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Γράφει η 
Λίλιαν Καραβιτάκη  

Ε
πειδή είναι πάρα πολλές οι δια-

στρεβλώσεις και παρερμηνείες που 
έχουν γίνει σχετικά με την κληρο-

νομιά των «Έψιλον», παρουσιάζου-

με εδώ τις απαντήσεις του υπεύθυ-

νου του Ινστιτούτου «Αχάνα-Ιή» και συνεχιστή 
της μεγάλης παράδοσης της Ομάδος «Έψιλον 
Εφευρετών», Γεωργίου Πάλμου. 

Ποια είναι η αρχή δράσης της Ομάδας και 
ποιο το όνομα; 
Το όνομα είναι ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, η αρχή της δρά-

σης είναι την μεσοπαγετώδη εποχή, με κορύ-

φωση  περίπου το 9.800 – 9.600 π.Χ. όπου 
αρχαιολογικά στοιχεία για αυτή την περίοδο, 
για την ομάδα και τους Άτλαντες,  υπάρχουν 
σε βίντεο στην αποθήκη (υπάρχουν καταγε-

γραμμένα βίντεο, κοσμοδρόμια στην σημε-

ρινή κατάσταση, το Ιερό των ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΑΤ-

ΛΙΔΑ, ναοί της εποχής και ιπτάμενο μαχητικό 
σκάφος των ΑΤΟΡΑΝΤΩΝ. Φωτογραφία μεγά-

λη από το χείλος του ΚΟΣΜΟΔΡΟΜΙΟΥ ΧΑΡΑ 
με ανάγλυφο το κεφάλι του ΑΤΟΡΑ, περίπου 
150 μέτρα μεγαγλυπτά του ΔΙΟΣ, του ΔΙΟΝΥ-

ΣΟΥ, της ΤΗΣΙΦΟΝΗΣ, της ΑΡΙΚΤΟΥΣ, της ΜΕ-

ΓΑΙΡΑΣ, της ΜΟΡΑΣ, των ΚΥΡΩΝ, της ΛΑΜΙΑΣ, 
καθώς και διαφόρων άλλων ανθρωπόμορφων 
αλλά μη ανθρώπινων όντων. Πολύ υλικό από 
τις αποθήκες του ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ, φωτογραφίζε-

ται την εποχή του πολέμου με τον ΒΡΕΝΟ 
και τους ΓΑΛΑΤΕΣ, καθώς επίσης από τον 
τάφο του ΟΜΗΡΟΥ ο οποίος είναι ασύλλητος 
– στην νήσο ΤΑΦΟ ΤΗΛΕΒΟΙΔΩΝ – υπάρχουν 
στον χώρο στα ΣΑΝΣΚΡΙΤΙΚΑ και στα Ελληνικά 
ΝΕΠΑΛΙΝΗΣ και ΙΝΔΙΚΗΣ προελεύσεως όπως 
τα ΡΑΜΑΓΙΑΝΑ ΒΙΜΑΝΙΚΑΣ ΑΣΤΡΑ και λοιπά). 

Σε πόσες χώρες υπάρχει δράση της ομάδας;
Περίπου σε 200 χώρες και υπάρχει και παγκό-

σμιος χάρτης που στο ένα του χρώμα δείχνει 
τα 280 εκατομμύρια των Ελληνόφωνων που 
υπήρχαν κάποτε. Στο άλλο του χρώμα, δεί-
χνει τις δύο χιλιάδες μεγάλες Ελληνικές πό-

λεις και συνολικά τις δύο χιλιάδες εγκαταστά-

σεις. Προφανώς ο χάρτης είναι αποτέλεσμα 
της μοναδικής εργασίας συγκέντρωσης των  
Ελληνικών αποικιών – εγκαταστάσεων ανά 
τον κόσμο, αποτέλεσμα δουλειάς 48 ετών. 
Εμπεριέχει ελληνικά στοιχεία από Μπανγκλα-

ντές, Νεπάλ, Σικίμ, Μπουτάν, Χογκάϊντο, Μα-

δαγασκάρη, Χαβάη, Αρμενία, Τουρκία, Καζακ-

στάν και άλλες 128 χώρες. 

Ποιοι λαοί, αυτή την στιγμή, στηρίζουν την 
Ελληνοκεντρική αισθητική; 
Ουσιαστικά, καμία από τις 3.600 διαφορετι-
κές εθνότητες που υπάρχουν στον κόσμο 
με πάνω από 5.500 χιλιάδες διαλέκτους που 
όλες έχουν βάση την ΛΑΓΑ, στηρίζει την Ελ-

ληνοκεντρική αισθητική, πλην ΙΩΝΩΝ και ιδι-
αίτερα των ομάδων Α Ε και συνδέσμου Φίλων 

Ελληνοαραβικού Πολιτισμού. Εντυπωσιακή 
είναι η στάση των Τούρκων (ΤΟΥΡΑΝ) οι οποί-
οι επιβίωσαν ως έθνος εξαιτίας της Αθήνας 
και είχαν από το 5.000 π.Χ. μια αυτοκρατορία 
ΧΟΜΟΒΑΡΙΚΟΥ πολιτισμού με έντονα στοιχεία 
της ΟΥΡΑΛΟΑΛΤΑΙΚΗΣ ομοεθνίας, διότι οι συ-

γκεκριμένοι διεσώθησαν ως Έθνος από την 
Αθήνα. Μέχρι την εποχή του Αττίλα προσκυ-

νούσαν την ΑΣΑΝΑ και τον ΑΡΗ. 

Υπάρχει πρόγραμμα τελικής εξόντωσης των 
Ελλήνων και εξάλειψης των στοιχείων του 
Ελληνικού πολιτισμού; 
Υπάρχει, όντως, τέτοιο πρόγραμμα, το οποίο 
εκπονήθηκε περίπου το 12.000 π.Χ., ξαναδι-
αμορφώθηκε σε συνέδριο του 1897 με τίτλο 
τελική σφαγή, του οποίου η εφαρμογή έχει 
συρρικνώσει τον Ελληνισμό τα τελευταία 115 
έτη κατά 80%.
Καμία ελληνική πλειοψηφία δεν υπάρχει σή-

μερα στις 3.600 ελληνικές πόλεις και μεγά-

λα χωριά που υπήρχε ελληνική διαχείριση το 
1897 σε Βόρεια Αφρική, Αλεξάνδρεια, Μέση 
Ανατολή, Νότια Ιταλία, Νότια Γαλλία, Ανα-

τολική Ρωμυλία, Βόρειο Ήπειρο, Τουρκία, 
Οδησσό και λοιπές Ουκρανικές και Ρωσικές 

περιοχές κλπ., Ιδιαίτερα, χαρακτηριστικό εί-
ναι ότι σε έκθεση – απογραφή – του γαλλι-
κού στρατού το 1917 εμφανίζονται οι Άγιοι 
Σαράντα Χειμάρα και δεκάδες άλλες πόλεις 
της Βορείου Ηπείρου χωρίς Μωαμεθανικό 
πληθυσμό.
Επιδιώχθηκε, τελευταίως, η άλωση – εξαφά-

νιση του ελληνικού πληθυσμού των Σκοπίων, 
της Βορείου Ηπείρου, της Βορείου Κύπρου, 
της Μακεδονίας και της Θράκης με το σχέδιο 
ΜΠΟΥΛΓΚΡΑΒΙΑ, της Θράκης με το σχέδιο Φά-

ρος της Ανατολής, της Κρήτης με το κίνημα 
αυτόνομη Κρήτη κλπ.
Κακόβουλα σχέδια τα οποία τσάκισε η Ε και 
θα παρέμβει και για το ζήτημα της Κύπρου με 
το πρόγραμμα ΠΑΛΛΑΔΟΣ ΘΥΜΟΣ (ένα πρό-

γραμμα αποκατάστασης της Κυπριακής νομι-
μότητας και εφαρμογής των αποφάσεων του 
ΟΗΕ). 

Ποια η διαδοχή στην ηγεσία της Ε μετά τον 
JFK;
ΩΝΑΣΗΣ ΓΚΙΟΛΒΑΣ 1975 έως 2003, μετά το 
2003 τον Νοέμβριο διορίστηκε πενταμελές 
με άτομα Α. Η αποκάλυψη της αποθήκης έγι-
νε διότι διαπιστώθηκε προ 5 ετών ότι ήταν 

ήδη γνωστή στις Μυστικές Υπηρεσίες και σε 
γνωστό Έλληνα επιχειρηματία, άρα η από-

κρυψη της ύπαρξης της αποθήκης δεν θα 
αποσκοπούσε πουθενά σήμερα. Δεύτερη 
αποθήκη υπάρχει επί της οδού Μεσογείων 
στους Αμπελόκηπους. Ουσιαστικά η Ομά-

δα, πρωτοεμφανίζεται μετά τον πόλεμο με 
τους ΧΘΟΝΙΟΥΣ, στον οποίο πρωτοστάτησε ο 
Απόλλωνας και στην αρχή της συγκέντρωσης 
στρατευμάτων των Ατλάντων στην Φωκίδα, 
με σκοπό να χτυπήσουν το μόνο σημείο του 
πλανήτη που είχε μείνει ελεύθερο και που 
ήταν ο Ιωνικός χώρος, με κεντρικό σημείο την 
Ζέα η οποία ήταν σημείο συνάντησης για τον 
Ζευς, τον Χάρο στην Αθηνά, τον Απόλλωνα, 
την Αρτέμιδα. Ας σημειωθεί ότι τότε συμμε-

τείχε ο Απόλλων ο τρίτος, γιατί ο τέταρτος 
της ΛΑΤΟΥΣ εξ Σουηδίας εμφανίστηκε όπως 
φαίνεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα το 
1550 π.Χ. 
Ουσιαστικά, δηλαδή, η ομάδα ήταν μια συ-

σπείρωση πρώτης δημιουργίας του δεύτερου 
Δελφικού Μαντείου (8000 π.Χ.), η οποία ήταν 
αποτέλεσμα των συνθηκών που επικράτησαν 
από το 12.000 έως το 9.600 π.Χ. Τα οπλικά 
συστήματα της ομάδας είναι σε χρήση έως το 
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159 π.Χ. Χαρακτηριστική περίπτωση χρήσης 
των οπλικών συστημάτων φαίνεται στις μά-

χες Περσών και Γαλατών (Φωκικα Παυσανίας). 
Είναι απόλυτα αναγκαίο να σημειώσουμε μια 
λεπτομέρεια: Ενώ η χρήση των οπλικών συ-

στημάτων που έκανε ο Απόλλων με τους πο-

λεμιστές «ΑΥΤΟΝΩΟ» και «ΦΥΛΑΚΟ» μαζί με τις 
πολεμίστριες «ΒΑΛΑ». Αυτό που είναι ιστορικά 
γνωστό και εντυπωσιάζει είναι ότι την διαχεί-
ριση όλης της υπερτεχνολογίας των οπλικών 
συστημάτων αυτών, είχε το ιερό της Αθηνάς 
και όχι οι ιερείς του Απόλλωνα, όχι μόνο κατά 
την περίοδο αντιπαράθεσης με τους Άτλα-

ντες, 12.000 π.Χ. έως 9.600 π.Χ. αλλά και 
τους σύγχρονους χρόνους, όπως είναι η πε-

ρίοδος 500 π.Χ. έως 200 π.Χ. 
Γίνεται, φανερό, λοιπόν, ότι ουσιαστικά από 
τότε ως σήμερα η ομάδα Α του ιερατείου 
της Αθηνάς ήταν και είναι οι διαχειριστές 
των υπερόπλων των οποίων η προέλευση σε 
πολλές περιπτώσεις ξεπερνάει την ιστορία 
αυτού του κόσμου (είναι από άλλο κόσμο). 
Έτσι, βλέπουμε και σήμερα ουσιαστικά ότι 
η υπερτεχνολογία, η μη ανταγωνίσιμη, να 
βρίσκεται στα χέρια της ομάδας Α η οποία 
εξάλλου εκπαιδεύει από ηλικία 2 ετών έως 
17 «ΑΒΑΤΑΡΑΣ», δηλαδή άτομα – όπλα – τη-

λεψυχικές και κινητικές δράσεις. Και βέβαια, 
το πιο σημαντικό είναι ότι, από το 2003 τον 
Νοέμβριο η ΕΨΙΛΟΝ διευθύνεται από 5 άτομα 
Α, άρα ουσιαστικά λειτουργεί ως συνεταίρος 
ή και παράρτημα της ομάδας Α της Αθηνάς. 
Οι βασικοί στόχοι αυτή την στιγμή της ομάδας 
Α, που επηρεάζουν και την δράση κάποιων εκ 
των Ε είναι: Πρώτον, η επανασύσταση και του 
5 Α ή και του 6 Α (ΗΡΑΚΛΗΣ, ΑΡΗΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ, 
ΑΡΤΕΜΙΣ, ΑΘΗΝΑ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ).
Δεύτερον, η επιβίωση του Ελληνικού πολιτι-
σμού και απαραιτήτως του Ελληνικού Έθνους 
διότι οι κορυφαίοι διαχειριστές πρακτικά δεν 
θα μπορούσαν να είναι άλλης εθνότητας. 
Το Ελληνικό έθνος, ποτέ δεν αντιμετώπισε 
το μέγεθος του σημερινού κινδύνου, δηλα-

δή τα 200 εκατομμύρια των  Ελλήνων που 
απέμειναν από τα περισσότερα, που κάποτε 
συρρικνώθηκαν σταδιακά σε 25 περίπου εκα-

τομμύρια σε όλο τον κόσμο και στην πορεία 
τα εκατομμύρια αυτά, βρισκόμενα σε όλες 
τις Ηπείρους και σε πολλές πόλεις Ελληνικής 
πλειοψηφίας διαχείρισης οικονομικής και ελ-

ληνικής εκπαίδευσης απώλεσαν σε όλες – τις 
χώρες – την διαχείριση αυτών των περιοχών  
- πόλεων λόγω της εφαρμογής του Σιωνιστι-
κού προγράμματος, τελική σφαγή του 1897. 
Έτσι, απώλεσαν, πόλεις όπως η Οδησσός, η 
Αλεξάνδρεια, η Σαμψούντα, οι Άγιοι Σαράντα 
και άλλες περισσότερες από τρεις χιλιάδες 
πόλεις και μεγάλα χωριά σε Νότιο Ιταλία, Βό-

ρεια Αφρική, Μέση Ανατολή, Ανατολία (Τουρ-

κία) Ουκρανία, Ανατολική Ρωμυλία και κυρίως 
Βόρειο Ήπειρο. 
Πρόθεση της Ομάδας Ε είναι η ενίσχυση των 
γεννήσεων του ελληνικού έθνους και η ανά-

κτηση διαχείρισης περιοχών, με πρώτο ενδι-
αφέρον στην Βόρεια Κύπρο, την Κωνσταντι-
νούπολη, την Βόρειο Ήπειρο και τα Σκόπια. 
Για τους πολλούς που δεν ξέρουν, η δράση 

των Ελλήνων κατά καιρούς ήταν πολύ σημα-

ντική στο ΧΟΚΑΙΝΤΟ Ιαπωνίας, στην ΟΥΝΑΝ 
Κίνας, στους ΝΕΒΑΡ στο Νεπάλ, στην Μαδα-

γασκάρη, στην Αίγυπτο, στο Καζακστάν, την 
Αρμενία, φυσικά στην Ευρώπη, γενικά Νότια 
και Κεντρική Αμερική, ενώ αρχαιολογικές 
αποδείξεις υπάρχουν στην Βόρεια Αμερική 
για δράση του ΑΡΕΩΣ και της παρέας του, ιδι-
αίτερα στην περιοχή Σακραμέντο, 47.000 έτη 
π.Χ. στην Αυστραλία, 55 χιλιάδες χρόνια π.Χ. 
στο ΜΠΟΥΤΣΕΤΣΙ Ρουμανίας, Πολυνησία, ΜΕ-

ΛΑΝΗΣΙΑ, Βόρειο Πόλο και σε λοιπές περιο-

χές. Αποκαλύψεις κοσμογονικού, παλαιολιθι-
κού και νεολιθικού χαρακτήρα με σημαντικά 
αρχαιολογικά ευρήματα, έχει κάνει το Ινστι-
τούτο ΑΧΑΝΑ ΙΗ με αποτέλεσμα ο Άδωνις Γε-

ωργιάδης να δηλώσει, ότι αν τα στοιχεία αυτά 
τα οποία έχει δει παρουσιαστούν Ακαδημαϊκά 
ανατρέπεται τελείως η παγκόσμια ιστορία. 
Μέσα στους επόμενους στόχους της Ομάδας 
Ε είναι η αποκάλυψη του ιστορικού και μετα-

φυσικού μεγαλείου του Ελληνισμού με κορυ-

φαίο στοιχείο την διάσωση του ανθρωπίνου 
πληθυσμού του πλανήτη υπό του ΔΙΟΣ, τέσ-

σερις φορές, καθώς επίσης, την διάσωση της 
Ελευθερίας και του Πολιτισμού από τις μάχες 
που έδωσαν ΑΘΗΝΑ (ΑΤΛΑΝΤΕΣ), ΑΠΟΛΛΩΝ 
(ΧΘΟΝΙΟΙ), ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΜΕΛΑΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟ-

ΡΙΑ), ΙΩΝΕΣ (ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ), ΙΗΣΟΥΣ 
(ΕΒΡΑΙΟΙ). 
Μέσα στα προσεχή σχέδια της Ομάδας είναι 
πρόγραμμα εκπαίδευσης των απανταχού Ελ-

λήνων Παίδων ανά τον  πλανήτη με πρόγραμ-

μα, μέσω διαδικτύου, τα οποία παιδιά θα ενι-
σχύονται με προϊόντα, βιταμίνες, εκπαιδευτικά 
ΗΥ κλπ. ανά μήνα, λαμβάνοντας κάθε παιδί 
στο σπίτι του ένα κιβώτιο μεγέθους ένα επί 
ένα με το κατάλληλο υλικό για κάθε ηλικία.
Έχει παρατηρηθεί, δυστυχώς, ότι οι Έλληνες 
μετανάστες τέταρτης γενιάς, έχουν συνήθως 
απωλέσει την ικανότητά τους να μιλούν Ελ-

ληνικά, οι δε γάμοι είναι σε ποσοστό άνω του 
85% με άτομα άλλων εθνοτήτων. 
Συνεχίζουμε αυτό στους Έλληνες του εξωτε-

ρικού σε συνδυασμό με την συρρίκνωση του 
Ελληνισμού του εσωτερικού με μια επιδεί-
νωση των συνθηκών λόγω της εσκεμμένης 
οικονομικής εξέλιξης αλλά και της απελευθέ-

ρωσης ουσιαστικά της εισόδου μεταναστών, 
ώστε οδηγούμεθα σε μια αλλοίωση της σύν-

θεσης του πληθυσμού των κατοίκων της χώ-

ρας. Με αποτέλεσμα, εάν δεν αποκοπεί αυτή 
η εξέλιξη σε 20 χρόνια τα Αλβανικής και Νιγη-

ριανής καθώς και Τουρκικής καταγωγής άτομα 
θα είναι πολύ περισσότερα των Ελλήνων… 
Μας παρατήρησαν, ότι δίνουμε συνέντευξη, 
το οποίο δεν είναι συντακτικά ευδιάκριτο και 
σε γλώσσα διανοουμένων, εξαιρετικά δε ορ-

θογραφημένο… επ’ αυτού να πούμε ότι δεν 
ζούμε στην εποχή των 2.000 πατριωτών – ευ-

εργετών του Μετσόβου και δεν γνωρίζουμε 
κανέναν μεταξύ των ψευτοδιανοουμένων και 
των πλουσίων που να έχει πραγματικό ενδι-
αφέρον για αυτό το Έθνος και τον πολιτισμό 
του. Έτσι δίνουμε το υλικό αυτό σε αυτούς 
που αγωνίζονται με πάθος και αυτοθυσία, 
έχοντας πενιχρά μέσα! 
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Γράφει ο Δρ. Ησαΐας Κωνσταντινίδης 

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ «Ε.Ω.»: Επειδή πολλά λέγονται κι 
ακούγονται, αναδημοσιεύουμε σήμερα το 
παρακάτω άρθρο του κ. Ησαΐα Κωνσταντινί-
δη, που είχε δημοσιευθεί για πρώτη φορά στο 
φύλλο της «Ε.Ω.» της 28ης Οκτωβρίου 2011. 
Το άρθρο αυτό θέτει όψεις του ζητήματος περί 
«Έψιλον» που δεν είχαν ποτέ τεθεί έως τότε 
και διατηρεί και σήμερα την επικαιρότητά του] 

Π
ολλά και διάφορα έχουν γραφτεί 
κατά καιρούς για την περιβόητη 
Ομάδα Έψιλον. Άλλα από αυτά 
είναι σοβαρά πράγματα, τα οποία 
– έστω και με τη μορφή «κωδικο-

ποιημένων» κειμένων – δίνουν μια εικόνα της 
θρυλικής αυτής οργάνωσης και άλλα είναι 
εντελώς γελοία, που προκαλούν άλλοτε τα 
ειρωνικά σχόλια και άλλοτε τον προβληματι-
σμό των αναγνωστών σχετικά με την ψυχολο-

γική κατάσταση του συγγραφέα!... 
Πάντως, γεγονός παραμένει ότι οι μέχρι τώρα 
αναφορές στην Ομάδα Έψιλον, είτε από κά-

ποια βιβλία και άρθρα είτε από τηλεοπτικές 
εκπομπές, μάλλον περιέπλεξαν περισσότερο 
την κατάσταση, κάνοντας το πολύπλοκο αυτό 
θέμα ακόμα πιο πολύπλοκο... 
Στο παρόν κείμενο δεν θα προβούμε σε τε-

τριμμένες γνώσεις περί της Ομάδας Έψιλον, 
που έχουν και άλλοτε ειπωθεί και κουράζουν 
πλέον τον αναγνώστη. Αυτό που θα επιχειρή-

σουμε να κάνουμε είναι η αποκλειστικά δική 
μας εμπειρία σχετικά με το εν λόγω θέμα, 
αυτά δηλ. που περιέπεσαν στην αντίληψή 
μας στη διάρκεια των ερευνών που κάναμε τα 
προηγούμενα χρόνια σε διάφορους τομείς. Να 
σημειώσουμε δε εδώ απαραίτητα ότι (τυχαία 
άραγε;) όλα όσα ζήσαμε και ακούσαμε για την 
περίφημη αυτή οργάνωση έγιναν χωρίς εμείς 
να το προκαλέσουμε και χωρίς εμείς να επιδι-
ώξουμε καμία απολύτως επαφή ή άλλη σχέση 
μαζί της! Ήταν δηλ. εντελώς συμπτωματικά 
και στο παρόν κείμενο θα κάνουμε στα εν 
λόγω γεγονότα μία πρώτη αναφορά. 
Κάποτε, περί τα τέλη του 2001 ή τις αρχές 
του 2002 (περίπου 10 χρόνια πριν), συνομι-
λούσαμε σε χώρα του εξωτερικού με ισχυρό 
παράγοντα του διεθνούς παρασκηνίου. Η συ-

νομιλία μας αυτή αφορούσε διάφορα θέματα 
εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων, 
πάντα με φόντο το πλούσιο παρασκήνιο που 
παιζόταν (και) τον καιρό εκείνο. Ξαφνικά ο – 
διόλου τυχαίος – ξένος συνομιλητής μας... 
έκανε αναφορά (εντελώς απρόσμενα και από 
μόνος του!) για την Ομάδα Έψιλον!!! Ήταν 
σίγουρα το τελευταίο που αναμέναμε, πόσο 
μάλλον που εκείνον τον καιρό, χωρίς να 
απορρίπτουμε εξολοκλήρου την ύπαρξή της, 
εν τούτοις αντιμετωπίζαμε με σκεπτικισμό την 
εν λόγω οργάνωση... 
Χωρίς λοιπόν να προκληθεί από τον γράφοντα 
και χωρίς άλλη εξωτερική αιτία ο συγκεκριμέ-

νος άνθρωπος των διεθνών κυκλωμάτων, που 
μέσα από «αόρατα γρανάζια» κινούν τον κό-

σμο, μας ανέφερε για την Ομάδα Έψιλον τα 

παρακάτω συγκλονιστικά. Ότι η Ομάδα Έψιλον 
όχι μόνο δεν αποτελεί καθόλου μυθοπλασία, 
αλλά ΥΠΑΡΧΕΙ! Και μάλιστα «αυτοί» αναζητούν 
εναγωνίως πληροφορίες και γενικά οτιδήποτε 
υπάρχει για την ελληνική αυτή μυστική οργά-

νωση, με σκοπό να τη νοθεύσουν και να την 
καταστρέψουν!... Τέλος, μας είπε ότι ενδεχο-

μένως η Ομάδα Έψιλον να σχετίζεται με τις... 
ελληνικές ένοπλες δυνάμεις! 
Όπως κανείς εύκολα μπορεί να αντιληφθεί ο 
γράφων περιέπεσε σε έκπληξη, διότι με τα 
όλα όσα ανέφερε το παραπάνω άτομο (που 
διακρίνεται για τη σοβαρότητα και την ακρί-
βεια των λεγομένων του, αλλά και για την 
άριστη ενημέρωση που έχει «από μέσα») ανα-

τρεπόταν στην αντίληψή μας μία ολόκληρη 
κοσμοθεωρία, η οποία ήθελε την Ομάδα Έψι-
λον περίπου «ανύπαρκτη», ένα «φάντασμα», 

«γέννημα αρρωστημένης φαντασίας»... 
Πέρασαν τα χρόνια και το φθινόπωρο του 2010 
εκδόθηκε το έργο του καθηγητή Δημήτρη Κι-
τσίκη «Εθνικομπολσεβικισμός, πέραν του φα-

σισμού και του κομμουνισμού». Η εισαγωγή 
αυτού του βιβλίου δεν ήταν παρά η εκλαϊ-
κευμένη σύνοψη της διδακτορικής διατριβής 
μας [Isaiah Constantinides: “The Eurasian 
Philosophical Stratagema”, University of Sofia, 
17.12.2008], που αφορούσε τον ευρασιανι-
σμό-εθνικομπολσεβικισμό της Ρωσίας, δηλ. 
τις ρίζες του σύγχρονου ρωσικού εθνικισμού 
και του πανσλαβισμού, καθώς και τις μελλο-

ντικές τους προοπτικές (για το ίδιο θέμα βλ. 
και πρώτο θέμα της «Ε.Ω.», το Σάββατο 15 
Οκτωβρίου 2011). Στο κείμενο αυτό αναφε-

ρόμασταν, μεταξύ άλλων, και στον θρύλο του 
Ευρασιάτη ηγέτη του μέλλοντος, που κάποιοι 

εκκλησιαστικοί κύκλοι ταυτίζουν ακόμα και με 
τον... Αντίχριστο! 
Πώς όμως συνδέεται το παραπάνω κρίσιμο σί-
γουρα θέμα με την Ομάδα Έψιλον; Να η αφή-

γησή μας περί τούτου. Δεν πέρασαν λοιπόν 
παρά μερικές ημέρες μετά την κυκλοφορία 
του ως άνω βιβλίου και συγκεκριμένο άτομο-
πολύ αξιόλογος επιστήμονας μας αναζήτησε 
επιμόνως για να συζητήσει μαζί μας για τα όσα 
αναφέρουμε στην εισαγωγή του έργου του 
καθηγητή Κιτσίκη. Μάλιστα έδειξε ότι βιαζό-

ταν, με τρόπο μάλλον ασυνήθιστο, λέγοντας 
ότι του προκάλεσε μεγάλη εντύπωση το κεί-
μενό μας αυτό, που το βρήκε άκρως ενδιαφέ-

ρον! Τελικά δεχτήκαμε να γίνει αυτή η συνά-

ντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε και είχαμε 
μια όντως πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. 
Μα η συζήτησή μας αυτή θαρρείς και έντε-
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χνα διατηρούταν από τον συνομιλητή μας 
συνεχώς στα περί της μυστηριώδους «κρυφής 
αδελφότητας», για την οποία κάνουμε σαφώς 
υπαινικτικό λόγο στο περί ευρασιανισμού και 
εθνικομπολσεβικισμού κείμενό μας. Τότε, σε 
κάποια στιγμή, ο ευρυμαθής και ευγενέστατος 
συνομιλητής μας, μας ρώτησε: «Πιστεύετε, κ. 
Κωνσταντινίδη, ότι υπάρχει Ομάδα Έψιλον; 
Μήπως αυτή είναι η Μυστική Αδελφότητα που 
επικαλείστε στο κείμενό σας»;... 
Δώσαμε μια απάντηση στον εκλεκτό μας συ-

νομιλητή, στον οποίο όμως ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΑΜΕ 
το προ δεκαετίας περίπου περιστατικό, και κα-

τόπιν η κουβέντα πέρασε και σε άλλα θέματα, 
που αμφότεροι αναπτύξαμε και σχολιάσαμε. 
Πάντως από την όλη εικόνα του συνομιλητή 
μας αυτού, καθώς και από τα λεχθέντα στον 
μεταξύ μας διάλογο, βγάλαμε το συμπέρασμα 
ότι πρόκειται για όντως αξιόλογο νέο Έλληνα 
ερευνητή, που δεν πρέπει να είναι κάποιο τυ-

χαίο πρόσωπο και ότι οι γνώσεις του πάνω σε 
διάφορα ζητήματα νευραλγικής φύσης είναι 
αρκετά βαθιές και προχωρημένες. 
Δεν πέρασαν παρά λίγες μόλις εβδομάδες 
μετά την ως άνω συνάντηση και κουβέντα μας 
και στα χέρια μας έπεσε ένα κείμενο με... τις 
υπογραφές από κάτω μελών της Ομάδας Έψι-
λον!!! Βέβαια, εμείς παγίως διατηρούμε σοβα-

ρές επιφυλάξεις για την αληθινότητα και, εν 
γένει, τη σοβαρότητα παρομοίων κειμένων 
κτλ. Με έκπληξη όμως είδαμε ότι ένα από τα 
ονόματα που κοσμούσαν την εν λόγω «προ-

κήρυξη» ήταν κι αυτό του προαναφερθέντος 
συνομιλητή μας!!! Απίστευτο; Τυχαίο; Ηθελη-

μένο; Κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά. 
Πάντως, γεγονός παραμένει ότι η μελέτη μας 
περί ευρασιανισμού-εθνικομπολσεβικισμού 
και ιδιαίτερα η αναφορά μας στον θρύλο του 
Ευρασιάτη ηγέτη του μέλλοντος προκάλεσε 
φοβερές συζητήσεις στα «άδυτα των αδύτων»! 
Η δε παραπάνω συνάντηση πραγματοποιήθη-

κε προφανώς για να «δει» ο ως άνω μυστικός 
κύκλος Ελλήνων τι ακριβώς γνωρίζουμε για το 
όλο θέμα... Αυτές τουλάχιστον τις διαπιστώ-

σεις κάναμε μετά απ’ όλα τα παραπάνω. 
Αναζητεί λοιπόν η δομή εκείνη, που είναι ευ-

ρύτερα γνωστή ως Ομάδα Έψιλον, τον ηγέτη 
της; Είναι άραγε αυτός ο ηγήτορας που ανα-

μένει με αγωνία αυτές τις κρίσιμες ώρες ο 
ελληνισμός, για να δημιουργήσουμε τον πα-

νελληνισμό και να φτάσει το ελληνικό έθνος 
και πάλι στη δόξα και τη νίκη; Εμείς στο παρόν 
έχουμε να πούμε μόνο ετούτο: είναι βέβαιο 
ότι οι γνωρίζοντες ξέρουν πολλά! Και βέβαια 
από τα δύο παραπάνω εντελώς συμπτωματικά 
(ή μήπως όχι;) συμβάντα συνεπάγεται ότι αυτό 
που εδώ και δεκαετίες φώναζε ο αείμνηστος 
Γιάννης Φουράκης, ότι δηλ. η Ομάδα Έψιλον 
ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ, δεν απέχει και πολύ απ’ την πραγ-

ματικότητα! Πόσο μάλλον που η πατρίδα ανα-

μένει Εκείνον που Πρέπει, που την πιο κρίσιμη 
ώρα θα ξεπροβάλλει εντυπωσιακά και θα πει 
με φωνή στεντόρεια: «Δεν αναγνωρίζω κανέ-

ναν θεσμό, διότι ο μόνος θεσμός είναι ο Λαός! 
Και Εγώ είμαι η αντανάκλαση του Λαού μέσα 
στον καθρέφτη»!... 
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Γράφει ο Ελευθέριος Αργυρόπουλος 
Μαθηματικός 
 

Ό
πως γίνεται γνωστόν, δια της 
επομένης ισοψηφίας, ο κύριος 
σκοπός της ομάδος Ε, πρέπει να 
είναι η προστασία της Ελληνικής 
ακεραιότητας. Τούτο, βεβαίως 

δεν σημαίνει ότι πρέπει να επαναπαυόμεθα, 
αλλά να είμεθα πάντοτε έτοιμοι προς δράσιν. 
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ Ε = 2408
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ = 
2408 
Ο Αλέξανδρος Ωνάσης είναι υιός και μαθητής 
του Αριστοτέλους Ωνάση, θα μας θυμίσει το 
παράδειγμα του Αλεξάνδρου, ο οποίος υπήρ-
ξε μαθητής του Αριστοτέλους. Ανατρέχοντας 
εις την αρχήν της δεκαετίας του 1970, συ-
γκεκριμένα το έτος 1973, θα παρατηρήσουμε 
ακόμη, ότι ο Αλέξανδρος Ωνάσης εδολοφονή-
θη από το καλώς προσχεδιασμένον αεροπορι-
κόν «ατύχημα», όπως και διά των συναρίθμων 
φαίνεται, ότι ο μέγας Αλέξανδρος δηλητηριά-
σθηκε εις την Βαβυλώνα 2296 έτη πριν, από 
τον θάνατο του Αλεξάνδρου Ωνάση, δηλαδή 
το έτος 323π.Χ. Αμφότεροι απεβίωσαν περί-
που ένα και ήμισυ έτη προ του θανάτου και 
διδασκάλου αυτών. Η οικουμενική Δελφική 
ένωσις, ήτο μία οργάνωσις, δια της οποίας ο 
Ωνάσης ήθελε να προβάλει τα Δελφικά ιδεώ-

δη και την σημασίαν του Δελφικού ε. 
Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΝΑΣΗΣ = Η ΔΕΛΦΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ 
= 1850 
Το λεξαριθμικόν άθροισμα της φράσεως νήσοι 
Φόκλαντ είναι το ίδιον με εκείνο της φράσεως 
το σχέδιο, γεγονός που δεικνύει ότι οι άνθρω-

ποι της ομάδος Ε, είχαν ένα μυστικόν και πολύ 
σοβαρόν σχέδιον, το οποίο δυστυχώς δεν 
υλοποιήθηκε. 
ΝΗΣΟΙ ΦΟΚΛΑΝΤ = ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ = 2782
Η ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΨΙΛΟΝ = ΜΙΑ 
ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣΛΑ = 2782 
 Δεν είναι άλλωστε τυχαίον και το γεγονός της 
ισοψηφίας μεταξύ των φράσεων των Φώκλαντ 
και εργαστήριον των Ε. Πράγματι, ο αριθμός 
2002 το αποδεικνύει: 
ΤΑ ΦΩΚΛΑΝΤ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΩΝ Ε = 2002 
Εάν η λέξις Φώκλαντ γραφεί με όμικρον, τότε 
γράφοντας την φράσιν οι νήσοι Φόκλαντ, δι-
απιστώνουμε ισοψηφία με την φράσιν ζήτω η 
Ελλάς και με την γενικήν του ονόματος Δελ-
φοί, μία περιοχή που έχει άμεσον και σημαντι-
κήν σχέσιν με την ομάδαν Ε. 
ΟΙ ΝΗΣΟΙ ΦΟΚΛΑΝΤ = ΖΗΤΩ Η ΕΛΑΣ = ΔΕΛ-
ΦΩΝ = 1389 
Ακόμη, θα παρατηρήσουμε ότι το όνομα Φό-
κλαντ είναι ισόψηφον με την λέξιν μυστικά, 
γεγονός που ενισχύει τα ανωτέρω γραφόμενα 
περισσότερον. 
ΦΟΚΛΑΝΤ = ΜΥΣΤΙΚΑ = 971 
Μία από τις χώρες που είχε ζήσει ο Αριστοτέ-
λης Ωνάσης, και μάλιστα πριν ακόμη φθάσει 
νε έχει την μεγάλην οικονομικήν δύναμιν, ήτο 
και η Αργεντινή. Η Αργεντινή είναι μία χώρα 
φιλική προς την Ελλάδα και έχει λεχθεί ότι η 
συνεργασία του Ωνάση με τον στρατηγό Νι-

κολαΐδην, είχε μεγάλην σημασίαν διά την δι-
άρθρωσιν της ομάδος Ε. Η επιπλέον ισοψηφία 
της φράσεως ο Ωνάσης εις την Αργεντινήν με 
την φράσιν ο πράκτωρ της ΚΥΠ, φαίνεται να 
συσχετίζει την δράσιν της τότε ΚΥΠ με τις εκεί 
δραστηριότητες σημαντικών μελών της ομά-
δος Ε. 
Ο ΩΝΑΣΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΝ = 2479
ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΨΙΛΟΝ = 2479
Ο ΠΡΑΚΤΩΡ ΤΗΣ ΚΥΠ  = ΤΟ ΕΨΙΛΟΝ ΤΟ ΕΝ 
ΔΕΛΦΟΙΣ = 2479 
Η συνεργασία του Ωνάση με τον Νικολαΐδην, 

φαίνεται να οδήγησε εις την δημιουργίαν του 
μυστικού εργαστηρίου της ομάδος Ε εις τα 
Φώκλαντ και εις την παγκόσμιον αναβίωσιν 
της Δελφικής ιδέας. 
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΩΝΑΣΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ = 2271
ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΔΕΛΦΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ = ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΦΩ-
ΚΛΑΝΤ = 2271 
Ο οικονομικώς πανίσχυρος Αριστοτέλης Ωνά-
σης είχε ένα όνειρον. Ήθελε να κάνει την 
Ελλάδαν υπερδύναμιν και να την φέρει εις το 
σημείον που της αξίζει. Εγνώριζε διά το Ε1 των 
Δελφών και ο ίδιος ήταν από τους πρωτεργά-

τες της ιδρύσεως της ομάδος Ε και της Οικου-
μενικής Δελφικής Ενώσεως. Επίσης, ήταν και 
ο ιδρυτής της Ολυμπιακής αεροπορίας. Η δια 
των ελληνικών χαρακτήρων καταγραφή της 
φράσεως the founder of Olympic Airlines, ισο-
ψηφεί με το όνομα Αριστοτέλης Ωνάσης και 
με δύο ακόμη σχετικές φράσεις: 
Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΩΝΑΣΗΣ = Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ 
ΔΕΛΦΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ = 2253
Η ΕΠΙΚΟΔΟΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΨΙΛΟΝ = 
2553
ΔΕ ΦΑΟΥΝΤΕΡ ΟΒ ΟΛΥΜΠΙΚ ΕΡΛΑΪΝΣ = 2552 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ = 1597
ΤΟ ΔΕΛΦΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΝ ΠΕΔΙΟΝ = 1597 
Έχει λεχθεί ότι ο Γκιόλβας είχε μελετήσει και 
αποκωδικοποιήσει ορισμένα κείμενα του Αρι-
στοτέλους, τα οποία είχαν αποτελέσει πηγήν 
εμπνεύσεως διά τις εφευρέσεις του σε διάφο-
ρους τομείς. Τι άλλο είχε ανακαλύψει αυτός ο 
Έλλην επιστήμων και ποίος έχει σήμερον το 
αρχείον των εφευρέσεών του εις το οποίον 
φαίνεται το μεγάλον εύρος των πεδίων ερεύ-
νης με το οποίον είχε ασχοληθεί: 
ΟΠΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΙΟΛΒΑ = 
3188
Η ΑΛΥΣΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΕΣΤΙΝ = 3188
Η ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ = 
3188
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ = 3188 
Εις τον ίδιον Έλληνα εφευρέτη αποδίδεται και 
η δημιουργία του οπλικού συστήματος Άρτε-
μις, το οποίον αρχικώς ήτο κρυπτόν των Ε. ο 
λόγος, γνωρίζει τα πάντα: 
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΤΕΜΙΣ = ΚΡΥΠΤΟΝ ΤΩΝ Ε = 
2175 
Το ύπατον συμβούλιον των Έψιλον θα δώσει 
οδηγίες και εντολές εις την στρατιωτικήν ηγε-
σίαν όταν θα λάβει χώραν ο έσχατος πόλεμος 
μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, όπως φαίνεται 
από την ισοψηφία των δύο ακολούθων φρά-
σεων διά του αριθμού 4188. 
ΥΠΑΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΕΨΙΛΟΝ = 4188
Ο ΕΣΧΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΤΟΥΡΚΙΑΣ = 4188 
Διά της τελευταίας ισοψηφίας που ακολουθεί, 
το ύπατον συμβούλιον των Έψιλον φαίνεται 
να γνωρίζει και να κατέχει κάποιο σημαντικόν 
μυστικόν των Ελευσινίων μυστηρίων. Πράγμα-
τι: 
ΤΟ ΥΠΑΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΕΨΙΛΟΝ = 4558
ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ = 4558 
Εκ των ανωτέρω, συνάγεται ότι όπου δεν δύ-
ναται να ορά ο ανθρώπινος οφθαλμός, ο Έλ-
λην λόγος έχει την ικανότητα να ορά και να 
γνωρίζει. Άλλωστε, δεν είναι τυχαία και η ισο-
ψηφία που ακολουθεί: 
Και Θεός ην = Λόγος = 373 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τον συγγρα-
φέα και τα έργα του, υπάρχουν στην ιστοσελί-
δα του www.lexarithmos.com, καθώς και στο 
τηλέφωνο 6938-022709. 

Δια της ισοψηφίας που ακολουθεί, φαίνεται 
ότι πρέπει να υπήρχαν κάποια μυστικά όπλα 
των Ε εις την νήσον Σκορπιός, ή τουλάχιστον 
τα σχέδια κάποιων όπλων, που είχαν σκοπόν 
να δημιουργήσουν. Άλλωστε, είναι εγγονός, 
ότι το όνομα σκορπιός δεν είναι τυχαίον. 
ΥΠΕΡΟΠΛΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΨΙΛΟΝ = 2524
Η ΝΗΣΟΣ ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ = 2514 
Η Ελλάς ευρίσκεται σε μίαν θέαν υψίστης 
γεωστρατηγικής σημασίας. Το γεγονός της 
δημιουργίας και της εγκαταστάσεως των βά-
σεων ξένων δυνάμεων, βεβαίως και δεν είναι 
τυχαίον, αλλά προσχεδιασμένον διά την εκμε-
τάλλευσιν των δυνατοτήτων του Ελλαδικού 
χώρου. Η χώρα μας, μετά την διακήρυξιν της 
επαναστάσεως του 1821, υποφέρει από την 
μεγάλην μάστιγαν των περισσοτέρων πολι-
τικών που την κυβερνούν, με την υπόδειξιν 
ξένων δυνάμεων και εχθρικών προς τις θέσεις 
των ελληνικών συμφερόντων. Τις τελευταίες 
δεκαετίες, έχουν οδηγήσει την Ελλάδαν σε 
μίαν υπερχρέωσιν των Ελλήνων σε ιδιωτικόν 
και δημόσιον τομέαν. Οι πλουτοπαραγωγικές 
πηγές της χώρας μας είναι τεράστιες, όπως 
έχει αποδειχθεί εις ξηράν και θάλασσαν. Το 
γεγονός τούτον αποσιωπήται και τούτον έχει 
ως αποτέλεσμα την μεγάλην οικονομικήν δυ-
σπραγίαν του έθνους και τον υπερδανεισμόν. 
Ο σκοπός της ομάδος Έψιλον είναι η παύσις 
των αχρήστων πολιτικών και η επαναφορά των 
αρίστων, διότι εις αυτούς και μόνον αρμόζει η 
διακυβέρνησις του κράτους (άριστοι = ιστορία 
= πατρίς = κράτος = 691), προκειμένου να 
επέλθει η αναμενομένη πλήρης αξιοποίησις 
απάντων των οικονομικών πλουτοπαραγωγι-
κών πηγών της Ελλάδος, με αποτέλεσμα την 
ευημερία και την οικονομικήν ευπορίαν της 
Ελλάδος. 
ΣΚΟΠΟΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΨΙΛΟΝ = 1890
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ = 
1890 
Έχει αναφερθεί από ορισμένους ερευνητάς, 
ότι η ομάς Ε έχει ή είχε (είχε = έχει = 620) εις 
την κατοχήν της μυστικά οπλικά συστήματα, 
τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε κατάστασιν 
εκτάκτου ανάγκης έναντι των εχθρών ημών. 
Είναι ακόμη πιθανόν, η δράσις αυτών να συ-
σχετισθεί και με την τριχοτόμησιν της Τουρ-
κίας. 
ΜΥΣΤΙΚΑ ΟΠΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ = ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ = 2632
Η ΤΡΙΧΟΤΟΜΗΘΕΙΣΑ ΤΟΥΡΚΙΑ = 2632 
Η πεντάς των εκλεκτών, αποτελεί το ύπατον 
συμβούλιον των Ε. Σε αυτήν εκτός από αν-
θρώπους με πολύ μεγάλην οικονομικήν δύ-
ναμιν, ανήκει τουλάχιστον ένας επιστήμων, 
του οποίου οι γνώσεις και ικανότητες είναι 
αναγκαίες διά την δράσιν αυτής. Αυτοί απο-
τελούν την μυστικήν Δελφικήν ομάδαν, που 
θα δώσει την υστάτη μάχη διά την αναβίωσιν 
του έθνους, το οποίον ομοιάζει με το ιερόν 
πτηνόν του φοίνικος. Το ρηθέν «Αθάνατος 
εστίν ο Φοίνιξ ο ιερός, όστις εκ της κόνεώς 
του αναγεννάται» είναι σχετικόν με την δράσιν 
των Έψιλον και έχει μεγάλην σημασίαν. Τού-
τος είναι και ο λόγος που έχουμε την σχετικήν 
ισοψηφίαν κόνις + κόνις = φοίνιξ = 700, όπως 

και την ισοψηφίαν άφτερ = τέφρα = φτερά = 
906, οι οποίες δηλώνουν πλήρη συμφωνία με 
τα ανωτέρω. 
ΠΕΝΤΑΣ ΕΚΛΕΚΤΩΝ = ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΕΛΦΙΚΗ 
ΟΜΑΣ = 1866
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ Ε = ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΥΠΕΡΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ = 1866
Η ΥΣΤΑΤΗ ΜΑΧΗ = ΥΠΕΡΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ = 1866 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ισοψηφία με-
ταξύ των φράσεων οι πέντε εκλεκτοί και ο 
Πούτιν, διά της οποίας δηλώνεται ευκρινώς, 
ότι το ύπατον συμβούλιον των Ε, ευρίσκε-
ται σε επικοινωνίαν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν 
με τον οποίον ως γνωστόν ο τέως πρωθυ-
πουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε κά-
νει ορισμένες σημαντικές και συμφέρουσες 
προς το έθνος συμφωνίες. Επιπλέον, με τον 
αριθμό 980 ισοψηφεί και ένα ακόμη πολύ 
σημαντικόν όνομα, που αγωνίζεται υπέρ των 
ιδανικών του έθνους, εις το οποίον απλώς 
θα αποδώσω τον σχετικόν κωδικών αριθμόν 
235507080704003070200. 
Ο ΠΟΥΤΙΝ = ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚΛΕΚΤΟΙ = 980 
Μία από τις προφητείες του Κοσμά του Αιτω-

λού, ομιλεί διά την τριχοτόμησιν της Τουρκί-
ας. Το έτος 1922 με τον ξεριζωμόν των Ελ-
λήνων της Σμύρνης, έλαβαν χώρα αποτρόπαια 
εγκλήματα, τα οποία σήμερον όχι μόνον δεν 
αναφέρονται, αλλά και αποκρύπτονται επι-
μελώς. Η τριχοτόμησις της Τουρκίας, η οποία 
συμφώνως με την προφητείαν του Κοσμά 
του Αιτωλού αναμένεται να συμβεί, θα είναι 
η τιμωρία δια την τραγωδίαν της Σμύρνης και 
όλων των άλλων Ελληνικών εδαφών, που σή-
μερον είναι παρανόμως κατεχόμενα από τους 
εχθρούς του Ελληνισμού. Επίσης, η συγκέ-
ντρωσις των εκλεκτών και των αξίων Ελλήνων 
εις το τάγμα των εκλεκτών είναι ένας από 
τους σκοπούς των Έψιλον όπως αυτό δηλώ-

νεται εις την σελίδαν 9 της επιστολής αυτών. 
Η ομάς των πέντε εκλεκτών γνωρίζει άκρως 
απόρρητα μυστικά, τα οποία προέρχονται από 
τον χώρον του Ελλανίου Απολλωνείου φωτός 
και θα χρησιμοποιηθούν όταν χρειασθεί. 
ΟΜΑΣ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ = ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟΝ ΦΩΣ 
= 2696
ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΤΟΝ ΚΡΥΠΤΟΝ = 2696 
Η προστασία των Ελλήνων και της πάσης φύ-
σεως των Ελληνικών συμφερόντων, είναι και 
θα είναι σχετιζόμενη με τους σκοπούς της 
ομάδος Έψιλον. Το όπλον διά την προάσπισιν 

των Ελληνικών εδαφών και υδάτων, είναι πι-
θανός να έχει κατασκευασθεί και να είναι κα-
λούμενον ως «φωτοδέσμη πλάσματος». Ορι-
σμένοι σχετικοί ερευνηταί, αναφέρουν ότι ο 
Γκιόλβας είχε καταφέρει να αποκωδικοποιήσει 
εδάφια του Αριστοτέλους. Τούτον, δηλώνεται 
ευκρινώς και διά της ακολούθου ισοψηφίας: 
ΦΩΤΟΔΕΣΜΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ = ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ = 2849
Ο ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΣ = 2849 
Το ιδανικόν σημείον αναπαύσεως του Ωνάση, 
ήτο η νήσος Σκορπιός εις την Λευκάδαν. Όπως 
φαίνεται από την ισοψηφίαν που ακολουθεί ο 
Σκορπιός δεν πρέπει να ήταν μόνον σημείον 
αναψυχής, αλλά και το κέντρον αποφάσεων 
διά τα ανώτερη μέλη της ομάδος Ε. Η ημερο-
μηνία 21 Απριλίου 1967, φαίνεται να έχει σχέ-
σιν με την επάνοδον κάποιων εκλεκτών εις 
την περιοχήν, η οποία ευρίσκεται πλησίον της 
Ιθάκης και την πολιτικήν δράσιν ορισμένων 
Ελλήνων διά την αποκατάστασιν της διασα-
λευθείσης τάξεως. Σήμερον, η Ελλάς αναμέ-
νει την επάνοδον του «Οδυσσέως», προκειμέ-
νου να δοθεί ένα τέλος εις την εκμετάλλευσιν 
του Ελληνικού λαού από τους μνηστήρες πο-
λιτικούς. 
Ο ΩΝΑΣΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΣΚΟΡΠΙΟΣ = 3030
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΨΙΛΟΝ = 3030
ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗΝ = 
3030
ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗ-
ΚΟΝΤΑ ΕΠΤΑ = 3030
ΕΚΛΕΛΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ = 3030 
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που συσχετίζουν τον 
εφευρέτη Γεωργίου Γκιόλβα με την ομάδα 
Έψιλον. Οι λεξάριθμοι εις την περίπτωσιν ταύ-
την διά του αριθμού 1527, μέσω της ισοψηφί-
ας του ονόματος του Γεωργίου Γκιόλβα με την 
φράσιν αντίρροπα έψιλον συμφωνούν. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΟΛΒΑΣ = ΑΝΤΙΡΡΟΠΑ ΕΨΙΛΟΝ = 
1527 
Ορισμένες από τις εφευρέσεις του Γεωργί-
ου Γκιόλβα, έχουν σχέσιν με την παραγωγήν 
ενέργειας από ήπιες και φιλικές προς το πε-
ριβάλλον μορφές. Παρότι είχαν προταθεί σε 
πολιτικά πρόσωπα από τον ίδιον κατά το πα-
ρελθόν, δεν έχουν ακόμη εφαρμοσθεί, προ-
φανώς διά λόγους που έρχονται σε αντίθεσιν 
με τα διεθνή καρτέλ μεγάλων οικονομικών 
συμφερόντων. 
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΟΛΒΑΣ = ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 
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ÃñÜöåé ï
Äñ. ÇóáÀáò 
Êùíóôáíôéíßäçò 

Ì
üíï ðíåõìáôéêÜ ôõöëïß ðéá
äåí ìðïñïýí íá äïõí ôï
ðñïöáíÝò: üôé ðëçóéÜæïõ-
ìå óôçí ¿ñá-×, üôé Ýñ÷åôáé
ç ÌåãÜëç ÓôéãìÞ, Ýðåéôá á-

ðü ôçí ïðïßá ÔÉÐÏÔÁ ðéá äåí èá åßíáé ôï ß-
äéï ìå ðñéí! ¼ôé ïé "ðáñáäïóéáêïß" èåóìïß
ôçò ãåíéÜò ìáò êáôáññÝïõí ìå ðÜôáãï êáé
ìéá åíôåëþò íÝá ðñáãìáôéêüôçôá îåðåôÜ-
ãåôáé ðÜíù óôïí ðëáíÞôç ìáò. Ç ÍÝá Ðá-
ãêüóìéá ÔÜîç áðÝôõ÷å ïéêôñÜ· ïé ßäéïé ïé
ëáïß ôïõ êüóìïõ ôïýôïõ ôçí áðÝññéøáí
êáé ôþñá ôçò äåß÷íïõí ôçí Ýîïäï èáíÜ-
ôïõ. ¼ìùò ôï ößäé åßíáé ðéï åðéêßíäõíï ü-
ôáí øïöÜåé! Ôüôå, ìçí Ý÷ïíôáò ðéá ôßðïôá
íá ÷Üóåé, èÝëåé íá ïäçãÞóåé ìáæß ôïõ óôçí
êüëáóç êáé ôï èýìá ôïõ… ¸ñ÷ïíôáé áðß-
óôåõôåò êáôáóôÜóåéò êáé ìåñéêïß óôçí Åë-
ëÜäá áó÷ïëïýíôáé áêüìç ìå ðñüóùðá
öáéäñÜ, üðùò ï ÁëÝîçò Ôóßðñáò Þ ï Êõ-
ñéÜêïò ÌçôóïôÜêçò! 

Óýííåöá ðïëÝìïõ ìáæåýïíôáé ëïéðüí
ðÜíù áðü ôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ìáò,
ôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÁíáôïëéêÞò Ìåóïãåßïõ,
ç ïðïßá åäþ êáé êáéñü áðïôåëåß ôï åðßêå-
íôñï ôùí ðáãêïóìßùí äñáìáôéêþí åîåëß-
îåùí. ¼÷é ìßá, ü÷é äýï ïýôå ôñåéò ÍÏ-
ÔÁÌ, áëëÜ… óõíïëéêÜ 14 (!) åêäüèçêáí
ôçí ôåëåõôáßá åâäïìÜäá êáé ìüíï áðü
ôéò ÇÐÁ, ôç Ñùóßá, ôçí Ôïõñêßá, ôç Ãáë-
ëßá, ôï ÉóñáÞë êáé ôç ÌåãÜëç Âñåôáíßá
óôç èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ ôçò Êýðñïõ ãéá
áóêÞóåéò, ìå ÷ñÞóç áëçèéíþí ðõñþí Ý-
ùò êáé ôéò 15 Äåêåìâñßïõ 2016. ¼ðùò
ëÝíå ïé ãåùóôñáôçãéêïß áíáëõôÝò, ðñü-
êåéôáé ãéá ôç ìåãáëýôåñç óõãêÝíôñùóç
Ýíïðëçò éó÷ýïò åäþ êáé ðïëëÝò äåêáåôß-
åò! ¼ðåñ ìåèåñìçíåõüìåíïí: ÅÑ×ÅÔÁÉ
ÐÏËÅÌÏÓ êáé ìáò ôï êñýâïõí!!! ¹, ü-
ðùò ëÝìå êé åìåßò åäþ óôçí "Å.Ù." óõíå-
÷þò: ìðÞêáìå Þäç óôá ãåãïíüôá ôùí å-
ó÷Üôùí êáéñþí, ôþñá ðéá üëá åðéôñÝðï-
íôáé! 
Óýìöùíá ìå ôïí áíáëõôÞ ÐÜíï Óðáãü-
ðïõëï: "ÓõíïëéêÜ åííÝá ðåñéï÷Ýò åßíáé
äåóìåõìÝíåò áðü èáëÜóóçò êáé áÝñïò
ãéá áåñïíáõôéêÝò áóêÞóåéò, áðü Ñùóßá,
ÇÐÁ, Ãáëëßá, Âñåôáíßá, ÉóñáÞë êáé
Ôïõñêßá åíôüò ôïõ FIR Ëåõêùóßáò êáé
ôçò êõðñéáêÞò ÁÏÆ. Åßíáé ç ðñþôç öïñÜ
áðü ôçí åðï÷Þ ôïõ Øõ÷ñïý ÐïëÝìïõ
ðïõ ðáñáôçñåßôáé ôÝôïéá óõãêÝíôñùóç

èáëÜóóéáò éó÷ýïò áíôéðÜëùí êñáôþí,
óå Ýíá ôüóï ðåñéïñéóìÝíçò Ýêôáóçò ÷þ-
ñï ðïõ óõíéóôÜ ç Á. Ìåóüãåéïò êáé ðéï
óõãêåêñéìÝíá ç ðåñéï÷Þ ðåñßðïõ 50 ìß-
ëéá äõôéêÜ ôçò Êýðñïõ, ìÝ÷ñé ôéò áêôÝò
ôçò Óõñßáò"… 
Êé üëåò áõôÝò ïé ðïëåìéêÝò ðñïåôïéìáóß-
åò óõìâáßíïõí ôçí þñá ðïõ ç ÅëëÜäá åß-
íáé Þäç ìå ôï Ýíá ðüäé åêôüò Åõñùæþ-
íçò! Ôï åßðå îáíÜ ï áëÞôçò ï Óüéìðëå,
áõôü ôï ÊÔÇÍÏÓ ôçò ÍÝáò Ðáãêüóìéáò
ÔÜîçò êáé ðåéèÞíéï üñãáíï ôùí äéåèíþí
ôïêïãëýöùí, ôéíÜæïíôáò ïõóéáóôéêÜ
óôïí áÝñá ôçí øåõôïóõìöùíßá ôïõ ðñü-
óöáôïõ Eurogroup: "Grexit Þ ìÝôñá 4,5
äéò åõñþ, ôñßôïò äñüìïò äåí õðÜñ÷åé"! Ôé
"ìÝôñá" íá ðÜñåé, ñå áëÞôç, ìßá ÷þñá
ðïõ âñßóêåôáé óå ïéêïíïìéêÞ ýöåóç… åðß
Ýíáôï (9ï) óõíå÷üìåíï ÷ñüíï; Ìßá ÷þñá
ðïõ âñßóêåôáé óå ðëÞñç áðïóýíèåóç;…
ÁëëÜ áöïý ôï ãïõñïýíé ï Óüéìðëå ìáò
ôï èÝôåé ùìÜ êáé åêâéáóôéêÜ, åìåßò áðá-
íôïýìå: Grexit åäþ êáé ôþñá, áëëÜ óõ-
íôåôáãìÝíá, êáôüðéí óõìöùíßáò, êáé ìå
ìßá ìåôáâáôéêÞ ðåñßïäï ïìáëÞò åðéóôñï-
öÞò óôç äñá÷ìÞ ìå ÷ñÞóç äéðëïý íïìß-
óìáôïò ãéá 2 Þ 5 ÷ñüíéá ("åõñùäñá÷ìÞ")!

Íá âãïýìå åðéôÝëïõò áðü ôï êïëáóôÞñéï
ôçò ÏÍÅ, üóï åßíáé íùñßò êáé ôþñá ðïõ ï
âÜñâáñïò Óüéìðëå ôï öùíÜæåé!... 
¸ôóé üðùò ðÜìå ìå üëïõò áõôïýò ôïõò
åèíïðñïäüôåò ôùí äéáöüñùí ÓÕÑÉÆÁ,
ÐÁÓÏÊ, ÍÄ êôë., ìå áõôÜ ôá åõñùãéïõ-
óïõöÜêéá ðïõ êõâåñíïýí êáé êáôáóôñÝ-
öïõí ôçí ðáôñßäá ìáò, ìå áõôü ôï áíüç-
ôï äüãìá "ðÜóç èõóßá óôï åõñþ", óôï
ôÝëïò… èá ìåßíïõìå ìüíïé ìáò óôç æþíç
ôïõ êáôáñáìÝíïõ åõñþ! Ìüíïé, äõóôõ÷é-
óìÝíïé, ðåéíáóìÝíïé êáé äïýëïé ôçò óá-
ôáíéêÞò ÌÝñêåë êáé ôïõ áëçôáñÜ Óüé-
ìðëå! Ãéáôß; Ìá, ãéá íá éêáíïðïéçèåß ôï
ðÜèïò ôïõ ¢äùíé ÃåùñãéÜäç ðïõ ôóéñß-
æåé íá ìåßíïõìå "ðÜóç èõóßá óôï åõñþ"!
Ãéá íá éêáíïðïéçèïýí ïé øõ÷éêÝò äéá-
óôñïöÝò ïñéóìÝíùí, êéíäõíåýïõìå íá
÷Üóïõìå ÅëëÜäá-Ïñèïäïîßá!... Ãé' áõôü
êáé Ý÷ïõìå åðáíåéëçììÝíùò ôïíßóåé üôé
ïé åõñùëÜãíïé ðñïôéìïýí óáöþò íá ìåß-
íåé ç ÅëëÜäá óôï åõñþ, áêñùôçñéáóìÝ-
íç åäáöéêÜ êáé ÷ùñßò ¸ëëçíåò, êáé áäéá-
öïñïýí ðëÞñùò ãéá ôï ìÝëëïí ôïõ Ý-
èíïõò êáé ôçí ïñèüäïîç ÷ñéóôéáíéêÞ ìáò
ðßóôç… "Ìçí ÷Üóïõìå ôï åõñþ", åßíáé ôï
ìïíáäéêü ìÝëçìá ôùí åõñùäùóßëïãùí. 

Áò äïýìå äýï åéêüíåò, äýï äçìïøçöß-
óìáôá… 5 Éïõëßïõ 2015, ÅëëÜäá: "Ï×É"
åßðå ï åëëçíéêüò ëáüò, ìå ðïóïóôü 62%!
Ï ëÝôóïò ôùí Åîáñ÷åßùí ðïõ ðáñéóôÜíåé
ôïí "ðñùèõðïõñãü", ï ìíçìïíéáêüò äéå-
èíéóôÞò Ôóßðñáò, ìåôÝôñåøå ôçí åðüìå-
íç çìÝñá ôï "Ï×É" óå… "ÍÁÉ" (!), äåí ðá-
ñáéôÞèçêå áðü ôç èÝóç ôïõ, ãñÜöïíôáò
óôá ðáëéÜ ôïõ ôá ðáðïýôóéá (äéüôé áñ÷ß-
äéá äåí Ý÷åé!) ôç âïýëçóç ôùí ÅëëÞíùí
êáé ìáò Ýöåñå Ýíá ôñßôï, ÷åéñüôåñï áðü
ôá ðñïçãïýìåíá, Ìíçìüíéï!... 4 Äåêåì-
âñßïõ 2016, Éôáëßá: "Ï×É" åßðå ï éôáëéêüò
ëáüò, ìå ðïóïóôü 60%! ¼ìùò åêåß ï
ðñùèõðïõñãüò ÑÝíôóé ôÞñçóå ôçí õðü-
ó÷åóÞ ôïõ· Ý÷áóå ôï äçìïøÞöéóìá, ðá-
ñáéôÞèçêå áðü ôï áîßùìÜ ôïõ êáé óåâÜ-
óôçêå ðëÞñùò ôçí áðüöáóç ôïõ ëáïý
ôïõ. ÁëÝîç Ôóßðñá, åîùìüôç êáé å÷èñÝ
ôïõ åëëçíéóìïý, ç åëëçíéêÞ éóôïñßá èá
åßíáé éäéáßôåñá óêëçñÞ ìáæß óïõ, íá ôï
èõìÜóáé. "ÌçäÝíá ðñï ôïõ ôÝëïõò ìáêÜ-
ñéæå" êáé ç ìïßñá åðéöõëÜóóåé ÌÁÕÑÏ
ÔÅËÏÓ ãéá ôç äéáêõâÝñíçóÞ óïõ! 
ÐáñáéôÞèçêå ëïéðüí ï ÌáôÝï ÑÝíôóé á-
ðü ðñùèõðïõñãüò ôçò Éôáëßáò êáé ïëü-
êëçñç ç Åõñùæþíç êëõäùíßæåôáé ãéá ìéá

Ôï åßðå îáíÜ ï áëÞôçò ï Óüéìðëå, áõôü ôï ÊÔÇ-
ÍÏÓ ôçò ÍÝáò Ðáãêüóìéáò ÔÜîçò êáé ðåéèÞíéï
üñãáíï ôùí äéåèíþí ôïêïãëýöùí, ôéíÜæïíôáò
ïõóéáóôéêÜ óôïí áÝñá ôçí øåõôïóõìöùíßá ôïõ
ðñüóöáôïõ Eurogroup: "Grexit Þ ìÝôñá 4,5 äéò
åõñþ, ôñßôïò äñüìïò äåí õðÜñ÷åé"! 

ÔÅÑÁÓÔÉÅÓ ÄÕÍÁÌÅÉÓ ÓÕÃÊÅÍÔÑÙÈÇÊÁÍ    

Ç  ÅÅ  êáôáññÝåé,  ç   
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áêüìç öïñÜ ôá ôåëåõôáßá 7-8 ÷ñüíéá åðé-
êßíäõíá. Ìá, äåí ôï âëÝðïõí ïé Åõñùðáß-
ïé "çãÝôåò"; Íá äïõí ôï ðñïöáíÝò, ôï áõ-
ôïíüçôï. ¼ôé ôï êáôáñáìÝíï åõñþ áðÝôõ-
÷å, üôé ü÷é áðëþò Ýêáíå ôéò æùÝò ìáò ÷åé-
ñüôåñåò áðü ðñéí, áëëÜ ìåôÝôñåøå ôçí
êáèçìåñéíüôçôÜ ìáò óå Ýíáí áðßóôåõôï
êáé áôåëåßùôï åöéÜëôç! Ïé ëáïß ôçò Åõñþ-
ðçò üìùò áöõðíßæïíôáé êáé Ýôóé, åíþ ðñéí
15 ÷ñüíéá Þôáí êáôÜ 80%-85% õðÝñ ôïõ
åõñþ, ôþñá óéãÜ-óéãÜ ìåôáóôñÝöïíôáé, ü-
ðùò äåß÷íïõí üëá ôá ôåëåõôáßá äçìïøç-
ößóìáôá, áëëÜ êáé ïé ðñïåäñéêÝò êáé âïõ-
ëåõôéêÝò åêëïãÝò óôá åõñùðáúêÜ êñÜôç.
ÓÞìåñá, Ýíá 60% ðåñßðïõ ôùí åõñùðáú-
êþí ëáþí, êáôÜ ìÝóï üñï, áðïóôñÝöï-
íôáé ôï êáôáñáìÝíï åõñþ, ôï íüìéóìá ðïõ
åìðíåýóôçêå ï ßäéïò ï ÓáôáíÜò ãéá íá
ìáò êáôáóôñÝøåé. ÖõóéêÜ óå ëßãï êáéñü êé
áõôü ôï 60% èá äéïãêùèåß áêüìç ðåñéó-
óüôåñï êáé èá öôÜóïõìå óôï áíôßèåôï á-
ðü åêåßíï ðïõ ßó÷õå ðñéí 15 ÷ñüíéá: 80%
ìå 85% ôùí Åõñùðáßùí èá åßíáé öáíáôéêÜ
êáôÜ ôïõ åõñþ! 
Ç êáôÜóôáóç ëïéðüí óôçí Åõñùæþíç áñ-
÷ßæåé êáé ðÜëé íá èõìßæåé ôçí "êáõôÞ" êáôÜ-
óôáóç ôçò ðåñéüäïõ 2010-2012. Ç ÅëëÜäá

êáé ðÜëé âõèßæåôáé óôçí Üâõóóï ôçò êïëÜ-
óåùò, üðùò êáé ôüôå… ÏËÁ áðïëýôùò ôá
Ìíçìüíéá áðÝôõ÷áí ðáôáãùäþò! Êáé ðþò
íá ìçí áðïôý÷ïõí, üôáí âáóßæïíôáé óôï
ðëÝïí ðáéäáñéþäåò êáé áðïôõ÷çìÝíï
"ìåßãìá" ðïëéôéêÞò: ìåéþóåéò ìéóèþí-óõ-
íôÜîåùí êáé, ðáñÜëëçëá, áõîÞóåéò Üìå-
óùí-Ýììåóùí öüñùí! Ì' áõôü ôï "ìåßãìá"
ïýôå óå… 1 äéóåêáôïììýñéï ÷ñüíéá äåí
ðñüêåéôáé íá õðÜñîåé ß÷íïò áíÜêáìøçò!
Êáé íá ðïõ ôþñá, êáé ç Éôáëßá îáíáìðáßíåé
óôïí "÷ïñü" ôçò êñßóçò, üðùò ôï 2011 ðïõ
ïé äéåèíåßò ôïêïãëýöïé Ýäéùîáí ôïí Óßëâéï
Ìðåñëïõóêüíé, ãéá íá öÝñïõí óôçí ðñù-
èõðïõñãßá ôïí ðéóôü ôïõò õðçñÝôç, ôïí
ôñáðåæßôç ÌÜñéï Ìüíôé, êáé áñãüôåñá ôïí
áñéóôåñü èïëïêïõëôïõñéÜñç ÌáôÝï ÑÝ-
íôóé, áõôüí ðïõ Ýöáãå ôç óöáëéÜñá óôï
äçìïøÞöéóìá áðü ôïõò óõìðáôñéþôåò
ôïõ êáé áíáãêÜóôçêå íá ðáñáéôçèåß. 
Êáé íá Þôáí ìüíï áõôÜ… Êïíôåýïõí Ýîé
ìÞíåò ðéá áðü ôç ÓÖÁËÉÁÑÁ ôïõ áéþíá
ðïõ äÝ÷ôçêå ç ÍÝá Ðáãêüóìéá ÔÜîç, ìå ôï
âñåôáíéêü äçìïøÞöéóìá, üôáí ï ëáüò ôïõ
ÇíùìÝíïõ Âáóéëåßïõ áðïöÜóéóå ôçí ÅÎÏ-
ÄÏ áðü ôçí áðïôõ÷çìÝíç êáé äéåöèáñìÝ-
íç ÅÅ! ¹ëðéæáí âÝâáéá ïé ìðÜóôáñäïé ôùí

Âñõîåëëþí üôé ôåëéêÜ ïé Âñåôáíïß äåí èá
åíåñãïðïéïýóáí ðïôÝ ôï ðåñßöçìï Üñèñï
50 ãéá áðï÷þñçóç áðü ôçí "ÊïéíÞ ÁãïñÜ"
êáé Ýôóé ôï èÝìá áðëþò èá îå÷íéüôáí êáé
ôï ÇíùìÝíï Âáóßëåéï èá ðáñÝìåíå óôçí
ÅÅ. Äéáøåýóôçêáí ïéêôñÜ ïé õðçñÝôåò ôùí
äéåèíþí ôïêïãëýöùí ðïõ åäñåýïõí óôéò
ÂñõîÝëëåò! Ç Âñåôáíßäá ðñùèõðïõñãüò
ÔåñÝæá ÌÝé åí ôÝëåé, åéóçãÞèçêå óôï âñå-
ôáíéêü êïéíïâïýëéï ôçí åíåñãïðïßçóç ôïõ
Üñèñïõ 50 êáé ðÝôõ÷å íßêç ìåãÜëç: 461
âïõëåõôÝò øÞöéóáí õðÝñ ôçò åíåñãïðïßç-
óçò êáé ìüëéò 89 êáôÜ! ÊÜôé ðïõ óçìáßíåé
üôé ç äéáäéêáóßá áðï÷þñçóçò ôçò ÷þñáò
áõôÞò áðü ôçí ÅÅ îåêéíÜ óôéò 31 Ìáñôßïõ
2017… ÅÜí äå, üëá ðÜíå êáëÜ, ôüôå ôïí
ÌÜéï ôïõ 2019 ôï ÇíùìÝíï Âáóßëåéï ðáý-
åé íá åßíáé ðëÝïí ìÝëïò ôçò ÅÅ. Êáé ðñï-
óï÷Þ! Ç Âñåôáíßá, ëüãù üãêïõ, ïéêïíïìß-
áò, óôñáôïý êôë., äåí åßíáé… Ãñïéëáíäßá
(ç ïðïßá åß÷å åðßóçò áðï÷ùñÞóåé áðü ôçí
ôüôå ÅÏÊ ôï 1982)! Ìéá áðï÷þñçóç ôçò
Âñåôáíßáò áðü ôçí "ÊïéíÞ ÁãïñÜ" ïõóéá-
óôéêÜ äéáëýåé ôç äÞèåí "åõñùðáúêÞ åíï-
ðïßçóç", ôï êßâäçëï "åõñùðáúêü üñáìá"
êáé üëåò áõôÝò ôéò ÐÁÐÁÑÉÅÓ ìå ôéò ïðïß-
åò ìåãÜëùóå ç ãåíéÜ ìáò! 

Ö
ïâåñÜ üëá áõôÜ ðïõ óõì-
âáßíïõí, ößëåò êáé ößëïé, Ýôóé
äåí åßíáé; Íá üìùò êé Üëëá!

Ï óõñéáêüò ìáæß ìå ôïí ñùóéêü
óôñáôü ìðÞêáí ôéò ðñïÜëëåò óôçí
ðáëéÜ ðüëç ôïõ ×áëåðßïõ êáé Ýäéù-
îáí áðü åêåß ôïõò öáíáôéêïýò éóëá-
ìéóôÝò (ôïõò ößëïõò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé
ôçò ÁÍÔÁÑÓÕÁ), êÜôé ðïõ óçìáßíåé
üôé ïé êõâåñíçôéêÝò äõíÜìåéò ôïõ ¢-
óáíô ðÝôõ÷áí íßêç ìåãÜëç! Äåí
ìðüñåóå ôåëéêÜ ç ÍÝá Ðáãêüóìéá
ÔÜîç íá ÄÏËÏÖÏÍÇÓÅÉ ôïí ¢óáíô,
üðùò åß÷å êÜíåé ðéï ðñéí ìå ôïí Êá-
íôÜöé! Ï ¢óáíô, ìå ôç âïÞèåéá êáé
ôçò Ñùóßáò, Üíôåîå êáé ôþñá óõ-
íôñßâåé ôïõò ôæé÷áíôéóôÝò ößëïõò
ôïõ Óüñïò, ôïõ Êßóéíôæåñ, áëëÜ êáé
ôùí åí ÅëëÜäé äéåèíéóôþí ôïõ ÓÕÑÉ-
ÆÁ êáé ôïõ… íåïöéëåëåýèåñïõ
"Êïýëç"! Ôï åíäéáöÝñïí äå ôçò õðü-
èåóçò åßíáé üôé ìÝóá óôá äåêÜäåò
ëÜöõñá ðïõ Üöçóáí ðßóù ôïõò ïé é-
óëáìïöáóßóôåò, âñÝèçêáí êáé…
ôïõñêéêÝò óçìáßåò!!! ÁõôÜ, ãéá ü-
óïõò áìöÝâáëáí ãéá ôçí õðïóôÞñé-
îç ðïõ ðáñåß÷å üëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá
ç Ôïõñêßá óôïõò ôæé÷áíôéóôÝò, Ý÷ï-
íôáò äéðëü óêïðü: á) íá ñßîåé ôï êá-
èåóôþò ¢óáíô óôç Óõñßá êáé íá ôçí
ìåôáôñÝøåé óå ôïõñêéêÞ åðáñ÷ßá
êáé â) íá óôåßëåé óôçí ÅëëÜäá åêá-
ôïììýñéá ôñéôïêïóìéêïýò ìïõóïõë-
ìÜíïõò, ãéá íá áëëïéþóåé ôçí åèíï-
ëïãéêÞ óýóôáóç ôçò ÷þñáò ìáò. ¼-
ìùò ¢óáíô êáé Ñùóßá, ìðÞêáí óôï
×áëÝðé êáé ôþñá ôá ðñÜãìáôá ãéá
ôæé÷áíôéóôÝò êáé ÅñíôïãÜí ãßíïíôáé
áêüìç ðéï äýóêïëá… 
ÁõôÜ âëÝðåé ï "óïõëôÜíïò" Åñíôï-
ãÜí êáé áíçóõ÷åß óöüäñá. ÂëÝðåé
ôçí Þôôá êáé ôçí õðï÷þñçóç ôùí é-
óëáìïöáóéóôþí óôç ÌÝóç Áíáôï-
ëÞ, ðïõ ôåëéêÜ äåí ìðüñåóáí íá íé-
êÞóïõí ôïí ¢óáíô… ÂëÝðåé üôé ìå
ôïí Íôüíáëíô Ôñáìð, ðñüåäñï ôùí
ÇÐÁ, åßíáé "îåãñáììÝíïò"… ÂëÝðåé
üôé ç Ñùóßá áðü ðÜíù åßíáé Ýôïéìç
áíÜ ðÜóá óôéãìÞ íá ôïí "ôåëåéþ-
óåé"… Ìüíç åëðßäá ôïõ ÅñíôïãÜí,
ìïíáäéêü ôïõ ðéá "ïîõãüíï", åßíáé ïé
âñùìåñïß ãñáéêýëïé ðïëéôéêÜíôçäåò
ôùí Áèçíþí, ïé Ôóßðñåò êáé ïé "Êïý-
ëçäåò"! Áõôïß, ðïõ ìå ôá êáìþìáôÜ
ôïõò áäõíáôßæïõí ôçí ÅëëÜäá êáé
ôçí ïäçãïýí óôá íý÷éá ôïõ "óïõë-
ôÜíïõ". ÅÜí åß÷áìå óôçí ÅëëÜäá
ÐÁÔÑÉÙÔÉÊÇ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇ, ðïéïò
ÅñíôïãÜí, êáé ðïéïò Óüéìðëå èá
ôïëìïýóå íá ìáò áðåéëÞóåé; ¸÷ïõ-
ìå üìùò ðïëéôéêÜíôéêá áðïâñÜóìá-
ôá (ÓÕÑÉÆÁ, ÍÄ, ÐÁÓÏÊ êôë.) êé áõ-
ôü ôï åêìåôáëëåýåôáé ï ÅñíôïãÜí
ðïõ ÌÅÔÁ ÂÅÂÁÉÏÔÇÔÁÓ èá ìáò å-
ðéôåèåß!!! Ï áîéüëïãïò äéåèíïëüãïò
êáé áãáðçôüò ìáò ößëïò, ï ê. Áèá-
íÜóéïò Äñïýãïò, ìå ôéò Üñéóôåò
ðëçñïöïñßåò ðïõ ðÜíôïôå Ý÷åé, ôï
åßðå êáèáñÜ ôéò ðñïÜëëåò: ç Ôïõñ-
êßá èá ìáò åðéôåèåß áðü… ôþñá êáé
Ýùò (ôï ðïëý) ôá ìÝóá ôïõ 2017! Ç
ÅÅ äéáëýåôáé, ç Ôïõñêßá ðÜåé íá
ìáò åðéôåèåß óôñáôéùôéêÜ êáé áðï-
ìÝíåé ï ¢äùíéò ÃåùñãéÜäçò íá ôóé-
ñßæåé: "ÐÜóç èõóßá óôï åõñþ"!!! Áðß-
óôåõôï, ðáñáíïúêü üëï áõôü, áëëÜ
(äõóôõ÷þò) áëçèéíü… ¸íáò éëáñï-
ôñáãéêüò åöéÜëôçò, Ýíá êáêü üíåé-
ñï ðïõ, åî áéôßáò ôùí åõñùëÜãíùí,
èá áðïëÞîåé ìå íÝá áíåßðùôç åèíé-
êÞ ôñáãùäßá. 

    ÎÁÖÍÉÊÁ ÓÔÇÍ ÁÍÁÔÏËÉÊÇ ÌÅÓÏÃÅÉÏ…

  Ôïõñêßá  åðéôßèåôáé!



Ô
ï ÖåâñïõÜñéï ôïõ 2015,
äéáâÜóáìå ôçí ðáñáêÜ-
ôù åßäçóç ðïõ ìåôÝäùóå
ôï åéäçóåïãñáöéêü ðñá-
êôïñåßï Reuters: "Äýï

ôïõñêéêÜ ðïëåìéêÜ áåñïðëÜíá RF-
4E ðåôïýóáí óôçí ðåñéï÷Þ Ak-
cadag, 90 ìßëéá âüñåéá óôá óýíïñá
ìå ôç Óõñßá, ìå ìõóôéêÞ áðïóôïëÞ
ðïëåìéêÝò åðé÷åéñÞóåéò åíôüò Óõ-
ñéáêþí åäáöþí, üôáí îáöíéêÜ... Ìß-
á áðüôïìç åêôõöëùôéêÞ öùôïäÝ-
óìç ðëÜóìáôïò åîÝðåìøå áðü ôçí
Óõñßá, ó÷ßæïíôáò ôïí ïõñáíü, Ýêï-
øå óå êïììÜôéá ôá äýï áåñïóêÜöç,
ëéþíïíôÜò ôá óôïí áÝñá! Êáé ïé 4 ðé-
ëüôïé ôùí ôåôñáèÝóéùí ìá÷çôéêþí
RF-4E óêïôþèçêáí åðß ôüðïõ! Ôï
2012 ç Óõñßá åß÷å êáôáññßøåé Ýíá
ôïõñêéêü RF-4E ðÜíù áðü ôç Ìåóü-
ãåéï ìå ôïí ßäéï áêñéâþò ôñüðï". 
Ôï ìõóôéêü áõôü üðëï, äåí åßíáé ôß-
ðïôå Üëëï áðü ôï èñõëéêü "ÌÐÅ-
ÂÁÔÑÏÍ"!!! ¸íá ìåãÜëï åíåñãåéá-
êü êáíüíé ðïõ åêðÝìðåé ìßá ðáíß-
ó÷õñç öùôïäÝóìç ðëÜóìáôïò éêá-
íÞ íá êáôáóôñÝøåé óôç óôéãìÞ êáé
ôï ìåãáëýôåñï áåñïðëáíïöüñï
ôïõ êüóìïõ. Ôï åöçýñå ï Ãåþñ-
ãéïò Ãêéüëâáò, åðéóôÞìïíáò ìç÷á-
íïëüãïò êáé ðõñçíéêüò öõóéêüò, Ý-
íá áðü ôá ðéü óðïõäáßá ìÝëç ðïõ
áðÜñôéæáí ôçí ìõóôéêÞ "ÏìÜäá Å",
Þäç áðü ôçí äåêáåôßá ôïõ 1970. 
Ïé åðßóçìåò ðëçñïöïñßåò ðïõ Ý-
÷ïõí âãåé äçìüóéá, êÜíïõí ëüãï ü-
ôé ìåôÜ áðü äõóÜñåóôåò ðåñéðÝ-
ôåéåò ãéá ôçí ìåëëïíôéêÞ ôý÷ç ôïõ
"ÌÐÅÂÁÔÑÏÍ" êáé ìå ïñéóôéêÞ ï-
ìüöùíç áðüöáóç ôùí "Å", ï Ãåþñ-
ãéïò Ãêéüëâáò ôï ðáñÝäùóå óôçí
ÑùóéêÞ ðïëåìéêÞ âéïìç÷áíßá, ü÷é
ãéá íá ôï ðïõëÞóåé áëëÜ ãéá íá ôï
ðñïóôáôÝøåé áðü ôïõò ðñïäüôåò
ðïëéôéêïýò ðïõ êõâåñíïýí êáé îå-
ðïõëïýí ìÝ÷ñé óÞìåñá ôçí ÅëëÜäá
ìáò. Íá ôï ÷ñçóéìïðïéïýí ãéá ôçí
ÜìõíÜ ôïõò, áõôþí êáé üëùí ôùí
Ïñèïäüîùí ëáþí, óõããåíþí ôùí
ÅëëÞíùí. Êáé ìå ôåëéêü üñï, óôïõò
Ýó÷áôïõò êáéñïýò, ôï "ÌÐÅÂÁ-
ÔÑÏÍ" íá ðáßîåé ðñùôáãùíéóôéêü
ñüëï óôçí åðÝëáóç ôïõ Îáíèïý ÃÝ-
íïõò, ôçí êáôáóôñïöÞ êáé äéáìåëé-
óìü ôçò Ôïõñêßáò, ôçí ðáñÜäïóç
ôçò Âáóéëåýïõóáò (ôçò Êùíóôáíôé-
íïýðïëçò) óôïõò ¸ëëçíåò êáé ôçí
áíáëáìðÞ ôïõ Áñ÷áßïõ Åëëçíéêïý
Ðíåýìáôïò êáé ôçò Ïñèïäïîßáò, á-
ðáíôá÷ïý ôçò Ãçò. 
Óôçí "êëáóéêÞ" ðéá óõíÝíôåõîÞ ìïõ
óôïí ÇóáÀá Êùíóôáíôéíßäç, óôçí
"Åë. ¿ñá", ÖåâñïõÜñéïò 2012, åß÷á
áíáöÝñåé êáé ôá åîÞò: "Ôï éíóôéôïý-
ôï ìáò Ý÷åé ìßá ïìÜäá åöåõñåôþí,
ðïõ åßíáé ôñüðïí ôéíÜ óõíÝ÷åéá ðá-
ëáéüôåñçò ïìÜäáò õðü ôïí Ãåþñ-
ãéï Ãêéüëâá, êáé óôçí ïðïßá óõììå-
ôÝ÷åé êáé ç ÷Þñá ôïõ Ãêéüëâá. Ç ï-
ìÜäá áõôÞ, ðÝñá áðü ôá üóá åê-
ðëçêôéêÜ åöçýñå ï Ãêéüëâáò êáé
ìåôÜ ôïí ÍïÝìâñéï ôïõ 2003 ðïõ
"Ýöõãå" ï Ãêéüëâáò, áó÷ïëÞèçêå Ý-
íôïíá ìå ôï íá ðñïóöÝñåé óôïí åë-
ëçíéêü óôñáôü ïðëéêÜ óõóôÞìáôá

ðñïçãìÝíçò ôå÷íïëïãßáò! ¸íá ï-
ðëéêü óýóôçìá, ôï ïðïßï åðñïóå-
öÝñèç êÜðïéá óôéãìÞ óôïí åëëçíé-
êü óôñáôü åßíáé ôï Å2-92. Ôï óý-
óôçìá áõôü "öïñéÝôáé" ðÜíù óå ðá-
ëáéÜ áåñïóêÜöç ôýðïõ Fantom êáé
ôýðïõ A7 Corsair, ìå óõíÝðåéá ôá
áåñïóêÜöç áõôÜ íá áðïêôïýí áï-
ñáôüôçôá ùò ðñïò ôá óýã÷ñïíá á-
åñïóêÜöç F-16 êôë.! ÄçëáäÞ, áí ï
åëëçíéêüò óôñáôüò åß÷å áõôü ôï óý-
óôçìá èá åß÷å ôç äõíáôüôçôá íá õ-
ðåñíéêÞóåé áóôñáðéáßá ôçí ôïõñêé-
êÞ áåñïðïñßá, ôçò ïðïßáò ôï 87%
áðïôåëåßôáé áðü ôåëåõôáßïõ ôýðïõ
áåñïóêÜöç F-16, ìéáò êáé ôï óý-
óôçìá áõôü Ý÷åé ôçí éêáíüôçôá íá
åîáöáíßæåé óôá ñáíôÜñ ôùí ôïõñêé-
êþí F-16 ôá åëëçíéêÜ ðáëáéïý ôý-
ðïõ áåñïóêÜöç"!... 
¸÷ïõìå áíáöåñèåß ëïéðüí êáé Üë-
ëåò öïñÝò óôï Üêñùò íåõñáëãéêü
êáé óðïõäáßï èÝìá ôùí åëëçíéêþí
õðåñüðëùí: äçë. ôùí ïðëéêþí åêåß-
íùí óõóôçìÜôùí-åöåõñÝóåùí ðïõ
êáôáóêåýáóáí åëëçíéêÜ åöåõñåôé-
êÜ ìõáëÜ ôùí ¸øéëïí, ôá ïðïßá ü-
ìùò ç áíèåëëçíéêÞ åîïõóßá ðïõ å-

äñåýåé óôçí ÁèÞíá ÅÌÐÏÄÉÆÅÉ íá
ðáñá÷èïýí!!! Êáé Ýôóé äßíåé ôç  äõ-
íáôüôçôá óôçí Ôïõñêßá íá åîáóöá-
ëßæåé ìßá åéêïíéêÞ õðåñïðëßá óôïí
áéãáéáêü ÷þñï Ýíáíôé ôçò ÅëëÜäáò,
õðïâïçèþíôáò êáô' áõôü ôïí ôñü-
ðï óôçí åðéâïëÞ íÝáò ïèùìáíï-
êñáôßáò óôïí ôüðï ìáò êáé âéïëïãé-
êÞò åîüíôùóçò ôïõ åëëçíéêïý Ý-
èíïõò!... Óõíåðþò ÏËÏÉ üóïé åìðï-
äßæïõí ôçí õëïðïßçóç ôùí åí ëüãù
åëëçíéêþí åöåõñÝóåùí, åîõðçñå-
ôïýí îÝíïõò êáé å÷èñéêïýò ðñïò
ôçí ðáôñßäá ìáò ó÷åäéáóìïýò êáé
åßíáé åèíïðñïäüôåò! 
Áðü ôï ðñáãìáôéêÜ áðßóôåõôï óå
âÜèïò, üãêï êáé óðïõäáéüôçôá áñ-
÷åßï ôïõ éíóôéôïýôïõ, ÷ñçóéìïðïéÞ-
óáìå êáé Üëëïôå ôñïìáêôéêÜ óôïé-
÷åßá ðïõ åðéâåâáéþíïõí ôïõò ðá-
ñáðÜíù éó÷õñéóìïýò ìáò. Êáñðüò
ôùí êïéíþí åñãáóéþí ìáò -Ãåþñ-
ãéïò ÐÜëìïò êáé ÇóáÀáò Êùíóôá-
íôéíßäçò- õðÞñîå åðßóçò ôï åíôõðù-
óéáêü Ýñãï "¸øéëïí åöåõñåôþí êáé
õðåñüðëá, áðü ôïí Ãêéüëâá óôïí
ÐÜëìï", ìå âáóéêü óõããñáöÝá ôïí
Äþñï ÐÜëìï, ðïõ ðñïêÜëåóå ðëÞ-

èïò óõæçôÞóåùí êáé áêüìá êáé ôþ-
ñá êïõâåíôéÜæåôáé óå ðáñáóêçíéá-
êïýò êýêëïõò ÅëëÜäáò êáé åîùôå-
ñéêïý (åîåäüèç ìå ôçí "Å.Ù. ôçò Êõ-
ñéáêÞò", óôéò 22 Éïõëßïõ 2012). 
ÐïëëÜ êáé äéÜöïñá ôá Ýñãá ôïõ
Ãêéüëâá êáé, ãåíéêüôåñá, ôçò ðåñé-
âüçôçò åñåõíçôéêÞò ÏìÜäáò
Ãêéüëâá Þ, üðùò ðéá ëÝãåôáé óôá Ü-
äõôá ôùí áäýôùí, ÏìÜäáò ÐÜë-
ìïõ. Ôüíïé ìåëÜíçò Ý÷ïõí ÷õèåß ãé'
áõôÜ ôá èÝìáôá óå åöçìåñßäåò, ðå-
ñéïäéêÜ êáé âéâëßá, áëëÜ Ý÷ïõí åîß-
óïõ åéðùèåß ðïëëÜ óå äéÜöïñåò åê-
ðïìðÝò ôçò ôçëïøßáò êôë. Ï èüñõ-
âïò ãýñù áð' ôá åëëçíéêÜ õðåñü-
ðëá îåêßíçóå âáóéêÜ óôéò áñ÷Ýò
ôçò äåêáåôßáò ôïõ 1980 (ìÝóá óôï
1982), ìå åìðëïêÞ êáé ôïõ ïíüìá-
ôïò ôïõ ôüôå õöõðïõñãïý åèíéêÞò
áìýíçò - áñìïäßïõ ãéá ôá åîïðëé-
óôéêÜ ðñïãñÜììáôá - Ãåùñãßïõ ÐÝ-
ôóïõ. ÓõìðôùìáôéêÜ (;) ôïí ÐÝôóï
áðïðåéñÜèçêå íá åêôåëÝóåé ôïí
ÌÜéï ôïõ 1989 ç ôñïìïêñáôéêÞ ï-
ìÜäá 17 ÍïÝìâñç, ðïõ ðñïçãïõ-
ìÝíùò åß÷å äïëïöïíÞóåé Ýíá áêüìç
ðñüóùðï ðïõ åìðëÝ÷ôçêå ìå ôï

èÝìá: ôïí âéïìÞ÷áíï ÁëÝîáíäñï Á-
èáíáóéÜäç-ÌðïäïóÜêç, ôçí 1ç
Ìáñôßïõ 1988... ÁëëÜ åðßóçò åßíáé
ãíùóôÞ ç äéÜóðáóç óôïõò êüë-
ðïõò ôçò åëëçíéêÞò ìáóïíßáò - ôï
1986 - ìå áöïñìÞ ôç äéáìÜ÷ç öñá-
îéþí ãéá ôá åëëçíéêÜ åîïðëéóôéêÜ
óõóôÞìáôá! 
Ôï ðåñßöçìï "Ç÷çôéêü Êáíüíé" ôïõ
Ãéþñãïõ Ãêéüëâá Þ, üðùò åðßóçò
ëÝãåôáé, åëëçíéêÞ "ÓÜëðéããá ôïõ
ÈáíÜôïõ", åßíáé ìßá áðü ôéò óçìá-
íôéêüôåñåò åëëçíéêÝò åöåõñÝóåéò
¸øéëïí. Íá ôé ãñÜöåé, ìåôáîý Üë-
ëùí, óôç ãåíéêÞ ðåñéãñáöÞ ôçò êá-
ôáóêåõÞò ôïõ ï ßäéïò ï ìåãÜëïò
ðáãêïóìßïõ âåëçíåêïýò åöåõñÝ-
ôçò Ãåþñãéïò Ãêéüëâáò: 
"ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÔÙÍ ÔÌÇÌÁÔÙÍ

ÔÇÓ ÓÕÓÊÅÕÇÓ 
Ç åí ëüãù óõóêåõÞ áðïôåëåßôáé åê
ôùí êÜôùèé åðß ìÝñïõò ôìçìÜôùí:
á) Åíüò áåñïóõìðéåóôïý, â) Ìéáò
óùëÞíïò óõíäÝóåùò áåñïèáëÜ-
ìïõ, ã) Åíüò êñïõíïý ñõèìßóåùò
ôïõ áÝñïò, ä) Åíüò áåñïèáëÜìïõ
ðåðéåóìÝíïõ áÝñïò, å) ÅíåíÞêïíôá
ïêôþ (98) óùëÞíùí åî åéäéêïý êñÜ-
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ÃñÜöåé ï
Ãéþñãïò 
ÐÜëìïò 

ÁÕÔÁ ÅÉÍÁÉ ÔÁ ÅËËÇÍÉÊÁ ÕÐÅÑÏÐËÁ     

ÏÏéé  ååööååõõññÝÝóóååééòò
ôôïïõõ  ÃÃêêééüüëëââáá  
êêááéé  ôôùùíí  "ÅÅ"::  
çç  "ÓÓÜÜëëððééããããáá  
ôôïïõõ  ÈÈááííÜÜôôïïõõ"
êêááéé  çç  "ÊÊååööááëëÞÞ
ôôççòò  ÌÌååääïïýýóóççòò"
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ìáôïò, óô) ÔÝóóáñåò (4) åéäéêïýò
ñåãïõëáôüñïõò ñõèìßóåùò êáé êá-
ôåõèýíóåùò ôïõ áÝñïò, æ) ÅíåíÞêï-
íôá ïêôþ (98) óùëÞíùí ëÞøåùò á-
íôç÷Þóåùò ôïõ Þ÷ïõ, ç) ×ùÜíçò
(êÜíç) åîüäïõ ç÷çôéêþí êõìÜôùí,
è) Åíüò åéäéêïý èáëÜìïõ êáëýøåùò
ôùí óùëçíþóåùí. 

ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
ÈÝôïìåí åéò êßíçóéí ôïí áåñïóõ-
ìðéåóôÞí, Ó×ÅÄÉÏÍ (É), ÔìÞìá Á,
êáé, äéá ôïõ óùëÞíïò (Â) ìÝóù ôïõ
êñïõíïý (Ã) åéóÝñ÷åôáé ðåðéåóìÝ-
íïò áÞñ åéò ôïí èÜëáìïí áÝñïò (Ä).
Åê ôïõ èáëÜìïõ (Ä), ï ðåðéåóìÝíïò
áÝñáò ìÝóù ôùí äé' åéäéêïý êñÜìá-
ôïò êáôáóêåõáæïìÝíùí óùëÞíùí
(Å) åéóÝñ÷åôáé ñõèìéæüìåíïò êáôáë-
ëÞëùò äéá ôùí ñåãïõëáôüñùí (Æ)
åéò ôïõò óùëÞíáò (Ç) åíôüò ôùí ï-
ðïßùí ðáñÜãïíôáé äéá ôçò "áíôç÷Þ-
óåùò" ôá õðÝñ ÷áìçëÞò óõ÷íüôç-
ôïò ç÷çôéêÜ êýìáôá, äõíÜìåíá íá
áíáðôýîïõí éó÷ýí Üíù ôùí äýï ÷é-
ëéÜäùí (2.000) ÂÁÔÔ êáé íá åêðÝì-
øïõí áêôéíïâïëßáí óõ÷íüôçôïò êÜ-
ôù ôùí (4,2) ×ÅÑÔÆ. 
Ôá åêðåìðüìåíá êýìáôá êáôåõèýíï-

íôáé åéò ôïí óôü÷ïí ìÝóù ôçò ÷ùÜ-
íçò (êÜíçò) (È) áö' åíüò êáé áö' åôÝ-
ñïõ äé' çëåêôñïìáãíçôéêþí êõìÜôùí
åéäéêÞò óõ÷íüôçôïò ðáñáãïìÝíùí
åî åéäéêÞò óõóêåõÞò, ôçò ïðïßáò ôá
ó÷Ýäéá êáé ôçí ìåëÝôçí èÝëù êáôá-
èÝóåé åí êáéñþ äéá ôçí ÷ïñÞãçóéí å-
ôÝñïõ äéðëþìáôïò åõñåóéôå÷íßáò. 
Ôá ðáñáãüìåíá äéá ôçò áíùôÝñù
óõóêåõÞò ìïõ ç÷çôéêÜ êýìáôá õ-
ðÝñ ÷áìçëÞò óõ÷íüôçôïò, äýíáíôáé
íá èÝóïõí óå "ðáëìéêÝò äïíÞóåéò"
ïëüêëçñïí ìåãáëïýðïëéí êáé íá
ôçí ìåôáâÜëëïõí åíôüò åëá÷ßóôïõ
÷ñüíïõ åéò "ùêåáíüí Üììïõ". 
Ïé ÷åéñéóôáß ôçò åí ëüãù "ÓÁËÐÉÃ-
ÃÏÓ ÈÁÍÁÔÏÕ" èá åíäõèïýí åéäé-
êÜò óôïëÜò, äåäïìÝíïõ üôé ôá ç÷ç-
ôéêÜ õðåñêýìáôá ðñïêáëïýí åéò
ôïí áíèñþðéíïí ïñãáíéóìüí áíù-
ìáëßáò ùò êáé ãåíéêÞí ðáñÜëõóéí
ôïõ íåõñéêïý óõóôÞìáôïò. 
Åðßóçò, ç äïêéìÞ ôïõ åí ëüãù "Ç-
×ÇÔÉÊÏÕ ÊÁÍÏÍÉÏÕ" ó' üëç ôçí Ý-
íôáóç ôçò äñÜóåþò ôïõ ðñÝðåé íá
ãßíç ðïëëÜ ÷éëéüìåôñá ìáêñõÜ áðü
êáôùêçìÝíáò ðåñéï÷Üò". 
Ôï õðåñüðëï "ÌÐÅÂÁÔÑÏÍ" åßíáé

Ýíá áêüìá öïâåñü åëëçíéêü õðå-
ñüðëï. Ôï "ÌðÝâáôñïí", ãíùóôü
êáé ùò "Ãïñãüíåéï" êáé "ç êåöáëÞ
ôçò Ìåäïýóçò", åßíáé Ýíá õðåñü-
ðëï, Ýíá óýóôçìá ãéá ôç óýíôçîç
ôïõ ðëÜóìáôïò ôçò ýëçò -óå êáìéÜ
ðåñßðôùóç äåí ôï óõã÷Ýïõìå ìå ôç
óýíôçîç ôïõ ðõñÞíïò ôçò ýëçò-
êáé Ý÷åé öùôïäÝóìç ðëÜóìáôïò.
Áõôü óçìáßíåé üôé ôï ðëÜóìá ðïõ
ðñïÝñ÷åôáé áðü  ôç óýíôçîç ôçò ý-
ëçò, åîåñ÷üìåíï áð' ôï ìáãíçôéêü
ðåäßï, ãßíåôáé öùôïäÝóìç, äçëáäÞ
áêôéíïâïëßá. Ôï õðåñüðëï áõôü
âñßóêåôáé óå êÜðïéá ÷þñá ôçò Á-
öñéêÞò åíþ ïé Åâñáéï-óéùíéóôÝò,
ôï "ðáñïõóßáóáí" óôçí îÝíç ôáéíßá
"ÔæÝçìò Ìðïíô, ðñÜêôùñ  007: Åðé-
÷åßñçóç "×ñõóÜ ÌÜôéá" (James
Bond, Goldeneye). 
Ç ðñïçãìÝíç ôå÷íïëïãßá ôùí ¸øé-
ëïí, èá ìðïñïýóå êáé ôþñá íá äï-
èåß óôï Åëëçíéêü êñÜôïò, áëëÜ ôá
õøçëüâáèìá óôåëÝ÷ç ôçò "Å" ãíù-
ñßæïõí üôé áõôïß ðïõ êõâåñíÜíå
ôïí ôüðï áõôÞ ôç óôéãìÞ, åßíáé á-
ðëþò ðéüíéá ôùí Óéùíéóôþí. ¸ôóé
Ý÷ïõìå ôï  åîÞò óõãêëïíéóôéêü ãå-

ãïíüò:  Åíþ ïé åðéóôÞìïíåò ôçò "Å"
êáôáóêåýáæáí ôï "ÌðÝâáôñïí" , ïé
ðïëéôéêïß êÜëåóáí ôïí åêäüôç ôçò
åãêõêëïðáßäåéáò  ôïõ "ÇËÉÏÕ" Éù-
Üííç ÐáóóÜ, ôïí áóôñïíüìï Êùí-
óôáíôßíï ×áóÜðç, ôïí ðõñçíéêü-
öõóéêü Ãåþñãéï Ãêéüëâá ê.Ü. êáé
ôïõò æÞôçóáí ôá ó÷Ýäéá ôïõ áíôéá-
åñïðïñéêïý ó÷åäßïõ "ÁÑÔÅÌÉÓ",
ôï ïðïßï áðïôåëåß ìÝñïò ôùí ó÷å-
äßùí ôïõ "ÌðÝâáôñïí". Ïé Áðïëëþ-
íéïé åß÷áí ðáñáäþóåé ôá ó÷ÝäéÜ
ôïõ êáé åßðáí óôïõò ðïëéôéêïýò üôé
áõôüò ðïõ èá ôá ðñïäþóåé, èá å-
êôåëåóôåß áìÝóùò. 
Ïé ¸øéëïí ôþñá, ìðïñåß áöéëïêåñ-
äþò íá êáôáóêåýáóáí ôï õðåñü-
ðëï áõôü, áëëÜ ïé ðïëéôéêïß "çãÝôåò"
(üðùò ïìïëüãçóáí ï É. ÐáóóÜò
ê.Ü.) ÐÏÕËÇÓÁÍ ôá ó÷Ýäéá óôï Éó-
ñáÞë, ôï ïðïßï ìå ôç óåéñÜ ôïõ ôñï-
öïäïôåß ôï "ÁÑÔÅÌÉÓ" êáé óå Üëëåò
÷þñåò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò êáé
ôçò Ôïõñêßáò (áí êÜðïéïò Ý÷åé áì-
öéâïëßåò, áò äéáâÜóåé ôï âéâëßï ôïõ
É. ÐáóóÜ "Ç áëçèéíÞ ðñïúóôïñßá",
óåë.26-28 êáé 56-58)! Ìå ëßãá ëüãéá,
ïé ôçò "Å" ôï Ýíá âñÜäõ äßíïõí ôá

ó÷Ýäéá ôïõ óõóôÞìáôïò êáé ôï ßäéï
âñÜäõ ïé ðïëéôéêïß ôá ðáñáäßäïõí
óôïõò Éóñáçëßôåò! 
Ôåëåéþíïíôáò, íá ðù üôé ç ÏìÜäá
¸øéëïí Ý÷åé áíáêáëýøåé êáé Üëëá
êýìáôá, ìç ÅñôæéáíÜ, ðñÜãìá ôï ï-
ðïßï óçìáßíåé üôé äåí åîáóèåíåß ç
äýíáìÞ ôïõò (äåí éó÷ýåé ï íüìïò
ôùí áíôéóôñüöùí ôåôñáãþíùí). Ôá
êýìáôá áõôÜ Ý÷ïõí ôåñÜóôéá éó÷ý,
þóôå íá äçìéïõñãïýí ðõñÞíåò ìå
åíåñãåéáêÝò óöáßñåò! ×ñçóéìï-
ðïéïýíôáé óå õðåñüðëï ðïõ áíôëåß
äýíáìç áðü ãåííÞôñéåò ÌÏÑÁÕ,
÷ñçóéìïðïéþíôáò åêñÞîåéò ãéá ôçí
ðáñáãùãÞ åíÝñãåéáò êáé åðéðëÝïí
Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá íá ðáñÜãåé ôå-
ôñáäéÜóôáôá êýìáôá óå êÜèå óç-
ìåßï ôïõ ÷ùñï÷ñüíïõ. ÁõôÜ ôá áíá-
êÜëõøå ï êïñõöáßïò ÓÝñâïò öõóé-
êüò Íßêïëá ÔÝóëá, ìáæß ìå ôïí ¸ë-
ëçíá ìáèçìáôéêü Êùíóôáíôßíï Êá-
ñáèåïäùñÞ, ïé ïðïßïé -ëÝíå- Þôáí
ìÝëç ôçò "Å". 

ÔçëÝöùíá åðéêïéíùíßáò éíóôéôïý-
ôïõ "Á÷Üíá ÉÇ": 6979360958 êáé
2130247752. 

ÃÉÁ ÔÇ ÄÉÁËÕÓÇ ÔÇÓ ÔÏÕÑÊÉÁÓ!

Å.Ù. 27-2-2015



ÔÑÉÔÇ

27 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ
2016     

36ï ÅÔÏÓ 
ÁÑ. ÖÕËËÏÕ
(10752) 4152

TIMH 1 ÅÕÑÙ 

ÌÉ×ÁËÏËÉÁÊÏÓ,
ÊÁÑÁÔÆÁÖÅÑÇÓ

ÊÁÉ... ÐÅÑÉÁÍÄÑÏÓ

ÑÑÙÙÓÓÉÉÁÁ-ÔÔÏÏÕÕÑÑÊÊÉÉÁÁ::  
ÐÐÉÉÏÏ  ÊÊÏÏÍÍÔÔÁÁ  
ÏÏ  ÐÐÏÏËËÅÅÌÌÏÏÓÓ;;

Ðñïöçôåßá ÃÝñïíôá Èåüêëçôïõ, 
áðü ôï 2001: "¢ëùóç ôçò ÅëëÜäáò 
ìå 2-3 åêáôïììýñéá ëáèñïìåôáíÜóôåò"! 

ÑÙÓÉÊÏ ÁÅÑÏÐËÁÍÏ ÓÕÍÅÔÑÉÂÇ
ÓÔÇ ÌÁÕÑÇ ÈÁËÁÓÓÁ  

ÓÅËÉÄÁ 27

ÔÔÏÏÕÕÑÑÊÊÉÉÊÊÏÏ
ÐÐËËÏÏÉÉÏÏ
ÐÐÑÑÏÏÓÓÁÁÑÑÁÁÎÎÅÅ
ÓÓÔÔÇÇÍÍ  ÊÊÙÙ

ÔÁ ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÁ ÔÇÓ
ÂÁÓÉËÉÊÇÓ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁÓ

ÅÍÈÅÔÏ “ÓÔÅÌÌÁ”

4 ×ñõóÞ ÁõãÞ:
"Óôéò åêëïãÝò 
èá óõììåôÝ÷ïõìå
áõôüíïìïé... 
ìå óôü÷ï ôçí 
äåýôåñç èÝóç"! 

4 ÊáèçãçôÞò ÐáíÜò:
"Ôï Åèíéêü ÓõìöÝñïí 
ÅðéôÜóóåé Éó÷õñü 
Ðáôñéùôéêü Êßíçìá"

ÓÅËÉÄÅÓ 4-7

ÓÅËÉÄÅÓ 3, 12-21, 24-25, 26,30

ÊáðåôÜíéïò Þ ðñÜêôïñáò;

ÍÅÁ ÉÌÉÁ

Ã. ÐÜëìïò:
Ðïéá ç ó÷Ýóç 

ôùí "Å" 
ìå ôç Ñùóßá

ÔÑÏÌÁÆÅÉ ÔÏÕÓ ÔÏÕÑÊÏÕÓ
Ç ÁÃÉÁ ÓÏÖÉÁ ÃÉÁÔÉ ÅÉÍÁÉ ÃÅÌÁÔÇ
ÌÅ… "ÌÁÃÉÊÁ" ÓÕÌÂÏËÁ!  
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ÃñÜöåé ç
Ëßëéáí ÊáñáâéôÜêç 

Ó
ôçí êñßóéìç áõôÞ þñá, ãýñù á-
ðü ôá ÅëëçíïôïõñêéêÜ, êáé ü÷é
ìüíï, ðñïêýðôåé îáíÜ ôï åñþ-
ôçìá, ãéá ôï ðïéïò èá åßíáé ï
ñüëïò ôçò Ñùóßáò óå Ýíáí ðé-

èáíü ðüëåìï óôçí ðåñéï÷Þ ìáò. ¸íá ðïëý
âáóéêü, åðßóçò, åñþôçìá åßíáé ðïéá èÝóç
ðñÝðåé íá Ý÷ïõìå åìåßò ïé ¸ëëçíåò óôéò
ìåëëïíôéêÝò ãåùðïëéôéêÝò åîåëßîåéò, ìå
ôçí åìðëïêÞ ôçò Ñùóßáò, áð' ôçí þñá ðïõ
ç ÅëëÜäá åßíáé áêüìá ìÝëïò ôïõ ÍÁÔÏ.
¼ðùò âÝâáéá åßìáóôå ìÝëïò êáé Üëëùí
ïñãáíéóìþí ôçò Äýóçò ðïõ äåí åîõðçñÝ-
ôçóáí ðïôÝ ôá ÅëëçíéêÜ áìõíôéêÜ êáé Å-
èíéêÜ óõìöÝñïíôá… 
ÐÜíù óôï èÝìá, ï ìåãÜëïò ¸ëëçíáò å-
ñåõíçôÞò êáé ìÝíôïñÜò ìïõ, ï Ãåþñãéïò
ÐÜëìïò, Ý÷åé ðÜñåé îåêÜèáñç èÝóç, ôçí ï-
ðïßá êáé èá ðáñáèÝóïõìå áìÝóùò ó' áõôü
ôï Üñèñï. Ôá åñùôÞìáôá ðñïò ôïí Ã.
ÐÜëìï óáöÞ, üðùò óáöåßò êáé Üìåóåò êáé
ïé áðáíôÞóåéò ôïõ… 
Ðïéá ç ó÷Ýóç ôçò Ñùóßáò ìå ôçí ÏìÜ-
äá "Å"; 
Ã. ÐÜëìïò: "Ôïõò Ý÷ïõìå äþóåé äýï åöåõñÝ-
óåéò óôï ðáñåëèüí. ¸íá åßíáé ôï ÌðÝâáôñïí
êáé ôï äåýôåñï, Ýíá áíôéâáñõôéêü õðü åîÝëé-
îç. ÕðÜñ÷åé ðëçñïöïñßá üôé ðñï åôþí ìßëçóå
ï Ðïýôéí óôïí ÓáìáñÜ ãéá ôçí ÏìÜäá". 
Ðþò âëÝðåôå ôéò êéíÞóåéò ôïõ Ðïýôéí êáé
åÜí Ý÷åôå åðéêïéíùíÞóåé ìáæß ôïõ; 
Ã. ÐÜëìïò: "¢ìåóá ü÷é, ôï äå üíïìÜ ôïõ
êáé ôéò êéíÞóåéò ôïõ ðñïóðáèïýí íá ôéò åê-
ìåôáëëåõôïýí ðñÜêôïñåò ôçò ÌÉ6 êáé ôçò
CIA ïé ïðïßïé åìöáíßæïíôáé ùò öéëïðïõôéíé-
óôÝò. ÔïõëÜ÷éóôïí ï ôñüðïò ðïõ áêïëïý-
èçóå ôçí äéêÞ ìáò ãñáììÞ óôï èÝìá ôçò
Óõñßáò åßíáé ôïõëÜ÷éóôïí åðéôõ÷Þò. ¸êáíå
ìßá ðñïóðÜèåéá íá áíáêüøåé ôï ðáñáëÞ-
ñçìá óéùíéóôþí åðé÷åéñçìáôéþí óå Ñùóßá
êáé áëëïý [Óüñïò]". 
¸÷åé ãßíåé ðñüôáóç áðü ôçí Ñùóßá óôçí
ÏìÜäá "Å" ãéá áðïêëåéóôéêÞ óõíåñãáóßá; 
Ã. ÐÜëìïò: "¼÷é. ¸÷åé ãßíåé ðñüôáóç ÷ñç-
ìáôïäüôçóçò ðñï ìåñéêþí åôþí ìÝóù Ñù-
óïðüíôéïõ åêðñïóþðïõ ôçò, áëëÜ äåí Ýãé-
íå äåêôÞ". 

Åðßóçò, óå Ýíá éäéáßôåñá åíäéáöÝñïí
ôïõ Üñèñï, ðïõ äçìïóéåýôçêå ó÷åäüí ôñß-
á ÷ñüíéá ðñéí óôçí "Å.Ù.", ï äÜóêáëüò
ìïõ óôçí äçìïóéïãñáößá ÇóáÀáò Êùí-
óôáíôéíßäçò, Ýãñáøå ôá ðáñáêÜôù, ðïõ ß-
óùò ðïëëïß íá èåùñÞóïõí "áéíéãìáôéêÜ",
åßíáé üìùò ðñùôïðüñá ("Å.Ù.", Ðáñá-
óêåõÞ 7 Ìáñôßïõ 2014): 
"Ç åíïðïéçìÝíç ðëÝïí ðåñéï÷Þ ìáò èá á-
ðáéôåß ðñùôåýïõóá. Ãéá ëüãïõò ãåùãñáöé-
êïýò, éóôïñéêïýò êáé ðïëéôéóìéêïýò áõôÞ
èá åßíáé ç Êùíóôáíôéíïýðïëç! Êáé åäþ Ýñ-
÷åôáé ôï ó÷Ýäéï "ÉùÜííçò ÂáôÜôæçò" ôùí
Ñþóùí. Ç Üíïäïò óôïí "èñüíï" ôçò Êùí-
óôáíôéíïýðïëçò (äçë. ôïõ êÝíôñïõ ôïõ êü-
óìïõ) åíüò íÝïõ ÉùÜííç ÂáôÜôæç, ôïõ Øåõ-
ôïâáôÜôæç, ï ïðïßïò êáé èá åöáñìüóåé ôï
ñùóéêü ó÷Ýäéï óôçí ðåñéï÷Þ ìáò! Ôï ðñü-
óùðï áõôü âÝâáéá Ý÷åé âñåèåß åäþ êáé äå-
êáåôßåò. Êáé åêôåëåß êáôÜ ãñÜììá ôï ó÷Ý-
äéï, ðßóù áðü ôéò ðëÜôåò ôùí ëáþí ðïõ...
äåí ðáßñíïõí ÷áìðÜñé ãéá ôï ôé óôçí ðñáã-
ìáôéêüôçôá óõìâáßíåé! ¹äç ôï ðñüóùðï
áõôü êáôÜöåñå ìå Ýíá êáé ìüíï ÷ôýðçìá
êáé äéÝëõóå ôç Ìåôáðïëßôåõóç óôçí ÅëëÜ-
äá!... Êáé ìå Ýíá áêüìç ÷ôýðçìá ìüëõíå ìå
áíßáôï ïéêïíïìéêü êáñêßíï êáé ôçí Åõñù-
æþíç... Ôþñá åôïéìÜæåôáé ãéá ôç ìåãÜëç å-
ðéóôñïöÞ. "Ï êáéñüò ãáñ åããýò". 

Ç ÑÙÓÉÁ ÊÁÔÁÊÔÁÅÉ ÔÏÍ 

ÐÐïïééáá  çç  óó÷÷ÝÝóóçç  ôôççòò  
"ÅÅ" ììåå  ôôçç  ÑÑùùóóßßáá

ÅÉÊÏÍÁ 1 ÅÉÊÏÍÁ 2
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Êé åíþ ðïëëïß ìéëïýí, ðùò ðÜìå
ãéá Ã´ ðáãêüóìéï ðüëåìï, êáé ôç óôéã-
ìÞ ðïõ ç ñùóéêÞ ïéêïíïìßá õößóôáôáé
ôï ìáñôýñéï ôïõ êáèçìåñéíïý óôñáã-
ãáëéóìïý ùò áðïôÝëåóìá ôïõ äéå-
èíïýò åìðÜñãêï ðïõ Ý÷åé åðéâëçèåß á-
ðü ôéò ÇÐÁ êáé ôçí Åõñþðç, ôï Êñåì-
ëßíï äåí áößóôáôáé áðü ôéò óôñáôéùôé-
êÝò åðéäéþîåéò ôïõ. Ç Ìüó÷á Ýëáâå
ôçí óôñáôçãéêÞò óçìáóßáò áðüöáóç
íá åêóõã÷ñïíßóåé ôïí óôñáôü ôçò,
ðñÜãìá ðïõ åðéèõìåß íá êÜíåé ìå íÝ-
ïõò âáëéóôéêïýò ðõñáýëïõò, íÝá õðï-
âñý÷éá, ôï ðëÝïí õðåñóýã÷ñïíï ôáíê
ôïõ êüóìïõ, áëëÜ êáé åíåñãåéáêÜ ü-
ðëá êáé ëÝéæåñ. 
Ìðïñåß ï ñùóéêüò óôñáôüò íá ìçí Ý-
÷åé ôá êëÝç ôïõ ðáñåëèüíôïò êáé íá
ìçí èåùñåßôáé ç ìåãáëýôåñç óôñá-
ôéùôéêÞ ìç÷áíÞ ôïõ êüóìïõ, ùóôüóï
ìå ôçí åêëïãÞ ôïõ Ðïýôéí, ôï 2012,
óôç èÝóç ôïõ ÐñïÝäñïõ åðÞëèå ìéá
óçìáíôéêÞ, ðïéïôéêÞ ìåôáâïëÞ óôïí
ôñüðï ðïõ ëåéôïõñãåß. Ï Ðïýôéí åóôß-
áóå óôç äçìéïõñãßá åíüò óôñáôïý
åõÝëéêôïõ ðïõ èá óôçñßæåôáé óôéò íÝ-
åò ôå÷íïëïãßåò. Ôïýôï, áõôïìÜôùò,
Ý÷åé áíåâÜóåé ôçí ðïéüôçôá ôïõ ñùóé-
êïý óôñáôåýìáôïò, êÜôé ðïõ öÜíçêå
êáé óôéò åðé÷åéñÞóåéò óôçí Ïõêñáíßá.
Ðñüêåéôáé ãéá ïðëéêÜ óõóôÞìáôá ðïõ
ï Ðïýôéí Ý÷åé áêñéâïðëçñþóåé, ìüíï
êáé ìüíï ãéá íá õðåñÝ÷åé Ýíáíôé ôùí
áíôéðÜëùí ôïõ. 
Áò äïýìå åäþ, ðïéá åßíáé ôá õðåñüðëá
áõôÜ ôùí Ñþóùí, Ýíá ðñïò Ýíá… 
Ôï ðëïßï êáôáìáñÜí ðïõ ìåôáôñÝðå-
ôáé óå hovercraft êáé öÝñåé ïêôþ ðõ-
ñáýëïõò êáé 20 áíôéáåñïðïñéêÜ âëÞ-
ìáôá (åéêüíá 1). 
Ôï Pantsir-S1 åßíáé Ýíá ðõñáõëéêü óý-
óôçìá ðïõ óõíäõÜæåé êáôåõèõíüìåíá
âëÞìáôá áÝñïò êáé äýï áõôüìáôá ðõ-
ñïâüëá (åéêüíá 2). 
¸íá üðëï ðïõ áíáðôýóóåé ç Ñùóßá åß-
íáé ôá íÝá ðõñçíéêÜ ôçò õðïâñý÷éá.
Ðñüêåéôáé ãéá õðïâñý÷éá ôÝôáñôçò êáé
ðÝìðôçò ãåíéÜò, åíþ ó÷åäéÜæïíôáé êáé
õðïâñý÷éá drones ôá ïðïßá èá åíé-
ó÷ýóïõí ôçí íáõôéêÞ äýíáìç ôçò ÷þ-
ñáò (åéêüíá 3). 
¢ëëï ðïëåìéêü ñùóéêü project åßíáé ôï
ôå÷íïëïãßáò stealth õðåñç÷çôéêü âïì-
âáñäéóôéêü PAK-DA. Ìå åýñïò äñÜ-
óçò ôá 12.000 ÷ëì. èá ìðïñåß íá ðåôÜ-
îåé êáé íá åðéóôñÝøåé áðü ôçí Ìüó÷á
óôç ÍÝá Õüñêç ìå öïñôßï âïìâþí âÜ-
ñïõò 30 ôüíùí (åéêüíá 4). 
Ôï ðõñáõëéêü óýóôçìá BUK-2 (åéêü-
íá 5). 
Ô èåñìïðõñçíéêü ðõñáõëéêü óýóôçìá
RS-24 (åéêüíá 6). 
Ôï ñùóéêü Concorde (åéêüíá 7). 
Ôï Üñìá Ô-14 Armata, ôï ïðïßï ðá-
ñïõóéÜóôçêå öÝôïò óôçí ðáñÝëáóç
ôçò íßêçò ôïí ÌÜéï, óõãêåíôñþíåé ü-
ëç ôçí åìðåéñßá ôçò "ñùóéêÞò ó÷ï-
ëÞò" êáôáóêåõÞò áñìÜôùí ìÜ÷çò
(åéêüíá 8). 
Ôï åëéêüðôåñï Ìi-28 (åéêüíá 9). 
Ç Ñùóßá åðéèõìåß íá êÜíåé áéóèçôÞ
ôçí ðáñïõóßá ôçò óôéò ðáãêüóìéåò
èÜëáóóåò. ¸ôóé êáôáóêåõÜæåé áåñï-
ðëáíïöüñá óôï ìÝãåèïò ôïõ áìåñéêá-
íéêïý Nimitz ìå ôÝóóåñéò áåñïäéáäñü-
ìïõò êáé ôç äõíáôüôçôá ìåôáöïñÜ 80-
90 áåñïóêáöþí (åéêüíá 10). 

ÊÏÓÌÏ ÌÅ 10 ÍÅÁ ÕÐÅÑÏÐËÁ! 
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"Ì
áýñá" ×ñéóôïýãåííá ãéá
ôç Ñùóßá… ¸íá áåñï-
óêÜöïò ôçò ñùóéêÞò ðï-
ëåìéêÞò áåñïðïñßáò ôý-
ðïõ Ôïõðüëåö (ÔU-154)

ìå 92 åðéâáßíïíôåò óõíåôñßâç ôï ðñùß ôçò Êõ-
ñéáêÞò, áíÞìåñá ôùí ×ñéóõïõãÝííùí, óôç
Ìáýñç ÈÜëáóóá, êïíôÜ óôï Óüôóé. Áðü ôïõò
92 åðéâáßíïíôåò, 84 Þôáí ïé åðéâÜôåò êáé 8 ôï
ðëÞñùìá. 
Ôï áåñïóêÜöïò áðïãåéþèçêå óôéò 05:40 ôï-
ðéêÞ þñá (04:40 þñá ÅëëÜäáò) áðü ôçí ðüëç
ÁíôëÝñ -ðïõ âñßóêåôáé íïôßùò ôïõ Óüôóé, ôïõ
ãíùóôïý èÝñåôñïõ óôç Ìáýñç ÈÜëáóóá- ãéá
ìéá ðôÞóç ñïõôßíáò ìå ðñïïñéóìü ôç ñùóéêÞ
áåñïðïñéêÞ âÜóç ôïõ ×ìÝéìéì, êïíôÜ óôç
ËáôôÜêåéá ôçò âïñåéïäõôéêÞò Óõñßáò, óýìöù-
íá ôï õðïõñãåßï. 
Ìåôáîý ôùí åðéâáôþí Þôáí ðïëëïß óôñáôéþ-
ôåò, åííÝá äçìïóéïãñÜöïé êáé ìÝëç ôçò äéÜ-
óçìçò ÷ïñùäßáò "ÁëåîÜíôñïö", ìéáò áðü ôéò
÷ïñùäßåò êáé ôéò ÷ïñåõôéêÝò ïìÜäåò ôïõ ñù-
óéêïý óôñáôïý ðïõ ìåôÝâáéíáí óôç Óõñßá ãéá
íá ìåôÜó÷ïõí óôéò ãéïñôÝò óôçí áåñïðïñéêÞ
âÜóç ãéá ôçí Ðñùôï÷ñïíéÜ. Ôï ñùóéêü õ-
ðïõñãåßï ¢ìõíáò ìåôáöÝñåé óõ÷íÜ ìïõóé-
êïýò óôç Óõñßá ãéá íá äßíïõí óõíáõëßåò êáé
íá øõ÷áãùãïýí ôïõò óôñáôéþôåò. 
Ï ðñüåäñïò ôçò Ñùóßáò Âëáíôßìéñ Ðïýôéí
äéÝôáîå áìÝóùò ôç óõãêñüôçóç åðéôñïðÞò Ý-
ñåõíáò õðü ôïí ðñùèõðïõñãü Íôìßôñé Ìå-
íôâÝíôåö, ç ïðïßá èá äéáðéóôþóåé ôá áßôéá ôçò
óõíôñéâÞò ôïõ óôñáôéùôéêïý áåñïóêÜöïõò.
Ï Ðïýôéí æÞôçóå óõãêåêñéìÝíá áðü ôïí Ìå-
íôâÝíôåö íá "óõãêñïôÞóåé êáé íá çãçèåß êõ-
âåñíçôéêÞò åðéôñïðÞò Ýñåõíáò ç ïðïßá èá
äéáðéóôþóåé ôá áßôéá ôçò óõíôñéâÞò ôïõ Tu-
154 óôï Óüôóé", áíáêïßíùóå ôï Êñåìëßíï äéåõ-
êñéíßæïíôáò üôé ï áñ÷çãüò ôïõ êñÜôïõò åîÝ-
öñáóå "ôá âáèýôáôá óõëëõðçôÞñéÜ ôïõ"
óôïõò óõããåíåßò ôùí èõìÜôùí. 

Ï ðéëüôïò Þôáí ðïëý Ýìðåéñïò 
Óýìöùíá ìå ôï õðïõñãåßï ¢ìõíáò ôçò Ñùóß-
áò ï ðéëüôïò, Ñüìáí Âïëêüö, åß÷å ðåñéóóüôå-
ñåò áðü 3.000 þñåò ðôÞóçò óôï åíåñãçôéêü
ôïõ. Ôï áåñïóêÜöïò ðïõ óõíåôñßâç åß÷å êá-
ôáóêåõáóôåß ôï 1983 êáé ç ôåëåõôáßá ôå÷íéêÞ
óõíôÞñçóÞ ôïõ Ýãéíå ôïí ðåñáóìÝíï ÓåðôÝì-
âñéï. 
Ôï õðïõñãåßï äéåõêñßíéóå üôé óôçí ðåñéï÷Þ
ôïõ äõóôõ÷Þìáôïò êáôåõèýíèçêáí áìÝóùò
Ýîé óêÜöç ôïõ óôüëïõ ôçò Ìáýñçò ÈÜëáó-
óáò. Óôéò Ýñåõíåò Ýóðåõóáí íá óõììåôÝ÷ïõí

Üëëá ôÝóóåñá ðëïßá, éóÜñéèìá åëéêüðôåñá, Ý-
íá áåñïðëÜíï, ìç åðáíäñùìÝíá áåñïóêÜöç,
ôçëåêáôåõèõíüìåíåò õðïâñý÷éåò óõóêåõÝò
êáé 63 äýôåò. ¢ëëïé 50 âáôñá÷Üíèñùðïé áðü
Üëëïõò óôüëïõò Ýöôáóáí óôï Óüôóé áìÝóùò
ìåôÜ. 
Ôá óõëëõðçôÞñéÜ ôïõ ãéá ôï äõóôý÷çìá åîÝ-
öñáóå ï ðñåóâåõôÞò ôùí ÇÐÁ óôç Ìüó÷á,
Ôæïí Ôåöô. Ç åêðñüóùðïò ôçò áìåñéêáíéêÞò
ðñåóâåßáò Ìáñßá ¼ëóïí, óå ìÞíõìÜ ôçò óôï
Twitter áíÝöåñå üôé ï ðñåóâåõôÞò "ðñïóåý÷å-
ôáé ãéá ôïõò áãáðçìÝíïõò ôùí åðéâáôþí êáé
ôïõ ðëçñþìáôïò ôïõ Tu-154, ìáæß ìå ôïí ñù-
óéêü ëáü". 

Äåí õðÜñ÷ïõí åðéæþíôåò 
Ôï ñùóéêü õðïõñãåßï ¢ìõíáò áíáêïßíùóå á-
ìÝóùò üôé äåí õðÜñ÷ïõí åðéæþíôåò óôï óç-
ìåßï ôçò óõíôñéâÞò ôïõ áåñïóêÜöïõò Tu-154
ôçò ñùóéêÞò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò. "Ç ðå-
ñéï÷Þ ôçò óõíôñéâÞò ôïõ Tu-154 Ý÷åé êáèïñé-
óôåß, ÷ùñßò åðéæþíôåò" áíÝöåñå ç ó÷åôéêÞ á-
íáêïßíùóç ôïõ õðïõñãåßïõ ¢ìõíáò ôçò Ñùóß-
áò. 

Ðëçñïöïñßåò ãéá ìç÷áíéêÞ âëÜâç 
Ç óõíôñéâÞ ôïõ ñùóéêïý áåñïóêÜöïõò ìðï-
ñåß íá ïöåßëåôáé óå ìç÷áíéêÞ âëÜâç Þ óå ëÜ-
èïò ÷åéñéóìü ôïõ ðéëüôïõ, óýìöùíá ìå ðçãÞ
ôïõ õðïõñãåßïõ ÅêôÜêôùí ÊáôáóôÜóåùí, êá-
èþò ôï óÞìá ôïõ ÷Üèçêå ëßãá ëåðôÜ ìåôÜ ôçí
áðïãåßùóç. Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò ï ðé-
ëüôïò äåí ðñüëáâå íá åêðÝìøåé óÞìá êéíäý-
íïõ. Áêüìç, óýìöùíá ìå ôï ðñáêôïñåßï åéäÞ-
óåùí RIA, áíáöÝñèçêå üôé ôá áñ÷éêÜ óôïé÷åßá
äåß÷íïõí üôé ôï áåñïðëÜíï óõíåôñßâç åîáéôß-
áò ìç÷áíéêïý ðñïâëÞìáôïò. 

ÂñÝèçêáí óõíôñßììéá
óôç Ìáýñç ÈÜëáóóá 

"Óõíôñßììéá ôïõ áåñïðëÜíïõ ÔU-154 ôïõ ñù-
óéêïý õðïõñãåßïõ ¢ìõíáò âñÝèçêáí óå áðü-
óôáóç 1,5 ÷éëéïìÝôñïõ áðü ôá ðáñÜëéá ôçò
ðüëçò ôïõ Óüôóé, óå âÜèïò 50 Ýùò 70 ìÝ-
ôñùí", áíáêïßíùóå ôï áñìüäéï õðïõñãåßï. 
ÑùóéêÜ ìÝóá åíçìÝñùóçò, åðéêáëïýìåíá ôéò
õðçñåóßåò äéÜóùóçò, ìåôÝäùóáí íùñßôåñá
üôé ìéá ïìÜäá äéÜóùóçò åíôüðéóå ôï ðéèáíü
óçìåßï ôçò óõíôñéâÞò óôç èÜëáóóá ôïõ Óü-

ôóé. Óýìöùíá ìå ôéò ßäéåò ðçãÝò, ôï áåñïðëÜ-
íï ðéèáíüí óõíåôñßâç êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò á-
íüäïõ ôïõ êáé áìÝóùò åêôéìÞèçêå ðùò åßíáé
áðßèáíï íá õðÜñ÷ïõí åðéæþíôåò. 

Ðïéïé Þôáí ïé åðéâáßíïíôåò 
Óôç ëßóôá ôùí åðéâáôþí ðïõ Ýäùóå óôç äçìï-
óéüôçôá ôï õðïõñãåßï óõãêáôáëÝãïíôáé 64
ìÝëç ôçò ÷ïñùäßáò "ÁëåîÜíôñïö", åíüò ãíù-
óôïý ìïõóéêïý óõíüëïõ áðü ôéò ðåñéïäåßåò
ðïõ äßíåé óôï åîùôåñéêü õðü ôçí áéãßäá ôïõ
ñùóéêïý óôñáôïý, ïêôþ óôñáôéùôéêïß ìåôáîý
ôùí ïðïßùí ï äéåõèõíôÞò ôçò ÷ïñùäßáò "Áëå-
îÜíôñïö" ÂáëÝñé ×á÷ßëïö, ïêôþ ìÝëç ôïõ
ðëçñþìáôïò, åííÝá äçìïóéïãñÜöïé, äýï õ-
øçëüâáèìïé ðïëéôéêïß áîéùìáôïý÷ïé êáé ç Åëé-
æáâÝôá Ãêëßíêá, åðéêåöáëÞò ìéáò ðáóßãíù-
óôçò óôç Ñùóßá öéëáíèñùðéêÞò ïñãÜíùóçò. 
Ç ÷ïñùäßá "ÁëåîÜíôñïö", ôçò äéÜóçìçò êáë-
ëéôå÷íéêÞò ïìÜäáò ôïõ Êüêêéíïõ Óôñáôïý, èå-
ùñåßôáé áðü ôïí ñùóéêü ëáü Ýíá áðü ôá óýì-
âïëá ôçò ÷þñáò êáé ðñïêáëåß åèíéêÞ õðåñç-
öÜíåéá. Áðïôåëïýíôáí áðü ìïõóéêïýò êáé ÷ï-
ñåõôÝò, åíþ ôáîßäåõáí ãéá ôç Óõñßá, þóôå íá
äþóïõí ìéá ðáñÜóôáóç óôï ðëáßóéï ôùí
ãéïñôéíþí çìåñþí. ¼ëïé ôïõò åîáéñåôéêïß êáë-
ëéôÝ÷íåò, ìÝëç åíüò óõãêñïôÞìáôïò ðïõ áíÜ-
ëïãü ôïõ äåí õðÜñ÷åé óôïí êüóìï. Ðáíôïý ü-
ðïõ ðáñïõóéÜóôçêå óôç äéÜñêåéá ôùí 90 ÷ñü-
íùí ôçò ýðáñîÞò ôïõ, ðñïêáëïýóå ñßãç åí-
èïõóéáóìïý, áêüìá êáé óå ÷þñåò ìå âáèéÜ á-
íôéóïâéåôéêÞ êáé áíôéñùóéêÞ êáôåýèõíóç, åíþ
÷áñáêôçñéæüôáí ùò ôï âáñý "ðõñïâïëéêü"
ôçò ðñïþèçóçò ôçò ñùóéêÞò óõìðÜèåéáò
óôïí êüóìï. ×Üèçêå ôï 90% ôïõ âáóéêïý êïñ-
ìïý ôïõ óõãêñïôÞìáôïò, ôï ïðïßï åß÷å îáíá-
âñåèåß ðñéí ìåñéêïýò ìÞíåò óôç Óõñßá… ÁíÜ-
ìåóÜ ôïõò êáé ç üìïñöç 19÷ñïíç ìðáëáñßíá
Ëßëéá Ðéñßåâá, ìå êáôáãùãÞ áðü ôï ÂïñïíÝôò. 
"Áýñéï [ÓÇÌ.: 26 Äåêåìâñßïõ] èá åßíáé çìÝñá
åèíéêïý ðÝíèïõò", åßðå ï Ñþóïò ðñüåäñïò óå
ôçëåïðôéêü äéÜããåëìÜ ôïõ. Åßíáé åíäåéêôéêü ü-
ôé ï Ðïýôéí åíäéáöÝñèçêå ðñïóùðéêÜ áìÝóùò
ãéá ôçí ôñáãùäßá êáé Ýäùóå éäéáßôåñç âáñý-
ôçôá, åèíéêþí äéáóôÜóåùí, óôï ôñáãéêü óõì-
âÜí. ÐáñÜëëçëá, ôçí ôñáãùäßá åðÝôåéíáí ïé
åéêüíåò ôùí óõíôñéììéþí, ôùí ðñïóùðéêþí á-
íôéêåéìÝíùí, áëëÜ êáé ôùí óïñþí ðïõ îåâñÜ-
óôçêáí óôéò áêôÝò ôçò Ìáýñçò ÈÜëáóóáò
ãýñù áðü ôï Óüôóé. Áíåßðùôç èëßøç Üñ÷éóå
íá "ðëçììõñßæåé" ôç ñùóéêÞ êïéíùíßá, ôçí ßäéá
þñá ðïõ öùôïãñáößåò, áëëÜ êáé ïé ðñïóùðé-
êÝò éóôïñßåò ôùí èõìÜôùí ãéãÜíôùíáí ôïí ðü-
íï óôéò êáñäéÝò.

Äñ. ÇóáÀáò Êùíóôáíôéíßäçò 

"Ð
ïëëÝò óõìðôþóåéò ìáæåìÝíåò ìáæß, ôþñá ôåëåõ-
ôáßá"… Áõôü èá ìðïñïýóå íá ðåé Üíåôá êÜ-
ðïéïò, áí ëçöèïýí õð' üøéí üëá áõôÜ ôá ìáæåìÝ-

íá, üíôùò, ãåãïíüôá ðïõ óõíÝâçóáí ìÝóá óå äéÜóôçìá ìß-
áò ìüëéò åâäïìÜäáò: áðü ôéò ôñïìïêñáôéêÝò (êáé ðïëýíå-
êñåò) åðéèÝóåéò óôçí Ôïõñêßá êáé ôç äïëïöïíßá ôïõ Ñþ-
óïõ ðñÝóâç óôçí ¢ãêõñá, Ýùò êáé ôçí ðôþóç êáé óõíôñé-
âÞ ôïõ ñùóéêïý áåñïóêÜöïõò ðïõ êáôåõèõíüôáí ðñïò ôç
Óõñßá óôïí Åýîåéíï Ðüíôï… ¸÷ïõìå êáé ëÝìå ëïéðüí ("óý-
ìðôùóç åðáíáëáìâáíüìåíç ðáýåé íá åßíáé óýìðôùóç"): 
á) Ç ÷ñïíéêÞ óõãêõñßá… Ôüóá ôñáãéêÜ ãåãïíüôá, óõãêå-
íôñùìÝíá ìÜëéóôá ìÝóá óå åëÜ÷éóôá åéêïóéôåôñÜùñá, ìå
äéáöïñÜ… ùñþí ôï Ýíá áðü ôï Üëëï, åßíáé äõíáôüí íá åß-
íáé "ôõ÷áßá"; Óáí íá õðÜãïíôáé óôçí áüñáôç (êáé äñáìáôé-
êÞ…) ìïßñá ìßáò áíåëÝçôçò éóôïñéêÞò íïìïôÝëåéáò. 
â) Ôï ñùóéêü áåñïóêÜöïò ðïõ Ýðåóå ðñï÷èÝò, 25 Äåêåì-
âñßïõ 2016 (áíÞìåñá ôçò 25çò åðåôåßïõ áðü ôç äéÜëõóç
ôçò ÅÓÓÄ!), êáôåõèõíüôáí ðñïò ôç Óõñßá, ü÷é êÜðïõ áë-
ëïý! Åßíáé êé áõôü "óýìðôùóç"; Êáé ìÜëéóôá, áí äïýìå ôï
èëéâåñü áõôü ðåñéóôáôéêü óå óõíäõáóìü ìå ôá ôñïìïêñá-
ôéêÜ äñþìåíá åëÜ÷éóôåò ìÝñåò ðéï ðñéí óôçí Ôïõñêßá, üëá
áõôÜ öáíåñþíïõí üôé ç åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ìáò âñßóêåôáé
óå ðñùôïöáíÞ "áíáâñáóìü", üôé êÜôé ôï ðïëý ìåãÜëï åßíáé
åðß èýñáéò… 

ã) ¼ëá áõôÜ ôá üíôùò ðïëý "ðõêíÜ" ãåãïíüôá Ýñ÷ïíôáé óå
ìßá "íåêñÞ" ÷ñïíéêÜ ðåñßïäï. Åßíáé ç ðåñßïäïò ðïõ ìåóï-
ëáâåß áíÜìåóá óôéò áìåñéêáíéêÝò ðñïåäñéêÝò åêëïãÝò
(ðïõ ùò ãíùóôüí Ýëáâáí ÷þñá óôéò 8 Íïåìâñßïõ 2016)
êáé ôçí åðßóçìç áíÜëçøç ôçò ðñïåäñßáò ôùí ÇÐÁ áðü ôïí
íéêçôÞ ôùí ðñüóöáôùí åêëïãþí Íôüíáëíô Ôñáìð, óôéò 20
Éáíïõáñßïõ 2017. ÌÝóá ó' áõôü ôï "íåêñü" äßìçíï Þäç
óõìâáßíïõí ÐÏËËÁ êáé ìðïñïýí íá óõìâïýí êáé áêüìç
ÐÅÑÉÓÓÏÔÅÑÁ!... 
ä) Ïõê ïëßãïé ðáñáôÞñçóáí ôïí ôåëåõôáßï êáéñü üôé… óáí
ðïëëÜ ñùóéêÜ áåñïðëÜíá íá ðÝöôïõí óôçí ôüóï íåõñáë-
ãéêÞ áõôÞ ðåñéï÷Þ, êáé ü÷é ìüíï! ÐñÜãìáôé, áí äïýìå ôç
óôáôéóôéêÞ èá ðáñáôçñÞóïõìå ðùò ôá ôñáãéêÜ äõóôõ÷Þ-
ìáôá ðïõ óõìâáßíïõí ôá ôåëåõôáßá 1-2 ÷ñüíéá ìå ñùóéêÜ
áåñïðëÜíá åßíáé ðïëëáðëÜóéáò óõ÷íüôçôáò áð' üôé ìå áå-
ñïðëÜíá Üëëùí ÷ùñþí. Ãéáôß óõìâáßíåé üìùò êÜôé ôÝôïéï;
Åßíáé ôá ñùóéêÜ áåñïóêÜöç "óáñÜâáëá"; Åßíáé ïé Ñþóïé
ðéëüôïé ôüóï "Üôå÷íïé"; ¹ åßíáé ç Ñùóßá ôüóï "Üôõ÷ç"; 
å) Êé üëá áõôÜ óõìâáßíïõí ôéò ßäéåò þñåò ðïõ ü÷é ìüíï ç
Ôïõñêßá, áëëÜ êáé ôï ÉóñáÞë ìðáßíåé îáíÜ óôï "ìÜôé" ôïõ
êõêëþíá. Ïé áìåñéêáíïúóñáçëéíÝò ó÷Ýóåéò âñßóêïíôáé ôá
ôåëåõôáßá åéêïóéôåôñÜùñá óå Ýíôáóç, åíþ ç ÅëëÜäá äÞ-
ëùóå åðßóçìá ðñéí ëßãåò ìÝñåò üôé èá åðåêôåßíåé ôçí ÁÏÆ
ôçò, "åíþíïíôÜò" ôçí ìå áõôÝò ôçò Êýðñïõ êáé ôïõ ÉóñáÞë. 
"Óýìðôùóç åðáíáëáìâáíüìåíç ðáýåé íá åßíáé óýìðôù-

óç". Êáé ìðïñåß êÜðïéïé íá ìçí èÝëïõí íá êÜíïõìå áíáöï-

ñÜ óôïõò Áãßïõò ÃÝñïíôåò ôçò ðßóôçò ìáò êáé, êáôÜ âÜ-
èïò, íá ôïõò ìéóïýí èáíÜóéìá (ùò áíèñùðüìïñöïé äáßìï-
íåò ðïõ åßíáé), áëëÜ éäïý ôé åß÷å ðåé ðñéí áðü ÐÏËËÁ ÷ñü-
íéá ï ¢ãéïò ÐáÀóéïò ï Áãéïñåßôçò, ï ìÝãáò ìýóôçò ôçò Åë-
ëçíïñèïäïîßáò ó÷åôéêÜ ìå üëá áõôÜ ðïõ áíáìÝíïõìå íá
âéþóïõìå ôï åðüìåíï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá: 
"¼ôáí áêïýóåéò óôçí ôçëåüñáóç íá ãßíåôáé èÝìá ãéá ôá

ìßëéá, ãéá ôçí åðÝêôáóç ôùí ìéëßùí (ôçò áéãéáëßôéäáò æþ-
íçò) áðü 6 óå 12 ìßëéá, ôüôå áðü ðßóù Ýñ÷åôáé ï ðüëåìïò.
Áêïëïõèåß… ÌåôÜ ôçí ðñüêëçóç ôùí Ôïýñêùí, èá êáôå-
âïýí ïé Ñþóïé óôá ÓôåíÜ. ¼÷é ãéá íá âïçèÞóïõí åìÜò. Áõ-
ôïß èá Ý÷ïõí Üëëá óõìöÝñïíôá. ÁëëÜ, ÷ùñßò íá ôï èÝ-
ëïõí, èá âïçèÜíå åìÜò. Ôüôå, ïé Ôïýñêïé ãéá íá õðåñáóðé-
óèïýí ôá ÓôåíÜ, ðïõ åßíáé óôñáôçãéêÞò óçìáóßáò, èá óõ-
ãêåíôñþóïõí åêåß êáé Üëëá óôñáôåýìáôá. ÐáñÜëëçëá äå,
èá áðïóýñïõí äõíÜìåéò áðü êáôáëçöèÝíôá åäÜöç. ¼-
ìùò, èá äïõí ôüôå ôá Üëëá êñÜôç ôçò Åõñþðçò, óõãêåêñé-
ìÝíá ç Áããëßá, ç Ãáëëßá, ç Éôáëßá êáé Üëëá Ýîé-åöôÜ êñÜôç
ôçò ÅÏÊ, üôé ç Ñùóßá èá áñðÜîåé ìÝñç, ïðüôå èá ðïõí:
"Äåí ðÜìå êé åìåßò åêåß ðÝñá, ìÞðùò ðÜñïõìå êáíÝíá êïì-
ìÜôé;". ¼ëïé, üìùò èá êõíçãïýí ôç ìåñßäá ôïõ ëÝïíôïò. ¸-
ôóé èá ìðïõí êáé ïé Åõñùðáßïé óôïí ðüëåìï… Èá âãÜëåé ç
(åëëçíéêÞ) êõâÝñíçóç áðüöáóç íá ìç óôåßëåé óôñáôü. Èá
êñáôÞóåé óôñáôü ìüíï óôá óýíïñá. Êáé èá åßíáé ìåãÜëç
åõëïãßá ðïõ äåí èá ðÜñåé ìÝñïò. Ãéáôß, üðïéïò ðÜñåé ìÝ-
ñïò ó' áõôüí ôïí ðüëåìï (åí. ôïí åõñùðáúêü), ÷Üèçêå"… 

Ñùóéêü  áåñïðëÜíï  óõíåôñßâç
óôç  Ìáýñç  ÈÜëáóóá  

Ñùóßá-Ôïõñêßá: Ðéï êïíôÜ ï ðüëåìïò, ðéï êïíôÜ ç ÇìÝñá-× 



ÐÅÌÐÔÇ

29 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ
2016           

36ï ÅÔÏÓ 
ÁÑ. ÖÕËËÏÕ
(10754) 4154

TIMH 1 ÅÕÑÙ

ÃÉÁ  ÔÇÍ  ÁÓÖÁËÅÉÁ  ÔÏÕ

ÊÁÈÇÃÇÔÇÓ  ÌÁÆÇÓ:  
"Ï  ÔÏÕÑÊÏÓ
ÈÅËÅÉ  ÔÁ  
ÍÇÓÉÁ  ÌÁÓ"

ÁÃÉÁ ÃÅÑÏÍÔÉÓÓÁ
ÔÇÓ ÁÈÇÍÁÓ:

"ÔÏ 2017 
ÈÁ ÓÔÇÈÏÕÍ

ÊÑÅÌÁËÅÓ ÓÔÏ
ÓÕÍÔÁÃÌÁ ÃÉÁ

ÔÏÕÓ ÐÑÏÄÏÔÅÓ
ÐÏËÉÔÉÊÏÕÓ"

4 Ðüèåí… áßó÷ç: ÆÜìðëïõôïé
ðïëéôéêïß, êáôÜíôçóáí 

ôïõò ¸ëëçíåò ðÜìðôù÷ïõò 

ÓÅËÉÄÅÓ  3-5,8

Óïê: 400 åõñþ ìéóèü óå ðñüóöõãåò (êáé
ëáèñïìåôáíÜóôåò), åíþ ïé ¸ëëçíåò ðåéíÜíå!

"Ðïý ðáò êáñáâÜêé…"! 
Ãéáôß ç ðñïóÜñáîç 

ôïõ ôïõñêéêïý ðëïßïõ
óôçí Êù åßíáé ýðïðôç!

ÓÅËÉÄÅÓ  6-7,10,12,21,24-25,30

370  ÑÙÓÏÕÓ
ÊÏÌÁÍÔÏ
ÐÑÏÓÅËÁÂÅ
Ï  ÔÑÁÌÐ!  

ÓÅËÉÄA  29
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ÃñÜöåé ï
Äñ. ÇóáÀáò Êùíóôáíôéíßäçò 

Ï
é åîåëßîåéò, üóï ðåñíïýí ôá
åéêïóéôåôñÜùñá êáé ðëçóéÜ-
æïõìå óôï êïìâéêü Ýôïò
2017, åðéôá÷ýíïíôáé… ÐïôÝ
Üëëïôå, óå åïñôáóôéêÞ ðåñß-

ïäï (×ñéóôïýãåííá, Ðñùôï÷ñïíéÜ, ÈåïöÜ-
íåéá) äåí åß÷áìå ôüóï ðïëý ìåãÜëç "ðõêíü-
ôçôá" ãåãïíüôùí. Óôïí ðëáíÞôç ï êüóìïò
ïëüêëçñïò âñßóêåôáé óå "áíáâñáóìü", åíþ
ç ÅëëÜäá æåé åéêïíéêÝò óôéãìÝò "íçíåìßáò"
ëßãï ðñéí áðü ôï îÝóðáóìá ôçò áðßóôåõôçò
"èýåëëáò" ðïõ Ýñ÷åôáé ãéá ôçí áíèñùðüôç-
ôá. ¸íá ðëÝãìá ôñïìáêôéêþí êáôáóôÜóå-
ùí êáé ðñáãìÜôùí (ðïõ ïé ãíùñßæïíôåò á-
ðïêáëïýí "óçìåßá êáé ôÝñáôá") äéáäñáìá-
ôßæåôáé ãýñù ìáò óå êáèçìåñéíÞ âÜóç. 
Åéäéêüôåñá ôá åëëçíïôïõñêéêÜ èÝìáôá åßíáé
öáíåñü üôé ìðáßíïõí ðÜíù óå íÝá èåìÝëéá.
Ç Ôïõñêßá ìÝ÷ñé ðñüóöáôá äåí áìöéóâç-
ôïýóå åõèÝùò ôçí åëëçíéêÞ êõñéáñ÷ßá óå
Áéãáßï-íçóéÜ, ðáñÜ ìüíï Ýììåóá. ÊáôÜöå-
ñáí ïé Ôïýñêïé, åí Ýôåé 1997, íá óýñïõí ôçí
åëëçíéêÞ (;) êõâÝñíçóç -ôüôå, õðü ôïí Êþ-
óôá Óçìßôç- óå ìßá óõìöùíßá (óõìöùíßá
ôçò Ìáäñßôçò), Üêñùò åðéæÞìéá ãéá ôá åë-
ëçíéêÜ åèíéêÜ äßêáéá êáé ôá óõìöÝñïíôá
ôçò ÷þñáò ìáò óôç èÜëáóóá ôïõ Áéãáßïõ.
ÏõóéáóôéêÜ, Ýíáí ÷ñüíï ìåôÜ ôçí ôñáãùäß-
á ôùí Éìßùí (1996), ç ÅëëÜäá áðåìðüëçóå
Ýíáí êñßóéìï ãåùðïëéôéêÜ ÷þñï, ôéò ðåñßöç-
ìåò âñá÷ïíçóßäåò ôïõ Áíáôïëéêïý Áéãáßïõ,
ïé ïðïßåò Ýêôïôå áíÞêïõí óå Ýíá éäéüôõðï
êáèåóôþò "ãêñßæáò æþíçò": äåí áíÞêïõí å-
ðßóçìá ïýôå óôçí Ôïõñêßá, áëëÜ… ïýôå êáé
óôçí ÅëëÜäá! ÅÜí êÜðïéïò äéáöùíåß ìå ôçí
åí ëüãù äéáðßóôùóç, áò ôïëìÞóåé íá ðÜåé
óôá ºìéá· åßíáé áäýíáôïí, äéüôé åäþ êáé 20
÷ñüíéá ïé ãñáéêýëïé ðïëéôéêÜíôçäÝò "ìáò"
ìåôÝôñåøáí ôá ºìéá êáé Üëëåò âñá÷ïíçóß-
äåò óå ìßá êáôÜóôáóç "ãêñéæáñßóìáôïò"… 
Ôþñá ëïéðüí, ìßá åéêïóáåôßá áñãüôåñá, ç
Ôïõñêßá ðÝñáóå óå ìßá Üëëç, ðéï åðéèåôéêÞ
êáé ðñïùèçìÝíç, öÜóç ôïõ åðåêôáôéêïý
ôçò ó÷åäéáóìïý. Êé áõôü îåêßíçóå áìÝóùò
ìåôÜ ôï ðñáîéêüðçìá ôçò 15çò Éïõëßïõ
2016, üôáí ï ðñüåäñïò ôçò Ôïõñêßáò (êáé
óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, áðüëõôïò ìïíÜñ-
÷çò) ÑåôæÝð Ôáãßð ÅñíôïãÜí áìöéóâÞôçóå
åõèÝùò ôçí åãêõñüôçôá êáé ôçí éó÷ý ôçò
óõíèÞêçò ôçò ËùæÜíçò ôïõ 1923, ç ïðïßá
êáé ïñßæåé ôá åëëçíïôïõñêéêÜ óýíïñá êáé,
ãåíéêÜ, ôá äåäïìÝíá ìåôáîý ôùí äýï ÷ù-
ñþí. Ç óõíèÞêç ôçò ËùæÜíçò äýíáôáé íá
áíáèåùñçèåß, ðñÜãìáôé, ýóôåñá áðü 100
÷ñüíéá, áöïý óôéò äéåèíåßò ó÷Ýóåéò äåí õ-
ðÜñ÷ïõí áéþíéåò óõììá÷ßåò (ïýôå áéþíéåò
Ý÷èñåò), åíþ êáé ïé óõíèÞêåò õðïãñÜöï-
íôáé ðïëëÝò öïñÝò… ãéá íá ìçí ôçñïýíôáé
êáé íá êáôáñãïýíôáé. ¸ôóé, ï ÅñíôïãÜí Üñ-
÷éóå óéãÜ-óéãÜ íá ðñïåôïéìÜæåé ôï Ýäáöïò
ãéá ìßá íÝá åëëçíïôïõñêéêÞ óõíèÞêç óôçí
ðåñéï÷Þ, ðïõ èá åðéóçìïðïéçèåß ìåôÜ áðü
ìåñéêÜ ÷ñüíéá. 
Äåí åßíáé ëïéðüí êáèüëïõ ôõ÷áßá Þ óõ-
ìðôùìáôéêÜ üëá áõôÜ ðïõ óõìâáßíïõí ôþ-
ñá ôåëåõôáßá óôï Áéãáßï ðÝëáãïò, ìå ôçí
ðñïêëçôéêüôçôá ôùí Ôïýñêùí, êÜðïéåò
öáéíïìåíéêÜ ðáñÜäïîåò Þ êáé å÷èñéêÝò êé-
íÞóåéò ôïõò êôë. ÁðëÜ, ïäåýïõìå ðñïò
äñáìáôéêÜ ãåãïíüôá, ôá ïðïßá èá áëëÜ-
îïõí óõèÝìåëá ôçí ðåñéï÷Þ ìáò, Ýóôù êáé
áí ïé ðåñéóóüôåñïé ̧ ëëçíåò äåí èÝëïõí íá
ðéóôÝøïõí üôé ïé áëëáãÝò ðïõ Ýñ÷ïíôáé èá
åßíáé ñéæéêÝò êáé èá áíáìïñöþóïõí ôåëåß-
ùò ôéò æùÝò ìáò. Åìåßò ðÜíôùò, ìÝóá áðü
ôéò óåëßäåò ôçò "Å.Ù.", Ý÷ïõìå ðïëëÝò öï-
ñÝò áíáöåñèåß óôïõò ôïõñêéêïýò åðåêôá-
ôéêïýò ó÷åäéáóìïýò, ìå áðïêáëýøåéò, áíá-
ëýóåéò êôë. ðïõ äçìïóéåýóáìå åäþ êáé

÷ñüíéá óôçí åöçìåñßäá. 
Äåí åßìáóôå üìùò ïé ìüíïé ðïõ âãáßíïõìå
êáé ÷ôõðÜìå "êáìðáíÜêé" ãéá ôá üóá öïâå-
ñÜ êáé ôñïìåñÜ Ýñ÷ïíôáé åíôüò ïëßãïõ.
Ðñüóöáôá, ðáñïõóéÜóáìå ôéò áðüøåéò
ôïõ ãíùóôïý êáèçãçôÞ ãåùðïëéôéêÞò, ê.
ÉùÜííç ÌÜæç, ï ïðïßïò ìßëçóå ìå ôïí ðëÝ-
ïí åðßóçìï ôñüðï êáé äçìüóéá ó÷åôéêÜ ìå
ôï óïâáñü åíäå÷üìåíï åíôüò ôùí åðüìå-
íùí åâäïìÜäùí íá Ý÷ïõìå "íÝá ºìéá" óôï
Áíáôïëéêü Áéãáßï. ÓõãêåêñéìÝíá, óôï öýë-
ëï ôçò "Å.Ù." ôçò ðåñáóìÝíçò Ðáñáóêåõ-
Þò (23 Äåêåìâñßïõ 2016) åß÷áìå ðñùôïóÝ-
ëéäï êáé éäéáßôåñç áíáöïñÜ óôá ëåãüìåíá
ôïõ êáèçãçôÞ ÌÜæç ãéá ôï ôé Ýñ÷åôáé óôá
åëëçíïôïõñêéêÜ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí åðü-
ìåíùí -êõñéïëåêôéêÜ- åâäïìÜäùí… 
Ï ÉùÜííçò ÌÜæçò äåí ìéëÜåé ôõ÷áßá. Áíôé-
èÝôùò, ãíùñßæåé ÁÑÉÓÔÁ ôé ëÝåé, åðåéäÞ (ðÝ-
ñáí ôçò ìåãÜëçò åðéóôçìïíéêÞò ôïõ áîßáò)
ïé äéáóõíäÝóåéò ôïõ ìå õøçëïýò êýêëïõò
ôïõ äéåèíïýò ðáñáóêçíßïõ êáé ç ðëçñïöü-
ñçóÞ ôïõ áðü áõôïýò åßíáé Üêñùò óçìá-
íôéêÝò. Ðñüóöáôá Üëëùóôå, ï êáèçãçôÞò
ÌÜæçò âãÞêå óôçí åêðïìðÞ ôïõ äçìïóéï-
ãñÜöïõ Ãéþñãïõ ÁõôéÜ (åêðïìðÞ "ÊáëçìÝ-
ñá" óôçí ôçëåüñáóç ôïõ ÓÊÁÚ) êáé åßðå, á-
íÜìåóá óå Üëëá, ôá êÜôùèé ëßáí åíäéáöÝ-
ñïíôá: "Ãéá íá Ý÷ïõìå äéêáéþìáôá, ðñÝðåé
íá ôá Ý÷ïõìå äéåêäéêÞóåé. Åìåßò ïõäÝðïôå

ðñïâÜëáìå ðñüôáóç êáèïñéóìïý ÁÏÆ [Á-
ðïêëåéóôéêÞò ÏéêïíïìéêÞò Æþíçò]". Ãéá íá
óõìðëçñþóåé ìå ôçí Üìåóç ðñïåéäïðïßç-
óç: "Ï Ôïýñêïò èÝëåé ôá íçóéÜ ìáò"! 
ÁõôÜ åßðå ëïéðüí ï ê. ÉùÜííçò ÌÜæçò, ðïõ
äåí åßíáé "áêñáßïò" êáé "õðåñâïëéêüò", óõì-
öùíþíôáò áðïëýôùò ìå ôï ðíåýìá ôùí äé-
êþí ìáò êåéìÝíùí, ðïõ ôüóá êáé ôüóá ÷ñü-
íéá Ý÷ïõìå óõããñÜøåé êáé äçìïóéåýóåé
óôçí "Å.Ù." åêáôïíôÜäåò Üñèñá êôë. ó÷åôé-
êÜ ìå ôïí êßíäõíï ôçò ôïõñêéêÞò áðåéëÞò.
¼ëá áõôÜ äåß÷íïõí óáöÝóôáôá üôé ï êßíäõ-
íïò áõôüò åßíáé ðéá åí üøåé, ìßá ïñáôÞ
ðñáãìáôéêüôçôá, ç ïðïßá êáé èá áëëÜîåé
ñéæéêÜ ôá äåäïìÝíá óôïí åëëçíïôïõñêéêü
÷þñï, ìå ôçí ¢ãêõñá íá ìçí êñýâåé åîÜë-
ëïõ -åéäéêÜ ôïõò ôåëåõôáßïõò ìÞíåò- üôé åß-
íáé åðéâåâëçìÝíç ãéá ôá ôïõñêéêÜ åèíéêÜ
óõìöÝñïíôá ç åðÝêôáóç ôïõ "æùôéêïý ÷þ-
ñïõ" ôçò ðñïò äõóìÜò· åêåß äçë. üðïõ âñß-
óêåôáé ç èÜëáóóá ôïõ Áéãáßïõ êáé áñêåôÜ
íçóéÜ, ôá ïðïßá êáôïéêïýíôáé áðü ÷éëéÜäåò
¸ëëçíåò ìüíéìïõò êáôïßêïõò êáé äåí åßíáé
áðëþò áêáôïßêçôåò âñá÷ïíçóßäåò, üðùò
ð.÷. ôá ºìéá. ¢ñá, ôá "íÝá ºìéá" ðïõ óôÞ-
íïõí ôþñá ïé Ôïýñêïé èá åßíáé áðåßñùò ðéï
óïâáñÜ áðü åêåßíá ôïõ 1996. 
Ìéáò êáé ï ëüãïò ãéá ôïí ê. ÌÜæç, Ýíáí áðü
ôïõò ðëÝïí áîéüëïãïõò óå äéåèíÝò åðßðå-
äï ãåùðïëéôéêïýò åðéóôÞìïíåò, áîßæåé åäþ

íá áíáöÝñïõìå üôé ï êáèçãçôÞò áõôüò
(êáé óõããñáöÝáò ïñéóìÝíùí åîáéñåôéêþí
óõããñáììÜôùí ãåùðïëéôéêÞò êáé äéåèíþí
ó÷Ýóåùí) èåùñåß åäþ êáé êáéñü üôé ç ¢ãêõ-
ñá êéíåßôáé ðñïò ôçí êáôåýèõíóç ìéáò ïèù-
ìáíéêÞò äéåèíïýò êõñéáñ÷ßáò. ÈÝëåé äçë. ç
ôïõñêéêÞ äéðëùìáôßá íá äçìéïõñãçèåß ìßá
"ìåãÜëç Ôïõñêßá" (Þ "íÝá ÏèùìáíéêÞ áõôï-
êñáôïñßá"), åéò âÜñïò öõóéêÜ ôçò ÅëëÜ-
äáò, áëëÜ êáé Üëëùí ãåéôïíéêþí êñáôþí,
êáé ïðùóäÞðïôå óå âÜñïò êáé ôçò Êý-
ðñïõ… Áîßæåé åäþ íá ðáñáèÝóïõìå ôéò á-
ðüøåéò ôïõ êáèçãçôÞ ÌÜæç ðåñß ôïõ óôü-
÷ïõ ôçò ¢ãêõñáò íá åðéôåõ÷èåß ìßá ïèùìá-
íéêÞ äéåèíÞò êõñéáñ÷ßá: 
"Ç Ôïõñêßá áíôéëáìâÜíåôáé üôé ç ãåùêëéìáôé-
êÞ áëëáãÞ, ç ïðïßá åßíáé ãåùðïëéôéêÞò öý-
óåùò, ðñïêáëåß äýï âáóéêÝò ãåùóôñáôçãé-
êÝò áëëáãÝò óôï äéåèíÝò ðåñéâÜëëïí ôçò, ïé
ïðïßåò, êáôÜ ôç íåï-ïèùìáíéêÞ ôçò áíÜëõ-
óç, ôçò åðéâÜëëïõí íá áíáèåùñÞóåé ôç ãåù-
óôñáôçãéêÞ ôçò èÝáóç, åÜí åðéèõìåß íá óõ-
íå÷ßóåé íá äéáäñáìáôßæåé óçìáíôéêü Ýùò êáé
çãåìïíéêü ñüëï óôçí Ðåñéï÷Þ ôïõ ãåùðïëé-
ôéêïý Óõìðëüêïõ ôçò åõñýôåñçò ÌÝóçò Á-
íáôïëÞò: ç ôÞîç ôùí ðÜãùí óôçí ÁñêôéêÞ
Æþíç õðïíïìåýåé ôç ãåùóôñáôçãéêÞ ôçò óç-
ìáóßá ãéá ôï ÍÁÔÏ, ùò óçìáíôéêü óôïé÷åßï
ôïõ Rimland (Áíá÷ùìáôéêïý Äáêôõëßïõ,
Êñçðéäþìáôïò êáôÜ ôïí N.J. Spykman) óôç

STRATFOR (ÄÅÎÁÌÅÍÇ ÓÊÅØÇÓ ÔÇÓ CIA):     
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íïôéïáíáôïëéêÞ ðôÝñõãá ôïõ ÍÁÔÏ. 
Ðñïúüíôïò ôïõ ÷ñüíïõ, ëüãù áêñéâþò ôçò
ôÞîåùò ôùí ðÜãùí, ç Ñùóßá èá ÷ñåéÜæåôáé
ôïí õðïôñéðëÜóéï ÷ñüíï áð' üóï ÷ñåéÜæå-
ôáé ï åõñùáôëáíôéêüò ó÷çìáôéóìüò êáé ïé
ÇÐÁ ãéá íá ðñïóåããßóåé ôá óôñáôçãéêÜ óç-
ìåßá ôïõ Åéñçíéêïý. Áõôü óçìáßíåé üôé ï
ñùóï-áìåñéêáíéêüò ïéêïíïìéêï-áìõíôéêüò
áíôáãùíéóìüò ðëÝïí äéÝñ÷åôáé, êáé ïóçìÝ-
ñáé êáé ðåñéóóüôåñï, áðü ôá ýäáôá ôïõ Âå-
ñéããåßïõ Ðïñèìïý ðñïò ôïí Åéñçíéêü. 
Åðßóçò, ç áðïìÜêñõíóç ôùí áìåñéêáíéêþí
äõíÜìåùí áðü ôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ, ðñïò ôçí
ÁíáôïëéêÞ Áóßá êáé ôïí Åéñçíéêü, ðåñéï÷Ýò
ðáñáãùãÞò õøçëþí äéåèíþí õðåñáîéþí
ãéá ôéò áìåñéêáíéêÝò êáé åõñùðáúêÝò ðáñá-
ãùãéêÝò åðåíäýóåéò, áíáãêÜæåé ôï êñÜôïò
ôïõ ÉóñáÞë íá õðïêáôáóôÞóåé ôï êåíü á-
óöáëåßáò ðïõ ôïõ äçìéïõñãåß áõôÞ ç áðï-
÷þñçóç. ÁíáöÝñïìáé óôçí áðüêôçóç ôïõ
áðáñáßôçôïõ ÷åñóáßïõ óôñáôçãéêïý âÜ-
èïõò (strategic depth) ôï ïðïßïí áðáéôåß ç
åðéâßùóÞ ôïõ. Ôï ÷åñóáßï áõôü óôñáôçãéêü
âÜèïò ôï ïðïßï êÜðïôå ôïõ äéÝèåôå ç ðñþ-
çí "êåìáëéóôéêÞ" Ôïõñêßá "êáé ôþñá ôïõ Ý-
÷åé áðïóôåñçèåß áðü ìéá éóëáìéóôéêÞ, áíôé-
óçìéôéêÞ êõâÝñíçóç óôçí ¢ãêõñá ç ïðïßá
äéÝðåôáé áðü íåï-ïèùìáíéêü ìåãáëï-éäåá-
ôéóìü êáé óõìðåñéöÝñåôáé ùò êñÜôïò ôá-
ñáîßáò óôçí ðåñéï÷Þ". Ôï áðáñáßôçôï áõôü

óôñáôçãéêü âÜèïò ãéá ôï ÉóñáÞë ïíïìÜæå-
ôáé "ÌåãÜëï Åëåýèåñï ÊïõñäéóôÜí". Êáé
áõôü ç ¢ãêõñá ôï áíôéëáìâÜíåôáé. Åê ôïõ
ãåãïíüôïò ôïýôïõ åêðçãÜæåé êáé ç å÷èñéêÞ
ôçò óôÜóç óôï æÞôçìá ôçò áíá÷áéôßóåùò
ôïõ Daesh (isis). 
Ç ¢ãêõñá óõíå÷þò áíáæçôåß íÝï çãåìïíéêü
ñüëï ìÝóù ôçò ïèùìáíéêÞò íôáâïõôïãëéá-
íÞò éäåïëïãßáò ôçò éóëáìéóôéêÞò ôçò êõâåñ-
íÞóåùò, þóôå íá ðñïâÜëëåé çãåìïíéêÞ éó÷ý
óôïí ðïëéôéóìéêü, ïéêïíïìéêü êáé ðïëéôéêü
ðõëþíá ôçò ôï óýíïëï ôïõ áñáâïìïõóïõë-
ìáíéêïý êüóìïõ, áëëÜ êáé ìÝóù ôùí ìïõ-
óïõëìáíéêþí êáé áñáâïìïõóïõëìáíéêþí
êïéíïôÞôùí ôçò äéáóðïñÜò óôçí Åõñþðç
êáé ôéò ÇÐÁ. Ïé áíùôÝñù äéáðéóôþóåéò ôçò
éóëáìéóôéêÞò êõâåñíÞóåùò ôçò Áãêýñáò
óõíïäåýïíôáé êáé áðü ôéò áíáãêáßåò ÷ñïíï-
óôáèìéêÝò ðñïâëÝøåéò ãéá ôï åéäéêü ôçò
ðñüãñáììá áíá÷áéôßóåùò ôùí åìöáíþò
äõóìåíþí ãé' áõôÞí ãåùóôñáôçãéêþí åîåëß-
îåùí. Êáé óôï ðëáßóéï ôùí áíôéäñÜóåþí ôçò
åîÜãåé ôï åóùôåñéêü ôçò ðñüâëçìá çãåìï-
íßáò, áëëÜ êáé åäáöéêÞò áêåñáéüôçôüò ôçò
(âë. êïõñäéêÞ êñáôïãÝíåóç) ôï åóùôåñéêü
ôïõ ÍÁÔÏ êáé ôçò ÅÅ ðñïóðáèþíôáò íá èß-
îåé êáéñßùò ôçí áóöÜëåéá ôçò íïôéïáíáôïëé-
êÞò ðôÝñõãáò ôïõ ÍÁÔÏ êáé áðåéëþíôáò
ôçí åóùôåñéêÞ áóöÜëåéá ôùí ÷ùñþí ìåëþí
ôçò Óõììá÷ßáò, áëëÜ êáé ôçò ÅÅ ìÝóù ôùí

ôçëåêáôåõèõíïìÝíùí áðü áõôÞí ôæé÷áíôé-
óôþí óôï åóùôåñéêü ôùí äõôéêþí áõôþí
êñáôþí. 
Óôü÷ïò ôçò ¢ãêõñáò åßíáé ç åðéäßùîç ìåôá-
ôñïðÞò ôçò Ôïõñêßáò óå äéåèíÞ êüìâï öõ-
óéêïý áåñßïõ áðü ôç ËåêÜíç ôçò Ëåâáíôß-
íçò (õäñïãïíÜíèñáêåò ÉóñáÞë, Êýðñïõ êáé
êáôüðéí, áíáðïôñÝðôùò, ãéá êáèáñþò ãåù-
ãñáöéêïýò êáé ôå÷íéêïýò ëüãïõò, Üñá åê-
âéáóôéêþò, êáé ôçò Áéãýðôïõ), áðü ôïí Áñá-
âïðåñóéêü Êüëðï, áðü ôï ÉñÜí êáé áðü ôïí
Åýîåéíï Êüëðï. 
Ç íåï-ïèùìáíéêÞ âáëêáíéêÞ ãåùóôñáôçãé-
êÞ ðïëéôéêÞ ôçò ¢ãêõñáò ìÝóù åëÝã÷ïõ ôçò
ôñïöïäïóßáò ôùí âáëêáíéêï-åõñùðáúêþí
áãùãþí öõóéêïý áåñßïõ ïëïêëçñþíåé ôïí
ìåãáëïúäåáôéêü ôïõñêï-ïèùìáíéêü ó÷åäéá-
óìü. ÅÜí áõôü ôï åðéôý÷åé ç Ôïõñêßá, ôüôå ç
ÅÅ êáé ïé ÇÐÁ äåí èá äýíáíôáé êáô' ïõäÝíá
ëüãï íá îåðåñÜóïõí ôïí çãåìïíéêü ãåù-ïé-
êïíïìéêü ñüëï (2ïò ãåùðïëéôéêüò ðõëþíáò
éó÷ýïò) ôçò Ôïõñêßáò óôïí íÝï áíôáãùíé-
óìü ôçò ìå ôç Ñùóßá êáé ç ¢ãêõñá èá Ý÷åé
áíáêôÞóåé ôïí çãåìïíéêü ôçò ðëÝïí, ïèù-
ìáíéêïý ÷áñáêôÞñïò, ñüëï åðß ôçò Äýóåùò
êáé ôùí óõëëïãéêþí èåóìþí áóöáëåßáò ôïõ
åõñù-áôëáíôéóìïý. Ìüíï ðïõ, óå ìéá ôÝ-
ôïéá ðåñßðôùóç äåí èá ðñüêåéôáé ðåñß "åõ-
ñù-áôëáíôéóìïý", áëëÜ ðåñß "ïèùìáíéêÞò
äéåèíïýò êõñéáñ÷ßáò". 

Áðü ôç èÝóç áõôÞ ç ¢ãêõñá äåí èá äéóôÜ-
óåé íá óõíåñãáóèåß óôåíÜ ìå ôá, "áíáôïëé-
êïý äåóðïôéêïý ôýðïõ", åèíïêñáôéêÜ ìïñ-
öþìáôá ôïõ ÉñÜí êáé ôçò Êßíáò áêüìç êáé å-
íáíôßïí ôçò Ñùóßáò êáé ôùí ÇÐÁ. ÄçëáäÞ
åíáíôßïí ôùí öõóéêþí ôçò áíôéðÜëùí áðü
ðïëéôéóìéêÞò áðüøåùò, ç ïðïßá åßíáé êáé ç
óçìáíôéêüôåñç ãéá ôéò ïèùìáíéêÝò ïíåéñþ-
îåéò ôçò Áãêýñáò. Åðéäßùîç ôçò Ôïõñêßáò
åßíáé íá åëÝãîåé ðëÞñùò ôç äéÝëåõóç ôùí õ-
äñïãïíáíèñÜêùí ôçò ËåêÜíçò ôçò Ëåâá-
íôßíçò -óôü÷ïò ï ïðïßïò æçìéþíåôáé áðü ôéò
ðñüóöáôåò åîåëßîåéò - êáé íá áðïôñÝøåé
ôçí ðéèáíüôçôá êáèïñéóìïý ÁÏÆ ìå êïéíÜ
üñéá ìåôáîý Áéãýðôïõ êáé ÅëëÜäáò, êáèþò,
åÜí êÜôé ôÝôïéï óõìâåß, üëç ç åðåêôáôéêÞ
ðïëéôéêÞ ôçò Áãêýñáò ç áãíïïýóá ôçí åðÞ-
ñåéá ôçò ÁÏÆ ôïõ ÓõìðëÝãìáôïò ôïõ Êá-
óôåëïñßæïõ êáôáññÝåé. 
ÁõôÞ ôçò ç ïèùìáíéêÞ ðïëéôéêÞ åßíáé åêåß-
íç ðïõ äåí åðéôñÝðåé ôçí áðüêôçóç êïé-
íïý èáëáóóßïõ ïñßïõ ìåôáîý ôùí ÁÏÆ
ôçò ÅëëÜäïò êáé ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñá-
ôßáò. Êïíôïëïãßò, ôá êïéíÜ üñéá ÁÏÆ ìåôá-
îý ÅëëÜäïò êáé Áéãýðôïõ (óå óõãêåêñéìÝ-
íï óçìåßï ôï ïðïßï ëáìâÜíåé õðüøç ôçí å-
ðéññïÞ ôïõ ÓõìðëÝãìáôïò ôïõ Êáóôåëï-
ñßæïõ) åßíáé åêåßíá ðïõ åðéôñÝðïõí êáé ôçí
ýðáñîç êïéíþí ïñßùí ÁÏÆ ÅëëÜäïò êáé
ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò". 

Á õôÜ ãñÜöåé ï êáèçãçôÞò ÌÜæçò,
åíþ ôçí ßäéá þñá… ç ÅÅ áðïóõíôß-
èåôáé ñáãäáßá! Ôï "åõñùðáúêü ü-

íåéñï" êáôáíôÜåé ÅÖÉÁËÔÇÓ êáé ôåëåéþ-
íåé… Åìåßò äåí ÷ñåéÜæåôáé íá ðñïóèÝ-
óïõìå êÜôé Üëëï ðÜíù ó' áõôü. ÁðëÜ,
ðáñáèÝôïõìå åäþ Ýíá ÷áñáêôçñéóôéêü
áðüóðáóìá áðü ôçí ôåëåõôáßá åôÞóéá
Ýêèåóç (ãéá ôï 2017) ôïõ ãíùóôïý éäñý-
ìáôïò "Strattfor", ðïõ Ý÷åé ÷áñáêôçñéóôåß
êáé ùò "think tank" ("äåîáìåíÞ óêÝøçò")
ôçò áìåñéêáíéêÞò õðçñåóßáò ðëçñïöï-
ñéþí CIA: 
"Ïé åèíéêéóôéêÝò äõíÜìåéò ðïõ Ý÷ôéæáí ü-
ëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá èá äåßîïõí ôéò äõíÜ-
ìåéò ôïõò óå Ãåñìáíßá êáé Ãáëëßá, ðéèá-
íüôáôá êáé óôçí Éôáëßá, áí ç ÷þñá ðÜåé
óå åêëïãÝò íùñßôåñá. Êáé áí áêüìç áðï-
ôý÷ïõí íá áíáäåé÷èïýí íéêÞôñéåò, ïé äõ-
íÜìåéò áõôÝò, ç äçìïôéêüôçôÜ ôïõò èá
êáôáöÝñåé íá åðçñåÜóåé ôéò áðïöÜóåéò
ôùí çãåôþí ôùí ÷ùñþí áõôþí, åíôåßíï-
íôáò ôïí ðïëéôéêü êáôáêåñìáôéóìü ôçò
ÅÅ, áõîÜíïíôáò ôéò áðáéôÞóåéò ãéá ôçí å-
ðéóôñïöÞ êõñéáñ÷ßáò óôéò åèíéêÝò êõ-
âåñíÞóåéò êáé ïäçãþíôáò ôá êñÜôç óå á-
íÜëçøç ðåñéóóüôåñùí ìïíïìåñþí åíåñ-
ãåéþí. Ç ðïëéôéêÞ áâåâáéüôçôá óå áõôÝò
ôéò ÷þñåò ôïõ óêëçñïý ðõñÞíá ôçò ÅÅ
èá áõîÞóåé åðßóçò ôïõò ïéêïíïìéêïýò
êéíäýíïõò, éäßùò óôïí ôñáðåæéêü ôïìÝá. 
Ç ÅÅ åêôüò áðü áõôÝò ôéò ðñïêëÞóåéò
èá ðñÝðåé íá áó÷ïëçèåß êáé ìå Üëëåò, ü-
ðùò ï Íôüíáëíô Ôñáìð, åíþ ôá åã÷þñéá
ðïëéôéêÜ ðñïâëÞìáôá èá áðïôñÝøïõí
ôá êñÜôç ôçò ÅÅ áðü ôçí åöáñìïãÞ ôùí
ïéêïíïìéêþí êáé äçìïóéïíïìéêþí ìå-
ôáññõèìßóåùí. Äåí áðïêëåßåôáé ïé ÷þ-
ñåò ôçò ÁíáôïëéêÞò Åõñþðçò íá åðé-
äéþîïõí ðåñéöåñåéáêÝò êáé äéìåñåßò óõ-
íåñãáóßåò ãéá íá ðñïóðáèÞóïõí íá
äåßîïõí óôç Ñùóßá üôé ëåéôïõñãïýí ùò
Ýíá åíéáßï ìÝôùðï. 
Ôï ôé èá óõìâåß óôç Ãáëëßá, ôç Ãåñìáíßá
êáé ôçí Éôáëßá, óôéò ôñåéò ìåãáëýôåñåò ïé-
êïíïìßåò ôçò Åõñùæþíçò, ôï 2017 èá å-
ðçñåÜóåé êáé ïëüêëçñç ôç íïìéóìáôéêÞ
Ýíùóç. Ïé åêëïãÝò óôç Ãáëëßá êáé ôç
Ãåñìáíßá èá äïêéìÜóïõí ôç ãáëëï-ãåñ-
ìáíéêÞ óõììá÷ßá, ðÜíù óôçí ïðïßá éäñý-
èçêå ç ÅÅ êáé ç ïéêïíïìéêÞ áðåéëÞ ôçò É-
ôáëßáò èá åðçñåÜóåé ôç óôáèåñüôçôá

ôçò Åõñùæþíçò. Åíôùìåôáîý èá äç-
ìéïõñãçèåß êáé ðÜëé ðïëéôéêÞ Ýíôáóç ìå-
ôáîý âïñåßïõ êáé íïôßïõ Åõñþðçò êá-
èþò ïé äýï ðëåõñÝò Ý÷ïõí äéáöïñåôéêÝò
áðüøåéò ãéá ôï ìÝëëïí ôçò åõñùæþíçò. 
¼óïí áöïñÜ óôç Ãáëëßá ïé ìåôáññõèìß-
óåéò èá êáèõóôåñÞóïõí ëüãù åêëïãþí,
åíþ ïé ðñïåäñéêïß õðïøÞöéïé Ý÷ïõí äéá-
öïñåôéêÝò åíôåëþò èÝóåéò  üóïí áöïñÜ
óôçí ïéêïíïìßá. Ôï áðïôÝëåóìá ôùí å-
êëïãþí êáé ôá ðïóïóôÜ ôçò Ìáñßí Ëå-
ðÝí, áêüìç êáé áí êåñäßóïõí ïé ðéï ìå-
ôñéïðáèåßò, èá åðçñåÜóïõí ôéò êéíÞóåéò
ôçò íÝáò ãáëëéêÞò êõâÝñíçóçò. Ìåôáîý
Üëëùí åíäÝ÷åôáé íá åßíáé ðéï åðéöõëáêôé-
êÞ ìå ôï åëåýèåñï åìðüñéï, íá åéóÜãåé
ìÝôñá êáôÜ ôçò ìåôáíÜóôåõóçò, íá ðéÝ-
óåé ôéò ÂñõîÝëëåò íá åðáíáó÷åäéÜóïõí
ôç óõìöùíßá ãéá ôç æþíç ÓÝíãêåí êáé ãéá
ôç âåëôßùóç ôùí åëÝã÷ùí óôá óýíïñá
ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò. Åðßóçò, åßíáé
ðéèáíü íá êñéôéêÜñåé ôçí ÅõñùðáúêÞ Åðé-
ôñïðÞ, áêüìç êáé íá öôÜóåé óôï óçìåßï
íá áðáéôÞóåé ôïí ðåñéïñéóìü ôùí åõèõ-
íþí ôçò. 
Áí ïé ìåôñéïðáèåßò êåñäßóïõí èá æçôÞ-
óïõí áðü ôçí åõñùæþíç åðéóôñïöÞ å-
îïõóéþí óôá êñÜôç ìÝëç, åíþ åßíáé ðéèá-
íü íá ðéÝóïõí ãéá êáëýôåñåò ó÷Ýóåéò ìå
ôç Ñùóßá. Áí êåñäßóåé ç áêñïäåîéÜ Ìá-
ñßí ËåðÝí, ç ãáëëéêÞ êõâÝñíçóç èá åéóÜ-
ãåé ìÝôñá ãéá ôïí ðåñéïñéóìü ôçò åëåý-
èåñçò êõêëïöïñßáò åìðïñåõìÜôùí,
ðñïóþðùí, õðçñåóéþí êáé êåöáëáßùí
óå ïëüêëçñç ôçí ÅÅ. Åßíáé ðéèáíü åðß-
óçò íá ó÷åäéÜóåé äçìïøÞöéóìá ãéá ôçí
áðï÷þñçóç ôçò Ãáëëßáò áðü ôçí ÅÅ. 
Êáé áõôü èá åßíáé Ýíá ìåãÜëï ðñüâëçìá
ãéá ôçí ÅÅ. ×ùñßò ôç Ãáëëßá, Ýíá éäñõôé-
êü ìÝëïò ôïõ ïðïßïõ ç óõììá÷ßá ìå ôç
Ãåñìáíßá áðïôÝëåóå ôç âÜóç ãéá ôï ó÷ç-
ìáôéóìü ôçò Ýíùóçò, ç äéÜëõóÞ ôçò èá
åßíáé ðéèáíüí ìç áíáóôñÝøéìç. Óôçí åðü-
ìåíç êñßóç ç ÅÅ èá êáôáêåñìáôéóôåß óå
ìéêñüôåñåò ðåñéöåñåéáêÝò ïìÜäåò. Ïé
áìöéâïëßåò ãéá ôï ìÝëëïí ôïõ åõñþ èá
ðñïêáëÝóïõí ôñéãìïýò óôéò ôñÜðåæåò
ôïõ íüôïõ êáé ôçí êáôÜññåõóç ôçò íïìé-
óìáôéêÞò Ýíùóçò. 
Ç Ãåñìáíßá áðü ôçí Üëëç èá ðñïóðáèÞ-
óåé íá êñáôÞóåé ôçí ÅÅ åíùìÝíç. ÁëëÜ
ôï Âåñïëßíï èá äõóêïëåõôåß"… 

    "Ç Å.Å. ÁÐÅÉËÅÉÔÁÉ ÌÅ ÄÉÁËÕÓÇ"

ÊáèçãçôÞò  ÌÜæçò:  
"Ï  Ôïýñêïò  èÝëåé  
ôá  íçóéÜ  ìáò!"…
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Γράφει η 
Λίλιαν Καραβιτάκη

Έ
χει καλλιεργηθεί η άποψη ότι οι 
τεχνολογικές γνώσεις των αρ-
χαίων Ελλήνων ήταν ελάχιστες 
και υπολείποντο κατά πολύ των 
επιστημονικών τους θεωριών. 

Όμως ένα πλήθος ιστορικών μαρτυριών, που 
συστηματικά αποσιωπώνται, καταδεικνύουν 
το εντελώς αντίθετο. 
Ακόμη και κάποια διασωθέντα μνημεία της 
αρχαιότητας παρουσιάζουν ως προς την τε-
χνολογία τους και τις ιδιότητές τους εκπλη-
κτικά επίπεδα γνώσεως, που είναι γνωστά 
σε λίγους ερευνητές σήμερα. Παράδειγμα 
αποτελούν οι αποδείξεις για την επιστήμη 
της Χημείας, ένα γνωστικό κλάδο του αρχαί-
ου Ελληνικού πολιτισμού με τεχνολογικές 
εφαρμογές που δεν υπολείποντο σε τίποτε 
των σημερινών, κλάδο που εν τούτοις είναι 
λησμονημένος από το διεθνές ακαδημαϊκό 
κατεστημένο. 
Ο Ιωάννης Τσαγκάρης, καθηγητής της Χη-
μείας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, είναι απ’ 
τους ελάχιστους ερευνητές, που εδώ και 
χρόνια προσπαθεί να ανασύρει απ’ την ιστο-
ρία την θαμμένη γνώση των προγόνων μας. 
Ακολουθούν σημεία μιας παλαιότερης συ-
νέντευξης που παραχώρησε ο καθηγητής κ. 
Τσαγκάρης στο περιοδικό «Δαυλός» που φω-
τίζει άγνωστες πτυχές της Χημικής επιστήμης 
στην αρχαία Ελλάδα, καθώς και σημεία της 
συνέντευξη του κ. Ευστάθιου Ευσταθιάδη, 
του μηχανικού που έκανε την μελέτη του αρ-
χαίου σκυροδέματος. 
Ι. Τσαγκάρης: Οι περισσότεροι και σήμερα 
δέχονται, ότι η Χημεία έχει τις ρίζες της στην 
Αίγυπτο, που διέσωσαν οι Άραβες αλχημιστές 
και κατόπιν οι αλχημιστές του Μεσαίωνα. Η 
Ελληνική συμβολή δεν ήταν καθόλου γνω-
στή παλαιότερα, αλλά και σήμερα δεν προ-
βάλλεται επαρκώς. Εκείνος που ανέδειξε την 
καταλυτική συνεισφορά των Ελλήνων στην 
γένεση αυτής της επιστήμης ήταν ο Γάλος 
χημικός Marcelin Berthelot γύρω στα 1888. 
Ο Μπερτελώ μελέτησε αρχαία και μεσαιωνι-
κά κείμενα καταλήγοντας στο συμπέρασμα 
ότι οι χημικές γνώσεις των αρχαίων Ελλήνων 
ήταν μεγάλες και πέρασαν στην Αλεξάνδρεια 
της Ελληνιστικής εποχής. Στην Ελλάδα συνε-
χιστής των απόψεων του Μπερτελώ και πρω-
τεργάτης της ανάδειξης της Ελλάδος ήταν ο 
Μιχαήλ Στεφανίδης από την Λέσβο, καθηγη-
τής της Ιστορίας των Φυσικών Επιστημών στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Στην Ρόδο ήκμασε η πόλη Κάμιρος, απ’ τους 
Ομηρικούς χρόνους μέχρι το 400 π.Χ., όταν ο 
μεγάλος αρχιτέκτονας και πολεοδόμος Ιππό-
δαμος έκτισε την πόλη της Ρόδου και η Κάμι-
ρος παρήκμασε. 
Στην ακρόπολη λοιπόν της Καμίρου σώζεται 
σήμερα κτίσμα μιας μεγάλης δεξαμενής από 
μπετόν, χωρητικότητας 600 κυβικών μέτρων 
που χρονολογείται γύρω στο 500 π.Χ. Είναι 

πράγματι από μπετόν με προδιαγραφές, σύ-
σταση, ποιότητα, ποιοτική αντοχή και ελαστι-
κότητα όμοια με τις σημερινές, σύμφωνα με 
εργασία του κ .Ευσταθιάδη. 
Ο Ε. Ευσταθιάδης είναι ένας πολύ καλός μη-
χανικός με μεγάλη πείρα στα μπετόν – μπε-
τόν αρμέ, διευθυντής του Κέντρου Ερευνών 
Δημοσίων έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η αξιέπαινη 
αυτή εργασία του έγινε το 1978, η οποία δεν 
αμφισβητείται πειραματικώς και αποδεικνύει 
ότι το μπετόν της δεξαμενής της Καμίρου εί-
ναι όμοιο και ίσως καλύτερο από το σημερινό 
τύπου «πόρτλαντ». 
Το εύρημα αυτό, που έχει ασφαλώς τεράστιο 
επιστημονικό, ιστορικό και δημοσιογραφικό 
ενδιαφέρον, δυστυχώς δεν προεβλήθη απ’ 
το Ελληνικό κράτος.
Σχετικά με το Λαύριο. Το 1992 η Αμερικανίδα 
φυσικοχημικός Μάρθα Μπουντγουαίη έκανε 
μία ανακοίνωση σε συνέδριο στην Βοστώνη, 
στην οποία έλεγε ότι το κονίαμα της κατα-
σκευής των επιχρίσεων των αρχαίων μεταλ-
λευτικών δεξαμενών του Λαυρίου είναι αδια-
πέραστο από την ραδιενέργεια. Πρόκειται για 
ένα είδος τσιμέντου που χρησιμοποιούσαν 

οι Έλληνες 3000 χρόνια πριν – τουλάχιστον. 
Μάλιστα η κυρία Μπουντγουαίη συνέστησε 
να χρησιμοποιηθεί το υλικό αυτό ως μέσο 
επιχρίσεως των δεξαμενών αποθήκευσης πυ-
ρηνικών αποβλήτων! 
Οι αρχαίοι έλεγαν, πως, για να γίνει μία χημι-
κή πράξη, έπρεπε οι ουσίες να περάσουν από 
την κατάσταση του «χύματος», που ήταν η λε-
πτή λειοτρίβηση της ύλης, πολύ λεπτή όπως 
το αλεύρι, για να αναμειχθεί με άλλο «χύμα» 
και με την διαδικασία της μεταλλοίωσης, της 
μεταβολής δηλαδή, θα δώσει ένα άλλο προ-
ϊόν. Η πράξη αυτή λεγόταν «χυμίζειν» ή ακρι-
βέστερα «χυμεύειν». Αυτοί που έκαναν την 
εργασία αυτή, που κατεύθυναν τους εργάτες, 
ονομάζονταν «χυμευταί». 
Κάποια ονόματα Ελλήνων χυμευτών που δι-
ασώθηκαν… Σας αναφέρω τον Θεόδωρο τον 
Σάμιο (6ος π.Χ. αιών), τον Γλαύκο τον Χίο (6ος 
– 5ος π.Χ.), τον Αρχύτα τον Ταραντίνο, που 
ανακάλυψε, που ανακάλυψε και την πρώτη 
πετομηχανή (αεριωθούμενο) κ.λ.π. 
Στις Θήβες της Αιγύπτου τον 19ο αιώνα βρέ-
θηκαν δύο μούμιες, που περιείχαν χειρόγρα-
φα Χυμευτικής, τα οποία μεταφέρθηκαν στο 

μουσείο Λέυντεν της Ολλανδίας, που αναφέ-
ρουν εκπληκτικά πράγματα: Παρασκευή χρω-
μάτων, γυαλιών, τεχνητών πολύτιμων λίθων, 
επιχρυσώσεις, όπως ακριβώς κάνουν σήμερα, 
και ονομασίες στοιχείων όπως π.χ. η σημερινή 
σόδα ήταν το «νίτρον» των αρχαίων Ελλήνων. 
Αυτά διάβασε ο Μπερτελώ και πείσθηκε, πως 
η σημερινή επιστήμη της Χημείας προέρχεται 
απ’ τους αρχαίους Έλληνες. Το «λεξικό της 
Σούδας» – και όχι του «Σουΐδα», όπως το λένε 
– αναφέρει, ότι σύμφωνα με το διάταγμα του 
Διοκλητιανού στην Αλεξάνδρεια, και πιθανώς 
και σε άλλες πόλεις της ρωμαϊκής αυτοκρα-
τορίας, κατακάηκαν «ΤΑ ΠΕΡΙ ΧΥΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΧΡΥΣΟΥ ΤΟΙΣ ΠΑΛΑΙΟΙΣ ΑΥΤΩΝ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ 
ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΟΣ ΜΗΚΕΤΙ ΠΛΟΥΤΕΙΝ ΑΙΓΥΠΤΙΟΙΣ 
ΕΤΙ ΤΟΙΑΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΤΕΧΝΗΣ, ΜΗΔΕ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥΣ ΘΑΡΡΟΥΝΤΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΝ 
ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΑΝΤΑΙΡΕΙΝ» [= τα περί χημείας και 
χρυσού βιβλία που είχαν γράψει οι αρχαίοι, 
για να μην πλουτίζουν πια οι Αιγύπτιοι ασχο-
λούμενοι με την τέχνη αυτή και με τα χρή-
ματα να αποκτούν θάρρος, για να επαναστα-
τούν εναντίον των ρωμαίων]. 
Η επιστημονική γνώση είναι καθαρή Ελληνική 
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σκέψη. Από την ιστορική πλευρά υπάρχουν 
πολλά κείμενα αρχαίων συγγραφέων, ενώ 
αντίθετα κείμενα Περσών, Βαβυλωνίων, Χαλ-
δαίων, Αιγυπτίων, Φοινίκων δεν υπάρχουν. Η 
παλαιά Διαθήκη είναι το μόνο κείμενο που 
αναφέρεται στην ύλη, όμως καθαρά θεοκρα-
τικά. Οι Ελληνικές αντιλήψεις αντίθετα συμ-
βαδίζουν με τις σημερινές κατακτήσεις της 
επιστήμης. Αυτά σκοπίμως αποκρύπτονται 
διεθνώς από ανθελληνικά κέντρα και από θε-
ωρίες όπως του μπερνάλ ή του χάντινγκτον.
Καταλαβαίνετε πως αν δεν υπήρχε ο Μπερ-
τελώ, δεν θα ξέραμε τίποτε για την συμβο-
λή των Ελλήνων στην Χημεία. Αυτό ακριβώς 
συμβαίνει με όλες τις επιστήμες. 
Ε. Ευσταθιάδης: Στον λόφο όπου εντοπίζεται 
η ακρόπολη της αρχαίας Καμίρου στην Ρόδο, 
πλησίον του ναού της Αθηνάς Καμιράδος, 
βρίσκεται αρχαιότατη δεξαμενή χωρητικότη-
τας 600 περίπου κυβικών μέτρων. Η δεξαμε-
νή αυτή, το κτίσιμο της οποίας χρονολογείται 
κατά προσέγγιση στο 900 π.Χ., είναι κατα-
σκευασμένη από ένα υλικό σκληρό και αδι-
άβροχο, η παρουσία του οποίου με προέτρε-
ψε προ πολλών ετών να λάβω δείγματα του 
υλικού αυτού και να προχωρήσω σε χημική 
ανάλυσή τους. 
Όπως τελικά διεπίστωσα, πρόκειται για ένα 
μείγμα αδρανούς υλικού, το οποίο συνιστά 
έναν τύπο σκυροδέρματος (τσιμέντου), που 
ελάχιστα διαφέρει από το εν χρήσει σημερινό 
(τύπου πόρτλαντ). 
Η τεχνολογία του σημερινού μπετόν, που 
χρησιμοποιείται στα οποιαδήποτε έργα, οι-
κοδομές, λιμάνια, γέφυρες, αεροδρόμια κλπ, 
είναι ακριβώς ίδια με αυτήν του αρχαίου Ελ-
ληνικού μπετόν. Μία μικρή ωστόσο αλλά αξι-
οπρόσεκτη και σημαντική υπέρ του αρχαίου 
Ελληνικού σκυροδέματος διαφορά είναι, ότι 
οι αρχαίοι πρόσεξαν να δώσουν στην τσιμε-
ντένια μεμβράνη, που παρεμβάλλεται μεταξύ 
όλων των κόκκων της συνθέσεως του μπε-
τόν, λίγο μεγαλύτερο πάχος απ’ ότι βλέπει 
κανείς στο σημερινό μπετόν. Αυτό αποτελεί 
μία από τις αποδείξεις της σοφίας των αρχαί-
ων Ελλήνων μηχανικών. 
Είχα παρακαλέσει το Υπουργείο Πολιτισμού 
να μου υποδείξει θέσεις κι άλλων αρχαίων 
κατασκευών, κυρίως δεξαμενών. Πράγματι 
μου είχε στείλει ένα πίνακα με υπάρχουσες 
δεξαμενές και σε άλλα μέρη του Ελλαδικού 
χώρου. Η διατήρηση όμως της στεγανοποί-
ησης των αυτών δεν ήταν τόσο καλή, όσο 
αυτή της προτύπου κατασκευής της Καμίρου. 
Οι τεχνικοί είχαν την σοφία, παράλληλα με 
όλες τις άλλες φιλοσοφικές τοποθετήσεις 
τους, να παρατηρήσουν ότι το χώμα της Σα-
ντορίνης, που είχε βγει από το ηφαίστειο, 
έχει ιδιαίτερες ιδιότητες, που το κάνουν να 
διαφέρει από όλα τα γνωστά ανά τον Ελλαδι-
κό χώρο εδάφη. 
Πειραματίστηκαν επάνω σ’ αυτό, αφού τους 
κίνησε την περιέργεια, και κατέληξαν όχι 
μόνο να το χρησιμοποιούν αναμιγνύοντάς 
το με ασβέστη, ο οποίος τους ήταν ήδη από 
παλαιότερα γνωστός, αλλά και να παράγουν 
μία «λάσπη», η οποία άντεχε περισσότερο στο 

νερό και μπορούσε να πήξει μέσα σε αυτό, 
σε αντίθεση με άλλα κοιτάσματα από φυσική 
άμμο και ασβέστη. Αλλά εν συνεχεία, αφού 
επεξέτειναν τις μελέτες τους, διεπίστωσαν 
ότι το λεπτότατο υλικό της «Θηραϊκής γης», 
που υφίσταται σε πολύ μικρό ποσοστό, ίσως 
κάτω του 20%, είναι και το πλέον ουσιώδες. 
Γι’ αυτό το λόγο επενόησαν κάποια γνωστή 
μόνο σ’ αυτούς μέθοδο την οποία εφήρμο-
σαν σε εκτεταμένη κλίμακα για την παραγω-
γή των γεωδών χρωστικών υλών, τις οποίες 
χρησιμοποιούσαν για την βαφή και ζωγραφική 
των αρχαίων Ελληνικών αγγείων. Κατασκεύα-
ζαν έτσι αυτά τα απαράμιλλα έργα τέχνης, η 
αντοχή των οποίων ακόμα και μέσα στην θά-
λασσα με την πάροδο όχι μόνο των αιώνων 
αλλά και των χιλιετιών παραμένει αναλοίωτη. 
Σε ό,τι αφορά την παραγωγή, η διαφορά με 
το σημερινό τσιμέντο είναι ότι σε όλη την 
υφήλιο παρασκευάζεται μέσα σε απλές κα-
μίνους, στις οποίες προσθέτουν το μίγμα των 
πρώτων υλών, το οποίο ψήνεται εκεί, ενώ 
στην αρχαία Ελλάδα θεωρώ ότι χρησιμοποι-
ούσαν διπλές καμίνους. Η μία εξ’ αυτών δεν 
ήταν άλλη από το ηφαίστειο, όπου στα έγκα-
τα της γης ψηνόταν το φυσικό γεώδες υλικό, 
που κατόπιν χρησιμοποιούσαν ως πρώτη ύλη, 
για να παρασκευάσουν το τσιμέντο. Το δεύ-
τερο καμίνι ήταν το τεχνητό, όπου έψηναν 
τον ασβεστόλιθο και έβγαζαν ασβέστη. 
Σε συνδυασμό τώρα της μεθόδου της «υδα-
ταιώρησης» του επεξεργασμένου υλικού του 
ηφαιστείου, της αναμίξεως δηλαδή της Θη-
ραϊκής γης με νερό και της αφαιρέσεως του 
νερού μετά από εικοσιτετράωρη καθίζηση, 
πετύχαιναν την λήψη του ανωτάτου στρώ-
ματος της στάθμης, που αποτελεί και το ένα 
συστατικό του τσιμέντου. Το δεύτερο συστα-
τικό, όπως είπαμε, ήταν ο ασβέστης που ψη-
νόταν σε δεύτερο καμίνι. Τα δύο αυτά υλικά 
σε ορισμένη αναλογία μεταξύ τους και με την 
προσθήκη νερού δίνουν ένα κράμα, που έχει 
τις ίδιες χημικές ιδιότητες με το σημερινό τσι-
μέντο «Portland». 
Επομένως η μόνη ουσιαστική διαφορά του 
αρχαίου τσιμέντου με το σημερινό τσιμέντο 
είναι, ότι το πρώτο παρήγετο με βάση την 
εμπνευσμένη τεχνολογία των αρχαίων Ελλή-
νων τεχνικών. 
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