό, ένα πολύ
τουρκικό χωριό, να αρχίσουµε από
εκεί. Διότι αποτελεί το Τσανάκκαλε
της Δυτικής Θράκης. Όταν µιλάµε για
τουρκισµό, στο µυαλό µας έρχεται το
Τυχηρό». Θυµίζω ὅτι αὐτά δέν εἶναι

λόγια ἀξιωµατικοῦ στούς στρατιῶτες
του πρίν τή µάχη, ἀλλά ὑποψηφίου
σέ ...δηµοτικές ἐκλογές!
Ὁ ἴδιος πράκτορας µίσους µίλησε
καί στήν προεκλογική µάζωξη τῆς
Σιµπέλ στή συνοικία Κίρ Μαχαλέ
τῆς Κοµοτηνῆς: «...Μη φοβάσαι κύριε
Κοτσάκη, κύριε Πετρίδη. Ελάτε και
µιλήστε για τις διακρίσεις σε βάρος
των Τούρκων, και µετά ξέρει αυτός
ο λαός τι θα κάνει. Βλέπουµε στον
δήµο από τους 200 υπαλλήλους, µόνο
οι δύο είναι Τούρκοι. Όχι, εµείς αυτό
δεν το δεχόµαστε. Αν δεν πάρετε
50-60 υπαλλήλους, µια µέρα αυτή η
δηµαρχία θα πέσει στο κεφάλι σας.
Προσέξτε σας το λέω από εδώ. Αν δεν
πάρετε 50-60 Τούρκους υπαλλήλους,
αν δεν υπηρετήσετε τις δικές µου
γειτονιές, αυτήν τη δηµαρχία θα την
γκρεµίσουµε στο κεφάλι σας. Εµείς
δεν πάµε εκεί να είµαστε στην σκιά
των Ελλήνων. Θα δείτε τι θα κάνουµε
µετά τις εκλογές. Εµείς παραλάβαµε
την σηµαία του συγχωρεµένου

Οι ρουφιάνοι
της εκπαίδευσης
Πρόσφατα γράφαμε για τη νέα πρόκληση στο
χωριό Λύκειο της Ροδόπης, όπου ο κύριος Μεχμέτ
Ντερντιμάν, δάσκαλος και πολιτευτής, έπαιξε
έναν άθλιο ρόλο σε βάρος της νομιμότητας και της
γαλήνης του τόπου, με αφορμή τη σχολική γιορτή της
28ης Οκτωβρίου στο μειονοτικό σχολείο. Η αποχή
των παιδιών από τις σχολικές εκδηλώσεις, δήθεν
ως «διαμαρτυρία των γονέων», είναι κάτι που το
ξαναείδαμε στην περίπτωση της Χαράς Νικοπούλου
στο Μέγα Δέρειο αλλά τότε δεν έπιασε. Είναι
όμως φοβερό το πώς χρησιμοποιούνται τα μικρά
παιδιά στον βωμό των πολιτικών σκοπιμοτήτων
της Άγκυρας! Πρόκειται για ένα συμβάν που
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να περάσει αναπάντητο, καθώς
προοιωνίζεται τα χειρότερα για τον τόπο μας, και
αναμένουμε τις ενέργειες της διοίκησης.
Τι συμβαίνει όμως στα σχολεία της γείτονος,
όπου ο Ντερντιμάν και ΟΛΟΙ οι μειονοτικοί
παράγοντες ζητούν να εκπαιδεύονται οι δάσκαλοι
των μειονοτικών μας σχολείων; Για να μην ξεχνάμε
λοιπόν σε ποιαν χώρα αναφέρονται πάντα οι
λεγάμενοι, παραθέτουμε το πρόσφατο δημοσίευμα
της τουρκικής εφημερίδας «Ζαμάν» (10-11-2010)
για την παρουσία των κρατικών ρουφιάνων στις
σχολικές αίθουσες της γείτονος:
Σε κάθε σχολείο ένας δάσκαλος-πράκτορας
«Αποκαλύφθηκε πως οι αξιωματικοί που μπαίνουνε
στα μαθήματα Εθνικής Ασφάλειας, οργανωμένα
κάθε μήνα ετοιμάζουν και μια αναφορά. Από τις
πολιτικές απόψεις των δασκάλων μέχρι το ντύσιμο
των μαθητών και τα πανό που κρεμάνε στις γιορτές,
για όλα ενημερωνόταν το Αρχηγείο. Με βάση
σημερινή είδηση της εφημερίδας «Μπουγκιούν»,
οι αξιωματικοί που εξουσιοδοτούνται να κάνουν
το μάθημα Εθνικής Ασφάλειας, στα σχολεία όπου
πηγαίνουν φακελώνουν τους διοικούντες, το σχολείο,

γιατρού Αχµέτ Σαδίκ.
(...) Οι εχθροί πλέον έχουν φοβηθεί.
Ακόµα και ο κύριος Παπανδρέου
κάλεσε τους µειονοτικούς βουλευτές
και τους ρώτησε «Τι γίνεται στην
Δυτική Θράκη;
Τι γίνεται στην
Δυτική Θράκη;» Ο Τούρκος της
Δυτικής Θράκης πλέον θέλει να
σηκώσει το κεφάλι του από αυτήν
την ταλαίπωρη ζωή. (...) Ως πρόεδρος
του κόµµατος Φιλία-Ισότητα –Ειρήνη,
εσείς δεν µπορείτε να εφαρµόσετε
αυτό το σχέδιο πόλης, δεν µπορείτε να
γκρεµίσετε σπίτια Τούρκων. Εµείς θα
σταθούµε µπροστά στις φαγάνες! Το
λέω από εδώ. Να δούµε αυτοί που είναι
δίπλα στους Έλληνες, θα µπορέσουν
να υψώσουν τη φωνή τους στο δηµοτικό
συµβούλιο; Εµείς δεν πάµε µετά τις
εκλογές να καθόµαστε σε αυτό το
δηµοτικό συµβούλιο, αλλά µε ψηλά
το κεφάλι πάµε να υπερασπιστούµε
τα θέµατα των Τούρκων της Δυτικής
Θράκης. Πάµε να σπάσουµε εκείνο το
τραπέζι, να µας φοβούνται».
Σκεφτεῖτε νά ἔβγαινε ἕνας πλειονοτικός ὑποψήφιος νά µιλοῦσε ἔτσι κατά
τῶν ἄλλων, τί εἶχαν νά τοῦ σούρουν!
Τώρα ΟΛΟΙ ΜΟΚΟ, περιορίζονται
σέ µερικές γενικόλογες καταδίκες
τῶν ἔξαλλων φωνῶν «ἀπ΄ ὅπου κι
ἄν προέρχονται» (λές κι ἀκούγεται
ποτέ κάποιος χριστιανός στήν
Κοµοτηνή νά ἐκφράζεται ἔτσι!) καί
προσπερνᾶνε, δῆθεν γιά νά µήν τοῦ
δώσουν ἀξία!
Μά καί οἰκονοµικά «ἐπιχειρήµατα»
ἐπιστρατεύτηκαν
ἀπό
τόν
συνδυασµό.
Μιλώντας
στόν
Ἥφαιστο ἡ Σιµπέλ δήλωσε: «Πρέπει
πλέον να σωθούµε από τη φτώχεια,να
υπάρξουν δουλειές για τους νέους
και τα παιδιά µας. Αυτό το κράτος

τους δασκάλους και τους μαθητές. Οι δάσκαλοι
αυτοί του μαθήματος Εθνικής Ασφάλειας έστελναν
αναφορές στους ανωτέρους τους, χαρακτηρίζοντας
πολλές από τις δραστηριότητες του σχολείου
¨οπισθοδρόμηση¨. Εντοπίστηκε έγγραφο στο 9ο
Σώμα Στρατού στο Ερζερούμ, όπου συμπλήρωναν
κάθε μήνα ένα έγγραφο που το έδιναν στους
ανωτέρους τους. Στο έντυπο, εκτός από τις ερωτήσεις
σχετικά με το μάθημα Εθνικής Ασφάλειας, υπάρχει
και ένα τμήμα με 25 ερωτήματα που αφορούν
τις διαπιστώσεις του δασκάλου - αξιωματικού.
Στο έντυπο εμπεριέχονται ερωτήσεις όπως αν οι
δασκάλες και οι μαθήτριες φορούνε μαντήλα, αν
αγόρια και κορίτσια εκπαιδεύονται μαζί ή χώρια, αν
η ενδυμασία των κηδεμόνων είναι ή όχι ¨σύγχρονη¨,
αν στη βιβλιοθήκη του σχολείου περιλαμβάνονται
βιβλία με διχαστικό ή αντιδραστικό περιεχόμενο και
αν το Ισλαμικό κεφάλαιο συμβάλλει ή όχι στα έξοδα
του σχολείου. Ο λοχαγός - ηλεκτρονικός μηχανικός
και υπηρετών ως δάσκαλος Εθνικής Ασφάλειας
Μουσταφά Τζαν Α, στο λύκειο Γιαβούζ Σελίμ του
Ερζερούμ κάθε μήνα ετοίμαζε αναφορά φακελώματος.
(...) Στο τμήμα των απόψεων ο λοχαγός απαντά:
¨Οι δάσκαλοι γενικά μπαίνουν στις ιστοσελίδες του
Καναλιού 7, της Ζαμάν και της Γενί Σαφάκ και
παρακολουθούνε τις δημοσιεύσεις¨. Στο τμήμα των
εκτιμήσεων ο λοχαγός Α παραθέτει την εικόνα που
είδε όταν μπήκε στο γραφείο του διευθυντή: ¨Τον
άκουσα να ακούει θρησκευτικούς ύμνους που λέγανε
παιδιά¨. Παραθέτοντας με λεπτομέρειες ο λοχαγός
Α. τα στοιχεία, θεώρησε ανάρμοστα κάποια CD στο
εργαστήριο, τα φωτογράφησε κι ενημέρωσε τους
ανωτέρους του...»
Αυτά στην ισλαμοδημοκρατική Τουρκία του
2010. Προφανώς η οικονομική ανάπτυξη, όπως και
στην Κίνα, ουδόλως συνδέεται με τα δικαιώματα
και τις ελευθερίες των πολιτών. Ας το θυμόμαστε
όποτε κάποιοι συντοπίτες μας ζητούν διασύνδεση
της εν Ελλάδι παρεχόμενης εκπαίδευσης με την
εκείθεν του Έβρου.

και αυτή η κυβέρνηση, αυτό το έθνος
δεν µπορούν να τα κάνουν αυτά. Αυτή
η χώρα είναι µπατιριµένη. Εµείς θα
φέρουµε βοήθεια από την Τουρκία,
θα ανοίξουν βιοµηχανίες εδώ και θα
υπάρξουν δουλειές για τους νέους».
Καί συµπλήρωσε τά ἀπαραίτητα
τουρκοπρεπῆ: «πρέπει να διδαχθούν
τα παιδιά της περιοχής τη θρησκεία
τους και τις γιορτές τους, ώστε σε
δέκα χρόνια να µπορούν να λένε
«είµαστε Τούρκοι», «η ψήφος των
Τούρκων δεν πρέπει να πάει στους
Τούρκους των άλλων συνδυασµών,
αλλά στον τουρκικό συνδυασµό».
Τέλος, ὑπῆρξαν κι ἄλλα στοιχεῖα
πού σηµειολογικά παρέπεµπαν
στόν ὀθωµανισµό. Π.χ. ὅταν στίς
2 Νοεµβρίου ἡ Μουσταφάογλου
ἐπισκέφτηκε τό µειονοτικό χωριό
Μεγάλο Δουκᾶτο (πῶς λέµε Λουξεµβοῦργο; Ἔ, καµµία σχέση!), µουσική
υπόκρουση ἔπαιζε ἕνα ἀπό τά πιό
γνωστά ὀθωµανικά στρατιωτικά
ἐµβατήρια. Τή µουσική του δέν
µποροῦµε νά σᾶς τή µεταφέρουµε,
ὅµως ἰδού οἱ στίχοι του:
Ο παππούς των προγόνων σου, ο
πατέρας της γενιάς σου
Ο παππούς των προγόνων σου, ο
πατέρας της γενιάς σου
Ω γενναίο Τουρκικό έθνος
Οι στρατιές σου πολλές φορές
δοξάστηκαν στον κόσµο
Οι στρατιές σου πολλές φορές
δοξάστηκαν στον κόσµο
Τουρκικό έθνος, Τουρκικό έθνος
Τουρκικό έθνος, Τουρκικό έθνος
Αγάπα µε πάθος το έθνος σου
Κατέστρεψε τους εχθρούς της
πατρίδας σου
Να υποστούνε την ταπείνωση.
Καλό, ἔτσι;

Μνημόσυνο για τον ...συντοπίτη μας!
Μνημόσυνο γιά τά 72 χρόνια από τον θάνατο του Μουσταφά Κεμάλ
τελέστηκε (10/11) στο Τουρκικό Προξενείο της Κομοτηνής, όπως
κάθε χρόνο. Εκτός από τους οικοδεσπότες μετείχαν και πολιτευτές
του σύνοικου στοιχείου: ο βουλευτής Αχμέτ Χατζηοσμάν, οι
τουρκομουφτήδες Αχμέτ Μέτε
και Ιμπραήμ Σερήφ, οι υποψήφιοι δήμαρχοι Αρριανών Χαλίτ
Μεχμέτ και Ιάσμου Ισμέτ Καδή,
πρόεδροι μειονοτικών συλλόγων,
τέως βουλευτές κ.ά.
Η τελετή περιελάμβανε τον
εθνικό ύμνο της Τουρκίας, ενός
λεπτού σιγή, την ανάγνωση του
λόγου του τιμώμενου φασίστα Ὄχι, δέν εἶναι Κομοτηνή ἀλλά Τούνπρος τους νέους (από τον τζελι. Μόδα ἐποχῆς Ἀτατούρκ (!) μέ
συνταξιούχο δάσκαλο Καντίρ στολές κτλ στό προπύργιο τοῦ ΡΚΚ.
Ἄντε, σύντομα καί στά δικά μας!
Γιουνούσογλου), ένα πόνημα
κάποιου Νεμτζί Αμπντουλρεζάκ με τίτλο «Ο Ατατούρκ που ζει στη
Δυτ. Θράκη» καθώς και άλλα αριστουργήματα της ποίησης τα οποία
απήγγειλαν τρία ...πομακόπουλα!
Ο Πρόξενος επέμεινε στις βαλκανικές ρίζες του Κεμάλ και τόνισε
την «ιδιαίτερη σημασία να μνημονεύουμε την κληρονομιά του και να
στηρίζουμε τις αξίες του σε ΑΥΤΑ τα χώματα». Ο Μέτε τον συμπλήρωσε
μιλώντας για «τον συντοπίτη μας Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ», η
αγάπη προς τον οποίον τεκμαίρεται όταν «ακολουθούμε τα βήματα του
εργαζόμενοι για την Τουρκομουσουλμανική κοινότητα της Δ. Θράκης».
Ο βουλευτής του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος Αχμέτ
Χατζηοσμάν αναφέρθηκε στον «μεγάλο ηγέτη και ιδρυτή της Τουρκικής
Δημοκρατίας Ατατούρκ, ο οποίος ήταν ένας ηγέτης υπόδειγμα για τον
κόσμο, και συνεχίζει να είναι ένας άνθρωπος υπόδειγμα». Τέλος, ο
πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων Τούρκων Δ. Θράκης, Σαμί Τοραμάν, έφτασε στα όρια της πνευματικής εκσπερμάτωσης: «Εμείς είμαστε
ευτυχισμένοι που σκεφτόμαστε και ζούμε σαν τον Μουσταφά Κεμάλ»!
Βεβαίως καμμία έκπληξη δεν προκαλούν τα ανωτέρω, αφού είναι
κοινός τόπος για την μειονοτική ηγεσία. Άλλωστε, για μας, κι ο κάθε
φασίστας έχει δικαίωμα λόγου στη δημοκρατία. Τ’ ακούν όμως όσοι
ξιπάζονται με τον νεοναζισμό κι αξιώνουν την ποινικοποίησή του;
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
► Όταν θα διαβάζετε αυτό το άρθρο,
θα ξέρετε ήδη αν θα έχετε για ακόμη
μια τετραετία τον κυρ Αλεξανδρή για
Δήμαρχο (με τους γνωστούς «ήμουνα νιός
και γέρασα» δημοτικούς συμβούλους) ή
τον κυρ Λαμπάκη (με τους «όσοι νιοί,
θα γεράσουν κι αυτοί» δημοτικούς
συμβούλους). Την πρώτη Κυριακή των
εκλογών είχαμε το πολυσυζητημένο
«θρίλερ» μεταξύ των σταυρών του
Αλεξανδρή και του Κογιομτζή, αφού
οριακά πέρασε ο κυρ Αλεξανδρής στον
2ο γύρο. Προσωπικά έζησα πράγματι ένα
θρίλερ με το που είδα πως η συντριπτική
πλειοψηφία των «αγανακτισμένων»
και «προδομένων» πολιτών (που όπου
βρεθούν κι όπου σταθούν κλαίγονται
και βρίζουν αυτούς που... ψήφισαν πάλι)
ξαναψήφισαν ώριμα τους κομματάρχες,
χωρίς αναντιστοιχία λόγων και πράξεων.
Τέλος πάντων. Ο Θεός να τους φωτίσει
για το καλό του τόπου.
► Για ηρεμήστε λίγο ρε παιδιά και αφήστε
τα πανηγύρια και τις μεγαλοστομίες για
«αύξηση» της ψήφου προς τις αριστερές
παρατάξεις (ΚκεΣυριζοΑνταρσυοΟικολόγοι κλπ) διότι πρέπει να προσγειωθείτε
στην τραγική πραγματικότητα. Δεδομένου πως οι λίγοι έστω ψηφοφόροι, που
θέλανε να διαμαρτυρηθούν, ΔΕΝ είχαν
άλλη επιλογή ψήφου διαμαρτυρίας
(όπως π.χ. τον ακομμάτιστο και
ανεξάρτητο, κι όχι «ανεξάρτητο»,
Σπάρτακο στην Κομοτηνή) και ρίξανε

Ο “ΔΗΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ”
ΤΗΝ ΕΠΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
“Όλοι στο βούρκο είμαστε αλλά ευτυχώς
κάποιοι από εμάς (το 18%) κοιτάζουν και
τα αστέρια.”
Τέσσερις συνδυασμοί συναγωνίστηκαν
στο Διδυμότειχο, στις εκλογές στις 7
Νοεμβρίου 2010 σε έναν άνισο αγώνα. Οι
δύο αποδείχτηκαν “ντοπαρισμένοι” και
τρέχουν ακόμα. Ποιος θα κερδίσει; Ιδού
το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν
οι συμπολίτες μας στις 14 Νοεμβρίου. Θα
κερδίσει ο περισσότερο ντοπαρισμένος ή ο
περισσότερο ντοπαρισμένος θα εξαντληθεί
πριν κόψει το νήμα;
Ο πρώτος στόχος του συνδυασμού μας
“ΔΗΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ” επιτεύχθηκε. Το
Διδυμότειχο κινδύνευε να είναι ο μοναδικός
Καλλικρατικός Δήμος της Ελλάδας όπου
δεν θα είχε εκπροσώπηση ο ευρύτερος
υγιής δημοκρατικός χώρος, στο τοπικό
κοινοβούλιο που θα προέκυπτε μετά τις
εκλογές. Αυτό το αποτρέψαμε.
Ο δεύτερος στόχος, δηλ. ο ανένδοτος
αγώνας που ξεκινήσαμε προεκλογικά
ενάντια στο φαύλο τοπικό πολιτικό σύστημα
του Δήμου συνεχίζεται. Η “εξαγορά” των
πολιτικών συνειδήσεων των συμπολιτών
μας που ξεδιάντροπα απλώθηκε από χωριό
σε χωριό και από συνοικία σε συνοικία
αποτελεί τον μοναδικό αντίπαλο μας. Ο
συνδυασμός μας ορθώνεται δυναμικά και
αρνητικά απέναντι τους.
Τους καταδικάζουμε πολιτικά αμφότερους
γιατί θεωρούμε ότι μεταχειρίστηκαν τους
ίδιους τρόπους πολιτικού εκμαυλισμού.
Η ανεπάρκεια του ενός αντιπαλεύει με
την μετριότητα του άλλου. Η πολιτική
σαπίλα ενάντια στην πολιτική ανυπαρξία.
Οι πολιτικές “μαϊμούδες” ενάντια
στους πολιτικούς “χαμαιλέοντες”. Η

κατ’ ανάγκη σε πιο μικρά κόμματα όχι
επειδή τους έπεισαν (άλλωστε με τέτοια
συγκυρία αν δεν μπορείς να πείσεις και
πάλι τους ψηφοφόρους, τότε μαύρα τα
μαντάτα σου...) αλλά περιστασιακά
και προσωρινά. Γιαυτό καλύτερα
μην πολυμιλάτε για «επιτυχίες» και
«θριάμβους» διότι με 4-5% αύξηση
ψήφου διαμαρτυρίας επί του συνόλου
(όσων ψήφισαν τελικά) και εν μέσω τόσο
τραγικών περιστάσεων, θα πρέπει να σας
προβληματίσει σοβαρότατα το γιατί δεν
διάλεξαν εσάς αλλά τους δικομματικούς
«βρυκόλακες» …
► Πολύ ωραίες εικόνες μας άφησε κι
αυτή η εκλογική αναμέτρηση (πέραν
της ατελείωτης χαρτούρας με τις κάρτες
και τα φυλλάδια). Να, για παράδειγμα
το τραγελαφικό να μπαίνουν νέοι
υποψήφιοι στην ηλικία αλλά και νέοι
στον πολιτικό στίβο (από αυτούς που θα
γυρίσουν αυτήν τη γα….η την σελίδα που
δεν λέει να γυρίσει...) και να μας μιλάνε
με τόσο τετριμμένο και αναμασημένο
τρόπο, που τρομάζεις κυριολεκτικά. Την
πάγια τακτική (εν έτει 2010) μερικών
υποψηφίων να μοιράζουν ακόμα λεφτά
στον μουσουλμανικό μαχαλά (αλήθεια
πού τα βρίσκουν;) και να αγοράζουν
ψήφους (ενώ οι ίδιοι μας μιλούν για
ήθος, οράματα και λοιπές υποσχέσειςμπούρδες). Πάντως ΚΑΙ αυτή τη φορά
ακούστηκαν διάφορα όπως μοίρασμα
πανσέτας και γέμισμα βενζίνης την
“μπλέ” κεντροαριστερά ενάντια στην
κεντροαριστερά με “γαλάζιο” αίμα,
υπηρέτες και οι δύο ενός συντηρητικού
χώρου, που μας ρίχνει “σφαλιάρες” τα
τελευταία 20 χρόνια στο Διδυμότειχο
και στους Μεταξάδες. Οι μισθοφόροι
ενάντια στους τυχοδιώκτες. Ο τοπικός
“μιθριδατισμός” ενάντια στου τοπικούς
μακελάρηδες των πολιτικών αξιών και της
πολιτικής ηθικής.
(...) Η παθογένεια της αυτοδιοίκησης
στον Δήμο Διδυμοτείχου οφείλεται στην
προεκλογική μέθοδο της αντιπαροχής που
κάνει τον οποιοδήποτε δήμαρχο να γίνεται
όμηρος των προεκλογικών παροχών
και των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων
παραβλέποντας το συλλογικό συμφέρον
της πόλης και των χωριών μας. Αυτό πρέπει
να εξαλείψουμε.
Ως ΔΗΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ απορρίπτουμε
πολιτικά και τους δύο διεκδικητές της
δεύτερης Κυριακής, και καλούμε τους
συμπολίτες μας να ψηφίσουν κατά
συνείδηση, έχοντας μοναδικό γνώμονα
το συλλογικό καλό της πόλης μας, αυτό
που λέει δηλ. η καρδιά και το μυαλό τους,
ενάντια στο κατεστημένο της προηγούμενης
20ετίας. Οι πουλημένοι προσαρμόζουν τον
εαυτό τους στην τοπική πραγματικότητα. Οι
αγωνιστές προσπαθούν να προσαρμόσουν
την τοπική πραγματικότητα στις ιδέες και
στις αξίες τους. Οι πουλημένοι επιζούν
πρόσκαιρα, ενσωματούμενοι στο σύστημα.
Οι αγωνιστές επιζούν για πάντα στην
συνειδήσεις μας και δημιουργούν πρόοδο
για την πόλη και τα παιδιά μας. Και οι
αγωνιστές βρίσκονται στον “ΔΗΜΟ ΤΩΝ
ΑΞΙΩΝ”. Ευχαριστούμε αυτούς που μας
προτίμησαν με την ψήφο τους.
(...) Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι τις
επόμενες δημοτικές εκλογές σε 3,5 χρόνια,
τον Ιούνιο του 2014.
Σιναπίδης Στέφανος, Καρδιολόγος
Επικεφαλής του συνδυασμού

προηγούμενη των εκλογών, όπως
συνέβη και το 2006. Επίσης, ακόμα ένα
εντυπωσιακό ήταν που σε ένα καφενείο,
μετά την 1η Κυριακή, μπήκε η κυρά
δημαρχίνα μέσα και απευθύνθηκε προς
τους θαμώνες, λέγοντάς τους στην
ψύχρα «τώρα τέρμα! Θέλουμε την ψήφο
σας» (!!!). Έχουν και την πλάκα τους οι
εκλογές τελικά..
► Για να είμαστε δίκαιοι και για να μην
μηδενίζουμε τα πάντα, σε διάφορους
συνδυασμούς υπήρξαν πραγματικά
αξιόλογοι άνθρωποι που έχουν τα
εχέγγυα για να τους εμπιστευτείς αλλά
τους τρώει η κομματική …μαρμάγκα. Αν
βρεθούν αυτοί μεταξύ τους και κάνουν
κάτι καινούργιο, αποδεσμευμένοι από
το ένοχο παρελθόν, τότε κάτι θα αρχίσει
να κινείται προς την σωστή κατεύθυνση.
Μέχρι τότε, θα κράζουμε.
► Ήρθαν και οι κύριοι της FRONTEX

για να μας φυλάξουν τα σύνορα από την
αθρόα είσοδο των λαθρομεταναστών.
Υπάρχει η μία «Σχολή» που
προσβάλλεται με την παρουσία ξένων
στρατευμάτων στα σύνορά μας και η
άλλη «Σχολή» που υποστηρίζει πως
αυτή η «προσβολή» είναι πταίσμα
μπροστά στην πραγματική προσβολή
της Τρόϊκας και όσων ξένων μας
έχουν καθίσει στον σβέρκο. Διαλέξτε
ποια «Σχολή» σας εκφράζει. Αν και
για να λέμε την αλήθεια, αρχίζω
να πιστεύω πως η FRONTEX δεν
ήρθε για να εμποδίσει την είσοδο
των λαθρομεταναστών αλλά για
να εμποδίσει την απόδραση των
Ελλήνων. Μάλλον πήραν είδηση πως
άρχισαν να σκουραίνουν τα πράγματα

και πως σκεφτόμαστε να την «κάνουμε»
σιγά σιγά, οπότε κάποιος πρέπει να μας
εμποδίσει…
► Θυμάστε την προ ημερών έκρηξη
στην πλατεία Ταξίμ της Πόλεως που
τραυματίστηκαν καμμιά 30αριά άτομα;
Έ λοιπόν ΚΑΙ εδώ δείχνουμε την
ανωτερότητά μας. Είναι γνωστόν πως η
Τουρκία (πέραν των αμέτρητων άλλων
λόγων) είναι ανταγωνίστρια Χώρα με την
Ελλάδα στο θέμα του τουρισμού. Εμείς
ποτέ δεν εκμεταλλευτήκαμε τις συνεχείς
τρομοκρατικές επιθέσεις (με θύματα,
παρακαλώ...) για να τονίσουμε την
διαφορά μας ως ασφαλής προορισμός.
Αντ΄ αυτού την επομένη της επιθέσεως,
με δηλώσεις σε τοπικά ΜΜΕ, βγήκαν
ταξιδιωτικά γραφεία αλλά και οι ίδιοι
οι Έλληνες τουρίστες που βρίσκονταν
την δεδομένη στιγμή στην Πόλη και
μας πληροφόρησαν πως «τα πάντα
είναι ήρεμα εδώ, δεν καταλάβαμε
τίποτα, όλα κυλούν φυσιολογικά»
κλπ κλπ, αβαντάροντας στην
ουσία την ανταγωνίστρια χώρα.
Κι εδώ μια στρακαστρούκα σε
έναν ταχυδρομικό φάκελο γίνεται
παγκοσμίως είδηση. Αν αυτό δεν
είναι ο ορισμός της παράκρουσης,
τότε τι είναι;
► Ά, μην ξεχάσω να σας
πληροφορήσω πως ο κυρ Πουλιλιός,
ο γνωστός κι από την αχαρακτήριστη
στάση του έναντι της δασκάλας Χαράς
Νικοπούλου στο Μέγα Δέρειο, βγήκε από
την πρώτη Κυριακή Δήμαρχος Σουφλίου!
Η πρώτη του δήλωση ήταν πως «οι
κυβερνώντες θα χρειαστούν διαβατήριο
για το Σουφλί εάν δεν μας δώσουν αυτά
που μας χρωστάνε». Ερώτησις. Ποιούς
απ’ όλους εννοεί ο κυρ Δήμαρχος; Τους
τελευταίους; Τους πρότελευταίους; Τους
προπροπροτελευταίους; Όλους μαζί;
Γιατί, προφανώς, πολλοί χρωστάνε.
Μην τυχόν και δεν δω τελωνείο για
έλεγχο διαβατηρίων την επόμενη φορά
που θα έρθω στο Σουφλί, γιατί θα σας
κατηγορήσω για λαϊκισμό (μην πώ για
δημόσια πέρδηση..).
Σ.Γ.

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

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 16-11-2010

Η οικονομική παρουσία
της Τουρκίας στη Θράκη*
«…Η Ελλάδα είναι μια χώρα σε πτώχευση.
Πλέον δεν μπορεί να μας προσφέρει όφελος.
Μόνο μεταξύ μας μπορεί να υπάρξει όφελος.
Αυτό είναι ανάγκη να το αντιληφθούμε. Για
να ανοίξουν δουλειές πρέπει να ενώσουμε
τα χέρια. Δεν πρέπει να διαιρούμαστε…
Πλέον πρέπει να σωθούμε από αυτήν τη
φτώχεια. Πρέπει να ανοίξουμε δουλειές για
τα παιδιά μας, για τους νέους μας. Αυτό το
κράτος, αυτή η κυβέρνηση,
αυτό το έθνος δεν μπορεί
να το κάνει αυτό ! Διότι
αυτή η χώρα είναι μια
μπατιρισμένη χώρα ! Εμείς
θα σας φέρουμε βοήθεια
από την Τουρκία ! Θα
ανοίξουν βιομηχανίες εδώ
! Θα ανοίξουν δουλειές για
όλους τους νέους μας…».
Απόσπασμα ομιλίας της υποψήφιας
δημάρχου Κομοτηνής Σιμπέλ Μουσταφά
Ογλού, Ήφαιστος Κομοτηνής, 3-11-10.
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η παρουσία της Τουρκίας στη Θράκη
έχει, από την περίοδο της Συνθήκης της
Λωζάννης μέχρι σήμερα, πολυποίκιλες
όψεις και η γειτονική χώρα προσπαθεί
να έχει παρέμβαση στον πολιτικό,
εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και
οικονομικό τομέα.
Είναι γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό
διάστημα, και όχι αποκλειστικά σ΄ αυτό
που Ελλάδα περνά κρίση,
η Τουρκία
ρίχνει ολοένα και περισσότερο βάρος στην
οικονομική της παρουσία στη Θράκη.
Σημαντική οικονομική και πολιτική θέση
στην τουρκική οικονομία κρατά η Ελλάδα
και ειδικότερα η Θράκη, ενώ οι εισαγωγές
(στοιχεία 2008) από την Τουρκία
(1.693.266.305 € ) υπερτερούν κατά πολύ
τις ελληνικές εξαγωγές (621.674.008€).

ΑΝΥΠΑΚΟΗ
Μίκης Θεοδωράκης (ΒΗΜΑ, 14-11-10)
Τα αποτελέσµατα από τις τελευταίες
εκλογές θέτουν σοβαρά προβλήµατα σε
σχέση µε κείνο το ποσοστό των ψηφοφόρων
που νοµιµοποιεί µια κυβέρνηση και το
κυβερνόν κόµµα να ισχυρίζονται ότι
διαθέτουν την πλειοψηφία ενός λαού και
εποµένως το δικαιούται να ασκούν την
εξουσία.
Ήδη το γεγονός ότι οι ποικίλες αλχηµείες
-απαραίτητες για να λειτουργήσει δήθεν
το σύστηµα- επιτρέπουν να αναδειχθούν
κυβερνήσεις ουσιαστικής µειοψηφίας
κάτω του 50% και να λαµβάνουν
αποφάσεις και µέτρα που είναι δυνατόν
ακόµα και να αντίκεινται στα συµφέροντα
της πραγµατικής πλειοψηφίας, έχει ως
αποτέλεσµα να υποσκάπτεται η ενότητα
του λαού που µονάχα µια ουσιαστική
πλειοψηφία µπορεί να εξασφαλίσει και
εποµένως η εθνική σύµπνοια που θα πρέπει
να αποτελεί το ΑΛΦΑ και το ΩΜΕΓΑ τόσο
για την οµαλότητα όσο και για την πρόοδο
του συνόλου µιας κοινωνίας.
Τι γίνεται όµως όταν η µεγάλη
αποχή και η ύπαρξη πολλών κοµµάτων
κατεβάζει τον πήχυ της κυβερνητικής
πλειοψηφίας στο ένα τρίτο του συνόλου
των ψηφοφόρων; ∆εν πρόκειται πλέον για
ένα ποσοστό περιορισµένης µειοψηφίας
όπως πριν αλλά για ένα αποτέλεσµα µιας
ελάχιστης µειοψηφίας, που εποµένως είναι
απαράδεκο να µπορεί να εκπροσωπήσει
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Παράλληλα με την αύξηση των τουρκικών
εξαγωγών προς την Ελλάδα, παρατηρήθηκε
μια σχετική μείωση του μεριδίου των
ελληνικών εξαγωγών προς Τουρκία σε
σχέση με τις τουρκικές εξαγωγές προς
Ελλάδα. Από το 64% των ελληνικών ροών
(σε αξία) προς Τουρκία του 2006 στη
σχέση αυτή, το 2007 έφτασε στο 37% για
να μειωθεί λίγο ακόμη στο 36% το 2008.
Συνεπώς τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν
την κυριαρχία των τουρκικών εξαγωγών
έναντι των ελληνικών σε αυτή τη σχέση.
Η Τουρκία εξάγει προς την Ελλάδα και

κυρίως στη Θράκη έπιπλα, προϊόντα
πετρελαίου, σίδηρο, καουτσούκ, οχήματα,
προκατασκευασμένα κτίρια, βιομηχανικά
προϊόντα και πλαστικό, αλλά και ψάρια,
φρούτα, λαχανικά, έλαια, καθώς και
λιπάσματα.
Η δραστηριότητα της Τουρκίας στη
Θράκη στον τομέα της οικονομίας, είναι
μία ακόμη πτυχή στη διαρκή αμφισβήτηση
της εθνικής κυριαρχίας στη Θράκη, η
οποία γίνεται με μία πιο εκλεπτυσμένη
μορφή. Άλλωστε η οικονομία είναι (και)
αυτή που έχει χρησιμοποιηθεί στη Θράκη,
προκειμένου να γίνει συνείδηση ότι η
Τουρκία θα πρέπει να έχει παρουσία στη
Θράκη. Έστω και εάν αυτή δεν έρχεται
σε συμφωνία με την εθνική ασφάλεια και
κυριαρχία στο χώρο.
2. Ορισμένα ερωτήματα
Για την οικονομική παρουσία της Τουρκίας
στη Θράκη προκύπτουν μία σειρά από
ερωτήματα:
-Δικαιολογούνται από το μέγεθος της
αγοράς της Θράκης οι τεράστιες τουρκικές

επενδύσεις σε διάφορους τομείς; Και
μάλιστα με αποδεδειγμένη απώλεια
εσόδων - δεν γίνεται λόγος για κέρδη - σε
τομείς της οικονομίας όπου λειτουργούσαν
για χρόνια τοπικών συμφερόντων
μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις;
-Αποτελεί μία μικρή μουσουλμανική
μειονότητα, έστω και αν τοπικά είναι
ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού,
μία μειονότητα η οποία κατά βάση
απασχολείται στον αγροτικό τομέα, άρα με
μειωμένο εισόδημα, πραγματικό κίνητρο
για να επενδύσουν τουρκικές εταιρείες
στη Θράκη;
- Δικαιολογείται, με όποιο τίμημα, η
συνεχής παρότρυνση προς τουρκικές
εταιρείες να έλθουν να επενδύσουν στην
Ελλάδα;
- Η επίσημη πρόσκληση στην τουρκική
επιχειρηματική τάξη
να «επενδύσει»
στη Θράκη, στην παρούσα συγκυρία, δεν
δημιουργεί προϋποθέσεις δημιουργίας
ανεξάρτητου
οικονομικού
χώρου,
ελεγχόμενου από την Τουρκία και τα
κεφάλαιά της; Και μάλιστα να γίνουν
επενδύσεις άνευ όρων σε μία περίοδο κατά
την οποία ο τοπικός πληθυσμός υποφέρει
πολύ περισσότερο σε σχέση με αυτόν της
υπόλοιπης χώρας, συνεπώς είναι σαφώς
πιο ευάλωτος;
-Μπορεί να λειτουργήσει μία τουρκική
επιχείρηση στη Θράκη με ελληνικούς
όρους, δηλαδή με αυξημένο κόστος
δανειοδότησης και σαφώς πιο αυξημένο
κόστος εργασίας; Για παράδειγμα
αναφέρουμε τουρκικές εταιρείες που
λειτουργούν στη Θράκη με τιμές
προϊόντων και υπηρεσιών μειωμένες μέχρι
και 150-200% (!) σε σχέση με τις τιμές
των ελληνικών εταιρειών. Και βεβαίως
προκύπτει το ερώτημα πώς μπορεί να
επιβιώνει μία τουρκική εταιρεία με τέτοια
τιμολόγια αν δεν υπάρχει οικονομική
ενίσχυση – επιδότηση; Γιατί εάν δεν
«επιδοτείται» από το κράτος πως μπορεί
να αντέξει στη Θράκη, όπου η οικονομική

δραστηριότητα και άλλοι οικονομικοί
δείκτες (ανεργία, επίπεδο μισθών, φτώχεια)
είναι το χαμηλότερο στην Ελλάδα και από
τα χαμηλότερα στην Ευρώπη;
- Ποια είναι η πραγματική προέλευση
των
«τουρκικών»
χρημάτων
που
έχουν ή επίκειται να επενδυθούν στην
αναμφισβήτητη τουρκική προσπάθεια
προσεταιρισμού των μουσουλμάνων της
Θράκης, ενώ διαπιστώνουμε πλέον ότι οι
διεθνείς πιέσεις που εκδηλώθηκαν στην
Ελλάδα με την μορφή μιας διαρκούς
οικο-νομικής πίεσης, δεν έχουν στόχο την
διασφάλιση των ξένων «δανειστών» αλλά
την αλλαγή του χάρτη στην περιοχή;
3. Αντί επιλόγου
Η οικονομική παρουσία της Τουρκίας
στη Θράκη αποτελεί μία σημαντική
παράμετρο για την πολιτική της
στην περιοχή. Με αιχμή τις κρατικές
επιχειρήσεις και φιλικά προσκείμενους
προς το κράτος επιχειρηματίες, προσπαθεί
ενισχύσει την παρουσία της στη Θράκη
η/και να εγκατασταθεί στο χώρο,
έχοντας αυταπόδεικτα λόγω μίας σειράς
παραγόντων (μικρή αγορά, ελάχιστος
όγκος εργασιών μπροστά στην μεγάλη
επένδυση, χαμηλής ποιότητας προϊόντα,
κ.ά) εμφανή οικονομική ζημία.
Ωστόσο αυτό δεν απαγορεύει την
οικονομική παρουσία της Τουρκίας να
διευρύνεται και να έχει συνεχώς νέες
πτυχές. Και μάλιστα όχι μόνο σε χώρους
όπου έχει συγκριτικό πλεονέκτημα (π.χ
αγροτικά προϊόντα) αλλά και σε άλλους
όπου δίνονται εκτός από τα ουσιαστικά
και συμβολικά μηνύματα. Στη Θράκη,
για να παραφράσουμε τη γνωστή θέση, το
(τουρκικό) κεφάλαιο έχει και πατρίδα και
ιδεολογία.
Φάνης Μαλκίδης

το σύνολο του λαού και µάλιστα σε µια
περίοδο εθνικής κρίσεως.
Από τις αλχηµείες των συνταγµατολόγων
του ισχύοντος κοινοβουλευτικού µας
συστήµατος εκπέσαµε στην καρικατούρα
της
κοινοβουλευτικής
δηµοκρατίας
που επιτρέπει σε µια ασήµαντη για
κοινοβουλευτικά σταθµά µειοψηφία να
ασκεί την εξουσία εν ονόµατι αλλά εάν το
επιθυµεί και εις βάρος της πραγµατικής
πλειοψηφίας του λαού.
Το γεγονός αυτό κατά τη γνώµη ενός
απλού πολίτη όπως εγώ αποτελεί εκτροπή
από την δηµοκρατική νοµιµότητα κατά
την οποία η πλειοψηφία κυβερνά και η
µειοψηφία ελέγχει. Γιατί σήµερα η µεν
µειοψηφία κυβερνά η δε πλειοψηφία είναι
καταδικασµένη να υφίσταται παθητικά τις
αποφάσεις της.
Γεγονός που κατά την γνώµη µου
νοµιµοποιεί την ανυπακοή και την καθιστά
όργανο άµυνας των πολλών απέναντι σε
µια έωλη και ουσιαστικά αντιδηµοκρατική
νοµιµοποίηση των ολίγων.
Στον πρώτο γύρο των εκλογών για
τον Καλλικράτη το ΠΑΣΟΚ απώλεσε
ένα εκατοµµύριο των ψηφοφόρων του.
Αυτό σηµαίνει ότι µε τον α ή τον β τρόπο
οι οπαδοί του κυβερνώντος κόµµατος
διαφώνησαν µε την πολιτική του. Πώς
καταγράφεται λοιπόν αυτή η αποδοκιµασία
του
κυβερνητικού
προγράµµατος
από τους ίδιους τους οπαδούς του σε
συνταγµατικό επίπεδο ουσίας και όχι
τύπων; Και κυρίως ποιες είναι στο επίπεδο
πραγµατικής δηµοκρατικής λειτουργίας
του πολιτεύµατος; Και µε ποιες επιπτώσεις

στην πορεία της χώρας; Και µε ποιο
ουσιαστικό και όχι τυπικό και διάτρητο
κύρος όπως τώρα θα εξακολουθεί να έχει
το µονοπώλιο των αποφάσεων στη Βουλή
για την ψήφιση νόµων και µέτρων χάρη
στην κυβερνητική πλειοψηφία;
Πρόκειται για ένα συνταγµατικό
αδιέξοδο, που βαρύνει, αλλοιώνει και
βλάπτει την χρηστή διακυβέρνηση της
χώρας οδηγώντας σε µια ουσιαστική
κατάχρηση εξουσίας και µετατρέπει τη
Βουλή σε ένα άλλοθι για µια κατ’ουσίαν
δικτατορική επιβολή µιας µειοψηφίας επί
της πλειοψηφίας. Με άλλα λόγια οδηγεί
στην καταπάτηση της ∆ηµοκρατίας
ως συστήµατος που διασφαλίζει ίσα
δικαιώµατα σε όλους τους πολίτες.
Υποθέτω ότι µετά την µετατροπή
του Πολιτεύµατος από Προεδρικό σε
Πρωθυπουργοκεντρικό, ο ρόλος του
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας που είναι
κατά το Σύνταγµα «ρυθµιστής του
Πολιτεύµατος» παραµένει παθητικός.
Τι δέον γενέσθαι; Το ιδεώδες θα
ήταν, η ίδια η Κυβέρνηση να αποκτούσε
συναίσθηση της θέσης της και να
αναζητούσε µέσα κι έξω από την Βουλή την
ευρύτερη δυνατή συναίνεση επιδιώκοντας
οι όποιες αποφάσεις να έχουν την έγκριση
της ουσιαστικής πλειοψηφίας του λαού
παύοντας να οχυρώνεται αλαζονικά σε
µια συνταγµατική νοµιµότητα που µοιάζει
µε το «άδειο πουκάµισο» του Γιώργου
Σεφέρη.
Σήµερα µπορούµε να πούµε ότι ο
Βασιλιάς είναι γυµνός, δηλαδή ιστορικά
και εθνικά ακατάλληλος να υποστηρίξει

τα δικαιώµατα του λαού του.
Στο µεταξύ και έως ότου η πολιτική
εξουσία επιλύσει τα προβλήµατά της
εµείς η συντριπτική πλειοψηφία των
ανεξάρτητων πολιτών έχουµε ηθικό, εθνικό
και δηµοκρατικό χρέος να θεωρούµε
τις αποφάσεις αυτής της ουσιαστικής
µειοψηφίας σε µια εποχή µάλιστα που έχει
παραδώσει τις τύχες της χώρας µας στους
ξένους, ως ηθικά, εθνικά και δηµοκρατικά
παράνοµες, αντιτάσσοντας το όπλο
της ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ στις ηθικά, εθνικά,
δηµοκρατικά και ιστορικά παράνοµες
αποφάσεις της.
Ανυπακοή ατοµική και συλλογική σε
όλα τα αντιλαϊκά µέτρα που παίρνονται
µάλιστα κατ’ επιταγήν των ξένων
επιτηρητών µας και που θίγουν εκτός από
τα συµφέροντα του Λαού και της χώρας,
την προσωπική, λαϊκή και εθνική µας
αξιοπρέπεια.
Στην ιστορία των δηµοκρατιών
η πολιτική ανυπακοή υπήρξε το µέσο
µη βίαιης και διαφανούς αντίστασης
του συνειδητού πολίτη απέναντι στις
αποφάσεις
µιας
Κυβέρνησης
που
παραβιάζει τους θεµελιώδεις κανόνες
της κοινωνικής συµβίωσης. Η πολιτική
ανυπακοή δεν είναι µια αυθαίρετη έννοια.
Είναι µια ολόκληρη θεωρία της πολιτικής
επιστήµης και του συνταγµατικού
δικαίου και κεκτηµένο του πολιτικού
και συνταγµατικού µας πολιτισµού. Ας
µην ξεχνάµε την ακροτελεύτια διάταξη
του Συντάγµατός µας: «Η τήρηση του
Συντάγµατος επαφίεται στον πατριωτισµό
των Ελλήνων».

* Όλη η έρευνα για την οικονομική παρουσία της Τουρκίας στη Θράκη δημοσιεύεται στη ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (Νοέμ. 2010)
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ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Sabbathai Zewi
καί κεµαλισµός
Ὥς συνέχεια τοῦ ἄρθρου µέ τίτλο
Sabbathai Zewi (1626-1676), ἕνας
Ἰουδαῖος ψευδοµεσσίας στά χρόνια
τῆς τουρκοκρατίας, τοῦ Πρωτοπρ.
Βασιλείου Γεωργοπούλου, Λέκτορα
Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., (περιοδ.
διάλογος, τ. 60, Ἀπρ.-Ἰούν. 2010),
εἶναι, νοµίζουµε, ἀπαραίτητο νά
συνδέσουµε τά δεδοµένα γιά τόν ἐν
λόγῳ ψευδοµεσσία, µέ τό σήµερα
καί µάλιστα µέ τό µεῖζον γεγονός
πού συγκλόνησε τόν ἀπανταχοῦ
ἑλληνισµό τοῦ 20οῦ αἰώνα, τήν
Μικρασιατική Καταστροφή.
Τά
παρακάτω
θεωροῦµε
ὅτι
διαφωτίζουν τό πνευµατικό πλαίσιο
τῶν δυνάµεων πού ἐνήργησαν,
ἀλλά ἑνίοτε καί πού ὑποκίνησαν
τήν δράση τοῦ κεµαλισµοῦ, µέ κύριο
στόχο τους τήν βίαιη ἐξαφάνιση
τοῦ Ἑλληνισµοῦ ἀπό τά ἐδάφη τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας, Ἀνατολικῆς Θράκης,
Πόντου, Κωνσταντινουπόλεως καί
Κύπρου, γεγονότα πού συνεχίζουν
καί ἀπασχολοῦν ὄχι µόνο τούς
ἱστορικούς καί τά προσφυγικά
σωµατεῖα ἀλλά καί µεγάλο µέρος
τῶν νεοτέρων Ἑλλήνων τρίτης καί
τέταρτης γενιᾶς ἔκτοτε.
Κατά τόν 15ο αἰώνα οἱ σεφαραδίτες
Ἑβραῖοι οἱ ἐγκατεστηµένοι στήν
ἰβηρική χερσόνησο, ὑποχρεώθηκαν
ἀπό τούς Ἱσπανούς αὐτοκράτορες
εἴτε νά ἐγκαταλείψουν τίς µυστικές
τελετές πού ἐπιτελοῦσαν, νά
ἀπαρνηθοῦν τόν ἰουδαϊσµό καί νά
βαπτισθοῦν χριστιανοί (παπικοί),
εἴτε ἐκδιώχθηκαν ἀπό τίς χῶρες
διαµονῆς τους (1). Ὁρισµένοι ἀπό
αὐτούς βρῆκαν καταφύγιο στό
Μαρόκο καί ἄλλοι στήν Ὀθωµανική
Αὐτοκρατορία (Κωνσταντινούπολη,
Σµύρνη,
Θεσσαλονίκη).
Κατά
πᾶσα πιθανότητα, σέ αὐτούς τούς
σεφαραδίτες Ἑβραίους βρῆκε ὁ
Σαµπαταϊσµός πρόσφορο ἔδαφος
γιά νά διαθοθεῖ. Ὁ Σαµπαταϊσµός,
ἡ κίνηση τοῦ Σαµπατάϊ Ζεβί
(2), ἦταν µία µυστική ἑβραϊκή
σέκτα, ἡ ὁποία ἐµφανίστηκε στήν
τουρκοκρατούµενη Θεσσαλονίκη τόν
17ο αἰώνα. Τά µέλη της, οἱ λεγόµενοι
«ντονµέδες» (πιθανή προέλευση
ἐκ τοῦ τουρκ. dönmek = ἐπιστρέφω,
µεταστρέφοµαι) ζοῦσαν µία διπλή
ζωή.
Ἔφεραν
µουσουλµανικά
ὀνόµατα, ἐξωτερική ἐµφάνιση καί
συµπεριφορές µουσουλµάνου, ἀλλά
µυστικά πίστευαν στόν Ἑβραῖο
ψευδοµεσσία
Σαµπατάι
Ζεβί
(1626-1676), στό ὄνοµα τοῦ ὁποίου
τελοῦσαν προσευχές καί τελετές
κάτω ἀπό ἀπόλυτη µυστικότητα.
«Μία φορά τό χρόνο (στήν διάρκεια
τῆς ἐτήσιας ἑορτῆς τῶν ντονµέδων,
τοῦ ‘Ἀµνοῦ’), σβήνουν τά κεριά κατά
τό δεῖπνο στό ὁποῖο τελοῦνται ὄργια
καί τελετές ἀνταλλαγῆς συζύγων
(γυναικῶν). Τά τεκτενόµενα αὐτά
γίνονται τή νύχτα τῆς ἑορτῆς τῶν
γενεθλίων τοῦ Σαµπατάι Ζεβί. Οἱ
ντονµέδες πιστεύουν ὅτι τά παιδιά
πού θά γεννηθοῦν µετά ἀπό τέτοιες
συζεύξεις θεωροῦνται ἅγια» (3).
Τό 1911, σέ κάποιο ξενοδοχεῖο τῆς
Ἱερουσαλήµ, σέ συνέντευξή του
στόν δηµοσιογράφο καί ἐκδότη
ἑβραϊκῶν ἔργων Itamar Ben-Avi,
ὁ
κρυπτο-Ἑβραῖος
µετέπειτα
δικτάτορας Μουσταφά Κεµάλ, κάτω

ἀπό τήν ἐπήρρεια ἀλκοόλ, ὁµολογεῖ:
«Εἶµαι ἀπόγονος τοῦ Σαµπατάι Ζεβί,
ὄχι πράγµατι Ἑβραῖος ὁ ἴδιος, ἀλλά
φλογερός θαυµαστής τοῦ προφήτη
σας. Ἡ γνώµη µου εἶναι ὅτι κάθε
Ἑβραῖος σ΄ αὐτή τή χώρα θά ἔκανε
καλά νά γίνει µέλος τῆς παράταξής
του».
Μετά ἀπό 10 ἡµέρες, κατά τή
διάρκεια µίας δεύτερης συνέντευξής
του στόν ἴδιο δηµοσιογράφο, ὁ Κεµάλ
ἐπανέρχεται: «Ἔχω στό σπίτι µου µία
ἑβραϊκή Βίβλο τυπωµένη στή Βενετία.

Εἶναι µᾶλλον παλαιά, θυµᾶµαι δέ
τόν πατέρα µου πού µέ ὁδηγοῦσε σέ
ἕναν καραΐτη (4) δάσκαλο, ὁ ὁποῖος
µοῦ µάθαινε νά τήν διαβάζω». Καί ὁ
δηµοσιογράφος Ben-Avi συνεχίζει:
«Σιώπησε γιά ἕνα λεπτό, τά µάτια
του ἔψαχναν κάτι ἀόριστα. Καί
ἐπανέρχεται
λέγοντας:
‘Shema
Yisra’el, Adonai Elohenu, Adonai Ehad!
(δηλαδή, Ἄκουε Ἰσραήλ, Κύριος ὁ
Θεός ἡµῶν, µόνος Κύριος)’ (µετ. τῆς
συγγρ.). ‘Αὐτή εἶναι ἡ σηµαντικότερη
προσευχή µας, Captain’. ‘Καί ἡ δική
µου µυστική προσευχή ἐπίσης, cher
monsieur’, ἀπάντησε, ξαναγεµίζοντας
τά ποτήρια µας», καταλήγει ὁ δηµοσιογράφος (5).
Δηλαδή, ὁ Μουσταφά Κεµάλ
ὁµολογεῖ ὁ ἴδιος πρός τόν Ἑβραῖο
δηµοσιογράφο Itamar Ben-Avi πώς ἡ
προσωπική του µυστική προσευχή,
ὡς ὀπαδοῦ τοῦ Σαµπατάι Ζεβί, εἶναι
ἀκριβῶς ἡ προσευχή τῶν Ἑβραίων.
Ὡστόσο, ὁ Ζεβί γύρω στά µέσα τοῦ
17ου αἰώνα αὐτοανακηρύχθηκε
«Μεσσίας» (6). Ἔτσι, σύµφωνα
µέ κείµενο πού φυλάσσεται στήν
Ἐθνική Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερουσαλήµ
σχετικό µέ τόν Σαµπαταϊσµό καί
τούς ντονµέδες «Ὁ Σαµπατάι Ζεβί
καί κανείς ἄλλος εἶναι ὁ πραγµατικός
Μεσσίας. Ἄκουε Ἰσραήλ, Κύριος ὁ
Θεός ἡµῶν, µόνος Κύριος»7(µετ. τῆς
συγγρ.). Ἐξ ἄλλου, στή σελίδα τίτλου
µίας ἐπιτοµῆς ἑβραϊκῶν νοµικῶν
κειµένων, τῆς Nahalat Shiv’ah, σέ
ἔκδοση τοῦ Ἄµστερνταµ τοῦ 1666,
ἀναγράφεται: «Ἐλήλυθεν ὁ Μεσσίας,
ὁ υἱός Δαβίδ» µέ σαφή ἀναφορά
στόν ψευδοµεσσία Σαµπατάι Ζεβί, ὁ
ὁποῖος προανήγγειλε τήν λεγόµενη
ἐπικράτησή του τή χρονιά αὐτή
(1666) (8). Τό πλῆθος τῶν ὀπαδῶν
του ἀλλά καί οἱ ἀλλοπρόσαλλες
συµπεριφορές του θά συντελέσουν
ὥστε µέ τήν παρέµβαση τῶν
ραββίνων τῆς Κωνσταντινούπολης
στόν Σουλτάνο νά φυλακιστεῖ (9).
Ἀργότερα δήλωσε ὅτι µετεστράφη
πρός τόν µουσουλµανισµό (1666).

Ὁ Κεµάλ εἶχε σοβαρούς λόγους
νά ἀποκρύπτει τήν ντονµεδική
(κρυπτο-εβραϊκή) καταγωγή του. Οἱ
ντονµέδες, οἱ ὁποῖοι παντρεύονταν
µεταξύ τους, θεωροῦνταν αἱρετικοί
τόσο ἀπό τούς µουσουλµάνους ὅσο
καί ἀπό τούς Ἑβραίους. Φηµίζονταν
γιά τόν ἀκόλαστο καί µέθυσο βίο τους
(ὁ Μουσταφά Κεµάλ, ὁ λεγόµενος
πατέρας τῶν Τούρκων, πέθανε σέ
ἡλικία 57 ἐτῶν ἀπό κίρωση ἥπατος
λόγῳ ἀλκοόλ). Ἀντλοῦσαν τό δικαίωµα αὐτό ἀπό τήν ἀποµάκρυνση τῆς
πίστεώς τους ἀπό τίς ἐντολές τῆς
Βίβλου, κάτω ἀπό τή νέα ἑρµηνεία
πού προσέδιδε ὁ Σαµπατάι Ζεβί
καί ἡ ὁποία περιγράφεται ἀπό τόν
Yitzchak Ben-Zvi στό βιβλίο του γιά
τίς χαµένες ἑβραϊκές κοινότητες The
Exiled and the Redeemed (10).
Τό παρόν κείµενο σκοπό εἶχε νά
ἐπισηµάνει τή σχέση τῆς ἰουδαϊκῆς
αἵρεσης τοῦ Σαµπαταϊσµοῦ πού
ἐµφανίστηκε τόν 17ο αἰώνα στήν
Ὀθωµανική Αὐτοκρατορία µέ τόν
κεµαλισµό τοῦ 20οῦ κυρίως αἰώνα.
Ὡς γνωστόν, ἰουδαϊσµός καί µουσουλµανισµός πορεύονταν ἀνά
τούς αἰῶνες, ἐπί τῶν ἐδαφῶν µας,
παράλληλα,
συµπληρώνοντας
ὁ ἕνας τόν ἄλλον καί πάντα εἰς
βάρος ἡµῶν τῶν ὀρθοδόξων. Στήν
περίπτωση τοῦ κεµαλισµοῦ ὅµως,
συµβαίνει καί κάτι ἐπιπλέον: Ὁ
µουσουλµανισµός παραγκωνίζεται
καί
ταυτόχρονα
ἀποδεικνύεται
ἐπίπλαστος. Χρησιµεύει ἁπλῶς ὡς
ἐπικάλυµα ἑνός κρυπτο - ἑβραϊσµοῦ,
ὁ ὁποῖος, µέ τήν οἰκονοµική
βοήθεια τῶν κέντρων ἐξουσίας
πού ἤλεγχαν ἤ ἐπηρρέαζαν οἱ
Ἑβραῖοι (µπολσεβίκων, εὐρωπαϊκῶν
κυβερνήσεων, πολυεθνικῶν κ.λπ.),
ἀσέλγησε µέ κάθε τρόπο πάνω στόν
Μικρασιατικό Ἑλληνισµό, µέ τελικό
σκοπό τήν µαρτυρικῷ τῷ τρόπῳ
ἐξαφάνισή του ἀπό τά πατρογονικά
του ἐδάφη.
Κατόπιν ὅλων τούτων, καί πολλῶν
ἄλλων γεγονότων τοῦ βίου καί τῆς
πολιτείας τοῦ ἐν λόγῳ ἡγέτου, τά
ὁποῖα αἰσχρόν ἐστι καί λέγειν (στό
Διαδίκτυο ὑπάρχει πλῆθος ἀναφορῶν), γίνεται, νοµίζουµε, ἀντιληπτό
τό πνευµατικό πλαίσιο τοῦ κεµαλισµοῦ καί τῶν θερµῶν ὀπαδῶν
καί ἀπογόνων του, τῶν «γκρίζων
λύκων». Εἴθε ὁ Θεός νά ἀπαλλάξει
τόν κόσµο ἀπό αὐτήν τήν µάστιγα.
Γεωργία Χριστοδούλου-Τερζῆ
Πτ. Γαλλ. Γλ. & Φιλ.
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Μήπως εἶστε
ἐθνικιστής;
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
- Ὅλοι δέν εἴµαστε πατριῶτες;
Ὑπάρχει τρόπος νά µετρηθεῖ ὁ
πατριωτισµός τοῦ καθενός;
- Φυσικά καί ΔΕΝ εἴµαστε ὅλοι τό
ἴδιο πατριῶτες, ὅπως δέν ἦταν ὁ
Ἐφιάλτης µέ τόν Λεωνίδα ἤ ὁ Πήλιος
Γούσης µέ τόν µοναχό Σαµουήλ.
Ὅλοι εἴµαστε τό ἴδιο ἔντιµοι, τό ἴδιο
εὐαίσθητοι, τό ἴδιο ὀξύνοες; Πῶς
θά εἴµαστε τό ἴδιο πατριῶτες; Ὁ
πατριωτισµός τοῦ καθενός µετρᾶται
ἀπό τίς πράξεις του.
- Ὅµως τό φαινόµενο τοῦ ἐθνικισµοῦ
εἶναι διεθνές, δέν εἶναι µόνον
ἑλληνικό.
- Διεθνής εἶναι ἡ προπαγάνδα τῶν
ἀφεντικῶν κατά τῶν συνεκτικῶν
ἐθνῶν. Ποιός καταγγέλει τόν
ἐθνικισµό τῶν ἀµερικανῶν πού
συνοδεύει τόν αἱµοποτικό ἰµπεριαλισµό τους ἤ ποιός τολµάει νά
καταδικάσει τόν ρατσιστικό ἐθνικισµό τῶν ἰσραηλινῶν; Τό µόνο πού
ξέρουν οἱ γελοῖοι τζουτζέδες τῶν ΜΚΟ
καί τῶν ΜΜΕ εἶναι νά καταδικάζουν
τούς ἕρµους τούς Ἕλληνες πού
δέν ἔχουν ἴχνος ξένου αἵµατος στά
χέρια τους µά καί δέν συναινοῦν
στή διάλυση τῆς πατρίδας τους. Σ’
αὐτούς λοιπόν πετᾶνε τίς γνωστές
ρετσινιές γιά «ἀντιαµερικανισµό» κι
«ἀντισηµιτισµό».
- Ἄρα νά συµπεράνω ὅτι θεωρεῖτε
τόν ἑαυτό σας πατριώτη.
- Ὄχι, ἁπλῶς θέλω νά πιστεύω ὅτι
δέν εἶµαι ἠλίθιος καί προσπαθῶ νά
µήν γίνω διαπλεκόµενος. Ὅποιος
διαθέτει κοινόν νοῦ καί εἰλικρίνεια
δέν χρειάζεται ταµπέλες, πόσο
µᾶλλον γιά τά αὐτονόητα. Ὅσο
γιά τούς κακόπιστους, τούς ἔχω
γραµµένους ἐκεῖ πού τούς ἀξίζει.
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Ἀντιφωνητικό κουΐζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1) Στίς 17 Νοµεβρίου 1973 τό διάσηµο
τάνκ µπαίνει στό Πολυτεχνεῖο γιά νά
καταστείλει τήν φοιτητική ἐξέγερση
κατά τῆς δικτατορίας καί ἀφήνει πίσω
του νεκρούς καί τραυµατίες. Λίγες
µέρες πρίν ἡ χούντα τοῦ Παπαδόπουλου
εἶχε ἀρνηθεῖ στίς ΗΠΑ τή χρήση τῶν
βάσεών τους γιά τόν ἀνεφοδιασµό τοῦ
Ἰσραήλ στό Πόλεµο τοῦ Γιόµ Κιπούρ.
Ὀκτώ µέρες ἀργότερα ἡ χούντα τοῦ
Ἰωαννίδη ἀντικαθιστᾶ τό καθεστώς
τοῦ Παπαδόπουλου, ἀποτρέποντας τήν
µετάβαση στόν κοινοβουλευτισµό πού
ἐπεδίωκε ὁ Μαρκεζίνης καί δροµολογώντας τήν τελική φάση τῆς προδοσίας
στήν Κύπρο. Ὅποιος βρίσκει αἰτιώδεις
σχέσεις µεταξύ τῶν ἀνωτέρω εἶναι...
Α) Βασιλοχουντικός φασίστας
Β) Ὑβριστής τῆς δηµοκρατίας
Γ) Συνωµοσιολόγος
∆) Γιά δηµόσια ἐκτέλεση
2) Στίς 18 Νοεµβρίου 1916 δέν εἶναι
µόνον ὁ ἐθνικός διχασµός πού βρίσκει
µιά κυβέρνηση (τοῦ Βενιζέλου) στή
Θεσσαλονίκη καί µιά (τοῦ βασιλιᾶ
Κωνσταντίνου) στήν Ἀθήνα. Οἱ
Ἀγγλογάλλοι, πού εἶδαν τό αἴτηµά
τους γιά παράδοση πολεµικοῦ ὑλικοῦ
ἀπό τήν Ἀθήνα νά ἀπορρίπτεται,
ἀποβιβάζουν ἀγήµατα στό Φάληρο καί
συγκρούονται µέ τόν ἑλληνικό Στρατό.
Λίγο ἀργότερα ἡ πόλη πλήττεται ἀπό
τά µαζικά πυρά τοῦ συµµαχικοῦ στόλου.
Ὁ βοµβαρδισµός θά σταµατήσει ὅταν
ἀργότερα ἐπιτευχθεῖ συµφωνία ἀλλά οἱ
ἀπώλειες εἶναι µεγάλες καί ἀργότερα
θ’ ἀκολουθήσει γενικός ἀποκλεισµός

ὥστε νά πιεστεῖ ὁ φιλογερµανός ἄναξ
µέ τήν ἐξαθλίωση τοῦ πληθυσµοῦ. Ποιό
κοµµάτι τοῦ λαοῦ πλήρωσε κυρίως τή
νύφη µέ τά ἔκτροπα πού ξεκίνησαν καί
ἐπέφεραν δεκάδες φόνους;
Α) Οἱ Κρητικοί καί οἱ πρόσφυγες
Β) Οἱ ἀστοί
Γ) Οἱ φιλοβασιλικοί
∆) Οἱ ἀξιωµατικοί καί οἱ ἐπίστρατοι
3) Στίς 21 Νοεµβρίου 1864 δηµοσιεύεται ὁ
νέος ἐκλογικός νόµος στήν «Ἐφηµερίδα
τῆς Κυβερνήσεως» καί καθιερώνεται ὡς
µέσο ψηφοφορίας τό σφαιρίδιο ἀντί
τοῦ ψηφοδελτίου, ἐπειδή .......
Α) Περίσσευε ὁ χαλκός στή χώρα
Β) Ὁ λαός εἶχε µεγάλη ἐξοικείωση µέ τίς
σφαῖρες
Γ) Ἔτσι ἀπέφευγαν τήν καλπονοθεία
∆) Ὑπῆρχαν πάµπολλοι ἀναλφάβητοι
4) Στίς 22 Νοεµβρίου 1897 ὑπογράφεται
στήν Κωνσταντινούπολη τό τέλος τοῦ
ντροπιαστικοῦ γιά τή χώρα µας ἑλληνο-

τουρκικοῦ πολέµου. Μετά τίς ἀπανωτές
νίκες τοῦ Ἐτέµ πασᾶ στή Θεσσαλία, ὁ
δρόµος τῶν ὀθωµανικῶν στρατευµάτων
πρός τήν Ἀθήνα ἦταν ἀνοικτός µά ὁ
Σουλτάνος διέταξε κατάπαυση πυρός,
πεπεισµένος ἀπό τόν ......
Α) Ἄγγλο πρωθυπουργό Ἄντριου Λῶ
Β) Τσάρο τῆς Ρωσίας Νικόλαο Β’
Γ) Κάιζερ τῆς Γερµανίας
∆) Γάλλο πρωθυπουργό Λέον Μπλούµ
5) Στίς 25 Νοεµβρίου 1826 φτάνει ἀπό τίς
ΗΠΑ στό Ναύπλιο ἡ φρεγάτα «Ἑλλάς»,
ἡ ναυαρχίδα τοῦ ἑλληνικοῦ ἐπαναστατικοῦ στόλου. Εἶχε ναυπηγηθεῖ γιά
λογαριασµό τῆς Ἑλλάδος στή Νέα Ὑόρκη
γιά 750.000 δολάρια καί κατέπλευσε µέ
ξένο πλήρωµα. Χρησιµοποιήθηκε στίς
ἐκκαθαριστικές ἐπιχειρήσεις ἐναντίον
τῶν Τούρκων στά τελευταῖα χρόνια τοῦ
Ἀγώνα. Τό τέλος ἦταν τραγικό, ἀφοῦ
........
Α) Βυθίστηκε ἀπό τούς Τούρκους στήν
τελευταία ναυµαχία τῆς Ἐπανάστασης
Β) Καταστράφηκε ἀπό κακό χειρισµό τοῦ
καπετάνιου της στόν Καφηρέα
Γ) Πυρπολήθηκε ἀπό τόν Μιαούλη κατά
τή στάση τῶν Ὑδραίων ἐναντίον τοῦ
Καποδίστρια
∆) Ἔγινε µετεπαναστατικά χῶρος γιά
δεξιώσεις τῆς καλῆς κοινωνίας
6) Στίς 29 Νοεµβρίου, ἐπέτειο τοῦ
µαρτυρικοῦ θανάτου του (1979) ἑορτάζει
ὁ Ἅγιος Φιλούµενος, ὁ νεοµάρτυρας.
Γεννηµένος στή Λευκωσία τό 1913,
τό 1937 ἐκάρη µοναχός καί παρέµεινε
στά Ἱεροσόλυµα γιά 45 συνεχῆ χρόνια,
µέχρι τό µαρτύριό του στό Φρέαρ
τοῦ Ἰακώβ. Παρά τίς ἀπειλές πού τοῦ

Απόνερα του Φραγκουδραγωνικού φαινομένου
Μπορεί η Θ. Δραγώνα να είναι πλέον παρελθόν για το υπουργείο
Παιδείας (και δεν θα θρηνήσουμε γι’ αυτό, νάστε σίγουροι),
όμως ο εθνομηδενισμός και η πατριδοφαγία δεν εξέλιπαν ως
φαινόμενο από την Εκπαίδευση, πόσο μάλλον όταν ενισχύονται με
πακτωλούς ευρωπρογραμμάτων. Με αφορμή λοιπόν ένα έγγραφο
του υπουργείου Παιδείας που διακινείται στα σχολεία (αρ. Πρωτ.
133412/Γ2, 22-10-10) και το οποίο προοιωνίζεται νέο, τριετές
πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
για αλλοδαπούς και «παλιννοστούντες» μαθητές, θέλουμε να
εκφράσουμε την ειλικρινή μας απορία: πόσο πουλημένος ή γελοίος
μπορεί να είναι ένας αρμόδιος στη χώρα μας;
Η πρόσκληση του ΑΠΘ προς όλα τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Επικράτειας με «πολυπολιτισμική» σύνθεση άνω του 10% αφορά τη συμμετοχή στο
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων
μαθητών». Προσέξτε δράσεις του Προγράμματος (επιστημονική
υπεύθυνη η κ. Άννα Αναστασιάδη): «Καλλιέργεια κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας με την ανάπτυξη και εφαρμογή διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων και την αξιοποίηση αντιρατσιστικού
υλικού» (Γ. Νικολάου), «Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών» (Α. Ρεβυθιάδου), «Σύνδεση σχολείου και κοινότητας (ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας σχολείου με κοινότητες μεταναστών,
ΜΚΟ και κοινωνικούς Λειτουργούς)» (Χ. Βιτσιλάκη) κτλ.
Θα μου πείτε «και τι έγινε, πρώτη φορά τ’ ακούς αυτά και
ξιπάστηκες;» Όχι, δυστυχώς δεν τ’ ακούω πρώτη φορά. Όμως
εκείνο που μ’ εξοργίζει περισσότερο δεν είναι ούτε η συστηματική
προσπάθεια δημιουργίας αλλόγλωσσων μειονοτήτων στη χώρα,
ούτε η συστημική παπαρολογία περί αντιρατσισμού, ούτε
και η όποια κονόμα των επιτηδείων με κωμικά προσχήματα.
Είναι πρωτίστως η εμμονή της Πολιτείας να τσουβαλιάζει τους
νεοπρόσφυγες συνέλληνές μας με τους αλλοδαπούς. Δυο δεκαετίες
μετά την έλευση των περισσοτέρων και μετά την πλήρη ένταξη της
πλειοψηφίας τους στην τοπική κοινωνία, επιμένουν οι ελεεινοί να
μιλούν για «παλιννοστούντες (ούτε τον άστοχο όρο δεν άλλαξαν!)
και αλλοδαπούς»! Βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι έτσι η πελατεία
των προγραμμάτων αυξάνει, αλλά ποιος τους δίνει το δικαίωμα να
προσβάλλουν τους Έλληνες Ποντίους κατατάσσοντάς τους με τους
Αφγανούς ή Νιγηριανούς λαθρομετανάστες; Κείνοι οι σύλλογοι
των νεοπροσφύγων μιλιά δεν έχουν; (Πάντως στόμα έχουν...)

ἀπηύθυναν φανατικοί [....] ἀρνήθηκε
νά ἐγκαταλείψει τό προσκύνηµα. Τό
ἀπόγευµα τῆς 29ης Νοεµβρίου 1979,
ἡµέρα τῆς µνήµης τοῦ Ἁγ. Μάρτυρος
Φιλουµένου, φανατικοί [....] µπήκαν
στόν χῶρο τοῦ προσκυνήµατος κι

ἐνῷ ὁ Ἅγιος τελοῦσε τόν Ἑσπερινό,
τοῦ ἐπιτέθηκαν µέ τσεκούρι, τόν
κακοποίησαν καί τόν σκότωσαν. Τό
µαρτύριό του ἦταν φρικτό, γιατί οἱ
δήµιοί του τόν χτύπησαν ἀλύπητα στό
πρόσωπο, παντοῦ στό σῶµα καί τοῦ
ἔκοψαν τά δάχτυλα τοῦ δεξιοῦ του
χεριοῦ. Στή συνέχεια βεβήλωσαν τήν
Ἐκκλησία καί τόν Σταυρό κι ἔριξαν µιά
χειροβοµβίδα καταστρέφοντας τόν
χῶρο. Ἀφοῦ κάνετε τόν σταυρό σας,
συµπληρῶστε τίς λέξεις πού λείπουν.
Α) Παλαιστίνιοι
Β) Ἑβραῖοι
Γ) Ἄγγλοι
∆) Τοῦρκοι
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1∆, 2Α, 3∆, 4Β, 5Γ, 6Β

Σέ ἦχο ἁψύ
§
Ἄλλο δίκαιο κι ἄλλο Ρωµαϊκό Δίκαιο
§
Τά αἰσθήµατα τοῦ κόβανε τή φόρα.
Τά ἔκανε στήν ἄκρη.
§
Τί κλαίει µές στό γέλιο;
§
Ἡ βαρεµάρα τρέχει πίσω ἀπό τίς µόδες
§
Ὅταν πατᾶς µιά νότα,
νά τό νιώθει κι ἐκείνη λίγο, ἔ;
§
Ἡ φιλαργυρία εἶναι ὁ σκῶρος τῆς ψυχῆς.
Καί ἡ σεµνοτυφία ἕνα εἶδος φιλαργυρίας
εἶναι, ἔλεγε ὁ Σταντάλ. Τό χειρότερο ὅλων!
§
Τό ὑψηλό δέν κατεβαίνει,
ἐσύ πρέπει ν’ ἀνέβεις, Ἰουλία!
§
Ὁ Νέρωνας διόρισε νοµάρχη τῆς Ρώµης
τό µουλάρι της. Σοφό, γιά νά κλωτσάει τό
διόρισε, ὄχι γιά νά σκέφτεται.
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

Ἀντιφωνήµατα

Κι ἀκόµη: Ξέρουµε ὅτι ἡ ἀργοµισθία
περιλαµβάνεται στίς ἀκαδηµαϊκές ἐλευθερίες. Ὅµως ἀπό πότε ἰσχύει καί γιά
διοικητικούς ὑπαλλήλους τοῦ ∆ΠΘ;

Ρεκόρ βίας κατά των γυναικών
Κάθε μέρα στην Τουρκία οι γυναίκες δέχονται
την βία των αντρών, τραυματίζονται ή χάνουν
τη ζωή τους. Τον Οκτώβριο που πέρασε, σε
διάφορες περιοχές της Τουρκίας, 23 γυναίκες
δολοφονήθηκαν και 16 τραυματίστηκαν (οι 4
από τις δολοφονίες έγιναν για λόγους ¨τιμής¨).
Σύμφωνα με την έρευνα της Bianet οι άντρες
τον Σεπτέμβριο σκότωσαν 17 γυναίκες, τον
Αύγουστο 35, τον Ιούλιο 23, τον Ιούνιο 10,
τον Μάϊο 16, τον Απρίλιο 25, τον Μάρτιο 20,
τον Φεβρουάριο 14 και τον Ιανουάριο 16.
Το 2009 είχαν δολοφονηθεί 198 γυναίκες.
(εφ. Ραντικάλ, 6-11-10)

Ὅταν οἱ NewYorkTimes χαρακτηρίζουν
τίς ΗΠΑ «µπανανία» λόγῳ τῆς ὑπερσυσσώρευσης τοῦ πλούτου σέ λίγους, τί νά
προσθέσεις; Πᾶµε καρφί στόν γκρεµό.

Ἐλεγκτικό Συνέδριο: 3,5 µῆνες πᾶνε
κι ἀκόµα νά ὁριστεῖ πρόεδρος! Αὐτή ἡ
Κυβέρνηση ἔβαλε κανένα στοίχηµα νά
µήν κάνει τίποτε σωστά κι ἔγκαιρα;!

Ὥστε τό Προκεχωρηµένο Κέντρο Ἐκπαίδευσης Εἰδικῶν ∆υνάµεων πού ἔγινε
στή Νέα Σάντα «ἀνησύχησε» κάποιους
Τούρκους! Ἄρα... µπράβο στό ΓΕΣ!

Νά ταφεῖ στήν Ἰορδανία προσωρινά καί
νά ἐπιστραφεῖ ἡ σωρός του στό Ἰράκ
«µετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς χώρας»,
ζήτησε ὁ Ταρίκ Ἀζίζ

Θά ‘θελα πολύ νά πιστέψω στό «νέο
Λύκειο». Ὅµως εἶναι δυνατόν νά γίνουν
ὅλα αὐτά σέ ...10 µῆνες; Μέ τί λεφτά, τί
ὑποδοµές, ποιόν σχεδιασµό;

Ἀθωώθηκαν οἱ 105 µαθητές τῆς Ὀρεστιάδας γιά τίς περσινές καταλήψεις. Στά
σύν τῆς ἐξέλιξης ἡ συµπαράσταση τῶν
καθηγητῶν, στά πλήν οἱ παπαρολογίες

Αὐτό ζήτησε ὁ δύστηνος πρώην ΥΠΕΞ
τοῦ Σαντάµ, πού καταδικάστηκε σέ
θάνατο ἀπό τούς ἀµερικανοτσολιάδες
τοῦ σηµερινοῦ καθεστῶτος.

Καί ποιός τά ἐνέκρινε; Ποιές παιδαγωγικές ἀντιλήψεις πρυτάνευσαν; Ποιός
ἀπέρριψε τό φινλανδικό µοντέλο καί
δένει ἔτι περισσότερο Λύκειο καί ΑΕΙ;

Πάντως πρέπει ν’ ἀποφασίσουµε κάποτε
τί σηµαίνει νόµος καί τί ἡ παραβίασή
του ἀπό ἀνήλικο. Γιά νά τελειώνουµε µέ
τούς µαθητοπατέρες καί τίς ὑποκρισίες.

Πρωθυπουργικές αγωγές
Ο πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
επικαλούμενος ¨προσβολή ατομικών δικαιωμάτων¨ υπέβαλε αγωγή στον δημοσιογράφο
Οκτάι Εκσί και στην εφημερίδα Χουριέτ
ζητώντας αποζημίωση 100.000 τ.λ. λόγω
άρθρου με τίτλο ¨Λίγα είχαμε πει¨.
(εφ. Τούρκιγιε, 2-11-10)
Ο πρωθυπουργός επικαλούμενος ¨προσβολή
ατομικών δικαιωμάτων¨ υπέβαλε αγωγή
στον πρόεδρο του κόμματος CHP Κεμάλ
Κιλιτσντάρογλου ζητώντας αποζημίωση
100.000 τ.λ. για ομιλία που είχε κάνει στην
κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος του.
(εφ. Ραντικάλ, 1-11-2010)
(Σχόλιο: Ο ..δημοκράτης Ερντογάν λοιπόν,
βρήκε τρόπο να αυξήσει το εισόδημα του: με
δεκάδες αγωγές, ακόμα και στον αρχηγό της
αξιωματικής αντιπολίτευσης;;;!!!)

Ἡ ἑταιρεία Africa Israel τοῦ κροίσου Lev
Leviev ἀνακοίνωσε παύση τῆς συµµετοχῆς της σέ ἐποικισµούς στήν Παλαιστίνη. Τό µποϋκοτάζ ἔπιασε τόπο!

Μέ 1.052.000 εὐρώ θ’ ἀναστηλωθεῖ τό
«Ἀλκαζάρ»! Τό σεισµόπληκτο τζαµί τῆς
Ἐγνατίας προεῖχε στήν συµπρωτεύουσα
τοῦ Βυζαντίου κατά τό ὑπουργεῖο µας;

Πάλι καλά: τά πιό σεσηµασµένα λαµόγια
ἔµειναν ἔξω ἀπό τό πράσινο δηµοτικό
συµβούλιο τῆς Κοµοτηνῆς.

Μεγαλύτερη ἐθνική ζηµιά στή Σαλονίκη
µέ τόν Μπουτάρη, µεγαλύτερο πολιτικό
κέρδος µέ τόν ∆. Βουνάτσο στή Λέσβο
(γειά σου µεγάλε ∆ηµήτρη!)

Τρεῖς ἀκόµη αὐτόγραφες ἐπιστολές τοῦ
Ἀλέξανδρου Καραθεοδωρῆ ἀποκτήθηκαν ἀπό τό Μουσεῖο τῆς Κοµοτηνῆς. Τό
ἔργο τοῦ Σ. Λιπορδέζη συνεχίζεται.

Ναί, δέν σχολιάσαµε τήν ...ἀθώωση τῶν
6 ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο. Τί νά ποῦµε; Ἡ
χώρα πρέπει νά περάσει κι ἀπ’ τόν ἔσχατο αὐτοεξευτελισµό πρίν χρεωκοπήσει.

Γυαλίζεται ὁ Στρατός µας µέ τούρκικο
βερνίκι; Γιατί ὄχι; Κάπως ἔτσι τό στρατιωτικό πρατήριο στήν Ἀλεξ/πολη πουλάει βερνίκι Silver, made in Turkey.

Καί µή ξεχνᾶτε, στίς 23/11 στό Συµβούλιο
τῆς Ἐπικρατείας ὁ ∆ικηγορικός Σύλλογος Ἀθηνῶν, ἡ Α∆Ε∆Υ, τό ΤΕΕ κ.ἄ.
ἀντιπαλεύουν τό Μνηµόνιο

Νέα πρωτιά (στό Λονδῖνο) τοῦ µικροῦ
Μανώλη Ἀλεξίου σέ ἀγῶνες πολεµικῶν
τεχνῶν. Μπράβο σέ ὅσους ἀνοίγουν
δρόµους στούς Ροµά τῆς Θράκης!

Τουρκοσήριαλ για ελληνέζους/ες
Τα τουρκικά σίριαλ που παίζονται στα ελληνικά
κανάλια, φέρονται να έχουν αυξήσει την
συμπάθεια των Ελλήνων έναντι των Τούρκων.
Ο ελληνικός Τύπος κατέγραψε πως τα τουρκικά
σίριαλ με τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης
επηρέασαν τους Έλληνες τηλεθεατές, οι
οποίοι καθημερινά επισκέπτονται την
Τουρκία. Η εφημερίδα ¨Τα Νέα¨ έγραψε πως
μετά τα τουρκικά σίριαλ που παίζονται στα
ελληνικά κανάλια, η Τουρκία κατέστη Νο 1
ταξιδιωτικός προορισμός για τους Έλληνες, οι
οποίοι επισκέπτονται την Κωνσταντινούπολη
σε μεγάλους αριθμούς για να δούνε από
κοντά το σπίτι των πρωταγωνιστών ¨Ονούρ
και Σεχραζάτ¨ του σίριαλ ¨Χίλιες και μία
νύχτες¨. Η εφημερίδα γράφει πως όπως
αναφέρουνε ταξιδιωτικοί πράκτορες, χιλιάδες
Έλληνες μεταξύ των οποίων και μαθητές
δημοτικού κάνουν ότι μπορούνε για να
πραγματοποιήσουν αυτό το ¨όνειρο¨ τους.
(εφ. Νέτγκαζετε, 11-11-10)

Ἡ (ἀλλεργική γιά καθετί ἐθνικό)
κυβέρνηση τό χαρακτηρίζει «ἐθνική
ἀναγκαιότητα» ἀλλά νά δοῦµε καί τή
θέση τῆς εἰσηγήτριας Μαρίας Σάρπ.

∆ικαιοῦται ἕνας πρώην ἀντιπρύτανης νά
κρατάει γραµµατέα στό γραφεῖο του; Τί
λέει ἄραγε ἡ νέα πρυτανική Ἀρχή πού
τόσα ἐλπιδοφόρα σηµάδια ἔχει δώσει;

Το έγκλημα του Q
Ο ¨δάσκαλος¨των Κούρδων συγγραφέας
Ισμαήλ Μπεσικτσί λόγω άρθρου του στο οποίο
αναφέρει το βουνό Καντίλ χρησιμοποιώντας
το γράμμα Q, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης
7,5 χρόνων για ¨προπαγάνδα του ΡΚΚ¨. O
κοινωνιολόγος Ισμαήλ Μπεσικτσί που έχει
κάνει πολλά χρόνια φυλακή λόγω των άρθρων
του, χτες janaπαρουσιάστηκε ενώπιον του
δικαστή, λόγω άρθρου του με τίτλο ¨Το
δικαίωμα των εθνών να καθορίζουν το μέλλον
τους και οι Κούρδοι¨ που δημοσίευσε στο
περιοδικό ¨Νόμος και κοινωνία στην εποχή
μας¨. Ο εισαγγελέας Καρά τον κατηγορεί
πως στο άρθρο του για το βουνό Καντίλ,
χρησιμοποιώντας το γράμμα Q, διέπραξε τη
σχετική με το κουρδικό αλφάβητο προπαγάνδα του ΡΚΚ. Ο Καρά γράφει πως θα
πρέπει να συνεκτιμηθεί πως στο άρθρο του
ο Μπεσικτσί, αναφέρει τα ΝΑ της χώρας ως
¨Κουρδιστάν¨.
(εφ. Ταράφ, 13-11-10)
kyneg@otenet.gr

M.K.

Ψηφίζοντας στή Θράκη
Οἱ ἐκλογές πέρασαν καί τό νέο σκηνικό στή Θράκη
δείχνει λίγο καλύτερο ἀπό τό προηγούµενο.
Ἡ κυριαρχία τοῦ ΠαΣοΚ στούς δύο ἀπό τούς τρεῖς
νοµούς (Ροδόπης καί Ξάνθης) βεβαίως δέν εἶναι ἄσχετη
µέ τήν παρουσία τῆς µουσουλµανικῆς µειονότητας,
ἡ ὁποία ἐπιµένει ...σοσιαλιστικά (ἐδῶ γελᾶνε µέχρι
δακρύων). Ἀντιθέτως, στόν Ἕβρο ἐπικράτησε τό γαλάζιο στρατόπεδο, εἴτε µέ χρισµένους εἴτε µέ «ἀνεξάρτητους» ὑποψήφιους. Ἄς τά δοῦµε ὅµως µέ τή σειρά.
Στή Ροδόπη ὁ µειονοτικός Δῆµος Ἀρριανῶν - Φιλύρας
κερδήθηκε ἀπό τόν Σερήφ Ἰµπραήµ σέ βάρος του
Μεχµέτ Χαλίτ. Μικρή ἡ ζηµιά... Στόν Ἴασµο, ὅπου
ὁ πληθυσµός ἦταν 2:1 ὑπέρ τῶν µουσουλµάνων
ἡ ἐκλογή τοῦ Καδῆ Ἰσµέτ σέ βάρος τοῦ Κυριάκου
Ἀµούτζα ἦταν ἀναµενόµενη. Ἄλλωστε οἱ συνθῆκες
στήν περιοχή δέν εἶναι καί οἱ ἰδανικότερες γιά τήν
ἄνθιση τῆς δηµοκρατίας, ὁπότε... Κι ἔτσι ἀκόµη ὅµως, ἡ
ἐκλογή µόλις 4 χριστιανῶν σ’ ἕνα δηµοτικό συµβούλιο
27 ἀτόµων εἶναι βαρειά. Τζάµπα πῆγε ἡ ἀκριβοδίκαιη
συµπερίληψη 40 χριστιανῶν καί 40 µουσουλµάνων στό
ψηφοδέλτιο τοῦ ὥς σήµερα δηµάρχου Ἰάσµου, τζάµπα
καί ἡ ἀπίστευτη ...προσφορά τριῶν συµβούλων του νά
παραιτηθοῦν γιά νά µποῦν στή θέση τους ...µειονοτικοί!
Οὔτε κι αὐτό λειτούργησε καί ἐπικράτησε ἡ λογική
τῆς ἐθνοθρησκευτικῆς καθαρότητας στό πρόσωπο
τοῦ Καδῆ. Στήν Κοµοτηνή ἐπικράτησε εὔκολα ὁ Γ.
Πετρίδης τοῦ ΠαΣοΚ, ἐκλέγοντας 4 µειονοτικούς
συµβούλους (καί ὄχι πολύ ψηλά), κάτι πού εἶχε
διαφανεῖ ἀπό τήν πρώτη Κυριακή. Τσάµπα πῆγαν
λοιπόν οἱ ντροπιαστικές συναντήσεις τοῦ Δ. Κοτσάκη
µέ τόν Τοῦρκο Πρόξενο µεσοβδόµαδα, τώρα δέν ἔχει
νά πεῖ καί τίποτε σέ βάρος τῶν ἀντιπάλων του γιά τό
ἄν προσπορίστηκαν τίς ψήφους τῆς Μουσταφάογλου
ἤ ὄχι. Πάντως ἡ ἔκπληξη ἔγινε στόν Δῆµο Μαρώνειας
- Σαπῶν, ὅπου ὁ φίλος Ἠλίας Ἰωαννάκης πέτυχε

Ἕνα ἐπιπλέον εὐχαριστῶ στούς 629 Κοµοτηναίους πού ψήφισαν «Σπάρτακο»
µά κι ἐµένα προσωπικά µεταξύ τόσων
ἄξιων κι ἔντιµων φίλων.

Περιµένουµε ἀπό τόν ὑφυπ. Σ. Ξυνίδη
ἀπάντηση γιά τά 400.000 εὐρώ τῶν
ἀπορρήτων κονδυλίων πού ἐνέκρινε
προεκλογικά γιά τήν Περιφέρειά µας.
Δέν µᾶς νοιάζει τί κάναν οἱ ἄλλοι, νά
ἀπαντήσει σ’ αὐτό πού τόν ρωτᾶµε.
Ποῦ πῆγαν καί γιά ποιόν λόγο;

νά πάρει τόν δῆµο κόντρα στούς δύο κοµµατικούς
ὑποψηφίους. Ἡ δυσαρέσκεια πρός τόν νῦν δήµαρχο
κεφαλαιοποιήθηκε ἀπό τόν Ἠλία πού ἔχει τά φόντα
γιά πολλά πράγµατα.
Στήν Ξάνθη τά δύο πράσινα κάστρα κατοχυρώθηκαν
ἀπό τήν πρώτη Κυριακή (Τσολακίδης στόν δῆµο
Ἀβδήρων καί Χατζηευαγγέλου στόν Τόπειρο), ἡ Μύκη
- 100% ποµακοµουσουλµανική - πῆγε στόν δεύτερο
γῦρο κι ἐκεῖ ἐπικράτησε ὁ Τζουκάλ Μουσταφά πού
µᾶλλον θά ἀποδειχθεῖ χειρότερος τοῦ προκατόχου
του Μουσταφᾶ Ἀγκά, καί ἔµεινε ἡ Ξάνθη. Ἐκεῖ ἡ µέχρι
χθές ἀδιαµφισβήτητη κυριαρχία τῆς ΝΔ τήν δεύτερη
Κυριακή εἶχε ἐξαφανιστεῖ καί ἡ µάχη κρίθηκε ὑπέρ τῶν
γαλάζιων στό νῆµα (πάει γιά ἐπανακαταµέτρηση). Νά
βάρυνε τό ἄφθονο χρῆµα πού ἔπεσε; Ἡ ἀδήλου αἰτίας
στροφή τῆς µειονοτικῆς ψήφου; Ὅλα πιθανά.
Πάντως καί ἡ ἐπικράτηση τοῦ πράσινου Γιαννακίδη
στήν Περιφέρεια ΑΜ-Θ µύρισε λιγάκι. Καλά νά
σαρώσει στή Ροδόπη, ἀλλά νά κερδίσει καί στήν
Ξάνθη τόν µέχρι σήµερα νοµάρχη της; Ἔ, ἔπαιξε καί
τό ρολάκι της ἡ Ντόρα καί νά τό ἀποτέλεσµα.
Πάντως δυό προεκλογικές ἀθλιότητες συνδέθηκαν µέ
τό πρόσωπο τοῦ Ξανθιώτη τ. γραµµατέα τοῦ ΠαΣοΚ
καί νῦν ὑφυπουργοῦ Σωκράτη Ξυνίδη στήν περιοχή:
ἡ µία ἦταν αὐτή µέ τά 400.000 ἀπόρρητα ...εὐρώ
(γράφουµε κι ἀλλοῦ) καί ἡ ἄλλη µέ τήν κατάπτυστη
συνάντησή του µέ τόν τουρκοµουφτή Ξάνθης
Ἀχµέτ Μέτε. Ὅπως γράφτηκε µέ λεπτοµέρειες στό
Διαδίκτυο, τήν παραµονή τῆς δεύτερης Κυριακῆς ἔγινε
ἡ παραπάνω συνάντηση στό ξενοδοχεῖο «Νατάσα»
στίς 1.00 τό µεσηµέρι, παρουσίᾳ τοῦ Τσετίν Μάντατζη.
Τό ἄν συζήτησαν αὐτό ἤ ἐκεῖνο τό θέµα δέν θά τό
ψάξουµε, ἡ συγκυρία εἶναι παραπάνω ἀπό εὔγλωττη
κι ἀπό µόνη της ἡ συνάντηση εἶναι µιά ἀνέλπιστη
νοµιµοποίηση τοῦ φασίστα Μέτε.
Ἐµεῖς πάντως ἕνα συµπέρασµα ἐπιβεβαιώσαµε, ὅτι
ὅσο προσκυνᾶς τόν Τοῦρκο, τόσο σέ φτύνει. Ρωτῆστε
καί τούς χαµένους νεοδηµοκράτες ὑπηψηφίους...

