
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ  ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ  ΕΝΤΥΠΟ  ΓΝΩΜΗΣ            1  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2008            ΕΤΟΣ 11ο / ΑΡ. Φ. 260 / ΤΙΜΗ 1 €

Θεµιστοκλῆς διά 
ψηφίσµατος τοῦ δήµου  τόν 
Μῆδον πρέσβυν ἀπέκτεινεν 

διότι φωνήν ἑλληνίδα 
βαρβάροις προστάγµασιν 

ἐτόλµησεν χρῆσαι

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

 Ἀντιφωνητὴς

Εἴδαµε τήν καταπληκτική, νέα γερµανική ταινία «Σύµπλεγµα 
Μπάαντερ - Μάινχοφ» ἀνήµερα τοῦ Πολυτεχνείου. Πρόκειται γιά 
τήν ἐπίσηµη συµµετοχή τῆς Γερµανίας - ὑποψηφιότητα γιά Ὄσκαρ 
ξενόγλωσσης ταινίας, πού ὄντως σέ ὑποβάλει γιά 2,5 ὁλόκληρες ὧρες. 
Ἕνα πραγµατικό ντοκυµαντέρ γιά τήν ἱστορία τῆς ἀκροαριστερῆς 
ὀργάνωσης «Φράξια Κόκκινος Στρατός» (RAF), πού ἔγινε 
περισσότερο γνωστή µέ τά ὀνόµατα τῶν δύο µεγάλων ὀνοµάτων της 
καί στή µέση τῆς διαδροµῆς της εὐτύχησε νά ἀπολαµβάνει τεράστια 
δηµοφιλία µεταξύ τῶν Γερµανῶν. Ἡ ταινία ἀναβιώνει πιστά τήν 
ἡρωική ἐποχή τῶν ‘70s ἡ ὁποία γέννησε τό φαινόµενο τοῦ ἀντάρτικου 
πόλης. Παρακολουθεῖς βῆµα βῆµα τήν κλιµάκωση τῆς δράσης ἀπό 
τίς «µετριοπαθεῖς» ἐνέργειες πρός τήν ἀποχαλίνωση τῆς βίας, 
καθώς καί τήν ἠθική/ψυχολογική διολίσθηση τῶν πρωταγωνιστῶν 
(κυρίως τῆς Μάινχοφ). Καταιγιστικός ρυθµός, ὠµός ρεαλισµός, 
ὅπως καί µία ροµαντική, ὑποδόρια ταύτιση τοῦ δηµιουργοῦ µέ τούς 
ἐκτός νόµου (τουλάχιστον µέχρις ἑνός σηµείου). Ἡ ταινία θέτει 
µέ τρόπο ἐξαίρετο τό πολιτικό πρόβληµα τῆς τροµοκρατίας καί τό 
τροµοκρατικό πρόβληµα τῆς πολιτικῆς. Μακάρι νά βλέπαµε κάτι 

ἀντίστοιχο, ψύχραιµο καί τίµιο, καί στά δικά µας (Ε.Ο. 17Ν)...

Ποιό εἶναι τό σῆµα πίσω ἀπό τά φαντάρια τοῦ Γκουαντάναµο; Τῆς καφεαλυσίδας 
Starbucks! Τό κοπροµάγαζο τοῦ Χάουαρντ Σούλτς «τρέφει τόν βαθύτερο σεβασµό καί 
θαυµασµό γιά τόν ἀµερικανικό Στρατό πού διακινδυνεύει τή ζωή του γιά νά προστατέψει 
τούς Ἀµερικανούς καί τίς ἀξίες τῆς ἐλευθερίας καί τῆς δηµοκρατίας», σύµφωνα µέ τήν 
ἀπάντηση τοῦ καταστήµατος ὅταν κατηγορήθηκε γιά τήν παρουσία του στό στρατόπεδο. 
Ἀλλά τί περιµένεις ὅταν ὁ Σούλτς βραβεύεται ἀπό τό Th e Jerusalem Fund of Aish HaTo-
rah γιά τήν προσφορά του στό Ἰσραήλ... Πάντως στίς πολιτισµένες κοινωνίες οἱ πολιτικά 
ἐγγράµµατοι µποϋκοτάρουν τά µαγαζιά τοῦ Σούλτς. Στή χώρα µας ἔχουν κάτι ἀκουστά;

Ἤπιος ἐκτουρκισµός
Μία τροχιοδεικτική κίνηση ἀπό τήν ἀστική, µή κερδοσκοπική 
«Πολιτιστική Ἐκπαιδευτική Ἑταιρεία τῆς Μειονότητας Δυτικῆς 
Θράκης» πρέπει νά βάλει ὅλους µας σέ σκέψεις, ἀναφορικά 
µέ τό µέλλον τῆς περιοχῆς. Τό αἴτηµα πού ὑποβλήθηκε πρό 
διµήνου στήν διαχειριστική ἐπιτροπή τῆς µουσουλµανικῆς 
περιουσίας Κοµοτηνῆς* ἀφορᾶ τήν παραχώρηση οἰκοπέδου ἤ 
κτίσµατος γιά στέγαση τῶν ἐκπαιδευτικῶν, πολιτιστικῶν (καί 
ἄλλων...) δραστηριοτήτων τῆς ἑταιρείας. Θυµίζουµε ὅτι στούς 
σκοπούς της περιλαµβάνεται ἡ «ἵδρυση παιδικῶν σταθµῶν, 
νηπιαγωγείων, σχολείων Πρωτοβάθµιας καί Δευτεροβάθµιας 
µά καί Τριτοβάθµιας Ἐκπαίδευσης». Ἔτσι, ἡ πρόταση (ὑπογραφή 
τῆς διευθύντριας Περβίν Χαϊρουλά) ἀφοροῦσε τό οἰκοτροφεῖο 
τοῦ µειονοτικοῦ Γυµνασίου, ὅπου ἡ ἑταιρεία σχεδιάζει τήν 
ἀνέγερση ἑξαόροφου κτιρίου! Παράλληλα (ὅπως γράφαµε 
πρό 15νθηµέρου) ξεκινάει ἡ ἀνέγερση πολιτιστικοῦ κέντρου 
τοῦ Συλλόγου Ἐπιστηµόνων Μειονότητας.
Ὅποιος διαθέτει κοινό νοῦ ἀντιλαµβάνεται τήν προοπτική πού 
διανοίγεται γιά τόν τόπο, µέ τήν ἀνάπτυξη τῶν τουρκικῶν 
ἐπιδιώξεων στή Θράκη διά ἠπίων µέσων: Οἰκονοµία, ἐκπαίδευση, 
«πολιτισµός», προπαγάνδα... Τό ἔχουµε ξαναγράψει, τή µοίρα 
τῆς Θράκης δέν θά τήν κρίνουν ἅρµατα καί κανόνια. Ὑπάρχει 
κάποιο σχέδιο γιά ἀνάσχεση τῆς ἤπιας (µά ἐξίσου ἀντίπαλης) 
ἰσχύος τῶν γειτόνων; Ἤ, γιά νά τό ποῦµε ἀλλιῶς, εἶναι δυνατόν 
αὐτοί πού ἐπί µῆνες ἀσχολοῦνται ἄλλοτε µέ τόν Ζαχόπουλο κι 
ἄλλοτε µέ τό Βατοπαίδι νά ἔχουν κάτι ἄξιο λόγου στό κεφάλι 
τους γιά τόν τόπο µας;

* Παρότι οἱ προξενικοί κῦκλοι δέν ἀναγνωρίζουν τίς ὑπάρχουσες 
διαχειριστικές ἐπιτροπές

Ἡ γενναιότητα 
τοῦ Ҫipras 

Στίς 19 Νοεµβρίου ἦρθε στή Θράκη 
ὁ Ἀλέξης Τσίπρας καί ἐξέθεσε στήν 
Ξάνθη τίς θέσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στά 

µειονοτικά ζητήµατα. Οἱ θέσεις αὐτές, 
πού ἀπέσπασαν τά συγχαρητήρια τῶν  

τουρκοφρόνων καί προκάλεσαν τήν 
ἀµηχανία τῶν πλειονοτικῶν, 

περιλαµβάνουν µεταξύ ἄλλων: 
1) Θεσµοθέτηση τῆς δίγλωσσης προ-

σχολικῆς ἐκπαίδευσης, δηλαδή νηπια-
γωγεῖα µέ τουρκική καί ἑλληνική 

γλῶσσα ἀπό δύο νηπιαγωγούς. 
2) Ἰσότιµη καί ἐπαρκή διδασκαλία τῆς 
τουρκικῆς καί τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας 

στήν µειονοτική ἐκπαίδευση. 
3) Ἄρση τῆς καχυποψίας ἀπό τήν 
πλευρά τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας 

«πού δέν σέβεται τίς ἀποφάσεις τοῦ 
Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου καί θεωρεῖ 

προδοσία τήν ἀναγραφή τοῦ ὅρου 
“τουρκικός” σέ σωµατεῖα».

Πράγµατι, πολύ «γενναία» (κατά τή 
«Μιλέτ») ἡ τοποθέτηση τοῦ Ἀλέξη, 
πού πίσω ἀπό τίς παραπάνω λέξεις 

ἐξαφανίζει χιλιάδες µή τουρκόφωνους 
µειονοτικούς καί γλείφει τούς 

Τούρκους ρίχνοντας τήν εὐθύνη γιά 
τό κλῖµα καχυποψίας στήν Ἑλλάδα 
τῶν θετικῶν διακρίσεων (πού δῆθεν 

ἀγνοεῖ τό Εὐρωδικαστήριο) κι ὄχι στόν 
φανατισµό τῶν ἀπέναντι. Κρῖµα καί 
γιά τούς τοπικούς ΣΥΝµάχους µας... 

Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ!

Τελικά τό κρυφό πουλέν τῆς 
κυβέρνησης δέν εἶναι ἄλλος ἀπό 
τόν ὑπουργό Ἄµυνας! Πρόκειται γιά 
τόν τ. κοµµατάρχη τῆς ΝΔ, ὁ ὁποῖος  
διέψευσε τίς φῆµες τοῦ ἴδιου τοῦ 
ὑπουργείου του (πρό πενταµήνου), 
µισοανακοινώνοντας προχθές 25% 
µείωση τῆς θητείας στόν ἑλληνικό 
Στρατό. Καταλαβαίνετε ὅτι πρόκειται 
γιά θαῦµα ἐφάµιλλο τοῦ Χριστοῦ, 
ἀφοῦ ὁ ὑπουργός εὐλογώντας τούς 
5 φαντάρους καί τά 2 κανόνια του 
καταφέρνει νά ὑπερασπίσει 11.000.000 
κόσµο! Παράλληλα διέψευσε κι ὅσους 
ἰσχυρίζονταν ὅτι ὁ ἴδιος δέν ὑπάρχει, 
ἄλλοτε φέροντας ὡς ἐπιχείρηµα τόν 
µηδενισµό τῶν προµηθειῶν ὅπλων 
κι ἄλλοτε τήν πλήρη διάλυση τῶν 
πάντων. Κι ἀπορῶ µέ τό θράσσος 
ὁρισµένων, πού τολµᾶν ἀκόµα νά 
µιλᾶνε µετά τή µεγαλειώδη παρέλαση 
τῆς 28ης Ὀκτωβρίου! Καλά, τί ἄλλη 
ἀπόδειξη θέλουν, κανέναν πόλεµο;!  
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Μια συνεπής εφαρμογή της ιδεολογίας της 
«ελεύθερης αγοράς» θα πρέπει προφανώς 
να σημαίνει πως ο κρατικός παρεμβατισμός 
απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση. Αν ο 
κρατικός παρεμβατισμός είναι επιλεκτικός, 
χρειάζεται να εξεταστεί σε τι αποσκοπεί 
η επιλεκτικότητά του. Αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου; 
Αποσκοπεί στην αύξηση των εσόδων του 
κράτους, εφόσον οι εταιρείες του (όσες 
τουλάχιστον εξακολουθεί να ελέγχει) 
ωφελούνται από το ασύδοτο καθεστώς 
της ανυπαρξίας ελέγχων; Αν αυξάνονται 
πράγματι τα έσοδα των κρατικών 
εταιρειών, πώς γίνεται η διαχείρισή τους; 
Καταλήγουν σε επενδύσεις ωφέλιμες για 
το κοινωνικό σύνολο ή καταλήγουν αλλού, 
και πού;
Εξετάζοντας σε ποιες περιπτώσεις ισχύει 
ο κρατικός παρεμβατισμός και σε ποιες 
όχι, βρισκόμαστε εκ νέου αντιμέτωποι 
με τις αντιφάσεις του ιδεολογήματος της 
«ελεύθερης αγοράς». Όπως επανειλημμένα 
σημειώσαμε, η ελεύθερη αγορά απορρίπτει 
τον κρατικό παρεμβατισμό. Σ’ αυτό το 
μήκος κύματος, οι πολιτικές παρατάξεις 
που την αποδέχονται συνιστούν «λιγότερο 
κράτος», προτείνοντας την αποχώρησή 
του από επιχειρήσεις που βρίσκονται 
υπό την εποπτεία του. Προβάλλεται 
λοιπόν ως πανάκεια η ιδιωτικοποίηση 
των επιχειρήσεων. Η τακτική των 
ιδιωτικοποιήσεων ήδη εφαρμόστηκε 
σε πολλές περιπτώσεις τραπεζών που 
έπαψαν να ανήκουν στο κράτος, στα 
ΕΛ.ΠΕ., στον Ο.Τ.Ε., προωθείται για την 
Ολυμπιακή, συζητιέται για τη Δ.Ε.Η., 
τον Ο.Σ.Ε., τα ΕΛ.ΤΑ., αγγίζει ακόμα και 
την παιδεία, με τη νομιμοποίηση και την 
επέλαση των ιδιωτικών πανεπιστημίων 
στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Κι ενώ το επιχείρημα μονίμως είναι πως 
οι επιχειρήσεις παρακμάζουν υπό τον 
κρατικό έλεγχο λόγω της παρέμβασης των 
κομμάτων, που ικανοποιούν ρουσφέτια, 
και λόγω της αδιαφορίας των διορισμένων 
διοικήσεών τους, δεν είδαμε ποτέ καμία 
παράταξη να συζητά το ενδεχόμενο της 
ιδιωτικοποίησης, για παράδειγμα, της 
Ε.Ρ.Τ.! Εδώ δεν ισχύει η κακοδιαχείριση; 
Είναι η Ε.Ρ.Τ. κερδοφόρα; Τότε γιατί 
καλείται ο πολίτης να τη συντηρεί μέσω 

του λογαριασμού της Δ.Ε.Η. και όχι 
μόνο; Είναι αυτό θεμιτός ανταγωνισμός 
απέναντι στα ιδιωτικά Μ.Μ.Ε. που 
αυτοχρηματοδοτούνται; Μήπως θα επέμβει 
κι εδώ η Ε.Ε., όπως συνέβη στην περίπτωση 
της Ολυμπιακής, για να χαρακτηρίσει 
την προνομιούχα μεταχείριση της Ε.Ρ.Τ. 
αθέμιτη και να απαιτήσει την επιστροφή 
των χρημάτων που της χορηγούνται; 
Υπάρχει άραγε περίπτωση οι πολιτικές 
παρατάξεις που «υπεραμύνονται» την 
ελεύθερη αγορά να «παραχωρήσουν» 
στους ιδιώτες ένα ισχυρό βήμα προβολής 
της εκάστοτε κυβερνητικής γραμμής;
Και δεν πρόκειται μόνο για την Ε.Ρ.Τ. 
Αν θεωρείται μονόδρομος η «ελεύθερη 
αγορά» κι αν δεν συντρέχουν εθνικοί 
λόγοι για τον έλεγχο, για παράδειγμα, του 
Ο.Τ.Ε. από το κράτος, τότε γιατί θα πρέπει 
να διατηρούνται υπό τον έλεγχό του ο 
στρατός, η αστυνομία, η πυροσβεστική; 
Δεν θα ’πρεπε, στο πλαίσιο της ελεύθερης 
αγοράς, να λειτουργούν ανταγωνιστικά 
και ιδιωτικοί στρατοί, και ιδιωτικές 
αστυνομίες, και ιδιωτικές πυροσβεστικές; 
Αν όχι, για λόγους εθνικούς, τότε γιατί οι 
ίδιοι εθνικοί λόγοι να μην συντρέχουν και 
για τον Ο.Τ.Ε. ή τη Δ.Ε.Η.;
Από την άλλη μεριά, πώς συμβιβάζεται η 
πολιτική του «λιγότερου κράτους» με τις 
επιχορηγήσεις στις ναυτιλιακές εταιρείες 
για τα δρομολόγια των άγονων γραμμών; Κι 
εδώ, θα ειπωθεί, πρόκειται για εθνικό θέμα, 
για την εξυπηρέτηση των κατοίκων μικρών 
νησιών, οι οποίοι «φυλούν Θερμοπύλες» 
(η συγκίνηση επιστρατεύεται ώστε να 
δικαιολογούνται οι αντιφατικές πολιτικές). 
Μα κι η Ολυμπιακή δεν εξυπηρετεί τις 
άγονες γραμμές; Δηλαδή, όταν το κράτος 
επιχορηγεί τους ιδιώτες δεν συντρέχει 
καμία παρατυπία, κι όταν επιχορηγεί τις 
δικές του εταιρείες λειτουργεί αθέμιτα ή 
παράνομα; Όταν το κράτος «ρυθμίζει» 
τα χρέη των Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων 
Εταιρειών διαγράφοντάς τα, πάλι «εθνικά 
συμφέροντα» εξυπηρετεί; Όταν το κράτος 
δηλώνει πως εγγυάται τις καταθέσεις των 
πολιτών μέχρι και 100.000 ευρώ, δεν κάνει 
παρέμβαση στη λειτουργία των ιδιωτικών 
τραπεζών; Είναι θεμιτή η παρέμβαση του 
κράτους όταν υποστηρίζει τους ιδιώτες, 
αλλά είναι αθέμιτη όταν πρόκειται να 

ελέγξει την υγιή 
λειτουργία των 
επιχειρήσεών τους;
Αν μη τι άλλο, αν 
υπάρχουν ιδιώτες 
που διαφωνούν 
με τον κρατικό 
π α ρ ε μ β α τ ι σ μ ό , 
τότε επιβάλλεται, 
εφόσον επιθυμούν 
να είναι συνεπείς, να 
απορρίψουν δημόσια 
και την οποιαδήποτε 
π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ή 
«ομπρέλα» που 
απλώνει το κράτος 
πάνω από τις 
επιχειρήσεις τους. Αν 
δεν την απορρίψουν, 
π ρ ο φ α ν ώ ς 
υποχρεώνονται να 
δέχονται όχι μόνο 
την προστασία μα και 
τον έλεγχο. Άλλωστε, 
τι νόημα έχει η 
αδειοδότηση απ’ την 
πλευρά της πολιτείας 
για την ίδρυση 
των επιχειρήσεων; 
Κάθε αδειοδότηση 

δεν σηματοδοτεί τον ρυθμιστικό ρόλο 
της πολιτείας, δεν υπογραμμίζει την 
παρέμβασή της που αποσκοπεί στον 
έλεγχο των οικονομικών κινήσεων, 
ώστε να εξυπηρετείται το συμφέρον 
του κοινωνικού συνόλου; Αν λοιπόν το 
κράτος παρέχει άδεια λειτουργίας για 
κάθε επιχείρηση, γιατί ο ρόλος του να 
σταματά εδώ και να μην επεκτείνεται προς 
ουσιαστικούς ελέγχους και παρεμβάσεις 
σε ζητήματα κέρδους;

Το καλύτερο: αν η ελεύθερη αγορά 
επιδιώκει να λειτουργούν τα πάντα με 
βάση την ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί να 
χρειάζεται μία κεντρική κρατική διοίκηση, 
που αμείβεται μάλιστα παχυλώς; Κι 
όσοι απορρίπτουν τον κρατισμό, πώς 
δικαιολογούν την έμμισθη παρουσία 
τους σε κρατικούς οργανωτικούς 
φορείς; Μήπως έτσι αυτοαναιρούνται 
και καταργούνται οι ίδιες οι πολιτικές 
παρατάξεις που προτείνουν την ενίσχυση 
του ιδιωτικού τομέα; Παραπέρα: γιατί να 
λειτουργούν η εφορία και τα τελωνεία; 
Γιατί να ασφαλίζονται οι εργαζόμενοι σε 
οργανισμούς που υπόκεινται στο δημόσιο; 
Δεν επαρκούν οι ιδιωτικές ασφαλίσεις; 
Μήπως οι παρατάξεις χρειάζονται τα 
ταμεία των ασφαλιστικών οργανισμών για 
να τα λεηλατούν κατά το δοκούν; Ή μήπως 
χρειαζόμαστε τη δημόσια ασφάλιση για 
να εξουδετερώσουμε τους επικείμενους 
κινδύνους από μια πιθανή πτώχευση 
κάποιων ιδιωτικών ασφαλιστικών 
εταιρειών; Αλλά για ποιον κίνδυνο μιλάμε; 
Εφόσον το κράτος εγγυάται τις καταθέσεις 
των πολιτών σε ιδιωτικές τράπεζες, γιατί 
να μην εγγυηθεί σε περίπτωση κρίσης 
και τα ασφάλιστρα των ασφαλισμένων σε 
ιδιωτικές εταιρείες;
Υπερβολές; Κατηγορηματικά όχι. Και το 
λέμε με την έννοια πως αν οι πολιτικοί 
υποστηρικτές της «ελεύθερης αγοράς» 
αδυνατούν να διανοηθούν την κατάργηση 
της κεντρικής διοίκησης, της εφορίας 
ή των τελωνείων, ήδη αποδέχονται 
εξαιρέσεις στο ιδεολόγημά τους. Από τη 
στιγμή όμως που υπάρχουν εξαιρέσεις, 
οφείλουν οι ίδιοι να εξηγήσουν πού, 
πότε και γιατί τις αποδέχονται. Και 
οφείλουν αντίστοιχα να εξηγήσουν 
γιατί οι μισές περιπτώσεις εντάσσονται 
στην ελεύθερη αγορά, ενώ οι υπόλοιπες 
παραμένουν στον έλεγχο του κράτους. 
Στη δεύτερη περίπτωση θα δοθεί και η 
δυνατότητα να ελεγχθεί εάν τα κριτήρια 
που προϋποθέτονται για τη λειτουργία 
ορισμένων επιχειρήσεων από το κράτος 
θα μπορούσαν να ισχύουν και για τις 
επιχειρήσεις που ιδιωτικοποιούνται· 
δηλαδή θα δοθεί η δυνατότητα να 
ελεγχθεί αν τα μέτρα και τα σταθμά 
που εφαρμόζονται είναι τα ίδια για όλες 
τις περιπτώσεις.
Η επιλεκτικότητα που περιγράφτηκε 
στο μοντέλο της «ελεύθερης αγοράς» 
καθιστά το συγκεκριμένο οικονομικό 
ιδεολόγημα ευάλωτο. Είναι αδιανόητο να 
ενταφιάζεται ο κρατικός παρεμβατισμός 
εκεί που ικανοποιούνται τα ιδιωτικά 
συμφέροντα, και να νεκρανασταίνεται 
προς όφελος και πάλι των ιδιωτικών 
συμφερόντων. Είναι αδιανόητο η ίδια 

η πολιτεία να απορρίπτει τις παρεμβάσεις 
της σε ορισμένες περιπτώσεις και μέχρι 
ενός βαθμού, και να υπερασπίζεται την 
επέμβασή της σε κάποιες άλλες. Αν 
οι κρατικές επεμβάσεις είναι κάποτε 
αναγκαίες για την εξυπηρέτηση του 
κοινωνικού συνόλου, τότε είναι αναγκαίες 
οπουδήποτε κι οποτεδήποτε για την ίδια 
εξυπηρέτηση. 
Επειδή η κατάσταση είναι η 
προαναφερθείσα, το μοντέλο της 

«ελεύθερης αγοράς», 
με τον επιλεκτικό 
τρόπο με τον οποίο 
λειτουργεί, δεν 
ικανοποιεί. Εννοείται 
πως ζητούμενο δεν 
είναι η κατάργηση 
της ιδιωτικής 
π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α ς . 
Ζητούμενο όμως 
είναι το όποιο 
οικονομικό σύστημα 
ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι , 

να εφαρμόζεται με συνέπεια, χωρίς 
αντιφάσεις. Κι ακόμη περισσότερο, να 
εφαρμόζεται προς όφελος του κοινωνικού 
συνόλου, για τη συγκρότηση και τη συνοχή 
των κοινωνιών, όχι για την ανάπτυξη 
των ανισοτήτων, την εκμετάλλευση 
των ασθενέστερων, την συνεπαγόμενη 
αποσάθρωση και τη διάλυση. Βέβαια, 
μπορεί οι αντιλήψεις του Πλάτωνα για 
μια δίκαιη, χωρίς κοινωνικές ανισότητες 
ιδανική πολιτεία να αποδείχτηκαν 
ουτοπικές. Μπορεί και σήμερα να 
κυριαρχούν οι αντιλήψεις των σοφιστών 
για το συμφέρον του ισχυρότερου. Άλλο 
είναι όμως το τι συμβαίνει, κι άλλο το τι 
θα ήταν δίκαιο να συμβαίνει. Η αστοχία 
του Παπανούτσου ως προς τις προβλέψεις 
του για τις μηχανές δεν μειώνει καθόλου 
την ποιότητα και την υγεία της σκέψης 
του. Αν λοιπόν κάτι είναι άστοχο, είναι 
ό,τι προκαλεί το αίσθημα του κοινωνικού 
συνόλου για δικαιοσύνη και ισότητα. Γιατί 
σε ζητήματα πολιτικής, οικονομικής και 
κοινωνικής συγκρότησης ο στόχος δεν 
επιτρέπεται να περιορίζεται μόνο στο 
«εφικτό», δηλαδή μόνο στον «ρεαλισμό» 
που αντικατοπτρίζει το συμφέρον της 
δύναμης. Κι είναι εξίσου ανεπίτρεπτο 
να προβάλλονται κάποια μοντέλα ως 
«μονόδρομοι» για την ανοδική πορεία 
μιας κοινωνίας. Οι δρόμοι που οδηγούν σε 
λύσεις είναι πολλοί, αρκεί ο στόχος να ’ναι 
ασυμβίβαστα η ανθρωπιά. Αναμφίβολα το 
ζήτημα είναι ηθικό.

Γιάννης Στρούμπας

Ἀ ν τ ι φ ω ν η τ ή ς
Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό 

Ἔντυπο Γνώµης
Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρῆ 15, 

691 00, Κοµοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 81537  

Τηλεοµοιότυπο: 25310 81536
Ἠλ. διεύθυνση:  karaiskk@otenet.gr

www.antifonitis.gr

Κωδικός 1380

Ἔκδοση τοῦ σωµατείου 
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο: 
Καραΐσκος Κώστας

Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
Ἐκτύπωση: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.

Ἐτήσια συνδροµή:  
Ἰδιωτῶν 25 €

Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, ὀργανισµῶν, 
κλπ: 50 €

Ἀριθµοί λογαριασµῶν: 
EUROBANK     306-0100211038

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   779/603135-81

Η «παρεμβατική» επιλεκτικότητα 
της «ελεύθερης αγοράς»



∆ηµοσιογραφική ξετσιπωσιά
   Ὁ Γιῶργος Βότσης στήν «Ἐλευθεροτυπία» (17/11), γιά τίς ἀθλιότητες τοῦ συναφιοῦ: 
«...Θα παραθέσω δύο πρόσφατα δείγµατα συντεχνιακής συνδικαλιστικής πρακτικής στον 
χώρο της δηµοσιογραφίας, όπου ο εκµαυλισµός κυριαρχεί και τα «αθέµιτα προνόµια» 
δίνουν και παίρνουν. ∆είγµατα, που θα συνιστούν όλο και µεγαλύτερη κοινωνική πρόκληση 
όσο θα βαθαίνει η οικονοµική κρίση και θα σπρώχνονται στο κοινωνικό περιθώριο στρατιές 
ανέργων. (...) Την περασµένη Πέµπτη ο υπερυπουργός Πρ. Παυλόπουλος δέχθηκε τη διοίκηση 
της ΕΣΗΕΑ για επείγοντα θέµατα. Το πιο «καυτό», που έχει ήδη προκαλέσει, ευλόγως, 
πολυήµερο απεργιακό αναβρασµό, είναι η ιδιωτικοποίηση των δηµοτικών ραδιοσταθµών µε 
τη µετατροπή τους σε ανώνυµες εταιρείες. Οι απασχολούµενοι σ’ αυτούς δηµοσιογράφοι, που 
απειλούνται να απολυθούν αν δεν δεχθούν να γίνουν δηµοτικοί υπάλληλοι, καταγγέλλουν 
την επιχειρούµενη εµπορευµατοποίηση της ενηµέρωσης και από τη δηµοτική ραδιοφωνία, 
η οποία - όπως ορθώς υποστηρίζουν - δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί µε όρους εµπορικής 
ανταγωνιστικότητας µε στόχο την κερδοσκοπία. Καλοπροαίρετος ο Πρ. Παυλόπουλος, 
δέχθηκε να «παγώσει» ο σχετικός «νόµος Ρουσόπουλου» και να µην αλλάξουν οι εργασιακές 
σχέσεις των δηµοσιογράφων για περίπου έναν χρόνο. Αυτό που ενδεχοµένως δεν γνωρίζει ο 
υπουργός, αφού ούτε οι απεργοί το προβάλλουν στα ψηφίσµατά τους, κακώς - κάκιστα, ούτε, 
βεβαίως, το έθιξε η πολλαπλώς υπόλογη διοίκηση της ΕΣΗΕΑ, είναι ότι έτσι παρατείνεται 
και µια αθλιότητα: Οι δηµοτικοί ραδιοσταθµοί παρέχουν θαλπωρή και σε αργόσχολους, 
αργόµισθους και πολυθεσίτες, αφού οι δήµοι κυριαρχούνται από «ιδιοτελή κυνισµό» και 
κάθε δηµοτική παράταξη, απλοελληνικά, βολεύει τους δικούς της... Ο διευθυντής του 
«Αθήνα 9,84» Γ. Πολίτης παρουσίασε εσχάτως στη διοίκηση της ΕΣΗΕΑ το µισθολόγιο του 
οικονοµικά χρεωκοπηµένου ραδιοσταθµού µε ...218 (!) µισθοδοτουµένους, ζωή να ‘χουν. 
Και ζήτησε να του επιτρέψει η συνδικαλιστική οργάνωση να διώξει τους αργόµισθους 
και τους µε πολλαπλή απασχόληση (ανάµεσά τους και αστέρες της τηλοψίας) µπας και 
διασωθούν οι πραγµατικοί βιοπαλαιστές.Την απάντηση φέρεται να έδωσε αποσβολωτικά 
ο α’ αντιπρόεδρος ∆. Τσαλαπάτης: Η ΕΣΗΕΑ δεν είναι δυνατόν να συναινέσει σε απολύσεις 
δηµοσιογράφων! (...) Το άλλο αίτηµα - και δεύτερο χαρακτηριστικό δείγµα συντεχνιακής 
νοοτροπίας. Με στόµφο, που ήταν για γέλια, αν δεν προκαλούσε θλίψη: Ότι οι δηµοσιογράφοι 
που εργάζονται στις Γενικές Γραµµατείες Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, µε τη βοήθεια της 
ΕΣΗΕΑ, θα συνεχίσουν να αντιδρούν αγωνιστικά στην επιχειρούµενη χειραγώγηση της 
ενηµέρωσης µε τη συρρίκνωση των θέσεων εργασίας και την υποκατάστασή τους «από 
ιεραρχικά εξαρτώµενους δηµοσίους υπαλλήλους». Και ότι -όπως τονίζεται και στη σχετική 
ανακοίνωση- «σε µια εποχή που διακυβεύονται υψηλής σηµασίας εθνικά συµφέροντα 
(...) η εσωτερική και εξωτερική ενηµέρωση για τα κρίσιµα εθνικά θέµατα επιχειρείται 
να παραδοθεί όχι στους γνώστες του αντικειµένου, δηµοσιογράφους, αλλά σε δηµοσίους 
υπαλλήλους...». Χαµογελαστός ο Πρ. Παυλόπουλος τους έκοψε απότοµα τον βήχα κάπως 
έτσι: «Σιγά, ρε παιδιά, µεταξύ µας είµαστε. Μια τάξη πάµε να βάλουµε για να λειτουργούµε 
στοιχειωδώς αξιοκρατικά. Με τα εθνικά θέµατα να ασχολούνται ειδικοί µελετητές. Κι όσοι 
υπηρετούν στις πρεσβείες µας ή υποδέχονται εδώ ξένους δηµοσιογράφους να ψελλίζουν 
τουλάχιστον δυο-τρεις λέξεις αγγλικά...». ∆εν τους είπε ορθά-κοφτά ότι δεν είναι δουλειά 
δηµοσιογραφική η απασχόληση στην πρώην Γεν. Γραµµατεία Τύπου, που ανδρώθηκε επί 
χούντας και παραµένει έκτοτε προπαγανδιστικός µηχανισµός κάθε κυβέρνησης. Ούτε 
βεβαίως στα γραφεία Τύπου. Για θέσεις υπαλληλικές πρόκειται. Για εξαγορά κι εκµαυλισµό 
των δηµοσιογράφων από τις κυβερνήσεις.»

Με µάτια δακρυσµένα βλέπεις καλύτερα
   Θαυµάσιο πρόσφατο κείµενο του Μάνου Στεφανίδη από το ∆ιαδίκτυο:
«Με τα µάτια βουρκωµένα βλέπεις τον κόσµο καθαρότερα. Με τα µάτια κλειστά βλέπεις 
τον κόσµο όπως τον θες. Με τα µάτια ενός παιδιού βλέπεις πόσα πρέπει ν’ αλλάξεις στον 
κόσµο. Αρχισε λοιπόν τώρα, έχοντας τα µάτια σου ορθάνοιχτα. Γιατί υπάρχουν φορές που 
απαιτείται γενναιότητα για να κρατάς τα µάτια σου ανοιχτά, ενώ είναι τόσο εύκολο να 
τα κλείνεις. Γύρω σου διεσταλµένα µάτια κατοπτεύουν το τίποτε, ενώ απέναντί σου, στο 
µισοσκότεινο δωµάτιο, ένα γυάλινο µάτι, η τηλεόραση, σε παραµονεύει υποκαθιστώντας 
βασικές σου λειτουργίες, µε πρώτη την όραση, και βασικότερα δικαιώµατα, µε πρώτο 
το λόγο. Η διαµάχη ανάµεσα σε µιαν εκµαυλιστική εικόνα και σε έναν ορθό λόγο που 
χειµάζεται είναι ένα εκ του πονηρού ψευδοδίληµµα. Η εννοηµατωµένη, η συχνά µατωµένη 
εικόνα, το οπτικό κείµενο του κόσµου, είναι κι αυτή ένας λόγος, µε άλλα όµως λόγια που 
απλώς δεν χωράει στη διαστροφική ίριδα του γυάλινου µατιού. Κατ’ ουσίαν αυτό που 
∆ΕΝ έχει η τηλεόραση είναι ο χρόνος. Ετσι καθώς κατασπαταλιέται και κατατεµαχίζεται 
σε άπειρα ζάπινγκ που δεν υπονοούν κάτι το άτµητο αλλά υφαίνουν µε κοµπασµό το 
κενό. Επειτα όλα γίνονται πολύ εύκολα, καθώς τα µάτια, έχοντας ξεχάσει να κοιτάζουν, 
απλώς βλέπουν... Σκεφτείτε λίγο: Με την τηλεόραση επιστρέφουµε στη δισδιάστατη 
αναπαράσταση του Μεσαίωνα. Εκεί, όµως, η αβαθής επιφάνεια λειτουργούσε ως συνειδητή 
σύµβαση για ν’ αποδοθεί το α-διάστατο, το υπερβατικό, καθώς η εικόνα εκπροσωπούσε 
το θείο σε ένα θεϊκό χώρο. Το Βυζάντιο και κατ’ ακολουθίαν η γοτθική τέχνη αυτήν την 
κοινή συνεκδοχή εκφράζουν. ∆εν υποκαθιστούν το φυσικό κόσµο αλλά τον υπερβαίνουν· 
δεν προσοµοιώνουν την πραγµατικότητα αλλά παραπέµπουν σε µιαν υπερπραγµατικότητα 
όπως οι σουρεαλιστές. Το ιερό υποστασιοποιείται αλλά δεν εκκοσµικεύεται. Αντίθετα, 
στην τηλεόραση το ψευδεπίγραφο δηλώνεται ως πραγµατικότητα και η εκκοσµίκευση 
ιεροποιείται. Ολο το έωλό της επιχείρηµα συµποσούται στη σκέψη-φυλακή πως εκεί, στη 
γυάλινη φυλακή, συµβαίνουν όλα και ό,τι βρίσκεται εκτός της δεν υπάρχει. Η µεταφυσική 
τής τηλεόρασης στηρίζεται στον πιο αξιοθρήνητο βολονταρισµό της αγοράς, αφού 
και η «είδηση» ακόµη υπάρχει ή εξαφανίζεται, αναδύεται ή καραδοκεί ανάλογα µε τα 
καπρίτσια του διαφηµιζόµενου προϊόντος. Πρόκειται για τη µαγική στιγµή που η φτερωτή 
σερβιέτα θα καταπιεί το µοναδικό δευτερόλεπτο του πέναλτι που χάθηκε. Θα το δούµε 
βέβαια σε replay, προσποιούµενοι ένα αλυσιτελές «εδώ και τώρα». Στην πράξη, όµως, 
όλη η τηλεόραση είναι µια επανάληψη... Στην τηλεόραση όλοι θα ήθελαν λίγο χρόνο 
περισσότερο για να ολοκληρώσουν. Τελικά όµως δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει κανείς. 
Αφήστε που οι «βεντέτες» αδυνατούν να ολοκληρώσουν γενικά. Ετσι, το πένθος παραµένει 
αδικαίωτο και άκλαυτο, ενώ ο κλαυσίγελως βλάσφηµα παραµονεύει. Κλείστε λοιπόν την 
τηλεόραση! Τι περιµένετε να δείτε - πολέµους, φρίκη, δυστυχήµατα, απάτες, κοπετούς, 
µνήµατα και γελοίους ανάµεσα σε διαφηµίσεις; Γιατί αυτό είναι η τηλεόραση. Μια χύτρα 
στην οποία βράζουν, ανεξαιρέτως και δηµοκρατικά, δίκαιοι και άδικοι. Κατά τ’ άλλα, η ζωή 
συνεχίζεται... Ερήµην τους.»
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Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς

Ὅλα δείχνουν ὅτι ὁ Eric Holder Jr., πού 
προήχθη στίς µέρες τοῦ κοπροΚλίντον, 

προαλείφεται 
γιά ὑπουργός 
∆ικαιοσύνης 
τοῦ Ὀµπάµα. 
Πολλοί θυ-
µήθηκαν τήν 
συγκατάθεσή 
του στήν 
π ρ ό σ τ υ χ η 
ἀ π ο ν ο µ ή 
χάριτος στόν 
Μάρκ Ρίτς, 
τόν µαφιόζο - 
χρηµατοδότη 

τοῦ σαξοφωνίστα, καί τοῦ ὁποίου τήν 
καταγωγή δέν θυµίζουµε γιά νά µήν µᾶς 
κατηγοροῦν γιά ἀντισηµίτες. Ἐλάχιστοι 
ὅµως θυµήθηκαν τόν ρόλο τοῦ ἔγχρω-
µου ἀξιωµατούχου στή βρώµικη χρηµα-
τοδότηση τῶν Κολοµβιανῶν παραστρα-
τιωτικῶν ὁµάδων (AUC) ἀπό τήν πολυ 
εθνική Chiquita Brands International. 

Εἶναι ἡ ὑπόθεση τοῦ 2003 µέ τόν 
ἐξοπλισµό τῶν AUC (στίς ΗΠΑ εἶναι 
ἐπισήµως καταχωρηµένοι ὡς τροµο-
κρατική ὀργάνωση) µέ Νικαραγουανά 
Καλάσνικωφ ἀπό τήν θυγατρική Banadex 
τῆς προαναφερθείσης µπανανοεταιρείας. 
Τά χρήµατα δίνονταν ὑποτίθεται γιά 
παροχή (ἐκβιαστικά) ἀσφάλειας - τώρα 
ἄν κατέληγαν νά πληρώνουν σφαῖρες 
πού σκότωσαν 4.000 ἀγρότες αὐτό ἦταν 
«ἄλλο θέµα». Ἡ Τσικίτα καταδικάστηκε 
σέ 25 ἑκ. δολάρια πρόστιµο ἀλλά κανένας 
δέν µπῆκε φυλακή. Τό ζήτηµα εἶναι ὅτι 
οἱ οἰκογένειες 173 δολοφονηµένων 
πού ἐνάγουν τήν Τσικίτα πιστεύουν ὅτι 
τά χρήµατα δόθηκαν ἀκριβῶς γιά τή 
δηµιουργία τῶν ἔνοπλων τροµοκρατικῶν 
ὁµάδων, οἱ ὁποῖες χρησιµοποιήθηκαν 
ἀναλόγως κι ἀπό ἄλλους ὁµίλους µέ 
παρουσία στήν Κολοµβία (Coca Cola, 
BP, Drummond Corporation). Ἄν τώρα 
ὁ δικηγόρος τῆς Τσικίτα γίνει ὑπουργός 
∆ικαιοσύνης, πῶς συνάδει αὐτό µέ τίς 
ἐλπίδες πού ἐπενδύονται στόν Ὀµπάµα;

Ἄλλη µία κακή/κλιντονική ἐπιλογή τοῦ Ὀµπάµα

Πορτοκαλὶ 
πολεµοκάπηλα 
λαµόγια
 

Οἱ οὐκρανικὲς Ἀρχὲς µαταίωσαν πρό 
ἡµερῶν τὴν προβολὴ τῆς ταινίας - 
ντοκυµαντὲρ «Πόλεµος 080808. Ἱστορία 
προδοσίας». Ἡ ταινία ἔχει γυριστεῖ ἀπὸ 
τὸν Ρῶσο σκηνοθέτη Ἀλεξέι Ἀκίµωφ, κι 
ἐπρόκειτο νὰ προβληθεῖ στὸ ξενοδοχεῖο 
τοῦ  Κιέβου «Χαγιάτ». Τὸ θέµα της 
εἶναι ἡ καλοκαιρινὴ ἐπιδροµὴ τῆς 
Γεωργίας στὴ Νότια Ὀσετία καὶ τὸ φὶλµ 
βασίστηκε σὲ πραγµατικὰ στιγµιότυπα, 
καταθέσεις αὐτοπτῶν µαρτύρων καὶ σὲ 
ἐπίσηµα ἔγγραφα. Ὡστόσο ἡ προβολὴ 
µαταιώθηκε ὅταν παρουσιάστηκε στοὺς 
βουλευτὲς καὶ τοὺς ἐκπροσώπους τῆς 
κοινῆς γνώµης ποὺ εἶχαν συγκεντρωθεῖ 
γιὰ νὰ παρακολουθήσουν τὴν ταινία, 
ἐπιστολὴ τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς Ὑπηρεσίας 

Ἀσφαλείας Οὐκρανίας, µὲ τὸν ἰσχυρισµὸ 
ὅτι ἡ παρουσίαση τῆς ταινίας «ἴσως 
προκαλέσει ἐπιθετικὲς ἐκδηλώσεις τῆς 
νεολαίας»! 
Πέρα ἀπὸ τὸ ἀπίστευτο σκηνικό, ποὺ 
θυµίζει ὁλοκληρωτισµοὺς ἄλλων ἐπο- 

χῶν, ἀξιοσηµείωτο εἶναι τὸ 
κίνητρο τῶν κρατούντων 
ποὺ ἀπαγόρευσαν τὴν 
προβολή: ∆ὲν εἶναι µόνο 
ἡ διαφορετικὴ ἄποψη γιὰ 
ὅσα γίνανε στὸν Καύκασο 
τὸν περασµένο Αὔγουστο 
ἀλλὰ καὶ ὁ ὕποπτος ρόλος 
τοῦ Οὐκρανοῦ Προέδρου: 

Ὁ Γιούσενκο ὄχι ἁπλῶς ἐξόπλισε 
τοὺς ἐπιτιθέµενους ἀλλὰ καὶ φαίνεται 
ὅτι δηµιούργησε ἕνα κύκλωµα ποὺ 
ἐπωφελήθηκε τῆς πώλησης τῶν 
ὅπλων στὸν Σαακασβίλι. Σήµερα µὲ τὴ 
διερεύνηση αὐτῆς τῆς ὑπόθεσης ἀσχο- 
λεῖται εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς οὐκρανικῆς 
Βουλῆς καὶ ὁ ἐπικεφαλῆς της, βουλευ-
τὴς Βαλέρι Κονοβαλιοὺκ, θεωρεῖ ὅτι ὁ 
πρόεδρος Γιούσενκο καὶ κάποιοι κοντι- 
νοί του ἄνθρωποι καταχράστηκαν τὰ 
χρήµατα ἀπὸ τὴν πώληση τῶν ὅπλων.
Προφανῶς τελειώσανε τὰ ψέµµατα καὶ 
γιὰ τὸν Γιούσενκο καί γιὰ τὴν ∆ύση 
πού πόνταρε σ’ αὐτόν γιὰ ἀπόσπαση 
τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὴ ρωσική σφαῖρα 
ἐπιρροῆς. 

Ἡ τροµοκρατική ἐπίθεση στά ξενοδοχεῖα τῆς ἰνδικῆς πόλης Μουµπάι (πρώην 
Βοµβάη) δέν ἦταν κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ. Παρόµοιες αἱµατηρές ἐνέργειες γίνανε 
κι ἄλλες σχετικά πρόσφατα (ἀκόµη καί 
κατά τοῦ ἰνδικοῦ Κοινοβουλίου στό Νέο 
Δελχί!), ὄχι ὅµως µέ τόσα θύµατα. Ἡ αἰτία 
εἶναι κυρίως ἡ ἰνδοπακιστανική διαµάχη 
γιά τό Κασµίρ, πού βρίσκεται ἐντός 
τῆς ἰνδικῆς ἐπικράτειας ἀλλά διαθέτει ἰσχυρό αὐτονοµιστικό κίνηµα πού 
ἀντέχει στόν χρόνο. Οἱ ὑποψίες καί οἱ ἔµµεσες κατηγορίες γιά τίς πολύνεκρες 
ἐπιθέσεις εἶναι βεβαίως στραµµένες κατά τοῦ Πακιστάν, εἴτε γιατί δέν 
λειτούργησε ἀποτρεπτικά ἔναντι τῶν τροµοκρατῶν πού ἐπιχείρησαν 
ἀπό τό Καράτσι εἴτε γιατί (ἀφήνεται νά ἐννοηθεῖ ὅτι) τούς ἔκανε πλάτες. 
Φυσικά δέν ἀποκλείεται νά εἶναι κι ἔτσι, ὅµως εἰδικά τό δεύτερο ἐνδεχόµενο 
δείχνει ἐξαιρετικά ἀπίθανο. Εἶναι δυνατόν νά ὑποστηριζόταν τέτοια 
ἐνέργεια σ’ αὐτήν τή συγκυρία, ὅπου ἀφενός ἡ συνεργασία Ἰνδίας - ΗΠΑ 
ἐνισχύεται (γράφαµε πρό 15νθηµέρου) κι ἀφετέρου ἡ ἀποσταθεροποίηση 
τοῦ Πακιστάν γίνεται ὁλοένα καί πιό ὁρατή; Τί στόχο εἶχαν οἱ δράστες ὅταν 
ἡ χώρα τους τείνει χείρα φιλίας στό Δελχί; Τώρα µάλιστα πού µετά τίς 
ἀµερικανικές ἐπιθέσεις στό ἔδαφος τοῦ Πακιστάν ἦρθε κι ὁ νέος πρόεδρος 
τῶν ΗΠΑ νά τό κατονοµάσει ὡς «πρόβληµα» τῆς περιοχῆς; Πῶς νά µήν 
κάνει κανείς σκέψεις γιά προβοκάτσια καί παραλληλισµούς µέ τό - πολύ 
ἐντυπωσιακότερο, εἶναι ἀλήθεια - τροµοσώου τῶν Δίδυµων Πύργων;

Η ΙΝΔΙΚΗ 11η 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ



Εἴχαµε γράψει γιά τήν ἀπόφαση τῆς 
Μεγαλειοτάτης Ἐλισάβετ νά ἀπονείµει 
τόν τίτλο τοῦ «σέρ» στόν Σιµόν Πέρες, 
νῦν πρόεδρο τοῦ Ἰσραήλ. Κανονίστηκε 
λοιπόν τώρα πού ὁ τελευταῖος πῆγε 
στήν Ἀλβιώνα νά τοῦ δώσουν καί 
κανένα πνευµατικό µπιχλιµπίδι ἀπό 
τήν Ὀξφόρδη νά καµαρώνει. Εὐτυχῶς 
ὅµως οἱ φοιτητές δέν κοιµοῦνται ὅλοι 
καί ἔφαγε κάµποσο κράξιµο, ἀκόµα 

καί µέσα στήν αἴθουσα τελετῶν: Ἀπό νοτιοαφρικανούς πού θύµισαν 
τόν προσωπικό του ρόλο στόν ἐξοπλισµό τοῦ Ἀπαρτχάιντ τόν καιρό τοῦ 
διεθνοῦς ἐµπάργκο. ἀπό Λιβανέζους γιά τή σφαγή 102 ἀµάχων  στήν Κανά 
τό 1996 (ἦταν πρωθυπουργός). ἀπό Παλαιστίνιους γιά τόν συνεχιζόµενο 
ἀποκλεισµό τῆς Γάζας. Ἔφυγε ἀπό τήν αἴθουσα συνοδευόµενος ἀπό 
γιουχαΐσµατα καί κραυγές «ἐγκληµατία πολέµου!»...
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Ἐκκλησίες καί Ἀδερφᾶτο
Στίς 4 Noεµβρίου στήν Καλιφόρνια, ταυτόχρονα µέ τίς προεδρικές ἐκλογές, 

ἀπορρίφθηκε µέ δηµοψήφισµα ἡ πρόσφατη ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου ∆ικαστηρίου 
τῆς Πολιτείας γιά νοµιµοποίηση τῶν γάµων µεταξύ ὁµοφυλόφιλων. Ὁ 

ἐπαναπροσδιορισµός τοῦ γάµου ὡς 
ἕνωση ἄντρα καί γυναίκας ἔβγαλε 
τίς (πολυάριθµες στήν πολιτεία) 
ὁµοφυλοφιλικές κοινότητες ἀπό 
τά ροῦχα τους - κι ἐκτός παντός 

ἐλέγχου. Ἡ µαχητική πορεία 2.500 
ἀτόµων (σέ ὁµόφυλα ζευγάρια), µέ 
χυδαῖα συνθήµατα καί ἀηδιαστικά 

πλακάτ, κατέληξε σέ πολιορκίες 
ἐκκλησιῶν. µάλιστα περικύκλωσαν 

τόν ναό τῶν Μορµόνων, 
ἀνέβηκαν στούς τοίχους του καί φώναξαν ὅ,τι πιό πρόστυχο µπόρεσαν γιά νά 

προκαλέσουν τούς πιστούς (καθώς θεωροῦν τίς θρησκευτικές κοινότητες, ίδίως 
τῶν Μαύρων καί τῶν Λατίνων ὑπεύθυνες γιά τό ἀποτέλεσµα, ἀφοῦ οἱ ἔγχρωµοι 

καταψήφισαν σέ ποσοστό 70%). Φτάσανε µάλιστα νά στέλνουν ψεύτικες «ἐπιστολές 
ἄνθρακα» στίς συγκεκριµένες ἐκκλησίες! Τώρα τό θέµα ξαναγυρίζει στό Ἀνώτατο 
∆ικαστήριο τῆς Καλιφόρνιας καί ἡ πίεση ἀπό τό ἀδερφᾶτο ἀναµένεται να ἐνταθεῖ. 
Χαρακτηριστικό εἶναι τό γεγονός ὅτι ὅσο οἱ καταστρεπτικές πυρκαγιές κατέκαιαν 
δεκάδες σπίτια στήν Πόλη τῶν Ἀγγέλων, καί τά φλεγόµενα ἀποκαΐδια ἔπεφταν σέ 

µέγεθος πορτοκαλιοῦ παντοῦ, ὁ δήµαρχός της Antonio Villaraigosa ἐξέφραζε στούς 
ὁµοφυλόφιλους τήν κατανόησή του γιά τά αἰτήµατά τους! 

(Θυµίζει Σόδοµα καί Γόµµορα;...)
Πάντως ὅποιος θεωρεῖ ὅτι αὐτά ἀφοροῦν µόνο τήν Ἀµερική κι ὄχι ἐµᾶς, γελιέται. 
Τά κακά µαντάτα ἔρχονται µέσῳ Φινλανδίας, ὅπου ὁ (ὀρθόδοξος) Ἀρχιεπίσκοπος 
Λέων µέ συνέντευξή του στήν ἐφηµερίδα τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας “Kotimaa” 

(13/11/08) δηλώνει: “Ὅποιος εἶναι ἐγγεγραµένος ὡς ζευγάρι µὲ ἄτοµο τοῦ ἰδίου 
φύλου, δὲν µπορεῖ νὰ ἐνταχθεῖ στὶς τάξεις τῆς ἱερωσύνης. Ἀλλὰ γιὰ τοὺς λαϊκοὺς 

συνεργάτες καὶ ἐργαζόµενους δὲν θέτουµε τὰ ἴδια κριτήρια.” Χαρακτηριστικὸ εἶναι 
ὅτι ὁ πρόεδρος τοῦ Οἰκουµενιστικοῦ Κέντρου τῆς Φινλανδίας καί ὀρθόδοξος 

ἱερέας Heikki Huttunen, εἶναι συνιδρυτὴς τῆς Ὁµοφυλοφιλικῆς Οἰκουµενιστικῆς 
Χριστιανικῆς Ἕνωσης, µὲ σκοπὸ τὴν πλήρη ἀποδοχὴ τοῦ ὁµοφυλοφιλικοῦ 

“γάµου” καὶ τῆς ὁµοφυλοφιλίας ἀπὸ τὶς Χριστιανικὲς Ἐκκλησίες καὶ τὴν κοινωνία 
- συµµετέχει καὶ διοργανώνει µάλιστα παρελάσεις ὁµοφυλοφίλων gay pride, ἐνῷ 

προσφάτως χοροστάτησε καὶ σὲ Λουθηρανικὴ Θεία Λειτουργία γιὰ ὁµοφυλόφιλους!

   Ἡ διαδικτυακή διεύθυνση www.
europeana.eu δέν εἶναι µία ἀκόµη 
ἐνδιαφέρουσα διεύθυνση. Ὁδηγεῖ στήν 

µεγαλύτερη ψηφιακή πρωτοβουλία 
τοῦ κόσµου, στόν χῶρο πού γεννήθηκε 
µετά ἀπό προσπάθειες 16 µηνῶν καί 
ὅπου φιλοξενοῦνται οἱ εὐρωπαϊκοί 
πολιτιστικοί θησαυροί σέ 23 
εὐρωπαϊκές γλῶσσες! Μουσικά ἔργα, 
πίνακες ζωγραφικῆς, βιβλία, ταινίες, 
ἐφηµερίδες, χάρτες, χειρόγραφα, 
ἀρχεῖα κτλ ἐκτίθενται καί 
ἀναλύονται γιά κάθε ἐπισκέπτη, ἀπό 
τίς 20 Νοεµβρίου πού ἔγινε ἡ ἀρχή. 
Ἤ µᾶλλον, γιά νά ἀκριβολογοῦµε, 
ΔΕΝ ἐκτίθενται µέχρι τά µέσα τοῦ 
Δεκέµβρη, γιατί ἡ σελίδα δέχθηκε µέσα 

σέ µία ὥρα 10.000.000 «χτυπήµατα» καί  
κατέρρευσε! Ἔτσι, ἑτοιµάζεται τώρα 
νέα, ἀνθεκτικότερη  µορφή πού θά 
ἀντέχει τό ἐνδιαφέρον τῶν ἀµέτρητων 
ἐπισκεπτῶν γιά τά 2.000.000 
ἐκθέµατα τοῦ καταπληκτικοῦ αὐτοῦ 
ψηφιακοῦ µουσείου (ὁ σχεδιασµός 
εἶναι µέχρι τό 2010 νά τριπλασιαστεῖ 
τό καταχωρηµένο ὑλικό). Ἡ 
πρωτοβουλία αὐτή ξεκίνησε µετά τήν 
ἐπιτυχία τῆς ψηφιακῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Βιβλιοθήκης καί εἶναι µία ἀπόπειρα 
νά γίνει εὔκολα προσβάσιµο (µέ νέες 
φόρµες ἀναζητήσεων) ὅλο αὐτό τό 
ὑλικό πού ἔχει µέν ἤδη ψηφιοποιηθεῖ 
ἀλλά εἶναι δύσκολο νά ἐντοπισθεῖ 
διάσπαρτο ὅπως εἶναι - ἐννοεῖται ὅτι 
χρειάζεται ἡ συναίνεση / συνεργασία 
τῶν Μουσείων καί τῶν Βιβλιοθηκῶν 
πού θά προσφέρουν τό ὑλικό στήν Eu-
ropeana. 
Ἐµεῖς θά περιµένουµε λίγες µέρες 
ἀκόµη καί βεβαίως εὐελπιστοῦµε ὅλοι 
οἱ σχετικοί φορεῖς τῆς χώρας µας νά 
ἐπικοινωνήσουν µέ τούς ἁρµόδιους 
γιά τήν προβολή καί τῆς δικῆς µας 
πολιτιστικῆς µαρτυρίας.

Ὁ Εὐρωπαϊκός Πολιτισµός στό Διαδίκτυο

Τὸ κλαψοµούνικο ὑφάκι ἔπαψε νά πείθει...

Κυπριακά μαθήματα 

Ἡ πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ Κύπριου Προέδρου Χριστόφια στὴ Μόσχα ἀπέφερε τὴν 
πρώτη στὴν ἱστορία τῶν διμερῶν σχέσεων Κοινὴ Διακήρυξη γιὰ τὴν περαιτέρω 
ἐμβάθυνση τῶν σχέσεων φιλίας καὶ πολυμεροῦς συνεργασίας μεταξὺ τῆς Κυπριακῆς 
Δημοκρατίας καὶ τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας. Μὲ τὸ πέρας τῶν συνομιλιῶν, ποὺ 
ξεπέρασαν συνολικὰ τὶς δυόμιση ὧρες, ὑπεγράφησαν ἄλλες ἑπτὰ συμφωνίες καὶ 
μνημόνια: Συμφωνία γιὰ συνεργασία στοὺς τομεῖς τῆς Ὑγείας καὶ τῆς Ἰατρικῆς 
Ἐπιστήμης, πρόγραμμα κοινῆς δράσης στὸν τομέα τοῦ τουρισμοῦ καὶ μνημόνιο 
συνεργασίας στὸν τομέα τῆς Δικαιοσύνης. Ὑπεγράφησαν, ἐπίσης, μνημόνιο 
Συναντίληψης μεταξὺ τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Ὑπηρεσίας Χρηματικῶν Ἀγορῶν τῆς 
Ρωσίας καὶ τῆς Ἐπιτροπῆς Κεφαλαιαγορᾶς τῆς Κύπρου, Μνημόνια Συνεργασίας 
μεταξὺ τῆς ρωσικῆς Τράπεζας «Uniastrum» καὶ τῆς Τράπεζας Κύπρου καὶ μεταξὺ τῆς 
Τράπεζας VTB καὶ τοῦ Χρηματιστηρίου Ἀξιῶν τῆς Κύπρου, καθὼς καὶ ἀνανεωμένη 
Συμφωνία μεταξὺ τῶν εἰδησεογραφικῶν πρακτορείων ΙΤΑΡ-ΤΑΣΣ καὶ ΚΥΠΕ. 
Ἂν ὅλα αὐτὰ προστεθοῦν στὶς ἀνέκαθεν ἄριστες ρωσοκυπριακές σχέσεις, ἤδη ἀπὸ τὰ 
χρόνια τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης, ἀντιλαμβάνεται κανεὶς ὅτι ὅταν μίλησε ὁ Χριστόφιας 
γιὰ «στενές σχέσεις ἀλληλοκατανόησης καὶ συνεργασίας», ποὺ ἀποτελοῦν «ὑπόδειγμα 
σχέσεων μεταξὺ κρατῶν», δὲν ὑπερέβαλε καθόλου. Τὸ ἔχει ἀποδείξει ἡ ἱστορία 
διαχρονικά καί δὲν εἶναι διόλου περίεργο. Τὸ περίεργο εἶναι ὅτι ὁ μητροπολιτικός 
ἑλληνισμός δὲν ἔχει ἀποκαταστήσει τέτοιες σχέσεις μὲ τὴ Ρωσία. Ναί μέν ἡ ἔνταξη 
στό δυτικό στρατόπεδο τά χρόνια τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου (μὰ καί ἡ ἴδια ἡ ἵδρυση τοῦ 
νεοελληνικοῦ κράτους ὡς ἀγγλικοῦ προτεκτοράτου) ἀποτελεῖ τὴν προφανὴ αἰτία, 
ὅμως κλείνουμε ὁσονούπω δυὸ δεκαετίες ἀπό τὸ τέλος τοῦ διπολισμοῦ. πότε θὰ 
ἀποκατασταθεῖ μία σχέση τέτοια ποὺ νὰ ἀνταποκρίνεται στοὺς ἱστορικοὺς δεσμοὺς 
τῶν δύο λαῶν καὶ στὴν ἐκτεταμένη ταύτιση τῶν συμφερόντων τους; Διαθέτει ἄραγε 
σήμερα ἡ Ἑλλάδα μία τέτοια σχέση*, σὰν αὐτὴν ποὺ οἰκοδόμησε ὁ Μακάριος καὶ 
διατηρεῖται ἀκόμη, ὁλοένα ἰσχυροποιούμενη; Ἄς μάθει κάτι ἡ μάνα ἀπό τήν κόρη, δέν 
εἶναι ντροπή, ντροπὴ εἶναι νὰ παραμένει ἀνεπίδεκτη μαθήσεως...

* Καλή καί ἡ ἀνάπτυξη τῶν σχέσεων μέ τούς Κινέζους, ἀλλά ἄν δέν τούς πουλούσαμε τά πιό 

καίρια λιμάνια μας θά μποροῦσε νά ἐπιτευχθεῖ; Ἤ μήπως τελικά μόνο δίνοντας ἀντιπαροχή τό 

προνομιοῦχο μας οἰκόπεδο - ἄλλοτε στόν ἕναν κι ἄλλοτε στόν ἄλλον μουστερή - μποροῦμε νά 

γλυτώσουμε τήν ἀνέχεια; 

Οἱ κακοί Σκανδιναβοί 

Τί εἰκόνα ἔχετε γιά τίς σκανδιναβικές 
χῶρες; Θετική; Χά! Λοιπόν εἶστε 
πίσω ἀπό τά γαϊδούρια, καί καλά 
πού διαβάζετε «Ἀντιφωνητή», µπάς 
καί περάσετε κάποτε µπροστά 
τους. Μόνο σέ µᾶς λοιπόν θά 
πληροφορηθεῖτε ὅτι πρό ἡµερῶν 
διοργανώθηκε στήν Ἱερουσαλήµ 
ἀπό τό Κέντρο Σιµόν Βίζενταλ καί τό 
Κέντρο Δηµοσίων Ὑποθέσεων ἕνα 
ἀγγλόφωνο συµπόσιο, µέ ἀφορµή 
τήν κυκλοφορία τοῦ βιβλίου «Πίσω 
ἀπό τήν Ἀνθρωπιστική Μάσκα», 
στό ὁποῖο συζητήθηκε ὁ ρατσισµός, 
ὁ ἀντισηµιτισµός καί τό µῖσος κατά 
τοῦ Ἰσραήλ πού καλλιεργοῦνται 
στίς Σκανδιναβικές χῶρες!
Ποιός ἐκπόνησε αὐτό τό πνευµα-
τικό δηµιούργηµα, λέτε; Κανένα 
φασιστοειδές τύπου Γκολντστάιν, 
κάποιος ρουφιάνος µοσαντικοῦ 
Τύπου, κάποιο ἔνστολο κάθαρµα 
ἀπό κεῖνα πού ἔχουµε δεῖ νά σπᾶνε 
χέρια καί πόδια Παλαιστινίων 
κρατουµένων µέ πέτρες; Ὄχι. Δυό 
καθηγητές - µή χέσω - κι ἕνας 
διπλωµάτης! Ὁ «ἐπιζήσας» τοῦ 
«ὁλοκαυτώµατος» Μάνφρεντ Γκέρ-
στενφελντ πού τώρα ψωµίζεται ἀπό 
τόν ἀντιαντισηµιτισµό παριστά- 
νοντας τόν εἰδικό, ὁ ἀµερικανο- 
εβραῖος Ἐφραίµ Ζούρωφ πού 
διευθύνει τό Κέντρο Σιµόν Βίζενταλ 
στό Ἰσραήλ καί ὁ Ζβί Μάζελ, 
πρώην πρέσβης τοῦ σιωνιστικοῦ 
µορφώµατος στή Σουηδία.  
Στήν σεµνή ἐκδήλωση εἶχαν κληθεῖ 
καί οἱ πρέσβεις τῶν Σκανδιναβικῶν 
χωρῶν (ὁποῖο θράσσος!), πού 
φυσικά δέν πάτησαν τό πόδι 
τους, παρέστησαν ὅµως πέντε 
δηµοσιογράφοι. Ἔ, σέ κάποια φάση 

δέν ἄντεξαν οἱ ἄνθρωποι, πῶς νά 
κάθονται καί ν’ ἀκοῦνε παπαριές 
τοῦ τύπου «Ἡ Νορβηγία εἶναι ἡ πιό 
ἀντισηµιτική χώρα», «οἱ Σκανδιναβοί 
ἔχουν ἕναν ἀντεστραµµένο ρατσισµό 
πού βλέπει τούς Παλαιστίνιους καί 
ὅλους τούς µή λευκούς ὡς θύµατα», 
«δέν µπορεῖ κανείς νά κατηγορεῖ 
τό Ἰσραήλ γιά πράγµατα πού σέ 
ἄλλες χῶρες γίνονται ἀποδεκτά», 
«οἱ Ἰσραηλινοί εἶναι ἀνοικτοί στήν 
κριτική ὅταν δέν ὑποψιάζονται πίσω 
της τόν ἀντισηµιτισµό» κτλ κτλ; 
Βγῆκαν λοιπόν καί εἶπαν τά γνωστά 
αὐτονόητα, γιά τήν ποινικοποίηση 
κάθε κριτικῆς, γιά νά εἰσπράξουν 
τήν ἀποδοκιµασία τοῦ (λιγοστοῦ) 
κοινοῦ. 
Μόνο µία ἐπώνυµη φωνή ἀκούστηκε 
ὅλη κι ὅλη στά διεθνῆ ΜΜΕ γιά τό 
θέµα, ἀπό τόν πρώην πρωθυπουργό 

τῆς Νορβηγίας Kåre Willoch πού 
ἀνέλαβε νά ὑπερασπιστεῖ τήν τιµή 
τῆς χώρας του. Ὁ Βίλοκ (φωτό) 
µίλησε γιά τήν «παραδοσιακή 
τακτική ἐκτροπῆς πού στοχεύει στήν 
ἀπόσπαση τῆς προσοχῆς ἀπό τό πραγ-
µατικό πρόβληµα, τό ὁποῖο εἶναι ἡ 
τεκµηριωµένη καί ἀδιαφιλονίκητη 
καταπίεση τῶν Παλαιστινίων». Πῶς 
τό τόλµησε; Μά... ἐπειδή εἶναι στά 
81 του χρόνια, φυσικά! Τί νά πάθει 
ἀπό δῶ καί πέρα; Ὅ,τι καί ὁ Κάρτερ!
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ΜΑΧΗ  ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Του Τάσου Χατζηαναστασίου

... Όλοι καταλαβαίνουμε λοιπόν ποια είναι 
η μάχη που έχουμε να δώσουμε σήμερα στην 
Κύπρο. Και όλοι  καταλαβαίνουμε ποιες 
είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης που 
κινούνται όλο και πιο φανερά – δυστυχώς 
- στην αντίθετη κατεύθυνση.
Η περιλάλητη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
που προετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας 
έχει πολύ συγκεκριμένη στόχευση: να 
προετοιμάσει τη γενιά που θα αποδεχτεί τη 
λύση του Κυπριακού που θα υπαγορεύσουν 
οι Τούρκοι, οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι. 
Κανείς δεν αμφιβάλλει γι’ αυτό, ούτε και 
για το ότι η αλλαγή των βιβλίων ιστορίας 
θα γίνει με τη λογική της ίσης κατανομής 
ευθυνών στην ελληνική και τουρκική 
πλευρά για τη σημερινή κατάσταση και 
τη λογική της αποφυγής των αναφορών 
σε γεγονότα και καταστάσεις που έφεραν 
Έλληνες και Τούρκους σε αντιπαράθεση. 
Ακόμη περισσότερο θα αποφεύγεται πλέον 
η ανάδειξη της αγωνιστικής παράδοσης 
του ελληνισμού ενώ αντίθετα θα δίνεται 
ιδιαίτερη έμφαση στις λεγόμενες «σκοτεινές» 
πλευρές της ελληνικής ιστορίας που θα 
έρχονται ακριβώς να ακυρώσουν δια της 
ισοκυρίας που θα έλεγε και ο Ζουράρις τις 
ηρωικές στιγμές του αγώνα για ελευθερία 
και δικαιοσύνη. Έτσι φτάσαμε στο σημείο 
να απαξιώνεται ο παλλαϊκός λαϊκός 
ξεσηκωμός του ’55-’59 για την Ένωσιν 
επειδή η ΕΟΚΑ ανάμεσα στους εκατοντάδες 
ενόχους θα εκτελέσει και μερικούς αθώους. 
Με την ίδια λογική ισοκατανέμονται 
ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους οι 
ευθύνες για τη Μικρασιατική Καταστροφή 
αφού ο ξερριζωμός και οι σφαγές των 
Ελλήνων στην Ιωνία εξισώνονται με τις 
μεμονωμένες βιαιοπραγίες του ελληνικού 
στρατού σε βάρος Τούρκων αμάχων στη 
Μικρά Ασία.

Η μεταμοντέρνα αυτή μαθηματική 
αντίληψη να εξισώνεται το μεμονωμένο 
και περιστασιακό με το γενικευμένο και 
συστηματικό, το ατομικό έγκλημα με τη 
γενοκτονία και την εθνοκάθαρση δεν έχει 
άλλο στόχο παρά να απαξιώσει από τη 
μια μεριά την αγωνιστική παράδοση του 
ελληνισμού και να ενοχοποιήσει από την 
άλλη τους Έλληνες για την Ιστορία τους. 
Να τους καταστήσει συμπλεγματικούς και 
πρόθυμους να αποδεχθούν τη φυσιολογική 
τους τιμωρία: την υποταγή τους.
Διαβάζοντας τις διάφορες επιστολές 
των κυβερνητικών φερεφώνων αλλά και 
του ίδιου του Υπουργού στις εφημερίδες 
παρατηρεί κανείς ότι ακολουθούν την 
ίδια λογική: αρχίζουν απορώντας μύηση 
μου για τις αντιδράσεις στην εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση αφού αυτή δεν έχει ακόμη 
υλοποιηθεί και τα νέα βιβλία δεν έχουν 
εκδοθεί. Οι αντιδράσεις λοιπόν με βάση 
αυτή την λογική είτε δεν έχουν νόημα 
είτε είναι πολιτικά κατευθυνόμενες. 
Ωστόσο, στη συνέχεια των επιστολών τους 
επιβεβαιώνουν με τον πιο εύγλωττο τρόπο 
τις ανησυχίες όσων αντιδρούν: εκφράζουν 
την αγωνία τους να περάσει επιτέλους στη 
σχολική ιστορία η αντίληψη ότι την ευθύνη 
για τα γεγονότα του ́ 74 την φέρουν εξίσου η 
ελληνική και η τουρκική πλευρά. Όσο για τον 
Υπουργό, σε επιστολή του στον Φιλελεύθερο 
αναφέρει το εξής άκρως προοδευτικόν: ότι 
δεν ωφελεί να έχουν οι νέοι μας ως πρότυπα 
ήρωες νεκρούς έφηβους αλλά ανθρώπους 
επιτυχημένους σε όλους τους τομείς της 
ανθρώπινης δραστηριότητας. Σκέφτηκα με 
φρίκη λοιπόν ότι του χρόνου θα επιστρέψω 
στο σχολείο που πήγαινα και αντί για την 
προτομή του νεκρού έφηβου Παλληκαρίδη 
θα αντικρίσω την προτομή της ζωντανής 
έφηβης Καλομοίρας και του Ρονάλντο. 
Αλλά εκτός από τα λόγια, υπάρχουν και τα 
έργα: υπάρχει η εγκύκλιος για τον βασικό 
εκπαιδευτικό στόχο της φετινής χρονιάς 
αλλά και τα κείμενα που στάλθηκαν στους 
εκπαιδευτικούς που εντάσσονται σ’ αυτή τη 
λογική: την προετοιμασία της νέας γενιάς 

και της κυπριακής κοινωνίας γενικότερα 
προκειμένου να αποδεχτούν ένα σχέδιο 
λύσης του Κυπριακού όπως το Σχέδιο Ανάν 
ίσως και χειρότερο.
Το ερώτημα επομένως του τι επιτέλους 
επιδιώκει η εξουσία έχει ήδη απαντηθεί 
από την ίδια, με τη διαφορά ότι επιδιώκει 
να παρουσιάσει την μειονεξία ως αρετή 
και το απευκταίο, την εφαρμογή μιας 
κακής λύσης, ως επιθυμητό. Δύο είναι 
λοιπόν τα αναμενόμενα αποτελέσματα 
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και 
λειτουργούν συμπληρωματικά: η υποταγή 
και η αποβλάκωση. Για να γίνει αποδεχτό 
το ένα πρέπει να ισχύσει το άλλο. Οι στόχοι 
αυτοί ωστόσο σερβίρονται με το περιτύλιγμα 
της κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης και 
της άρνησης του σωβινισμού από τη μια και 
της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και της 
αντικειμενικότητας από την άλλη.
(...) Σ’ αυτούς τους στόχους όμως δεν 
συντελεί μόνο το εκπαιδευτικό σύστημα, 
αλλά μια σειρά από εξουσιαστικούς 
μηχανισμούς που αποικιοποιούν τη σκέψη 
και τον τρόπο ζωής μας καθιστώντας μας 
άβουλα και κατευθυνόμενα πλάσματα. 
Μ’ αυτή την έννοια πιο επικίνδυνη κι από 
την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι η 
κουλτούρα μαζικής κατανάλωσης και 
τηλεοπτικής αποβλάκωσης που δημιουργεί 
την ψευδαίσθηση ότι σκοπός της ζωής 
είναι η ολοένα και μεγαλύτερη συσσώρευση 
αγαθών και η επίδειξη πλούτου. Με λίγα 
λόγια ο πολιτισμός των Μακντόναλντς και 
του Μολ, τα καταναλωτικά δάνεια και το 
shopping therapy απειλούν παραπάνω κι 
από τις υπουργικές εγκυκλίους τον πολιτισμό 
και την κριτική μας σκέψη και φυσικά την 
αγωνιστική μας εγρήγορση.
  Και καλά, η πολιτική εξουσία εκπροσωπεί 
συγκεκριμένα συμφέροντα εντός και εκτός 
Κύπρου, τα οικονομικά συμφέροντα, το 
κεφάλαιο, δεν είχαν ποτέ πατρίδα ούτε ιερό 
και όσιο για να αποκτήσουν τώρα την εποχή 
της παγκοσμιοποίησης, οι διανοούμενοί 
μας όμως, οι πανεπιστημιακοί; Αυτοί 
γιατί παρουσιάζονται να στηρίζουν – 

συχνά μάλιστα με ιερό φανατισμό τύπου 
Ταλιμπάν – τις κυρίαρχες επιλογές, να 
στελεχώνουν τις διάφορες επιτροπές για 
την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και για την 
άλλη μεγάλη απάτη, την «επαναπροσέγγιση 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων»; Η 
απάντηση είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
της διανόησης, δεν ταυτίζει τα τελευταία 
χρόνια τα συμφέροντά της με αυτά της 
πλειοψηφίας του ελληνικού λαού σε Ελλάδα 
και Κύπρο, αλλά με αυτά των πολιτικών 
και οικονομικών ελίτ. Λειτουργεί επομένως 
ως φερέφωνο της εκάστοτε εξουσίας. 
Υπάρχουν ωστόσο κι αυτοί που με περισσή 
αφέλεια και άγνοια έχουν υιοθετήσει τις 
αρλουμπολογίες περί πολυπολιτισμικότητας 
της δυτικής διανόησης. Θεωρούν, δηλαδή, 
ότι αρνούμενοι την εθνική ταυτότητα 
καταπολεμούν τον εθνικισμό, τον σοβινισμό 
και το ρατσισμό, ενώ αντίθετα είναι ακριβώς 
με τη στάση τους που τον εκτρέφουν. 
Το σύμπλεγμα κατωτερότητας όλων 
αυτών απέναντι στη δήθεν προοδευτική 
Δύση, κάνει όλους αυτούς που ψελλίζουν 
σπασμένες σκέψεις από ξένες γλώσσες να 
αισθάνονται μειονεκτικά που στην Κύπρο 
είμαστε υποχρεωμένοι να αγωνιζόμαστε 
πρώτα και κύρια ενάντια στην κατοχή αντί 
για το δικαίωμα των ομοφυλόφιλων να 
παντρεύονται και να υιοθετούν παιδιά.
(...) Μιλάμε λοιπόν για έναν νέου τύπου 
πατριωτισμό που αντι – στέκεται ανάμεσα 
στη Σκύλλα του εθνομηδενισμού και της 
υποταγής και τη Χάρυβδη του εθνικισμού 
και του ρατσισμού. Μιλάμε για έναν 
πατριώτη που δεν αρκείται στο να ανεμίζει 
τη γαλανόλευκη και να διαδηλώνει κατά της 
Κατοχής, αλλά καθημερινά υπερασπίζεται 
τον τόπο του και καλλιεργεί την ελληνική 
παιδεία και τη γλώσσα του. Που αγωνίζεται 
να μάθουν τα παιδιά του σωστά ελληνικά 
και ιστορία και αγωνιά που η αποτυχία και 
στα δύο αυτά μαθήματα ξεπερνά το 50%. 
Που, αν θέλετε, αρνείται να παραγγέλνει τον 
καφέ του ή να επικοινωνεί με την τράπεζά 
του στα αγγλικά...
               «ΕΝΩΣΙΣ»,  τ. 10  (31/10/2008)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΑΡΡΑ

Από το Σάββατο 22/11, οι κάτοικοι του 
χωριού Νίβιτσα της ιστορικής επαρχίας 
Χειμάρρας, έχουν παρατήσει τα σπίτια τους 
και φυλάνε την γη τους στην περιοχή της 
Κακομαίας. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν 
όταν οχήματα και μηχανήματα της εταιρίας 
η οποία παρανόμως έχει λάβει άδεια 
ανέγερσης τουριστικού συγκροτήματος, 
προσπάθησαν να εισέλθουν στον χώρο 
και να ξεκινήσουν εργασίες. Οι κάτοικοι 
του χωριού συγκεντρώθηκαν και 
απέκλεισαν τον δρόμο με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθούν συμπλοκές αρχικά με τα 
όργανα της τάξης και έπειτα με τους άνδρες 
της ιδιωτικής ασφάλειας της εταιρίας. 
Σύμφωνα με καταγγελίες των τοπικών 
αρχόντων της περιοχής, οι υποτιθέμενοι 
«σεκιουριτάδες» είναι στο σύνολό τους 
πρώην κατάδικοι και καταζητούμενοι για 
ποινικά εγκλήματα. Οι συμπλοκές είχαν 
σαν αποτέλεσμα μικροτραυματισμούς 
ακόμη και ηλικιωμένων ανδρών και 
γυναικών καθώς και συλλήψεις 9 ατόμων 
από τα οποία τα 4 παραμένουν στα 
κρατητήρια. Ανάμεσα στους συλληφθέντες 
βρίσκεται και ο δημογέροντας του χωριού, 
Κλεομένης Μπαντζάρης. Οι εξελίξεις 
αυτές βρίσκουν τον πληθυσμό της 
ευρύτερης περιοχής ενωμένο και έτοιμο να 
προσέλθει στον ιερό αγώνα ενάντια στις 
μεθοδεύσεις. Είναι άλλωστε δεδομένο πως 
το πρόβλημα της Νίβιτσας είναι μόνο η 
αρχή ενός παράνομου σχεδίου κατασκευής 
τουριστικών συγκροτημάτων σε ολόκληρη 
την παραθαλάσσια περιοχή από την 

Νίβιτσα μέχρι την Παλάσα με παράλληλο 
εκτοπισμό των νόμιμων ιδιοκτητών.
Η Ένωση Χειμαρριωτών καταδικάζει 
τις πρακτικές του αλβανικού κράτους 
και παρακράτους και δηλώνει πως οι 
κινητοποιήσεις θα είναι συνεχείς και 
έντονες μέχρι να δικαιωθεί ο αγώνας, 
ενάντια στις μεθοδεύσεις που αποσκοπούν 
στην υφαρπαγή των περιουσιών της 
επαρχίας Χεμάρρας. 
Για ακόμη μία φορά ζητάμε από το 
αλβανικό κράτος να σεβαστεί τα ανθρώπινα 
δικαιώμτα και τους νόμους του. Ζητάμε 
από την ελληνική κυβέρνηση και σύσσωμο 
τον πολιτικό κόσμο της Ελλάδας να 
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την 
διαφύλαξη των δικαιωμάτων των Ελλήνων 
της Βορείου Ηπείρου και να αντιμετωπίσει 
τις αλβανικές μεθοδεύσεις. Ζητάμε από το 
ελληνικό Κοινοβούλιο να αναλογιστεί τις 
συνθήκες τις οποίες υπομένουν οι Έλληνες 
της Βορείου Ηπείρου πριν να ψηφίσει 
την κύρωση του συμφώνου σύνδεσης 
της Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ζητάμε από τους διεθνείς οργανισμούς να 
υποχρεώσουν την Αλβανία να σεβαστεί 
το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις συμβάσεις τις οποίες 
έχει υπογράψει.
Ο ελληνισμός της περιοχής αντιστάθηκε 
επί αιώνες στους κατακτητές από όπου 
και αν αυτοί προήλθαν και θα συνεχίσει 
να μάχεται για την διαβίωσή του και 
διαφύλαξη της τιμής και αξιοπρέπειάς του. 

Για την Ένωση Χειμαρριωτών, 
Διονύσης Μπελέρης (Πρόεδρος) 
Σπύρος Κούτουλας (Γ. Γ.) 

Ἐγκλήµατα πολιτικῶς ὀρθά

∆ιαβάζουµε ὅτι ὁ καφροπρόεδρας τῶν ΗΠΑ, Τζώρτζ Μπούς, ἀπένειµε πρόσφατα 
χάρη σέ 14 ἄτοµα καί σχεδιάζει κι ἄλλες. Οἱ χάρες πού ἀπένειµε (171 συνολικά!), 
∆ΕΝ ἀφοροῦν, λέει, «ἄτοµα πού εἶχαν καταδικαστεῖ γιά παραβάσεις τῶν νόµων 
περί ναρκωτικῶν, περί τῆς προστασίας τῶν ζώων καί τοῦ περιβάλλοντος, οὔτε 
κρατούµενους πού κατηγορήθηκαν γιά φοροδιαφυγή ἤ γιά τραπεζικές ἀπάτες». 
Παρόµοια εἶχε κάνει καί ὁ Μπίλ Κλίντον, προκαλώντας σκάνδαλο (καί ὁµοσπον-
διακή ἔρευνα) κατά τίς τελευταῖες ὧρες τῆς προεδρίας του. Προσέξτε ὅµως τά 
ἐγκλήµατα πού ἀποκλείστηκαν ἀπό τή χάρη, πού προφανῶς κρίνονται ἀσυγχώρητα 
στήν παρανοϊκή ἐποχή µας: Τά ναρκωτικά (τέλος πάντων), ἡ φοροδιαφυγή (σώπα!), 
οἱ τραπεζικές ἀπάτες (ὡς προσβολή τῶν ἱερῶν καί ὁσίων τοῦ καπιταλισµοῦ, 
προφανῶς) καί οἱ ...παραβιάσεις τῆς νοµοθεσίας γιά τά ζῶα καί τό περιβάλλον!!! 
∆έν πολυπειράζει δηλαδή νά σκοτώσεις µερικούς ἀνθρώπους ἤ νά προκαλέσεις 
κανένα πόλεµο ἤ νά λεηλατήσεις, νά βασανίσεις, νά ἐξαπατήσεις, µπορεῖ καί νά 
σοῦ χαριστεῖ ἡ ποινή. Ἀλλά ὄχι καί ν’ ἀφήνεις ἀτάιστο τό χάµστερ σου!

Ἡ καλύτερη φάση τοῦ πρόσφατου ἀγώνα Ἀνόρθωσης 
- Βέρντερ (2-2) ἦταν αὐτή ἀπό τήν ἐξέδρα πρίν τό µάτς: 
Ὀρθώθηκαν ἀπό τούς φιλάθλους ἀµέτρητα πανώ πού 
ἀναπαριστοῦσαν τήν Κατεχόµενη Ἀµµόχωστο, ἕδρα τῆς 
ὁµάδας. Γειά σας ρέ κουµπάροι µάγκες καί καλή συνέχεια!
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Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

Εἶναι λογικό κι ἑπόµενο νά µήν εἶναι ὅλα µας τά δηµοσιεύµατα 
ἀπολύτως ἀκριβῆ ἤ εὔστοχα. Κι ἐπειδή ὅλο καί κάποιος µπορεῖ νά 
νιώσει ὅτι θίγεται ἀπό κάποια γραφόµενά µας (π.χ. γιά τό Δηµοκρίτειο 
Πανεπιστήµιο), ἔχει βεβαίως τό ἐλεύθερο νά διατυπώσει τίς ἀντιρρήσεις 

του, γραπτῶς καί ἐπωνύµως, καί µεῖς θά τοῦ δώσουµε τό βῆµα πού δικαιοῦται. 
Ἔτσι, καλοῦµε ὅσους παραπονοῦνται ὅτι τούς ἀδικήσαµε νά µᾶς ἀποστείλουν 
γραπτῶς τίς ἀπόψεις τους καί νά τίς δεχθοῦµε ἤ νά τίς ἀντικρούσουµε, ἀναλόγως 
µέ τή βασιµότητά τους. Ὅµως καλύτερα νά µήν λύνονται τά προβλήµατα µέ 
...ραντεβού, εἶναι προφανῶς πιό σωστό καί ἀσφαλές νά λέγονται ὅλα δηµοσίως 
καί ὑπευθύνως. Ἔτσι δέν εἶναι κ. Τσιτσόπουλε;

Τὸ Ἐθνολογικὸ Μουσεῖο Θράκης διοργάνωσε στὶς 22-23 Νοεµβρίου  
στὴν Ἀλεξανδρούπολη διηµερίδα µὲ θέµα «Ἐκπαίδευση καὶ ἱστορικὴ 
µνήµη», ἀπευθυνόµενη σὲ ἐκπαιδευτικοὺς τῆς Πρωτοβάθµιας καὶ 
Δευτεροβάθµιας Ἐκπαίδευσης. Οἱ εἰσηγήσεις προέρχονταν ἀπὸ 

διακεκριµένους ἐπιστήµονες µὲ πλούσιο συγγραφικὸ καὶ διδακτικὸ ἔργο στὴ 
θεωρία καὶ διδακτική της Ἱστορίας: Μαυροσκούφης  Δηµήτριος (Διδακτικὴ 
ἀξιοποίηση χαρτῶν, µνηµείων καὶ ἱστορικῶν τόπων), Δαλκαβούκης Βασίλειος 
(Ἱστορικὴ µνήµη καὶ ἐκπαίδευση, ἀπὸ τὴ «χαµηλή» σκοπιὰ τῆς Ἐθνογραφίας), 
Θεοδώρου Βάσω (Ἐµπλοκὲς καὶ ὅρια τῆς πολλαπλῆς µνήµης. Τὸ παράδειγµα 
τῶν παιδιῶν τοῦ Ἐµφυλίου), Ἀνδρέου Ἀνδρέας (Ἱστορικοὶ τόποι καὶ Ἐκπαίδευση), 
Βλαχοῦ Μαρία καὶ Κώστογλου Ἀγγελουρανία (Ἡ σχολικὴ ἱστορία καὶ οἱ τρεῖς 
µνῆµες. Ἡ ἀξιοποίηση τῆς τοπικῆς κουλτούρας καὶ ἡ ἀνάδειξη τῆς διαφορᾶς στὴ 
σχολικὴ ἱστορία. Ἡ περίπτωση τῆς Νάξου καὶ τῆς Θράκης),  Μακρῆς Νικόλαος 
(Ἡ δυσκολία τῶν µαθητῶν στὴν κατανόηση ἱστορικῶν ἐννοιῶν: τὸ παράδειγµα 
τῆς ἐννοιολογικῆς ἀλλαγῆς), Χριστοδουλόπουλος Μάρκος (Δηµόσια µνήµη 
καὶ οἱ µαθητὲς τῆς µειονότητας στὴν ἑλληνικὴ Θράκη), Παληκίδης Ἄγγελος 
(Ἱστορικὴ µνήµη καὶ εἰκόνα), Κόκκινος Γεώργιος (Πόλεµοι τῆς µνήµης - 
Περιπέτειες καὶ τυπολογίες τῆς µνήµης). Ἡ διηµερίδα πραγµατοποιήθηκε στὰ 
πλαίσια τοῦ Ἐπιχειρηµατικοῦ Προγράµµατος Πολιτισµὸς - «Θράκη Σταυροδρόµι 
Πολιτισµῶν» ποὺ χρηµατοδοτεῖται ἀπὸ τὸ Γ’ Κοινοτικὸ Πλαίσιο Στήριξης.

Μία ἀπό τίς πλέον δυσάρεστες εἰδήσεις τόν τελευταῖο καιρό ἦρθε µέ 
τήν ἐπιστολή τοῦ Μορφωτικοῦ Ὁµίλου Κοµοτηνῆς. Τό ἱστορικότερο 
σωµατεῖο τῆς πόλης, πού ἐπί δεκαετίες διατήρησε τό Λαογραφικό καί 
Ἱστορικό Μουσεῖο της, πού διοργάνωσε συνέδρια, προέβη σέ ἐκδόσεις, 

οὐσιαστικά καθιέρωσε τά Ἐλευθέρια τῆς Κοµοτηνῆς κτλ κτλ φαίνεται νά 
ὑποχρηµατοδοτεῖται καί τά χρέη του αὐξάνουν. Ἀποτέλεσµα εἶναι οἱ σκέψεις 
γιά διακοπή τῆς λειτουργίας τοῦ Μουσείου, κάτι πού θά συζητηθεῖ δηµοσίως 
αὔριο. Ἐµεῖς δέν εἴµαστε σέ θέση νά προτείνουµε συγκεκριµένες λύσεις, ὅµως 
ἀντιπαραβάλλοντας τή ζοφερή ἀνωτέρω κατάσταση µέ ὅσα γράφαµε στό 
προηγούµενο φῦλλο γιά τόν Σύλλογο Ἐπιστηµόνων Μειονότητας, π.χ., καί 
τήν ὑπερδραστηριότητά του, εἶναι νά ἐξοργίζεσαι µέ τούς κρατοῦντες, ὅταν 
φτάνουµε σέ τέτοιο σηµεῖο γιά εἴκοσι ψωροχιλιάρικα!

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

Τό ζήτηµα τῶν ξενόγλωσσων ἐπιγραφῶν 
ἐπανῆλθε στό προσκήνιο µέ τό ἔγγραφο τοῦ 
ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν πού ἀπευθύνθηκε 
στά Ἐπιµελητήρια καί τίς Περιφέρειες τῆς 
χώρας. Τό ἔγγραφο (ἀναφέρθηκε σχετικά τό 
«Παρόν» στίς 16/11) ὑπενθυµίζει τό νοµικό 
πλαίσιο πού ἰσχύει ἤδη ἀπό τό 2001 καί ζητᾶ 
τήν πλήρη καί ἄµεση ἐφαρµογή τοῦ νόµου 
2946. Σηµειώνουµε ὅτι ὁ νόµος ἐπιβάλει τήν 
ἀναγραφή ὅλων τῶν πινακίδων (ἰδιωτῶν, 
ἐπιχειρήσεων καί νοµικῶν προσώπων) στά 
ἑλληνικά, παράλληλα - ἔστω - µέ τήν ὅποια 
ἄλλη χρησιµοποιούµενη γλῶσσα. Στούς 
παραβάτες ἐπιβάλλεται πρόστιµο καί φυσικά 
ἀφαίρεση τῆς ἐπιγραφῆς.
∆έν γνωρίζουµε ἄν αὐτή τή φορά τό ὑπουργεῖο 
ἐννοεῖ αὐτό πού λέει ἤ ἔστειλε ἁπλῶς µιά 
ἐπιστολή µετά ἀπό πιέσεις ὅσων ἀνησυχοῦν 
µέ τήν ἀπίστευτη κατάσταση γύρω µας. 
Πάντως, κι ἐπειδή εἶναι ἁρµοδιότητα τῶν 
δηµοτικῶν Ἀρχῶν νά ἐπιβάλουν τόν νόµο 
καί τίς ποινές, εἶναι µᾶλλον ἀπίθανο νά γίνει 
κάτι. Μέσα στό βασίλειο τοῦ ὠχαδερφισµοῦ 
καί τοῦ πιθηκισµοῦ, τῆς συµπλεγµατικότητας 
καί τῆς ἀγραµµατοσύνης ποιός θά ἀναλάβει 
νά πείσει τήν κοινωνία γιά τό αὐτονόητο; 
Ὅτι στήν Ἑλλάδα οἱ ἐπιγραφές πρέπει νά 
γράφονται στά ἑλληνικά, ὅπως συµβαίνει 
σέ κάθε πολιτισµένη χώρα πού διατηρεῖ τόν 
αὐτοσεβασµό της. 
Θυµίζουµε ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τήν πρωτοβουλία 
µας (7 φίλων) πρίν 4 χρόνια, ὅταν ἀπευθυνθή-
καµε στό δηµοτικό συµβούλιο Κοµοτηνῆς 
ἐπισηµαίνοντας τήν κραυγαλέα παραβίαση 
τοῦ νόµου ἀπό τίς τράπεζες ALFABANK, 

ASPISBANK καί EUROBANK, οἱ ὁποῖες 
δέν καταδέχονταν νά βάλουν πουθενά στίς 
προσόψεις τους τήν ἑλληνική λέξη «Τράπεζα» 
(σέ ἀντίθεση µέ τίς ὑπόλοιπες στήν πόλη). 
Ὁ τότε δήµαρχος Τάσος Βαβατσικλῆς 
ἔδειξε ἐνδιαφέρον καί ἀπευθύνθηκε στούς 
παραβάτες, αὐτοί τοῦ ἀπήντησαν κάτι 
ἀκατανόητα, ἐκεῖνος ἐπανῆλθε ἀλλά µετά 
τό θέµα ξεχάστηκε. Τό «διά ταῦτα» ἦταν 
δύσκολο... Ὁµοίως ἄκαπρες ἦταν οἱ ἀνάλογες 
προσπάθειες τῶν ...συντρόφων µας στήν 
Ἀλεξανδρούπολη: παρά τά καλά λόγια τῶν 
δηµοτικῶν ἀρχόντων, ἀποτέλεσµα µηδέν.
Ἄραγε τώρα µέ τήν τούρκικη τράπεζα Ziraat 
στήν κεντρική πλατεία τῆς Κοµοτηνῆς, πού 
µόστραρε τήν κόκκινη - ἄσπρη ἐπιγραφή 
µέ τά ἀρχικά T.C. (turkish cumhuriyeti - 
τουρκική δηµοκρατία) πρίν τό τίτλο της, 
ποιός θά τῆς ζητήσει νά χρησιµοποιεῖ (καί) 
τήν ἑλληνική γλῶσσα; Αὐτοί πού τόσα χρόνια 
γελοιοποιοῦν τόν νόµο καί τήν περιφρονοῦν 
τήν ἑλληνική λαλιά; Μήπως ἀρχίζουν νά 
φαίνονται τώρα οἱ (τοπικές) συνέπειες 
τῆς ξενολαγνείας καί οἱ προοπτικές πού 
διαγράφονται;

Ziraat Bankasi, ὅπως λέµε Alphabank

Ερευνητικό Κέντρο 
στην Περιφέρειά μας

Το σχετικό δελτίο Τύπου έλεγε:
  Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και 
Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) συνεδρίασε την 
Τρίτη 25 Νοεμβρίου υπό την προεδρία 
του  καθηγητή - ακαδημαϊκού  κ. Δημήτρη 
Νανόπουλου κι ενέκρινε ομόφωνα την 
ίδρυση του Ερευνητικού Κέντρου της 
Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης. 
Η παρουσίαση του προγράμματος ενώπιον 
του ΕΣΕΤ έγινε από τους καθηγητές 
του ΔΠΘ Β. Τσιχριντζή, Ι. Ανδρεάδη, 
Γ. Βασιλείου, Α. Καραγιαννάκη, Κ. 
Σιμόπουλο (Πρύτανη), Γ. Μαυρομμάτη, 
Β. Τουρασή, Δ. Χιόνη. Στη συνεδρίαση 
παρέστη και επιχειρηματολόγησε υπέρ 
της ίδρυσης του Κέντρου ο Γενικός 
Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, κ. 
Δημήτρης Σταμάτης. Να σημειωθεί 
ότι παρόμοιο αίτημα είχε υποβληθεί 
στο Εθνικό Συμβούλιο και πριν ενάμιση 
χρόνο και είχε απορριφθεί. Το Ερευνητικό 
Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
(Ε.Κ.Α.ΜΑ.Θ.) θα αποτελείται από 6 
Ινστιτούτα, τα αντικείμενα των οποίων 
συμπίπτουν με τους βασικούς οικονομικούς 
και κοινωνικούς άξονες, τους οποίους έχει 
θέσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης. Τα επιλεγέντα Ινστιτούτα 
είναι: Ερευνών επιστήμης και τεχνολογίας 
περιβάλλοντος - ενέργειας, Αειφόρου 
αγροτικής ανάπτυξης, Βιοϊατρικών 
ερευνών, Ευ ζην, Διοίκησης καινοτομίας, 
τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας, 
Περιφερειακής και διαπολιτισμικής 
ανάπτυξης. Στόχοι του Κέντρου είναι 
μέσω της έρευνας, ανάδειξη του ΕΚΑΜΑΘ 
σε διεθνές κέντρο επιστημονικής και 
τεχνολογικής αριστείας, η δημιουργία νέας 
γνώσης με έμφαση την αριστεία, η συμβολή 
στην ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας 
με την ενεργοποίηση του επιστημονικού 
δυναμικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

ιδίως μέσω του ΔΠΘ, η δημιουργία δικτύων 
συνεργασίας σε εθνικό, διασυνοριακό και 
διεθνές επίπεδο, η εφαρμογή «άριστων» 
πρακτικών στην διαχείριση πόρων για 
την περιφερειακή ανάπτυξη, την κλαδική 
πολιτική και πολιτική επενδυτικών 
κινήτρων. Παράλληλα,  η διασύνδεση του 
ΕΚΑΜΑΘ με τις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης 
και τις Βαλκανικές χώρες, η προστασία 
του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος και η αειφορική διαχείριση 
των φυσικών πόρων, η ενίσχυση των 
ενεργειακών υποδομών και η προώθηση 
της επιχειρηματικότητας. Ο γ.γ. της 
Περιφέρειας κ. Δ. Σταμάτης σημείωσε: 
«Η ίδρυση του Ερευνητικού Κέντρου 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
αποτελεί σταθμό στην πορεία ανάπτυξης 
και προόδου της Περιφέρειάς μας (...) 
Δώσαμε μια μάχη για την Περιφέρεια και 
την κερδίσαμε».
Εμείς τι να πούμε; Ευχόμαστε να μην 
πρόκειται για μία ακόμη φούσκα, από 
τις πολλές που έχουμε δει (να σκάνε) 
στη Θράκη. Το Ερευνητικό αυτό Κέντρο 
έρχεται στη Θράκη μετά το αντίστοιχο 
της Θεσσαλίας που προηγήθηκε (βλ. 
Σιούφας), μετά της Δυτικής Μακεδονίας 
(βλ. Φώλιας), μετά της Ηπείρου και 
της Δυτικής Ελλάδας. Nα είναι άραγε 
σύμπτωση ότι η πρότασή μας κόπηκε 
τον Γενάρη του 2007 αλλά πέρασε τώρα, 
που ο Ξανθιώτης Φίλιππος Τσαλίδης 
είναι γραμματέας στην γ.γ. Έρευνας 
και Τεχνολογίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης; Πάντως πρόκειται για έργο 
που μπορεί να ξεμπλοκάρει κάποιες 
καταστάσεις, να δώσει όντως πνοή στον 
τόπο και να απεμπλέξει την έρευνα από 
τον τοπικό Φύρερ και τα (δικά μας, έ;) 
εκατομμύρια που διαχειρίζεται εν λευκώ. 
Παραβλέποντας λοιπόν τους πομπώδεις 
τίτλους, τις προοπτικές για τους ημέτερους 
και την εμπλοκή κάποιων ονομάτων στην 
πρόταση που εγκρίθηκε, ευελπιστούμε 
για το αύριο. Dum spiro spero...   

Κ.Κ.



Ἡ Ἀµερικανική 
ἐπίσκεψη

Τήν ἐτήσια ἐπίσκεψή του στή Θράκη 
πραγµατοποίησε πρό ἡµερῶν (17-
21 Νοεµβρίου) τό κλιµάκιο µέ τούς 
διπλωµατικούς καί ἄλλους ὑπαλλήλους 
ἀπό τήν Ἀµερικανική Πρεσβεία τῆς 
Ἀθήνας καί τό Ἀµερικανικό Προξενεῖο 
τῆς Θεσσαλονίκης. Στή διάρκεια τῆς 
παρατεταµένης αὐτῆς ἐπίσκεψης τά 
µέλη τῆς ἀποστολῆς,  Ἀµερικανοί καί 
Ἕλληνες ὑπάλληλοι, συναντήθηκαν 
µέ τούς παράγοντες τοῦ τόπου καί µέ 
µειονοτικούς φορεῖς γιά νά ἀκούσουν τίς 
ἀπόψεις τους καί νά πληροφορηθοῦν τίς 

ἐξελίξεις καί τά τυχόν προβλήµατα. Εἶναι 
γνωστό ὅτι κάπως ἔτσι συντάσσεται ἡ 
ἐτήσια ἔκθεση τοῦ Στέητ Ντηπάρτµεντ 
γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώµατα στή χώρα 
µας (ὅπως καί γιά ὅλες τίς χῶρες). 
Γιά τά ἀποτελέσµατα εἶναι νωρίς νά 
µιλήσουµε. Αὐτό ὅµως πού εἶναι παρή-
γορο εἶναι τό γεγονός ὅτι πλέον ἐρχό-
µενοι στή Θράκη οἱ Ἀµερικανοί δέν 

συναντᾶνε µόνο τούς τουρκόφρονες 
ἀλλά καί ἀνθρώπους ἀπό τήν ἄλλη 
πλευρά, µειονοτικούς δηλαδή πού 
δέν συντάσσονται µέ τή γραµµή τῆς 
Ἄγκυρας ἀλλά διεκδικοῦν ἕνα καλύτερο 
αὔριο µέσα ἀπό τούς θεσµούς καί τίς 
δυνατότητες πού δίνει ἡ χώρα µας. 
Ἔτσι, οἱ συναντήσεις µέ ἐκπροσώπους 
τῶν Ροµά καί τῶν Ποµάκων, πού 
ἐγκαινιάστηκαν πέρυσι ἦταν ἐφέτος 
πιό συστηµατικές καί ὀργανωµένες. Ἡ 
φωτογραφία εἶναι ἀπό τήν ἐπίσκεψη στό 
Μουσεῖο Καλαθοπλεκτικῆς τῶν Ροµά, 
ὅπου ξεναγήθηκαν ἀπό τόν διευθυντή 
του Ἀντώνη Λιάπη καί γιά τό ὁποῖο ἐκ-
φράστηκαν µέ τά καλύτερα λόγια. 
Ξαναλέµε ὅτι δέν προτρέχουµε. Ὅµως 

ἡ ἀρχική σιωπή τῶν ντόπιων 
τουρκοφυλλάδων, πού ἔδωσε τή 
θέση της στή λυσσασµένη ἀντί-
δραση τῆς «Μιλέτ» (27-11) δείχνει 
ἴσως ὅτι κάτι δέν τούς βγαίνει 
ὅπως θά τό ἤθελαν. Συγκεκριµένα 
ὁ Τζενγκίζ Ὀµέρ ἀναφέρεται στούς 
ἐπισκέπτες πού συναντήθηκαν µέ 
τούς «ἑλληνοποµάκους» καί τόν 
«διορισµένο» µουφτή, ἀνησυχεῖ 
γιά ὅσα λέχθηκαν καί ἀναρωτιέται 
γιά τό σκεπτικό αὐτῶν τῶν «περί-
εργων» ἀµερικανικῶν ἐπιλογῶν, 

πού ἄφησαν ἔξω ὥς καί τόν βουλευτή 
Μάντατζη. Καί καταλήγει ὅτι ἡ «τουρκο-
φοβία» τῶν Ἑλλήνων ἀνοίγει τόν δρόµο 
στούς Ἀµερικανούς πού σχεδιάζουν τό 
«Ποµακιστάν». Ἀνησυχεῖ καί γιά τήν 
ἀκεραιότητα τῆς πατρίδας µας, δηλαδή! 
Ἄς εἶσαι καλά βρέ Τζενγκίζ, γελάσαµε 
πολύ...
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Στίς 20 Νοεµβρίου - Παγκόσµια 
Ἡµέρα τῶν Δικαιωµάτων τοῦ 
Παιδιοῦ - βραβεύτηκαν στήν 
Ἀθήνα ἀπό τήν Ἑλληνική 
Ἐθνική Ἐπιτροπή τῆς UNICEF 
τρία νηπιαγωγεῖα καί τρία 
δηµοτικά σχολεῖα τῆς χώρας 
γιά τήν δηµιουργία τους (βιβλία, 
περιοδικά...) στά πλαίσια τοῦ 
δεκάχρονου πλέον πανελληνίου 
ἐκπαιδευτικοῦ προγράµµατος 
µέ θέµα «Τά Παιδιά Γράφουν 
καί Ζωγραφίζουν τά Δικαιώµατά 
τους». Τά βραβεῖα δόθηκαν σέ 
συνεργασία µέ τό Ὑπουργεῖο 
Παιδείας καί τόν Δῆµο Ἀθηναίων, 
σέ ἐπίσηµη τελετή στή Στοά τοῦ 
Βιβλίου. Ποιό σχολεῖο τῆς Θράκης 
πῆρε τό δεύτερο βραβεῖο; Τό Μει-
ονοτικό σχολεῖο τοῦ Μεγάλου 
Δερείου γιά τό ἐφηµεριδάκι τῆς 
Ε’ τάξης «Δέρειο στή Γνώση». 
Τό ἐγχείρηµα συντόνισαν οἱ 
δασκάλες Χαρά Νικοπούλου 
καί Ἀλεξάνδρα Ἀµπατζῆ, ἐνῷ 
συµµετεῖχαν 11 παιδάκια τοῦ 
σχολείου: Τσεγγέλ Φεργιούλ, 
Πιρελή Μπελίζ, Τσιλιγκίρ Γιαρέν, 
Τσιλιγκίρ Ἐµινέ, Τζαφέρ Μεσου- 
ρέ, Χατζή Βιλντάν, Κουρού Μπε- 
τούλ, Ἀµέτ Ταϊφούν, Πιρελή Μεχ- 
µέτ, Κουρού Χασάν καί Χατζή 
Σελµά. Δυστυχῶς τά παιδάκια 
δέν στάθηκε δυνατό - γιά λόγους 
εὐνόητους... - νά παραστοῦν στήν 
βράβευση.
Τώρα δέν µένει παρά νά βγεῖ 

ὁ Πουλιλιός καί νά µᾶς ἐνηµε- 
ρώσει ὅτι «σιγά τό πρᾶµα, κι ἄλλα 
µαθητικά ἔντυπα τῶν χωριῶν του 

ἔ χ ο υ ν 
π ά ρ ε ι 
ἀνάλογα 
βραβεῖa» 
καί ὁ 
Ζαµπο-
νίδης νά 
ξαναζη-
τ ή σ ε ι 
τήν ἀπο-
µάκρυν-
ση τῆς 
Χ α ρ ᾶ ς 
ἀπό τό 
Δέρειο , 

ἀφοῦ συνεχίζει µέ διάφορες 
ἀφορµές νά στεριώνει τήν πα-
ρουσία της στό τσιφλίκι του, 
µέσα στό ρουθούνι τῶν τουρκό-
φρονων* κολαούζων του...

* Τό µπαράζ τῶν συκοφαντικῶν 
δηµοσιευµάτων ἀπό τίς τοπικές τουρ-
κοφυλλάδες συνεχίζεται ἀµείωτο, µέ 
τελευταῖο παράδειγµα τίς ἀθλιότητες 
τοῦ Τζεµίλ Καπζά στή «Γκιουντέµ» 
(21-11-08). Ὅταν θά κληθοῦν ἀπό τήν 
ἑλληνική Δικαιοσύνη νά πληρώσουν 
τό τίµηµα θά σκούζουν γιά «διώξεις» 
καί λοιπές τρίχες...

Μπράβο, Χαρά μας! 

Οθωμανικά μνημεία 
της Ξάνθης

Στις 26 Νοέμβριου, η ΕΛΜΕ ν. Ξάνθης 
και το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και 
Παράδοσης παρουσίασαν το βιβλίο της 
Χρύσας Μελκίδη με τίτλο: «Τα Οθωμανικά 
μνημεία της Ξάνθης» (εκδόσεις Τ.Ε.Ε., 
2007). Η Χρύσα  Μελκίδη σπούδασε 
αρχιτεκτονική  και ασχολείται με την έρευνα 
από το 1980. Έχει αναγορευτεί διδάκτωρ 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ως 
Αρχιτέκτων Τουρκολόγος.  
Το βιβλίο της Χρύσας Μελκίδη για τα 
μουσουλμανικά μνημεία της Ξάνθης είναι 
μία μοναδική αποτύπωση της ιστορίας 
και της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας 
που έχουν τα τεμένη της Ξάνθης. Τα 
μουσουλμανικά μνημεία της Ξάνθης δεν 
είχαν ως τώρα μελετηθεί. Ένας λόγος είναι 
η χρόνια έλλειψη επιθετικών αναπτυξιακών 
κριτηρίων στη διαχείριση της πολιτισμικής 
ιδιαιτερότητας της περιοχής. Ένας δεύτερος 
είναι η άγνοια του οθωμανικού πολιτισμού. 
Η μελέτη των μουσουλμανικών μνημείων 
της Ξάνθης λοιπόν είναι μια πρόκληση. Το 
βιβλίο έχει αναλυτικό κατάλογο πηγών, 
πλούσια ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση 
βιβλιογραφία, γλωσσάριο τουρκικών όρων, 
παραρτήματα εγγράφων και επιγραφών 
και ιστορικό αφιέρωμα στην ίδρυση του 
οικισμού της  Ξάνθης και την παρουσία 
του κατά τους βυζαντινούς χρόνους.
Οι Οθωμανοί Τούρκοι ήρθαν στη 
Θράκη έναν αιώνα πριν την Άλωση της 
Κωνσταντινούπολης. Η εγκατάσταση 
τουρκικών πληθυσμών δημιουργεί την 
ανάγκη για την ανέγερση τζαμιών. Η 
επίσημη πολιτική των σουλτάνων ήταν 
να μετατρέπουν εκατοντάδες χριστιανικές 
εκκλησίες σε τεμένη, στα πλαίσια της 
γενικότερης προσπάθειας εξισλαμισμού. 
Το αρχαιότερο τζαμί της Κομοτηνής, το 
Εσκί Τζαμί ανοικοδομήθηκε πάνω στα 
ερείπια ενός ναού που είχαν προηγουμένως 
κατεδαφίσει οι Τούρκοι (περί το 1530). Το 

ίδιο ισχύει για το τζαμί στο χωριό Ωραίον, 
το οποίο κτίστηκε στα ερείπια του ναού 
της Αγίας Ειρήνης. Σημειώνουμε πως το 
χωριό Ωραίον θεωρείται ο τελευταίος 
οικισμός που μεταστράφηκε στην ισλαμική 
θρησκεία. Τα Οθωμανικά κατάστιχα του 
16ου αιώνα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά: 
Για το 1530 (έτος Εγίρας 937) αναφέρονται 
στο Ωραίον (Yassi-Evran) 12 μόνο 
μουσουλμανικές οικογένειες έναντι 127 
χριστιανικών, ενώ ο φόρος που πλήρωνε 
το χωριό ήταν ιδιαίτερα υψηλός. Ο Φ. 
Κοτζαγεώργης επισημαίνει πως το 1530 
το Ωραίον ανήκε στο βακούφιο του 
σουλτάνου Βαγιαζήτ Β’ και θεωρητικά  
θα είχε προνομιακή μεταχείριση σε σχέση 
με άλλα χωριά. Αξίζει να σημειωθεί 
πως το Ωραίον αναφερόταν από τους 
ηλικιωμένους Πομάκους ως το τελευταίο 
Πομακοχώρι που εξισλαμίσθηκε.  
Από τα μουσουλμανικά μνημεία της 
Θράκης πολλά είναι νεώτερα κτίσματα ενώ 
άλλα είναι παλαιότερα επισκευασμένα. 
Δύο από τα παλαιότερα τζαμιά της 
Θράκης είναι αυτά στα χωριά Πολύσκιο 
και Κίδαρις. Τα τζαμιά είναι συνήθως 
κτισμένα στο κεντρικό σημείο του χωριού, 
με νοτιοδυτικό προσανατολισμό (προς 
τη Μέκκα) ενώ δίπλα τους συνήθως 
βρίσκεται το σχολείο. Το πιο εντυπωσιακό 

χαρακτηριστικό 
της αρχιτεκτονικής 
των τζαμιών είναι 
οι μιναρέδες αν και 
συναντάμε αρκετά 
τζαμιά στη Θράκη 
χωρίς μιναρέ. Ο 
χότζας ανεβαίνει 
στο μιναρέ μέσα 
από μια εσωτερική 
σκάλα για να κα-
λέσει τους Μου-
σουλμάνους σε 
προσευχή. Βέβαια, 
τα  τελευταία χρό-
νια το κάλεσμα  
γίνεται συχνά με 
μεγάφωνο. 

Στο εσωτερικό του τζαμιού υπάρχει 
πρώτα ένας προθάλαμος (hayát) όπου οι 
εισερχόμενοι θα πρέπει να βγάλουν τα 
παπούτσια τους. Από το αριστερό μέρος 
του προθαλάμου μια σκάλα οδηγεί στον 
γυναικωνίτη. Μόλις μπούμε στον κυρίως 
χώρο του τζαμιού βλέπουμε στο κέντρο 
το ιερό (mihráp) απ’ όπου προσεύχεται 
ο ιμάμης. Ο τοίχος είναι διακοσμημένος 
με πολλά Κορανικά αποσπάσματα στα 
αραβικά. Στα δεξιά του ιερού μία σκάλα 
οδηγεί σε ένα είδος άμβωνα  που ονομάζεται 
bibér. Από εκεί κάνει το κήρυγμα ο χατίπης 
την Παρασκευή και κατά το μπαϊράμι.
Στο σύνολο της Θράκης λειτουργούν 
σήμερα περίπου 265 τεμένη. Τελευταία 
προστέθηκαν νεόδμητα τεμένη (όπως στο 
Δροσερό, στο Δημάριο και στο Πανέρι που 
αντικατέστησαν παλιότερα). Στον νομό 
Ξάνθης υπάρχουν σήμερα 10 τεκέδες, 
79 τεμένη εκτός πόλεως και 10 μέσα 
στην πόλη.  Μέσα στην πόλη της Ξάνθης 
ξεχωρίζουν:
1. Το Αχριάν Τζαμί στην Παλιά Πόλη (οι 
παλαιότεροι τάφοι στο εκεί νεκροταφείο 
χρονολογούνται από το 1580) 
2. Το τζαμί Μουσταφά Πασά στη Γενισέα 
(ο Μουσταφά πασάς ήταν ναύαρχος στην 
εποχή του Μουράτ του Δ΄)

3. Το Κασαμπά τζαμί ή Τσαρσί στη Γενισέα 
(πίσω από το προηγούμενο)
4. Το Τσινάρ Τζαμί  (στη συνοικία Ασά 
– πήρε την ονομασία του από τον μεγάλο 
πλάτανο στην είσοδό του – κτισμένο από 
τον Τσιπλάκ Χουσεΐν Αγά το 1775)
5. Το τέμενος των Σουννιτών  (Σούννε 
τζαμί - στη συμβολή των οδών Σκιάθου και 
9ης Μεραρχίας – στην εξωτερική πρόσοψη 
υπάρχει επιγραφή με χρονολογία 1888)
6. Το Σερβιλί τζαμί (στον Ασά Μαχαλά, 
οδός Σκρα 20, χρονολογείται στο δεύτερο 
μισό του 19ου αιώνα)
7. Το τζαμί της οδού Δοϊράνης (Μουχατζίρ 
τζαμί – κτισμένο σε συνοικία προσφύγων 
μουσουλμάνων από τη Βουλγαρία, που 
κατέφυγαν στην Ξάνθη κατά τον Ρωσο-
τουρκικό πόλεμο του έτους 1877-1878)
8. Το Τζαμί Χουρριέτ (στην είσοδο της 
πόλης, στην οδό 28ης Οκτωβρίου)
Εκτός από τα τζαμιά υπάρχουν σε διάφορα 
μέρη και μικροί χώροι θρησκευτικής 
λατρείας, οι λεγόμενοι τεκέδες.   Η λέξη 
είναι περσικής προέλευσης και σήμαινε 
μοναστήρι. Συχνά, όμως, ο ίδιος όρος 
χρησιμοποιείται τεκές και για μικρά 
Μπεκτασίδικα παρεκκλήσια και για 
υπαίθριους τάφους. Οι τεκέδες έχουν 
πολύ απλή κατασκευή. Είναι τετράγωνα 
κτίσματα με ένα όροφο, μία είσοδο και 
δύο συνήθως παράθυρα. Το εσωτερικό 
τους χωρίζεται σε δύο μέρη. Το χώρο της 
προσευχής και ένα μικρότερο χώρο όπου 
υπάρχει συνήθως το μνήμα κάποιου αγίου. 
Στο δάπεδο των τεκέδων υπάρχουν χαλιά 
όπως και στα τζαμιά.
      Οι τεκέδες που συναντάμε στη Θράκη 
είναι πολυάριθμοι. Ειδικότερα στα ορεινά 
αναφέρουμε ενδεικτικά τον τεκέ του 
Μπουνταλά Χότζα στις Θέρμες, τον τεκέ 
της Αϊσέ Καρατζά στον Εχίνο, τον τεκέ 
της Χατζιρέ στη Μύκη, τον τεκέ στη θέση 
Γκελίν Μεζάρ στα Άσκυρα και βέβαια το 
μεγάλο μπεκτασίδικο μοναστήρι, ο τεκές 
του Σεγίτ Αλή Σουλτάν ή Κιζήλ Ντελή στη 
Ρούσσα, κτισμένος το 1402.

Ν. Κόκκας
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Σε αναζήτηση του Ορφέα
 
Του Ιωάννη Φυντανάκη*

Ο εκσλαβισμός της ελληνικής ιστορία, 
μυθολογίας και ταυτότητας δεν είναι 
πια ένα φαινόμενο που απειλεί μόνο την 
Μέγα Αλέξανδρο και τη Μακεδονία. 
Τώρα υλοποιείται ώστε να απειλήσει την 
κληρονομιά του Θρακικού Ελληνισμού. 
Μία σιωπηλή και κατά τα φαινόμενα 
αναπάντητη ώθηση γιά τον εκσλαβισμό της 
αρχαίας θρακικής ιστορίας λαμβάνει χώρα 
σήμερα. Αυτή η αναθεωρητική επίθεση 
στην ελληνική ταυτότητα περιέργως έχει 
παραβλεφθεί από την Ελλάδα. Όπου και 
να κοιτάξει κανείς, από την αμερικανική 
τηλεόραση (π.χ. στο History Channel) 
μέχρι το Διαδίκτυο (στο You Tube), οι 
βουλγαρικοί ισχυρισμοί για τη Θράκη 
περνάνε αναπάντητοι από τον ελληνισμό. 
Ο τελευταίος τους ισχυρισμός, ότι ο Θράξ 
Ορφέας δέν ήταν Έλληνας, μάς κάνει 
να αναρωτηθούμε πόσο σκοπεύουν να 
αποσυνδέσουν τη Θράκη από τον αρχαίο 
ελληνικό κόσμο.  
Ιστορικά μιλώντας, ο Ορφέας ήταν ένας 
προφήτης, αναθεωρητής θρησκείας και 
μάρτυρας. Οι θρύλοι  τον θέλουν γεννημένο 
στα θρακικά βουνά της Ροδόπης και 
βασιλιά της θρακικής φυλής των Κικόνων. 
Ήταν γιός του βασιλιά Άργου και της 
μούσας Καλλιόπης. Έμαθε να παίζει τη 
λύρα από τον θεό Απόλλωνα και παίζοντας 
γοήτευε ανθρώπους και ζώα. Πήρε μέρος 
στην Αργοναυτική Εκστρατεία με τον 
Ιάσονα και έσωσε τους Αργοναύτες από 
τις Σειρήνες με τη λύρα του. 
(...) Ο Ορφισμός, θρησκευτικό κίνημα 

που φέρει το όνομα του Ορφέα, είναι μία 
αναθεωρημένη μορφή του Διονυσιασμού. 
Περισσότερο διανοουμενίστικη και 
ελεγχόμενη, σε αναζήτηση της αθανασίας 
μέσα από τη θεότητα. Στην ορφική 
θεολογία το σώμα αντιμετωπίζεται ως κάτι 
κακό, ενώ η ψυχή ως ιερή και αθάνατη. 
(...) Τα τελευταία χρόνια η Βουλγαρία 
έχει στραφεί προς τον αρχαίο πολιτισμό 
των Θρακών. Είμαστε μάρτυρες 
μιας ογκούμενης υποστήριξης των 
βουλγαρικών θεσμών στη γνώση αυτού 
του αρχαίου πολιτισμού και των λαών 

που κάποτε ήκμασαν στα Βαλκάνια. 
Όμως καθώς αυτή η θαυμάσια δίψα για 
μάθηση αρχίζει, υπάρχουν κι εκείνοι στο 
βουλγαρικό κατεστημένο που ελπίζουν 
να χρησιμοποιήσουν την ιστορία για 
να βοηθήσουν το τρέχον στάτους της 
πατρίδας τους. Αυτό που βλέπουμε είναι 
ο εκσλαβισμός του αρχαίου θρακικού 

πολιτισμού προς όφελος του σημερινού 
σλαβοτουρκικού έθνους της Βουλγαρίας.
Το 2005 γιά πρώτη φορά η Βουλγαρία 
άρχισε να σκανδαλίζεται που η Ελλάδα 
χρησιμοποιούσε έναν αρχαίο Έλληνα ήρωα 
σε μία από τις πρόσφατες διαφημιστικές 
της εκστρατείες. Μέχρι πρόσφατα οι 
Βούλγαροι δεν γνώριζαν τίποτε για το 
αρχαίο βασίλειο όπου τώρα κατοικεί το 
σύγχρονο έθνος τους. Ωστόσο, μετά τα 
τελευταία αρχαιολογικά ευρήματα, η 
Βουλγαρία άρχισε να διεκδικεί όλον τον 
αρχαίο θρακικό πολιτισμό για λογαριασμό 
της. «Ο Ορφέας έζησε στη Βουλγαρία», λέει 
ο καθηγητής Οφτσάρωφ, ένας Βούλγαρος 
αρχαιολόγος. «Οι Έλληνες λένε ότι ήταν 
Έλληνας αλλά δεν είναι αλήθεια, πρόκειται 
απλώς για ελληνικό εθνικισμό». Τότε η 
Αλεξάνδρα Χριστοπούλου του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου απάντησε στην 
επίθεση κατά της ελληνικής ταυτότητας, 
λέγοντας: «Έθνη διεκδικούν Έλληνες 
ήρωες πάντοτε. Συνέβη με τον Μέγα 
Αλέξανδρο, και τώρα με τον Ορφέα. Η 
Βουλγαρία δεν υπήρχε εκείνα τα χρόνια».
Το 2007 η Βουλγαρία ξεκίνησε την 
τουριστική της προβολή στην Ελβετία 
και με ποιό πρόσωπο;Ο Ορφέας, ο 
Έλληνας ήρωας, που δύο χρόνια πριν 
τόσο είχε σκανδαλίσει με την ίδια χρήση 
του από την Ελλάδα. Τώρα η Βουλγαρία 
χρησιμοποιούσε τη μνήμη του στην 
τουριστική της διαφήμιση με το μότο 
«Βουλγαρία - η ιερή χώρα του Ορφέα» 
Συμπεράσματα
Ο ελληνισμός βρίσκεται σε ένα πολύ 
σιτορικό σταυροδρόμι. Μπροστά μας 
βρίσκονται τρεις δρόμοι. Ο πρώτος είναι 
ο λιγότερο πατριωτικός που μας οδηγεί 
σε μία αναθεωρητική αδικία προς τους 

προγόνους μας. Ο δεύτερος θα οδηγήσει 
σε ένα νέο «Θρακικό Ζήτημα», που θα 
αντικατοπτρίζει την τρέχουσα διαμάχη με 
τα Σκόπια. Ο τρίτος δρόμος ενώπιόν μας 
είναι μία υψηλότερη επιλογή, που κάποιοι 
θα την απκαλούσαν και επαναστατική. Αντί 
να πολεμήσουμε κατά του εκβουλγαρισμού 
της θρακικής κληρονομιάς, να εργαστούμε 
χρησιμοποιώντας το θρακικό παρελθόν 
της Βουλγαρίας για αποβουλγαρισμό του 
λαού της. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία 
μεταξύ καθηγητών και αρχαιολόγων, με 
Έλληνες δασκάλους και αρχαιολόγους 
που θα πάνε στη Βουλγαρία να διδάξουν 
την ελληνικότητα της Θράκης, με την 
ελπίδα της απελευθέρωσης της θρακικής 
ταυτότητας από τη Βουλγαρία. Αυτός ο 
αποκαλυπτικός δρόμος θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε επανελληνισμό της Βόρειας 
Θράκης, σε εξαφάνιση της σλαβικής 
γλωσσικής κυριαρχίας και ίσως ακόμη 
και στο τέλος της συνεχούς βουλγαρικής 
ταυτότητας. Όποιον δρόμο κι αν 
αποφασίσει να ακολουθήσει η Ελλάδα, 
εμείς μονάχα μπορούμε να καθήσουμε και 
να τον παρακολουθούμε. Ωστόσο, έχει  το 
δικαίωμα η τρέχουσα ηγετική ελίτ να τον 
επιλέξει ή μήπως το δικαίωμα μιας τέτοιας 
απόφασης το έχει η συλλογική θέληση του 
ελληνισμού;   

* Ο Ιωάννης Φυντανάκης είναι πρόεδρος της 
Πανθρακικής Ένωσης «ΟΡΦΕΥΣ» των ΗΠΑ. 
Το άρθρο του αφορμάται από την εντεινόμενη 
αρθρογραφία για θρακικό βασίλειο, θρακική 
μυθολογία κτλ (βλ. πρόσφατες ανακαλύψεις 
του Β. Ιγνάτωφ στο Καράνοβο), η οποία 
αποσιωπά ότι τα μόνα γραπτά μνημεία στα 
ευρήματα της Βουλγαρίας είναι στα ελληνικά 
και όλες οι μυθολογικές σκηνές είναι τυπικά 
ελληνικές.

Ὀρφέας κι Εὐριδίκη

Αρχικά θα πρέπει να πούμε δυό λόγια για 
την χρησιμοποιούμενη ορολογία. Βεβαίως 
μιλούμε για ελληνική Θράκη -  ή και σκέτο 
Θράκη όταν δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης 
– αποφεύγοντας το «δυτική Θράκη». Ο 
όρος «δυτική Θράκη» είναι ιστορικά 
απαρχαιωμένος, γεωγραφικά εσφαλμένος 
και πολιτικά εγκληματικός. Ο προσδιορισμός 
«δυτική» είχε νόημα ίσως σε καιρούς που 
η ανατολική Θράκη, τόπος κατ’ εξοχήν 
ελληνικός, ήταν μέσα στο λεξιλόγιό μας ή 
στους ελληνικούς σχεδιασμούς. Με μια ματιά 
στον χάρτη όμως γίνεται φανερό ότι μιλάμε όχι 
για το δυτικό αλλά για το νοτιοδυτικό κομμάτι 
της περιοχής που ονομαζόταν «Θράκη» τους 
τελευταίους αιώνες. Το τμήμα που βρίσκεται 
στην σημερινή Βουλγαρία, βορείως των 
συνόρων μας, είναι εξίσου δυτικό. Τέλος, 
ο όρος «δυτική Θράκη» έχει φορτιστεί με 
αλυτρωτικό περιεχόμενο από την τουρκική 
προπαγάνδα και τον χρησιμοποιεί πάντοτε με 
αυτό, φανερά ή όχι. Ας σκεφτούμε το ανάλογο 
της δικής μας «Βορείου Ηπείρου» για να γίνει 
ακόμη σαφέστερο αυτό που λέω. 
Ανέφερα επίσης την μουσουλμανική παρουσία 
κι όχι την μουσουλμανική μειονότητα. Είναι 
νομίζω σημαντικό να μιλάμε για ανθρώπους 
και όχι για κοινωνικά σύνολα. Ο όρος 
«μειονότητα», που βεβαίως δεν μπορεί να 
τον αποφύγει κανείς εντελώς, διχάζει με 
τρόπο οριστικό και με προοπτική δυνητικής 
αντιπαράθεσης ένα τμήμα της κοινωνίας με 
το υπόλοιπο, την «πλειονότητα». Η τουρκική 
ορολογία είναι πάντοτε σ’ αυτό συνεπής. Η 
μειονότητα έναντι της πλειονότητας ή, ακόμη, 
έναντι της «διοίκησης», όπως αποκαλούν 
με ευδιάκριτο νόημα την ελληνική Πολιτεία. 
Νομίζω ότι είναι για μας ορθότερο να 
αναφερόμαστε συχνότερα σε μουσουλμάνους 
συντοπίτες ή σε μουσουλμανική κοινωνία, 
παρά στην μειονότητα, ένα σύνολο δηλαδή 
συμπαγές και αδιαφοροποίητο, όπως θα 
το ήθελαν κάποιοι άλλοι και πάντως όχι 
εμείς αλλά ούτε και η εποχή μας, εποχή 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
ατομικότητας.

Τέλος, πάμε στο ζήτημα του χαρακτηρισμού 
του μειονοτικού πληθυσμού. Υπάρχει σε 
διάφορους, σχετικούς και μη, η εντύπωση 
ότι ο όρος μουσουλμανικός/ή είναι μία 
αναχρονιστική εμμονή της Ελλάδος, που 
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η 
οποία είναι αυτή που ισχυρίζεται η τουρκική 
πλευρά. Ότι δεν υπάρχουν παρά μονάχα 
Τούρκοι, μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα και 
γι’ αυτό τελευταίως βλέπουμε τη χρήση του 
όρου «τουρκομουσουλμανική» μειονότητα, 
σε αναλογία με το «ελληνορθόδοξη» 
μειονότητα της Κωνσταντινούπολης. 
Βεβαίως είναι άσχετα μεταξύ τους, αφού, 
όπως είναι διεθνώς γνωστό, το greek or-
thodox αναφέρεται και πάλι σε θρησκευτική 
κοινότητα, ενώ το «τουρκομουσουλμανική» 
πάει να παντρέψει δύο προσδιορισμούς σε 
έναν, με την έμφαση βεβαίως στον πρώτο 
από αυτούς. Πάντως συνήθης έκφραση, 
ακόμη και για τους άσχετους με το ζήτημα 
εθνομηδενιστές στην πρωτεύουσα, είναι αυτή 
της «τουρκικής μειονότητας». Ως γνωστόν, 
αντιεθνικιστής στην Ελλάδα είναι όποιος, 
πέρα από τη συμπλεγματική του απέχθεια 
για ό,τι ελληνικό, είναι κείνος που δικαιώνει 
όλους τους εθνικισμούς των γειτόνων 
(Σκοπιανών, Αλβανών, Τούρκων). Έτσι, 
θεωρεί ότι με τις αναφορές του σε «τουρκική 
μειονότητα» χτυπάει έναν ελληνικό σωβινισμό 
που κατατρύχει υποτίθεται όλη την ελληνική 
κοινωνία, εκτός από τα φωτισμένα μυαλά 
σαν το δικό του. Το μόνο που έχει φρενάρει 
τελευταίως την ξεδιάντροπη προπαγάνδα είναι 
η ανάδειξη – και σ’ αυτό ας μου επιτραπεί 
να σημειώσω την αποφασιστική συμβολή 
του εντύπου μας – της πραγματικότητας των 
Πομάκων και των Ρομά. Μια πραγματικότητα 
που μόνον ο ρατσισμός και οι πολιτικές 
σκοπιμότητες των τουρκοφρόνων πασχίζουν 
να την κρύψουν.
Οι Πομάκοι είναι ένα σλαβόφωνο, μάλλον 
αυτόχθον φύλο, το οποίο παραδοσιακά 
κατοικούσε στην οροσειρά της Ροδόπης αλλά 
σήμερα βρίσκεται παντού. Ο πληθυσμός του 
είναι περί τις 35.000 άνθρωποι. Η παρουσία 

τους είναι περισσότερο ευδιάκριτη, κυρίαρχη 
θα έλεγα, στον νομό Ξάνθης, όπου η γλώσσα 
και η κουλτούρα τους παραμένει ζωντανή, 
ιδίως στον ορεινό όγκο, στα πομακοχώρια. Για 
την καταγωγή των Πομάκων έχουν γραφτεί 
πολλά αλλά κατά τη γνώμη μας όχι ιδιαιτέρως 
τεκμηριωμένα. Μία δημοφιλής στη χώρα μας 
θεωρία είναι αυτή της ταύτισής τους με αρχαία 
θρακικά φύλα, τα οποία εκσλαβίστηκαν 
γλωσσικά λόγω της βουλγαρικής παρουσίας 
και εξισλαμίστηκαν στους τελευταίους 
οθωμανικούς αιώνες. Για τους Βούλγαρους 
Πομάκοι δεν υπάρχουν, είναι απλώς οι 
συμπατριώτες τους που εξισλαμίστηκαν και 
σταδιακά απομακρύνθηκαν από τον υπόλοιπο 
βουλγαρικό λαό. Για τους Τούρκους είναι 
φύλα τουρκικά (Γιουρούκοι, Κουμάνοι κ.α.) 
που ήρθαν στην περιοχή και υιοθέτησαν το 
σλαβικό γλωσσικό ιδίωμα. Δεν θα μπω στον 
πειρασμό να κρίνω τη βασιμότητά τους, η 
απουσία ιστορικών στοιχείων επιτρέπει την 
διατύπωση πολλών υποθέσεων εργασίας. 
Το ζήτημα για μας είναι να γίνει σεβαστή η 
σημερινή τους παρουσία και ιδιοπροσωπεία. 
Είναι ένας πλούτος για την περιοχή και 
δυστυχώς συχνά ούτε οι ίδιοι αντιλαμβάνονται 
τη σημασία αυτού του γεγονότος. Εδώ πρέπει 
να σημειώσουμε μερικές δυσάρεστες αλήθειες. 
Οι Πομάκοι, ως ορεσίβιοι και ανεξοικείωτοι 
με τον αστικό πολιτισμό, για χρόνια αντιμετω-
πίστηκαν υποτιμητικά, ακριβώς όπως συνέβη 
παντού. Έτσι, το εθνώνυμο «Πομάκος» 
για χρόνια είχε την σκωπτική σημασία του 
«Βλάχος», για να θυμηθούμε κάτι εγγύτερο 
στην εμπειρία όλων μας. Όπως για χρόνια 
ο βλάχος ήταν αντικείμενο χλεύης όταν 
κατέβαινε από το βουνό στην πόλη, κάπως 
έτσι συνέβαινε και με τους Πομάκους – και 
την στάση αυτή απέναντί τους την τηρούσαν 
εξίσου χριστιανοί και μουσουλμάνοι κάτοικοι 
της Ξάνθης και της Κομοτηνής. Κι ας ήταν κι 
οι Πομάκοι, όπως και οι Βλάχοι, άνθρωποι 
άξιοι και ευφυείς (ας σκεφτούμε τα αμέτρητα 
κληροδοτήματά τους στο ελληνικό κράτος των 
απόδημων Βλάχων). Υπάρχει όμως κανείς 
σήμερα που να θεωρεί το «Βλάχος» βρισιά; 
Η υιοθέτησή του από τους ίδιους του έδωσε 
θετικό περιεχόμενο και τιμή. Αυτό μπορεί να 
συμβεί και με τους Πομάκους, όμως δυστυχώς 

ο δρόμος δείχνει μακρύς. Άλλοι, λόγω 
θρησκεύματος κυρίως, βλέπουν προτιμότερη 
την ταύτισή τους με τους Τούρκους και άλλοι 
αρκούνται σε μία αποσιώπηση της αληθινής 
τους ρίζας προκειμένου να ενταχθούν 
ομαλότερα στην κοινωνία. Οι περισσότεροι 
δεν μπαίνουν στον κόπο να υπερασπιστούν 
την πατροπαράδοτη γλώσσα και τον πολιτισμό 
τους, αντιμετωπίζοντάς τα ως κατάλοιπα μιας 
καθυστέρησης και απότοκα της γεωγραφικής 
απομόνωσης, που σήμερα δεν έχουν τίποτε να 
τους προσφέρουν. Ευτυχώς δεν λείπουν και 
οι άλλοι, όσοι δηλαδή τιμούν την καταγωγή 
τους και προσπαθούν να διασώσουν ό,τι μένει 
ακόμα ζωντανό στην κοινωνία τους. Πολλοί 
από αυτούς μας τιμούν με τη φιλία τους και 
έχουμε βρεθεί μαζί σε κοινούς αγώνες για την 
αλήθεια και το δικαίωμά τους στην δημόσια 
έκφραση, ένα δικαίωμα κερδισμένο με πολύ 
κόπο και θυσίες. Το σημαντικότερο πρόβλημα 
στην προσπάθεια αυτή είναι ο εκτουρκισμός 
μεγάλου μέρους της πομάκικης κοινότητας, 
γλωσσικός και συνειδησιακός. Και δυστυχώς, 
όπως συνήθως συμβαίνει, οι νεοφώτιστοι έχουν 
έναν μαχητικό φανατισμό που υπερκέρασε 
κάθε δηλωμένο Τούρκο. Η μεγαλύτερη 
απειλή για την διατήρηση της πομάκικης 
ιδιαιτερότητας είναι οι εκτουρκισμένοι 
Πομάκοι. Για τους περισσότερους υπάρχει 
απόλυτη σύγχυση μεταξύ θρησκεύματος και 
εθνικότητας, χρησιμοποιούν εναλλακτικά 
τους όρους «Τούρκος» και «Μουσουλμάνος», 
κάτι που καθιστά βεβαίως ευκολότερο το έργο 
των ανθρώπων του τουρκικού Προξενείου 
Κομοτηνής. Υπάρχουν βεβαίως και κείνοι που 
δεν έχουν άγνοια αλλά σκοπιμότητες: Είτε 
μιας επαγγελματικής επιτυχίας / κοινωνικής 
αποδοχής μέσα από την ταύτισή τους με την 
κυρίαρχη γραμμή της «μίας και αδιαίρετης 
μειονότητας», είτε και ακόμη χειρότερα, με 
το αυτοπροσφέρονται ως φορείς – εκφραστές 
της πολιτικής της Άγκυρας, πράκτορές της 
δηλαδή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά 
τους...

(Μέρος της διάλεξης του Κώστα Καραΐσκου 
στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Σεμινάριο 
Ξεναγών - Ξάνθη, 25/11/08)

Η μουσουλμανική παρουσία στη Θράκη



Ὅ,τι δέν κάνει τό ἑλλαδικό 
(ψευδο)κράτος, τό κάνουν 
οἱ Ἕλληνες µόνοι τους, 
παντοῦ καί πάντα. Ὅσοι 
τοὐλάχιστον ἀσφυκτιοῦν 
στό κλῖµα τῆς ἡττοπάθειας, 
τῆς ἐπανάπαυσης στούς 
κυβερνητικούς χειρισµούς καί 
τῆς κοινωνικῆς ἀποχαύνωσης, 
νιώθουν ὅτι ἕνα µήνυµα ἰσχύος 
εἶναι ἀπαραίτητο σέ κάθε 
ἀντιπαράθεση. Ἔτσι, οἱ Ἕλληνες 
χάκερς, σέ µία συντονισµένη 
καί ἀξιοθαύµαστη ἐπιχείρηση, 

«διόρθωσαν» δεκάδες σελίδες σκοπιανῶν (τό σύνολο τῶν ἱστοσελίδων 
µέ κατάληξη .mk!) µέ εἰκόνες σάν τήν ἀνωτέρω, πού µιλᾶνε τή 
γλῶσσα τῆς ἀλήθειας. Δύο µέρες µετά τήν ἐπίθεση τῶν συνελλήνων 
οἱ Ψευτοµακεδόνες δέν εἶχαν ἀκόµη καταφέρει νά ἀποκαταστήσουν 
τίς ζηµιές. Εἶναι κι αὐτό κάτι, σηµάδι ὅτι ἡ παρακµή δέν ἔχει ἁλώσει 
τά πάντα στόν τόπο µας (ἀκόµη)...

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ    1-12-2008                                                                                                       }

ΔΩΡΟ «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ»!

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

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

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

 Τό θεωρεῖτε καλή ἰδέα; Βάλτε το ἀµέσως µπρός!

Ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης στη Θεσσαλονίκη

ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΛΙΜΑΝΙΑ

...Δεν φαίνεται η αντιπολίτευση να έχει ένα 
σχέδιο για τα λιμάνια και για τον ρόλο της 
χώρας. Ειδικά η πράσινη νομενκλατούρα 
που την γνωρίζω στερείται σχεδιασμών 
και βέβαια αληθινών ανησυχιών για την 
χώρα. Αυτήν την συζήτηση για τα λιμάνια 
και την θέση της Ελλάδας την άρχισα από 
το 1985 αλλά τότε απολάμβαναν το κράτος 
και άρχισαν το φλερτ με τα λόμπι. Δεν τους 
ενδιέφερε και έτσι δεν ήξεραν να κυβερνήσουν 
τα λιμάνια όταν ήταν Κυβέρνηση, ούτε 
ξέρουν να κάνουν αντιπολίτευση σήμερα.
Μία κριτική προς την Κυβέρνηση αλλά και 
όλο το πολιτικό και οικονομικό σύστημα, μια 
εναλλακτική πρόταση πρέπει να αναδεικνύει 
τις ουσιαστικές και ολικές διαστάσεις μίας 
άλλης πολιτικής. Αυτό έπρεπε να κάνει μια 
σοβαρή αντιπολίτευση. Θα σας την θέσω με 
ορισμένα ερωτήματα.
- Γιατί η Ελλάδα δεν έχει δέκα διεθνή 
λιμάνια και έχει μείνει στην στασιμότητα 
του Πειραιοκεντρισμού και του 
Θεσσαλονικοκεντρισμού;
- Γιατί δεν έχει διεθνές λιμάνι στην Κρήτη, 
στην Δυτική Πελοπόννησο, στην Λήμνο, 
στην Λέσβο;
- Γιατί δεν οικοδομήθηκε το δίδυμο λιμάνι 
Καβάλας – Αλεξανδρούπολής;
- Γιατί η Ελλάδα δεν έχει είκοσι, τριάντα 
χιλιάδες λιμενεργάτες και έμεινε στις δύο;
Ούτε τα κόμματα ούτε τα συνδικάτα ούτε 
τα επιμελητήρια πρόβλεψαν, σχεδίασαν 
για αυτά τα ζητήματα. Δεν ξέρουν τι λένε. 
Η εικόνα είναι κωμική. Το 1998 είχα ένα 
κείμενο για τον ρόλο της χώρας ως κέντρο 
του παγκόσμιου συστήματος μεταφορών. 
Σ’ αυτά τα ζητήματα έκανα σχολή, διεθνή 

σχολή. Δημοσιεύθηκε στα «Νέα». Τότε 
βέβαια στον τύπο είχε ανθρώπους του 
επιπέδου του Λέοντα Καραπαναγιώτη. Αυτήν 
τη προσέγγιση θα την βρείτε στο νέο μου 
βιβλίο «Ελληνική Ποιότητα και Ανάπτυξη».
Γιατί οι Νομαρχίες, οι Δήμοι Πειραιά 
– Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολης δεν 
ανοίγουν μια σοβαρή συζήτηση;
Η κριτική η εναλλακτική πρόταση 
προχωρά περισσότερο και αφορά και τους 
εφοπλιστές.
Γιατί η Ελλάδα πρώτη δύναμη στην Ναυτιλία 
δεν έχει μια MAERSK, μια COSCO;
Έχουν οι Ελβετοί και δεν έχουμε εμείς; Στο 
βιβλίο μου προειδοποιώ τους εφοπλιστές. Θα 
φθάσουν να δουλεύουν φασόν. Αν έχεις δέκα 
αντί δύο προβληματικά λιμάνια – η Ελλάδα 
μάλλον έχασε την μάχη των Λιμανιών 
– τότε έχεις εναλλακτικές δυνατότητες. 
Ορισμένα να τα διατηρήσεις Εθνικά, αλλά 
με συνεργασίες, άλλο στους Κινέζους, 
άλλο στους Άραβες. Εδώ μείναμε στους 
φονταμεταλιστές,  ταλιμπάν του φτωχού 
κακομοίρικου, «ιδιωτικό δημόσιο» το έλεγε 
ο Κ. Καραβίδας, του φτωχού κακού χωριού. 
Ούτε Κράτος είναι, ούτε αγορά...

Ἄρδας
Πρίν ὁ Ἄρδας γίνει φεστιβάλ τοῦ Δήµου 
Βύσσας, ἦταν µόνο ποτάµι. Τώρα, ἔτσι 
πού ἔγινε τό φεστιβάλ αὐτό, ὑπό τήν 
διεύθυνση τῆς Φανῆς Μπαχαρίδου, 
µιά πασαρέλα πρωινάδικου µέ Βανδῆ 
- Παπαρίζου κι ἄλλους ἐκλεκτούς 
σκυλάδες, νοµίζω ὅτι τό ποτάµι πρέπει 
νά ξαναγίνει µόνο ποτάµι, γιατί µέ 
τόν Ἄρδα πού στήσανε ἔγινε κῶλος! 
Καί, νά φανταστεῖτε, µέ τά λεφτά τοῦ 
κράτους, τοῦ φορολογούµενου πολίτη! 
Ἐδῶ οἱ νοµαρχίες, τά ὑπουργεῖα 
πρέπει νά ἐπέµβουν. Σέ µιά γωνιά µέ 
βάλανε φέτος νά παίξω στόν Ἄρδα 
Καραγκιόζη, ἐπειδής ἐκφράστηκα 
γιά τήν ἀνύπαρκτη ποιότητά του. 
Ἡ πρόεδρος τοῦ φεστιβάλ Ἄρδα, Φ. 
Μπαχαρίδου, µοῦ δήλωσε ὀρθά κοφτά 
ὅτι δέν µέ πληρώνει! Σέ σκυλάδικο 
νά δούλευα, τοὐλάχιστον θά µέ 
πλήρωναν καί θά µ’ ἔδιωχναν. Τώρα 
πηγαίνω αὐτό τό θλιβερό φεστιβάλ καί 
τήν πρόεδρό του σέ δίκη γιά νά βρῶ τά 
δίκια µου. Ἀκοῦς ἐκεῖ θράσσος, «δέν 
σέ πληρώνω»... Μαγαζί της εἶναι;

«Ἐπαληθευτής ψεύδους»: 
Τί ψεῦδος!
Οἱ σκέψεις µας καί οἱ πράξεις µας 
τίς περισσότερες φορές δέν εἶναι 
«ἀχιβαδικές» ἀλλά ἀντινοµικές. Τήν 
ἀντινοµία δέν µπορεῖ νά τή συλλάβει 
ἕνα ἠλεκτρονικό µηχάνηµα, ὅσο 
πολύπλοκο καί νά ‘ναι. Π.χ. στήν 
ἐρώτηση «ἀγαπᾶς τόν πατέρα σου;» 
ἡ ἀπάντηση µπορεῖ νά εἶναι «τόν 
ἀγαπάω γι’ αὐτό καί γι’ αὐτό ἀλλά 
πολλές φορές τόν µισῶ γιά ἐκεῖνο». 
Τό µηχάνηµα τῆς Μανωλίδου 
ὅµως γράφει µόνο τά µαῦρα καί 
τά ἄσπρα, σάν τίς ἀπόψεις τίς 
πολιτικές τοῦ συζύγου της...  Πού 
κατά τά ἄλλα µιλᾶνε γιά πατρίδα, 
θρησκεία, οἰκογένεια, ἀλλά στήν 
τηλεόραση µέ ἀδιάκριτες ἐρωτήσεις 
καί ψευδοεπιστηµονικότητα δέν 
διαστάζουν νά ξεβρακώνουν τή 
φτωχολογιά - πού δέν εἶναι βέβαια 
ἄµοιρη εὐθυνῶν... 

Γιάννης Βουλτσίδης Ἀλληλογραφοῦμε
Ἀπό τόν κ. Χρ. Θεοδωρίδη (Μόναχο) 
λάβαµε µακροσκελή ἐπιστολή σχετικά 
µέ τήν ἀνυπαρξία ἀντίστασης στή 
Χούντα ἀπό τόν («µέγα λαοπλάνο») 
Ἀνδρέα Παπανδρέου καί γιά τό θέµα τῶν 
νεκρῶν τοῦ Πολυτεχνείου, µέ ἀφορµή 
σχετικό ἄρθρο τοῦ ∆. Βασιλειάδη: 

«...Πρῶτον ἡ ἐξέγερση τοῦ Πολυτεχνείου 
δέν ἔριξε τή Χούντα, ὅπως ἀρρωστηµένα 
ἐπιµένει τό ἀριστεροδεξιό κατεστηµένο, 
ἀλλά ἔφερε µιά δικτατορία, τή 
στυγνότερη πού γνώρισε ποτέ ὁ τόπος 
καί ἡ ὁποία κυβέρνησε ἐπί 8 µῆνες 
χωρίς νά ἀκουστεῖ κίχ. Τόν Νοέµβριο 
τοῦ ΄73 µερικοί ἀναρχικοί µπῆκαν 
στό Πολυτεχνεῖο, ὅπως µπαίνουν καί 
σήµερα καί καταστρέφουν τά πάντα. 
Ὁ πολιτικάντικος καιροσκοπισµός τοῦ 
Μαρκεζίνη ἐπέτρεψε τή συγκέντρωση 
τῶν νέων χωρίς νά προλάβει ὅ,τι θά 
ἐπακολουθοῦσε. Ὅταν οἱ ἀναρχικοί 
κατέλαβαν τό Πολυτεχνεῖο (σταθερή 
µειονότητα) οἱ νεολαῖες τῶν ὑπόλοιπων  
σχηµατισµῶν ὄχι µόνο δέν κουνήθηκαν 
ἀλλά τούς κατηγόρησαν ὡς προβοκά-
τορες. Ὅταν ὅµως εἶδαν ὅτι ἐκεῖ µαζευόταν 
κόσµος, ἄρα ἔχει ψωµί, ἄλλαξαν γνώµη 
καί καπέλωσαν τή συγκέντρωση. Τά 
γνωρίζει αὐτά ὁ κ. Βασιλειάδης; (...) 

Γνωρίζει γιά τούς ὁµαδικούς τάφους τοῦ 
δηµάρχου Μπέη, πού ἔσκαβε µέσα στή 
νύχτα γιά νά βρεῖ χιλιάδες νεκρούς; Γιά 
τόν ἀπατεώνα Παπαδάτο πού ὁρκιζόταν 
ὅτι εἶδε µέ τά µάτια του χιλιάδες νεκρούς; 
Γιά τό ἔγγραφο τοῦ ἐπιστρέψαντος τό 
1982 ὡς ἀντιστασιακοῦ (ἔλα Χριστέ καί 
Παναγιά!) ὑπαρχηγοῦ τῆς Ἀστυνοµίας 
Γ. Σαµπάνη, ὅπου οἱ νεκροί φτάνουν µέ 
κόπο τούς 12; Τό ἔγγραφο (φωτοτυπία 
του ἔχω στή διάθεσή µου) ἀνέφερε ὅτι 
οὐδείς φοιτητής ἐφονεύθη στόν χῶρο 
τοῦ Πολυτεχνείου καί 300 µ. γύρω, οἱ 
δέ περιβόητοι νεκροί εἶναι οἱ Engeland 
Toril - Margete (22), Alex Karakas Basri 
(42), Μάρκος Καραµάνης (24), Ἀλεξ. 
Σπαρτίδης (16), Βασ. Φαµέλιος (26), ∆ιοµ. 
Κοµνηνός (17), ∆ηµ. Θεοδώρου (51),  Β. 
Μπεκιάρης (17), Ν. Μαρκούλης (24), 
Μιχ. Μαυρογιάννης (19), Γ. Σαµούρης 
(23), καί Γ. Γεριτσίδης (48). Ἀπό αὐτούς 
οἱ 5 πρῶτοι σκοτώθηκαν στίς ἐπιθέσεις 
γιά τήν κατάληψη τοῦ ΟΤΕ (Πατησίων), 
ὅπως καί ὁ 6ος, κάτι πού παραδέχτηκε κι 
ὁ πατέρας του («Ἑστία» 18/11/85), οἱ δύο 
ἑπόµενοι σκοτώθηκαν ἀπό ἀδέσποτες 
στίς στέγες τῶν σπιτιῶν τους ἀπό ὅπου 
παρακολουθοῦσαν τά γεγονότα καί οἱ 
ὑπόλοιποι τρεῖς σκοτώθηκαν τρεῖς µέρες 
µετά τά συµβάντα (21/11/73) καί κανείς 
δέν γνωρίζει πῶς, ἀφοῦ τά πάντα εἶχαν 
τελειώσει...»

Εἰδικές Δυνάµεις Διαδικτύου

Ε-Λ-Ε-Υ-Θ-Ε-Ρ-Ι-Α !  
Ἡ ἀποφυλάκιση τῶν µισῶν (!) περίπου κρατουµένων τῆς χώρας µας τούς 
ἀµέσως ἑπόµενους µῆνες, χάρη στίς πρόσφατες ἀποφάσεις τοῦ ὑπουργείου 
Δικαιοσύνης, εἶναι ἀπό τά καλύτερα νέα πού ἀκούσαµε µῆνες τώρα. Μέσα 

στούς ἀποφυλακιζόµενους συµπερι-
λαµβάνονται καί 100 κρατούµενοι τῶν 
Φυλακῶν Κοµοτηνῆς, µέ ἀποτέλεσµα 
νά ἀποσυµφορηθοῦν σηµαντικά οἱ 
τελευταῖες, ἐφόσον θά µειωθεῖ ὁ σηµε-
ρινός πληθυσµός τους κατά 33%!  Ὅσο 
κι ἄν ἀκόµη ἀπέχουµε ἀπό τό προβλε-
πόµενο ὅριο τῶν 100 κρατουµένων, ἔγι-
νε ἕνα µεγάλο, ἀνακουφιστικό βῆµα.
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του Pedro Olalla*
 
(....) Το Νυμφαίο της Μίεζας είναι, 
ταυτόχρονα, ένας φυσικός τόπος, ένας 
μυθικός τόπος, ένας ιερός τόπος και ένας 
ιστορικός τόπος. Και μαζί με όλα αυτά, 
είναι επίσης ένας τόπος που μπορούμε να 
επισκεφτούμε σήμερα και που μας θυμίζει 
για μια ακόμα φορά ότι η ιστορία και ο μύθος 
δεν είναι μόνο κομμάτι του παρελθόντος 
αλλά και του παρόντος, της ίδιας της ζωής 
μας. Έτσι λοιπόν, η ταινία έπρεπε 
να είναι μια περιγραφή του τόπου 
ως φυσικού ιερού, ως νυμφαίου· 
αλλά συνάμα, μια περιεκτική 
και επακριβής παρουσίαση 
όλων των πληροφοριών που μας 
μιλούν για την εκπαίδευση του 
νεαρού Αλέξανδρου δίπλα στον 
φιλόσοφο Αριστοτέλη σε αυτόν 
τον μαγευτικό τόπο· και επίσης 
–πράγμα καθόλου εύκολο– μια 
προτροπή για περιήγηση και 
ανάκτηση της ιστορίας ως 
ερευνητικής περιπέτειας, επιστρέφοντας 
έτσι στη στάση και τη μέθοδο που μας 
δίδαξε κάποτε ο Ηρόδοτος. (...) Για τον 
Αλέξανδρο θα ήθελα να τονίσω όχι μόνο τη 
σημασία της συνεχούς παρουσίας του στην 
ιστορία της Ελλάδας, αλλά τη σημασία 
της μακράς παράδοσης που άφησε στον 
πολιτισμό της Δύσης, καθώς και – αυτό 
που είναι λιγότερο γνωστό – την τεράστια 
απήχησή του στους πολιτισμούς της 
Ανατολής. (...) Αναφέρω αυτά τα σύντομα 
παραδείγματα απλώς για να επιστήσω 
την προσοχή στο γεγονός ότι, πέρα από 
όσες εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν περί 
της εντιμότητας των πράξεών του ως 
κατακτητή, η μορφή του Αλέξανδρου 
αποτελεί μια αδιαμφισβήτητη 
ιστορική πραγματικότητα τεραστίας 
διαπολιτισμικής διείσδυσης.
Δυστυχώς, το θρυλικό κύρος του 
Μακεδόνα βασιλιά γίνεται αφορμή αυτές 
τις μέρες για ένα επαίσχυντο και επικίνδυνο 
παράδειγμα παραχάραξης της ιστορίας 
με κακόβουλους πολιτικούς στόχους, 
και εφόσον ασχολούμαστε τώρα με την 
ιστορία του Αλεξάνδρου επιβάλλεται να 
αναφερθούμε σε αυτό. Μιλώ φυσικά για τη 
FYROM και για την ανυπόστατη ιστορική 
βάση για τη διεκδίκηση του ονόματος της 
Μακεδονίας.
Τα βόρεια σύνορα του βασιλείου του 
Αλεξάνδρου ήταν στις οροσειρές του 
Σκάρδου, του Όρβηλου και του Σκόρμιου, 
και συνεπώς ούτε καν τα Σκόπια, η 
πρωτεύουσα αυτής της νέας χώρας, 
ήταν ποτέ στο έδαφος του μακεδονικού 
βασιλείου. Τα εδάφη που καταλαμβάνει 
τώρα η FYROM λέγονταν τότε Παιονία, 
η χώρα των Παιόνων, για τους οποίους 
ξέρουμε – από τις λιγοστές πληροφορίες 
που μας παρέχουν ο Όμηρος (B, 848) και 
ο Ηρόδοτος (5, 16) – ότι θεωρούσαν τους 
εαυτούς τους απογόνους των Τευκρών 
της Τρωάδας, αν και η ελληνική αυτή 
καταγωγή αμφισβητείται. Εάν ένα μέρος 
αυτής της περιοχής ονομάστηκε κάποτε 
Μακεδονία, ήταν όταν το 146 π.Χ. – μετά 
τη νίκη του Καικίλιου Μέτελλου εναντίον 
του Ανδρίσκου – συστήθηκε η τεράστια 
ρωμαϊκή επαρχία της Μακεδονίας, 
συνενώνοντας εδάφη της ελληνικής 
Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θράκης 
και της Θεσσαλίας. Δηλαδή, μέρος – και 
μόνο μέρος – του σημερινού εδάφους της 
FYROM υπήρξε ρωμαϊκή Μακεδονία 177 
χρόνια μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου 
και οκτώ αιώνες πριν τον ερχομό του 
σλαβικού λαού που τώρα διεκδικεί το 

όνομά της. Προχωρώντας στην ιστορία, 
η στρατιωτική βάση λεγόμενη Σκόπια 
(Scupi) συμπεριλήφθηκε μετά στην Άνω 
Μοισία (Moesia Superior, από το 6 μ.Χ.) 
και κατόπιν στη Δαρδανία (Dardania, από 
το 272 μ.Χ.), ώσπου το 518 καταστράφηκε 
εξολοκλήρου από σεισμό. Κοντά στα 
ερείπιά της ιδρύθηκε έπειτα η πόλη Jus-
tiniana Prima (530), η οποία κατέστρεψαν 
μάλιστα Άβαροι και Σλάβοι στις αρχές 
του 7ου αιώνα (615-625). Την εποχή των 

βυζαντινών “θεμάτων” τα Σκόπια δεν 
ανήκαν στο Θέμα της Μακεδονίας αλλά 
της Βουλγαρίας. 
(...) Η περίοδος της Μίεζας αποτελεί 
ένα άγνωστο μοτίβο στην τέχνη και τη 
λογοτεχνία της Δύσης και, παρά τη σημασία 
της για την μετέπειτα παγκόσμια ιστορία, 
πολύ λίγα ξέρουμε σχετικά με τον χρόνο 
που ο έφηβος Αλέξανδρος μοιράστηκε με 
τον Αριστοτέλη σε αυτόν τον τόπο. Πολύ 
λίγα γνωρίζουμε για την περίοδο που ο 
φιλόσοφος προσπάθησε να αφυπνίσει 
στον πρίγκιπα την αγάπη για την γνώση 
και την αγάπη για τον άνθρωπο. Όπως 
είναι γνωστό, ο Αριστοτέλης ήταν μαθητής 
του Πλάτωνα, ο οποίος με τη σειρά του 
υπήρξε μαθητής του Σωκράτη. Ποτέ, στην 
ιστορία της ανθρωπότητας, δεν υπήρξε 
μια «αλυσίδα φιλοσόφων» εφάμιλλη με 
αυτή. Έτσι στον Αλέξανδρο έτυχε να είναι 
άμεσος μαθητής του Αριστοτέλη και πιο 
προνομιούχος δέκτης αυτής της σπουδαίας 
κληρονομιάς. Εξ’ ου και η εκπαίδευση 
τούτου του πρίγκιπα είναι κι ένα άλλο 
«άπαξ» στην παγκόσμια ιστορία, και 
δημιούργησε μια σχέση που, όπως, ξέρετε, 
έδωσε αφορμή σε μια μακρά επιστολική 
παράδοση συμβουλών για ηγεμόνες και 
βασιλείς κάθε τόπου και χρόνου.
Πολύ πιθανόν, χωρίς τον Αλέξανδρο, 
η Ελλάδα να μην είχε γίνει ποτέ 
«ελληνισμός», να μην είχε φτάσει ποτέ 
στην οικουμενικότητα. Αυτή είναι μια 
σκέψη για περαιτέρω στοχασμό. Με τον 
Αλέξανδρο δημιουργείται γύρω από το 
ελληνικό στοιχείο η πρώτη ενωμένη, 
διεθνική διαφυλετική και διηπειρωτική 
οικουμένη της ιστορίας. Καιρό αργότερα, 
πάνω σε αυτή τη βάση του Αλεξάνδρου, 
δημιουργείται μια δεύτερη οικουμένη: 
αυτή του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Και 
πάνω στη βάση του ελληνορωμαϊκού 
κόσμου δημιουργείται έπειτα μια Τρίτη: 
αυτή της χριστιανοσύνης. Μια χιλιετία 
αργότερα, στην Αναγέννηση, δημιουργείται 
η οικουμένη του Ουμανισμού πάνω στην 
πνευματική βάση της Ελλάδας· και έκτοτε 
οποιαδήποτε προσπάθεια ουμανιστικού 
χαρακτήρα θα βασιστεί στο ελληνικό 
κεκτημένο.
Είναι συγκινητικό να σκεφτεί κανείς ότι 
τούτη η ορμή που ώθησε τον Αλέξανδρο 
στο να σπέρνει στο διάβα του τον ελληνικό 
σπόρο θα διαμορφωνόταν σε μεγάλο 
βαθμό το διάστημα που συμβίωσε με τον 
δάσκαλό του τον Αριστοτέλη σε τούτο το 
δάσος των Νυμφών. Ο Καλλισθένης, ο 
ανιψιός του Αριστοτέλη που έφτασε από 

την Ασσό σε αυτή τη γωνιά της Μίεζας 
συνοδεύοντας τον θείο του και που 
αργότερα ακολούθησε τον Αλέξανδρο ως 
χρονικογράφος των κατορθωμάτων του, 
μας το υπενθυμίζει τώρα με τα ίδια λόγια 
που του το θύμισε του βασιλιά την ώρα της 
μελαγομανίας και της ύβρεώς του: «Μην 
ξεχνάς την Ελλάδα, Αλέξανδρε. Γι’ αυτήν 
ρίχτηκες σε αυτήν την εκστρατεία. Για να 
φέρεις στην Ασία ό,τι πολύτιμο διαθέτει 
η Ελλάδα, όχι για να μετατρέψεις την 
Ελλάδα σε Ασία».  
Αυτό το ιστορικό επεισόδιο εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα, πολύ πιο εποικοδομητικό 
και συγκινητικό από τα πολεμικά 
ανδραγαθήματα και πολύ πιο σημαίνον από 
τα διάφορα περιστατικά αμφιλεγόμενης 
ιστορικότητας, είναι το μέγα προνόμιο 
της Μίεζας, καθώς και η αξία που συνδέει 
αυτόν τον τόπο με την ανθρωπιστική στάση 
προσδίδοντάς του συνεχή επικαιρότητα. 
Θα το πω και με άλλα λόγια: η 
Μακεδονία και η Ελλάδα έχουν στη 
Μίεζα έναν θησαυρό αν ευστοχήσουν να 
αξιοποιήσουν τη συμβολική της αξία με 
σκοπό την αναζήτηση μιας ανθρωπιστικής, 
ολοκληρωμένης και διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης. Σε αυτή τη γραμμή κινείται η 
πρότασή μου: η Σχολή Αριστοτέλους στη 
Μίεζα να γίνει διοργανώτρια και μόνιμη 
έδρα μιας διεθνούς ετήσιας συνάντησης 
για την προώθηση πρότυπων 
προγραμμάτων διαπολιτισμικής και 
διεπιστημονικής εκπαίδευσης για 
εφήβους σε συνεργασία με πανεπιστήμια 
και φορείς από τα Βαλκάνια και από όλο 
τον κόσμο. Δεν υπάρχει πιο συμβολικός 
τόπος για μια τέτοια πρωτοβουλία, δεν 
υπάρχει καλύτερη αξιοποίηση για το 
πολιτιστικό κέντρο που έχει δημιουργηθεί 
στον χώρο, δεν υπάρχει καλύτερος φόρος 
τιμής στο ελληνικό πνεύμα που να μπορεί 
να αποτίσει κανείς από αυτή τη γωνία 
της Ελλάδας, που φέρει το όνομα Σχολή 
Αριστοτέλους.
Γιατί άραγε αυτή η ουμανιστική και 
διαπολιτισμική εκπαίδευση για την οποία 
μιλάμε; Γιατί είναι τόσο επείγουσα και 
αναγκαία; Ας σκεφτούμε ότι ζούμε σε 
έναν κόσμο όπου υπάρχουν περίπου 2.700 
γλώσσες, περισσότερα από 6.000 έθνη 
και μόνο καμία διακοσαριά κράτη, που 
μάλιστα τείνουν προς την ένταξη τους σε 
διεθνείς δομές. Συνεπώς, όλα τα κράτη 
είναι πια ή θα γίνουν προσεχώς πολύ-
πολιτισμικά, και επομένως η πραγματική 
πρόκληση των ημερών μας θα είναι 
να δημιουργήσουμε συναισθήματα 
κατανόησης και αλληλεγγύης μεταξύ 

ανθρώπων πολιτισμικά ετερογενών. Η 
βόμβα είναι έτοιμη και το βλέπουμε κοντά 
στα σύνορά μας. Για να αντιμετωπίσουμε 
τέτοια πρόκληση επιβάλλεται λοιπόν η 
αναζήτηση και η αναγνώριση ενός κοινού 
παρονομαστή μεταξύ των ανθρώπων. 
Οι οικονομικές δυνάμεις που δεσπόζουν 
στον κόσμο έχουν ήδη βρει έναν: την 
ανάγκη από πρόσβαση στα βασικά αγαθά, 
και προτίθενται να τον εκμεταλλευτούν 
ανελέητα πάνω από τα παραδοσιακά 
όρια του κράτους-έθνους. Απέναντι σε 
αυτό, όσοι σήμερα απολαμβάνουμε τους 
καρπούς της ειρήνης, της ανάπτυξης και 
του πολιτισμού – που είμαστε μάλιστα 
οι λίγοι – έχουμε το ηθικό χρέος να 
υποδείξουμε και να καλλιεργήσουμε 
έναν διαφορετικό κοινό παρονομαστή: 
την ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 
Αντί να χρησιμοποιήσουμε την ιστορία 
για να επινοήσουμε μαχητικούς και 
εχθρικούς εθνικισμούς, θα έπρεπε να τη 
χρησιμοποιήσουμε για να εμβαθύνουμε 
στην πραγματική αυτογνωσία και για να 
αποφύγουμε τη χειραγώγηση· αντί να 
διεκδικήσουμε «στοιχεία ταυτότητας» 
θα έπρεπε να διεκδικήσουμε δικαιώματα 
και ελευθερίες ως πολίτες, αντί να 
αναζητήσουμε πράγματα που μας χωρίζουν 
λόγω της ενδεχόμενης ταξινόμησής μας 
σε συγκρουόμενες ομάδες, θα έπρεπε να 
αναζητήσουμε πράγματα που μας ενώνουν 
λόγω της μόνιμης ταξινόμησής μας στο 
ανθρώπινο γένος και της κοινής μας 
πάλης για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Να 
επενδύσουμε σε μία εκπαίδευση που να 
οδηγήσει στην «παγκοσμιοποίηση» της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της δημο-
κρατίας και του κράτους δικαίου είναι ό,τι 
καλύτερο μπορούμε να κάνουμε σήμερα 
στο όνομα του ελληνικού πνεύματος. Εάν 
με αφετηρία την εμβληματική Σχολή του 
Αριστοτέλους στη Μίεζα η Μακεδονία 
κάνει ένα βήμα προς αυτό, θα εδραιώσει 
ταυτόχρονα την ταυτότητά της με βάση 
το καλύτερο κληροδότημα των αρχαίων 
Ελλήνων. Χωρίς κούφια ρητορική και 
άγονο τοπικισμό. Μόνο έτσι, ταπεινά, 
μπορούμε όντως να βοηθήσουμε την 
Ιστορία να βελτιώσει τον κόσμο...

*  Ο ελληνιστής καθηγητής Πέδρο Ολάγια 
είναι συγγραφέας και φωτογράφος. Το 
κείμενο είναι μέρος της ομιλίας του στην 
παρουσίαση τού ντοκυμαντέρ του «Νυμφαίο 
της Μίεζας - Ο κήπος του Αριστοτέλη» 
(Εταιρεία των Φίλων του Εθνικού Αρχαιο-
λογικού Μουσείου, 3/11/08) 

Νυμφαίο της Μίεζας - Ο κήπος του Αριστοτέλη

Αchtung!

Ὅπως κάθε χρόνο τέτοια ἐποχή, ἔτσι καί φέτος κάνουµε µία προσπάθεια γιά 
ὑπενθύµιση τῶν συνδροµῶν στούς φίλους τοῦ «Α» πού τίς ἀµέλησαν. Δέν 
θέλουµε νά γινόµαστε κουραστικοί ἤ καρµίρηδες ἀλλά οὔτε καί νά πετᾶµε 
τό φῦλλο µας σέ 
ἀνθρώπους πού 
δέν ἐνδιαφέρονται, 
τώρα µάλιστα 
πού ἡ διαρκής 
ἀναβάθµιση τῆς 
ἐµφάνισής του µᾶς 
κοστίζει αἰσθητά 
παραπάνω (βλ. καί 
π α ρ α π λ ε ύ ρ ω ς ) . 
Ἔτσι, θά ἐπιχειρήσουµε νά εἰδοποιήσουµε µέχρι τό τέλος τῆς χρονιᾶς ὅσους 
ἀκόµη δέν τακτοποίησαν τό ἐτήσιο θέµα τῶν 25 εὐρώ, πρίν τά ἐπενδύσουν 
σέ γιορτινές θερµίδες καί ἀγοραθεραπεῖες. Κι ἀπό τή νέα χρονιά θά 
ἀναγκαστοῦµε νά διαγράψουµε τούς πιό ξεχασιάρηδες (ἤ µπατακτσήδες), 

χωρίς κανένα ἔλεος. Εἶπον καί ἐλάλησον...



   Παρουσιάζουμε σήμερα τρία πρό-
σφατα βιβλία ἀγαπητῶν φίλων καί 
συνδρομητῶν μας, ἐντελῶς διαφορε-
τικοῦ περιεχομένου ἀλλά πάντα στό 
εὐρύτερο ...«ἀντιφωνητικό» πλαίσιο. 
«Κατά μονότονων καί πνευματο-
κτόνων» λέγεται τό πόνημα τοῦ Γιάννη 
Τσέγκου (μέ πρόλογο τοῦ Κώστα 
Τσιρόπουλου), ἀπό τίς Ἐκδόσεις τῶν 
Φίλων, Ὁ ψυχίατρος - ψυχαναλυτής 
συγγραφέας (καί πρόεδρος τοῦ Ἀνοι- 
κτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου) ἔγι-
νε εὐρύτερα γνωστός σέ ἀλλότριους 
κύκλους ὅταν ὑπερασπίστηκε τήν 
ἔρευνα πού ἐπανέφερε τήν συζήτηση 
γιά τό μονοτονικό στό προσκήνιο, ἀπο- 
δεικνύοντας τίς μαθησιακές προόδους 
τῶν μαθητῶν πού ἐξοικειώνονταν μέ 
τό παραδοσιακό σύστημα τονισμοῦ 
(ἐννοεῖται ὅτι ἄν ἡ ἔρευνα ἀποδείκνυε 
τό πολιτικῶς ὀρθό ἀντίθετο, κανείς 
δέν θά ἐξανίστατο). Στό βιβλίο αὐτό 
βρίσκεται συγκεντρωμένο ὅ,τι γρά-
φτηκε γιά τήν ὑπόθεση αὐτή, καί 
κατά κάποιον τρόπο συνοψίζει τήν 
ἑκατέρωθεν ἐπιχειρηματολογία. Ἰδιαι-

τέρως χρήσιμο λοιπόν καί γιά πρακτι- 
κούς καί γιά ἱστορικούς λόγους, ὅσο 
ἀναμένουμε τή συνέχεια τῆς ἐξαιρε-
τικά ἐνδιαφέρουσας ἔρευνας.
Ἡ «Ἀνάστασις τοῦ Ἀνδρέα Ταρκόφσκι» 
εἶναι ἡ τελευταία (4η) ποιητική συλλογή 
τοῦ Δημήτρη Κοσμόπουλου, ἑνός ἀπό 
τούς σπουδαίους, νέους ποιητές τῆς 
γλώσσας μας. Τά 24 ποιήματα τῆς 
συλλογῆς συγκροτοῦν ἕνα σῶμα - 
προέκταση τῶν (ἄκρως ποιητικῶν, 
ἄλλωστε) ταινιῶν τοῦ μεγάλου Ρώσου 
σκηνοθέτη, ἀναβιώνοντας τό κλῖμα 
τους καί μεθερμηνεὐοντας τό μήνυμά 
τους. Οἱ ἀναζητήσεις τῆς κάμερας 
τοῦ Ταρκόφσκι συνεχίζονται μέ τήν 
ἐξαίρετη ποιητική τέχνη τοῦ Δ.Κ., 
γιά τά ἴδια, αἰώνια ζητήματα: Φθορά, 
θάνατος, πατρίδα, νοσταλγία... Ἄν 
μαγευτήκατε ἀπό τόν Ρῶσο τεχνίτη, 
θά ἀγαπήσετε τήν «Ἀνάστασή» 
του. ἄν δέν τόν ξέρετε, τό βιβλίο θά 
σᾶς παρακινήσει νά τόν γνωρίσετε. 
Ἡ ἰδιαιτέρως προσεγμένη ἔκδοση 
(«Ἐρατώ») ἔδωσε μία ἑλκυστική ὑλική 
ὑπόσταση σ’ ἕνα γοητευτικό πνευμα- 

τικό κατόρθωμα.
Ὁ Γιῶργος Μοῦρτος, πού γράφει 
καί διδάσκει ἐπί χρόνια ζητήματα δι-
πλωματίας καί γεωπολιτικῆς, κυκλο-
φόρησε τό νέο του βιβλίο «Οἱ ἀν-
ορθόδοξοι τῆς Ὀρθοδοξίας - καί ἡ 
ἑλληνική γεωπολιτική ἀπαιδευσία». 
Σ’ αὐτό ἐξερευνεῖ τόν συλλογικό μας 
ἑαυτό μέ στόχο τήν αὐτογνωσία πού 
μᾶς λείπει: τά ἐθνικά μας χαρακτη-
ριστικά καί ἡ οἰκουμενικότης, ἡ σχέση 
μας μέ τό Φανάρι καί τό Πατριαρχεῖο, 
ἡ ἄνιση συνύπαρξη μέ τήν Τουρκία, 
ἡ παραμελημένη ἐκκλησιαστική 
παράμετρος τῆς ἑλληνικῆς ἰσχύος, ἡ 
ἀθλιότητα τῶν ἐλίτ πού μᾶς κυβερ- 
νᾶνε. Δέν λείπουν καί τά θετικά 
παραδείγματα, ὅπως ἡ Προεδρία 
τοῦ Τάσσου Παπαδόπουλου στήν 
Κύπρο, ὅπως καί οἱ προτάσεις (π.χ. 
ἡ ὄντως «προκλητική» ὑποστήριξη 
μιᾶς στροφῆς πρός τίς ΗΠΑ εἰδικά) 
πού βασίζονται στίς γεωπολιτικές, 
ἀπαλλαγμένες συναισθηματισμοῦ, ἀνα-
λύσεις τοῦ συγγραφέα. Κυκλοφορεῖ 
ἀπό τίς ἐκδόσεις «Ἁρμός». 
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1) Στίς 1 Δεκεµβρίου 1893 ὁ Χαρίλαος 
Τρικούπης δηλώνει στή Βουλή τό 
περίφηµο «δυστυχῶς ἐπτωχεύσα-
µεν».  Ἡ πτώχευση ἐκείνη ἦρθε ὡς 
συνέπεια...
Α) Τῶν πολεµικῶν ἀναµετρήσεων 
στίς ὁποῖες εἴχαµε ἐµπλακεῖ
Β) Τῆς δηµοσιονοµικῆς ἐξυγίανσης 
πού ἀνέλαβε ὁ Τρικούπης 
Γ) Τῶν δύσκολων διεθνῶν συγκυρι-
ῶν ἐκείνης τῆς ἐποχῆς
Δ) Τῆς κακοδιαχείρισης τοῦ ΠαΣοΚ

2) Στίς 5 Δεκεµβρίου 1912  χρησιµο-
ποιοῦνται ἀπό τούς Ἕλληνες τά 

ἀεροπλάνα γιά βοµβαρδισµό 
(τῶν Τούρκων στό Μπιζάνι). Ἡ 
πολεµική αὐτή χρήση ἦταν ...
Α) Ἡ πρώτη στόν κόσµο
Β) Ἤδη συνηθισµένη
Γ)  Πλήρως ἀποτυχηµένη
Δ) Ἀποτέλεσµα τῆς ἐθνορατσιστικῆς 
παιδείας τῶν τότε Ἑλλήνων (ἡ κυρία 
Ρεπούση µᾶλλον δέν ζοῦσε τότε...)

3) Στίς 6 Δεκεµβρίου 1876 ὁ Σλῆµαν 
ἀνακαλύπτει τά ἀνάκτορα τῶν 

Μυκηνῶν καί τούς βασιλικούς 
τάφους µέ πολύτιµα εὑρήµατα. 
Ἀπό αὐτά κυρίως ἀµφισβητεῖται 
(ἀνεπιτυχῶς) µέχρι πρόσφατα... 
Α) Ἡ ταύτιση τῆς θέσης τῶν Μυκη-
νῶν
Β) Ἡ γνησιότητα τῆς χρυσῆς «µάσκας 
τοῦ Ἀγαµέµνονα»
Γ) Ἡ µοναδικότητα τῶν χρυσῶν 
εὑρηµάτων στούς τάφους
Δ) Ἡ γνησιότητα τῶν ἐπιγραφῶν 
πού βρέθηκαν

4) Στίς 7 Δεκεµβρίου 1965 γίνεται ἡ 
ἀµοιβαία ἄρση τοῦ ἀναθέµατος ἀπό 
τούς Ἀθηναγόρα (στήν Πόλη) καί 
Πάπα Παῦλο τόν 6ο (στό Βατικανό). 
Ἦταν ἡ ἀρχή γιά τόν διάλογο 
τῶν Ἐκκλησιῶν, τήν ἀποδοχή 
δηλαδή τῶν Ρωµαιοκαθολικῶν 
ἀποικιοκρατῶν ὡς συνοµιλητῶν   

ἐκ µέρους τῶν (ἑλλην)Ὀρθοδόξων. 
Τήν πρώτη διερευνητική ἐπαφή µέ 
τούς παπικούς εἶχε κάνει... 
Α) Τό 1960 ὁ Πρόεδρος Κέννεντυ
Β) Τό 1961 ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος
Γ) Τό 1957 ὁ Κ. Καραµανλῆς
Δ) Τό 1959 ὁ Ἀµερικῆς Ἰάκωβος 

5) Στίς 10 Δεκεµβρίου 1963 ἀπονέµε-
ται στόν Γιῶργο Σεφέρη τό Νόµπελ 

Λογοτεχνίας (τό πρῶτο τῆς πατρί-
δας µας). Γιά ποιό λογοτεχνικό 
ἔργο ἐκφράστηκε µέ τά παρακάτω 
λόγια: «...Ὥς τά σήµερα δέν πέρασε 
µήνας χωρίς νά ξαναδιαβάσω 
λίγες σελίδες, δέν πέρασε ἑβδοµάδα 
χωρίς νά συλλογιστῶ αὐτή τήν τόσο 
ζωντανή ἔκφραση. Μέ συντρόφεψαν 
σέ ταξίδια καί σέ περιπλανήσεις, 
µέ φώτισαν ἤ µέ παρηγόρησαν σέ 
χαρούµενες καί σέ πικρές στιγµές...» 

Α) Τά Ὁµηρικά Ἔπη
Β) Τά Ἀποµνηµονεύµατα τοῦ Μακρυ-
γιάννη
Γ) Οἱ Ὠδές τοῦ Κάλβου
Δ) Τήν Ἀνασκολόπηση τοῦ Θέµελη

6) Στίς 13 Δεκεµβρίου 1943 οἱ Γερµα-
νοί καταστρέφουν τά Καλάβρυτα 

κι ἐκτελοῦν πάνω ἀπό 650 ἄνδρες, 
ἐνῷ ὁ ποταµός τοῦ αἵµατος 
ἔπνιξε καί ὅλα τά γύρω χωριά 
καί µοναστήρια. Ἀφορµή τοῦ 
γερµανικοῦ πογκρόµ ἦταν...  
Α) Ἡ ἐκτέλεση ἀπό τόν ΕΛΑΣ τοῦ 
Γερµανοῦ διοικητῆ Φέλµι 
Β) Ἡ ἀπρόσκοπτες κινήσεις τῶν 
Ἄγγλων στά βουνά τῆς περιοχῆς 
Γ) Ἡ αἰχµαλώτιση καί ἐκτέλεση 90 
περίπου Γερµανῶν στρατιωτῶν ἀπό 
τόν ΕΛΑΣ
Δ) Ἡ ἐξαπάτησή τους ἀπό τόν ΕΛΑΣ 
στίς διαπραγµατεύσεις γιά ἀνταλλα-
γή αἰχµαλώτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Β, 2Α, 3Β, 4Δ, 5Β, 6Γ

Ἀντιφωνητικό κουΐζ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ÌðéíéÝò
§

Ἄνθη τά πουλιά
στά γυµνά κλαριά

§
Ἀπό τό νιώθω
πᾶµε στό ξέρω

§
Σπίτι µονάχος χτυπώ στό πιάνο
πεσµένα δάκρυα σηκώνω πάνω

χαµόγελα

§
Ἀφοῦ δέν σέ πονάει τίποτα µέσα 

σου, τί νά βγάλεις;

§
Χωρίς κόντρα - καί δέν ἐννοῶ 

κόντρα µέ σοῦζες - δέν χτίζεται 
οὔτε σενάριο οὔτε χαρακτήρας

§
Στ’ ἀνάγλυφα τῶν ἀρχαίων 

µαστόρων ξενύχτησες 
λυώνοντας τό κερί σου. Ἀλλά 

αὐτό θά µποροῦσε νά τό κάνει κι 
ἕνας γραµµατικός. Ἐκεῖνο πού 
δέν θά µποροῦσε νά κάνει εἶναι 
νά ‘ναι πολεµιστής καί ποιητής 

ταυτόχρονα... Νά µάχεται γιά τά 
«γαµῶτο» τῆς ἐποχῆς του. Ἕνα 

κοτσάνι δίχως τόν µίσχο του εἶναι 
ἡ αἰσθητική δίχως τήν ἀγωνία 

γιά τόν δίπλα. Τή συµπάθεια. Ὁ 
καθρέφτης µας εἶναι ὁ ἄλλος.

Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ Íôïõ
Ãéáêáìðüóï ðáýëá Âïõëôóßäçò

SUMO FUNDO ÌðáìðáôæéÜí

ΤΡΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ «Α»
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Γερµανία: Ἡ 18χρονη Ρεββέκα Κ, 
βραβευµένη γιά τό στόρυ της µέ τή 
µετανάστρια πού «ἔσωσε ἀπ’ τούς 
νεοναζί», καταδικάστηκε ὡς ψεύτρα 

Ὅσο γιά τή σβάστικα στά µπούτια 
της, µόνη της τήν εἶχε χαράξει! Νά 
ἦταν βαλτή ἤ ἀπό τόσο µικρή κατά- 
λαβε ποιά παραµύθια πουλᾶνε;

Μέχρι καί στήν Σύνθια Μάκ Κίνεϋ 
ἀπαγόρεψαν νά πετάξει ἀπό τίς 
Ἀτλάντα στή Συρία. Τί νά πρωτο-
διορθώσει ὁ Κλιντοµπάµα;

Καλά τό ‘πε ἡ Ἰρλανδή Μαίρη Μα-
γκουάιρ (Νόµπελ Εἰρήνης 1976): 
Ἔξω τό Ἰσραήλ ἀπ’ τόν ΟΗΕ! Μέχρι 
νά δεχθοῦν ἀνθρώπινους κανόνες.

Τσέινι καί Γκονζάλες κατηγοροῦν-
ται σέ ὑπόθεση κακοποίησης κρα-
τουµένων σέ ἰδιωτικές φυλακές τοῦ 
Τέξας. Λέτε;... Καί τόν Ἀλ Καπόνε 
γιά φοροδιαφυγή δέν τόν πιάσανε;

Δολιοφθορά (22-11) στόν πετρελαι-
αγωγό Κιρκούκ - Γιουµουρταλίκ 
ἀπό τό ΡΚΚ. Ὄχι, καταδίκη ἀπό τή 
Ντόρα δέν ἀκούσαµε (ἀκόµη).

Θά ἐκλεγεῖ ὁ Ἀµφιλόχιος Ράντοβιτς 

νέος πατριάρχης τῶν Σέρβων; Ἠ 
πάει κι αὐτή ἡ Ἐκκλησία στά χέρια 
τῆς δυτικῆς λοιµικῆς;

Μάθαµε γιά 3 Γερµανούς πού συ-
νελήφθησαν στό Κόσοβο ὡς βοµβι- 
στές τῶν γραφείων τῆς ΕΕ. Τί; Γιατί; 
Δηλαδή; Μούγκα στή στρούγκα.

Ὅλα τ’ ἀνεχτήκαµε ἀπό τόν Καρα-
µανλή. Ἀλλά νά µᾶς φορτώσει καί 
τόν ΓΑΠ πρωθυπουργό πάει πολύ!

Νά φανταστοῦµε «τό µέλλον µας 
στήν πόλη πού ἀλλάζει», µᾶς ζητοῦν 
British Council καί ΝΕΑ, καί στήν 
κριτική ἐπιτροπή ὁ ...G. Kaplani!

Ἐγώ λέω νά ἐξαιρεθοῦν ἀπό τόν 
διαγωνισµό οἱ κάτοικοι τοῦ Ἁγίου 
Παντελεήµονα. Μέ τόσα βιώµατα 
δέν χρειάζονται κόκκο φαντασίας.

Ρήαλ Νιούζ ὀνόµασε ὁ βραδύγλωσ-
σος ἐκφωνητής ἀπό τή Γκατζολία 
τήν ἐφηµερίδα του. Πάντως τήν 
τυπώνει στά ἑλληνικά (κυρίως). 

32% αὔξηση κερδῶν τοῦ ΟΠΑΠ πού 
ἑτοιµάζεται νά µπεῖ στήν Τουρκία, 
διεθνής διάκριση τῆς ΙΝΤΡΑΛΟΤ... 
Μόνο γιά τζόγο εἴµαστε τελικά.  

Δωρεάν ἰατροφαρµακευτική περί-
θαλψη ἀπό τόν δῆµο Πολίχνης γιά 
τόσους ἀνθρώπους κάθε µέρα εἶναι 
εἴδησης; Γιά τά βοθροκάναλα ὄχι!

Ἀπορριµµατοφόρα 5 ἑβρίτικων δή-
µων µαζεύουν τά σκουπίδια τῆς Σα-
µοθράκης καί τά πᾶν στούς ΧΥΤΑ 
τους (ὤπα καί ἐξαγωγές τό νησί!)

Πουθενά στή Θράκη δέν πιάνει 
κανείς τό κανάλι τῆς Βουλῆς. Ὄχι 
ὅτι θά παρακολουθούσαµε κι ὅλη 
µέρα, ἀλλά εἶναι κάλυψη αὐτή;

Πάντως ἀπό ραδιοσταθµό τῆς Κο-
µοτηνῆς πιάνεις ἄνετα... Γκρίζους 
Λύκους. Ἀκοῦστε π.χ. τό (τούρκικο) 
δελτίο εἰδήσεων στούς 107,5

Ξηλώθηκαν 3 παράνοµοι ραδιοστα- 
θµοί µειονοτικῶν ἀπό τήν Ξάνθη, 
σέ ἐκτέλεση ἀποφάσεων τοῦ ΕΣΡ. 
Συνδέεται ἄραγε µέ τά παραπάνω; 

135 ἐργαζόµενοι (ΣΕΒΑΘ-ΣΕΠΕΚ) 
ἀπό τά θνήσκοντα συνεταιριστικά 
ἐργοστάσια τῆς Ξάνθης µετατάχθη-
καν στό δηµόσιο. Πᾶµε παρακάτω. 

Μέ τήν Ξάνθη ἔδειξε, στίς Σέρρες 
κραύγασε: Εἴµαστε, ὡς Πάνθραξ, ἡ 
παράγκα τῆς µπάλλας -καί µόνο οἱ 
γκαγκά δέν τό καταλαβαίνουν.

Εὐπρόσδεκτη ἡ ἡµερίδα τοῦ ΤΕΕ 
Θράκης γιά τήν ποµάκικη ἀρχιτε-
κτονική (ἔστω κι ἄν δέν τήν ὀνοµά-
ζει ἔτσι). Χρειαζόµαστε τή γνώση.

Τουρκοσύναξη ἀνθρωπίνων δικαι-
ωµάτων ἀπό 16 χῶρες στήν Ὁλλαν-
δία, µέ εἰσηγητή γιά τή Θράκη τόν 
Ἀλή Χουσεΐνογλου τοῦ Συλλόγου 
Ἐπιστηµόνων Μειονότητας. 

Ἐρώτηµα πρός Ἀράπογλου: Γιατί 
ἀφοῦ ἐρχόταν τούρκικη τράπεζα 
στή Θράκη δέν φρόντισε νά ‘ρθει 
τουλάχιστον ἡ Φινάνς τῆς Ἐθνικῆς;

Κάθε χρόνο βραβεύεται στήν ἔκθε-
ση «Φιλοξενεία» γιά τίς πολύτιµες 
τουριστικές του ὑπηρεσίες στήν 
Τουρκία. Πού εἶναι καί στέλεχος τοῦ 
ἑλληνικοῦ ὑπ. Ἄµυνας πειράζει; 

Τσιλεροποίηση ή εκκεμαλισμός
Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Ερντογάν 
δείχνει πως η κυβέρνηση στο θέμα αυτό 
(κουρδικό) κάνει ένα ακόμα βήμα πίσω. Λίγο 
καιρό πρίν όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε 
τον Ερντογάν ¨Ένας πολίτης υπερασπίστηκε 
τον εαυτό του απέναντι σε συμπαθούντες 
του ΡΚΚ, χρησιμοποιώντας καραμπίνα. Τι 
θα συμβουλεύατε τους πολίτες σε αυτό το 
θέμα;¨, αυτός έδωσε αυτήν την απίστευτη 
απάντηση: Συμβουλεύω τους πολίτες μας να 
δείχνουν υπομονή. Όμως κι αυτή η υπομονή 
ως πότε πια; Αυτή είναι η ανησυχία μου. Αν 
εσείς σπάσετε τα τζάμια στο μαγαζί κάποιου 
απειλώντας την ζωή του και αυτός έχει μια 
τέτοια δυνατότητα, ε κι αυτός θα υπερασπιστεί 
τον εαυτό του.¨ Αυτός που είπε αυτά τα λόγια 
είναι πρωθυπουργός… Αυτά τα λόγια δεν είναι 
μόνο ανατριχιαστικά, αλλά αποτελούν και την 
προβολή μιας οπτικής γωνίας. Αυτή η οπτική 
γωνία με απλά λόγια είναι η εικόνα κάποιου 
που ¨απομακρύνθηκε από την πολιτική και 
την δημοκρατία και αφέθηκε σε στρατιωτική 
λογική και γλώσσα. Ο Φεχμί γράφει πως 
«Άρχισαν σαν Ομπάμα και έφτασαν να γίνουν 
Μπους» και ο Χασάν Τζεμάλ «Η περίοδος 
του εκδημοκρατισμού μετετράπη σε περίοδο 
Τσιλεροποίησης». 

(8-11-2008, εφ. Γενί Σαφάκ)

Συνωστισμός από χαφιεδοϋπηρεσίες 
Ο συνταξιούχος αστυνομικός διευθυντής 
Μουσταφά Γιγίτ αναφέρει πως στην Τουρκία 
γίνονται παρακολουθήσεις τηλεφώνων από 
11 υπηρεσίες. Με άρθρο του σε περιοδικό 
της αστυνομίας γράφει πως είναι επείγουσα 
η ανάγκη για έναν νόμο σχετικά με τις 
παρακολουθήσεις τηλεφώνων. Σε αυτό τον 
νόμο θα πρέπει να αναφέρεται το ̈ ποιος, ποιόν 
και γιατι¨ θα παρακολουθείται. Ο ειδικός στα 
θέματα υποκλοπών Γιγίτ, θύμισε τα ονόματα 
γνωστών που υπήρξαν τα τελευταία χρόνια 
θύματα υποκλοπών: Ετσεβίτ, Τσιλέρ, Ντογάν 
Γκιουρές, Ερασλάν Όζκαγια και Οσμάν 
Πακσούτ.      (17-11-2008, εφ. Γενί Σαφάκ)

Η πραγματική οικονομία
Σύμφωνα με τις πληροφορίες το φορτηγό 
διεθνών μεταφορών με πινακίδα 55 Κ 2001 
που οδηγούσε ο Μ.Η. και είχε φορτώσει 
στην Κωνσταντινούπολη ακινητοποιήθηκε 
από την Δίωξη λαθρεμπορίου στο τελωνείο 
Χαμζάμπεϊλι στην Ανδριανούπολη. Έγινε 
έρευνα με ακτίνες Χ και με ειδικά εκπαιδευ-
μένον σκύλο. Βρέθηκαν 90 πακέτα ηρωίνης 
συνολικού βάρους 575 κιλών. Ο οδηγός 
συνελήφθη. Η σύλληψη αυτή έσπασε το 
ρεκόρ των 565 κιλών ηρωίνης που είχαν 
βρεθεί πέρσι στο τελωνείο του Καπίκουλε 
μέσα σε κουτιά για πίτσα. 

(17-11-2008, εφ. Νέτγκαζετε)

Κουρδικά τραγούδια γιόκ
Ο γνωστός για τα τραγούδια του στην διάλεκτο 
Ζαζά Αχμέτ Ασλάν που ζεί στο εξωτερικό 
θα έδινε μια συναυλία στην πατρίδα του το 
Τούντζελι, αλλά η συναυλία ακυρώθηκε από 
την νομαρχία. Η οργανωτική επιτροπή που είχε 
νοικιάσει και τον κλειστό αθλητικό είχε αρχίσει 
ήδη να πουλάει εισιτήρια. Με την απαγόρευση 
όμως που ήρθε από την νομαρχία, τα έχασαν, 
δεν ήξεραν τι να κάνουν. Οι αρμόδιοι της 
νομαρχίας ακύρωσαν την συναυλία λέγοντας 
¨Η στρατοχωροφυλακή δεν θέλει συναυλία¨. 
Μετά από αυτές τις εξελίξεις ο Ασλάν ακύρωσε 
τον ερχομό του στην Τουρκία  και δήλωσε «Θα 
έδινα την πρώτη μου συναυλία στην πατρίδα 
μου λέγοντας παραδοσιακά τραγούδια στην 
γλώσσα μου. Όμως απαγορεύτηκε, ελπίζω να 
αρθεί η απαγόρευση».

(21-11-2008, εφ. Ταράφ)

Μ.Κ.                                 kyneg@otenet.gr

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

«ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ»
(πού λέει καί τό ΥΠΕΠΘ...)

Στίς 24 Νοεµβρίου 2008, στό ξενοδοχεῖο «Χρῆστος καί 
Εὔη» τῆς Κοµοτηνῆς, παρόντος τοῦ Τούρκου Προξένου 
κ. Σαρνίτς µά καί τοῦ συνόλου τοῦ προσωπικοῦ τοῦ 
Προξενείου, τῶν δύο µειονοτικῶν βουλευτῶν, τῶν 
τουρκοµουφτήδων, µελῶν τῆς Συµβουλευτικῆς 
Ἐπιτροπῆς, ἑκατοντάδων δασκάλων σέ µειονοτικά 
σχολεῖα  καί ἄλλων Ἑλλήνων πολιτῶν, γιορτάστηκε 
ἡ τουρκική «Ἡµέρα τοῦ ∆ασκάλου». Ὀργανωτής ἦταν 
ὁ «Σύλλογος Τούρκων ∆ασκάλων ∆υτικῆς Θράκης». 
∆έν εἴµασταν βέβαια παρόντες ἀλλά µέ βάση τίς 
πληροφορίες µας θά σᾶς περιγράψουµε τό σκηνικό 
µέ κάθε (σηµαντική) λεπτοµέρεια.
Τό σώου ξεκίνησε µέ ἑνός λεπτοῦ σιγή στή µνήµη «τοῦ 
μεγάλου ἡγέτη Μουσταφᾶ Κεμάλ Ἀτατούρκ» (κάποια 
σχέση µέ τόν σφαγέα τῶν παππούδων µας;) γιά νά 
ἀκολουθήσει ὁ Ὕµνος τοῦ ∆ασκάλου. Τίνος δασκάλου, 
λέτε; Τοῦ Σωκράτη; Τοῦ Κοραῆ; Ὄχι, ἄν κρίνω ἀπό 
τόν πρῶτο στίχο πού λέει «μᾶς δίδαξες τόν ἐθνικό 
ὕμνο» (okuttun bize istiklal marşını). Τόν λόγο πρῶτος 
ἔλαβε ὁ πρόεδρος τοῦ σωµατείου Ἀλή Σαµί Τοραµάν, 
πού ἀπευθυνόµενος στούς ἐκπαιδευτικούς ξεκίνησε 
λέγοντας: «Δάσκαλοι τοῦ Μουσταφᾶ Κεμάλ, ἄς εἶναι 
χαρμόσυνη ἡ μέρα αὐτή»... Καυχήθηκε ὅτι ὁ σύλλογός 
του «ἔφερε σέ πέρας τήν τουρκική κουλτούρα στή 
Θράκη», «ποτέ δέν ὑπέκυψε» καί «ποτέ δέν μετάνιωσε 
γιά τίποτε».  Μίλησε βέβαια καί γιά τήν δηµοκρατία, 
πού «τήν ἐμπιστεύτηκε ὁ Μουσταφά Κεμάλ στούς 
δασκάλους» - ἀλίµονο, δηµοκράτης εἶναι ὁ ἄνθρωπος, 
τί θά ἦταν, κανένας φασίστας, θεός φυλάξοι;
Τόν λόγο πῆρε µετά κι ὁ «ἀντιδήµαρχος Γκιουµουλ-
τζίνας» κ. Χ., ὁ ὁποῖος παραβρέθηκε γιά κάποιους 

ἄγνωστους καί ἀκατανόητους γιά µᾶς λόγους. 
Ἐξέφρασε τήν εὐτυχία του γιά τήν παρουσία του 
στή σεµνή αὐτή ἐκδήλωση καί µετέφερε τούς 
χαιρετισµούς τοῦ µουχτ... ἔεε, δηµάρχου ∆. Κοτσάκη 
στήν ἑλληνοπρεπή αὐτή σύναξη. ∆έν θεώρησε ὅτι 
ἔπρεπε νά ἐπεκταθεῖ περισσότερο, καθώς, ἐξάλλου, 
µή γνωρίζοντας τουρκικά δέν εἶχε καταλάβει λέξη 
ἀπό ὅσα διαµοίβονταν ὁλόγυρά του. Κάθησε λοιπόν 
πάλι στή θέση του, ἀναθεµατίζοντας τίς δυσκολίες 
τῆς π...νας τῆς πολιτικῆς, καί κοίταξε γιά 3.165η φορά 
τό ρολόι του, πιθανολογώντας πότε ἡ ἔξοδός του θά 
προκαλέσει τήν λιγότερο κακή ἐντύπωση. 
Ἡ τουρκοπανήγυρη κορυφώθηκε µέ τό πολιτιστικό 
µέρος τῆς ἐκδήλωσης: Τραγούδια ἀπό τά βάθη τῆς 
Τουρκίας, χοροί ἀπό τήν καρδιά τῆς Ἀνατολίας, στολές 
ἀπό τήν µικρασιατική ἐνδοχώρα ξεχύθηκαν ὁλόγυρα 
καί πληµµύρισαν τίς καρδιές τῶν παρευρισκοµένων 
µέ ἐθνικό ἐνθουσιασµό καί ἐκπαιδευτική περηφάνεια. 
Μόνο ἕνα παλληκάρι ἔδειχνε σκεπτικό καί λυπηµένο. 
Ἦταν ὁ πρόεδρος τῶν ΕΠΑΘιτῶν δασκάλων, πού 
δέχθηκε νέα χυλόπιττα ἀπό τόν προαναφερθέντα 
Τοραµάν, ὅταν ζήτησε νά µπεῖ κι ὁ σύλλογός του 
συνδιοργανωτής. «Τί πειράζει, ἀφοῦ τά λεφτά οὕτως ἤ 
ἄλλως τά δίνει ὅλα ὁ Πρόξενος;», ἦταν τό σκεπτικό του. 
Ὅµως ὁ ἄλλος ἦταν ἀνένδοτος: «Δέν μπορεῖ ἐσεῖς νά 
κονομᾶτε 1500 - 2000 εὐρώ τόν μήνα ἀπό τήν Ἑλλάδα 
καί νά θέλετε νά συναγωνίζεστε σέ τουρκισμό ἐμᾶς 
πού μόνο ἀπό τήν Ἄγκυρα πληρωνόμαστε!». Πάντως 
δέν πῆγαν µάταια οἱ ὅρκοι πίστης στόν Κεµάλ: Ὁ 
Πρόξενος τοῦ ἔταξε ὅτι τοῦ χρόνου θά µπεῖ κι αὐτός 
συνδιοργανωτής καί θά ἔχει κι αὐτός τήν εὐκαιρία νά 
χέσει πατόκορφα τή χώρα πού τόν φιλοξενεῖ καί τόν 
πληρώνει (γιά νά ξύνει τ’ ἀχαµνά του). Μέ τή σκέψη 
αὐτή παρηγορήθηκε καί ἀφέθηκε στήν ἀναπόληση τοῦ 
µεγάλου ἐκείνου ∆ασκάλου, τοῦ ἀρχιδιµοκράτη...


