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Τό καζάνι ἔσκασε καί τά σκατά ἄρχισαν 
νά φεύγουν δεξιά καί (κεντρο)αριστερά. 
Πρῶτον πῆραν ἕναν ἀρχιστράτηγο τῆς 
µίζας, µαζί του ἕνα πρωθυπουργικό δεξί 
χέρι (γιά ποιές δουλειές;...), σκέπασαν 
ὅλον τόν «ἐκσυγχρονισµό» - ἐνῶ καί 
ἡ µαφιοφαµίλια δέν θά βγεῖ καθαρή... 
Καί φυσικά ὁ - τότε - πρωθυπουργός, οἱ 
µεγαλοϋπουργοί καί οἱ κοµµατόκυνες 
δέν ἤξεραν τίποτε. Ὄχι, ἄλλοι τά κάνανε, 
καί τώρα τούς ἐκθέτουν σέ σηµεῖο νά 
ζητᾶνε ἐξεταστικές έπιτροπές στή Βουλή! 
Νά µέ πιάσουν δηλαδή νά τ’ ἁρπάζω καί 
νά ζητῶ τή γνώµη τῆς παρέας µου! Βρέ 
οὔστ ἀπό δῶ κοπρίτες, γαµῶ τή φάρα 
σας τσόγλανοι! Καλά σᾶς τά χώναµε 
στά χρόνια τῆς βασιλείας σας, τότε πού 
κανείς ἄλλος δέν τολµοῦσε νά πεῖ λέξη...
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Πάσα δουλεία παρά 
φύσιν ἐστίν

ΑΝΤΙΦΑΝΗΣ

 Ἀντιφωνητὴς

Πρίν ἕξι µῆνες γράφαµε (φ. 
236, ὑπό τόν τίτλο «Μέ τό 
ζόρι (εὐρω)παντρειά») γιά τή 
Συνθήκη τῆς Λισσαβώνας 
καί τίς µεθοδεύσεις τῶν 
κρατούντων στίς Βρυξέλλες: 
Τό πῶς παρέκαµψαν τήν 
καθολική δυσπιστία τῶν 
λαῶν ἀπέναντι στίς - ὁλοένα 
καί διευρυνόµενες, ὁλοένα 
καί λιγότερο ἐλεγχόµενες 
- ἐξουσίες τους καί ἀπέναντι 
στό εὐρωπαϊκό µέλλον πού 
µᾶς ἑτοιµάζουν. Ἕνας καί 
µόνο εὐρωπαϊκός λαός, ὁ 
Ἰρλανδικός, διέθετε τήν 
δικλείδα τοῦ δηµοψηφίσµατος 
καί τήν ἀξιοποίησε δεόντως, 
κόντρα στίς ὁρµήνειες ὅλου 
τοῦ πολιτικοῦ του συστήµατος 

- πλήν τοῦ «Σίν Φέιν». Μέ πο-
σοστό 53,4% ψήφισε ΟΧΙ, κό-
ντρα στίς ἀπειλές ὅτι ἄν κάνει 
κάτι τέτοιο θά ἐξωπεταχτεῖ 
ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, 
ὅτι θά ψηφίζει µέχρι νά πεῖ 
ΝΑΙ, κτλ κτλ (θυµίζει κάτι 
Κυπριακό;...)
Ποιά ἦταν τά ἐπιχειρήµατα 
πού ἔπιασαν τόπο στήν κρίση 
τοῦ ἰρλανδικοῦ λαοῦ; Τά ἀπα-
ριθµοῦµε ὅπως τά ἐξέθεσε 
ἡ βουλευτής τοῦ «Σίν Φέιν», 
Μαίρη Λού Μακντόναλντ: 
Μειώνονται οἱ ἰρλανδικοί ψῆ-
φοι, χάνεται ὁ κοµµισάριος τῆς 
χώρας, χάνεται τό δικαίωµα 
βέτο σέ µιά σειρά ζητηµάτων 
καί τό δικαίωµα ἔκφρασης τῶν 
Ἰρλανδῶν πολιτῶν πάνω στίς 

εὐρωπαϊκές συνθῆκες, κινδυ-
νεύει ἡ οὐδετερότητα τῆς χώ-
ρας, ὑποβαθµίζεται ὁ ρόλος 
τοῦ ἐθνικοῦ Κοινοβουλίου... 
Τί ζητάει ἡ παράταξη τοῦ ΟΧΙ; 
Διατήρηση τῶν δικαιωµάτων 
τῆς χώρας κόντρα στίς παρα- 
πάνω µεθοδεύσεις, ἐξαίρεση 
ζωτικῶν τοµέων τοῦ δηµοσίου 
ἀπό τούς κανόνες τῆς ἀγορᾶς, 
δυνατότητα αὐτοεξαίρεσης σέ 
ζητήµατα πυρηνικῆς καί στρα-
τιωτικῆς φύσεως, περιορισµό 
τῆς αὐθαιρεσίας τῆς ἀγορᾶς, 
προστασία τῶν δικαιωµάτων 
τῶν ἐργαζοµένων. Εἶναι χαρα-
κτηριστικό ὅτι τό ΟΧΙ σάρωσε 
στίς ἐργατικές γειτονιές καί 
ἐπαρχίες, ἀλλά ἡ ταξική αὐτή 
διάσταση τῆς ψήφου ἀποσιω-
πήθηκε. 
Δέν θά ποῦµε τά αὐτονόητα 
ἐπιδοκιµάζοντας τήν ἰρλανδική 
εὐψυχία. Μόνο σηµειώνουµε 
ὅτι πλέον τό χάσµα µεταξύ 
τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν καί 
τῶν πολιτικῶν ἐλίτ ἔχει γίνει 
τόσο ἀγεφύρωτο, ὥστε ὅ,τι καί 
νά συνιστᾶται «ἄνωθεν», ἡ 
λαϊκή ἀπάντηση (ὁσάκις δέν 
φιµώνεται) εἶναι ΟΧΙ. Στό ἑξῆς 
λοιπόν, ἄς ψηφίζουν µόνο αὐ-
τοί τῆς Κοµισιόν, νά µήν ἐκτί-
θενται κιόλας - ἤ ἄς ψηφίζει κι 
ὁ Μπαρόζο µόνος του, τί, δέν 
τόν ἐµπιστευόµαστε;! 

Δημόσια έργα και 
απορρόφηση κονδυλίων

Ο «Αντιφωνητής» κατά καιρούς έχει 
αφιερώσει σειρά άρθρων για τον ποιοτικό 
έλεγχο στα δημόσια και ιδιωτικά έργα. 
Έχουμε ασχοληθεί με Ιδιωτικά έργα, 
Δημοτικά, Περιφερειακά και με όσα  άλλα 
βλέπουμε ή χρησιμοποιούμε. Όπως όλοι 
έχετε προσέξει, τα έργα απ’ την στιγμή της 
παραλαβής τους και μετά, παρουσιάζουν 
προσδόκιμο ζωής τραγικά μικρό, στα 
όρια του αστείου. Την επόμενη κιόλας 
χρονιά κατά κανόνα χρειάζονται επισκευή 
λόγω «θεομηνίας», «κακοκαιρίας», 
«απρόβλεπτων καταστάσεων» και ό,τι 
μπορεί κάποιος να φανταστεί, αρκεί να μην 
φέρει την ευθύνη ο εργολάβος ή το Δημόσιο. 
Ο «Α» λοιπόν, μετά από μια μικρή έρευνα 
για το προαναφερθέν φαινόμενο και αφού 
μίλησε με Μηχανικούς, ανθρώπους που 
ασχολούνται με τον οικονομικό έλεγχο 
των έργων αλλά και με ανθρώπους της 
κατασκευής γενικά, υιοθέτησε το κάτωθι 
κείμενο και το παραθέτει ως έναυσμα  
ενός διαλόγου, εδώ ή και ευρύτερα.

 Στις διατάξεις του Νόμου των 
Δημοσίων Έργων προβλέπονται σαφείς 

διαδικασίες για τον ποσοτικό και τον 
ποιοτικό έλεγχο των εκτελουμένων έργων. 
Με τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, 
εξίσου σαφής είναι και η υποχρέωση 
για την ενσωμάτωση των ποσοτικών 
και των ποιοτικών αποτελεσμάτων σε 
Πρωτόκολλα Παραλαβής Εργασιών.
 Ωστόσο, τα δημόσια έργα 
εκτελούνται, ελέγχονται και παραλαμβά-
νονται από Τεχνικές Υπηρεσίες και από 
Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, οι 
οποίες προσπαθούν - κατά κανόνα - να 
διασφαλίσουν πρωτίστως τον ποσοτικό 
έλεγχο ενώ αντιμετωπίζουν με συνοπτικές 
διαδικασίες τον αντίστοιχο ποιοτικό 
έλεγχο των εργασιών. Στα Πρωτόκολλα 
Παραλαβής Εργασιών εμφανίζονται μόνο 
τα ποσοτικά στοιχεία των εκτελουμένων 
έργων αλλά όχι και τα ποιοτικά 
αποτελέσματα. Ως πρόχειρη δικαιολογία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ανεπαρκής 
στελέχωση σε επιστημονικό προσωπικό 
των Τεχνικών Υπηρεσιών. Ως πιθανότερη 
όμως εξήγηση προβάλει η πίεση που έχουν 
οι υπηρεσίες αυτές για την υλοποίηση του 
στόχου της απορρόφησης των κονδυλίων 
του προγράμματος. Και στο όνομα της 
μαγικής φράσης «ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ» η έννοια της ποιότητας 
των εκτελουμένων έργων, στην καλύτερη 

περίπτωση, απλώς παρακάμπτεται.  
 Έτσι, τα περισσότερα έργα 
ολοκληρώνονται χωρίς να υπάρχουν 
στους φακέλους των έργων αυτών οι 
εργαστηριακοί έλεγχοι της ποιότητας 
των εργασιών και σε όσους φακέλους 
υπάρχουν είναι ελάχιστοι σε σχέση με 
τους απαιτούμενους από τη σύμβαση. 
Οι φάκελοι αυτοί υποβάλλονται στις 
υπηρεσίες, οι οποίες, χωρίς έλεγχο της 
πληρότητας των φακέλων ως προς τους 
απαιτούμενους ποιοτικούς ελέγχους, 
εκταμιεύουν τα ποσά των πιστοποιήσεων 
ενώ το αναμενόμενο και επιθυμητό, 
βέβαια, θα ήταν να διασφαλίζουν πλήρως 
τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσίων 
έργων τόσο σε ενδιάμεσο όσο και σε 
τελικό στάδιο. Τέλος, οι Επιτροπές 
Παραλαβής που θα έπρεπε, ως τελευταίο 
τεχνικό ελεγκτικό όργανο, να ελέγχουν τα 
εργαστηριακά αποτελέσματα των έργων, 
αλλά και τα ποσοτικά στοιχεία, συνήθως 
συγκροτούνται από υπαλλήλους της 
ίδιας υπηρεσίας και αντιμετωπίζουν «με 
κατανόηση» κάθε σχετική με τον ποιοτικό 
και τον ποσοτικό έλεγχο παράλειψη του 
ελεγχόμενου συναδέλφου τους, αφού σε 
κάποια άλλη χρονική στιγμή θα είναι και 
οι ίδιοι ελεγχόμενοι από τον συνάδελφό 
τους.                    Συνέχεια στη σελίδα 5

Ἀντάρα στό Γκιαούρ Ἀντά

Τί γίνεται στό ∆έλτα τοῦ Ἕβρου µέ τίς ψαροκαλῦβες; 
Μᾶς ἔπιασε ἡ καούρα τῆς νοµιµότητας ἤ παίζεται 
κάτι ἄλλο;               (Βλ. σελίδα 6)

Ὁρατή, λέει, ἡ 
καταστροφή  
τοῦ πολιτικοῦ  
σ υ σ τ ή µ α τ ο ς 
τῆς χώρας, 
ἐξαιτίας τῶν 

σκανδάλων. 
Δέν κατάλαβα, 
αὐτό τώρα 
διατυπώνεται 
ὡς ἀπειλή ἤ 
ὡς ὑπόσχεση; 
Καί πάντως 
θέλουµε πρά-
ξεις, ὄχι λόγια!
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Οι διακριτοί µέχρι πρότινος ρόλοι 
της πολιτικής και της παραπολιτικής 
συµπλέκονται τα τελευταία χρόνια σε 
τέτοιο βαθµό, ώστε να δηµιουργείται 
σύγχυση και αµηχανία αναφορικά µε 
το ποιοι είναι εκείνοι που αποφασίζουν 
για την πορεία του κράτους και 
τη διαµορφώνουν, και ποιοι είναι 
εκείνοι που απλώς την ερµηνεύουν. 
Μέχρι πρότινος δηλαδή γνωρίζαµε 
ότι η πολιτική αφορά τον τρόπο της 
διακυβέρνησης του κράτους, ενώ η 
παραπολιτική την αποκάλυψη των 
παρασκηνίων της πολιτικής. Με 
άλλα λόγια, γνωρίζαµε ότι η πολιτική 
ασκείται από τους πολιτικούς, ενώ 
η παραπολιτική συνιστά το πεδίο 
δράσης των δηµοσιογράφων. Η 
εικόνα αυτή ωστόσο έχει θολώσει εδώ 
και καιρό.
Πολύ πρόσφατο παράδειγµα σχετικό 
µε την παραπάνω σύγχυση ρόλων 
αποτελούν οι δηλώσεις της Υπουργού 
Εξωτερικών κ. Ντόρας Μπακογιάννη, 
οι οποίες σχολίαζαν τον αλυτρωτισµό 
της πολιτικής και της θρησκευτικής 
ηγεσίας της Π.Γ.Δ.Μ. Η κ. Μπακογιάννη 
λοιπόν δήλωσε στις 24/5/2008 ότι 
δεν προτίθεται να ακολουθήσει 
την «προεκλογικού χαρακτήρα 
ρητορεία» της άλλης πλευράς. Στο 
ίδιο µήκος κύµατος ο βουλευτής του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γιάννης Μαγκριώτης 
σχολίασε πως ο πρωθυπουργός της 
Π.Γ.Δ.Μ. κ. Γκρούεφσκι, «µπροστά 
στις εκλογές που έρχονται για τη 
χώρα του, χρειάζεται τη δικιά του 
“δεξιά του Κυρίου”». Με άλλα λόγια, 
δύο πολιτικά πρόσωπα επιχείρησαν 
τη δηµοσιογραφική ερµηνεία των 
γεγονότων, προσπερνώντας τις ίδιες 
τις εξελίξεις και αποδίδοντας τις 
πολιτικές κινήσεις τής γειτονικής 
χώρας στις προεκλογικές της 
συνθήκες.
Ο ελληνικός πολιτικός κόσµος δεν 
διεκδικεί το µονοπώλιο της σύγχυσης 
των ρόλων που περιγράψαµε. Ο 
Υπουργός Εξωτερικών της Π.Γ.Δ.Μ. 
κ. Αντόνιο Μιλόσοσκι δήλωσε στις 
30/3/2008, µε αφορµή την απόρριψη 
από την ελληνική πλευρά τής 
τελευταίας πρότασης του Αµερικανού 

διαπραγµατευτή κ. Νίµιτς για το 
όνοµα της γειτονικής χώρας, πως 
η απόρριψη αυτή αποτελούσε «µια 
προσπάθεια να βρεθεί δικαιολογία 
για τα εσωτερικά, και κυρίως 
πολιτικά, προβλήµατα της χώρας», 
δηλαδή της Ελλάδας. Ο κ. Μιλόσοσκι, 
έχοντας πνεύµα ανάλογο µε εκείνο 
των Ελλήνων πολιτικών, ερµήνευσε 
την πολιτική τους στάση ως κίνηση 
«εσωτερικής κατανάλωσης». Το 
χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγµα 
αυτής της σύγχυσης ρόλων είναι 
εκείνο του προηγούµενου Έλληνα 
Πρωθυπουργού κ. Κώστα Σηµίτη, 
ο οποίος τον Οκτώβριο του 2003 
είχε ζητήσει από τον τότε Βρετανό 
Πρωθυπουργό κ. Τόνι Μπλερ την 
επιστροφή των µαρµάρων του 
Παρθενώνα µε την αλήστου µνήµης 
φράση του «ξέρεις, έχουµε εκλογές 
του χρόνου και ίσως αυτό µπορεί να 
φανεί χρήσιµο», που καταγραφόταν 
από τις τηλεοπτικές κάµερες χωρίς να 
το αντιληφθεί ο κ. Σηµίτης.
Η παραπάνω στάση των πολιτικών δεν 
φανερώνει µόνο τη σύγχυση ρόλων 
που επισηµάναµε, µα προπάντων 
καταδεικνύει την παρακµή της 
πολιτικής, που την οδηγεί στην 
αυτοακύρωσή της. Καταρχάς, η 
ερµηνεία των πολιτικών κινήσεων 
µιας άλλης χώρας ως κινήσεων 
«προεκλογικού εντυπωσιασµού» κι 
«εσωτερικής κατανάλωσης» θα πρέπει 
να ελεγχθεί ως προς την ορθότητά της. 
Ισχύει όντως κάτι τέτοιο; Έχουµε να 
κάνουµε µε θέσεις που διατυπώνονται 
µόνο προεκλογικά, οι οποίες κι 
εξαφανίζονται µετά τις εκλογές; 
Αν ισχύει αυτό, τότε βρισκόµαστε 
µπροστά στον ορισµό της εξαπάτησης 
του εκλογικού σώµατος και µπροστά 
σε πολιτικές ηγεσίες που δεν σέβονται 
την θέληση των πολιτών τους και δεν 
τους εκπροσωπούν αλλά επιδιώκουν 
απλώς τα προσωπικά τους οφέλη µε 
την παραµονή τους στην εξουσία ή, 
ακόµη χειρότερα, άγονται και φέρονται 
από ξένα κέντρα αποφάσεων. Αν 
δεν ισχύει αυτό, οπότε κι έχουµε ν’ 
αντιµετωπίσουµε µια συνεπή πολιτική 
που δεν καθορίζεται από τις εκλογές, 

τότε οι ερµηνείες της «εσωτερικής 
κατανάλωσης» για τη στάση της 
άλλης πλευράς αποδεικνύονται 
άστοχες, κι αποτελούν απόπειρες των 
πολιτικών ηγεσιών να καθησυχάσουν 
τους πολίτες τους αναφορικά µε την 
έκβαση θεµάτων στα οποία οι ίδιες 
φανερώνονται ανεπαρκείς.
Η µετατροπή των πολιτικών σε 
απλούς σχολιαστές των παρασκηνίων 
είναι ενδεικτική της αδυναµίας 
τους να προβούν σε συγκεκριµένες 
ενέργειες που θα προωθήσουν τη 
λύση των πολιτικών ζητηµάτων. 
Βέβαια, λύσεις χωρίς την κατανόηση 
των περιστάσεων δεν είναι εφικτές. 
Το πρόβληµα ωστόσο είναι πως 
όταν οι πολιτικοί ενεργούν σαν 
παραπολιτικοί δηµοσιογράφοι, δεν 
έχουν τις απαιτούµενες λύσεις, γι’ αυτό 
και καταφεύγουν στη χλιαρή φλυαρία 
των λόγων. Το δε παραδοξότερο 
(και δυστυχώς όχι απρόσµενο) 
εντοπίζεται στην αντιστροφή 
στους ρόλους των πολιτικών και 
των δηµοσιογράφων. Την ίδια ώρα 
που οι πολιτικοί ευνουχίζονται 
περιοριζόµενοι σε απλούς σχολιαστές 
των γεγονότων, οι δηµοσιογράφοι 
που τους κριτικάρουν προτείνουν 
γραµµές πολιτικής κι επιχειρούν να 
τις επιβάλουν εκµεταλλευόµενοι 
τη δύναµη των µέσων ενηµέρωσης 
τα οποία υπηρετούν. Για τους 
δηµοσιογράφους η άσκηση ελέγχου 
και η επιβολή ιδεολογίας είναι δείγµα 
πυγµής κι ενισχύει το γόητρό τους. Για 
τους εργοδότες των δηµοσιογράφων 
η επικράτηση της γραµµής που 
επιθυµούν είναι η συµµετοχή τους 
στην εξουσία και η εξυπηρέτηση 
των συµφερόντων τους, και µάλιστα 
«υπόγεια», χωρίς να προκαλούν το 
κοινό αίσθηµα. Για τους πολιτικούς 
όµως η αντιστροφή των ρόλων που 
επισηµάναµε είναι οπισθοδρόµηση, 
υποβάθµιση κι εξευτελισµός, είναι 
λόγος βασικός για την προσωπική 
τους κατάργηση.
Να, λοιπόν, στην πλήρη της ανάπτυξη 
η αντιστροφή που σηµειώσαµε: ενώ 
γνωρίζαµε ότι η πολιτική ασκείται 
από πολιτικούς και διαµορφώνει 
τη διακυβέρνηση του κράτους, κι 
ενώ γνωρίζαµε ότι η παραπολιτική 
υπηρετείται από δηµοσιογράφους 
κι αποκαλύπτει τα παρασκήνια των 

εξελίξεων, διαπιστώνουµε πλέον 
ότι την πολιτική τη διαµορφώνουν 
οι δηµοσιογράφοι και οι εργοδότες 
τους, ενώ οι φορείς της πολιτικής, 
οι πολιτικοί, περιορίζονται στην 
ερµηνεία των παρασκηνίων! Έτσι οι 
πολιτικοί –ιδανικοί διαχειριστές του 
ψεύδους, άλλωστε– µάς αποκοιµίζουν 
µ’ ένα σύγχρονο παραµύθι για να 
καλύψουν τη γύµνια τους. Τίτλος του; 
«Η πολιτική που έγινε παραπολιτική», 
όπως «η στρίγγλα που έγινε αρνάκι» 
ή «το ασχηµόπαπο που έγινε κύκνος». 
Αν όµως οι αλλαγές για την στρίγγλα 
και το ασχηµόπαπο σηµατοδοτούν 
αντίστοιχα την ηθική ή την αισθητική 
τους βελτίωση, ο υποβιβασµός 
της πολιτικής σε παραπολιτική 
σηµατοδοτεί την τελµάτωσή της και 
την παραίτησή της από τον βασικό 
της κοινωνικό ρόλο.
Η παραδοχή του τέλµατος από τους 
ίδιους τους πολιτικούς, ο συµβιβασµός 
τους µ’ αυτό, το οποίο θεωρείται πλέον 
δεδοµένο κι αυτονόητο, είναι ίσως η πιο 
ανησυχητική εξέλιξη απ’ όλες, επειδή 
συνιστά, όπως είπαµε, την οµολογία 
των πολιτικών πως αδυνατούν να 
δώσουν λύσεις στα προβλήµατα. 
Ακόµη και οι προεκλογικές υποσχέσεις 
των πολιτικών, που –όσο κι αν ήταν 
ψεύτικες– συντηρούσαν ωστόσο 
ένα όραµα κάποιων βελτιωτικών 
αλλαγών για το µέλλον, έχουν 
αντικατασταθεί από την κινδυνολογία 
της επαπειλούµενης οικονοµικής 
κατάρρευσης που δεν επιτρέπει 
κανέναν µεγαλεπήβολο σχεδιασµό 
κι από τον παραπολιτικό σχολιασµό 
που εκπέµπεται µε τη µεγαλύτερη 
ευκολία. Έτσι η πολιτική, αρνούµενη 
να χαρίσει το ελάχιστο όραµα έστω 
και στα λόγια, έχει καταντήσει 
τόσο φτηνή ώστε θυµίζει γυναίκα 
πολιτική ή, ακόµη κατανοητότερα, 
«πολιτικιά»! Το ζητούµενο πλέον 
είναι αν θα βρεθεί ποτέ κάποιος που 
θα την πάρει µε σοβαρό σκοπό και θα 
την αποκαταστήσει αναβαθµίζοντάς 
την, κι όχι που απλώς θα την 
εκµεταλλεύεται σε τιµή ευκαιρίας 
για να περνά την ώρα του και να 
ικανοποιεί τις διεστραµµένες του 
ορέξεις.

Γιάννης Στρούµπας

«Η πολιτική που έγινε παραπολιτική»
(ένα σύγχρονο πολιτικό παραµύθι)

Βιβλιοπαρουσίαση

Η ΦΥΓΗ ΤΩΝ 
ΡΟΜΑΝΩΦ

(Τ. Πέρι -Κ. Πλέσικωφ,
Ἐκδόσεις Ψυχογιός)

Ἄγνωστες πτυχές ἀπό τή 
διαδροµή τῆς δυναστείας 
ἀποκαλύπτονται µέ θεµιτό στόχο  
νά παρουσιασθοῦν πληρέστερα 
τά πρόσωπα καί οἱ συνθῆκες 
τῆς προσοβιετικῆς ἐποχῆς. Ἡ 
ἰδεολογική προσέγγιση βέβαια τῶν 
συγγραφέων µοιάζει χλωµή στά 
ὅρια µιᾶς «ψυχρῆς» ἐξιστόρησης, 
ἄν καί τό ἔργο µᾶλλον κερδίζει σέ 
ἐπιστηµονικότητα.

Μετά τά γνωστά περί ἐσπευσµένης 
ἐκτέλεσης τοῦ Νικολάου Β’ 
καί τά συναφῆ, ἐρχόµαστ στίς 
ραδιουργίες (ὑπαρκτές κατά τά 
ἄλλα) τῶν Ρώσων τῆς διασπορᾶς, 
πού ἔστελναν τροµοκρατικές 
ὁµάδες στό ἐσωτερικό τῆς ΕΣΣΔ. 
Ἐκτενής ἀναφορά γίνεται στούς 
τρόπους ἀντίδρασης τῆς σοβιετικῆς 

µυστικῆς ὑπηρεσίας πού ἤλεγχε 
τά φιλοµοναρχικά δίκτυα, 
χειραγωγώντας τίς διαθέσεις 
τοῦ ἰσχυρότερου κινήµατος τῶν 
Νέων Ρώσων. Ἐξουδετερώθηκε 
τελικά ἡ ἀπειλή µέ τήν ἀπαγωγή 
- δολοφονία τῶν Κουτιέπωφ 
- Μίλλερ, ὅµως ἡ νοσταλγία γιά 
τήν παλινόρθωση δέν ἔπαψε νά 
συνέχει τούς ἀντεπαναστάτες καί 
στή διάρκεια τοῦ Β’ Παγκοσµίου 
Πολέµου. 

Τό βιβλίο ἁπλώνεται ὥς τόν 
τελευταῖο γόνο τοῦ οἴκου τῶν 
Ροµανώφ, ἐνῶ σηµειώθηκε 
καί κάτι περίεργο. Ἡ Ναταλία 
Ἀντρόσοβα, πού ἔκρυψε τήν 
καταγωγή της στά χρόνια τοῦ 
‘30, στρατολογήθηκε ἀπό τούς 
Σοβιετικούς καί ἔζησε ὥς τά 
βαθειά της γεράµατα.

Μιχαήλ Ἀνδρεάδης
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«Πόσοι υπάρχουν που σκέφτονται όπως εσείς;»
Ο Σενέρ Λεβέντ στον «Πολίτη» (13/6/08) δίνει άλλη μια γενναία μαρτυρία: 
     «Ο Ολλανδός δημοσιογράφος που μου έπαιρνε συνέντευξη, μου υπέβαλε την εξής ερώτηση 
αφού έμαθε τις απόψεις μου: “Πόσοι σκέφτονται όπως εσάς εδώ;” Αν ζούσε σε εκείνες τις 
παλιές εποχές, θα μπορούσε ουσιαστικά να πάει στη Ρώμη και να υποβάλει αυτή την ερώτηση 
στον Γαλιλαίο. Ο Γαλιλαίος έλεγε ότι “η Γη γυρίζει”. Υπέβαλλαν και σε εκείνον το ερώτημα 
“πόσοι σκέφτονται όπως εσείς στη Ρώμη”. Ή πάλι, μπορούσαν να υποβάλουν την ερώτηση 
αυτή και στον Αντρέι Σαχάροφ, που ασκούσε έντονη κριτική στο σοβιετικό καθεστώς κατά 
τη δεκαετία του 1970. (...) Τελικά, η συντριπτική πλειοψηφία του λαού σκεφτόταν όπως 
τον Σαχάροφ. (...) “Αυτοί είναι περιθωριακοί”, θα έλεγε σίγουρα ο Μπρέζνιεφ. Την ίδια 
απάντηση παίρνουν όσοι ζητούν τη γνώμη του Ταλάτ ή του Ντενκτάς για εμάς. “Μετριούνται 
στα δάκτυλα του ενός χεριού”, λένε και αυτοί.
    Δεν μπορούν να φτάσουν σε σωστά συμπεράσματα όσοι επιχειρήσουν να υπολογίσουν 
τον αριθμό εκείνων που δεν σκέφτονται όπως τους ίδιους κοιτάζοντας τις μάζες που είναι 
καταπιεσμένες, φοβισμένες και δεν μπορούν να εκφράσουν ανοικτά την άποψή τους. 
Ξεγελιούνται. Και πάντοτε πληρώνουν πολύ βαρύ τίμημα γι’ αυτό. Δεν είναι οι λαϊκές μάζες 
η δύναμη πίσω από αυτούς που θεωρούν ότι αποτελούν την πλειοψηφία. Είναι οι ένοπλες 
δυνάμεις και η οικονομική ισχύ. Αν αποσυρθούν αυτά, θα εμφανιστεί πόσο κενές είναι οι 
γραμμές των υποστηρικτών τους. Το σημαντικό είναι να αυξάνεται κανείς όταν είναι στην 
αντιπολίτευση. Η πλειοψηφία της εξουσίας είναι ψεύτικη.
    Η κατάσταση στο βόρειο μέρος της Κύπρου δεν είναι κατάλληλη για καθορισμό της 
πλειοψηφίας και της μειοψηφίας. Δεν υπάρχει δημοκρατικό σύστημα εδώ. Υπάρχει Κατοχή. 
Ο πληθυσμός που μεταφέρθηκε απ’ έξω είναι πολλαπλάσιος του ντόπιου πληθυσμού. 
Εκείνοι που τοποθετήθηκαν στο κεφάλι μας ως υπουργοί, μοιάζουν με τα παιδάκια στα 
οποία ο πατέρας τους αγόρασε αυτοκινητάκια. Είναι λιοντάρια μπροστά στον κόσμο, αλλά 
συνεσταλμένοι μπροστά στον πρέσβη και τους στρατιωτικούς διοικητές. Και σε ένα τέτοιο 
μέρος διεξάγονται εκλογές. Και πάρα πολλοί γίνονται κομπάρσοι ευχαρίστως γι’ αυτή την 
κωμωδία. Σε τι διαφέρουν οι υπουργοί και οι βουλευτές μας από τους ντόπιους τσαούσηδες, 
στους οποίους ανέθεταν καθήκοντα οι κατοχικές δυνάμεις στα στρατόπεδα συγκέντρωσης;
      Πριν μερικές μέρες ήρθε στην εφημερίδα μας η Αστυνομία. Κρατούσε μπλε χαρτιά. Μου 
έφερε ένα κλητήριο έγγραφο από το δικαστήριο. Η Εισαγγελία καταχώρησε, λέει, αγωγή. 
Είναι η αγωγή για τον Γιασάρ Μπουγιούκανιτ. Η πρώτη ακρόαση είναι στις 16 Ιουνίου. Η 
Εισαγγελία έχει 7 μάρτυρες κι ένας από αυτούς είναι ο προεδρικός σύμβουλος Χασάν Σαριτζά. 
Παλιά έφερναν μπροστά μας ρατσιστές εθνικιστές για να υποστηρίξουν τους “μεγάλους της 
μητέρας πατρίδας”. Τώρα φέρνουν τους πρώην αριστερούς. Υπάρχει παράδειγμα που θα 
μπορούσε να περιγράψει την κατάσταση στη χώρα μας καλύτερα από αυτό;»

Money - Money - Money 
Ο Γιώργος Καραμπελιάς στη «Ρήξη» για την κρίση στο ΠαΣοΚ:
     «...Όπως πάντα στον ωραίο πασοκικό κόσμο, από την εποχή Κοσκωτά και μετά, τις αιτίες 
των «ρήξεων», πρέπει κανείς να τις αναζητά στην πηγή τους, να ακολουθεί την οσμή του 
χρήματος. Η συμμορία των «μικρομεσαίων» σαλταδόρων, που ενέσκηψε στη χώρα μετά την 
βαθύτατη κρίση της παραδοσιακής ολιγαρχίας, – η οποία αυτοχειριάστηκε με τη χούντα– και 
κυβέρνησε για είκοσι χρόνια τουλάχιστον και εν μέρει συνεχίζει να κυβερνά σε δήμους, 
νομαρχίες, συνδικάτα, κ.λπ., μόνο από το πορτοφόλι πιάνεται. Γιατί από ιδεολογίες γνωρίζει 
καλά, και τα μεν και τα δε: Και «η Ελλάδα στους Έλληνες» και «ο εκσυγχρονισμός είναι 
μονόδρομος», ανάλογα με τη συγκυρία. 
       Στην πρώτη περίοδο, την «αγωνιστική», λάδωσε το άντερό τους. Ο νεαρός τότε Γιωργάκης 
προωθούσε τα «νέα τζάκια» και σύστησε στον πατέρα του τον Κοσκωτά που μετέφερε τα 
χρήματα σε πάμπερς (Ω τι αισχρή συκοφαντία!). Στη δεύτερη περίοδο την «εκσυγχρονιστική» 
είχαν ήδη κόψει τα μουστάκια, φορούσανε Αρμάνι και συναγελάζονταν σε δεξιώσεις με 
διανοουμένους της εκσυγχρονιστικής Αριστεράς και στα «μέγαρα» με άλλους μικρούτσικους. 
Τώρα πια το χρήμα περνάει με off-shore εταιρείες και μεγάλα κόλπα στα Χρηματιστήρια. 
      Ο Σημίτης υπήρξε το ίνδαλμα των Πρετεντέρηδων και των Σωμερίτηδων, ο αποτελεσμα-
τικός «λογιστής» που θα έβαζε τάξη στο «μπάχαλο» που άφησε ο σιδερένιος. Γι’ αυτό αποτέλεσε 
και πρότυπο των Ράμφων, των Σαββόπουλων, των Τσουκαλάδων, των Μουζέληδων, των 
Λιάκων, και όλου του εκσυγχρονιστικού συρφετού που συνεχίζει να λυμαίνεται την οικονομική, 
πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας. Και προπαντός ο αγαπημένος πασών των πρεσβειών. 
Υπήρξε ο μεγάλος «μεταρρυθμιστής» της οικονομίας, αυτός που εμπορευματοποίησε τα 
πάντα, έκανε τους Έλληνες χρηματιστηριάκηδες, άτιμους, ξεπουλώντας τον Οτσαλάν και 
την Γιουγκοσλαβία, τους μετέβαλε σε γραικύλους, ανοίγοντας το δρόμο για την Τουρκία, 
αυτός που έφερε την μεταρρύθμιση των Ρεπούσηδων και των λοιπών CDRSEE, αυτός 
που προώθησε το σχέδιο Ανάν. Και βασικός του συνεργάτης ήταν ένας, ο Γιωργάκης, που 
έβαλε πλάτη για να έλθει ο Σημίτης στην Πασοκική εξουσία, ο χορευτής του Τζεμ και ο 
περίγελως των διεθνών συναντήσεων γιατί ήξερε μόνο μια αγγλική λέξη, το yes. (...) Και 
πως κατόρθωσε ο Σημίτης να ενώσει όλον αυτό τον ετερόκλητο συρφετό; Ο Σημίτης ως 
«υλιστής», μαρξιστικής παραδόσεως, γνωρίζει τη σημασία του χρήματος, ως συγκολλητικής 
ουσίας του μπλοκ εξουσίας. Εξ άλλου είχε και μαρξιστές συμβούλους όπως τον Τσουκαλά 
ή τον Μουζέλη και το Λιάκο για να του το υπενθυμίζουν. Κυνηγώντας λοιπόν το χρήμα 
–και τα παραφερνάλια του– εξουσία, σεξ, κότερα και κόκα, άλλοι τα μεν άλλοι τα δε, άλλοι 
όλα μαζί– συστοιχήθηκαν μαζί του αναρίθμητοι πρώην μυστακοφόροι και γενειοφόροι. Γι’ 
αυτό ο εκσυγχρονισμός ξεπέρασε και την πρώτη Πασοκική δεκαετία σε διαφθορά. Και είναι 
λογικό, η νέα ιδεολογία ήταν πια ο πλουτισμός ως κίνητρο στην παραγωγή και την κοινωνία, 
και όχι πια ο «σοσιαλισμός». Άρα η κλοπή που στο παρελθόν γινόταν στα κρυφά μπορούσε 
πια να επιδεικνύεται ανοικτά, οι σύντροφοι να μετακομίσουν στα βόρεια προάστια και να 
παίζουν αυτοπροσώπως στο Χρηματιστήριο. Μέχρι και ο παλιός χαρτοπαίκτης της Γερμανίας 
μπορούσε πλέον να παντρεύεται στο Four Seasons των Παρισίων. Η εποχή Σημίτη υπήρξε η 
χρυσή εποχή των ελίτ. Όταν έρεε άφθονο και αποενοχοποιημένο το χρήμα και η σαμπάνια. 
Ήταν η ωραία εποχή Κλίντον, της νέας γευσιγνωσίας και των μικρών οινοπαραγωγών (λέγε 
με Ροβέρτο Σπυρόπουλο). Γιαυτό δεν τον ξεχνούν οι καναλάρχες, οι «διανοούμενοι», και οι 
ολιγάρχες...» 

Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς
Οι καταιγιστικές εξελίξεις στη χώρα 
του Νεπάλ, παρά το σνοµπάρισµα των 
κατεστηµένων ΜΜΕ, έχουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον. Δεν συναντάµε διάολε κάθε 
µέρα ένα µαοϊκό κίνηµα που σαρώνει στις 

εκλογές και 
ξαποστέλνει 
µια µοναρχία 
2,5 αιώνων 
αναίµακτα! 
Έτσι, αξίζει 
να δει κανείς 
τον τέως 
β α σ ι λ ι ά 
Γκιανέντρα 
να µαζεύει τα 
κλαµπατσί-
µ π α λ ά 
του από το 

παλάτι (που θα µετατραπεί σε µουσείο) 
και στις 10 Ιουνίου, δηλαδή µέσα στη 
διορία των 15 ηµερών που του δόθηκε, να 
µετακοµίζει στην εξοχική του κατοικία 
στα περίχωρα της Κατµαντού. 

Είναι ο συµβιβασµός πού επιτεύχθηκε 
µετά τη συντριπτική νίκη των µαοϊκών 
ανταρτών στις βουλευτικές εκλογές, 
υπό τον 52χρονο γεωπόνο Pushpa Kamal 
Dahal, γνωστότερον ως Πρατσάντα. Η 
πρωτιά του µε 220 στις 601 έδρες εξέπληξε 
ακόµα και τόν ίδιο. Και να σκεφτεί κανείς 
ότι µόλις το 1990 η χώρα πέρασε από την  
απόλυτη στην συνταγµατική µοναρχία, 
ο δε βασιλιάς που εθεωρείτο ενσάρκωση 
του θεού Βισνού, προ µερικών µηνών 

προσερχόµενος σε θρησκευτική γιορτή 
πετροβολήθηκε από χωρικούς! Έτσι, το 
µαοϊκό αντάρτικο, εµπνευσµένο από 
το “Φωτεινό Μονοπάτι” του Περού, 
ξεκίνησε ένοπλο αγώνα το 1996 (στον 
οποίο υπήρξαν 13.000 θύµατα), όταν 
οι προτάσεις του των 40 σηµείων για 
κοινωνικές και πολιτικές µεταρρυθµίσεις 
που πρότεινε απορρίφθηκαν ασυζητητί. 
Στη διάρκεια του πολέµου, οι αντάρτες 
διέλυσαν τις φεουδαρχικές δοµές στις 
επαρχίες πού ήλεγχαν, δίνοντας ένα 
δείγµα των σχεδίων τους για τη χώρα, 
σχέδια που συµπεριλαµβάνουν και την 
απαγόρευση του τζόγου, του αλκοόλ και 
της πορνογραφίας. Επίσης, η ατζέντα 
του Πρατσάντα περιλαµβάνει µεγάλες 
αλλαγές αναφορικά µε τη σχέση του 
Νεπάλ µε την Ινδία. Ως γνωστόν η 
δεύτερη είναι περίπου κηδεµόνας του 
Νεπάλ, φυλάει τα κινεζικά σύνορα 
του δευτέρου και σε αντάλλαγµα 
υπάρχει µία ελευθερία κινήσεων και 
εγκατάστασης των Νεπαλέζων στην 
Ινδία. Σ’ αυτήν άλλωστε, όπου υπάρχει 
και ισχυρό ιθαγενές µαοϊκό αντάρτικο, 
πέρασε κάποια χρόνια της παρανοµίας 
και ο Πρατσάντα, που κάποιοι τον 
βλέπουν να αποµακρύνει τις δύο χώρες 
και να εξυπηρετεί έτσι τα συµφέροντα 
της γειτονικής Κίνας. 

Όπως και να έχει το πράγµα, οι εξελίξεις 
στη χώρα προβλέπονται συναρπαστικές, 
το ηθικό του λαού είναι πολύ υψηλό και 
οι οιωνοί άριστοι. Ίδωµεν.

Μόλις προ ημερών (16/6) οι σχέσεις 
τής Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ 
αναβαθμίστηκαν στο μέγιστο επίπεδο 
για μη-μέλη της ΕΕ, ενώ την ίδια μέρα 
η αντιπρόεδρος της Ευρωβουλής Λουΐζα 
Μοργκαντίνι οργάνωνε την διαμαρτυρία 
της ιταλικής ένωσης ψαράδων σε 
συμπαράσταση των ψαράδων της Γάζας 
που τους απαγορεύεται το επάγγελμά τους. 
Προφανώς η ΕΕ επιβράβευσε τα άφταστα 
ρεκόρ του στις παραβιάσεις όλων των 

διεθνών συνθηκών και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, όπως τα κατήγγειλε τις 
προάλλες και η Μαίρη Μαγκουάιρ 
(Νόμπελ Ειρήνης 1976) βλέποντας την 
«ανήθικη και παράνομη» καταστροφή των 
μουσουλμανικών ορφανοτροφείων στη 
Χεβρώνα από τον ισραηλινό Στρατό. Η 
γενναία Ιρλανδή (φωτό) έμεινε το βράδυ 
σε ένα από τα ορφανοτροφεία, μαζί με 
ακτιβιστές των Χριστιανών Ειρηνοποιών 
(θλιβερή η απουσία των Ελληνορθοδόξων), 
για να αποτρέψει νέα ισραηλινή εισβολή!
Εμείς από τη Γάζα θα παραθέσουμε το 
στόρυ του θανάτου δύο μικρών υπάρξεων, 
των οκτάχρονων Αγιά Χαμντάν αλ Ναζάρ 
και Χαντήλ αλ Σουμάιρι, που το νήμα της 
μικρής ζωής τους κόπηκε από... πυραύλους 
των νέων μας συνεταίρων. Τις λεπτομέρειες 
μας προμηθεύει το Παλαιστινιακό Κέντρο 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που εδρεύει 
στη Γάζα, το οποίο μεταδίδει ότι πριν κλείσει 
το πρώτο εξάμηνο του 2008, οι θάνατοι 
μικρών παιδιών από ισραηλινά πυρά στη 
Γάζα φτάσανε τους 62, σχεδόν διπλάσιοι από 
την περσινή επίδοση (34) των φονιάδων. 

Ο Αμίν Σουλεϊμάν Αχμάντ αλ Σουμάιρι, 
ήταν αυτόπτης μάρτυρας της εκτέλεσης της 
ανηψιάς του Χαντήλ. Στο χωριουδάκι Αλ 
Καράρα, στις 11 Ιουνίου, καθόταν στο σπίτι 
του όταν άκουσε την τρομερή έκρηξη. Είδε 
φωτιά από σπίτι του αδερφού του κι έτρεξε 
προς τα εκεί. “Καθώς έτρεχα πρός το σπίτι, 
μύριζα καμμένη σάρκα”, λέει ο Αμίν. Το σπίτι 
είχε βληθεί δυό φορές από άρμα μάχης και η 
ανηψιά του είχε πλήρως διαμελιστεί. 
Έξι μέρες πριν, στο γειτονικό χωριό Κίζα, 
η Ζαχρά Ιμπραήμ αλ Ναζάρ ήταν στο σπίτι 
της με την μικρή της κόρη. “Είχε κλείσει το 
σχολείο της μια βδομάδα πριν και περίμενε 
τις φίλες της να έρθουν. Στις 2 το μεσημέρι 
άκουσα τον ήχο από ελικόπτερα. Πήγα στο 
παράθυρο να δω τι γίνεται αλλά δεν είδα 
έξω κανέναν, νόμισα ότι η Αγιά ήταν μέσα 
ή κάπου στη γειτονιά. Μετά ακούστηκε μία 
μεγάλη έκρηξη”, λέει η μητέρα της. 
Το ελικόπτερο είχε εξαπολύσει έναν πύραυλο, 
που με τρομερή ακρίβεια χτύπησε την 
οκτάχρονη που στεκόταν έξω από το σπίτι 
της. Η μητέρα της, χτυπημένη από θραύσμα 
στο κεφάλι, δεν κατάλαβε τι συνέβη στην 
κόρη της. Οι γείτονες βρήκαν ένα μικρό 
χεράκι μέσα στα συντρίμια, κι αφού μάζεψαν 
κι άλλα κομμάτια της Αγιά από μια ακτίνα 
150 μέτρων, έπρεπε να το πούνε και στους 
γονείς της. Οι γονείς είναι πεπεισμένοι ότι 
το χτύπημα ήταν σκόπιμο και ήταν εκδίκηση 
για τον θάνατο πριν 2 ώρες ενός Ισραηλινού 
πολίτη από ρουκέτα στο κιμπούτς Νίρ Όζ. 
“Οι ρουκέτες δεν είχαν βληθεί από εδώ, δεν 
έπεσε κανένας πυροβολισμός στο χωριό μας 
κι έξω από το σπίτι μας δεν ήταν κανείς εκτός 
από την κόρη μας. Ήθελαν απλώς εκδίκηση. 
Όταν τελικά βρήκαμε την κόρη μας, δεν είχε 
μείνει τίποτε από αυτήν κι έτσι δεν μπορέσαμε 
ούτε κανονική κηδεία να της κάνουμε”. 
Ομοίως κι οι γονείς του 12χρονου Μάτζεντ 
Ζιγιάντ Αμπού Ουκάλ, που στις 20 Μαίου 
διαμελίστηκε από πύραυλο μη επανδρωμένου 
αεροσκάφους στή Τζαμπάλια, θεωρούν ότι 
στόχευσαν το παιδί τους ως πίεση για να 
πάψει η εκτόξευση ρουκετών.
Έγκλημα πολέμου; Σιωπή, αντισημίτες!...

ΝΕΠΑΛ: Μεταξύ κοινοβουλευτισµοῦ καί µαοϊσµοῦ

Για δυό κοριτσάκια τής Γάζας...



Στίς 11 Ἰουνίου ὁ «Ἀντιφωνητής» 
βρέθηκε στίς Σέρρες, προσκε-

κληµένος τῆς ἐκεῖ νεοσύστατης 
«Ἕνωσης γιά τήν Ἀνάδειξη καί τή 
Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας» 
(οἱ ἔχοντες τήν πρωτοβουλία εἶναι 
συνδροµητές µας). Σέ µιά ἄκρως 
πετυχηµένη ἐκδήλωση, ἐνώπιον 
ἑνός κοινοῦ ἄνω τῶν 200 ἀτόµων, οἱ 
Νεκτάριος Δαπέργολας καί Κώστας 
Καραΐσκος πλαισίωσαν τόν Κώστα 
Ζουράρι, καταθέτοντας τίς ἀπόψεις 
τους γιά τόν δηµόσιο λόγο καί 
τά συστήµατα κυριαρχίας (Κ.Κ.), 
γιά τήν νεοελληνική γλῶσσα ὡς 
µέσον ὑποδούλωσης καί ὡς µέσον 
ἐλευθερίας (Ν.Δ.) καί γιά τή σχέση 
τῆς χρησιµοποιούµενης γλώσσας µέ 
τήν παγκοσµιοποίηση (Κ.Ζ.).

Ὁ Κώστας Καραΐσκος περιέγρα-
ψε τό τοπίο τῶν κατεστηµέ-

νων ΜΜΕ τά ὁποῖα διεκπεραιώνουν 
τήν κυρίαρχη ἰδεολογία τῶν 
ἀφεντικῶν, δηλαδή ὅσα µᾶς 
προέκυψαν ἐσχάτως (µετά τό 
1989): ἡ πολυπολιτισµικότητα καί ὁ 
ἀντιεθνικισµός, ἡ ἁγιοποίηση τῶν 
µεταναστῶν καί τῶν µειονοτήτων, ἡ 
κατασυκοφάντηση τοῦ παρελθόντος 
καί τῶν µεγάλων ἑνοποιητικῶν 
µορφῶν του, ἡ ἀποδόµηση τοῦ 
ἐθνικοῦ κράτους µέσῳ τῶν ἰδιωτι-
κοποιήσεων καί τῶν ΜΚΟ κτλ. 
Ἀκολούθως ἀναφέρθηκε στά χρησι-
µοποιούµενα τεχνάσµατα τοῦ 
Τύπου, διά τῶν ὁποίων διαστρέφεται 
ἡ εἰκόνα τῆς πραγµατικότητας: 
Ἡ ἐπιλογή τῶν εἰδήσεων (τί θά 
δηµοσιευθεῖ καί τί ὄχι, ἐφόσον 

ἀκόµη κι ὅταν εἶναι δεδοµένο 
ἕνα γεγονός, γίνεται εἴδηση στή 
συνείδηση τοῦ κόσµου µονάχα ἄν 
νοµιµοποιηθεῖ ἀπό τά κατεστηµένα 
ΜΜΕ), ἡ ἀποσπασµατικότητά 
τους (ἡ σύνδεση µιᾶς εἴδησης µέ 
ἄλλες συναφεῖς φωτίζει τό νόηµά 
της, ἀλλιῶς µένει µετέωρη καί 
ἀκατανόητη), ἡ διατύπωσή τους 
(ποιές µαρτυρίες παραθέτει τό 
ἄρθρο καί ποιά προβάλλεται ἀπό 
αὐτές - λ.χ. ποιά εἶναι ἡ τελευταία 
φράση  πού ἐντυπώνεται καλύτερα 
στόν ἀναγνώστη), ἡ τιτλοφορία τους 
(ὡς γνωστόν ὁ τίτλος ἑνός ἄρθρου 
εἶναι τό πᾶν γιά τίς ἐντυπώσεις 
τοῦ ἀναγνώστη, πόσο µᾶλλον πού 
οἱ περισσότεροι σταµατᾶνε τήν 
ἀνάγνωση ἐκεῖ), οἱ συνοδευτικές 
φωτογραφίες (µιά ἑλκυστική φωτο-
γραφία ἀναδεικνύει τό κείµενο), 
ἡ χρησιµοποιούµενη ὁρολογία 
(γιά λόγους προφανεῖς) καί ἡ 
ἑτερόκλητη παράθεσή τους (στήν 
πραγµατικότητα ἡ κατάργηση 
ὁποιασδήποτε ἀξιολόγησης τῶν 
εἰδήσεων καί διάκρισης σηµαντικῶν 
καί ἀσήµαντων, στά πλαίσια τοῦ 
µεταµοντέρνου δόγµατος τῆς 
ἀγοραίας ἰσοτιµίας τῶν πάντων). 
Τέλος, χρησιµοποίησε τό παράδειγµα 
τοῦ «Ἀντιφωνητῆ» γιά νά περιγράψει 
µία ἀντίδραση πού θά µποροῦσε νά 
ὑπάρξει σέ τοπική, µικρή κλίµακα 
ἀπέναντι στό φαινόµενο αὐτό.

Ἡ εἰσήγηση τοῦ Νεκτάριου 
Δαπέργολα κινήθηκε σέ πιό 

φιλολογικό ἐπίπεδο καί ξεκίνησε µέ 
µία προσπάθεια προσδιορισµοῦ τῆς 

νεοελληνικῆς γλώσσας. Τήν 
χαρακτήρισε ἀποτέλεσµα τεχνητό 
µά καί ζείδωρο µέσα ἀπό τρεῖς 
διαδικασίες: τήν κατά τό δοκοῦν 
κωδικοποίηση καί «ἀποκάθαρση» 
τῶν ἐπικρατέστερων νεοελληνικῶν 
ἰδιωµάτων, τήν παράλληλη 
σταδιακή ἐνσωµάτωση χιλιάδων 
λογίων λέξεων (αὐτούσιων 
ἀρχαίων ἤ ἀρχαίας ρίζας) και ἕναν 
προσδιορισµό τῆς γραµµατικῆς 
καί τοῦ συντακτικοῦ αὐτῆς τῆς 
νέας γλώσσας κατά σχεδόν πλήρη 
ἀντιστοιχία πρός τά ἀνάλογα 
γραµµατικά καί συντακτικά 
φαινόµενα τῆς ἀρχαίας. Ἀκολούθως 
ἀναφέρθηκε στίς (παρα)χρήσεις τῆς 
γλώσσας ἀπό τό κράτος, ἀπό τήν 
φρικώδη καθαρεύουσα τῆς Χούντας 
µέχρι τά λεκτικά βοθρολύµατα 
τῆς σήµερον, καθώς καί στήν 
Ἐκπαίδευση καί στίς ἀπορρυθµίσεις 
τύπου «µονοτονικοῦ». «Μέσα 
στό δηµόσιο σχολεῖο ἡ ἑλληνική 
γλῶσσα ἔχει πιά µετατραπεῖ 
ἀπό ἀνοιχτή θάλασσα σέ κλειστή 
χαµοστέρνα, γεµάτη ὑποκανόνες καί 
ἀνθυποκανόνες, ἀποστειρωµένους 
περιορισµούς, καί ἀπωθητικές 
δεσµεύσεις», τόνισε χαρακτηριστικά. 
«Μόνο σέ µᾶς ἐναπόκειται, στή δική 
µας προσωπική εὐθύνη. Ὁ µόνος 
δρόµος εἶναι νά ἀναζητήσουµε τή 
διαµόρφωση τῆς προσωπικῆς µας 
σχέσης µέ τή γλῶσσα µας µονάχοι, 
µακριά ἀπό τίς ἐπίσηµες στενωπούς 
τῆς κρατικῆς ἐκπαίδευσης, µακριά 
ἀπό τήν καθεστώσα γλωσσική 
ἠχορύπανση τῶν Μέσων Μαζικῆς 
Ἀποβλάκωσης, µακριά ἀκόµη κι 
ἀπό τά ἀπόνερα τῆς γλωσσικῆς καί 
πνευµατικῆς εὐτέλειας, µέσα στά 
ὁποῖα βουλιάζει τό µεγαλύτερο µέρος 
τῆς αὐτοφερόµενης ὡς σύγχρονης 
ἑλληνικῆς διανόησης». 

Τόν κῦκλο τῶν εἰσηγήσεων 
ἔκλεισε ὁ Κώστας Ζουράρις, µέ 

τόν αὐθόρµητο καί πλούσιο λόγο 
του, ἐντοπίζοντας στρατευµένες 
χρήσεις τοῦ λόγου ἀπό τούς 
προπαγανδιστές τῆς Νέας Τάξης 
(βασικά µέ τό γνωστό παράδειγµα 
τοῦ βιβλίου Ἱστορίας τῆς Ρεπούση) 
ἀλλά καί µέ ἀντιπαραδείγµατα 
ἑλληνικοῦ λόγου ἀπό τόν 
«Ἀντιφωνητή», παραλληλίζοντάς τα 
µάλιστα µέ χωρία τοῦ Μακρυγιάννη 
(εὐχαριστοῦµε, Κώστα!). Τά 
συγχαρητήρια γιά τήν ἐκδήλωση 
ἀνήκουν στούς Σερραίους φίλους καί 
τούς εὐχόµαστε καλήν ἐπιτυχία!
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ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΞΙΚΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

    ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ

1. ΣΑΤΑΝΙΚΟΣ,  2. ΟΧΙ - ΕΛΙΚΑ,  3. 
ΔΡΑΚΟΥΛΑΣ,  4. ΡΕΟ - ΤΣΑΝΤ,  5. ΜΙΑΡΗ 
- ΑΙ,  6. ΑΩ - ΕΤΟΣ,  7. ΝΗΜΑΤΑ,  8. ΔΑ 
- ΕΠΟΣ,  9. ΤΟ ΕΛΒΑΣΑΝ,  10. ΕΣΑΕΙ - ΣΙΕΛ 
- ΡΟ,  11. ΝΑΕΝΑΣΜΑΛΑΚΑΣ,  12. ΑΔΡΑΧΤΙ 
- ΑΝΕΥ,  13. ΗΙΠ - ΖΕΣΗ - ΝΤΟ,  14. Ο ΚΟΜΗΣ 
- ΜΩΡΗΑΣ.

     ΚΑΘΕΤΩΣ

1. ΕΝΑ,  2. ΣΑΔΗΚ,  3. ΑΕΡΙΟ,  4. ΜΠΑΝΕ,  5. 
ΣΟΔΟΜΑ - ΧΑΙΤΗ,  6. ΑΧΡΕΙΩΝ - ΣΤΗΣ,  7. 
ΤΙΑΡΑ - Η ΔΕΣΜΙΣ,  8. ΡΕΜΑΛΙΑ - ΜΕ,  9. 
ΝΕΟΤΗΤΑ - ΒΕΛΑΖΩ,  10. ΙΛΥΣ - ΟΤΣΑΛΑΝ,  
11. ΚΙΛΑ - ΣΑΟΣ - ΚΕΝΗ,  12. ΟΚΑΝΑ - 
ΠΑΡΑΥΤΑ,  13. ΣΑΣΤΙΣΜΕΝΟΣ - ΟΣ.

Η Εκδίκηση της Ιστορίας: 
από Βορρά ώς Νότο

Πρόσφατα, ήρθαν στο φως αρχαιολογικά 
ευρήματα σπάνιας αξίας από ναυάγιο 
στο βυθό της θαλάσσιας περιοχής του 
Μαζωτού (Λάρνακα). Πρόκειται για τη 
μεγαλύτερη ίσως επιτυχία της εναλίας 
αρχαιολογίας στην Κύπρο, δήλωσε η 
επικεφαλής της αποστολής. Το εμπορικό 
πλοίο που βυθίστηκε γύρω στο 350 π.Χ. 
προερχόταν από το βόρειο Αιγαίο και 
κυρίως από τη Χίο, από όπου μετέφερε 
χίλιους περίπου αμφορείς γεμάτους 
κρασί. 
Το αρχαίο ναυάγιο του Μαζωτού φέρνει 
στη μνήμη το άλλο, που καρτερεί 
ακόμη αιχμάλωτο στην Κερύνεια μέσα 
από απίστευτες ομοιότητες. Καθώς 
το ένα (το «πλοίο του Μαζωτού») 
ταξίδευε λίγο έξω από τα παράλια 
στη νότια θάλασσα της Κύπρου, το 
άλλο ταξίδευε παράλληλα 60 περίπου 
χρόνια αργότερα, στη βόρεια θάλασσα, 
λίγο έξω από την Κερύνεια, καθώς κι 
αυτό βυθίστηκε. Ώσπου εντοπίστηκε 
στα ανοιχτά της πόλης από τον 
Κερυνειώτη Α. Καρυόλου και μετά την 
τουρκική εισβολή, το γνωστό Καράβι 
της Κερύνειας μετατράπηκε πλέον σε 
σύμβολο αντοχής και προσμονής για 
επιστροφή, αντλώντας δύναμη από τα 
βάθη της Ιστορίας. 
Το Καράβι της Κερύνειας, με καπετάνιο 
και τρεις ναύτες, φορτωμένο με 404 
αμφορείς έμεινε 22 αιώνες στο σκοτεινό 

βυθό, μέχρι που ανέβηκε στο φως της 
Κερυνειώτικης μέρας. Ανάμεσα στο 
εμπόρευμα του ήσαν και περί τα 10.000  
αμύγδαλα, που κόπηκαν γύρω στο 288 
π.Χ. καθώς κι άλλα ευρήματα από τη 
Ρόδο και τη Σάμο. Υπήρχαν επίσης 
νομίσματα και 29 μεγάλες μυλόπετρες 
από τα ηφαιστιογενή νησιά του Αιγαίου. 
Τα πάντα ελληνικής προέλευσης και 
παραγωγής, από το Αιγαίο και τα 
Μικρασιατικά παράλια όπου άκμαζε 
ο ελληνισμός. Ενώ η ξυλεία από την 
οποία ήταν φτιαγμένο το πλοίο κόπηκε 
100 χρόνια ενωρίτερα. Κάτι που με 
λίγη φαντασία,  μας οδηγεί χρονικά στο 
ναυάγιο του Μαζωτού. 
Μπορεί να έχει δίκαιο η επικεφαλής της 
αρχαιολογικής αποστολής στο ναυάγιο 
του Μαζωτού για τη μεγαλύτερη 
επιτυχία της εναλίας αρχαιολογίας στην 
Κύπρο. Αλλά το Καράβι της Κερύνειας 
έχει μετουσιωθεί σε σύγχρονο 
σύμβολο ανυπότακτης καρτερίας γιατί 
μεταφέρει το ένα κομμάτι της ψυχής 
μας που έμεινε εκεί. Της αιχμάλωτης 
ψυχής μας που κόπηκε στα δύο το 
1974. Εθελούσια εγκλωβισμένη αλλά 
ελεύθερη πολιορκημένη  μέσα στο 
κάστρο της Κερύνειας. Για να υφαίνει 
τους θρύλους και να χαράζει τις 
επαναστάσεις που θάρθουν. Σ΄ εκείνο το 
Καράβι ακουμπήσαμε όλο μας το βιός 
που δεν πουλιέται σε κανένα έμπορο και 
σε κανένα Χρηματιστήριο. Στο Καράβι 
εκείνο φορτώσαμε τα σπλάχνα μας που 
δεν μεταλλάσσονται. Τα μυαλά μας που 
δεν θόλωσαν. Το καταγάλανο όνειρο 

που πάντα λαχταρούμε. Τον έρωτά 
μας που όλο φουντώνει. Και μαζί, τον 
πόνο του, που μας λογχίζει τα σωθικά 
αδιάκοπα. Την πίκρα του, που ποτέ δεν 
ξεδίψασε. Αλλά αρκεί μια μόνο σκέψη 
του και το κουράγιο μας γιγαντώνει. 
Τώρα, οι ιστορικές μας συντεταγμένες 
έχουν επιβεβαιωθεί κι από τα τέσσερα 
σημεία του ορίζοντα. Το ένα αρχαίο 
ναυάγιο στο βορρά και το άλλο στο 
νότο της Κύπρου, σηματοδοτούν την 
ιστορική μας πορεία μέσα στο χρόνο 
και το χώρο από βορρά ως νότο. Κι από 
το ανατολικότερο άκρο του Απ. Αντρέα 
ως το δυτικότερο άκρο του Ακάμα, η γη 
αυτή ζει αναπνέει μέσα από θρύλους 
και  παραδόσεις που νοημαδοτούν το 
προσωρινό παρών μας. Έτσι, με την 
Ιστορία μας τετραγωνίζουμε τον κύκλο 
του κ. Όλι Ρεν. Εμείς αξίζει να ζούμε 
επειδή έχουμε λόγους να θυσιάσουμε 
τη ζωή μας. Για μερικούς αμφορείς. 
Για μερικά σαπιόξυλα από αρχαία 
ναυάγια. Για μερικές αρχαίες κολώνες 
φαγωμένες από την αλμύρα και το φως. 
Για μερικούς σπασμένους σταυρούς. 
Άλλοι 22 αιώνες να περάσουν, το 
Καράβι της Κερύνειας θα είναι δικό μας. 
Γιατί εκείνο είμαστε εμείς. Γιατί είναι 
η πυξίδα της ψυχή μας που διάσπαρτη 
ανά τους αιώνες καρτερά κι επιμένει 
στο γυρισμό. Στη γη της επαγγελίας. 
Στο Νόστιμον Ήμαρ. 

Κώστας Μαυρίδης

Ακαδημαϊκός 

Στίς Σέρρες γιά τή γλῶσσαἘπανελληνισµός 
ἀπό τό Βελεστῖνο;

Στίς 21 Ἰουνίου πραγµατοποιήθηκε 
στό Βελεστῖνο ἀπό τούς Γλωσσικούς 
Ὁµίλους Βόλου καί Ἀθηνῶν καί ἀπό 
τόν τοπικό Δῆµο Φερῶν ἡ ἐναρκτήρια 
ἐκδήλωση τῆς κοινῆς δράσης γιά τήν 
ἐξάλειψη τῶν ξενόγλωσσων ἐπιγραφῶν 
ἀπό καταστήµατα καί ἐπιχειρήσεις. Τήν 
ἐκδήλωση συντόνισε ὁ δήµαρχος Φερῶν 
Κωνσταντῖνος Κανάρης καί χαιρέτησαν 
ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς Γ. Σούρλας, 
ὁ ὑπουργός Τουριστικῆς Ἀνάπτυξης Α. 
Σπηλιωτόπουλος καί οἱ βουλευτίνες 
Κ. Παπακώστα καί Ρ. Ζήση. Μίλησαν 
οἱ Στέλιος Παπαθεµελῆς, Βασίλειος 
Καρβουνιάρης, Κων/νος Καρκανιᾶς 
καί Σπῦρος Ἀγγελόπουλος, οἱ ὁποῖοι 
περιέγραψαν τήν σηµερινή τραγική 
κατάσταση καί κάλεσαν τούς ἰδιῶτες νά 
συµµορφωθοῦν µέ τόν νόµο - ὄχι µόνο 
χάριν φιλοτιµίας µά καί συµφέροντος. 
Ταυτόχρονα πρότειναν λύσεις γιά νά 
ἐπιτευχθεῖ ὁ στόχος µέχρι τόν Ἀπρίλιο 
τοῦ 2009, νά εἶναι δηλαδή τό Βελεστῖνο 
ἡ πρώτη ἑλληνική πόλη ἐλεύθερη ἀπό 
ξενόγλωσσες ἐπιγραφές.

Ἀξίζει ἐδῶ νά θυµίσουµε καί τήν δική µας 
πρωτοβουλία, µέ παρεµβάσεις πολιτῶν  
σέ Κοµοτηνή καί Ἀλεξανδρούπολη, 
πού ἔτυχε µέν τῆς θετικῆς ὑποδοχῆς 
στούς Δήµους... κι ὥς ἐκεῖ! Μόνο λόγια 
δῆθεν κατανόησης καί συστράτευσης 
καί ἀπό πράξεις µηδέν. Νά ἐλπίσουµε 
ὅτι ἄν γίνει ἀλλοῦ (π.χ. στό Βελεστῖνο) 
µιά ἀρχή θά ἀνοίξει ὁ δρόµος γιά τήν 
νοµιµότητα καί τό αὐτονόητο καί ἐδῶ 
(ὅπου συντρέχει κι ἕνας προφανής 
ἐπιπλέον λόγος); Ποιός ξέρει...



 Στις 18 Ιουνίου 2008, σε δημοπρασία 
Βέργου περί σπανίων βιβλίων, 
εγγράφων και χαρακτικών, το Μουσείο 
Καραθεοδωρή απέκτησε δύο αυτόγραφες 
επιστολές στα ελληνικά με την υπογραφή 
του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή για το 
ποσό των 1.500€.  Αυτή η νέα επιτυχία 
είναι το αποτέλεσμα του συντονισμού 
των κινήσεων του Υπουργείου Παιδείας, 
του Δήμου Κομοτηνής και του Διευθυντή 
του Μουσείου Καραθεοδωρή, Αθανάσιου 
Λιπορδέζη, για τη διάσωση του έργου του 
μεγάλου Έλληνα μαθηματικού. Πρόκειται 
για δύο επιστολές προς τον Ιπποκράτη 
Πορφύριο. Στάλθηκαν από το Μόναχο 

στην Αθήνα 
στις  18 και 24 
Φεβρουαρίου 
1935. Η πρώτη 
ε π ι σ τ ο λ ή 
α π ο τ ε λ ε ί τ α ι 
από δύο 
σελίδες (200 
x 160mm) και 
η δεύτερη από 
μία σελίδα, 
(149 x 104mm) 
σε ταχυδρομικό 

δελτάριο. Με τις δύο επιστολές το 
Μουσείο απέκτησε και τον φάκελο 
της πρώτης επιστολής, μια πρωτότυπη 
φωτογραφία (αντιγραφή δημοσιευμένου 
πορτραίτου του Καραθεοδωρή) και τρία  
αντίγραφα επιστολών του Πορφύριου 
(της αρχικής προς τον Καραθεοδωρή 
και των απαντήσεων του στις παρούσες 
επιστολές). Ο Ιπποκράτης  Κ. Πορφύριος, 
δευτεροετής φοιτητής των μαθηματικών 
στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, εκφράζει 
τον «ανίκητο πόθο» του για ανώτερες 
σπουδές και ζητάει πληροφορίες για το 
κόστος σπουδών στη Γερμανία. Ο μεγάλος 
μαθηματικός απαντά: «… Μετά μεγάλης 
χαράς ανέγνωσα την επιστολήν σας εις την 
οποίαν δεν απήντησα αμέσως διότι δυστυχώς 
είχον ασθενήσει εν τω μεταξύ. Ήθελον δε 
προηγουμένως και να πληροφορηθώ περί 
των εξόδων ενός φοιτητού εις Μόναχον. 

Με λέγουν ότι το ολιγώτερον το οποίον 
χρειάζεται κανείς είναι 100 μάρκα τον 
μήνα. Εάν θέλετε να αγοράσητε μερικά 
βιβλία κτλ χρειάζεται εννοείται μεγαλύτερον 
ποσόν. Τά έξοδα εγγραφής κτλ. εις το 
Πανεπιστήμιον ανέρχονται περίπου εις 250 
- 300 μάρκα το έτος, ίσως δυνηθήτε όμως 
να επιτύχητε κάποιαν έκπτωσιν. Το βιβλίον 
μου περί πραγματικών συναρτήσεων είναι 
δυστυχώς εντελώς εξηντλημένον. ετοιμάζω 
νέαν έκδοσιν αυτού. Σας στέλλω όμως τα 
δοκίμια νέου βιβλίου μου περί λογισμού 
των μεταβολών εις το οποίον θα εύρητε και 
έν κεφάλαιον περί των μετασχηματισμών 
επαφής, το οποίον ίσως θα σας ενδιαφέρη. Το 
βιβλίον τούτο θα εκδοθή εντός του προσεχούς 
μηνός». Τα βιβλία στα οποία αναφέρεται 
ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή  είναι τα 
εξής και βρίσκονται ήδη στο Μουσείο. 
Η προσπάθεια αυτή ολοκληρώθηκε και 
με την απόκτηση του βιβλίου του Ηλία 
Τανταλίδη Βίος Στεφάνου Καραθεοδωρή, 
Ιατρού, υπαγορευθείς υπό Η. Τανταλίδου 
κατ’ επιστολήν του εν Κωνσταντινουπόλει 
Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, 
ελαφρά λερωμένα κάποια φύλλα, αρχικά 
εξώφυλλα, 8ο, σ. 87, Κωνσταντινούπολη, 
Α. Κορομηλάς, 1868. Αυτές οι ιστορικές 
αποκτήσεις δίνουν το στίγμα του πνεύματος 
που επικρατεί στο Μουσείο Καραθεοδωρή 
όσον αφορά την ερευνητική προσέγγιση 
της υπόθεσης Καραθεοδωρή.

Ν. Λυγερός, Επιστημονικός Σύμβουλος 

του Μουσείου Καραθεοδωρή

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ  25-6-2008                                                                                                                }

Δημόσια έργα και 
απορρόφηση κονδυλίων 

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Οι συνήθεις αυτές πρακτικές οδηγούν 
στην ενθάρρυνση ακόμη και παράνομων 
δραστηριοτήτων, όπως είναι οι παράνομες 
αμμοληψίες - με ολέθριες συνέπειες για 
το περιβάλλον -, σε μια χρονική περίοδο 
κατά την οποία είναι υποχρεωτική η 
χρησιμοποίηση αδρανών υλικών με την 
ευρωπαϊκή σήμανση CE από εγκεκριμένες 
και πιστοποιημένες λατομικές περιοχές. 
Αλήθεια, υπάρχει κάποια Τεχνική Υπηρεσία, 
πανελλαδικά, που να απομάκρυνε από τα 
εκτελούμενα δομικά έργα της τα παράνομα 
(χωρίς την υποχρεωτική ευρωπαϊκή 
σήμανση CE) διακινούμενα αδρανή υλικά; 
Τέλος, ανάλογη, και ίσως χειρότερη, είναι 
η εικόνα ως προς την διενέργεια των εργα-
στηριακών ελέγχων και στα ιδιωτικά έργα. 
Με όλα αυτά ναι μεν επιτυγχάνεται 
ο διακαώς επιδιωκόμενος στόχος της 
απορρόφησης των κονδυλίων όμως τα 
έργα που τελικά παραδίδονται στον πολίτη 
είναι - κατά κανόνα - κακής ποιότητας και 
σε κάθε περίπτωση μικρής αντοχής, καθώς 
εμφανίζουν αδικαιολόγητες αστοχίες και 
πρόωρες φθορές με τεράστιες επιπτώσεις 

στην εθνική οικονομία. Κάποια συνήθη 
φυσικά φαινόμενα, ακόμη και μικρής 
έντασης, είναι ικανά να αποκαλύψουν 
έργα που είτε δεν εκτελέσθηκαν καθόλου 
είτε εκτελέσθηκαν με κακής ποιότητας ή 
και ακατάλληλα υλικά. Οι εκ των υστέρων 
έλεγχοι, η συλλογή φωτογραφιών και τα 
πορίσματα, που συνήθως δικαιολογούν ως 
«θεομηνίες» τις κακοτεχνίες για να μην 
χαλάσουν οι διαπροσωπικές σχέσεις, δεν 
έχουν κανένα απολύτως νόημα. Ακόμη, 
και στις ιδιωτικές οικοδομές, όσες τυχαία 
ελέγχονται μετά την αποπεράτωσή τους, 
διαπιστώνονται αντοχές σκυροδέματος 
μικρότερες από αυτές της μελέτης.   
Και ενώ όλα τα παραπάνω είναι γνωστά 
και διαπιστωμένα από όλους, ουδείς 
ευαισθητοποιείται ώστε να ξεκινήσει μια 
προσπάθεια βελτίωσης της υφιστάμενης 
κατάστασης. Μέχρι να συμβεί αυτό ας γίνει 
τουλάχιστον η προσπάθεια διασφάλισης 
του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων με τα παρακάτω απλά και 
απαραίτητα βήματα:
· Οι απαιτούμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι 
των εργασιών να πραγματοποιούνται σ’ όλα 
τα εκτελούμενα δημόσια ή ιδιωτικά έργα.
· Τα ακατάλληλα ή και παράνομα 
διακινούμενα υλικά να απομακρύνονται 
αμέσως από τα έργα πριν από την 
ενσωμάτωσή τους σ’ αυτά.

· Τα εργαστηριακά αποτελέσματα να 
περιλαμβάνονται στα Πρωτόκολλα 
Παραλαβής Εργασιών, ώστε μαζί με τα 
ποσοτικά να υπάρχουν και τα αντίστοιχα 
ποιοτικά στοιχεία των εργασιών.
· Η πραγματοποίηση των εργαστηριακών 
ελέγχων να ελέγχεται σε όλα τα στάδια 
της επίβλεψης, των πιστοποιήσεων και της 
παραλαβής των δημοσίων έργων τόσο από 
τις Τεχνικές Υπηρεσίες όσο και από τις 
Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου.
· Οι Επιτροπές Παραλαβής των δημοσίων 
έργων, αφού αποκτήσουν εξειδικευμένη με 
το αντικείμενο επιμόρφωση, να συγκροτού-
νται από υπαλλήλους Tεχνικών Yπηρεσιών, 
που δεν θα σχετίζονται καθοιονδήποτε 
τρόπο με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και 
την Προϊσταμένη Αρχή των έργων. 
· Για τα ιδιωτικά έργα να ελέγχεται η 
πραγματοποίηση των εργαστηριακών 
ελέγχων από τις αρμόδιες Πολεοδομίες 
σε διακριτές φάσεις της κατασκευής των 
έργων, ώστε, αν δεν έχουν πραγματοποιηθεί 
οι σχετικοί έλεγχοι, να μην επιτρέπεται η 
συνέχιση των εργασιών και σε τελική φάση 
να μην επιτρέπεται η παροχή από τη ΔΕΗ 
του ηλεκτρικού ρεύματος.
Σε διαφορετική περίπτωση θα συνεχίσουμε 
να ακούμε από τον απλό πολίτη τη φράση: 
«Κονδύλια υπάρχουν αλλά αυτά είτε δεν 
φτάνουν στα έργα είτε μετά βίας φτάνουν για 

να ολοκληρώσουν κακής ποιότητας έργα. 
Νόμοι υπάρχουν αλλά δεν εφαρμόζονται 
γιατί κάποιοι, απλά, δεν τους θέλουν». Και 
φυσικά οι ευθύνες βαρύνουν κυρίως αυτούς 
που γνωρίζουν μα παραμένουν αδρανείς.

Τό δηµοτικό σχολεῖο τῆς Μαρώνειας, 
ἕνα θαυµάσιο κτίριο τοῦ ὡραιότερου 
χωριοῦ τῆς Ροδόπης, ἔκλεισε φέτος 
100 χρόνια λειτουργίας. Μέ τήν 
εὐκαιρία αὐτή ὁ Δῆµος ἔθεσε ὑπό 
τήν αἰγίδα του τήν ἰδέα τῶν ἐκπαι-

δευτικῶν τοῦ σχολείου καί βράβευσε 
τούς ἀπόγονους τῶν δωρητῶν 
ἀδελφῶν Χατζέα, τιµώντας ἔτσι τούς 
µεγάλους Μαρωνίτες εὐεργέτες. 
Οἱ µεγαλέµποροι Ἀδερφοί Χατζέα, 
µέ ἕδρα τῶν ἐπιχειρήσεών τους 
τήν Κωνσταντινούπολη καί τήν 
Τρίπολη τῆς Λιβύης, εἶχαν δωρήσει 
στή γενέτειρά τους ὄχι µόνο τίς 
3.000 λίρες πού ἀπαιτοῦνταν γιά 
τήν ἀνέγερση τοῦ σχολείου (1905-
1908) ἀλλά εἶχαν προνοήσει καί γιά 
τή συντήρησή του, παραχωρώντας 
κάποια κτήµατα κοντά στήν 
Κοµοτηνή καί ἕνα χάνι (δίπλα 
στό σηµερινό Ἱεροσπουδαστήριο) 
ὥστε µέ τίς προσόδους αὐτές νά 
λειτουργεῖ ἡ Ἑλληνική Σχολή τῆς 
Μαρώνειας. Μάλιστα σώζεται καί 
ἐπιστολή τοῦ δωρητῆ πρός τόν 
τότε ἀρχιµανδρίτη Μαρωνείας (καί 
µετέπειτα ἀρχιεπίσκοπο Ἀµερικῆς) 
Κωνσταντινίδη, µέ χρονολογία 1920, 
στήν ὁποία φαίνεται ἡ µέριµνα καί 
ἡ ἀνησυχία τοῦ Χατζέα γιά τήν 
τύχη τῆς δωρεᾶς του στά χρόνια 
τοῦ πολέµου. Λέγεται δέ ὅτι στά 
ἐγκαίνια τοῦ σχολείου δωρήθηκε 

καί µία κρήνη ἀπό τούς εὐεργέτες, 
ἀπό τήν δεξαµενή τῆς ὁποίας ἐκείνη 
τήν ἡµέρα ἔτρεχε βυσινάδα καί 
κεράστηκε ὅλος ὁ κόσµος. Σήµερα ἡ 
µέν κρήνη ἐκείνη εἶναι µισοθαµµένη, 
οἱ δέ 2 νέες πού προστέθηκαν ἐδῶ κι 

ἐκεῖ ἀπό τόν ὑπεργολάβο 
πού «ἀναπλάθει» σηµεῖα 
τῆς Μαρώνειας εἶναι... 
τούρκικες, µέ τήν γνωστή 
(ἀντι)αἰσθητική - πλακάκια 
κτλ. Εἶναι φοβερό, 6 αἰῶνες 
τουρκοκρατίας νά µήν 
ἀφήσουν τούρκικο ἴχνος 
στό παραδοσιακά ἑλληνικό 
χωριό καί νά τά φέρνει τώρα 
ἡ ἐργολαβική κιτσαρία!
Μέ τήν εὐκαιρία λοιπόν 
τῆς ἑκατονταετηρίδος βρα-
βεύτηκαν οἱ ἀδελφοί Ζεγκί-

νογλου, ἀπόγονοι τῶν δωρητῶν ἀπό 
τή γενιά τῆς µητέρας τους, οἱ ὁποῖοι 
ζοῦνε σήµερα ὁ ἕνας στήν Πόλη κι ὁ 
ἄλλος στήν Ἀθήνα. Ἡ οἰκογενειακή 
τους ἱστορία εἶναι µιά ἐξιστόρηση 
τοῦ πῶς ληστεύθηκε ὁ ἑλληνικός 
πλοῦτος µέ τόν νόµο τοῦ «βαρλίκ» 
τό 1941: Ἡ οἰκογένειά τους ἔχασε δυό 
βυρσοδεψεῖα, ἕνα σπίτι πάνω στόν 
Βόσπορο, ἐκτάσεις ἰδιόκτητες στήν 
Ἀνατολία, κτλ. Ἡ παράδοση πάντως 
τῶν εὐπατριδῶν ζεῖ καί σήµερα στό 
πρόσωπο τοῦ Γιάννη Ζεγκίνογλου, 
ἡ σύζυγος τοῦ ὁποίου Ἀλεξάνδρα 
εἶναι σήµερα ἀνώτερο στέλεχος τοῦ 
κυβερνῶντος κόµµατος ΑΚΡ. 
Συγχαρητήρια σέ ὅσους εἶχαν τήν 
πρωτοβουλία γιά τήν ἐπιβαλλόµενη 
τιµή στή σπουδαία µαρωνίτικη 
οἰκογένεια καί ἐλπίζουµε νά γίνουν 
κάποια πράγµατα καί γιά τό ἴδιο τό 
κτίριο. Εἶναι ἀνάγκη νά συντηρηθεῖ 
ἐκ βάθρων, νά ἀπαλλαχθεῖ ἀπό 
τίς πρόχειρες παρεµβάσεις καί νά 
διασωθεῖ τό πλούσιο ὑλικό πού ἀφορᾶ 
τήν ἱστορία τοῦ χωριοῦ. Τί; Αὐτό τό 
εἶπε κι ὁ κύριος νοµάρχης; Ἔ, τότε 
ἐντάξει, πεῖτε πώς ἔγινε κιόλας...

Το νέο επίτευγµα του Μουσείου ΚαραθεοδωρήΜαρώνεια: Μνῆµες ἀπό τήν ἐποχή τῶν εὐεργετῶν

Ὁ στρατηγός στό τεῖχος
Ὁ Ἰλκέρ Μπασµπούγ, τό κεµαλό-
σκυλο πού ἀναλαµβάνει τήν ἡγεσία 
τοῦ τουρκικοῦ Στρατοῦ Ξηρᾶς, 
ἔδωσε ἄλλη µία - διαφορετική τούτη 
τή φορά - ἀφορµή γιά σκάνδαλο 
στήν Τουρκία: Δέν ἐπισκέφθηκε 
ἁπλῶς τό Ἰσραήλ ἰδιωτικά ἀλλά καί 
φωτογραφήθηκε - βλ. ἐφηµερίδα 
«Βακίτ» - προσευχόµενος στό Τεῖχος 
τῶν Δακρύων τῆς Ἱερουσαλήµ!

Ντάξει, δέν λέµε, δικαίωµά του 
νά ἔχει ὅποιο θρήσκευµα θέλει 
ἀλλά γιατί νά τό κρύβει (ὅπως 
κι ὁ Μπιουκανίτ); Ἄααα, µήπως 
γιά λόγους διαφύλαξης τῶν προ-
σωπικῶν του δεδοµένων; Συγγνώ-
µη, δέν τό ‘χα σκεφτεῖ αὐτό...



Στόν «Νεραϊδότοπο» - ὄνοµα καί πράµα 
- τοῦ Δέλτα τοῦ Ἕβρου, συναντηθήκαµε 
µέ τόν Δηµήτρη Μήρτσο, ἐκπρόσωπο τῶν 
ἁλιέων - καλυβιωτῶν, καί τόν 9χρονο 
γιό του, τόν Πασχάλη. Ἡ οἰκογένεια 
(ὁ παππούς Κώστας καί ὁ πατέρας 
Πασχάλης) βρέθηκαν νά κυνηγοῦν καί 
νά ψαρεύουν στό Δέλτα ἤδη ἀπό τό 1960 
καί σήµερα συνεχίζει νά συντηρεῖται 

ἔτσι µιά οἰκογένεια µέ τρία παιδιά καί 
µιά γιαγιά µέ ἐγκεφαλικό. 
Ἡ δουλειά εἶναι 365 µέρες τόν χρόνο κάτω 
ἀπό πολύ δύσκολες συνθῆκες (ὑγρασία, 
καύσωνας, ὁµίχλη, κουνούπια-στούκας, 
λαθροµετανάστες, ἀπειλές γειτόνων...) 
καί ἀποδίδει κάπου 3 τόνους ποταµίσια 
ψάρια (γριβάδια, γουλιανοί, χέλια) πού 
προωθοῦνται ἀποκλειστικά στόν νοµό 
Ἕβρου, κυρίως στίς λαϊκές ἀγορές τῆς 
Ἀλεξανδρούπολης καί τῆς Ὀρεστιάδας. 
Τό ψάρεµα γίνεται µέ τόν πανάρχαιο 
τρόπο, µέ χέρια, δίχτυα, «νταούλια», 
δίχως καθόλου µηχανήµατα, καί ἡ 
κρατική ἐπιδότηση εἶναι µηδενική. 
Οἱ χρησιµοποιούµενες βάρκες εἶναι 
οἱ ἀβαθεῖς ξύλινες πλάβες πού 
κατασκευάζονται στούς ὑποτυπώδεις 
ταρσανάδες τῶν Φερῶν ἀπό 10 περίπου 
τεχνίτες - περί τίς 150 βάρκες κάθε χρόνο 
- καί κοστίζουν περί τά 150 εὐρά. 
Στήν περιοχή τοῦ Δέλτα συνολικά 
δραστηριοποιοῦνται 150 οἰκογένειες 
κτηνοτρόφων µέ ζῶα ἐλεύθερης βοσκῆς 
(πρόβατα, ἀγελάδες...) καί ἄλλες 
τόσες οἰκογένειες ψαράδων, δηλαδή 
1500 ἄτοµα ζοῦν ἀπό τή φύση κι ἕνας 
ὁλόκληρος νοµός τρώει τίς νοστιµιές τοῦ 
ποταµοῦ, ὅπου τό κυνήγι ἐπίσης ἀφθονεῖ: 
πάπιες, χῆνες, λαγοί καί ἐξαιρετικός 
ἀγριόχοιρος. Ἐπίσης θά µποροῦσε νά 
ἐπιτραπεῖ τό κυνήγι ἀλεπούδων καί 
τσακαλιῶν πού ἔχουν ὑπερπληθύνει καί 
ἁρπάζουν τά νεογέννητα τῶν ἀγελάδων, 
ἐνῷ πραγµατική καταστροφή εἶναι 
οἱ πελεκάνοι καί οἱ κορµοράνοι πού 
καταβροχθίζουν τόν γόνο τῶν ψαριῶν. 
Στό Δέλτα συναντῶνται 316 εἴδη 
πουλιῶν ἀπό τά 407 τῆς πατρίδας µας, 
40 εἴδη θηλαστικῶν, 46 εἴδη ψαριῶν, 21 
εἴδη ἑρπετῶν καί πλούσια χλωρίδα.
Μόλις πρόσφατα δηµιουργήθηκε 
«Σύλλογος καλυβιῶν Αἰνισείου 
Δέλτα», µέ 100 περίπου µέλη. Στήν 
πρόσφατη ἀπειλή τῆς πολεοδοµίας 
τοῦ αὐθαιρετούχου κ. Σουφλιᾶ 
γιά γκρέµισµα τῶν 50χρονων 
«αὐθαίρετων» καλυβῶν, τό συµβούλιο 
τοῦ συλλόγου ἀπαντᾶ ἐπικαλούµενο καί 
τούς ἐθνικούς λόγους πού ὅλοι οἱ ντόπιοι 
(µά καί ὁ Στρατός) ἀντιλαµβάνονται. Ἡ 
παρουσία τῶν ψαράδων στήν περιοχή 

εἶναι ζωτική γιά τήν ἄµυνά της, ἀφοῦ 
οἱ ἴδιοι µετέχουν στή ἐθνοφυλακή 
καί εἶναι ἐκ τῶν πραγµάτων οἱ 
πρῶτοι πυρῆνες προειδοποίησης 
καί ἀντίστασης*. Ὅσο γιά τίς τυχόν 
παρανοµίες (λαθρεµπόριο, βλάβες 
στό οἰκοσύστηµα κτλ) πρέπει νά 
τιµωροῦνται οἱ ἔνοχοι κι ὄχι ὅλοι οἱ 
παροικοῦντες.

Χώρια πού τό ἀντιπληµ-
µυρικό ἀνάχωµα στήν 
τουρκική πλευρά εἶναι 
κολληµένο στήν ὄχθη, ἐνῷ 
στήν ἑλληνική βρίσκεται 
500 µέτρα µέσα, κάτι πού 
σηµαίνει ὅτι σέ περιπτώσεις 
πληµµύρας ἀµφισβητήσεις 
συνόρων δηµιουργοῦνται 
µόνο σέ βάρος µας 
(βλέπε καί πρόσφατη 
εἰδησεογραφία γιά νησῖδες 
στήν κοίτη τοῦ ποταµοῦ 
πού οἰκειοποιήθηκαν 
οἱ γείτονες, ὅπως καί 
τό αἴτηµα τοῦ Τούρκου 
Προξένου Κοµοτηνῆς νά 
ἐπισκεφθεῖ τό Δέλτα). Ἄν 

στά παραπάνω προστεθεῖ καί ὅτι 
τά θαλάσσια σύνορα στό Αἰγαῖο 
ξεκινοῦν ἀπό τό Δέλτα, γίνεται 
κατανοητό ὅτι οἱ ταπεινές καλύβες 
τῆς περιοχῆς, µισές µέσα στό νερό, 
µισές στήν ὄχθη, εἶναι τά πραγµατικά 
σύνορα τῆς Ἑλλάδας.                    Β.Μ.

*  Ἄς σηµειωθεῖ ἐδῶ ὅτι ἀπέναντι στίς 
ὑπερυψωµένες µας σκοπιές (µία κάθε 
1-2 χιλιόµετρα) πού διαθέτουν ἐλαφρύ 
ὁπλισµό καί ἐπανδρώνονται µέσα στίς 
γνωστές συνθῆκες λειψανδρίας, οἱ 
Τοῦρκοι παρατάσουν φυλάκια ἀνά 300 
µέτρα, ἐξοπλισµένα µέ βαρειά πολυβόλα 
καί περίπολα τριῶν ἀτόµων ἀνά δίωρο 
ἐπί 24ώρου βάσεως.
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Βρεθήκαµε στή Μαρώνεια πρό ἡµερῶν καί εἴχαµε τήν εὐκαιρία νά 
ἀποθαυµάσουµε τό µεγαλεῖο τῆς λεγοµένης ἑλληνικῆς διοίκησης (ναί, 
µπορεῖτε νά βάλετε καί µπροστά καί τό αὐτο-, ἄν ἔτσι ἱκανοποιεῖστε). 
Γιά τούς µή γνωρίζοντες, ἀφοῦ πολλοί ἀναγνῶστες µας δέν εἶναι 

Θρακιῶτες, ἡ Μαρώνεια εἶναι µακράν τό ὡραιότερο, ἱστορικότερο καί 
ἑλληνικότερο κοµµάτι τῆς Θράκης. Ὅπερ σηµαίνει πώς κάθε ἐπισκέπτης 
τῆς περιοχῆς ἐπιβάλλεται νά τήν ἐπισκεφθεῖ καί νά τήν περιηγηθεῖ. Τί θά 
δεῖ ὅµως ἐκεῖ; Τό ἀρχαῖο της θέατρο - τό µοναδικό τῆς ἑλληνικῆς Θράκης 
- βρίσκεται σέ φάση ἀνακατασκευῆς, οἱ ἐργασίες προχωρᾶνε, τό νεότευκτο 
φεστιβάλ «Διονύσου Λόγος» πασχίζει νά βοηθήσει, ὅµως... δέν ὑπάρχει δρόµος 
νά πάει κανείς! Μιλᾶµε γιά µιά διαδροµή 1600 µέτρων, στρωµένη σήµερα 
µέ χῶµα καί χαλίκι, πού δέν χρειάζεται οὔτε γέφυρα οὔτε κάτι ἄλλο ἀκριβό 
κι ἐξεζητηµένο. Χρόνια τώρα τό αἴτηµα ἀπορρίπτεται στήν προοπτική πώς 
θά γίνει ὅλος ὁ δρόµος µέχρι τή Μάκρη (ζῆσε Μάη...) καί κανείς ὑπεύθυνος 
δέν δείχνει νά χολοσκάει. Καί ἕνα δεύτερο κατόρθωµα τῶν ἰδίων κύκλων 
εἶναι τό Κέντρο Οἰκοπληροφόρησης (ἤ κάτι τέτοιο) στή θέση Καγκέλες, µιά 
εὐρωκληρονοµιά κείνου τοῦ τ. νοµάρχη τοῦ Σταυρόπουλου, πού µερικῶς 
µετετράπη σέ καφετέρια καί µερικῶς σέ... τίποτε. Μήπως µπορεῖ κανείς νά 
µᾶς ἀπαντήσει γιατί δέν λειτουργεῖ τό ἰσόγειο τοῦ κτιρίου; Τί πρόβληµα 
ὑπάρχει καί δέν πέφτει κάποια ὑπογραφή; Κι ἕνα τελευταῖο: Μέ βάση ποιό 
ἐγχειρίδιο, ποιόν τουριστικό ὁδηγό, ποιάν ἔκδοση µπορεῖ κανείς νά µάθει κάτι 
γιά τή Μαρώνεια καί τά πέριξ; Μερσί. 

Ἡ προτροπή, γραµµένη στήν ἀγροτική ἐφηµερίδα τῆς Κοµοτηνῆς, 
ἐπιγραφόταν: «Μήν µεταφέρετε τήν κυριότητα τῶν τρακτεριῶν!» 
Περίεργος λοιπόν πῆγα στό κείµενο, ὅπου ξεκαθάριζε τό πρᾶγµα. 
Δεκάδες ἀγρότες τῆς Ροδόπης, πεπεισµένοι ἀπό τή σχετική φηµολογία, 

ἄρχισαν νά γράφουν τά τρακτέρ τους σέ συγγενικά τους πρόσωπα (γιαγιάδες, 
κτλ) προκειµένου νά πάρουν πρόσθετη ἐπιστροφή φόρου γιά τά καύσιµα, 
καί βραχυκύκλωσαν ἔτσι τίς ἁρµόδιες ὑπηρεσίες. Τό ὑπουργεῖο διευκρίνησε 
ὅτι ἡ ἐπιστροφή φόρου θά συνδέεται µέ τίς καλλιέργειες καί ὄχι µέ τήν 
κατοχή τρακτέρ, ὁπότε ὅλη αὐτή ἡ φασαρία εἶναι ὄχι µόνο ἄστοχη µά καί θά 
προκαλέσει προβλήµατα φορολογικά στούς εἰκονικούς κατόχους τρακτέρ. 
    Πέρα ἀπό τό γελοῖον τοῦ πράγµατος, εἶναι πραγµατικά θλιβερή ἡ 
εἰκόνα τοῦ ἀγροτικοῦ χώρου. Μιά ὁλόκληρη γενιά ἔµαθε (ὅπως συνέβη 
ἄλλωστε καί στούς ἄλλους ἐπαγγελµατικούς χώρους, τῶν βιοµηχάνων, τῶν 
ἐπαγγελµατιῶν, τῶν δηµοσίων ὑπαλλήλων...) ὄχι νά ἀσχολεῖται µέ τή δουλειά 
του αὐτή καθαυτή ἀλλά νά ἀναζητᾶ τρόπους εἴσπραξης ἄκοπων χρηµάτων, 
κατά κανόνα ἀπό ἐπιδοτήσεις καί µικροαπάτες. Τό πῶς θά ἀλλάξει αὐτό τό 
κυρίαρχο κλῖµα στήν ἑλληνική κοινωνία εἶναι ἕνα πρόβληµα πού πρέπει νά 
λύσουµε ἄν θέλουµε κάποτε νά ξανασταθεῖ στά παραγωγικά της πόδια.

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

Ἀντάρα στό Γκιαούρ Ἀντά

Ἐγκληµατικότητα

Πρίν ὄχι καί τόσα πολλά χρόνια, µιά 
20ετία µόλις πίσω, τό βαρύ ἔγκληµα ἦταν 
ἄγνωστο στή Θράκη. Μέ τήν ἐξαίρεση 
τοῦ διάσηµου «δράκου» (πού µᾶλλον 
ἐπισηµάνθηκε καί ἀδρανοποιήθηκε), 
ὁ κόσµος βίωνε µιάν ἐλευθερία καί 
χαλαρότητα, ἀπολύτως συνδεδεµένη 
µέ τό ἤπιο τοῦ θρακικοῦ χαρακτήρα 
(χριστιανῶν καί µουσουλµάνων) πού 
σήµερα δυστυχῶς δείχνει ἀδιανόητη. 
Μόλις τίς τελευταῖες ἑβδοµάδες καταγρά-
φηκαν ἔνοπλες ληστεῖες σέ Ξάνθη καί 
Κοµοτηνή  (πρακτορεῖο ΟΠΑΠ, βενζι-
νάδικο...), διαρρήξεις δηµοτικῶν καί 
ἰδιωτικῶν χώρων (Ποταµιά Ἀβδήρων, 
Ἀλεξανδρούπολη...) καί συνεχίζονται οἱ 
κλοπές τιµαλφῶν, ἐξωλέµβιων µηχανῶν, 
µεταλλικῶν καλωδίων κτλ. ∆υστυχῶς οἱ 
ὁµάδες ὑψηλῆς παραβατικότητας (στούς 
νεοπρόσφυγες καί τούς λαθροµετανάστες 
προστέθηκαν κυρίως Τσιγγάνοι ἀπό 
τή Βουλγαρία, κάποιοι Ρουµάνοι  κ.ἄ.) 
φαίνεται νά βρῆκαν ὄχι µόνο τήν τύχη 
τους - ἀκόµα καί µέ τήν ζητιανιά, γιά 
τήν ὁποία κάποιοι ἀστυνοµικοί κάνουν 
µᾶλλον τά στραβά µάτια - ἀλλά καί 
µόνιµους συνηγόρους, ἐξειδικευµένους 
πλέον στίς περιπτώσεις τους! Ὡραία 
προίκα ἔφερε στόν τόπο µας ἡ ἔνταξη τῶν 
γειτόνων µας στήν Ε.Ε....
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ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΙΘΩΝΙΑ

ΞΕΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΑ
Σάρτη  Χαλκιδικῆς 

τηλ. - τ/ο:  23750 94670, 6944547099
karaiskk@otenet.gr   www.halkidiki.com/aristea

Ξάνθη - Μπεσίκτας:
Τό εἰδύλλιο συνεχίζεται (;)

Σέ πραγµατικό φύλακα τῆς λογικῆς καί τοῦ 
κοινοῦ αἰσθήµατος ἔχει ἀναχθεῖ ἡ πρόεδρος 
τοῦ Συλλόγου Κυπρίων Ξάνθης, πού µέ νέα 
της ἐπιστολή (11/6/08) πρός τόν δήµαρχο 
τῆς πόλης τόν ἐγκαλεῖ γιά τά συνεχιζόµενα 
(παρά τίς προφορικές διαβεβαιώσεις περί τοῦ 
ἀντιθέτου ἀπό τόν ∆εκέµβριο) ἀλισβερίσια 
µέ τόν τουρκικό δῆµο Μπεσίκτας. Ἡ κ. 
Ἑλένη Χατζηγεωργίου µιλᾶ γιά ἐµπαιγµό 
τῶν δηµοτῶν καί συγχαίρει τούς δηµοτικούς 
συµβούλους πού καταψήφισαν τήν πρόταση 
(Χρ. Πούλιος, Φ. Φιλίππου, Ἀπ. Ἀγκόρτσας).  
Θυµίζουµε ὅτι ὁ συγκεκριµένος τουρκικός 
δῆµος ἔχει ἀδελφοποιηθεῖ µέ τήν κατεχό-
µενη Μόρφου (τήν... «Gouzelyourt» πού 
ἀνέφεραν τά ξεδιάντροπα φυλλάδια τοῦ 
δήµου Ξάνθης) καί πρό µηνῶν χρειάστηκε 
µεγάλη κινητοποίηση - µέχρι καί στό 
ΥΠΕΞ τῆς Κύπρου - γιά ἀποφυγή τῶν 
χειρότερων, δηλαδή τῆς ἀδελφοποίησης 
Ξάνθης - Μπεσίκτας. Πολύ εὔστοχα ρωτάει 
ἡ κ. Χατζηγεωργίου τόν κ. Στυλιανίδη «τί 
κέρδη ἀποκόµισε ἡ πόλη ἀπό τήν σχέση της 
µέ τόν ἐπίσης τουρκικό δῆµο Μπαϊκάλ», 
ἕνα ἐρώτηµα πού πρέπει νά τεθεῖ σέ ὅλους 
τούς τοπικούς ἄρχοντες πού χρόνια τώρα 
πηγαινοέρχονται στήν Τουρκία µέ τά 
εὐρωχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα: Νά 
µᾶς ποῦν ἄν τά ταξιδάκια καί τά φαγοπότια 
τους ἀξίζουν τήν ὑποθήκευση - ἔστω 
καί κατά 1% - τοῦ µέλλοντος τοῦ τόπου. 
Χαρακτηριστική εἶναι καί ἡ περίπτωση πού 
ἀναφέρεται στήν ὡς ἄνω ἐπιστολή, τῆς 
ἀδελφοποίησης Θεσσαλονίκης - Σµύρνης, 
ἡ ὁποία ἀνεβλήθη ἐπ’ ἀόριστον ἀπό τόν 
∆ήµαρχο της Σµύρνης Ἀζίζ Κοτζάογλου, 
ἐπειδή ἀνηγέρθη µνηµεῖο γενοκτονίας τῶν 
Ποντίων στήν ἑλληνική συµπρωτεύουσα! 
Μάλιστα ὁ τότε ὑπουργός ἐξωτερικῶν τῆς 
Τουρκίας καί νῦν Πρόεδρος ∆ηµοκρατίας 
Ἀµπντουλάχ Γκιούλ εἶχε ἀνακοινώσει τήν 
ἀνέγερση µνηµείου γιά τούς πεσόντες τοῦ 
Μικρασιατικοῦ πολέµου στήν Κεσσάνη, 
ὡς ἀπάντηση στό προαναφερθέν µνηµεῖο 
τῆς Θεσσαλονίκης, δικαιώνοντας ρητά τόν 
δήµαρχο Σµύρνης γιά τήν ἀπόφασή του!

Στίς 17 Ἰουνίου πέρασε ἀπό τήν 
Κοµοτηνή ὁ Γάλλος σοσιαλιστής Μισέλ 

Ὑνώ, ἀπεσταλµένος τοῦ Συµβουλίου τῆς 
Εὐρώπης, στά πλαίσια τῆς ἀποστολῆς 
πού ἔχει ἀναλάβει: Τή συγγραφή 
µιᾶς ἔκθεσης γιά τή µουσουλµανική 
µειονότητα τῆς Θράκης καί τήν δική 
µας στήν Πόλη (ὁ Ὑνώ βρέθηκε ἐκεῖ τόν 
περασµένο Φεβρουάριο). Καθώς λοιπόν 
συνάντησε διαφόρους παράγοντες 
τῆς Θράκης - ὅλους µειονοτικούς - καί 
ἄκουσε τίς ἀπόψεις τους, ἔκανε καί µία 
ἐξαίρεση: Συναντήθηκε καί µέ... τήν 
ἀφεντιά µας. Στήν θαυµάσια λοιπόν αὐτή 
εὐκαιρία πού µᾶς δόθηκε, προσπαθήσαµε 
νά τοῦ ποῦµε τήν δική µας ἀλήθεια, αὐτά 
πού δέν θά τοῦ ἔλεγαν µᾶλλον οἱ ἄλλοι 
συνοµιλητές του.  
Πρῶτα πρῶτα τοῦ θυµίσαµε τήν προβο-
κάτσια τῶν γνωστῶν κύκλων στήν προ-
ηγούµενη ἐπίσκεψη συναδέλφων του 
ἀπό τό Συµβούλιο τῆς Εὐρώπης. Ἦταν 
τό 1999, ὅταν στή λήξη τῆς ἐπίσκεψης 
Κοντεστάµπιλε καί Σολονάρι, κάποιος 
ἔβαλε φωτιά στό τέµενος τῆς Γλαύκης, 
προκαλώντας µικροζηµιές. Ὁ ἔνοχος 
συνελήφθη, λεγόταν Ἀζίζ Μιντάν, καί 
ἀφέθηκε ἐλεύθερος. Θυµίσαµε ἐπίσης 
τήν ἀνάλυση τοῦ Πασκάλ Μπρυκνέρ 
γιά τήν «θυµατοποίηση», τό πόσο 
βολεύει κάποιους νά παρουσιάζονται 

ὡς θύµατα, ἀλλά καί τό πόση σχέση ἔχει 
αὐτό µέ τήν πραγµατικότητα, ὅταν στά 
τόσα χρόνια τῆς συνύπαρξης, ἀκόµα καί 
στά χρόνια τῆς ἔντασης, εἴχαµε µόνο 
ἕναν νεκρό: τόν πλειονοτικό Ἄγγελο 
Σολακίδη, τό 1990. Ἀναφερθήκαµε στά 
πλαίσια τοῦ δηµοκρατικοῦ πολιτεύµατος 
πού ἔθεσε ἡ Γαλλική Ἐπανάσταση, ὅταν 
δίπλα στήν Ἐλευθερία τοποθέτησε τήν 
Ἰσότητα (ὡς ἔλεγχο τῆς ἐλευθερίας) καί 
τήν Ἀδελφοσύνη (ὡς διαχείριση τῆς 
ἰσότητας). Πέρα λοιπόν ἀπό τήν ὕπαρξη 
τῶν ἐλευθεριῶν, πού διαπιστώνεται 
εὔκολα, ἐπιστήσαµε τήν προσοχή του 
στήν ἀνύπαρκτη ἰσότητα στά πλαίσια 
τῆς µειονοτικῆς κοινωνίας ὅπου Ποµάκοι 
καί Ροµά συνθλίβονται µά καί στήν 
ἀνύπαρκτη ἀδελφοσύνη, γιά τήν ὁποία 
τόν παραπέµψαµε στόν µειονοτικό Τῦπο 
(τοῦ ἐγχειρήσαµε καί δεῖγµα γραφῆς 
- σκέτο δῆγµα - ἀπό τό «Γενί Μπατί 
Τράκυα» πού ἐκδίδεται στήν Πόλη). 
Ἐπιµείναµε στήν διπλή καταπίεση τῶν 
µή τουρκογενῶν (ἀπό τήν πολιτεία καί 
ἀπό τήν τουρκική ἐλίτ) καί στά προνόµια 
τῶν τουρκοφώνων, σηµειώνοντας καί 
τά ποσοστά τῆς κάθε ἐθνοτικῆς ὁµάδας 
στή µειονότητα. Στήν ἐρώτησή του γιά 
θρησκευτικές ἐλευθερίες ἀπαντήσαµε 
πώς φυσικά καί ὑπάρχουν ὅλες, πόσο 
µᾶλλον µετά τήν δικαίωση τοῦ Μεχµέτ 
Ἐµίν Ἀγκά στό ∆ικαστήριο Ἀνθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων. Ἔκτοτε βεβαίως ἔχουµε 
τή σύγχυση πού δηµιουργεῖ ἡ χρήση 
τοῦ ὅρου «Μουφτής Ξάνθης», π.χ., ἀπό 
2 διαφορετικά πρόσωπα, ἀλλά τί νά 
γίνει... Στήν ἐρώτησή του γιά τόν τρόπο 
ἀνάδειξης τοῦ Μουφτῆ ἀπαντήσαµε ὅτι 
ἡ λεγόµενη ἐκλογή εἶναι διαδικασία 
ἐντελῶς διάτρητη, ὅπως ἔδειξε καί 
αὐτή τοῦ Μέτε στήν Ξάνθη καί 
παραθέσαµε παραδείγµατα ἀπίστευτης 
γελοιότητας. Συµφωνήσαµε ὅτι µιά 
διαδικασία ἀνάδειξης θά µποροῦσε 
νά συνδυάζει τόσο µιά ἀξιόπιστη 
ἐκλογική ἀναµέτρηση, ὅσο καί τήν 

ἐπιλογή τῆς ἑλληνικῆς Πολιτείας (µέ 
ὁποιανδήποτε σειρά). Καταλήξαµε δέ 
ὅτι εἶναι πρόδηλοι οἱ πολιτικοί στόχοι 
πού κρύβονται πίσω ἀπό τίς κραυγές γιά 
στέρηση θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν. 
Τόν δικαστή Ὑνώ συνάντησαν τόσο 
ἐκπρόσωποι τῶν µειονοτικῶν µή 
τουρκικῶν πληθυσµῶν, ὅσο καί οἱ γνωστοί 
ἐπαγγελµατίες «Τοῦρκοι». Πιστεύουµε  
ὅτι οἱ τελευταῖοι ξεµπροστιάστηκαν µέ 
τή γύµνια τῶν ἐπιχειρηµάτων τους καί 
τήν ἀπωθητικότητα τῶν ἀντιλήψεών 
τους, ἐνῶ ἐµεῖς κάτι καταφέραµε. Θά 
τό δείξει ἡ ἔκθεση ὅταν δηµοσιευθεῖ καί 
φυσικά θά σᾶς κρατήσουµε ἐνήµερους...

Κ.Κ.

Ἀντιφωνώντας τόν ἀπεσταλµένο 
τοῦ Συµβουλίου τῆς Εὐρώπης...

ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ
ΚΑΙ ΦΩΝΑΣΚΟΥΝΤΕΣ

Στίς 6 Ἰουνίου στήν Ξάνθη ἔγινε 
ἡ ἀποχαιρετιστήρια γιορτή στούς 
(παράνοµους) παιδικούς σταθµούς 
τοῦ Συλλόγου Ἐπιστηµόνων Μειονό-
τητας. Ἐκεῖ βρέθηκαν ὁ βουλευτής 
(ΠαΣοΚ) Τσετίν Μάντατζη, ὁ τουρκο-
µουφτής Ἀχµέτ Μέτε, ὁ ἀντινοµάρχης 
Χατζηµεµίς Τουρκές, ὁ πρόεδρος 
τοῦ Συλλόγου Ἐπιστηµόνων Ἀχµέτ 
Καρά, ὁ πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς 
Ἕνωσης Ξάνθης Ὀζάν Ἀχµέτογλου, 
ὁ ἀνεξάρτητος δηµοσύµβουλας 
Χασάν Μαλκότς, ἐκπρόσωποι τῶν 
Τούρκων Δασκάλων Δυτικῆς Θράκης 
καί τοῦ κόµµατος DEP κ.ἄ. Μετά τό 
τέλος τῆς γιορτῆς, καθένας ἀπ΄τούς 
παριστάµενους τοποθετήθηκε σέ 
σχέση µέ τίς πρόσφατες ἐξελίξεις, 
τό κλείσιµο δηλαδή τοῦ παιδικοῦ 
σταθµοῦ ἀπό τίς ὑπηρεσίες τῆς 
νοµαρχίας Ξάνθης*. Τίς ἀθλιότερες 
δηλώσεις ἔκανε ὁ Ὀζάν Ἀχµέτογλου, 
χαρακτηρίζοντας «ντροπή τῆς 
δηµοκρατίας» τήν τήρηση τοῦ νόµου 
ἔναντι τῶν ξεδιάντροπων παραβατῶν!  
Ὁ κύρ-Μάντατζης µίλησε γιά τά «διπλά 
στάνταρ» τοῦ νοµάρχη καί ἔριξε τό 

βάρος τῆς ἀπόφασης στόν ὑπουργό 
Παιδείας Εὐριπίδη Στυλιανίδη. Ὁ δέ 
ἀντινοµάρχης Τουρκές (Θοῦ, Κύριε...) 
δήλωσε: «...Μή νοµίζετε ὅτι στηρίζω 
τόν νοµάρχη, ἐγώ εἶµαι ἕνας ἀπό σᾶς κι 
ἄν ἔφτασα έδῶ σέ σᾶς τό ὀφείλω. Ἄν ὁ 
κ. νοµάρχης ἔκλεισε αὐτόν τόν παιδικό 
σταθµό, εἶναι κατά τή γνώµη µου 
ντροπή καί λάθος. Δέν θά κάτσουµε 
µέ δεµένα τά χέρια, οὔτε θά πᾶµε νά 
τόν παρακαλᾶµε (...) Ἄν καταφέρουµε 
νά µαζέψουµε τά χρήµατα γιά τή 
δηµιουργία αὐτοῦ τοῦ παιδικοῦ 
σταθµοῦ, θά ἔχουµε ἀποδείξει καί στόν 
νοµάρχη καί στό κράτος τό πόσο δυνατή 
κοινωνία εἴµαστε»! Τόσο καλά µέ τίς 
ἐνδοπαραταξιακές σχέσεις...

Θυµίζουµε ὅτι ὅλα τοῦτα λέγονται 
γιά µιάν ὑπόθεση πού εἶναι ξεκάθαρα 
παράνοµη καί λειτουργοῦσε 5 χρόνια 
µέ τήν ὕποπτη ἀνοχή τῶν ἑλληνικῶν 
ὑπηρεσιῶν, κυρίως τῶν νοµαρχιῶν. 
Ἡ ἀρχή πάντως ἔγινε, ἐλπίζουµε νά 
δοῦµε καί (πλούσια) συνέχεια.

* Νά λοιπόν πού ὅσα γράφαµε ξανά καί 
ξανά, κάποια στιγµή ἔπιασαν τόπο καί ἐκεῖ 
στή νοµαρχία θυµήθηκαν τό καθῆκον τους. 
Λέτε νά εὐθύνονται οἱ πολιτικές φιλοδοξίες 
τοῦ Παυλίδη γιά τήν Περιφέρεια; Μπά, ἄς 
µήν σκεφτόµαστε πάντα ἀρνητικά...

Τό τουριστικό ρεῦµα στή 
Θράκη ἄρχισε! 

Πενήντα Τοῦρκοι ἀστυνοµικοί καί 
κάποιοι δικαστές, ἐπιστρέφοντας 
πρό ἡµερῶν ἀπό τίς συναντήσεις 
πού εἶχαν µέ συναδέλφους τους σέ 
Ἀθήνα - Θεσσαλονίκη, δέν ξέχασαν 
νά σταµατήσουν καί στή Θράκη, 
δελεασµένοι ἀπό τά τουριστικά της 
θέλγητρα. Ἔτυχε λοιπόν νά βρεθοῦν 
καί στήν Τουρκική Ἕνωση Ξάνθης 
(ΤΕΞ), ὅπου µίλησε ὁ ἐπικεφαλῆς 
τους, ἀρχιβασαν... ἔεε... ἀστυνοµικός 
διευθυντής Προύσσας Ταχσίν Ντεµίρ, 
λέγοντας: «Παρακολουθοῦµε τά 
προβλήµατά σας ἀπό τήν Τουρκία, 
τά ἐκεῖ σωµατεῖα σας κάνουν σοβαρή 
δουλειά καί πάντοτε εἴµαστε δίπλα σας. 
Χαιρετῶ τούς ὁµογενεῖς µου». Ἔδωσε 
καί τιµητική πλακέτα στόν πρόεδρο 
τῆς ΤΕΞ, Ὀζάν Ἀχµέτογλου, πού τοῦ 
ἀντιχάρισε ἕναν πίνακα ζωγραφικῆς 
µέ τόν Καραϊσκάκη (ντάξει, πλάκα 
κάνω, ἕνα τζαµί εἰκόνιζε). Οἱ ἴδιοι 
τουρίστες συναντήθηκαν καί µέ τόν 
δήµαρχο Μύκης κι ἐπισκέφθηκαν 
ἐπίσης τόν τάφο τοῦ πατέρα του καί 
τ. ψευτοµουφτῆ Ξάνθης, Μεχµέτ 
Ἐµίν Ἀγκά. Νοµίζω ὅτι ἔφυγαν µέ 
τίς καλύτερες ἐντυπώσεις, κάτι πού 
ἐλπίζουµε νά µᾶς φέρει ἀκόµη πε-
ρισσότερους ἐπισκέπτες στή Θράκη.
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Γιά μιάν ἀκόμη φορά δημοσιεύουμε 
σήμερα τμήματα ἀπό ἕνα πρόστυχο 
κείμενο τῆς τουρκοφυλλάδας «Μιλλέτ» 
(ἀρ. φ. 132, 5-6-08, τίτλος «Ἄσχημα 
παιχνίδια στό Δέρειο» τοῦ Μπιλάλ 
Μπουντούρ). Δέν θά σχολιάσουμε 
τίποτε, καθώς τό ἄρθρο ἀπό μόνο του 
εἶναι ὑπερβολικά εὔγλωττο: Ἀνακατεύει 
ὅλες σχεδόν τίς ὑποθέσεις πού τρέξανε 
στή Θράκη τούς τελευταίους μῆνες, 
πάντα βέβαια ἀπό τή φασιστοκεμαλική 
ὀπτική, καί θέτει ἐκ νέου τό ἐρώτημα: 
Ὑπάρχει Εἰσαγγελέας στόν τόπο αὐτόν; 

«...Η ανησυχία που άρχισε στο δημοτικό 
σχολείο του Μεγάλου Δερείου με την 
δασκάλα Χαρά Νικοπούλου προχώρησε 
βήμα-βήμα και ολοκληρώθηκε με την 
καταδίκη σε φυλάκιση του ομογενή μας 
Οσμάν Κασάικα με την αιτιολογία ότι 
χτύπησε την Χαρά Νικοπούλου. Η Χαρά 
Νικοπούλου επανειλημμένα έκανε δηλώσεις 
στον τοπικό ελληνικό τύπο και είχε 
ζητήσει την απομάκρυνση του διευθυντή 
του σχολείου του Μ. Δερείου από τα 
καθήκοντα του. Μετά από κάποιο διάστημα 
απομακρύνθηκε των καθηκόντων του ο 
επί χρόνια διευθυντής του σχολείου. Εδώ 
χρειάζεται να υπενθυμίσουμε πως νωρίτερα 
οι υπογραφές των κηδεμόνων των μαθητών 
που ζητούσαν την απομάκρυνση της Χαράς 
από το χωριό τους δεν είχαν φέρει κανένα 
αποτέλεσμα. Αυτό που θα καταλάβετε είναι 
πως η Χαρά Νικοπούλου όσο στενοχωρεί 
τους ομογενείς μας στο Μ. Δέρειο, τόσο οι 
επιθυμίες της πραγματοποιούνται. Και δεν 
υπάρχει κάποιος που να αντιμετωπίσει τον 
κόσμο της περιοχής σαν ανθρώπους. 

Και ενώ αυτά γίνονται στο Μέγα Δέρειο, 
στο γειτονικό Τσιλιγκίρμαχαλε χτίστηκε 
ένα πολιτιστικό κέντρο. Μετά από ένα 

διάστημα, τού δόθηκε από τον δήμο Ορφέα 
το πρόθεμα «Πομακικό». Ο κόσμος τής 
περιοχής αντέδρασε ιδιαίτερα σε αυτό. 
Αποτέλεσμα αυτού, όπως γράψαμε, τα 
μέλη του δημοτικού συμβουλίου του δήμου 
Ορφέα και ο δήμαρχος, με ανακοίνωσή τους 
έκαναν βήμα πίσω. Ακολούθως ακούσαμε 
ότι θα γίνουν τα εγκαίνια του πολιτιστικού 
κέντρου. Θέλουμε όμως να αναφέρουμε 
πως η ανησυχία του κόσμου σ’ αυτό το θέμα 
συνεχίζεται. Πολλά άτομα από την περιοχή 
παίρνοντας μας τηλέφωνο μας μετέφεραν 
τις ανησυχίες τους σχετικά με το πολιτιστικό 
κέντρο στο Τσιλιγκίρμαχαλε.

Τελικά τους ευαίσθητους ομογενείς μας που 
ανησυχούνε για το θέμα του πολιτιστικού 
κέντρου στο Τσιλινγκίρμαχαλε δικαίωσαν 
η επίσκεψη των διοικούντων τον σύλλογο 
Πομάκων Ξάνθης στο Μέγα Δέρειο και στη 
Χαρά Νικοπούλου, και οι αναφορές τους 
πως θέλουν να ανοίξουν ένα παράρτημα 
του συλλόγου στην περιοχή. Αυτό όμως που 
δικαίωσε για τα καλά τους ευαίσθητους 
ομογενείς μας που ανησυχούνε, ήταν 
η πρόσκληση του διορισμένου μουφτή 
Διδυμότειχου στο Χάτιμ που έγινε την 
περασμένη εβδομάδα στο Τσιλιγκίρμαχαλε. 
Γίνεται αντιληπτό πως κάποιοι στην περιοχή 
θέλουν να παίξουν βρώμικα σενάρια. 
Έλα όμως που ο τουρκομουσουλμανικός 
λαός της περιοχής, παρά τις ίντριγκες 
και τις καταπιέσεις, επέδειξε μια δυνατή 
αντίδραση. Με μια στάση που αρμόζει 
στον τουρκομουσουλμάνο άνθρωπο δεν 
επέτρεψαν να παιχτούνε στην περιοχή τα 
βρώμικα παιχνίδια. Συγχαίρουμε εκ βάθους 
καρδίας τον λαό της περιοχής.

Στο μυαλό του ανθρώπου έρχονται διάφορα 
ερωτήματα. Τι δουλειά έχει ο πρόεδρος 
του συλλόγου Πομάκων Ξάνθης Ταχήρ 

Κόντε δίπλα στην Χαρά Νικοπούλου που 
δημιούργησε ταραχή στην περιοχή; Τι είναι 
αυτό που τους ενώνει; Δεν μπορούμε να 
αποφύγουμε την σκέψη: Μήπως κοινός 
τους στόχος είναι να προκαλούνε ταραχή 
στην τουρκομουσουλμανική κοινότητα 
της Δ. Θράκης; Ακολούθως η κυρία Χαρά 
θέλησε να μοιράσει στους μαθητές του Μ. 
Δερείου μέσω του συλλόγου Πομάκων 
Ξάνθης παπούτσια από ένα σύλλογο από 
την Αθήνα. Φυσικά δεν μπόρεσαν να τα 
μοιράσουν διότι οι κηδεμόνες των μαθητών 
δεν το δέχτηκαν. Καθώς φαίνεται η κυρία 
αυτή νομίζει πως ο λαός της περιοχής ζει 
ακόμα στον Μεσαίωνα. Μήπως νομίζει 
πως με ένα ζευγάρι παπούτσια θα μπορέσει 
να πραγματοποιήσει τις επιθυμίες της;

Τι περίεργο, τα στοιχεία που δεν μπόρεσαν 
να πετύχουν στην Ξάνθη θέλησαν να 
βάλουν πόδι στο Δέρειο, μάταια όμως. Να 
μην ξεχνάνε πως η τουρκομουσουλμανική 
κοινότητα της Δ. Θράκης είναι ένα σώμα. 
Στο μεταξύ μαθαίνουμε από την τοπική 
εφημερίδα Εμπρός ότι: Η Σαμπιχά 
Σουλεϊμάνογλου, πρόεδρος του συλλόγου 
Ελπίδα από το Δροσερό της Ξάνθης, 
πηγαίνοντας σε μια εκδήλωση ενός συλλόγου 
μουσουλμάνων στον Έβρο θέλησε να μιλήσει 
σε ομογενείς μας που αυτοπροσδιορίζονται 
ως τουρκομουσουλμάνοι. Οι ομογενείς μας 
αντέδρασαν σε αυτήν την κυρία που τους 
περιέγραψε στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο 
ως Έλληνες Ρομ, όμως με βάση την είδηση η 
κυρία Σαμπιχά έκανε μήνυση ισχυριζόμενη 
πως της επετέθησαν. Όπως θα καταλάβατε 
η τακτική είναι πάντα η ίδια. Πηγαίνουν, 
προκαλούνε τους ομογενείς μας και μετά 
με ψέματα του τύπου ¨μου επετέθησαν¨, 
¨με χτύπησαν στο χέρι μου¨, ¨δεχόμαστε 
τηλεφωνικές απειλές¨, και ¨δεχτήκαμε 
επίθεση¨, προσφεύγουν στα δικαστήρια. 
Οι μηνύσεις σε βάρος της εφημερίδας 
μας, η μήνυση που έκανε στο  Μ. Δέρειο η 
Χαρά Νικοπούλου στον Οσμάν Κασάικα, 

και τώρα με βάση όσα μάθαμε η Σαμπιχά 
Σουλεϊμάνογλου έκανε μήνυση στους 
ομογενείς μας στην Αλεξανδρούπολη. Όλες 
με την ίδια τακτική. Πρώτα η πρόκληση 
και μετά η επίθεση. Αυτοί που πραγματικά 
επιτίθενται και προκαλούνε ταραχή στο 
έθνος μας, υποδύονται τον ρόλο του 
αθώου. Είθε η ελληνική δικαιοσύνη να μην 
το επιτρέψει αυτό.

Όμως ο Αλή Γιουσούφογλου, πρόεδρος του 
συλλόγου στον οποίο έγιναν τα γεγονότα, 
λέει διαφορετικά πράγματα. Σύμφωνα με 
τη δήλωσή του στην εφημερίδα «Εμπρός», 
πηγαίνουν στο τζαμί, στο σχολείο μαθαίνουν 
τούρκικα και σίγουρα δεν είναι Ρομ. 
Πέραν τούτου ο κύριος Αλή λέει πως μετά 
τα γεγονότα η κυρία αυτή τους απείλησε 
λέγοντας πως θα φέρει όλο το Δροσερό 
για να τους δείρουν. Όπως θα καταλάβατε 
σε κάθε μέρος η τακτική είναι ίδια. Και 
υπόλογος και ισχυρός. (...) 

Αυτοί οι οποίοι μας ζητάνε να αρνηθούμε την 
εθνική μας ταυτότητα για να σαμποτάρουν 
την ύπαρξη και την ενότητα αυτού του 
έθνους και για να μας αποκόψουν από τα 
εθνικά και θρησκευτικά μας αισθήματα, λένε 
πως στην πραγματικότητα δεν είμασταν 
μουσουλμάνοι αλλά αδιάντροπα μπορούν 
και λένε πως είμασταν χριστιανοί. 
Τα  κραυγάζουν αυτά στις τηλεοπτικές 
εκπομπές. Και κάποιοι καημένοι από τους 
δικούς μας τα δέχονται. Είτε πρόκειται 
για το Δέρειο, είτε σε οποιοδήποτε άλλο 
σημείο της Δ. Θράκης να μην επιτρέψουμε 
αυτούς που θέλουν να εκμεταλευτούνε τα 
θρησκευτικά και εθνικά μας αισθήματα. 
Να υπερασπιστούμε την ενότητα και τη 
γαλήνη μας...»

Ἔτσι λοιπόν: Ὅποιος δέν προσχωρεῖ στόν 
κεμαλισμό, «προκαλεῖ». Ὁπότε τί νά 
κάνουν κι οἱ καημένοι οἱ τουρκογενεῖς, 
πού εἶναι καί τόσο εὐαίσθητοι, ἀντιδροῦν 
μέ τόν γνώριμό τους τρόπο...

Ὅλα ἕνας ἀχταρµάς στοῦ φασίστα τό κεφάλι...

Ἀπό τήν κυρία Χ.Σ. (Κοµοτηνή) 
λάβαµε καί δηµοσιεύουµε τήν κάτωθι 
ἐπιστολή:

Κύριε διευθυντά,
Μεγάλο προβληµατισµό προκάλεσε 
στήν κοινωνία τῆς πόλης µας ἡ πρόταση 
πού δηµοσιεύτηκε πρό ἡµερῶν στόν 
τοπικό Τῦπο σέ µορφή συνέντευξης 
τῆς παρέδρου τοῦ Παιδαγωγικοῦ 
Ἰνστιτούτου, κ. Γουργιώτη, γιά 
δίγλωσσα νηπιαγωγεῖα. Γιά ἄλλη 
µιά φορά ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ ἐξ 
Ἀθηνῶν «διανοούµενοι» πού ὁρίζονται 
νά βελτιώσουν τά τῆς Θράκης µας 
δρώµενα, δηµιουργοῦν προβλήµατα 
λόγῳ ἀρνητικῶν προτάσεών τους 
- ἀρνητικῶν ἐξαιτίας τῆς ἰδεολογίας ἤ 
τῆς ἄγνοιάς τους.
Ἤδη ὑπάρχει ἕνα πρόβληµα, κυρίως 
στήν Κοµοτηνή καί στόν νοµό Ροδόπης, 
ἀπό τήν ἐπιµονή τῶν περισσοτέρων 
µουσουλµάνων Ἑλλήνων πολιτῶν 
νά µιλοῦν καί νά συνεννοοῦνται τίς 
περισσότερες φορές µέ συµπολίτες 
τους µόνο στήν τουρκική γλῶσσα, µέ 
τή δικαιολογία ὅτι δέν µποροῦν νά 
µιλήσουν καλά τήν ἑλληνική ἐπειδή 
δέν τήν γνωρίζουν, θέλοντας ὅµως στήν 
πραγµατικότητα νά προβάλουν τήν 
ὕπαρξη τουρκικῆς ἐθνικῆς µειονότητας 
(ὅπως προκλητικά ὑποστηρίζει ἡ 
τουρκική ἐπεκτατική πολιτική στήν 
περιοχή). Μιά κατάσταση πού δίνει 

ἀρνητική εἰκόνα στούς ξένους πού 
ἐπισκέπτονται τήν πόλη µας καί 
ἀποροῦν µέ τήν ἀνοχή τοῦ κράτους, 
ἐνῶ σέ κάποιες στιγµές νοµίζουν 
ὅτι βρίσκονται σέ τουρκικό ἔδαφος! 
Κατάσταση πού βέβαια ἀπογοητεύει 
πολύ περισσότερο τόν ντόπιο 
χριστιανικό πληθυσµό.
Ἡ εὐθύνη εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου τῆς 
ἀνύπαρκτης ἑλληνικῆς πολιτικῆς στή 
Θράκη, µιά πολιτική πού ἐνδίδει σέ κάθε 
αἴτηµα τῆς τουρκικῆς ἐπεκτατικῆς 
πολιτικῆς (τουρκικά σχολεῖα στά 
ποµακοχώρια, τώρα καί εἰσαγωγή τῆς 
τουρκικῆς γλώσσας στά νηπιαγωγεῖα). 
Οἱ ὑποχωρήσεις φτάσαν στό σηµεῖο νά 
ἐπιβραβεύουν τήν ἄρνηση γνώσης τῆς 
ἑλληνικῆς γλώσσας ἐφαρµόζοντας 
ἀντισυνταγµατικές ποσοστώσεις στό 
σύστηµα εἰσαγωγῆς στά ΑΕΙ - ΤΕΙ καί 
πρόσφατα καί στό ΑΣΕΠ, ἔξω ἀπό κάθε 
νόµιµο πλαίσιο διαγωνισµοῦ πού ἰσχύει 
γιά κάθε ἄλλον ἐνδιαφερόµενο. Τώρα 
δέ ζητεῖται ἀπό Ἕλληνα βουλευτή, 
µουσουλµάνο στό θρήσκευµα (ὁ ὁποῖος 
αὐτοαποκαλεῖται Τοῦρκος), νά γίνονται 
στήν τουρκική γλῶσσα καί οἱ ἐξετάσεις 
τῶν µουσουλµάνων γιά δίπλωµα 
αὐτοκινήτου! Παγκόσµια πρωτοτυπία!
Δέν εὐθύνονται βέβαια οἱ ἁπλοί 
συµπολίτες µας µουσουλµάνοι, πού 
τούς σεβόµαστε, τούς ἐκτιµοῦµε καί µέ 
τούς ὁποίους συνεργαζόµαστε συχνά. 
Ἡ εὐθύνη ἀνήκει στό ἀποµακρυσµένο 
κράτος τῶν Ἀθηνῶν καί στήν πολιτική 
πού, ὡς γνωστόν, χαράσσεται µέ 
κίνητρο τήν ψηφοθηρία καί σλόγκαν 

τήν λεγόµενη πολυπολιτισµική 
κοινωνία. Μιά πολυπολιτισµικότητα 
πού προβάλλεται ἀπό ἰδεολογικές 
ἐξτρεµιστικές ὁµάδες, πρός ὑποστήριξη 
τῆς πληθυσµιακῆς ἀλλοίωσης τῆς 
Ἑλλάδας καί σέ τέτοιες ἰδέες δυστυχῶς 
ὑποτάσσονται καί ἄτοµα πού καλοῦνται 
νά ὑπηρετήσουν τήν ἑλληνική κοινωνία 
ἀπό ὑψηλές θέσεις. Μόνο στήν Ἑλλάδα 
συµβαίνουν αὐτά!

Ἀπό τόν κ. Μ.Ι.Χ. (Μάνη) λάβαµε 
ἐπιστολή ὅπου µεταξύ ἄλλων µᾶς 
γράφει: 
Κύριε διευθυντά,
Πρίν λίγο καιρό ἔτυχε ν’ ἀκούσω τήν 
ἐκποµπή «ἰατρεῖον ἀσµάτων» τῆς 
κας Βλαχογιάννη στό Β’ Πρόγραµµα 
(ΕΡΑ2), ὅπως κάνω πάντοτε ὅταν 
µπορῶ έκείνη τήν ὥρα. Ἔβαλε πράγµατι 
ἐξαιρετικά τραγούδια, καλῆς µουσικῆς 
καί στιχουργικῆς ποιότητας, ὅµως 
ἦταν ἀπογοητευτική ἡ λογοδιάρροια 
τῆς κ. Βλαχογιάννη πού ἦρθε νά 
ἐκµεταλλευτεῖ τά ὡραῖα τραγούδια. 
Ὀχετός ἐναντίον τῶν κυβερνώντων 
τήν Μυανµάρ, διότι δέν ἐπέτρεπαν 
στίς λεγόµενες ἀνθρωπιστικές ΜΚΟ 
(κατά τό «ἀνθρωπιστικοί πόλεµοι») 
νά µπουκάρουν ἀνεξέλεγκτα στή 
δοκιµαζόµενη πατρίδα τους (ὁ λύκος 
στήν ἀναµπουµπούλα χαίρεται) καί 
νά ἐκπληρώσουν τό ἀνθρωπιστικό 
χρέος τους κατά τίς ἐπιταγές τῶν 
«χορηγῶν» τους. Θέλησε λοιπόν ἡ 
κυβέρνηση νά µοιράσει τή βοήθεια κι 
ὄχι οἱ ἀνθρωπιστές ἤ οἱ βουδοκαλόγεροι 

σύµµαχοί τους, πού µέ «φωτεινό» 
ἡγέτη τόν Δαλάι Λάµα ὁραµατίζονται 
βουδοκρατορία στήν εὐρύτερη περιοχή.  
(Εἶχα γνωρίσει παλιότερα ἕναν φουκαρά 
πού εἶχε πέσει στά δίχτυα βουδιστικῆς 
παραοργάνωσης στήν Ἑλλάδα καί εἶχε 
χάσει τόν ἑαυτό του ψάχνοντας τήν 
αὐτογνωσία µέσῳ ψυχοουσιῶν πού τοῦ 
χορηγοῦσαν).
(...) Καί κάτι ἄλλο: Ἐπί χρόνια δέν ἦταν 
δυνατόν νά πιάσουµε Β’ Πρόγραµµα, 
παρά τήν ὕπαρξη δορυφορικοῦ δέκτη, 
καθώς ὅλα τά προγράµµατα τῆς 
δηµόσιας τηλεόρασης καί ραδιοφωνίας 
(πλήν τῆς ERTSAT, τοῦ καναλιοῦ γιά τό 
ἐξωτερικό) ἐκπέµπονταν δορυφορικά 
µόνο µέσῳ τῆς συνδροµητικῆς, πολυ-
εθνικῆς Νόβα. Τέλος πάντων, πρό 
ὀλίγου καιροῦ τά ραδιοφωνικά µόνο 
προγράµµατα τῆς ΕΡΤ ἐδέησαν νά 
βγοῦν ἀτελῶς στόν ἀέρα δορυφορικά. 
Τά τηλεοπτικά προγράµµατα ΕΤ1, ΝΕΤ, 
ΕΤ3 παραµένουν ἀκόµα στά πλοκάµια 
τῆς Νόβα καί θά πρέπει νά πληρώνω 
ἐπιπρόσθετο χαράτσι, πέρα ἀπό αὐτό 
τῆς ΔΕΗ/ΕΡΤ γιά νά τά βλέπω. Ὅµως 
κι αὐτές οἱ ΕΡΑ ἔρχονται στόν δέκτη 
µου µέσῳ τοῦ ἐγγλέζικου δορυφόρου 
Hotbird καί ὄχι µέσῳ τοῦ ἑλληνικοῦ 
Ηellas Sat 2, ἀπό τόν ὁποῖον ἔρχονται 
οἱ ἄλλοι ἑλληνικοί καί κυπριακοί 
ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί (ΡΙΚ, 902, 
Τηλεάστυ, Κανάλι 10 κτλ). Γιατί 
µέσῳ τοῦ ἐγγλέζικου καί ὄχι µέσῳ 
τοῦ ἑλληνικοῦ δορυφόρου οἱ δηµόσιες 
ΕΡΑ;... 

Ἀλληλογραφοῦµε



Αργώ και Εύξεινος
                                             

                Του πρώην Βουλευτή Έβρου
 Χρήστου Κηπουρού

Ποτέ άλλοτε ένα όνομα πλοίου δεν έχει 
εμπνεύσει και γοητεύσει τόσο. Κάτι βέβαια 
που δεν οφείλεται μόνο σε όσα, κατά το μύθο, 
υπέφερε μετά του πληρώματός του, ούτε μόνο 
στα της συντροφίας και του θρύλου, γιατί τότε 
θα έπρεπε και το πλοίο του Οδυσσέα, καθώς 
και άλλα, να άφηναν ανάλογο όνομα. Μιλώ για 
την Αργώ, αυτή την πρόδρομη, αν όχι ηγέτιδα 
- ηγούμαι στα αρχαία σημαίνει «δεικνύω την 

οδό εις τινα» - με τη γνωστή συνέχεια για τη 
μετέπειτα, πρώτη στην οικουμένη, Ελληνική 
ναυτιλία. Με αυτή την έννοια, εξηγείται εν 
πολλοίς και το μυστήριο που διαπιστώνουν 
πολλοί. Συγκεκριμένα, πως μετά από 
τόσες χιλιετίες, συνεχίζει να προκαλεί το 
ενδιαφέρον. Η δική μου πάντως σχέση μαζί 
της, πέραν των άλλων, συνδέεται και με ένα 
ομώνυμο καφέ που βρίσκεται στην παραλία 
της Αλεξανδρούπολης. Ίσως γιατί όταν πάω 
εκεί και ατενίζω το Θρακικό Πέλαγος και το 
Αιγαίο, φαντάζομαι ότι όπου νάναι, θα φανεί 
στον ορατό ορίζοντα να καταπλέει προς τη 
Σαμοθράκη, ώστε να επιβιβάσει το Θράκα 

Ορφέα μετά της λύρας του, λίγο πριν από τον 
απόπλου για το κοινό με τον Ιάσωνα και τους 
άλλους Αργοναύτες, ταξίδι για τον Εύξεινο. 

Νέος πλους

Πρόκειται για μια εικόνα επηρεασμένη ίσως 
από τον ομώνυμο ζωγραφικό πίνακα του 
Νίκου Εγγονόπουλου (εικόνα). Και ίσως 
εξ αιτίας του είναι γεμάτη με φαντασία και 
χρώματα, και ας μην είναι αληθινή. Η οποία 
όμως δεν αποκλείεται να αποδειχθεί και 
πραγματική αφού αν υλοποιηθεί ο νέος πλους, 
προβλέπει στάση στο νησί αυτό των Θρακικών 
Σποράδων. 

Ας έρθω όμως στην πρωτοβουλία για τη Νέα 
Αργώ, που πήραν νέοι άνθρωποι και φορείς 
της αυτοδιοίκησης στο Βόλο, που τους τιμά, 
όπως φυσικά και το Θεσσαλικό πανεπιστήμιο 
αλλά και όσους προσέφεραν στη ναυπήγηση. 
Κάτι που αγκαλιάστηκε  επίσης από πολλούς 
στην Ελλάδα αλλά και από Ευρωπαϊκούς 
κύκλους, λόγω της πρότασης συμμετοχής 
προσώπων και από την υπόλοιπη Γηραιά 
Ήπειρο. Και που θα ανέμενε κανείς να γίνει 
το ταξίδι υπό την αιγίδα της Ε.Ε. 

Κεμαλύση

Άλλες όμως ήταν οι διαθέσεις των γειτόνων. 
Ναι μεν η Τουρκία διατείνεται ότι δεν μπορεί 
να εγγυηθεί τον ασφαλή ελλιμενισμό σε 
λιμάνια της στη Μαύρη Θάλασσα, όμως 
σαφώς και υποκρίνεται αφού ο λόγος 
της άρνησης είναι άλλος. Εκείνο που την 
αποδιαρθρώνει είναι η δια της επιστροφής της 
Αργούς συμβολή στην ανάκληση της μνήμης 
των Ποντίων, για την ιστορική διαδρομή, την 
από αμνημονεύτων ετών εκεί παρουσία και 
επόμενα αυτοχθονία, και τελικά τη συμβολή 
στην Επαναποντιοποίηση. 

Μόνο που αυτά προσκρούουν στη διαιω-
νιζόμενη γεωβαρβαρότητα της κεμαλύσης 
του Ποντιακού. Όπως του Κουρδικού και του 
Αρμενικού. Ο «κανόνας» έχει ως εξής: Σε 
όποιους, στις μεταγενοκτονικές δεκαετίες που 
διανύουμε, ανατίθεται η εξουσία, άλλοτε μεν 
στους αυθεντικούς, τους veritable κεμαλιστές, 
άλλοτε δε, όταν αποτύχουν αυτοί, στους 
κεμαλισλαμιστές, τα χρονικά περιθώρια που 
τους παρέχονται, πριν την απόσυρση, αν όχι 

τη δίωξή τους, δεν είναι απεριόριστα. Και 
είναι σχετική με αυτά, για να μείνω στους 
κεμαλισλαμιστές, η περίπτωση του Erbakan, 
παλιότερα, και του Erdogan, στη σημερινή 
περίοδο. Πως απαντά στην πολιτική αυτή της 
κεμαλύσης, η Πολιτική Αθήνα; Ο ένας μετά 
τον άλλο, καταθέτουν στεφάνια στο μαυσωλείο 
του Κεμάλ στην Άγκυρα, όταν δεν φέρονται ως 
αντ΄ αυτής, στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς. 

Αγωγός Ιάσων-Ορφέας 

Συμβαίνει όμως και κάτι άλλο. Αν υπάρχει νέο 
χρυσόμαλλο δέρας, είναι ο πράσινος χρυσός. 
Πράσινος, σε αντιδιαστολή με τον μαύρο, 
κυρίως όμως για την προς το περιβάλλον 
φιλική του σχέση. Ο λόγος για το φυσικό 
αέριο, τα μισά και πλέον από τα παγκόσμια 
αποθέματα του οποίου, βρίσκονται στη Ρωσία 
και το Ιράν ενώ ένα όχι και ευκαταφρόνητο 
μέρος, θα μεταφέρει ο Εύξεινος. Συγκεκριμένα, 
τις υποθαλάσσιες ζεύξεις του Ανατολικού 
Εύξεινου με τον Δυτικό, θα ακολουθήσουν 
δέσμες ολόκληρες, εν είδει εσχάρας, φυσικά 
με τη δέουσα προστασία του πλούτου των 
ενάλιων αρχαιοτήτων. Μια μελέτη-πρότασή 
μου του 2003, που προβλέπει δύο κλάδους-
γραμμές ενώ συνιστά προμήθεια από διάφορες 
πηγές. 

Πρώτον, είναι ο αγωγός Ρωσίας-Ε.Ε., 
διαμέσου του Εύξεινου. Ο κατά τα τελευταία 
δύο τρία έτη, γνωστός και ως North & South 
Stream. Και δεύτερον, ο αγωγός Ιράν-Ε.Ε., 
διαμέσου Αρμενίας, Γεωργίας και Μαύρης 
Θάλασσας. Ας μην επεκταθώ στη σχέση του 
μυθικού δράκου και του κεμαλικού αυγού του 
φιδιού. Να υπογραμμίσω μόνο την έκταση 
που θα έχει η εξοικονόμηση δαπανών αφού 
πλέον, λόγω της δια θαλάσσης διέλευσης, δεν 
θα καταβάλλονται τέλη. 

Κατά τα άλλα, εάν ο Βαβυλώνιος βασιλιάς 
Ναβουχοδονόσωρ έδωσε το υποκοριστικό του 
«Nabucco», σε ομώνυμη όπερα του Verdi, όσο 
και στον διαμέσου της Τουρκίας αγωγό φυσικού 
αερίου, ο αγωγός Ιράν-Ε.Ε., μας ταξιδεύει ως 
τα μυθικά, μουσικά και αργοναυτικά χρόνια 
του Ιάσωνα και του Ορφέα. Είναι ο αγωγός 
Ιάσων-Ορφέας, με την ονομασία του οποίου 
θα συμφωνούν όλοι. Τόσο για τον πρώτο 

εξερευνητή του Πόντου, 
όσο για τον παππού των 
Βαλκανίων λαών, Θράκα 
συμπατριώτη. 

Ένας αγωγός ανταγωνιστικός 
προς το «Nabucco», από το 
μύθο και την ιστορία έως 

την τιμή. Πόσο μάλλον που πέραν αυτών, η 
Τουρκία απαιτεί - με την Ελλάδα το έχει ήδη 
συμφωνήσει από το 2001 - πετυχαίνοντας 
επιπλέον κέρδη από την εμπορία του αερίου 
του αγωγού Τουρκίας - Ελλάδας - Ιταλίας ενώ 
ταυτόχρονα ισχυρίζεται ότι δεν δέχεται να είναι 
Transit Country αλλά μόνο πωλήτρια χώρα, 
εκλαμβάνοντας δηλαδή την Ε.Ε. ως αγελάδα 
προς άρμεγμα, αν όχι προς «ίππευση».  

Έκτρωση του νέου μύθου

Η πρόκληση για την πρέσβειρα της Ευρώπης 
νέα Αργώ είναι ο Ανατολικός Εύξεινος, αν 
όχι ο περίπλους. Πρώτο βήμα για το Νέο 
Εύξεινο. Εξ ου και η πρόταση προς τους 
Δήμους του Βόλου αλλά και των Αθηνών, για 
ονοματοθεσία οδού Νέου Εύξεινου. Κατά τα 
άλλα, αν η ματαίωση του ταξιδιού προσθέτει 
ένα ακόμη κρίμα στη γιρλάντα των κριμάτων 
που έχει στο λαιμό της η Ευρώπη, όπως και μια 
ακόμη επιβεβαίωση του τι σημαίνει Τουρκία, 
που παρεμπιπτόντως βρίσκει και κάνει, ο 
προγραμματισμός ενός άλλου ταξιδιού, π.χ. 
από το Βόλο προς την Αδριατική, ισοδυναμεί 
με έκτρωση του νέου μύθου. Επιτέλους, 
άλλο Ανατολικός Εύξεινος, άλλο Ανατολική 
Αδριατική. Άλλο Μαύρη Θάλασσα, άλλο 
μαύρο βουνό, εξ ου και Μαυροβούνιο. Με 
άλλα λόγια, καλές είναι η μυθολογία και η 
ιστορία, όμως χωρίς συμβολισμούς μετά 
σχεδίου, ούτε ο Ιάσωνας ούτε ο Ορφέας ούτε 
κανείς άλλος θα επέβαινε στη Νέα Αργώ. 

Και πλοίο έχει, και οδό 

Και αν πριν από τους Μεσογειακούς Αγώνες 
του 2013 στις Πόλεις του Βόλου και της 
Λάρισας, προσκληθεί να πραγματοποιήσει ένα 
συμβολικό Μεσογειακό περίπλου, ναι μεν θα 
το κάνει, αλλά με κρύα καρδιά. Θα ήταν όμως 
αλλιώς, αν είχε προηγηθεί το αργοναυτικό 
ταξίδι. Αυτό διότι κανείς δεν αποδέχεται και 
επόμενα δεν εμπνέεται από έναν Ελλαδικό 
Αθηναϊκό «evet effendi» προς τα έξω, που 
πήρε τη θέση του αλήστου μνήμης «γιέσμαν» 
και ταυτόχρονα, από έναν ομώνυμο νονό, 
προς τα μέσα. 

Ο οποίος από δεκαετιών εξακολουθεί να 
ρημάζει τις περιφέρειες, μαζί με τα όνειρα και 
τις ζωές των νεοελλήνων. Συν δε αυτά, υπάρχει 
και το λυπηρότερο. Η συνέργεια των ανά την 
επικράτεια βαφτισιμιών, διεκπεραιωτών. 
Και αυτό πότε; Όταν για την Αθηναία Πόλη 
δεν ισχύει ο κανόνας του στίχου του Καβάφη 
«δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό», αλλά 
η εξαίρεση, που αξιώνει την απαλοιφή των 
«δεν». Άλλωστε εδώ και πλοίο έχει και οδό».  

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ  25-6-2008                                                                                                                 }

ΔΩΡΟ «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ»!

 Τήν ἰδέα µᾶς δώσατε κάποιοι 
ἐξ ὑµῶν καί λέµε νά τήν προτείνουµε 
σέ ὅλους: Σέ φίλους κι ἀνθρώπους 
πού ἀγαπᾶτε - κι ἐκτιµᾶτε ὅτι εἶναι 
πιθανόν νά πιάσει τόπο - κάντε 
δῶρο µιάν ἐτήσια συνδροµή τοῦ 
«Α»!

 Εἶναι κάτι πού ἤδη ἀπό χρόνια 
σποραδικά γίνεται ἀπό συνδροµητές 
σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα (µέ κορυφαῖα παραδείγµατα µερικούς 
ἐξαίρετους φίλους ἀπό τήν Ἀθήνα, τή Θήβα, τίς Σέρρες, 
τήν Ξάνθη...) ἀλλά θά µποροῦσαν νά τό πράξουν κι ἄλλοι, 
ἐφόσον θεωροῦν ὅτι ἀξίζει τόν κόπο. Μέ τόν τρόπο αὐτόν τόν 
µέν «Ἀντιφωνητή» βοηθᾶτε νά ἐπιβιώσει καί νά προχωρήσει, 
στούς δέ φίλους σας κάνετε ἕνα πρωτότυπο δῶρο οὐσίας, 
πού µπορεῖ νά τό βροῦν ἀναπάντεχα ἐνδιαφέρον.

 Ἔρχονται λοιπόν γιορτές; Ἐπικοινωνῆστε µαζί µας, 
δίνοντάς µας πλήρη στοιχεῖα διεύθυνσης τοῦ ἑορτάζοντος 
καί µεῖς καταχωροῦµε τόν ἑορτάζοντα στούς συνδροµητές 
µας, στέλνοντας κι ἕνα δωροκουπόνι ἐτήσιας συνδροµῆς. Ἄν 
µέ τή λήξη τῆς συνδροµῆς θελήσει ὁ ἴδιος νά τήν ἀνανεώσει, 
αὐτό θά εἶναι πλέον δική του ἀπόφαση...

 Τό θεωρεῖτε καλή ἰδέα; Βάλτε το ἀµέσως µπρός!

Ματσακίες...

Τὴν ἁπλοποίηση τῆς ἑλληνικῆς γραφῆς ζητᾶ 
ὁ κύπριος εὐρωβουλευτὴς Μάριος Ματσάκης, 
µὲ εἰσήγησή του στὸν ὑπουργὸ Παιδείας 
τῆς Κύπρου πού κοινοποιεῖ καὶ στοὺς 
Ἕλληνες εὐρωβουλευτές. Ὁ κ. Ματσάκης 
προτείνει τὴ σύσταση ὀλιγοµελοῦς 
ἐπιτροπῆς γλωσσολόγων, οἱ ὁποῖοι θὰ 
µποροῦσαν νὰ δώσουν µία ἐπιστηµονικῶς 
ἔγκυρη πρόταση γιὰ τὸν ἐκµοντερνισµὸ / 
ἁπλοποίηση τῆς ἑλληνικῆς γραφῆς. Στὴν 
ἐπιστολὴ του ὁ Κύπριος εὐρωβουλευτὴς 
προτείνει καθιέρωση µόνον ἑνὸς «ι», ἑνὸς 
«ο», κατάργηση τῶν διφθόγγων, τοῦ τελικοῦ 
«ς» κτλ... 

Κι ὅλα τοῦτα γιατί, ὅπως ὑποστηρίζει, 
«ἡ ἁπλοποίηση τῆς Ἑλληνικῆς γραφῆς 
καθίσταται ἀναγκαία µέσα στὰ πλαίσια 
µιᾶς τάσης ἑνωτικῆς πορείας τῶν γλωσσῶν 
στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση». Ἐπιπλέον, 
µία τέτοια ἀλλαγὴ «θὰ καταστήσει τὴν 
Ἑλληνικὴ γραφὴ πιὸ ἁπλὴ καὶ πολὺ πιὸ 
εὔχρηστη, ἰδιαίτερα ὅσον ἀφορᾶ τὴ χρήση 
ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ καὶ σὲ σχέση µὲ 
µεγάλο ἀριθµὸ ἀτόµων ποὺ ἔχουν διάφορες 
µορφὲς δυσλεξίας».

Πραγµατικὰ ρηξικέλευθη ἡ πρωτοβουλία 
τοῦ Κύπριου εὐρωβουλευτῆ καί εὐρύτατος 
- σκέτο χάος! - ὁ πνευµατικός του 
ὁρίζοντας. Εὑρισκόµενος στάς Εὐρώπας 
διαπίστωσε (µόνον αὐτός!) ὁ ἄνθρωπος τήν 
προαναφερθείσα «τάση ἑνωτικῆς πορείας 
τῶν γλωσσῶν» τῆς ΕΕ κι ἔνιωσε τό χρέος του 

ὡς Εὐρωπαίου πολίτη νά τόν βαραίνει: κείνη 
ἡ πατρώα του γραφή δέν ἀκολουθοῦσε τήν 
τάση! Ἔτσι, ἀνέλαβε νά κάµει τό χρέος του, 
προτείνοντας τήν ἐπιστηµονική προσαρ-
µογή της στά ὅρια ὅσων ἔχουν δυσλεξία, 

δυσλεκτρία, 
δ υ σ ο υ ρ ί α , 
σ ύ ν δ ρ ο µ ο 
µ ε ι ω µ έ ν η ς 
π ρ ο σ ο χ ῆ ς , 
ἔ λ λ ε ι µ µ α 
ἀντοχῆς καὶ 
σ υ ν α ι σ θ ή -
µατα κατά-
θ λ ι ψ η ς , 
π ε ρ ί σ σ ε µ α 
π ν ε υ µ α τ ο -
σ ω µ α τ ι κ ο ῦ 
αὐνανισµοῦ 

καὶ γενικὰ γιὰ ὅσους (σάν αὐτόν) βαριοῦνται 
νὰ ψάχνουν τὰ η καὶ τὰ ω στὸ πληκτρολόγιο. 
Βεβαίως ὁ ἴδιος προτείνει νὰ ἀναλάβουν 
τὸ ἐν λόγῳ ἔργο οἱ εἰδικοὶ ἐπιστήµονες, οἱ 
ὁποῖοι γιὰ λόγο ἄγνωστο µέχρι σήµερα 
ἀφήνουν τὴν τραγικὴ αὐτὴ κατάσταση νὰ 
διαιωνίζεται. Λές καὶ δὲν µᾶς ἔφτανε τὸ 
34χρονο Κυπριακό!

Εὐτυχῶς ὑπάρχουν ἄνδρες µὲ βαθειὰ 
συνείδηση τῆς ἀποστολῆς τους στὴν 
Εὐρωβουλή, κι ἔτσι κάτι κινεῖται. Προτείνουµε 
στὸν εὐρωκουµπάρο νὰ ξεκινήσει µὲ τό 
δικό του ἐπώνυµο, γράφοντας π.χ. τό «τσ» 
µὲ λάµδα, καί µετά ὅλο καί κάποιοι ἀκόµη 
µέ τά προαναφερθέντα προβλήµατα θά 
ἀκολουθήσουν...
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Στο προηγούμενο άρθρο περιγράψαμε 
το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο 

οποίο έλαβε χώρα η εξέγερση των 
Πομάκων στην Θράκη το 1878. Ένας 
συνδυασμός εξωτερικής υποστήριξης, 
γεωγραφίας, σχετικής αδυναμίας Ρώσων 
και Βουλγάρων και στρατιωτικής 
ικανότητας των επαναστατών επέτρεψε 
στους Πομάκους να δημιουργήσουν μιαν 
αυτόνομη περιοχή στη Ροδόπη.
Το 1885 οι παράγοντες αυτοί εξέλιπαν. 
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε ήδη 
αποσύρει την υποστήριξη της. Η Μεγάλη 
Βρετανία εκμεταλλεύτηκε την αντίθεση 
της Ρωσίας στην πραξικοπηματική προ-
σάρτηση της Ανατολικής Ρωμυλίας από 
τους Βούλγαρους, προσφέροντάς τους 
κρίσιμη υποστήριξη. Έτσι πέτυχε να 
αποδυναμώσει σημαντικά την επιρροή 
των Ρώσων στο νεοσύστατο βουλγαρικό 
κράτος.
Οι Πομάκοι ήταν πλέον άχρηστοι 
και επικίνδυνοι για τους αγγλικούς 
σχεδιασμούς, οπότε εγκαταλείφθηκαν με 
την ίδια ευκολία που είχαν υποστηριχθεί. 
Η Ελλάδα φυσικά δεν ήταν σε θέση 

να τους βοηθήσει. Ήδη παρατηρούσε 
ανήμπορη την βουλγαρική πολιτική 
διώξεων εναντίον των ελληνικών 
πληθυσμών της Ανατολικής Ρωμυλίας.
Οι Πομάκοι, χωρίς εξωτερική υποστή-
ριξη και απέναντι σε ένα νέο κράτος 
που οργανωνόταν ταχύτατα κατά 
τα δυτικά πρότυπα αποκτώντας ένα 
σύγχρονο και ισχυρό στρατό, περιήλθαν 
σε μειονεκτική θέση. Η Συνθήκη της 
Κωνσταντινούπολης μεταξύ Οθωμανών 
και Βουλγάρων το 1886 έδωσε τη 
χαριστική βολή στο αυτονομιστικό 
κίνημα καθώς ο Σουλτάνος αναγνώρισε 
το τετελεσμένο της προσάρτησης της 
Ανατολικής Ρωμυλίας ενώ τα εδάφη των 
αυτονομιστών διανεμήθηκαν μεταξύ 
των δύο κρατών.
Γιατί μας ενδιαφέρει κάτι που έγινε τον 
προπερασμένο αιώνα στα βουνά της 
Ροδόπης από μια ορεινή μουσουλμανική 
φυλή; Μας ενδιαφέρει διότι αυτό 
που έγινε το 1878-1885 αποτελεί την 
γενέθλια εμφάνιση των Πομάκων ως 
πρωταγωνιστών της θρακικής ιστορίας. 
Μέχρι τότε οι Πομάκοι ήταν απλώς 

άλλη μια βαλκανική κοινότητα με 
ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά 
που εξισλαμίστηκε περνώντας έτσι από 
τη θέση του ραγιά στη θέση του ντόπιου 
κυρίαρχου.
Από το 1878 ως το 1885 και ανεξαρτήτως 
των αρχικών κινήτρων ή των κινήτρων 
των ηγετών τους, οι ίδιοι οι Πομάκοι 
έκαναν ένα μεγάλο βήμα προς την 
συνειδητοποίηση ότι αποτελούν μιαν 
ιδιαίτερη κοινότητα. Μια κοινότητα 
που μιλούσε μια γλώσσα συγγενική της  
Βουλγαρικής αλλά δεν ήταν Βούλγαροι, 
μια κοινότητα που ανακάλυπτε ότι εκτός 
από μουσουλμάνοι ήταν και κάτι άλλο. 
Πομάκοι.
Συνειδητοποίησαν ότι δεν ήταν απλώς 
ένα βοηθητικό σώμα ατάκτων του 
Οθωμανικού στρατού αλλά είχαν την 
γενναιότητα, την ικανότητα και την 
δύναμη να σηκώσουν ψηλά μια δική 
τους σημαία διεκδικώντας με επιτυχία 
απέναντι σε Ρώσους και Βούλγαρους 
εκείνο που θεωρούσαν το καλύτερο 
για τους ίδιους έστω κι αν αυτό τους 
έφερνε σε σύγκρουση με τον Σουλτάνο. 
Για πρώτη φορά ένας Πομάκος ηγέτης 
δήλωσε σε Έλληνα διπλωμάτη ότι οι 
Πομάκοι προτιμούσαν την ελληνική από 
τη βουλγαρική κυριαρχία, σε περίπτωση 

που δεν μπορούσαν να τεθούν υπό 
μουσουλμανική διοίκηση.
Αυτό σημαίνει ότι αν καλούνταν να 
επιλέξουν με όρους εθνικής και όχι 
θρησκευτικής ένταξης, προτιμούσαν το 
ελληνικό κράτος.
Το ότι ως σήμερα δεν έχει βρεθεί ένας 
Πομάκος για να γράψει την «ένδοξη 
ιστορία» της Πομακικής επανάστασης 
του 1878-1885 οφείλεται στην επιτυχη-
μένη πολιτική πολιτιστικής γενοκτονίας 
που άσκησε η Τουρκία τόσο στην 
ελληνική όσο και στη βουλγαρική 
Θράκη υπό την ανοχή και μερικές φορές 
την σιωπηλή υποστήριξη των ελληνικών 
και των βουλγαρικών αρχών, για λόγους 
που θα αναλύσουμε σε επόμενα άρθρά 
μας. Άλλωστε τα θέματα της Θράκης που 
καταλαμβάνουν εσχάτως αρκετό χώρο 
στις στήλες των αθηναϊκών εφημερίδων 
είναι αδύνατο να κατανοηθούν χωρίς την 
στέρεη γνώση του παρελθόντος και των 
ιδιαίτερων κοινοτήτων της περιοχής.

Καλαντζής Γιώργος
gxkalantzis@yahoo.gr
Διδάσκων του Τμήματος Πολιτικής 
Επιστήμης (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Άγνωστες πτυχές της ιστορίας της Θράκης: 
Η αυτονοµία των Ποµάκων, 1878-1885  (ΙΙ)

 ...Μέσα σ’ ένα σύνολο ραγδαίων 
οικονομικών και κοινωνικών μεταβολών, 
οι Πομάκοι έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα 
ευέλικτοι στον τρόπο με τον οποίο 
χειρίζονται το θέμα της συλλογικής τους 
ταυτότητας. Παρόλα αυτά, τα τελευταία 
χρόνια, στο όνομα του φονταμενταλιστικού 
Ισλάμ, εκδηλώνεται έλλειψη ανεκτικότητας, 
απόλυτη απόρριψη των «απίστων», 
των «γκιαούρηδων», ενώ παράλληλα 
παρατηρείται συστηματική και οργανωμένη  
ιδιοποίηση της θρησκευτικότητας από τον 
τουρκικό εθνικισμό.
 Θα μπορούσαν να αναφερθούν 
πολλά παραδείγματα εκδήλωσης ακραίου 
ισλαμικού φανατισμού στη Θράκη. Θα 
περιοριστούμε σε μερικά όπως η καθιέρωση  
γιορτής του τουρκισμού της δυτικής 
Θράκης για τις 29 Ιανουαρίου κάθε έτους, 
η διοργάνωση κατά τους θερινούς μήνες 
στο Τσορλού (Τυρολόη) της Ανατολικής 
Θράκης μαθητικών κατασκηνώσεων 
καθώς και οι πολυήμερες εκδρομές που 
κάνει κατά τις διακοπές Χριστουγέννων 
και Πάσχα το Μειονοτικό Σχολείο Ξάνθης 
στην Κωνσταντινούπολη. Το γεγονός πως η 
μουσουλμανική θρησκεία χρησιμοποιείται 
στη Θράκη ως όργανο για την εξυπηρέτηση 
εθνικιστικών στόχων γίνεται ιδιαίτερα 
αισθητό στις εκδηλώσεις απειλών και βίας 
απέναντι σε όσους μιλούν για μία διακριτή 
ταυτότητα για τους Ρομά ή τους Πομάκους.
 Στην υπηρεσία του σοβινισμού 
τίθεται επίσης η κατασκευή νέων εκδοχών 
για την ιστορία και την παράδοση. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα έκπτωσης 
ή παραποίησης της προφορικής παρά-
δοσης από τους προπαγανδιστές του 
φονταμενταλισμού είναι η παράδοση της 
Πέτρας του Κοριτσιού (Mómski Kámen). 
Μια παράδοση ιδιαίτερα διαδεδομένη 
στους Πομάκους της Ροδόπης, θεμελιώδες 
τμήμα της εθνοτικής τους μνήμης που 
τους διαφοροποιούσε από τους Τούρκους 

διαστρεβλώνεται  τα τελευταία χρόνια 
τοποθετώντας στη θέση των Τούρκων 
τους Βουλγάρους ή εκπίπτει, αφαιρώντας 
οποιαδήποτε εθνοτική αναφορά και 
ανάγοντας την αυτοκτονία των κοριτσιών 
σε μια τραγική ιστορία αγάπης («αυτοκτό-
νησαν επειδή δεν τις άφηναν να παντρευτούν 
αυτούς που αγαπούσαν»). 
 (...) Στα πλαίσια της πολιτικής 
χρήσης της ισλαμικής θρησκείας εντάσσεται 
και η προσπάθεια για το κτίσιμο στη Θράκη 
και ιδιαίτερα στα Πομακοχώρια νέων, 
μεγάλου μεγέθους τζαμιών, που οριοθετούν 
συμβολικά το χώρο και λειτουργούν ως 
τοπόσημα. Η ανέγερση πολλών τζαμιών 
τα τελευταία χρόνια με χρηματοδότηση 
άγνωστη ή και προερχόμενη από ξένες 
χώρες αποτελεί συχνό φαινόμενο σε 
πολλές βαλκανικές χώρες. Στο επίπεδο της 
ηλεκτρονικής προπαγάνδας έχει επισημανθεί  
πως τα τελευταία χρόνια όλο και συχνότερα 
δημιουργούνται στο διαδίκτυο μειονοτικές 
ιστοσελίδες που προωθούν την κεμαλική 
ιδεολογία στη Θράκη. Πολλές από αυτές 
είναι φτιαγμένες σε τουρκικές πόλεις από 
τουρκικές εταιρείες, ενώ συχνά επιμε-
ρίζονται σε θεματικές ή τοπικές ενότητες.
 (...) Η  προσπάθεια αξιοποίησης 
της ισλαμικής πίστης προς όφελος της 
φιλοκεμαλικής ιδεολογίας γίνεται ιδιαίτερα 
αισθητή κατά τις ισλαμικές γιορτές. Οι 
χώροι λατρείας και οι θρησκευτικές γιορτές 
δίνουν συχνά την κατάλληλη ευκαιρία. 
Έτσι, η αναζωογόνηση των πανηγυριών 
αποκτά πολιτική διάσταση, παράλληλα με 
την προσπάθεια τόνωσης του θρησκευτικού 
συναισθήματος των μουσουλμάνων της 
Θράκης από κύκλους που ταυτίζουν το 
Ισλάμ με την τουρκική γλώσσα, που είναι 
και η γλώσσα του κηρύγματος στα τεμένη 
της Θράκης.   
 (...) Οι ίδιοι οι Πομάκοι συνήθως 
αρνούνται να μπουν στη διαδικασία του 
οριστικού αυτοπροσδιορισμού. Απέναντι 

στις προσπάθειες ταυτοποίησης τους  
συνήθως απαντούν αντιδραστικά  ή με 
σιωπή.  Όπως επισημαίνει η Μάρκου, η 
σιωπή των Πομάκων ήταν η άρνηση στην 
πόλωση που δημιούργησαν οι κυρίαρχοι 
εθνικισμοί στη Θράκη και που είχαν σαν 
αποτέλεσμα την κατάργηση της πομακικής 
ταυτότητας. Όμως, τα τελευταία χρόνια,  
ανεξάρτητοι Πομάκοι πολίτες άρχισαν 
τα τελευταία χρόνια να εκφράζουν την 
αντίθεσή τους στην καλλιέργεια ισλαμικού 
μίσους. Είναι χαρακτηριστική η επιστολή 
ενός Πομάκου αναφορικά με τις εκλογές 
για τον ψευτομουφτή που έγιναν μέσα 
στα τζαμιά στις 31/12/2006. Ο νέος 
ψευτομουφτής κ. Αχμέτ Μετέ μετά την 
εκλογή του ξεκίνησε έντονη αντιπομακική 
δράση και συχνές επαφές με ανώτατα 
στελέχη της τουρκικής κυβέρνησης. 
 Ο ισλαμικός φανατισμός τα 
τελευταία χρόνια βρίσκει έκφραση σε 
τουρκόφωνες εφημερίδες που διακηρύττουν 
την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της 
«τουρκικής» μειονότητας στη Θράκη. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η δημιουργία 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Πομάκων  
Ν. Ξάνθης,  που ακολουθήθηκε από 
έντονα ξεσπάσματα μισαλλοδοξίας και 
αντιπομακισμού στο όνομα του Ισλάμ και 
του τουρκισμού. Ο αυτοπροσδιορισμός 
«Πομάκος μουσουλμάνος» προβλήθηκε 
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πομάκων 
Ν. Ξάνθης ως απάντηση  σε επιθετικά 
δημοσιεύματα τοπικών τουρκόφωνων 
εφημερίδων εναντίον του συλλόγου. Ο 
Τζεγκίζ Ομέρ έγραψε σχετικά στην Millet 
που εκδίδεται στην Ξάνθη: «Αν αυτοί 

όμως ως άτομα παλεύουνε για την δική 
τους αξιοπρέπεια, εμείς αγωνιζόμαστε για 
την αξιοπρέπεια και την τιμή ενός έθνους. 
Παλεύουμε δηλαδή για την τιμή όλων των 
Τούρκων της Δ. Θράκης… Ας συνεχίσουν 
να  προκαλούνε την υπομονή του έθνους 
μας, να δούμε… Να ξέρουν όμως πως και η 
υπομονή έχει τα όρια της. Αν συνεχίσουν να 
προσβάλλουν την ταυτότητα του έθνους μας 
θα υποστούνε και τις συνέπειες».
 Σχετικά με την εθνοτική ταυτο-
ποίηση των Πομάκων, η Δόμνα Μιχαήλ  
υιοθετεί τη διάκριση δύο τύπων: την 
ιδιωτική ταυτοποίηση και τη δημόσια.  Ο 
ιδιωτικός αυτοπροσδιορισμός  βασίζεται 
στην αυτό-αντίληψη των ατόμων όπως αυτή 
συνδέεται με την ομάδα όπου εντάσσονται. 
Η δημόσια ταυτοποίηση αντιστοιχεί στην 
ταυτότητα που χρησιμοποιείται από τα 
άτομα στην αλληλεπίδρασή τους με τους 
άλλους. Η Μιχαήλ συνεχίζει λέγοντας πως 
στους Πομάκους των Θερμών παρατήρησε  
πως η δημόσια ταυτότητα είναι πολλαπλή 
ανάλογα με το πρόσωπο με το οποίο 
επικοινωνούν. Αναφέρει χαρακτηριστικά  
για τους Πομάκους μετανάστες στη Γερμανία  
πως όταν επικοινωνούν με Γερμανούς 
παρουσιάζονται ως Έλληνες- Ευρωπαίοι και 
όταν  επικοινωνούν με Έλληνες ή Τούρκους 
παρουσιάζονται ως Έλληνες - Πομάκοι ή 
ως Τούρκοι αντίστοιχα. Η μεταπήδηση από 
τη μία ταυτότητα στην άλλη είναι πράξη 
για την οποία οι ίδιοι οι Πομάκοι έχουν 
συνείδηση, ενώ παράλληλα τη θεωρούν και 
μεμπτή. (...) Στην περίπτωση των Πομάκων, 
η αδυναμία τους να καθορίσουν ξεκάθαρα 
προσδιορισμένα σύνορα που να τους 
διαφοροποιούν από τις άλλες εθνοτικές 
ομάδες μπορεί να εξηγήσει την υιοθέτηση 
από μέρους τους πολλαπλών ή αβέβαιων 
ταυτοτήτων...

* Απόσπασμα της εισήγησης του Ν. Θ. 
Κόκκα στο διεθνές συνέδριο «ΛΑΪΚΟΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΑ 
ΒΑΛΚΑΝΙΑ» (Βόλος, 6-8/06/08, Παν/μιο 
Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας 
& Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

Ισλαμικός φονταμενταλισμός & εθνοτική περιχαράκωση 
Το παράδειγμα των Πομάκων της Θράκης*



1) Στίς 25 Ἰουνίου 1925 κηρύσσεται ἡ  
δικτατορία τοῦ Πάγκαλου. Ὁ Θεόδωρος 

Πάγκαλος, µεγάλη δηµοκρατική 
µορφή τοῦ Στρατοῦ, στήν πολιτική εἶχε 
ἀµφιλεγόµενη παρουσία. Γνωστότερη 
πτυχή τῆς ἐσωτερικῆς πολιτικῆς στή 
δικτατορία του ἦταν ἡ ἀπαγόρευση 
τῆς κοντῆς φούστας, ὅποιας δηλαδή 
ἀπεῖχε ἀπόσταση λιγότερη τῶν 30 
πόντων ἀπό τό ἔδαφος. Σήµερα µιά 
ἀντίστοιχη νοµοθεσία τί θά ἔπρεπε νά 
προβλέπει γιά τή σηµερινή φούστα;

Α) Νά ἀπέχει ἄνω τῶν 30 πόντων ἀπό τό 
κεφάλι

Β) Νά κρύβει τά βασικά (σάλπιγγες, 
παχὐ ἔντερο, κτλ)

Γ) Νά ὑπάρχει καί τίποτε ἀπό κάτω της 

Δ) Νά µήν τή πολυφορᾶνε οἱ ἄντρες τοῦ 
σπιτιοῦ

2)  Στίς 29 Ἰουνίου 1913 ἀπελευθερώνονται 
ἀπό τόν ἑλληνικό Στρατό οἱ Σέρρες. 
Μιά µέρα πρίν, καθώς ὁ ὀπισθοχωρῶν 
βουλγαρικός στρατός...

Α) Ἐξαπέλυσε ἀντεπίθεση

Β) Πυρπόλησε τήν πόλη

Γ) Ζήτησε ἀνακωχή

Δ) Πρότεινε τήν ὑπογραφή διασυνορια-
κοῦ προγράµµατος Interreg - Δράση ΙΙΙ

3) Στίς 4 Ἰουλίου 1776 ἐγκρίνεται ἀπό 
τό Κογκρέσο τῶν ΗΠΑ ἡ Διακήρυξη 

τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Άµερικῆς, τήν 
ὁποία εἶχε γράψει...

Α) Ὁ Τόµας Τζέφερσον

Β) Ὁ Τζώρτζ Οὐάσιγκτον

Γ) Ὁ Βενιαµίν Φραγκλῖνος

Δ) Ὁ Τζώρτζ Μπούς

4) Στίς 4 Ἰουλίου 1821 ξεκινᾶ νικηφόρα 
ἡ ἐξέγερση τῶν Σαµίων ὑπό τόν 

Λυκοῦργο Λογοθέτη κατά τῶν Τούρκων 
πού ἀποπειρῶνται ἀπόβαση στόν 
κάβο Τζωρτζή (ἔκτοτε µετονοµάστηκε 
σέ κάβο Φονιά) καί συνεχίζεται µέ 
δύο ἔνδοξες ναυµαχίες τόν Αὔγουστο 
τοῦ 1824 (Μυκάλη, Γέροντας). Ὅταν τό 
1830 ὑπογράφεται ἡ ἀνεξαρτησία τῆς 
Ἑλλάδας καί ἀποφασίζεται νά µείνει 
τό νησί ὑποτελές στόν Σουλτάνο...

Α) Οἱ κάτοικοι δηλώνουν µεταµέλεια

Β) Οἱ κάτοικοι πανηγυρίζουν τήν ἀπο-
τυχία τῶν φαιοκόκκινων ἐθνικιστῶν

Γ) 6.000 κάτοικοι τό ἐγκαταλείπουν γιά 
τίς ἐλεύθερες περιοχές τῆς Ἑλλάδας

Δ) Ὁ Λογοθέτης γίνεται ὁ σουνετσής τοῦ 
νησιοῦ

5) Στίς 8 Ἰουλίου 1921 γίνεται ἡ µεγάλη 
µάχη στό Δορύλαιο (Ἐσκή Σεχίρ), ἡ 

σπουδαιότερη τῆς Μικρασιατικῆς Ἐκ-
στρατείας. Σέ µιά αἰφνιδιαστική του 
ἀντεπίθεση ὁ Ἰσµέτ πασᾶς ἐπιχειρεῖ µέ 
ὑπέρτερες δυνάµεις κατά τῶν Ἑλλήνων 
ἀλλά ἠττᾶται. Δυστυχῶς ὅµως ἡ 
κυκλωτική κίνηση τῶν τσολιάδων 
τοῦ 5/42 τοῦ Πλαστήρα δέν ἐνισχύεται 
ἐπαρκῶς καί ὁ ἐχθρός ὑφίσταται µέν 
βαρειές ἀπώλειες (5.000 ἦταν µόνο 
οἱ αἰχµάλωτοι) ἀλλά διαφεύγει τόν 
ἐγκλωβισµό. Ἔτσι οἱ θριαµβολογίες 
τοῦ ἑλληνικοῦ Ἐπιτελείου ἦταν 
χωρίς ἀντίκρυσµα καί ἡ συνέχιση 
τοῦ πολέµου χωρίς διέξοδο. Πόσους 
νεκρούς εἶχε στή µάχη ὁ Στρατός µας;

Α) 291

Β) 691

Γ) 1.491

Δ) 5.491

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

1Δ, 2Β, 3Α, 4Γ, 5Γ
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«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» 
Ή «ΝΑΖΙΣΤΟΛΟΓΙΟ»;

Του Ηλία Σιαμέλα

 Δοσίλογη Αθήνα που «εκσυγχρονίζεσαι»,
κάτω από το ικανοποιημένο «βλέμμα» 
του Τσολάκογλου και το ανασηκωμένο 

«φρύδι» του Χίτλερ.

Ποιος είν’ αυτός που από πείσμα θ’ 
αντισταθεί σε τούτο τον κόσμο της αρπαγής 
και της απάτης; Ποια ηχώ και ποια 
κραυγή θα σκίσουν το μαύρο σκοτάδι της 
αθλιότητας; Ποιος βόγκος θα υψωθεί πάνω 
απ’ τον μαύρο ορίζοντα της χαμοζωής μας; 
«Και σαν η ζωή  μας έχει φθαρεί ως 
την ύστατη όχθη»,* ποιος βράχος θα 
κατρακυλήσει μια και καλή για να μας κάνει 
λιώμα, να μας σβήσει; 
 «Δες το ψωμί σου, δες τη γη σου, τον 
φαγωμένο λαό σου, το ρημαγμένο γένος 
σου»**  και βγάλε τα συμπεράσματά σου. 
Είμαστε κυκλωμένοι από το πιο ύπουλο και 
το πιο αποκρουστικό αγριόβλεμμα του κάθε 
εξουσιαστή λεηλάτη. Ζούμε ανάμεσα σ’ ένα 
πρόστυχο ναζισμό που έχει βαθιές ρίζες 
και δαιδαλώδη μονοπάτια. Το σημερινό 
ελληνικό κράτος, είναι η ακραία μορφή 
του πιο  σιχαμερού και ύπουλου πολιτικού 
εποικοδομήματος που γνώρισε ο τόπος 
μας. Είναι το εξάνθημα μιας παρανοϊκής 
τραβεστί, που έχει προσβληθεί από κόρυζα 
και πολυεθνική πανούκλα. Το ελληνικό 
κράτος είναι το τερατούργημα μιας 
δοσίλογης πολιτικής κάστας, που παράγει 
αδιάλειπτα φασισμό και υποκρισία. 
Το λεγόμενο «Εθνικό Κτηματολόγιο», είναι 
ο τελευταίος «καρπός» και η πιο επίκαιρη 
γκριμάτσα του πολιτικού πικρόβαλτου. Είναι 

το προϊόν μιας εκβιαστικής αρπαχτικής 
μηχανής, που τη συναρμολόγησαν κτηνάν-
θρωποι και φριχτοβρωμερές συμμορίες. 
Είναι η συφοριασμένη μηχανή, που μέσα απ’ 
το θόρυβο των  γραναζιών της, ακούγεται 
καθαρά  το ύπουλο γέλιο της πολυεθνικής 
ύαινας και το γεμάτο με ικανοποίηση 
παραλήρημα του πολιτικού προδότη.
Ξύπνησα νωρίς σήμερα και μια κατάρα κι 
ένα παράπονο μαζεύτηκαν γύρω μου. Αχ 
αυτή η χώρα. Αχ αυτός ο περίγυρος. Αχ 
αυτός ο λαός ο θεομπαίχτης. 
Ποιος έκανε Ναζίμ, τούτη τη χώρα 
«εχθρική, σαν κάμαρα νοσοκομείου»;*** 
Ποιος μας έκανε ξένους στην ίδια την 
πατρίδα μας; Ποιος μετάγγισε στο αίμα 
μας την ψύχρα του ευρωπαίου;  Ποιος μας 
έβαλε σαν το μπουλούκι με τις αγελάδες να 
τρέχουμε κατακαλόκαιρα να «δηλώσουμε» 
τα κοτέτσια μας και τις καλύβες μας, στο 
λεγόμενο «κτηματολόγιο»;
Ποιος κανίβαλος «υπουργός» έχει σειρά, 
μετά το φαγοπότι στον ΟΤΕ, να ξεπουλήσει 
τη γη μας στις πολυεθνικές;  Ποιος κερατάς 
μας απειλεί με πρόστιμα; Ποιος θέλει να 
μας τρομοκρατεί; 
Η ιστορία λέει ότι στην αρχαία Σπάρτη, τα 
παιδιά γυμνάζονταν από πολύ μικρά στο 
δρόμο, στην πάλη, στην δισκοβολία και 
στον ακοντισμό. Τα παιδιά συγκροτούσαν 
ομάδες με έφηβους αρχηγούς. Όμως συχνά 
πυκνά οι ομάδες αυτές έκαναν νυκτερινές 
εφόδους (τις κρυπτείες) στους είλωτες για 
να τους τρομοκρατούν και να προλαβαίνουν 
τις εξεγέρσεις τους.
Σήμερα Ναζίμ, το ναζιστικό πολιτικό 
σύστημα της πατρίδας μου,  συνεχίζει το 
ίδιο βιολί. Οι «κουκουλοφόροι» που καίνε 
το κέντρο της πόλης κάνουν την ίδια δουλειά 
που έκαναν και τα παιδιά των σπαρτιατών. 
Οι ληστές που έφεραν από την Αλβανία, 
τη Γεωργία, τη Ρουμανία και αλλαχού 

το ίδιο κάνουν.  Πάντα οι είλωτες πρέπει 
να τρομοκρατούνται. Στην τρομοκρατία 
καταφεύγουν και τώρα με το κτηματολόγιο. 
Απειλούν με πρόστιμα. Όποιος δεν θα 
δηλώσει το ακίνητό του θα το χάσει. Θα το 
πάρει λέει το κράτος! Έτσι η φτωχή γριούλα, 
που δεν θα έχει χρήματα για να πληρώσει το 
χαράτσι της δήλωσης, θα χάσει το σπίτι της 
και θα πληρώσει και … πρόστιμο!
Όμως γιατί τούτο το κράτος Ναζίμ, 
παράλληλα με το «κτηματολόγιο» δεν κάνει 
και «Ναζιστολόγιο», «Γαϊδουρολόγιο», 
«Μιζολόγιο», «Κλεφτολόγιο»;
Θα ήταν ενδιαφέρον Ναζίμ να μαθαίναμε 
πόσα ναζιστόμουτρα πολιτικούς έχουμε 
στην Ελλάδα, πόσα γαϊδούρια, πόσους 
μιζαδόρους, πόσους κλέφτες και πόσους 
απατεώνες. Να δούμε πόσα κόμματα 
πουτάνες της Siemens έχουμε και πόσοι 
ακόμη λιγούρηδες και ξεφωνημένες 
γρυλίζουν και περιμένουν.   
Δυστυχώς, έχουμε μια νέα μορφή κατοχής 
στην Ελλάδα Ναζίμ. Ζούμε το άλλο 
ύπουλο πρόσωπο του Ναζισμού, το δήθεν 
«δημοκρατικό». Η οικονομική υποδούλωση 
είναι πλέον γεγονός.  Αυτή δυστυχώς είναι η 
αλήθεια. Σήμερα μπορεί να μην ακούμε τα 
πολυβόλα του Χίτλερ, όμως νιώθουμε να 
περνάει από πάνω μας ο  οδοστρωτήρας 
του ατσάλινου κράτους. Έχουμε δίπλα μας 
τις πολυεθνικές, τους μαυραγορίτες, τους 
πολιτικούς, τους ντόπιους εκμεταλλευτές, 
τους τραπεζίτες, τους καναλάρχες, τους 
μεγαλοδημοσιογράφους, που έχουν ζωστεί  
με του σκορπιού το ακρόνουρο κι έχουν 
για στέμμα τους, το πολύβουο θράσος του 
αρχιλωποδύτη.  Οι άνεργοι, οι πεινασμένοι, 
οι νεόπτωχοι πληθαίνουν και τα σιδερένια 
φτερά των «στούκας» που τρομοκρατούσαν 
την κατεχόμενη Ελλάδα, έχουν αντικατα-
σταθεί απ’ τις «εκσυγχρονισμένες» «κρυ-
πτείες» των κουκουλοφόρων και των 

ροπαλοφόρων του κράτους. Κάθε μέρα που 
περνάει μπαίνουμε και πιο βαθιά στο λάκκο 
της απελπισίας. Οι φορατζήδες οργιάζουν. 
Οι κερδοσκόποι κάνουν πάρτι κι εμείς 
μέσα σ’ αυτή την καταιγίδα, σαν ανήμπορα 
στάχυα έχουμε γείρει βαθιά κάτω στο χώμα 
και ούτε ένα κιχ δεν ακούγεται.  
Αχ Ναζίμ, «μας έκαψαν τα χέρια και τα 
μάτια, μόνο μια χουφτίτσα στάχτη απόμεινε» 
κι αυτή με τα «κτηματολόγια» κοιτάζουν να 
μας την πάρουν.  
Αχ, Ναζίμ, αχ βασανισμένε αδερφέ, που μας 
φλογίζεις παρακινώντας μας γι’ αντίσταση, 
ακόμη και μέσα απ’ τις στράτες τ’ Άδη: «Η 
γης δεν είναι πια παρά σαπούνι και μας 
γλιστρά απ’ τα χέρια… / Μέχρι τώρα ο 
καθένας μέσα στο ντουνιά είχε κάπου  να 
κουρνιάσει /  Μόνο ο λύκος δεν κουρνιάζει 
πουθενά / Όταν γλιστρήσει η γης  μες απ’ τα 
χέρια μας /  θα γίνουμε λύκοι…»****
Ναι, στο τέλος Ναζίμ, όλοι θα γίνουμε 
λύκοι και τότε το «πονόψυχο» κράτος 
και οι πολυεθνικές, ξεχειλισμένοι από 
«ανθρωπιά», θα κάνουν αυτό που πάντα 
ονειρεύονταν: Θα στήσουν πάρκα τύπου 
«Αρκτούρου», εκεί θα μας μαντρώσουν  και 
με συσσίτια και άλλες «προσφορές», το είδος 
μας θα προσπαθήσουν να «διασώσουν»… 

*  Λουί Αραγκόν
**  Πάμπλο Νερούντα
***  Ναζίμ  Χικμέτ (1901 – 1963)
****  Ναζίμ Χικμέτ (Παράφραση)

Κυριακή 1/06/08, Λιμποβίσι Αρκαδίας 
- Έξω από το Σπίτι του Κολοκοτρώνη:
(Συνειδησιακά Ελεύθερη Ζώνη, σε μια 
κατεχόμενη, από τις πολυεθνικές και τους 
πολιτικούς εξουσιαστές, χώρα). 

Ἀντιφωνητικό κουΐζ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ



ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. Είναι ο θρυλικός πλέον συλλογισμός των 
Ελλήνων ΥΠΕΞ, που πραγματικά αιφνιδιάζει 
και αποδιοργανώνει πλήρως όλους τους 
αντιπάλους (αφού τους παραχωρούμε τα 
πάντα, πριν καν αυτοί τα ζητήσουν).
2. Ακούγεται πότε-πότε κι αυτό στην 
ελληνική πολιτική ιστορία (τώρα βέβαια με 
Κωστάκηδες, Γιωργάκηδες, Ντόρες και…
Χριστόφιες, χαλαρώστε - τον άλλο αιώνα 
πάλι) – Τη συναντούμε σε κάποια ιπτάμενα 
σκάφη (και ΔΕΝ εννοούμε την οικονομική 
κοροϊδία των αεροπορικών εταιρειών).
3. Παρωχημένη και ντεμοντέ επίκληση 
επίτιμου προέδρου ελληνικού κόμματος 
(καθότι τελικώς, όπως όλα δείχνουν, μάλλον 
πρόκειται περί Νεφελίμ).
4. Αυτά τουλάχιστον κινούνται άνετα στους 
δρόμους της Κομοτηνής (αντιστρόφως). 
– Ελληνίδα κι αυτή (ε, άμα δεν πούμε και 
καμμιά μαλακία, πώς θα περάσει η ώρα…).
5. Είναι μονίμως η πολιτική ατμόσφαιρα 
στην Ελλάδα. – Αρχαίο άρθρο.
6. Είναι για τον Καραμανλή ο Γιωργάκης 
(γιατί άμα περίμενε να ξαναπάρει εκλογές 
χάρη στο έργο της κυβέρνησής του…) 
(αρχικά). – Πάντως ο προαναφερθείς, παρά 

τις ατυχίες από τα βουντού των πολιτικών 
του αντιπάλων που τον τρέμουν (ναι βρε 

μαλάκες, τι γελάτε;), κατά 
το επόμενο θα κερδίσει 
ΣΙΓΟΥΡΑ στον ποδηλατικό 
γύρο της Γαλλίας.
7. Στην οδό Ιώνων κινούνται 
πάρα πολλά για τη Θράκη 
(και με ακόμη περισσότερες 
ελληνόφωνες μαριονέττες 
από κάτω).
8. Πρόθεμα ευγενείας. – Μέχρι 
τώρα ξέραμε του Αρμούρη, 
του Διγενή Ακρίτα, άντε και 
του Ελ Σιντ. Ήδη όμως πλέον 
γράφεται και της Ντόρας στην 
εξωτερική πολιτική (να δούμε 
βεβαίως και ποιοι Έλληνες 
θα απομείνουν τελικά πάνω 
από τη Λάρισα για να το 
διαβάσουν) (αντιστρόφως).
9. Αλβανική πόλη με άρθρο 

(Σ.Σ.: ΔΕΝ εννοούμε την Αθήνα…).
10. Για τον διεθνή σοσιαλισμό, τέτοιο…
κτήμα θεωρούνται ήδη οι απόψεις Τσίπρα (2 
λέξεις). – Χρωματική απόχρωση. – Γράμμα 
και αυτό.
11. Το λέμε κάθε φορά που βλέπουμε στην 
τηλεόραση τον εικονιζόμενο (όλο μαζί).
12. Παλαιό εργαλείο ύφανσης. – Δίχως.
13. Εννενήντα οκτώ το άθροισμά τους (σα να 
λέμε δηλαδή, σε έτη, το χρονοδιάγραμμα της 
κυβέρνησης για την πάταξη της ακρίβειας). 
– Μεγάλη είναι του εικονιζόμενου, του Νίμιτς 
και όλης της υπόλοιπης κουραδοσύναξης 
για το κλείσιμο του Ψευτομακεδονικού 
(αντιστρόφως). – Μουσική νότα.
14. Ο τίτλος του 3 οριζοντίως (με άρθρο). 
– Μετά τη λήξη της Επανάστασης του ’21, 
απετέλεσε την κεντρική περιοχή του γελοίου 
προτεκτοράτου της Μελούνας…ω παρντόν, 
του πρώτου ελεύθερου ελληνικού κράτους 
ήθελα να πω (παλαιά γραφή).

ΚΑΘΕΤΩΣ
1. Προηγείται άμεσα του 3 (Και προσοχή, 
δεν τόπε ο Καραθεοδωρή! Ο Γιωργάκης το 
‘πε...)
2. Πρώην τουρκοσκατοπρακτοράντζα πολύ 

γνωστή εδώ στα μέρη μας.
3. Ιδιαίτερα συμπαγές υλικό (τόσο πολύ, 
όσο και ο εγκέφαλος του εικονιζόμενου).
4. Το μικρό όνομα παλιού μεγάλου μπα-
σκετμπολίστα της ΠΑΟΚάρας (εννοείται 
κατά την προ ξεφτίλας περίοδο).
5. Διάσημη βιβλική πόλη, πολύ κοντά στη 
Μύκονο (ε ναι, και στην Τήλο βεβαίως). 
–  Την έχουν τα άλογα (αντιστρόφως).
6. Μετά τα μουσικά «Αρίων», αυτά τα 
βραβεία πρέπει να θεσμοθετηθούν για 
τραπεζίτες και μεγαλοεργολάβους.. 
– Εμπρόθετο άρθρο (γενική).
7. Τη φοράει ο Πάπας (πολύ θα το ’θελαν όμως 
και κάμποσοι δικοί μας δεσποτάδες). – Λένε 
ότι αυτή περιέχει πολλά χαρτονομίσματα 
(εμείς μη όντας τραπεζοτοκογλύφοι ή 
μιζοπολιτικάντηδες, ακουστά το έχουμε 
μόνο) (αρχαία / με άρθρο).
8. Λαϊκός όρος που θα ταίριαζε άψογα (αν 
και λίαν επιεικής) στη Νατοϊκή συμμορία. 
– Πρόθεση (αντιστρόφως).
9. Γύρω στον 10ο - 9ο αι. π.Χ. είχε τη δική 
του ο 3 οριζοντίως. – Ρήμα πολύ οικείο 
στους συνδικαλιστές του δικομματισμού.
10. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της 
ελλαδικής βοθροτηλεόρασης (για τα σκατά 
θα σας πω άλλη φορά) (αρχαία). – Θα μας 
θυμίζει πάντα μία από τις μεγαλύτερες 
εθνικές και πολιτικές ξεφτίλες της σύγχρονης 
ελληνικής ιστορίας.
11. Πολλά ήταν (σε θράσος) του ασήμαντου 
προεδρίσκου Σαρκοζί, που τόλμησε να 
επικρίνει την Τουρκία ΜΕΣΑ, παρακαλώ, 
στην Ελληνική Βουλή και μπροστά στον 
τρισμέγιστο σοσιαλιστή ηγέτη. – Βουνό 
της Σαμοθράκης – Δίχως περιεχόμενο 
αυτή (ακριβώς δηλαδή σαν προεκλογική 
υπόσχεση).
12. Καταπολεμάει τα ναρκωτικά (ε, άμα 
τα καταπολεμούσε και η Αστυνομία…). 
– Αμέσως (αρχαία).
13. Έτσι είναι κάθε φορά ο ελληνικός 
λαός με τις ικανότητες και την ευφυΐα των 
περισσότερων πολιτικών του (μη βλέπετε 
τώρα που κάθε 4 χρόνια τους ξαναψηφίζει…). 
– Αρχαία αναφορική αντωνυμία.
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Ὁ Marc Sageman, πού γράφει τίς πιό 
σοφιστικέ παπαριές περί «ἰσλαµικῆς 
τροµοκρατίας, ἐπισηµαίνει ὅτι ἦρθε 
ἡ... νέα, ἐξελιγµένη της γενιά

Πᾶνε δηλαδή αὐτά πού λέγαµε περί 
ἀλκάιντας, καταναλώθηκαν. Κι ἐνῶ 
ὁ µουλάς Ὀµάρ βρίσκεται πιά ἐκ 
δεξιῶν τοῦ Πινόκιο, ὁ πρώην CIAτζής 
ψυχίατρος σκαρώνει νέες ψυχώσεις. 

Καί µέ τόν νόµο πλέον στή Σουηδία 
ἡ παρακολούθηση τηλεφώνων, φάξ 
καί e-mail. Δικαιολογία; Μά... ὁ Μπίν 
Λάντεν (κι ὁ Μαῦρος Πήτ;) φυσικά!

Τούς Γουώλτ - Μηρσχάιµερ κάλεσε 
ἀπό τίς ΗΠΑ ἡ ἰσραηλινή ὀργάνωση 
Εἰρήνης Γκούς Σαλόµ καί παρουσία-
σαν τό βιβλίο τους “The Israel Lobby”

Μόνο στό Ἰσραήλ µπορεῖ πιά νά γίνει 
τέτοιος διάλογος. Τούς φαντάζεστε 
στή Γερµανία ἤ στή Γαλλία; Σαπούνι 
θά τούς κάναν τούς καθηγητάδες!

Κουρδικά ἀνοίγµατα: Καί Κινέζοι στίς 
15 ἑταιρεῖες πού ψάχνουν πετρέλαιο 
στό Χαρίρ τοῦ Ν. Κουρδιστάν, παρά 
τίς ἀπαγορεύσεις τῆς Βαγδάτης.

Ἕναν σοβαρό ἀρθρογράφο ξέρω νά 
γράφει γιά τήν Κύπρο, τόν Δ. Κων-
σταντακόπουλο. Ὅλοι οἱ ἄλλοι περιµέ- 
νουν τό... σύνθηµα γιά νά γράψουν;

Καταπέλτης κατά Τουρκίας ἡ ἔκθεση 
Γκρός τοῦ Συµβουλίου τῆς Εύρώπης 
γιά Ἴµβρο - Τένεδο. Ἄντε, καί στά δικά 
µας (Θράκη - Κωνσταντινούπολη)!

Ἀθηνᾶ καί γλαύκα στό νόµισµα (4ος 
π.Χ.) πού βρέθηκε στόν Δορίσκο τοῦ 
Ἕβρου  ἀπό τήν Χρ. Καραδήµα. Κεῖνοι 
οἱ «µή Ἕλληνες» ἀρχαῖοι Θρᾶκες 
παραµένουν ἄφαντοι...

Θλιβερά συµπεράσµατα τῆς διαγρα-
φῆς Σηµίτη ἀπ’ τόν ΓΑΠ: µόνο τά προ-
σωπικά συµφέροντα φέρνουν ρήξεις 
στό ΠαΣοΚ. Ἰδεολογίες, ἀξιοπρέπειες, 
κτλ, ὅλα ἐξαργυρωµένα ἀπό χρόνια.

Σιγά µήν ἔµπαιναν χρήµατα στό 
ΠαΣοΚ ἀπό προµηθευτές/ἐπενδυτές! 
Ἀκούστηκε ποτέ κάτι τέτοιο γιά τήν 
Περιφέρεια ΑΜ-Θ ἄς ποῦµε; Ἄπαγε!...

Τί ξεφτίλα, νά προβάρουν στήν Κρήτη 
οἱ Ἑβραῖοι γκάγκστερς τό ἑπόµενο 
ἔγκληµά τους, τήν ἐπίθεση στὸ Ἰράν! 

Τήν καλύτερη κριτική γιά τήν Ἐθνική 
µας στό Euro 2008 γράψαν, µέ µουσική 
κι ὁµοιοκαταληξία, οἱ «Ἐνδοπαλαµικοί 
Παλινδροµιστές». Ἀπολαυστικοί ἀπό-
γονοι τοῦ Ἀριστοφάνη!

Τί ἦταν ν’ ἀπαντήσει τό ΥΠΕΠΘ στόν 
Μάντατζη µιλώντας (καί καταφά-
σκοντας) γιά τό «ποµάκικο» τραγούδι 
τῆς 25ης Μαρτίου; Λύσσαξε ὁ ἑσµός! 

Τριήµερο ἐκδηλώσεων µεθαύριο 
στήν Ξάνθη γιά τούς ἐπιχειρηµατίες 
τοῦ ἀγροτουριστικοῦ χώρου τῆς Πε-
ριφέρειας ΑΜ-Θ. Εἶναι, ἕνα βῆµα... 

Σηµαντικές ἐξαγγελίες τοῦ Ἀ. Κοντοῦ 
στή Σαµοθράκη. Ἐάν γίνουν δέ καί 
(λέµε, τώρα...) πράξη, ἀκόµα καλύτερα.

Σήµερα «ἐθιµοτυπικά» στίς τοπικές 
Ἀρχές µας ὁ Τοῦρκος πρέσβης τῆς 
Ἀθήνας, Ὀ. Τσελικόλ. Μά τί σκατά 
ἔθιµα ἔχουµε ἀποκτήσει, διάολε;

Παράκλησις: Οἱ παρακολουθοῦντες 
τά τηλέφωνά µας νά ἀλλάξουν 
ἐξοπλισµό. Εἴπαµε, ν’ ἀκοῦνε, ἀλλά... 
ν’ ἀκοῦµε κι ἐµεῖς ὅσους µᾶς καλοῦν!

Φυσικά κι εἴµαστε βέβαιοι ὅτι πρό-
κειται γιά ἑλληνικές ὑπηρεσίες. Σιγά 
µήν ἔχουν οἱ ἄλλοι τέτοια ἄθλια κι 
ἀναγνωρίσιµα µηχανήµατα...

Ρουφιάνεψε για το... κράτος του!
Σαν βόμβα έπεσε η χτεσινή είδηση της 
εφημερίδας «Μπουγκιούν». Ο Ιλκέρ Τσινάρ 
που από μητροπολίτης έγινε μουσουλμάνος και 
είχε γίνει γνωστός με τις προκλητικές ομιλίες 
του πριν τις δολοφονίες των ιεραπόστολων 
στην Τραπεζούντα και την Μαλάτια, ήταν 
στέλεχος των στρατιωτικών υπηρεσιών 
πληροφοριών. Ο Τσινάρ, μητροπολίτης 
των προτεσταντών στην Ταρσό μέχρι το 
2005, με αίτησή του ζήτησε να σβηστεί από 
την ταυτότητα του η λέξη χριστιανός και 
ίδρυσε σύλλογο ενάντια στις δραστηριότητες 
των ιεραπόστολων. Μιλώντας μαζί με τον 
μουφτή Ταρσού σε εκδήλωση σχετικά με τις 
δραστηριότητες των ιεραπόστολων, εξήγησε 
τη ζημιά που προκαλούν αυτοί στην εθνική 
ταυτότητα. Μιλώντας στη Χουριέτ είπε «ό,τι 
έκανα το έκανα για το κράτος μου». Είχαν 
προκαλέσει εντύπωση οι εμπρηστικές ομιλίες 
του πριν τη δολοφονία του ιερέα Σαντόρο στην 
Τραπεζούντα, του αρθογράφου Χραντ Ντινκ 
και των δολοφονιών στον εκδοτικό οίκο Ζιρβέ 
στη Μαλάτια.     (12-6-08, εφ. Χουριέτ)

Δεν τον γουστάρω ρε τον μπάσταρδο!
Η Τουρκία συζητάει τα λόγια της Νουράι 
Τζανάν Μπεζιργκάν σε τηλεοπτική εκπομπή: 
«Υπάρχει το δικαίωμα να μην αγαπάει 
κάποιος τον Ατατούρκ; Αν δεν πρόκειται να 
συμβεί τίποτε σε βάρος μου, τότε το λέω, 
δεν τον αγαπάω. Όταν ο Ατατούρκ πήρε την 
αρμοδιότητα από τον σουλτάνο δεν νομίζω να 
την πήρε για να ιδρύσει μια λαϊκή δημοκρατία. 
Ο λαός τότε πολέμησε για τις ισλαμικές αξίες. 
Οι Άγγλοι να βρισκόταν εδώ, τα δικαιώματα 
μου θα ήταν πιο πολλά. Αυτό είναι το θέμα. 
Αν οι άνθρωποι με καταπιέζουν στο όνομα του 
ατατουρκισμού, δεν μπορείτε να περιμένετε 
από μένα να αγαπάω τον Ατατούρκ». 

(11-6-08, εφ. Χουριέτ)

Ο Στρατός φιλοτεχνεί την κοινωνία
To σχέδιο διάπλασης της Τουρκίας. Έγγραφα 
του Γενικού Επιτελείου που έχει η εφημερίδα 
δείχνουν τις δράσεις που πρέπει να γίνουν 
για να προσεγγίσει η κοινή γνώμη τη γραμμή 
του Στρατού. Στα έγγραφα φαίνεται ότι το 
Γενικό Επιτελείο κατηγορεί την κυβέρνηση 
για «δημιουργία βάσης αντιδραστικών 
δραστηριοτήτων» και  σχετικά με τις αλλαγές 
στο Σύνταγμα αναφέρεται πως είναι «ενάντια 
στο εθνικό κράτος». Το σχέδιο, που τέθηκε 
σε εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο του 2007, 
ονομάζεται «Σχέδιο δραστηριοτήτων στήριξης 
της επιστήμης». Στο κείμενο αναφέρεται πως 
δεν πρέπει να δοθεί η εικόνα πως το Γ. Επιτελείο 
επεμβαίνει στην καθημερινή ζωή. Γι΄ αυτό θα 
πρέπει να μην γνωστοποιηθούν οι επαφές 
με ανώτατους δικαστικούς, διαμορφωτές 
της κοινής γνώμης όπως πανεπιστημιακοί, 
δημοσιογράφοι και καλλιτέχνες και να 
εξασφαλιστεί η δράση τους στη γραμμή των 
τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Αναφέρεται 
επίσης πως μέσω των κατάλληλων ΜΜΕ 
θα παρουσιάζονται στην κοινή γνώμη 
«πληροφορίες γύρω από αυτούς που φθείρουν 
τις τουρκικές ένοπλές δυνάμεις». Υπάρχουν 
επίσης προτάσεις όπως «Να δείξουμε στον 
λαό ότι η στήριξη στο ΡΚΚ έχει τίμημα», 
«Να ενταθούν οι έρευνες και οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις στην περιοχή», ή του τύπου «Να 
στηρίξουμε αρχικά άτομα μέσα στις ομάδες 
που έχουν στοχοποιήσει τις TSK και μετά 
να χαλάσουμε την ενότητα τους ενισχύοντας 
τον εθνικό και πολιτικό διαχωρισμό μέσα σε 
αυτές», «να κουρελιάσουμε τους καλλιτέχνες 
και αρθρογράφους που οι απόψεις τους είναι 
ενάντιες σε αυτές των TSK». 

(20-6-08, εφ. Ταράφ)

Μ.Κ.                                  kyneg@otenet.gr
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