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Γονέοι ὁπού µ’ ἐσπείρατε
κι ἀπό τά κόκκαλά σας

ἐπῆρα κι ἀπ’ τό αἷµα σας 
κι ἀπό τήν ἀναπνιά σας

Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ

 Ἀντιφωνητὴς

Ἡ Γρίππη τῶν Ἑταιρειῶν
Ἦταν τό 2006 ὅταν ἡ «γρίππη τῶν πτηνῶν» ἀπείλησε, ὑποτίθεται, τήν 
ἀνθρωπότητα. Εἶχαν προηγηθεῖ οἱ τρελλές ἀγελάδες καί τώρα εἶχαν 
σειρά τά ...γουρούνια. Νά πετάξουµε τόν περιορισµένο µας χῶρο γιά νά 
ποῦµε τό αὐτονόητο, ὅτι πρόκειται γιά τήν περιοδική ἐπανάληψη µιᾶς 
µπούρδας ἐφάµιλλης µέ κείνην τῆς Ἀλκάιντα; Γιά τούς ἀναγνῶστες µας 
βεβαίως ὑπάρχει τό ἀσφαλές κριτήριο ὅτι ἐφόσον κάτι διατυµπανίζεται 
ἀπό τά κατεστηµένα ΜΜΕ δέν µπορεῖ παρά νά εἶναι ψέµµα. Ἀξίζει ὅµως 
νά θυµήσουµε µερικά ἀπό ὅσα λέχθηκαν µόλις πρό τριετίας γιά τήν 
...προηγούµενη γρίππη: Οἱ δηµοσιογράφοι µιλοῦσαν γιά κυβερνήσεις 
«ἀπολύτως ἀπροετοίµαστες» καί γιά ἐπιδηµία «θά µποροῦσε νά ὁδηγήσει 
σέ χάος καί πανικό».  Ὁ Ρόµπερτ Μάντελιν πού διηύθυνε τό Τµῆµα Ὑγείας 
καί Προστασίας τοῦ Καταναλωτῆ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἀνέφερε 
ἐπιστηµονικές (φυσικά...) προβλέψεις γιά πιθανότητα 2-7 ἑκατοµµυρίων 
θανάτων παγκοσµίως καί πρόσθετε ὅτι πλέον ἀναρωτιόµαστε γιά 
τό «πότε» κι ὄχι γιά τό «ἄν»! Ἡ Παγκόσµια Τράπεζα ὑπολόγιζε λίγο 
περισσότερα τά θύµατα, κοντά στά 70 ἑκατοµµύρια καί τίς οἰκονοµικές 
ἀπώλειες στά 2 τρισεκατοµµύρια δολάρια! Τελικά αὐτό πού ἔγινε ἦταν 
νά κονοµήσουν οἱ φαρµακευτικές ἑταιρεῖες Roche καί Gilead Sciences 
πού πουλοῦσαν τό σχετικό ἐµβόλιο, µετά ἀπό µερικές ...ἑκατοντάδες 
κρούσµατα. 
Ὅµως ἄς δοῦµε καί τή συγκεκριµένη περίπτωση, µέ τά γουρούνια. 
Σχεδόν πουθενά δέν ἀκοῦς ὅτι ἡ νόσος ξεκίνησε µέν στό Μεξικό ἀλλά 
πιθανότατα ἀπό τίς ἐγκαταστάσεις τῆς ἀµερικανικῆς πολυεθνικῆς Smith-
fi eld Corporation. Πρόκειται γιά τόν µεγαλύτερο παραγωγό χοιρινοῦ 
στόν κόσµο, πού ἐκτρέφει τά δύστυχα ζῶα µέσα σέ ἀποκρουστικές 
συνθῆκες ἀσφυκτικῆς διαβίωσης καί ψεκασµοῦ µέ φάρµακα (πού 
ἔχουµε δεῖ σχετικά ρεπορτάζ). Ἔτσι λοιπόν, τήν ἀµερικάνικη ζηµιά τήν 
πληρώνουν οἱ Μεξικανοί πού φιλοξενοῦν τό µαγαζί τῶν γιάνκηδων. 
Ἄλλωστε ἡ ἑταιρεία ἔχει ἤδη πληρώσει ἕνα πρόστιµο 12,6 ἑκ. δολάρια 
καί δικάζεται πάλι στίς ΗΠΑ γιά τοξική καταστροφή στό περιβάλλον 
ἀπό λίµνες χοιρινῶν περιττωµάτων. Οἱ διεθνεῖς ὀργανισµοί προσπαθοῦν 
νά ἐλέγξουν τίς ἐπιχειρήσεις αὐτοῦ τοῦ τύπου ἀλλά οἱ τελευταῖες ὅλο καί 
πολλαπλασιάζονται, ἐξαφανίζοντας στό διάβα τους ὅλους τούς µικρούς 
παραγωγούς. ∆έν λείπουν καί οἱ προβλέψεις τοῦ Π.Ο.Υ. γιά πιθανότατη 
ἀνάπτυξη ἐπιδηµιῶν, ὅµως µπροστά στό χρῆµα πού συνεπάγεται ἡ 
παγκόσµια αὐξηµένη ζήτηση, ποιός θ΄ ἀσχοληθεῖ; Μᾶλλον µόνον οἱ 
φαρµακάδες πού καραδοκοῦν...

13 ἑκατοµµύρια τούρκικες λίρες - δηλαδή 6,5 ἑκ. εὐρώ - δόθηκαν γιά τήν περίοδο 
2008-09 ὡς βοήθεια ἀπό τήν τούρκικη πρεσβεία γιά 16 νέα τεµένη στήν Κατεχόµενη 
Κύπρο, σύµφωνα µέ τήν τουρκοκυπριακή ἐφηµερίδα Kibris (07.05.09). Παράλληλα 
ἐπισκευάζονται καί τά 182 ὑπάρχοντα τζαµιά, πού (σύµφωνα µέ τούς ἁρµόδιους) 
δέν ἐπαρκοῦν, ἀφοῦ ὑπάρχουν διαρκῶς αἰτήµατα ἀπό δήµους, µουχτάρηδες καί 
πολίτες.  Ἄραγε πόσα χρήµατα 
δόθηκαν τά τελευταῖα χρόνια 
γιά τόν ἴδιο σκοπό καί τίς 
ἴδιες «ἀνάγκες» στήν ἑλληνική 
Θράκη; Πόσο κοστίζει π.χ. 
ἕνα τέµενος σάν αὐτό τῆς 
Μελέτης, πού στήν πλατεία 
ἑνός φτωχικοῦ χωριοῦ κάθεται 
σάν τή µύγα µές τό γάλα; Θά 
µάθουµε ἄραγε ποτέ τό κόστος 
αὐτοῦ τοῦ ἐξισλαµισµοῦ τῆς 
ὄψεως τῆς θρακικῆς ὑπαίθρου;

ΕΞΑΓΟΡΕΣ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΓΗΣ

 Σε μια χώρα όπου το δημόσιο χρήμα διασπαθίζεται ανηλεώς, η διαφθορά των 
Δημοσίων προσώπων και Δημοσίων Υπαλλήλων κατατάσσει «επάξια» την Ελλάδα 
μεταξύ των πρώτων (σύμφωνα με στατιστικούς δείκτες) και με συνεχή αναβάθμιση 
στην λίστα διαφθοράς, τα εκατομμύρια να αλλάζουν χέρια και λογαριασμούς, τα 
οικόπεδα φιλέτα να  παραχωρούνται με αδιαφανείς μεθοδεύσεις «υπό την εποπτεία 
του Κράτους» ακόμα και σε μοναστήρια (βλ. Μονή Βατοπεδίου), είναι δικαιολογημένο 
από μια άποψη ο απλός πολίτης να θελήσει να τους μιμηθεί.
 Διεκδικεί με νομότυπες και προβλεπόμενες διαδικασίες λοιπόν, εκμεταλλευό-
μενος το θολό τοπίο που υπάρχει στην αξία γης και το «ισάξιο» αυτής μεταβολή 
της αξίας των κτημάτων του προς το καλύτερο φυσικά. Άξιος προσοχής είναι ο 
εντυπωσιακός αριθμός αιτήσεων για εξαγορές, παραχωρήσεις και αντικαταστάσεις 
εκτάσεων. Οι περιπτώσεις είναι πολλές, επιγραμματικά και γενικά  θ’ αναφερθώ σε 
ορισμένες που με προβλημάτισαν. 

(Σελίδα 9)

Καθώς ἀναδύονται νέα χρέη τῆς 
ΔΕΥΑΚ  ἀπ’ τό παρελθόν καί ἡ διοίκη-
σή της προσφεύγει στά δικαστήρια, 
ἀνακύπτουν διάφορα ζητήµατα Π.χ. 
γίνεται ἕνας δηµοσύµβουλας νά βρί-
σκεται στό ΔΣ µιᾶς δηµοτικῆς ἐπιχεί-
ρησης πού τόν ...µηνύει;;;!!! Γιά τόν 
Ἀλή Μέρτογλου ἡ ἀπάντηση εἶναι 
προφανῶς καταφατική. Οἱ ἄλλοι 
ἐµπλεκόµενοι τί λένε; Οἱ λέξεις εὐθι-
ξία, ντροπή, πολιτική εὐθύνη ἔχουν 

σήµερα κάποιο νόηµα;      
(Βλ. Σελίδα 6)

ΗΘΙΚΗ & ΔΕΥΑΚ

ΚΥΠΡΟΣ - ΘΡΑΚΗ:  
«Στρατόπεδά μας τα τζαμιά, σπαθιά μας οι μιναρέδες»

Σαλπάραμε στο διαδίκτυο!

Ἐπιβιβαστεῖτε µαζί µας - ὑπάρχουν θέσεις γιά ὅλους! (Σελίδα 6)

19 Μαΐου - Ἐθνική 
Ἡµέρα Μνήµης 

τῆς Γενοκτονίας τῶν 
Ἑλλήνων τοῦ Πόντου
 

Στίς 19 Μαΐου, ἡµέρα 
Τρίτη, στίς 21:00, 
βγαίνουµε ὅλοι 

στήν κεντρική Πλατεία 
τῆς Κοµοτηνῆς, 

ὅπου σιωπηλά καί 
καθιστικά, 

µέ ἀναµµένα κεριά, 
δηλώνουµε ὅτι 

οἱ Ἕλληνες δέν ξεχνᾶµε! 
Θυµόµαστε καί τιµοῦµε!
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Μυσταγωγία σε 
πολύτιμες εξορύξεις

«Μαρτυρίες βιωματικής ζωής» 
περιλαμβάνει το βιβλίο του Κώστα 
Μαυρουδή «Η ζωή με εχθρούς», σύμφωνα 
με την προεξαγγελία του προλογικού 
σημειώματος. Το ίδιο σημείωμα μάς 
προϊδεάζει για τη μορφή των κειμένων, 
τα οποία άλλοτε εμφανίζονται ως 
ημερολογιακές σημειώσεις πλούσιες σε 
εντυπώσεις κι αισθητικές παρατηρήσεις, 
άλλοτε σχολιάζουν τον παραγόμενο 

δοκιμιακό ή κριτικό λόγο, κι άλλοτε 
παραθέτουν αποσπάσματα από τις ανα-
γνώσεις του συγγραφέα, μεταφέροντας ό,τι 
τον συγκινεί. Το περιεχόμενο του τόμου 
επιβεβαιώνει τις προεξαγγελίες του.
 «Η ζωή με εχθρούς» συγκεν-
τρώνει κείμενα που δημοσιεύτηκαν στο 
μεγαλύτερο μέρος τους στο λογοτεχνικό 
περιοδικό «Το Δέντρο». Τα κείμενα 
αντικατοπτρίζουν την κριτική στάση 
του συγγραφέα τους απέναντι στις 
διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις μέσα 
από διεισδυτικές παρατηρήσεις, που 
συχνά αντιπαραβάλλονται με τετριμμένες 
επιφανειακές τοποθετήσεις. Για τους 
περισσότερους ένα πρόβλημα των 
Νεοελλήνων είναι η γλωσσική τους 
καχεξία. Ο Μαυρουδής επαναπροσδιορίζει 
το θέμα: αν θα πρέπει να μας προβληματίζει 
κάτι, δεν είναι το εκφραστικό έλλειμμα 
αλλά το έλλειμμα αξιών. Σε μια κοινωνία 
της οποίας ο χώρος είναι στερημένος 
από σημεία αναφοράς, κυρίως λόγω 
της οικιστικής της ασυνέχειας με τη 
σαρωτική, άναρχη δόμηση, είναι επόμενο 
να ’χουν εκλείψει σύμβολα αναδρομής, 
γενικότερα η ιστορική μνήμη, όπου θα 
βρει χώμα γόνιμο για να βλαστήσει η όποια 
πνευματική παραγωγή ή όπου θα βρουν 
έρεισμα για να θεμελιωθούν οι αξίες. Στο 
ίδιο μήκος κύματος κινείται η παρατήρηση 
που αφορά την αλλαγή της ορολογίας σε 
έγγραφα των ελληνικών ταχυδρομείων: 
κάθε ικμάδα σπαταλιέται σε μια ανούσια 
φιλολογία γύρω από τις λέξεις, τη στιγμή 
που η δομή, το πνεύμα, η ουσία λειτουργίας 
της υπηρεσίας παραμένουν απαράλλαχτα.
 Εξίσου καίριες είναι οι 
επισημάνσεις πάνω σε ζητήματα τέχνης. 
Αναφορικά με τη συμβολή παρασκηνιακών 

προσώπων στην ολοκλήρωση των έργων 
τέχνης και τον προβληματισμό ως προς 
το κατά πόσο είναι ανάγκη να τονίζεται η 
αντίστοιχη συμβολή, ο Μαυρουδής θεωρεί 
ανούσια τη διερεύνηση οποιουδήποτε 
παρασκηνίου, παραλληλίζοντας το έργο 
τέχνης μ’ ένα άνθος: όπως απολαμβάνουμε 
την όψη του άνθους χωρίς να αναζητούμε 
τις ρίζες του φυτού, έτσι ας απολαμβάνουμε 
και το έργο τέχνης, αφήνοντας στη σκιά τα 
παρασκήνια. Ο Μαυρουδής, την ώρα που 
μας παροτρύνει να αγνοήσουμε τις ρίζες 
του φυτού, εντοπίζει ο ίδιος με την ευστοχία 
του τις ρίζες του ζητήματος. Εξαιρετικής 
ευθυβολίας είναι και επισημάνσεις όπως 
ότι το έργο τέχνης αποτελεί πνευματικό 
βίο εφόσον συνομιλεί με το περιβάλλον 
του. Ειδάλλως ούτε οργανώνει θεσμούς 
ούτε παράγει συλλογικό πνευματικό ήθος.
 Η σφυρηλάτηση ήθους ανήκει 
στις προτεραιότητες του συγγραφέα. Οι 
ηθικές ζυμώσεις συντελούνται είτε με 
άμεσες τοποθετήσεις, όπως με την ευθεία 
έκφραση της ενόχλησης που προκαλεί η 
ανυπόφορη δουλικότητα κι η ευτέλεια, 
είτε με τη διερεύνηση της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς και τη στηλίτευση της 
μικροψυχίας ή της ιδιοτέλειας. Γιατί 
συχνάζουν πολλοί διανοούμενοι σε μπαρ; 

Για να κερδίσουν απ’ την ομήγυρη την 
επιβεβαίωση, για να πάρουν το «χρίσμα», 
αποφαίνεται ο συγγραφέας στην 
ψυχογραφία που επιχειρεί. Παρομοίως 
οι κηδείες υπηρετούν την αυριανή 
δημοσιότητα των ζωντανών. Ο Μαυρουδής 
βέβαια κατανοεί πως και η οργή ή η 
μνησικακία είναι στοιχεία της ανθρώπινης 
φύσης, ανιχνεύει ωστόσο τις αδεξιότητες 
που προκαλούν, όταν, για παράδειγμα, 
ωθούν τους συγγραφείς να αντιμετωπίζουν 
την αγορά ως μέσο προβολής του έργου 
τους και όχι ως νηφάλιο δοκιμαστήριο των 
εγχειρημάτων τους, σε μια βεβιασμένη 
απόπειρα κατάκτησης της φήμης.
 Οι κρίσεις του Μαυρουδή δεν 
εξωραΐζουν τις στρεβλώσεις. Έτσι τον 
εισάγουν σ’ ένα πεδίο συγκρούσεων 
με τους ιδεολογικούς του «εχθρούς», 
απ’ όπου και ο τίτλος του τόμου με 
τις «διάχυτες διαθέσεις απέναντι σε 
μιαν άβολη ή αντίπαλη συγκυρία». Οι 
ιδεολογικοί αντίπαλοι δεν αποσιωπώνται 
δειλά δήθεν λόγω καθωσπρεπισμού. Έχουν 
ονοματεπώνυμο. Ενώ όμως οι «εχθροί» 
ερμηνεύονται με τη ρητή αναφορά στις 
αντίπαλες διαθέσεις, το κείμενο που 
χαρίζει τον τίτλο του στον τόμο παραθέτει 
την εξομολόγηση στον συγγραφέα 
Ευρωπαίου ελληνιστή ο οποίος αμφισβητεί 
το αίσθημα καταδίωξης που νιώθουν οι 
Έλληνες, αποδίδοντάς το σε μια διάθεση 
να προσδώσουν οι «εχθροί» σοβαρότερο 
περιεχόμενο σε μια ασήμαντη ζωή. Η 
σκέψη πως το συγκεκριμένο σχόλιο ίσως να 
λειτουργεί αυτοσαρκαστικά σκανδαλίζει, 
δεδομένου πως το βιβλίο του Μαυρουδή, 
με τις ιδεολογικές και τις αισθητικές 
καταθέσεις ή με τις ονομαστικές αναφορές, 
αντιπαρατίθεται, προτείνει και πολεμά. 

Μήπως όμως αντιμάχεται δονκιχωτικές 
χίμαιρες; Η σκανδαλιστική προέκταση 
που αφορμάται από την εξομολόγηση του 
Ευρωπαίου ελληνιστή δεν στοιχειοθετείται 
από τα υπόλοιπα, γερά θεμελιωμένα 
κείμενα. Σαν αυτοσαρκαστικό στοιχείο 
πάντως αποτελεί ίδιον ενός λεπτεπίλεπτου 
πνεύματος, συνιστώντας ανάχωμα στην 
απολυτότητα και καθιστώντας τα κείμενα 
βαθιά φιλοσοφημένα.
 Το ίδιο εύστροφο πνεύμα ξεχωρίζει 
όταν με λεπτή ειρωνεία προσποιείται 
μία αφελή ανεμελιά. Σχολιάζοντας, 
με αφορμή σχέδιο του Μποστ, τον 
επιχειρούμενο συγκερασμό του κλασικού 
με τον νεότερο πολιτισμό, σημειώνει σαν 
παράδειγμα το όνομα ενός μεταφραστή 
της Βιρτζίνια Γουλφ, του Πλάτωνα 
Πατσατζή. Το εν λόγω όνομα άπτεται 
τόσο του κλασικού («Πλάτων») όσο και 
του νεότερου πολιτισμού («Πατσατζής»). 
Η προηγούμενη διαπίστωση ανήκει, 
κατά τον συγγραφέα, σε αναγνώστη 
του «Δέντρου» που καταγράφει τη 
ζύμωση των δύο πολιτιστικών περιόδων 
μέσα από αντίστοιχα παραδείγματα. Το 
ονοματεπώνυμο του αναγνώστη; Σόλων 
Β. Χαϊβάνης. Χωρίς κανέναν σχολιασμό, ο 
Μαυρουδής προσποιείται πως προσπερνά 
«ανέμελα» το γεγονός ότι κι ο αναγνώστης 
του φέρει ονοματεπώνυμο που άπτεται 
του κλασικού («Σόλων») και του νεότερου 
πολιτισμού («Χαϊβάνης») συνάμα. Πολύ 
περισσότερο όμως με τη λεπτή του ειρωνεία 
αμφισβητεί υποδόρια μία χοντροκομμένη 
θέση που δεν παύει να εκφράζεται από 
έναν… «Χαϊβάνη» – κατά πάσα πιθανότητα 
άλλωστε από ένα πρόσωπο πλασμένο απ’ 
τον συγγραφέα για την αμεσότερη, λόγω 
της ευρηματικότητάς της, μετάδοση της 
προσωπικής του θέσης. Μάλιστα το 
πλάσιμο χαρακτήρων (αποτολμούμε να 
θεωρήσουμε πλαστό πρόσωπο και τον 
«Χ.», ήρωα αρκετών αφηγήσεων του 
συγγραφέα και πιθανή περσόνα του) 
προσδίδει στα γραπτά του Μαυρουδή μία 
περιπετειώδη μυθιστορηματικότητα.
 Η τεχνική της έμμεσης 
διατύπωσης απόψεων μέσω της απλής 
παράθεσης περιγραφών ή διαπιστώσεων 
αξιοποιείται συστηματικά από τον 
Μαυρουδή. Αφορμώμενος από την 
παρείσδυση δύο τόμων του λεξικού του 
«Ηλίου» στους τόμους του ομώνυμου 
περιοδικού που είχε αγοράσει, σταματά 
στον ορισμό των «Διονυσοκολάκων» και 
τον παραθέτει. Χωρίς άλλο σχόλιο, απλώς 
μέσα από τον ορισμό, ο συγγραφέας 
εκφράζει διακριτικά την αντίστοιχή του 
αντίληψη. Έτσι προβάλλει τις αναγνώσεις 
του και στη σύγχρονη πραγματικότητα, 
αποκαλύπτοντας την αιωνίως 
απαράλλαχτη ανθρώπινη φύση. 
Παράλληλα ανάγει το μερικό σε 
γενικό, εφόσον από τα απλούστερα 
συμβάντα προβαίνει σε διαπιστώσεις 
διαχρονικής ισχύος. Συμπληρωματικό 
παράδειγμα αποτελεί η γιαγιά 
που σφάζοντας τα κοτόπουλα τα 
αντικαθιστά κατόπιν από άλλα, ώστε 
να μην πληγωθούν τα εγγόνια της, 
όταν θα επιστρέψουν έπειτα από 
λίγους μήνες στο χωριό, καθώς θα 
τους δημιουργηθεί η εντύπωση μιας 
αιώνιας κι αδιατάρακτης διάρκειας. 
Το περιστατικό ο Μαυρουδής το 
προβάλλει στην ανθρώπινη φύση: 
καθώς οι προσωρινές ατομικότητες 
διαδέχονται η μία την άλλη, 
εξασφαλίζεται η συλλογική διάρκεια 
του ανθρώπινου γένους.
 Όπου λοιπόν οι περισσότεροι 
δεν διακρίνουν παρά «άνθρακες» 
(παράδειγμα τα «ταπεινά» 
κοτόπουλα), ο Μαυρουδής εξορύσσει 
διαμάντια, και μάλιστα με το γλαφυρό 

ύφος που διαμορφώνει η εκφραστική του 
δεινότητα. Ενώ οι πολλοί θα ένιωθαν 
δυσάρεστα που από τον επιτάφιο λόγο 
του Περικλή στην ιστορία του Θουκυδίδη 
διατηρείται στη μνήμη μόνο η «μαλακία» 
τού «φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας», 
με το σκεπτικό ότι η γαργαλιστική 
ανάμνηση δεν επιτρέπει την ενθύμηση 
των ουσιωδών στοχεύσεων του λόγου, 
αντίθετα ο Μαυρουδής διαβλέπει πως 
το διακριτικό «σκάνδαλο» εγγυάται την 

προβολή και τη διάρκεια ενός έργου, 
αφού ελκύει την προσοχή και γονιμοποιεί 
τη μνήμη. Παράλληλα με τη στοχαστική 
του διεισδυτικότητα ο συγγραφέας 
αποθεώνει την εμπνευσμένη μεταφορά 
(«το “σκάνδαλο” γονιμοποιεί τη μνήμη»), 
την οποία κι επιζητά σαν το εύστοχο μέσο 
που κωδικοποιεί, με τρόπο απολαυστικό 
αισθητικά, την αλήθεια μιας δημιουργίας.
 Όταν, επομένως, ο Μαυρουδής, 
αναφερόμενος στις σελίδες του Στέφαν 
Τσβάιχ, διαπιστώνει πως η απαράμιλλη 
ατμόσφαιρα του Αυστριακού δημιουργού 
μάς συντάσσει στο πλάι του, καθώς 
ανακαλούμε κάποια παλιότερή μας 
ξεχασμένη μύηση σε ανάλογες ιδέες, 
ίσως να επιδιώκει μια αντίστοιχη 
κινητοποίηση των αναγνωστών του που 
ήδη συμμερίζονται τις ιδέες του. Επειδή 
όμως ο στοχασμός του Μαυρουδή είναι 
ιδιαίτερα διεισδυτικός και πρωτότυπος, 
δεν ανακαλείται απλώς μια μύηση: η 
μύηση συντελείται αυτοστιγμεί από τον 
ίδιο τον μυσταγωγό διανοητή.
 
Κώστας Μαυρουδής, «Η ζωή με εχθρούς  
και άλλα κείμενα», εκδ. Μελάνι, Αθήνα 
2008, σελ. 320.

Γιάννης Στρούμπας
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 «[…] Η αποκοπή από το ιθαγενές σε 
καθιστά ελάχιστα αντιπροσωπευτικό, 
ξένο απέναντι στην συνεκτική ύλη μιας 
κοινωνίας, που ανάγεται συγχρόνως 
σε φαντασιακό μύθο της. Οι μικροί 
τόποι, ερμητικοί και ανασφαλείς, 
συσπειρώνονται ενστικτωδώς στη 
σημασία και στο εικαζόμενο ηθικό 
τους μέτρο, αίρουν την εμπιστοσύνη 
τους στο φυγόκεντρο βλέμμα, του 
επιφυλάσσουν εκδικητική λήθη. Ο 
λόγος τού “ξένου” παραμένει για όλους 
εκτός από στίγμα εκτροπής, ένας φορέας 
εκκεντρικότητας, κενός νοήματος. 
[…]» [«Γενεαλογία. Η καταγωγή και 
η μοίρα ενός εστέτ (quasi tragico e gio-
coso)», σελ. 306.]

  «[…] Αλλού θα επιμείνει αυτό το σημείωμα: να καταγράψει το σκεπτικισμό 
μου για τη σχέση που ο δημιουργός υποθέτει ότι απειλείται, έτσι ώστε η απουσία του 
ονόματός του, κάποτε, από τις σελίδες ενός περιοδικού να θεωρείται πράξη αδιανόητη ή 
εχθρική. Πρόκειται, φυσικά, για συμπεριφορά που απορρέει από την πεποίθηση πως 
άπαξ και κερδίσει κανείς μια θέση στη γραμματολογική κλίμακα (κι αυτήν τη θέση 
πιστεύει, πάντα, ότι κατέχει ο χολωθείς) δεν θα επιτρέψει να αμφισβητηθεί και να 
κλονιστεί διά παραλείψεων και απουσιών. 
 Αυτός – υποψιάζομαι – είναι ο κυριότερος λόγος για τις αντιδράσεις του, 
ισχυρότερος και από τη φυσική ανθρώπινη πικρία. Η φήμη, άλλωστε, αγαθό που – όπως 
είναι γνωστό – το κατακτά κανείς από χιλιάδες μετριότητες για να το μοιραστεί μαζί τους, 
αξιώνει θυσίες και στρατηγικές για να παρέχει την εύνοιά της. Έτσι, ο συγγραφέας 
προωθεί αδέξια και βεβιασμένα την εγρήγορη παρουσία του, που εξασφαλίζει στο 
προϊόν του μόνιμη διαπεραίωση στην αγορά, κολακεύοντας τους κανόνες και τους 
νόμους της. Αυτή την αγορά, αντί να την θεωρεί –ως τω χρόνω προβεβηκώς – νηφάλιο 
δοκιμαστήριο των εγχειρημάτων του, φαίνεται να τη βλέπει ως το ασφαλέστερο μέσον 
προβολής και διάρκειας του έργου του.» («Η μέριμνα της αγοράς», σελ. 103-104)



Ἐµετικές σκέψεις γιά τήν «ἐθνική ἰδεολογία» τοῦ σχολείου 
  Κάποιος Νάσος Θεοδωρίδης, µέλος τοῦ Τµήµατος ∆ικαιωµάτων τοῦ ΣΥΝ γράφει 
στήν «Αὐγή» (27-3-09) κείµενα πού θά ζήλευε κι ὁ Πήλιος Γούσης: 
   «∆υστυχώς, το ελληνικό σχολείο είναι ακόµα παγιδευµένο στην εθνικιστική προπαγάνδα 
του 19ου αιώνα, δηλαδή σε εθνικούς µύθους που κατ’ ουσία νοµιµοποιούν τη θυσία 
πολύτιµων ζωών χάριν άψυχων εδαφών και που δικαιολογούν ηθικά πολέµους σαν 
αυτούς που διεξήγε συστηµατικά ο ελληνικός στρατός στις αρχές του εικοστού αιώνα 
αιµατοκυλίζοντας τα Βαλκάνια σε περιοχές όπου το ελληνικό στοιχείο αποτελούσε ισχνή 
µειοψηφία. Η παραχαραγµένη ιστορία που µας διδάσκουν ονοµάζει απελευθερωτικούς 
όλους τους πολέµους του ελληνικού κράτους και άρα εµφανίζει στρεβλά ως αµυντική 
την επεκτατική των κρατικών συνόρων εθνική πολιτική. ∆ιαιρεί τον κόσµο σε «εµάς» 
τους Έλληνες και τους «άλλους» λαούς, αποδίδοντας σε «εµάς» τους Έλληνες µόνο 
δίκαια, ενώ στους «άλλους» δολοπλοκίες και «συµφέροντα».
  Αν όλα αυτά δεν είχαν πολιτικές επιπτώσεις στη διαµόρφωση αντιλήψεων περί 
εξωτερικής πολιτικής, θα µπορούσαµε να παραπέµψουµε το θέµα αποκλειστικά στους 
αρµόδιους επιστήµονες. Από τη στιγµή όµως που µια τέτοια πλύση εγκεφάλου έχει 
ορατές παρενέργειες που συνίστανται π.χ. στη δηµιουργία «εδραίας πεποίθησης» των 
πολιτών ότι είναι τάχα αυτονόητο κυριαρχικό «δικαίωµα» η επέκταση στα 12 µίλια (λες 
και το Αιγαίο δεν είναι κλειστή θάλασσα) ή ότι υφιστάµεθα «ταπεινωτικές» παραβιάσεις 
του εναέριου χώρου (όταν η Ελλάδα είναι εκείνη που έχει παρανόµως επεκτείνει στον 
αέρα τα 6 µίλια σε 10) ή ότι είναι προσβλητική για τους Έλληνες η απολύτως θεµιτή 
αξίωση της ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας να ονοµατίζει τον εαυτό της όπως εκείνη 
επιθυµεί (και όχι όπως επιτάσσουν οι κήνσορες της ελληνικής εθνικοφροσύνης), τότε η 
ριζοσπαστική Αριστερά δεν µπορεί να παραµένει απαθής χωρίς να λαµβάνει πολιτικές 
πρωτοβουλίες που θα ταράξουν τα νερά.
   Και ακριβώς επειδή το σχολείο διδάσκει εθνική ιδεολογία (δηλαδή µυθολογία αντί για 
ιστορία) έχει σφιχταγκαλιάσει και τον µιλιταριστικό θεσµό των παρελάσεων. Ο Ιωάννης 
Μεταξάς ασφαλώς θα είχε πεθάνει ήσυχος, αν µπορούσε να φανταστεί ότι µετά τον 
θάνατό του οι πολυαγαπηµένες του µαθητικές παρελάσεις, το «έργο της καρδιάς του», 
θα συνέχιζαν να θεωρούνται αναπόσπαστο στοιχείο της εθνοκεντρικής εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Ο σωβινισµός έχει ριζώσει τόσο βαθιά στα εκπαιδευτικά µας πράγµατα ώστε 
ουδείς µοιάζει να αναρωτιέται για το νόηµα της επετειακής µεταµφίεσης των µαθητών 
σε κουρδιστά στρατιωτάκια, κατά την οποία τα παιδιά καλούνται να... συµπορευτούν µε 
τον στρατό και τα σώµατα ασφαλείας. Μέσα από τις παρελάσεις, είτε τις στρατιωτικές 
είτε τις µαθητικές, το έθνος που έγινε κράτος προβάλλει την ύπαρξη εξωτερικής «απειλής 
από τους εχθρούς µας», για να κρύψει τα συµφέροντα της κοινωνικής, οικονοµικής και 
πολιτικής ηγεµονίας της κυρίαρχης τάξης...»

Ἄσβεστο µῖσος τῆς ΕΕ κατά τῶν Σέρβων
Χάρη στόν Γιώργο ∆ελαστίκ («ΕΘΝΟΣ») διαβάζουµε καί καµµιάν ἀλήθεια: 
«Εξαιρετικής πολιτικής σηµασίας είναι η αποκάλυψη της χθεσινής «Ελευθεροτυπίας» 
ότι η ΕΕ, µε εισήγηση του ύπατου αρµοστή για την κοινή εξωτερική πολιτική και την 
πολιτική ασφάλειας Χαβιέρ Σολάνα, απέκλεισε τον Έλληνα υποψήφιο για τη θέση 
του ειδικού εντεταλµένου της ΕΕ στη Βοσνία (κατ ουσίαν, δηλαδή, του Ευρωπαίου 
«γκαουλάιτερ» που κυβερνά αυτήν την τεχνητή χώρα ως αποικιακός κυβερνήτης) µε 
κύριο επιχείρηµα ότι... η Ελλάδα είναι χώρα φιλοσερβική και οι Έλληνες υποστήριζαν 
τους Σερβοβόσνιους καθ όλη τη διάρκεια του πολέµου! 
Η κυβέρνηση Καραµανλή πρότεινε τον Έλληνα πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον Αλέξανδρο 
Μαλλιά, τον οποίον όλοι αναγνωρίζουν ως καλό γνώστη της κατάστασης στα 
Βαλκάνια, αλλά «γκαουλάιτερ» της ΕΕ στη Βοσνία εξελέγη για ακόµη µία φορά ένας 
Αυστριακός, ο Βαλεντίν Ίντσκο. Είναι γνωστή φυσικά η φιλοδοξία της 
Αυστρίας να εµφανίζεται ως «κηδεµόνας» των βόρειων κοµµατιών της 
πρώην Γιουγκοσλαβίας (Σλοβενίας, Κροατίας, Βοσνίας) σε ανάµνηση της 
παλιάς Αυστρουγγρικής Αυτοκρατορίας, αλλά από αυτού του σηµείου 
µέχρι την υιοθέτηση αυτής της αντίληψης από την ΕΕ υπάρχει σίγουρα 
µεγάλη απόσταση. Είναι ανατριχιαστικά αποκαλυπτικό για την ουσία της 
πολιτικής της ΕΕ στα Βαλκάνια και το µίσος που διακατέχει τις ηγεµονικές 
της δυνάµεις εναντίον της Σερβίας ότι αρκεί µια χώρα - µέλος της ΕΕ 
να χαρακτηρίζεται και να είναι φιλοσερβική, όπως η Ελλάδα, για να 
αποκλείεται αυτοµάτως κάθε υποψήφιος που προβάλλει για οποιοδήποτε 
σηµαντικό αξίωµα της ΕΕ στη Βοσνία! «Η διαδικασία επιλογής επιβεβαίωσε 
ότι η διαφάνεια εξαντλείται σε τήρηση προσχηµάτων», αναφέρει απόρρητο 
έγγραφο της Α11 ∆ιεύθυνσης του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών προς 
το διπλωµατικό γραφείο του πρωθυπουργού µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 
2009, το οποίο αποκάλυψε ο Τάκης Μίχας στην «Ελευθεροτυπία». Και 
το έγγραφο συνεχίζει: «Στην περίπτωση της ελληνικής υποψηφιότητας 
πρέσβεως κ. Μαλλιά η εθνικότητα φαίνεται ότι αποτέλεσε κύριο λόγο 
αποκλεισµού. Τούτο δε µε έωλη εκτίµηση, περί της οποίας η αµερικανική 
πλευρά µας είχε εµµέσως προϊδεάσει, ότι ο διορισµός Ελληνα θα έστελνε 
λάθος µήνυµα σε σερβοβοσνιακή ιδίως πλευρά»! Όπως θα περίµενε κανείς, 
η υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη δεν κατήγγειλε φυσικά την 
επαίσχυντη στάση των εµπλεκοµένων παραγόντων της ΕΕ και των ΗΠΑ 
και απέκρυψε τον αποκλεισµό του Ελληνα υποψηφίου, αναφέροντας 
απλώς την επιλογή του Αυστριακού.
Για τη χώρα µας οπωσδήποτε αποτελεί σοβαρότατο γεγονός ο αποκλεισµός 
ενός υποψηφίου από αξίωµα της ΕΕ µόνο και µόνο επειδή είναι Ελληνας. 
Είναι δε πραγµατικά κρίµα που η κυβέρνηση Καραµανλή και ειδικότερα 
το υπουργείο Εξωτερικών δεν εκτίµησαν το θέµα αυτό ως ζήτηµα εθνικής 
αξιοπρέπειας της Ελλάδας και δεν αντέδρασαν µε τον αναλογούντα 
έντονο τρόπο. (...) Προφανώς οι ευρωπαϊκές Αρχές κατοχής της Βοσνίας 
αναζητούν Σερβοβόσνιους ηγέτες που θα απεµπολήσουν κάθε δικαίωµα 
της χώρας τους και του λαού τους.»
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ΑΪΤΗ: Τόσο κοντά στίς 
ΗΠΑ...

Στήν Ἁϊτή πρίν 200 χρόνια εἶχε γίνει ἡ πρώτη 
πετυχηµένη ἐξέγερση τῶν σκλάβων κατά 
τῶν ἀφεντάδων. Μία ἱστορική ἐπιτυχία πού 
πληρώθηκε ἀκριβά, ἀφοῦ γιά τήν διεθνή της 
ἀναγνώριση ἡ χώρα κατέβαλλε ἀποζηµιώσεις 
στούς δουλέµπορους ἐπί δεκαετίες καί ἔζησε 
ἀµέτρητα πραξικοπήµατα καί αἱµατοχυσίες. 
Ἔτσι, φάνηκε ὅτι ἡ ἀπελευθέρωση δέν εἶναι 
κάτι πού κατακτιέται ἅπαξ καί τελειώνει, ἀλλά 
ἀπαιτεῖ µία διαρκή ἐγρήγορση. Ἡ χώρα λοιπόν 
αὐτή τῆς Καραϊβικῆς δείχνει νά ἐπιστρέφει 
στά χρόνια µιᾶς δουλείας µέ «δηµοκρατικό» 
προσωπεῖο, ἀφοῦ οἱ ὑπονοµεύσεις χάριν τῆς 
«προστασίας τῶν ξένων ἰδιοκτητῶν», τῆς 
«ἐλεύθερης ἀγορᾶς» κτλ ἐξακολουθοῦν νά 
ἐκπορεύονται ἀπό τήν Οὐάσινγκτον καί ἀπό 
τήν πεπατηµένη αὐτή δέν ἀφίσταται οὔτε καί 
ἡ κυβέρνηση Ὀµπάµα. 
Οἱ ἀµερικανικές ἐπεµβάσεις (τελευταῖες  
τῶν Μπούς καί Κλίντον) πῆραν διάφορες 
µορφές. Τά τελευταῖα χρόνια συνδέονταν 
µέ τίς οἰκονοµικές ἐπιλογές τῆς κυβέρνησης 
τοῦ λαοφιλοῦς προέδρου Ζάν Μπερτράν 
Ἀριστίντ, ὁ ὁποῖος προσπάθησε γιά τό καλό 
τῆς χώρας καί τοῦ λαοῦ του. Ἡ µεγαλύτερη 
καταστροφή ἦταν οἱ «µεταρρυθµίσεις τῆς 
ἀγορᾶς» (ὁ ὅρος ὑπό τόν ὁποῖο ὁ Κλίντον 

ἐπανέφερε στή χώρα τόν Ἀριστίντ) πού ἔφεραν 
τό ∆ΝΤ καί τήν κατάρρευση τῆς ἀγροτικῆς 
τάξης - ἰδίως µετά τήν ἄρση τῶν δασµῶν στό 
εἰσαγόµενο ἀµερικανικό ρύζι. Οἱ ἀγρότες, 
πού εἶχαν συντριβεῖ ἀπό τίς ἀρχικά χαµηλές 
τιµές τοῦ εἰσαγόµενου προϊόντος, κατέφυγαν 
στίς πόλεις ὡς προλεταριάτο καί ἡ Ἁϊτή ἔγινε 
ἡ χώρα µέ τά φθηνότερα µεροκάµατα κι ἀπό 
τήν Κίνα. ∆εκάδες ἑκατοµµύρια µπλουζάκια 
καναδικῆς πολυεθνικῆς πού κατακλύζουν τίς 
ΗΠΑ ράβονται στά ἐργοστάσια ALPHA In-
dustries τοῦ ἀµερικανοῦ (!) µεγιστάνα - δου-
λέµπορου Andre Apaid, ὁ ὁποῖος λέγεται ὅτι 
χρηµατοδοτοῦσε ΜΚΟ, φονιάδες καί κόµµατα 
κατά τῆς Κυβέρνησης. Ἡ πεµπτοφαλαγγίτικη 
στάση τῆς ἀντιπολίτευσης στίς ἐκλογές τοῦ 
2000 πυροδότησε τόν ἐµφύλιο πού διεξήγηγαν  
οἱ ἔνοπλοι Κόντρας, οἱ ὁποῖοι ὁρµώµενοι ἀπό 
τήν ∆οµινικανή ∆ηµοκρατία κατέλαβαν τή 
χώρα, τή βύθισαν στό χάος, µπῆκαν στήν 
πρωτεύουσα καί ὁ Ἀριστίντ ἀπήχθη ἀπό 
τούς Ἀµερικανούς καί µεταφέρθηκε στήν 
... Κεντραφρικανική ∆ηµοκρατία! Μικρές 
οἱ παραλλαγές ἀπό τήν γιουγκοσλαβική 
ἐµπειρία, ἔτσι;
Ποιό εἶναι τώρα τό τελευταῖο ἀνέκδοτο τῆς 
Ἁϊτινῆς «δηµοκρατίας»; Ἡ ...ἠλεκτρονική 
ψῆφος, µέ τά µηχανήµατα πού προωθεῖ στήν 
ἀγορά ἡ ἑταιρεία τοῦ Claude Apaid, ἀδερφοῦ 
τοῦ Ἀντρέ! Αὐτό πού ἔλειπε ἀπό τή ρηµαγµένη 
καί σπαρασσόµενη χώρα!...

Ἡ Μπέβερλυ Ἔκερτ ἦταν µία σπου-
δαία γυναίκα. Ἔγινε γνωστή στίς 
ΗΠΑ µετά τόν θάνατο τοῦ συζύ-
γου της στίς ἐπιθέσεις τῆς 11ης 
Σεπτεµβρίου 2001 ὅταν ἐκεῖνος ἐγ-
κλωβίστηκε καί σκοτώθηκε στούς 
Δίδυµους Πύργους. Ἡ 50χρονη τότε 
Μπέβερλυ δραστηριοποιήθηκε τόσο 
γιά τήν κατασκευή µνηµείου τῶν 
πεσόντων ὅσο καί γιά τήν ἀποκά-
λυψη τῆς ἀλήθειας γύρω ἀπό τά 
συµβάντα τῆς ἡµέρας ἐκείνης πού 
ἄλλαξε τόν ροῦ τῆς παγκόσµιας 
ἱστορίας. Ἦταν στήν ὀργανωτική 
Ἐπιτροπή τῶν οἰκογενειῶν τῶν 
θυµάτων στήν 9-11 Commission 
πού συνέταξε τό (κωµικό) ἐπίσηµο 
πόρισµα, προήδρευε στήν ὀργάνωση 
«Φωνές τῆς 11ης Σεπτεµβρίου», 
ζητοῦσε ἔλεγχο τῶν ὑπηρεσιῶν 
πληροφοριῶν, ἐναντιώθηκε στούς 
πολέµους πού ἔγιναν µέ τό γελοῖο 
πρόσχηµα τῆς 11ης Σεπτεµβρίου (σέ 
Ἰράκ καί Ἀφγανιστάν) καί ἀρνήθηκε 
νά λάβει τήν τεράστια ἀποζηµίωση 
- 1,8 ἑκ. δολάρια! - πού πῆραν οἱ 
συγγενεῖς τῶν θυµάτων (καί σταµά-
τησαν νά ἀναρωτιοῦνται...). 
Ἡ Ἔκερτ κινήθηκε δικαστικά κατά 
τῆς Ὁµοσπονδιακῆς Κυβέρνησης πού 
ἄφησε ἀναπάντητα ὅλα τά κρίσιµα 
ἐρωτήµατα γιά τά συµβάντα: Πῶς 
καί ὑπῆρχε ἀπό δύο µέρες πρίν 
ἕτοιµο στό γραφεῖο τοῦ Μπούς 
τό σχέδιο ἐπίθεσης κατά τοῦ 
Ἀφγανιστάν; Πῶς σώθηκαν µέσα 

στήν κόλαση τῶν Δίδυµων 
Πύργων τά ...διαβατήρια 
δύο «ἀεροπειρατῶν»; Γιατί 
ὁ δήµαρχος Τζουλιάνι 
πούλησε σέ χρόνο ρεκόρ 
τό µέταλλο τῶν σκελετῶν 
τῶν 2 πύργων στήν Κίνα, 
ἐξαφανίζοντας κρίσιµες 
ἀποδείξεις γιά τό τί συνέβη; 
Γιατί κάποιοι ὑψηλόβαθµοι 
τοῦ Πενταγώνου ἀκύρωσαν 
ἐκείνη τή µέρα τά ἀεροπορικά 
τους ταξίδια ἐπικαλούµενοι 
λόγους ἀσφαλείας; Ποιοί 

κερδοσκόπησαν µέ τίς µετοχές τῶν 
δύο ἀεροπορικῶν ἑταιρειῶν τρεῖς 
ἑβδοµάδες πρίν τήν 11η Σεπτεµβρίου; 
Γιατί δέν ἀναχαιτίστηκαν τά κατει-
ληµµένα ἀεροπλάνα ἀπό τήν 
Πολεµική Ἀεροπορία τῶν ΗΠΑ; 
Γιατί ὁ Ντίκ Τσέινι παρακώλυσε τίς 
ἔρευνες τῆς CIA καί τοῦ FBI;
Στίς 19 Δεκεµβρίου 2003 τό ἄρθρο 
τῆς Ἔκερτ στήν USA Today εἶχε 
τίτλο «Ἡ σιωπή µου δέν µπορεῖ 
νά ἀγοραστεῖ», ἐπιµένοντας 
στήν ἀκέραια στάση της. Στίς 6 
Φεβρουαρίου 2009 ἡ Ἔκερτ ἦταν 
στήν ἐπιτροπή πού συναντήθηκε 
µέ τόν νέο Ἀµερικανό πρόεδρο 
Μπάρακ Ὀµπάµα (φωτογραφία) γιά 
τό ἴδιο θέµα. Ἕξι µέρες µετά, στίς 
12/2/09, σκοτώθηκε σέ ἀεροπορικό 
δυστύχηµα, στό Μπάφαλο. Τό ἀερο-
πλάνο, πού εἶχε ἀπογειωθεῖ ἀπό 
τό ἴδιο ἀεροδρόµιο (Newark) ἀπό 
ὅπου εἶχαν σηκωθεῖ καί οἱ µοιραῖες 
πτήσεις τῆς 11ης Σεπτεµβρίου, γιά 
ἄγνωστο λόγο ἔπεσε (ὁριζόντια, σάν 
νά προσγειωνόταν) σέ κατοικηµένη 
περιοχή, χωρίς νά ἐκπέµψει σῆµα 
κινδύνου, χωρίς νά ἐπικοινωνήσει 
µέ τόν πῦργο ἐλέγχου, 5 λεπτά πρίν 
τήν προσγείωση καί µέ κατεύθυνση 
ἐντελῶς ἄσχετη µέ τήν πορεία του. 
Οἱ 49 ἐπιβαίνοντες σκοτώθηκαν 
ὅλοι. Συµπέρασµα; Ποῦ θέλετε νά 
ξέρω; Θά τέλειωσε τό λαδάκι τῆς 
Μπέβερλυ, τί ἄλλο δηλαδή;...

Τά θύµατα τῆς 11ης Σεπτεµβρίου αὐξάνονται...
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  Γράφαμε προ μηνός για την θαυμαστή 
δραστηριοποίηση των Βέλγων πολιτών 
κατά της γαλλοβελγικής Dexia Bank, η 
οποία αποκαλύφθηκε ότι στηρίζει χρημα-
τοδοτικά τους παράνομους ισραηλινούς 
εποικισμούς. Σήμερα παρουσιάζουμε 
αντίστοιχη κινητοποίηση στη Νορβηγία 
κατά τριών ιδιωτικών τραπεζών και 
ενός κρατικού ασφαλιστικού φορέα που 
εμπλέκονται με τον ίδιο χώρο. Μάλιστα το 
μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας, το LO, 
με το 1/3 των Νορβηγών εργαζομένων, 
προτίθεται να καλέσει τους Νορβηγούς 
να μποϋκοτάρουν το Ισραήλ εφόσον αυτό 
συνεχίζει την κατοχή των παλαιστινιακών 
εδαφών.
   Η οργάνωση Norwatch ανακοίνωσε 
στα τέλη Μαρτίου την περσινή επένδυση 
850.000 δολαρίων από το Ταμείο της 
Νορβηγικής Κυβέρνησης στην Africa-
Israel Investment Ltd.. Η εταιρεία αυτή 
καταγίνεται με επενδύσεις, ακίνητα, 
κατασκευές, υποδομές, ενέργεια κτλ, 
ανήκει στον γνωστό Λέβ Λέβιεφ και 
εμπλέκεται δια της θυγατρικής της Dan-
ya Cebus στην ανέγερση οικισμών στα 
Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη της 
Δυτικής Όχθης. Στις 21 Απριλίου εστάλη 
ένα γράμμα στην Νορβηγική Κυβέρνηση 
από τους κατοίκους των παλαιστινιακών 
χωριών Bilin καί Jayyous, οι οποίοι 
χρόνια τώρα διαδηλώνουν καθημερινά 
κατά της κατασκευής του Τείχους και των 
εποικισμών. Το γράμμα αυτό καλούσε 
τη νορβηγική Κυβέρνηση να τερματίσει 
τις δοσοληψίες με τις επιχειρήσεις του 
Λέβιεφ, οι οποίες «ξεπατώνουν τους 
ελαιώνες και την ελπίδα για δικαιοσύνη 
και ειρήνη στην Παλαιστίνη». Και στις 
5/5 11 ΜΚΟ, νορβηγικές, ισραηλινές  
και διεθνείς (Adalah-NY, Architects and 
Planners for Justice in Palestine, As-
sociation France-Palestine Solidarite, 
Norway’s Electricians and IT workers 
Union, European Coordinating Commit-
tee of NGOs on the Question of Pales-
tine, Israeli Committee Against House 
Demolitions, Jewish Voice for Peace, 
Jews Against the Occupation-NYC...) 

γράψανε για τον ίδιο λόγο επιστολή στη 
νορβηγική κυβέρνηση, στηρίζοντας το 
αίτημα των δύο παλαιστινιακών χωριών 
και προσφέροντας αποδείξεις για την 
εμπλοκή της Africa-Israel στην ανέγερση 
δύο παράνομων εποικισμών στά Κατεχό-
μενα παλαιστινιακά εδάφη και στις παρα-
βιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων της 
βιομηχανίας διαμαντιών στην Αγκόλα, 
όπου δραστηριοποιείται ο Λέβιεφ.
       Δεν είναι η πρώτη φορά που η κοινωνία 
των πολιτών επεμβαίνει κατά της Africa 
- Israel Investment. Πέρυσι ματαιώθηκε 
η μετεγκατάσταση της βρετανικής πρε-
σβείας του Τελ - Αβίβ σε ακίνητο ιδιοκτη-
σίας της συγκεκριμένης εταιρείας, μετά 
από παρέμβαση των «Δικηγόρων για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Παλαι-
στινίων», οι οποίοι επεσήμαναν τον 
αρνητικό συμβολισμό μα και την ουσία 
μιας τέτοιας εμπλοκής της Βρετανικής 
Κυβέρνησης με τον Λέβιεφ.  
   Επιστρέφοντας στη Νορβηγία βλέπουμε 
ότι δεν είναι μόνο το κρατικό της Ταμείο 
που επενδύει λεφτά στις μπίζνες του 
σιωνιστικού απαρτχάιντ. Τρεις ιδιωτικές 
τράπεζες της χώρας, οι  Storebrand 
Link, Skandiabanken και Fokus Bank  
εμπλέκονται ομοίως προωθώντας το 
ελβετικό τραπεζικό «προϊόν» BlackRock 
Emerging Europe Fund (EEF), το οποίο 
επενδύει και στην εταιρεία του Λέβιεφ. 
Πάντως η πρώτη ήδη υποσχέθηκε να 
ερευνήσει την υπόθεση και να πιέσει 
την BlackRock να απομακρύνει από 
το χαρτοφυλάκιό της την Africa-Israel, 
στην οποία υπήρχαν 4 εκ. δολάριά της 
επενδυμένα στις 31 Οκτωβρίου 2008. 
Εννοείται ότι οι νορβηγικές δεν είναι οι 
μόνες ευρωπαϊκές τράπεζες που εμπλέ-
κονται στην ιστορία και έχει ήδη αρχίσει 
πίεση προς Ολλανδούς, Γάλλους κτλ.
   Τώρα μην ρωτήσετε τι γίνεται στη 
κομματοκρατούμενη χώρα μας. Είναι 
βεβαίως ευτύχημα ότι η ελληνική Αρι-
στερά έχει σωστή θέση για το ζήτημα, 
μα κι αυτή έχει μείνει πολύ πίσω από την 
διεθνή πραγματικότητα. Η συμπαράστασή 
μας χρειάζεται άμεσα εκσυγχρονισμό.

Ἀφγανικό, φτηνό αἷµα
Ἡ πρόσφατη (5/5/09) ἀεροπορική ἐπίθεση τῶν Ἀµερικανῶν στό ἀφγανικό χωριό 
Μπαλά Μπολούκ κόστισε ὄχι µόνο τή ζωή 140 (!) χωρικῶν ἀλλά καί τό τελευταῖο 
ψῆγµα ἀνοχῆς τῶν Ἀφγανῶν ἔναντι τῶν δυνάµεων Κατοχῆς. Ἡ διογκούµενη 
ἀγανάκτηση φάνηκε καί ἀπό τήν ὀργισµένη διαδήλωση στό Πανεπιστήµιο τῆς 
Καµπούλ, ὅπου κυριάρχησαν τά συνθήµατα τοῦ τύπου «ΗΠΑ - ὁ µεγαλύτερος  

τ ρ ο µ ο κ ρ ά τ η ς 
τοῦ κόσµου». Τό 
ποτήρι ξεχείλισε 
γιά δύο λόγους: 
Πρῶτον γιατί στήν 
ἀναλυτική, ἐπίσηµη 
λίστα τῶν θυµάτων 
περιλαµβάνονταν 
93 παιδιά (!) καί 25 
γυναῖκες, προφανῶς 
ὅλοι ἄµαχοι. Καί τό 
δεύτερο πού ἔριξε 
λάδι στή φωτιά ἦταν 
ἡ προκλητική στάση 

τῶν ΗΠΑνθρώπων. Οἱ Ἀµερικανοί ἀξιωµατοῦχοι σχετικά µέ τό πολυαίµακτο 
συµβάν ἀµφισβητοῦν τόν κατάλογο τῶν νεκρῶν, ὑπαινίσσονται σκόπιµη διόγκωσή 
του γιά διεκδίκηση ἀποζηµιώσεων καί ρίχνουν τίς εὐθῦνες στούς Ταλιµπάν.  
Ὥς κι ὁ ἀχυροπρόεδρας Καρζάι, πού δέχθηκε στήν Οὐάσιγκτον τά «συλλυπητήρια» 
τοῦ Ὀµπάµα καί τῆς Κλίντον, χαρακτήρισε τίς ἀεροπορικές ἐπιδροµές σέ 
κατοικηµένα µέρη «µή ἀποδεκτές» καί ζήτησε τόν τερµατισµό τους. Ἡ ἀπάντηση 
πού ἔλαβε, διά στόµατος τοῦ συµβούλου Ἀσφαλείας στόν Λευκό Οἶκο Τζέηµς 
Τζόουνς, ἦταν ὅτι οἱ ΗΠΑ «δέν µποροῦν νά πολεµοῦν µέ ἕνα χέρι δεµένο πίσω 
ἀπό τήν πλάτη»! Προφανῶς τούς χρειάζεται καί τό δεύτερο χέρι, ποιόν νά 
προλάβουν οἱ ἄνθρωποι νά ἀντιπαλαίψουν, τόν Μπίν Λάντεν, τόν µουλά Ὀµάρ, 
τούς ἀνθρωποφάγους Ταλιµπάν, τά πεντάχρονα τροµοκρατάκια; Κάπως ἔτσι 
σκεπτόµενος λοιπόν ὁ Ὀµπάµα διόρισε ἐπικεφαλῆς τῶν ΝΑΤΟϊκῶν δυνάµεων στό 
Ἀφγανιστάν τόν στρατηγό τῆς ∆ύναµης ∆ΕΛΤΑ Στάνλεη Μακ Κρύσταλ, πού ἐπί 
πέντε χρόνια διηύθυνε τίς Εἰδικές Ἐπιχειρήσεις τοῦ Πενταγώνου, ὅ,τι πιό φονικό 
καί βρώµικο δηλαδή κυκλοφορεῖ στό Στράτευµα. Εὐδιάκριτη ἡ προοπτική, ἔτσι;

Κουΐζ ἀκαδηµαϊκῆς ἀνελευθερίας

Λέγεται William Robinson καί 
εἶναι καθηγητής κοινωνιολογίας 
στό Πανεπιστήµιο Santa Barbara 
τῆς Καλιφόρνιας. Ὁ ἴδιος δηλώνει 
ἐπίσης «ἀκτιβιστής πού προσπαθεῖ 
νά συνδέσει τήν ἀκαδηµαϊκή του 
δουλειά µέ τούς ἀγῶνες γιά κοινωνική 
δικαιοσύνη, συµµετοχική δηµοκρατία 
καί ἀνθρωποκεντρική ἀνάπτυξη». Τό 
τελευταῖο του βιβλίο κυκλοφόρησε 
πέρυσι καί εἶχε τόν τίτλο «Λατινική 
Ἀµερική καί Παγκόσµιος Καπιταλισµός: 
Μία κριτική προοπτική». 
Τόν περασµένο Γενάρη ὁ Ρόµπινσον 
ἀνέθεσε σέ 80 φοιτητές του µία ἐργασία σέ ζητήµατα παγκοσµιοποίησης καί 
διεθνῶν σχέσεων, προµηθεύοντάς τους µέ ποικίλο σχετικό ὑλικό. Τώρα, µετά τήν 
διατύπωση παραπόνων ἀπό δύο φοιτητές του καί τήν υἱοθέτηση τῶν παραπόνων 
αὐτῶν ἀπό τήν διοίκηση τοῦ Πανεπιστηµίου, διώκεται γιά «παραβίαση τοῦ κώδικα 
τῆς σχολῆς» καί γιά ἕνα ἀκόµη παράπτωµα πού δέν σηµειώνουµε. Λέγεται ὅτι 
πρίν τήν δίωξη ἐναντίον του, ἐπισκέφθηκε τό Πανεπιστήµιο ὁ Ἀβραάµ Φόξµαν 
τῆς Anti-Defemation League καί συναντήθηκε µέ συγκεκριµένους καθηγητές 
ζητώντας τήν παραποµπή τοῦ Ρόµπινσον, κόντρα σέ κάθε ἔννοια ἀκαδηµαϊκῆς 
ἐλευθερίας. Ρωτᾶµε: Ποιό ἦταν τό θέµα γιά τό ὁποῖο ζητεῖται ἡ ἀποποµπή ἤ ἡ 
φίµωσή τοῦ καθηγητῆ Ρόµπινσον στή «µεγαλύτερη δηµοκρατία τοῦ κόσµου»;
  Α.  Ἡ ἀµερικανική εἰσβολή στό Ἰράκ
  Β.  Ἡ ἀµερικανική εἰσβολή στό Ἀφγανιστάν
  Γ.  Ἡ ἀµερικανική παρουσία στήν Κολοµβία
  ∆.  Ἡ ἰσραηλινή εἰσβολή στή Γάζα

Νορβηγοί πολίτες κατά σιωνιστικού απαρτχάιντ

Ὁ Μωχάµεντ Ἀλ Κουαρίσµι (Muham-
mad ibn Musa Khwarizmi) ἦταν ἕνας 
µεγάλος µαθηµατικός, ἀστρονόµος καί 
γεωγράφος πού ἔζησε στή Βαγδάτη τόν 
9ο αἰώνα µ.Χ. Ἦταν µουσουλµάνος ἀλλά 
ἴσως ὑπῆρξε Ζωροάστρης στά χρόνια 
τῆς νεότητάς του. Ἐργάστηκε στόν Οἶκο 
τῆς Σοφίας ὅπου µεταφράζονταν τήν 
ἐποχή ἐκείνη ἑλληνικά χειρόγραφα καί 
θεωρεῖται ὁ «πατέρας τῆς Ἄλγεβρας», 
ὄνοµα ἄλλωστε πού ὀφείλεται σέ τίτλο 
ἔργου τοῦ Κουαρίσµι πού ἔγραψε περί 
τό 820 µ.Χ. Φαίνεται κι ἀπό τό ὄνοµά 
του ὅτι ἡ καταγωγή του ἦταν περσική 
(ἀπό τό Χορασάν), τό Ἰράν µάλιστα ἔχει 
καθιερώσει ἐδῶ καί 22 χρόνια τό ∆ιεθνές 
Βραβεῖο Khwarizmi πού ἀπονέµεται 
κάθε χρόνο ἀπό τόν κρατικό Ὀργανισµό 
Ἔρευνας καί Τεχνολογίας σέ ὅσους 
ἐπιστήµονες ξεχωρίζουν στήν ἔρευνα, 
τήν καινοτοµία καί τήν τεχνολογία.  
Ποῦ τόν θυµηθήκαµε; Μᾶς τόν θύµισε ἡ 
ξανθιώτικη τουρκοφυλλάδα «Μιλλέτ» 
(7-5-09) πού τόν παρουσίασε ὡς ... 
«Τοῦρκο-µουσουλµάνο» (κάτι σάν τόν 
Μάντατζη, δηλαδή) καί ὡς καταγόµενο 
ἀπό «τουρκική» πόλη!

∆έν µπορεῖτε νά πεῖτε πάντως, προο-
δεύουν οἱ Τοῦρκοι: Κάποτε κλέβανε γῆ, 
παιδιά καί πλούτη ἄλλων. Τώρα (πού 
ἀπέκτησαν καί ...πνευµατικά ἐνδιαφέ-
ροντα) κλέβουν διανοούµενους ἀπό 
ὅπου προλαβαίνουν - συνήθως ἀπό τήν 
Ἀρχαία Ἑλλάδα, τήν Ἀραβία καί γενικῶς 
τούς λαούς τῆς περιοχῆς. Πάντως ἡ 
λεηλασία ΕΙΝΑΙ τουρκική ἐπιστήµη...

Σοβιετικό γραµµατόσηµο τοῦ 1983 
πρός τιµήν τοῦ Κουαρίσµι

Ἐκτουρκισμός καί τῶν ...Περσῶν

Η αστυνομία της Ρωσίας 
διέλυσε (ανήμερα της 
Γιουροβύζιον, οι ασεβείς!) 
την απαγορευμένη παρέλα-
ση των ομοφυλόφιλων (Gay 
Pride), συλλαμβάνοντας 
20 άτομα. Έτσι άλλωστε 
αντιμετωπίζει κάθε χρόνο 
τις προκλήσεις των ανώμα-
λων που χρόνια τώρα πα-
σχίζουν να καταλάβουν 
και τη Μόσχα. Μιά υγεία 
την διασώζει και στο θέμα 
αυτό ο Μόσκοβος... 

ΟΞΩ ΠΟΥΣΤΗ ΑΠ’ ΤΗ ΡΩΣΙΑ!
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Παρακολουθώντας τον ελληνικό Τύπο και τις αναφορές 
του στην Τουρκία δυσκολεύεσαι να καταλάβεις 
ποια ακριβώς είναι η εκάστοτε θέση των ελληνικών 
ελίτ απέναντι στη γείτονά μας. Ο κατεστημένος, 
ιδίως, Τύπος, που απεχθάνεται τις «συναισθηματικά 
φορτισμένες» ή τις «παρελθοντολογικές» προσεγγίσεις 
«εθνικιστικού» χαρακτήρα, κάποτε δείχνει να είναι πιο 
Τούρκος κι από τον Τούρκο, στην καλύτερη περίπτωση 
δείχνει να αντιλαμβάνεται τις διμερείς σχέσεις ως 
ένα τεχνικό ζήτημα που απασχολεί τους ειδικούς του 
Υπουργείου Εξωτερικών. Πουθενά δεν ανιχνεύεται η 
παραμικρή υποψία ότι το εκάστοτε ελληνοτουρκικό 
ζήτημα άπτεται της ίδιας της εθνικής μας ασφάλειας 
και ακεραιότητας!
Επί χρόνια ολόκληρα, όσο ο κοινοβουλευτικός 
φασισμός αλώνιζε στην Τουρκία, κανείς δεν τολμούσε 
ούτε καν να ονομάσει το (κεμαλικό) καθεστώς της. 
Ανεβοκατέβαιναν υποκείμενα τύπου Ντεμιρέλ, Ετζεβίτ, 
Τζέμ, Γιλμάζ, Τσιλέρ, αποβράσματα του χείριστου 
υπόκοσμου, αυτουργοί χιλιάδων δολοφονιών (Ελλήνων, 
Κούρδων, Τούρκων...) και ουδείς στην Αθήνα είχε να 
τους προσάψει κάτι. Ποιοί ήταν άλλωστε αυτοί που θα 
τους επέκριναν, όταν στο ίδιο το Στέητ Ντηπάρτμεντ 
αυτός ο συρφετός γινόταν ασμένως δεκτός;
Κάπου κατά το 2000 ήρθε η ανάγκη ανανέωσης 
του καθεστώτος, που βρήκε έξοχο εκφραστή στο 
πρόσωπο του δημοφιλούς Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 
Εκεί έγινε το θαύμα: Ξαφνικά, κι ενώ μέχρι τότε 
σύμπασα η Αθήνα αδολεσχούσε περί «ισλαμικού 
κινδύνου», κάτι συνέβη και όλοι άρχισαν να βλέπουν 
τον Ερντογάν με πρωτοφανή συμπάθεια. Ανακάλυψαν 
τις λέξεις «κεμαλισμός», «βαθύ κράτος», «κουρδική 
γλώσσα», τα λαϊκά ερείσματα του ελαφροϊσλαμικού 
κινήματος, τις ευρωπαϊκές του φιλοδοξίες... Όταν 
μάλιστα, πολύ πρόσφατα, ξεκίνησε και η αποκάλυψη 
του παρακρατικού κυκλώματος «Εργκενέκον», ο 

ερντογανισμός χτύπησε σταλινικά ποσοστά στην 
(ελληνική) πρωτεύουσα. Φόρτωσαν όλα τα εγκλήματα 
στη συγκεκριμένη οργάνωση - μέχρι και τον θάνατο του 
Σολωμού Σολωμού στην Κύπρο που δολοφονήθηκε 5 
χρόνια πριν ιδρυθεί η «Εργκενέκον»! - και ξέπλυναν 
έτσι όλους τους άλλους. Κι ας μην αλλάζει πια τίποτε 
επί της ουσίας για τον τουρκικό λαό, κι ας γίνεται ο 
ίδιος ο Ταγίπ όλο και περισσότερο διαχειριστής ενός 
συστήματος εξουσίας που απλώς αλλάζει τρόπο 
έκφρασης στην Τουρκία. Τώρα δε, με την εγκατάσταση 
του Αχμέτ Νταβούτογλου στο τουρκικό ΥΠΕΞ, 
μέχρι και για ...«Τούρκο Κίσσιγκερ» διαβάσαμε στις 
ΗΠΑγορευόμενες αναλύσεις των αθηνοφυλλάδων! Τι 
πειράζει που θεωρεί τα νησιά μας στο Αιγαίο «πρόβλημα 
προς επίλυση»; Τι κι αν θέτει ύψιστη στρατηγική 
προτεραιότητα την «διασφάλιση μόνιμης ασφάλειας 

για τις κοινότητες που είναι οθωμανικά κατάλοιπα», 
ονομάζοντας και συγκεκριμένα εκείνην της Θράκης; 
Τι κι αν την ονομάζει «το πιο σημαντικό όχημα για τη 
διαμόρφωση μιας σφαίρας επιρροής στα Βαλκάνια»; 
Έχουμε τους «αισιόδοξους» του ΥΠΕΞ που πιάστηκαν 
από την διατυπωμένη επιθυμία του Νταβούτογλου για 
«μηδενικά προβλήματα» με τους γείτονες και χάρηκαν. 
Τι σημαίνει όμως αυτό, συνιστά αντινομία με τα 
προηγούμενα; Όχι βέβαια, όταν υποχωρείς σε όλα, τα 
«προβλήματα» μηδενίζονται (μέχρι να δημιουργηθούν 
νέα) και το ποιός θα υποχωρήσει τελικά - χάριν της 
καλής γειτονίας, φυσικά - είναι βεβαίως γνωστό...
Εμείς στον «Αντιφωνητή» ήμασταν πράγματι από 
τους πρώτους που χάρηκαν για την συντριβή του 
κεμαλικού συστήματος πρό επταετίας. Αναγνωρίσαμε 
στο πρόσωπό του Ερντογάν την ελπίδα για τη 
δημοκρατία και την προκοπή του τουρκικού λαού, 
ίσως και για την ύφεση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. 
Η πορεία/προσαρμογή του Τούρκου πρωθυπουργού 
έδειξε τα όρια του εγχειρήματος και επιβεβαίωσε τις 
γεωπολιτικές αναγκαιότητες, οι οποίες σε συνδυασμό 
με την ελλαδική παρακμή έχουν φέρει τη χώρα μας σε 
θέση πλήρους ανυποληψίας. Κάπως έτσι φτάσαμε στο 
σημείο όχι μόνο να επιβεβαιώνεται ο αναθεωρητισμός 
των προηγούμενων τουρκικών κυβερνήσεων αλλά 
και να προωθείται σε θέσεις όπως οι διαμαρτυρίες 
για παραβιάσεις του τουρκικού εναέριου χώρου 
και για ...εποικισμό των παραμεθόριων νησιών μας 
(Αγαθονήσι, Φαρμακονήσι κ.ά.). Μάλιστα η στάση των 
Τούρκων στο Σχέδιο Ανάν έδειξε ότι στο εξής μπορεί 
να κερδίζει τις εντυπώσεις και σε άλλα πεδία, πέραν 
των ωμών εκβιασμών και της ισχύος.
Μένει να δούμε αν στους κύκλους της πρωτεύουσας 
χαβούζας έχει απομείνει κάποιο αξιόλογο δυναμικό που 
να μην είναι εξωνημένο στους γνωστούς προστάτες. 
Κάπου να διασώζεται η ελπίδα ότι είτε θα αποφευχθεί 
μια ολέθρια για την πατρίδα μας κρίση, είτε -έστω- 
ότι  την ώρα της κρίσης θα έχει να επιδείξει κάτι 
περισσότερο από «ψυχραιμία» και ένα πατρώνυμο...

Κ.Κ.

Μπίλντερμπεργκ
         Στις 14-16 Μαΐου έγινε γιά δεύτερη φορά στην Ελλάδα* (η πρώτη 
ήταν το 1993) η ετήσια συνάντηση της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ. 
Πρόκειται για το κλαμπ των επιλεγμένων πολιτικών, τραπεζιτών, 
ακαδημαϊκών και επιχειρηματιών που συζητούν για τα διεθνή 
προβλήματα, συντονίζονται και μεταφέρουν στις διάφορες χώρες 
όσα αποφασίζει η γραμματεία και ο εσωτερικός κύκλος των μονίμων 
μελών που αποφασίζουν. Καθώς χαρακτηρίζονται ανεπίσημες οι 
συνευρέσεις, απαγορεύεται η παρουσία εκπροσώπων του Τύπου 
και γενικώς η μυστικοπάθεια επιτρέπει την καλλιέργεια διαφόρων 
εικασιών και μύθων περί τη Λέσχη.
     Βεβαίως αν δεν έχει γίνει νιανιά το μυαλό σου από τα βοθροκά-
ναλα και τις κωλοφυλλάδες, αντιλαμβάνεσαι ότι σε ένα μέρος όπου 
μαζεύεται κρυφίως όλο αυτό το σκυλολόι (Κίσσιγκερ, Χόλμπρουκ, 
Σέφερ, Ροκφέλερ, Ανιέλι κτλ) δεν μπορεί παρά να διακυβεύεται 
κάτι σημαντικό για το μέλλον του κόσμου. Εξ΄ άλλου και μόνο 
η λίστα με τα ονόματα των Ελλήνων που έχουν παραστεί τις 
τελευταίες δεκαετίες πάνω από μία φορά στις συνευρέσεις είναι  
εύγλωττη: Ο Γιώργος Δαβίδ (της 3Ε), ο Κώστας Καρράς, ο Θάνος 
Βερέμης, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Θόδωρος Πάγκαλος, η Άννα 
Διαμαντοπούλου, ο Στέφανος Μάνος, ο Λουκάς Τσούκαλης (ΕΛΙ 
ΑΜΕΠ), ο Γιώργος Αλογοσκούφης. Φανταστείτε τ’  αποτελέσματα 
μιας δημοσκόπησης μεταξύ των προαναφερθέντων για ΟΛΑ τα 
σοβαρά ζητήματα της πατρίδας μας (Σχέδιο Ανάν, ελληνοτουρκικά, 
σκοπιανό, λαθρομετανάστευση, παιδεία κτλ) και δεν θα χρειάζεται 
μετά πολύ μυαλό για να αντιληφθείς το πώς δουλεύει το πράγμα...
         Άλλωστε μέχρι και οι Τάιμς του Λονδίνου (12-7-77) το είχαν γράψει 
ξεκάθαρα: Η Λέσχη Bilderberg είναι «μια συνωμοτικά οργανωμένη 
κλίκα των πλουσιότερων ατόμων, με τη μεγαλύτερη οικονομική και 
πολιτική ισχύ και επίδραση στη Δύση, που συναντιούνται τακτικά 
υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας και σχεδιάζουν τις εξελίξεις που, 
αργότερα, διαπιστώνεται ότι συμβαίνουν». Αυτά όταν είσαι σοβαρός 
Άγγλος και σέβεσαι το κοινό σου. Όταν επίσης είσαι σοβαρός 
Έλληνας (σαν τον Γ. Δελαστίκ) γράφεις για το «όργανο χάραξης 
γραμμής των ελίτ». Αντιθέτως, αν είσαι ένας «δημοσιογράφος» 
που γράφει σε μια αθηνοφυλλάδα με τον σκατοσπρώχτη, τότε 
παραθέτεις ειρωνίες περί «συνωμοσιολόγων», «σκοταδιστών» 
κτλ για κείνους που σιχαίνονται το προαναφερθέν κοπριταριό και 
προωθείς την προνηπιακή αντίληψη ότι την πολιτική χαράσσουν οι 
γυρολόγοι των καναλιών.

* Ποιοί διαδήλωσαν κατά της κακόφημης Λέσχης; Μόνο ΚΚΕ καί 
νεολαία ΛΑΟΣ! Πόσες συζητήσεις γίναν στα κανάλια; Ούτε μία!

Πανελλήνιο Μακεδονικό Μέτωπο (ΠΑ.Μ.ΜΕ)
Ανακοινώθηκε στις 6 Μαΐου σε συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα, η συγκρότηση του Πανελληνίου 
Μακεδονικού Μετώπου. Ο Στέλιος Παπαθεμελής και ο Κώστας Ζουράρις βρίσκονται στις δύο 
πρώτες θέσεις του ευρωψηφοδελτίου και συνιστώσες του Μετώπου είναι η Δημοκρατική Αναγέννηση, 
Μακεδονικές Οργανώσεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού καθώς και προσωπικότητες του ευρύτερου 
πατριωτικού χώρου. Κεντρικός στόχος είναι να κλειδώσει το όνομα της Μακεδονίας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Παράλληλα είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για μονοθεματικό ή τοπικιστικό κίνημα, αλλά για 
μια υπερκομματική συσπείρωση, με στόχο την υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων στην Ευρώπη: 
Ευρωπαϊκή λύση για το Κυπριακό, σκοπιανή ονομασία χωρίς τον όρο Μακεδονία ή παράγωγά του, 
αποτρεπτική στρατηγική ισχύος έναντι της Τουρκίας, βέτο στις περαιτέρω ενταξιακές διαπραγματεύσεις 
της Τουρκίας αν δεν αποχωρήσουν τα στρατεύματα Κατοχής και οι έποικοι από την κατεχόμενη Κύπρο. 
Το Πανελλήνιο Μακεδονικό Μέτωπο δηλώνει ότι θα αγωνιστεί για ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης 
της οικονομίας, με επίκεντρο την απασχόληση, τις δημόσιες επενδύσεις, τις ενεργητικές πολιτικές για την 
διαρκή ενίσχυση των αδυνάτων και την πράσινη οικονομία.
Ναι, στήθηκε την τελευταία στιγμή. Ναι, ίσως η προχειρότητα αδικήσει την στόχευση και την 
«μακεδονικότητα». Ναι, η συσπείρωση δεν μπορεί να επιτευχθεί με τέτοιους όρους. Όμως πόσες άλλες 
επιλογές έχουμε; Ο όρος «Μακεδονικό» είναι κατά τη γνώμη μας πολύ καλή ιδέα (όπως θα ήταν και το 
«Θρακικό», «Κρητικό» κτλ), αφού φέρνει κάτι από την περιφέρεια στο κέντρο της πολιτικής ζωής και 
δηλώνει μιαν άλλη πολιτική προτεραιότητα. Όσοι εκτιμούν το ήθος και την πολύχρονη μαρτυρία των 
αρχιτεκτόνων του Μετώπου, έχουν μία λύση για τις 7 Ιουνίου.

Η πολιτική σφετερισμού του ελληνικού παρελθόντος 
συνεχίζεται επίσης αδιάσπαστη. Τελευταίο παράδειγμα 
η «Κυβέλη», ένα κακέκτυπο αρχαίου πλοίου που 
κατασκεύασαν οι Τούρκοι με σκοπό να ταξιδέψει από 
τη Φώκαια στη Μασσαλία, στα ίχνη του ταξειδιού 
των αρχαίων Ελλήνων πριν 2.600 χρόνια. Η ιστορία 
μας στην υπηρεσία του «Τουρκικού Έτους» και των 
εκδηλώσεων  «Ισταμπούλ- Πολιτιστική Πρωτεύουσα 
της Ευρώπης»!!!

Τόσο τιποτένιοι 
ή/και τόσο πουλημένοι; 

Α - Π - Ι - Σ - Τ - Ε - Υ - Τ - Ο ! ! !

 Διαβάζεις τήν εἴδηση καί δέν τό πιστεύεις! Βρετανοί ἐπιστήµονες, λέει, «θά ἀποκαλύψουν 
σύντοµα, µέ τόν πιό σύγχρονο ἐξοπλισµό, τά µυστικά τῆς ἀρχαιότερης βυθισµένης πόλης 
στόν κόσµο, στό Παυλοπέτρι Λακωνίας». «Καί τί ἔγινε;», θά ρωτοῦσε ὁ µέσος κωλοέλληνας, 
«τόσα ἀρχαῖα ἔχουµε, χέστηκα γιά λίγα ἀκόµη». Ὅµως προσέξτε λεπτοµέρειες: Ἡλικία τῆς 
πόλης: Τοὐλάχιστον 4.800 χρόνια! Εὑρήµατα στήν πόλη: Ναοί, µέγαρα, συνοικίες, κτίσµατα 
9-10 δωµατίων, λιθόστρωτοι δρόµοι, θαλαµοειδεῖς καί λακκοειιδεῖς τάφοι! Χρονολογία 
ἀνακάλυψης: Πρίν 41 χρόνια! Θαλάσσιο βάθος στό σηµεῖο: 3-4 µέτρα! Χρηµατοδότηση τῆς 
ἔρευνας: Βρετανική! 
Τώρα ἐλπίζουµε νά ἀντιλαµβάνεστε τό µέγεθος τοῦ ἐγκλήµατος. Κι ὁ ἐγκληµατίας (κατά 
τοῦ ἑλληνικοῦ παρελθόντος) δέν εἶναι κάποιος συνήθης ἀνεγκέφαλος ἀλλά τό ἴδιο τό 
ἑλληνικό ψευδοκράτος, πού ἀφήνει ἐπί 4 δεκαετίες µία τέτοια κληρονοµιά στά ἀζήτητα. 
Τίποτε δέν ἔχει γίνει, λέει, ἀπό τό 1968, γιά µιά πόλη πού χαρακτηρίστηκε «µυκηναϊκή», 
παρότι προηγεῖται 12 αἰῶνες τῆς µυκηναϊκῆς περιόδου! Σαράντα χρόνια ἁλωνίζουν οἱ 
ἀρχαιοκάπηλοι καί καταστρέφουν τά λείψανα οἱ ἄγκυρες τῶν σκαφῶν! Κι ἔπρεπε νά 
φτάσει µέ τό ἕνα πόδι στόν τάφο ὁ καηµένος ὁ Νίκολας Φλέµινγκ πού τήν ἀνακάλυψε γιά 
νά πάρει τήν πολυπόθητη ἄδεια ἀπό τό ἑλληνικό ὑπουργεῖο Πολιτισµοῦ γιά νά ἐπιστρέψει 
στήν περιοχή (µέ τόν Τζών Χέντερσον τοῦ Πανεπιστηµίου τοῦ Νότινγχαµ) γιά ἔρευνες! 
Ἐντάξει, δέν θά σχολιάσουµε ἐµεῖς, γιά νά µήν λένε ὁρισµένοι ὅτι βρίζουµε διαρκῶς, κάντε 
ἐσεῖς τά σχόλια νά δῶ τί θά πεῖτε πέρα ἀπό µπινελίκια.



Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

Με καπετάνιο τις κοινές ανησυχίες όλων μας για τα θέματα της Θράκης (κι όχι 
μόνο), συνεπιβάτες όλους τους φίλους και αναγνώστες που βρίσκονται κοντά 
μας τόσα χρόνια, και φορτίο τη σταθερή 15νθήμερη παρέμβασή μας εδώ και 11 
χρόνια, ο «Α» άνοιξε εκ νέου τα πανιά του στο διαδίκτυο. Στόχος αυτή τη φορά 

είναι να χρησιμοποιήσουμε όλες τις νέες δυνατότητες που η τεχνολογία προσφέρει, 
ώστε να γίνουμε πιο άμεσοι και περιεκτικοί αλλά και να διατηρούμε μία ζωντανή και 
διαδραστική καθημερινή επαφή με τους αναγνώστες. Στον δικτυακό τόπο με την γνωστή 
διεύθυνση www.antifonitis.gr εκτός από τα γνωστά (δημοσίευση άρθρων, χρονολογικό 
αρχείο εφημερίδας κλπ) υπάρχουν και ορισμένες ακόμη δυνατότητες όπως: Συμμετοχή 
στη δημιουργία της ύλης στην online έκδοση του «Α» - σχολιασμός των άρθρων (μόνο 
για συνδρομητές). Ελεύθερη συμμετοχή στις διαδικτυακές συζητήσεις της «Αγοράς» 
(forum) του «Α». Και τέλος χορηγίες του «Α»: με χιλιάδες μάτια πλέον καρφωμένα στον 
«Α» και στο διαδίκτυο ήταν αδύνατο να μη σκεφτούμε τους υποστηρικτές μας! Με την 
ευκαιρία της κατασκευής του νέου δικτυακού μας τόπου, προσφέρουμε την ευκαιρία σε 
όσους συνδρομητές θα ήθελαν να προβάλουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, 
να το κάνουν μέσω των ιστοσελίδων μας σε αρκετές χιλιάδες αναγνώστες τον μήνα. 
Παρέχουμε κατασκευή επαγγελματικής ιστοσελίδας με φωτογραφία της επιχείρησης, 
πλήρη περιγραφή προϊόντων και υπηρεσιών, στοιχεία επικοινωνίας και φόρμα 
επικοινωνίας πελατών, όλα αυτά με διαρκή προβολή στον δικτυακό μας τόπο και 
ετήσια τιμή 100 ευρώ, η δε καλοκαιρινή μας προσφορά, για το ξεκίνημά μας, έχει 50% 
έκπτωση! Με ένα πανελλαδικό (κι όχι μόνο) πιστό αναγνωστικό κοινό που ολοένα και 
αυξάνεται, η προβολή στην ιστοσελίδα του «Α» είναι μία μοναδική ευκαιρία προβολής. 
Και μάλιστα σε τιμή που σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, ίσως κόστιζε και 10πλάσια! 
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Στο Πανεπιστήμιο φαίνεται ότι έχουν διαμορφωθεί θεσμοί, σχέσεις και μηχανισμοί 
διαιώνισης της εξουσίας, με ισχυρή υποστήριξη και προστατευτικό κλοιό. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η οποιαδήποτε έκφραση γνώμης και κριτική στάση εκλαμβάνεται ως εχθρική 
κίνηση... «Η παρουσία επί τόσα χρόνια του ίδιου προσώπου σε μια θέση εξουσίας 

οδήγησε στη σημερινή κατάσταση. Έχουν τη δυνατότητα να μοιράζουν πιστώσεις, να μοιράζουν 
θέσεις, να μοιράζουν αξιώματα και όλα αυτά σε ημέτερους, σε αυτούς που πρόσκεινται προς 
το σημερινό πρυτανικό σχήμα. Πιστεύω ότι η σημερινή πρυτανεία και η επόμενη που θα έλθει 
και οι προηγούμενες συνιστούν πλέον ένα καθεστώς». Σε ποιό Πανεπιστήμιο αναφέρεται ο 
«Ιός» (16/5); Κι όμως, είναι αυτό των Ιωαννίνων - κι όχι το Δημοκρίτειο, όπου ελεγκτές και 
ελεγχόμενοι συνεορτάζουν πανεπιστημιακές εξελίξεις ημετέρων! 

Νά λοιπόν που οι Ρώσοι τελικά ήρθαν στην Αλεξανδρούπολη! Πολυμελής 
αντιπροσωπεία τριών εταιρειών - κολοσσών (Transneft, Gazprom, Rosneft) 
επισκέφτηκε τις τοπικές Αρχές (μητροπολίτη, νομάρχη, δήμαρχο) και έδειξαν 
ότι η διμερής συνεργασία - κυρίως στον τουριστικό τομέα - δεν είναι ανέφικτη. 

Επισημάνθηκαν όσα συνδέουν την πόλη με τη Ρωσία - ο νεοπροσφυγικός πληθυσμός, η 
ρωσική χάραξη της Αλεξανδρούπολης, το ενεργειακό μέλλον - και όλα δείχνουν ότι κάτι 
καλό θα προκύψει, τώρα που υπάρχει ένας συντονισμός των 2 χωρών σε ανώτατο επίπεδο.
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Συνεχίζουµε σήµερα τά δηµοσιεύ-
µατά µας γιά τήν ΔΕΥΑ Κοµοτηνῆς, 
ἀφοῦ ἀπό τήν µιά πλευρά οἱ ἐξε-
λίξεις τρέχουν καί ἀπό τήν ἄλλη 
συνεχίζεται ἡ ...σιωπή τῶν ἀµνῶν. 
Λές καί ὅσα καταγγέλονται δέν 
ἀφοροῦν τό σύνολο τῆς πόλης ἤ λές 
καί εἶναι ὅλοι συνένοχοι (βρέ µπάς 
καί...).
Ἔχουµε λοιπόν δύο νέα στοιχεῖα 
στό σήριαλ πού παρακολουθοῦµε 
γιά τήν πολύπαθη δηµοτική ἐπι-
χείρηση. Τό πρῶτο κατατέθηκε 
ἀπό τόν δήµαρχο τῆς πόλης στό 
δηµοτικό συµβούλιο τῆς 29ης Ἀπρι-
λίου καί ἀφορᾶ µία νέα περίπτωση 
κακοδιαχείρισης καί κρυφοῦ 
χρέους, ὕψους 1,2 ἑκατοµµυρίων 
εὐρώ! Χρήµατα πού ὀφείλονταν 
ἀπό τήν ΔΕΥΑΚ στόν ἐργολάβο Σ.Γ. 
γιά ἔργα τοῦ 2004 καί 2006 πῆγαν  
σέ πληρωµές ἄσχετες (ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
µισθοδοσία...) ἀντί νά ἐξοφλήσουν 
τό χρέος τό ὁποῖο καλεῖται νά 
ἐξοφλήσει ἡ σηµερινή διοίκηση. Ὁ 
κ. Κοτσάκης ἐπεσήµανε ὅτι τό ποσό 
αὐτό τώρα θά πληρωθεῖ καί µέ 
ὑπερηµερίες, φυσικά µέ ἕνα ἀκόµη 
δάνειο γιά τό ὁποῖο ἡ ἀντιπολίτευση 
θά βγεῖ νά ξεσηκώσει τόν κόσµο. Κι 
ἄν δέν εἶναι µόνο αὐτό τό χρέος; Ἄν 
βγοῦν µεθαύριο κι ἄλλες τέτοιες 
περιπτώσεις (γι’ αὐτό πάλι, νά µήν 
ξέρει µιά ἐπιχείρηση τίς ὀφειλές της, 
δέν ὑπάρχει ὑπεύθυνος;) ποιός θά 
πληρώσει καί πῶς θά πληρώσει;
Τί ἀπάντησε ἡ «Νέα Πορεία» γιά 
τό συγκεκριµένο θέµα; Τίποτε 
ἀπολύτως! Μίλησε γιά µερικά 
ἐντελῶς ἄσχετα θέµατα κι ὕστερα 
ἀποχώρησε (!), ἐπιβεβαιώνοντας τή 
στάση της γιά πλήρη κάλυψη ὅλων 
τῶν χθεσινῶν λαθῶν / ἀνοµιῶν 
της. Δυστυχῶς φαίνεται ὅτι ὁ µέν 
Τ. Βαβατσικλῆς παραµένει δέσµιος 
ἑνός παραταξιακοῦ παρελθόντος 
πού δέν τιµᾶ τήν προσωπική του 
εἰκόνα, οἱ δέ ἄλλοι σύµβουλοι δέν 
τολµοῦν ἀκόµη νά διαφοροποιη-
θοῦν ἀπό τήν ἔνοχη αὐτή γραµµή. 
Τό δεύτερο στοιχεῖο εἶναι ἡ 
µήνυση πού κατέθεσε στίς 13/4/09 
ἡ σηµερινή διοίκηση τῆς ΔΕΥΑΚ 
γιά τήν ὑπόθεση τοῦ ἔργου πού 
ἀναγκάστηκε νά πληρώσει* 
πρόσφατα στήν ἑταιρεία ΑΛΦΑ 
Διεθνής Κατασκευαστική ΑΕ. Στήν 
µηνυτήρια ἀναφορά ἡ ἐπιχείρηση 
στρέφεται κατά τοῦ πρώην ἀντι-
προέδρου της Ἀλῆ Μέρτογλου, τοῦ 

πρώην γενικοῦ διευθυντῆ Α.Τ. καί 
τοῦ ἐργολάβου Α.Π. Στήν µήνυση 
πού ὑπογράφει ὁ Κ. Ναλµπάντης 
ὑπενθυµίζεται ὅτι πρόκειται γιά τό 
ἔργο «ἔλεγχος καί ἀνακατασκευή 
ἀποχετευτικοῦ δικτύου Κοµοτηνῆς» 
πού (ὑποτίθεται ὅτι) ἐγκρίθηκε καί 
ἐκτελέστηκε τό 2002 καί πρωτοζη-
τήθηκε ἡ πληρωµή του τό ...2006!  
Τέσσερα χρόνια µετά, λοιπόν, πι-
στοποιήθηκαν οἱ ἐργασίες γιά ἕνα 
ἔργο γιά τό ὁποῖο ἀναφέρεται πώς: 
Δέν ὑπάρχει ἀπόφαση ἔγκρισης 
ΔΣ (στίς 12 Ἰουλίου 2002 πού ἀνα-
φέρεται δέν εἶχε γίνει κἄν ΔΣ). 
Δέν ἀκολουθήθηκε καµµία ἀπό τίς 
προβλεπόµενες διαδικασίες γιά τήν 
ἀνάδειξη τοῦ ἀναδόχου. Ἐξεδόθη 
παράνοµος λογαριασµός πληρωµῆς 
καί ἡ µελέτη εἶναι ἀνυπόγραφη. 
Ἡ πράξη πρόσληψης τοῦ τεχνικοῦ 
συµβούλου ἔγινε ἐκ τῶν ὑστέρων. 
Δέν δόθηκε καµµία ἐγγύηση καλῆς 
ἐκτέλεσης τοῦ ἔργου, ἐνῶ τό 
ποσοστό τῆς ἔκπτωσης (4%) κρίνεται 
ἀστεῖο. Δέν ἐγκρίθηκε ποτέ τό ἔργο 
ἀπό τήν ἁρµόδια Ἀρχή (Περιφέρεια 
ΑΜ-Θ) ὡς ὄφειλε. Δέν ὑπάρχουν 
πρωτόκολλα παραλαβῆς τοῦ ἔργου. 
Δέν ἔχει πληρωθεῖ ΙΚΑ καί Ἐφορία. 
Οἱ ἐργασίες πού ἀναφέρονται στήν 
πιστοποίηση τοῦ πρώτου λογαρια-
σµοῦ εἶναι ἄσχετες µέ τό ἔργο. Ἐπι-
βλέπων µηχανικός φέρεται ἀλλοῦ 
ὁ Κ.Π. κι ἀλλοῦ ἡ ...σύζυγος τοῦ 
ἐργολάβου Κ.Μ., µηχανικός τότε τῆς 
ΔΕΥΑΚ. 
Ὁ κοινός νοῦς, πού γνωρίζει στοι- 
χειωδῶς πρόσωπα καί πράγµατα, 
βγάζει τά συµπεράσµατά του ἤδη 
ἀπό τά ἀνωτέρω. Μένει νά δοῦµε 
ἄν αὐτά θά ἐπιβεβαιωθοῦν κι 
ἀπό τήν Δικαιοσύνη, στήν ὁποία 
βρίσκονται καί οἱ φάκελοι ἄλλων 
98 ἔργων τέτοιου (ἤ παρόµοιου) 
τύπου. Δέν κρίνεται µόνο ἡ ἠθική 
καί οἰκονοµική βλάβη τῆς ΔΕΥΑΚ 
µά καί ἡ ἴδια ἡ ἐµπιστοσύνη τῶν 
πολιτῶν στό ἔσχατο καταφύγιό 
τους, αὐτό τῆς Θέµιδος. 

 Κ.Κ.

* Ἀλήθεια, µήπως τώρα πού ὁ ἐργολάβος 
πληρώθηκε ἀπό τό Ταµεῖο Παρακα-
ταθηκῶν, ἡ ΔΕΥΑΚ φαίνεται νά ὀφείλει 
στή Γενική Τράπεζα τίς 270.000 εὐρώ, κι 
ἔχουµε ἐπανάληψη τῆς περίπτωσης γιά 
τήν ὁποία κατηγορεῖται ὁ πρώην γενικός 
διευθυντής; Ρωτᾶµε...

ΔΕΥΑΚ: Στιγµιότυπα ἀπό τό “πάρτυ”...

Ξενόγλωσσες επιγραφές: Κάτι κινείται;
Με ταχύτητα που ομολογουμένως μας αιφνιδίασε, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές  ασχολήθηκαν 
με την μηνυτήρια αναφορά 10 πολιτών σχετικά με την εφαρμογή του νόμου που προβλέπει 
υποχρεωτική χρήση της ελληνικής γλώσσας στις επιγραφές των επιχειρήσεων, έστω δίπλα 
στον τυχόν ξενόγλωσσο τίτλο. Η αναφορά είχε γίνει στις αρχές Φεβρουαρίου. 
Ο αρμόδιος για την υπόθεση Εισαγγελέας εξέτασε τον δήμαρχο Κομοτηνής (που είναι εκ 
του νόμου 2946/2001 αρμόδιος για το θέμα) Δημήτρη Κοτσάκη. Ο δήμαρχος Κομοτηναίων 

δήλωσε ότι έδωσε εντολή σε υπάλληλο του Δήμου 
να καταγραφούν οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν 
αποκλειστικά ξενόγλωσσες επιγραφές και 
υποσχέθηκε πως θα καλέσει με επιστολή του τους 
υπεύθυνους να συμμορφωθούν με τον νόμο εντός 
διμήνου αλλάζοντας τις πινακίδες τους, αλλιώς θα 
επιβάλει τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Μετά από αυτό 
ο Εισαγγελέας κατέληξε ότι δεν υπάρχει παράβαση 
καθήκοντος, δόλος ή κάποιο άλλο συμφέρον και έθεσε 
την υπόθεση στο αρχείο (24-4-2009). Ωστόσο αυτά 
ισχύουν επειδή (υποτίθεται ότι) δρομολογήθηκαν οι 

παραπάνω ενέργειες του Δήμου (πότε άραγε;) Επειδή όμως το έργο αυτό το είδαμε κι επί 
προηγούμενης δημοτικής Αρχής, θα αναμένουμε την έκβαση της υπόθεσης κι αν δεν υπάρξει  
αποτέλεσμα πάλι εδώ θα είμαστε, έτοιμοι για την συνέχεια...                                             Σ.Μ.

Νά που κάποιος ψιλοσυμμορφώθηκε ήδη
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Καθώς ὅλο καί περισσότερο 
συζητεῖται τό θέµα τῆς ἀνάδειξης 

τῶν µουφτήδων στή Θράκη, ἄν 
δηλαδή θά διορίζονται ἀπό τήν 
Ἀθήνα ἤ ἀπό τήν Ἄγκυρα (δῆθεν 
ὡς «ἐκλεγµένοι»), εἶναι χρήσιµο νά 
µήν ξεχνᾶµε τό ποιός εἶναι ὁ ρόλος 
πού τούς ἐπιφυλάσσει ἡ Τουρκία 
γιά τήν περιοχή µας. Καί γιά νά µήν 
θεωρητικολογοῦµε, τό παράδειγµα 
τοῦ Ἀχµέτ Μέτε, πού παριστάνει τόν 
µουφτή Ξάνθης, εἶναι εὔγλωττο καί 
χρησιµότατο. Διαλέγουµε λοιπόν 
ἀπό τήν τελευταία του παράσταση 
(στό χωριό του τό Ὡραῖον Ξάνθης) 
κάποια χαρακτηριστικά στιγµιότυπα 
πού πραγµατικά διακωµωδοῦν κάθε 
ἔννοια θρησκευτικοῦ ἡγέτη καί 
δίνουν νέα αἴγλη στήν ἔννοια τοῦ 
«πράκτορα».

Πρῶτα ἀπ’ ὅλα παρέστη σέ µία 
τελετή καθαρά παγανιστικοῦ 

ὑπόβαθρου, αὐτῆς πού λέγεται ἀπό 
τούς Ποµάκους «Μαγιά». Καµµία 
σχέση δηλαδή µέ τό ὀρθόδοξο Ἰσλάµ, 
κάτι σάν νά ἀνοίγει τήν καρναβαλική 
παρέλαση ἕνας µητροπολίτης, γιά 
νά τό µεταφέρουµε στά καθ’ ἡµᾶς!

Δεύτερον ἐπιδόθηκε καί πάλι 
στίς συνήθεις ὑβριστικές καί 

συκοφαντικές ἐπιθέσεις του κατά 
τῶν Ποµάκων καί τῶν δύο ἐφηµε-
ρίδων τους. Τίς κατονόµασε ρητά 
(Ζαγάλισα, Νατπρές) καί τίς ὀνόµα-

σε «πατσαβοῦρες», µίλησε γιά «που-
ληµένους γιά λίγα γρόσια» καί γιά 
τήν «προσπάθειά τους» νά χρησι-
µοποιήσουν τήν µουσουλµανική 
θρησκεία. Προφανῶς ἔτσουξε ὁ 
πρωκτός του µέ τά τελευταῖα ἀπο-
καλυπτικά δηµοσιεύµατα (βλ. ἐφ. 
«Ζαγάλισα», φ. Ἀπριλίου) πού ξε-
σκεπάζουν ὅσα οἱ τουρκόφρονες 
κρύβουν ἀπό τούς ἁπλούς πιστούς. 
Πράγµατι, ἄν δέν ὑπῆρχε ἀπήχηση 
τῶν δύο ἐντύπων µεταξύ τῶν 
Ποµάκων, θά τά ἔβαζε µαζί τους µέ 

κάθε εὐκαιρία ὁ τουρκάνθρωπος; 
Πάντως συστήνουµε καί στούς δύο 
Ποµάκους ἐκδότες νά τόν µηνύσουν 
καί νά προβοῦν σέ ἀγωγές ἐναντίον 
του, νά µάθει κάποτε τή διαφορά τοῦ 
κηρύγµατος ἀπό τόν λίβελλο.

Τρίτον προέβη σέ µία ἀκόµη 
θρησκευτική ...«πρωτοτυπία», 

βγάζοντας ἕνα ἀπίστευτο λογίδριο 
ὑπέρ τῆς τουρκικῆς τράπεζας 
Ziraat ἡ ὁποία ἄνοιξε πρόσφατα 
στήν Κοµοτηνή. Μέ ἀφορµή τήν 
ἐκεῖ παρουσία τοῦ διευθυντῆ τῆς 
τράπεζας, ἄρχισε νά λέει ὅτι «αὐτή 
ἡ τράπεζα βρίσκεται ἐδῶ γιά µᾶς», 
«νά ἀνοίξουµε λογαριασµούς 
στήν τράπεζα πού ἔγινε γιά µᾶς», 
«ὅποιος θέλει δάνειο νά πάει νά 
πάρει ἀπό αὐτήν» κτλ κτλ! Τώρα τί 
εἴδους παρέµβαση εἶναι αὐτή, πού 
µεταφέρει τά συµφέροντα µιᾶς ξένης 
ἐπιχείρησης σέ ἕναν χῶρο λατρείας 
(καί δή µιᾶς τράπεζας σέ ἕνα τζαµί, µέ 
δεδοµένο ὅτι ὁ τόκος ἀπαγορεύεται 
στό Ἰσλάµ!), µένει στόν καθένα νά 
τήν χαρακτηρίσει. Πάντως ἄς µήν 
µᾶς διαφεύγει καί ἡ καλή πλευρά 
τοῦ θέµατος, ὅτι γιά νά φτάσει στό 
σηµεῖο ἑνός τέτοιου ἐξευτελισµοῦ 
ἡ Ziraat, µᾶλλον οἱ φῆµες πού τήν 
θέλουν νά ὑπολειτουργεῖ  δέν 
εἶναι ἄµοιρες ἀλήθειας...

Νά προσθέσουµε τήν «πρῶτο 
τραπέζι πίστα» παρουσία 

τοῦ Τούρκου Προξένου Κοµοτηνῆς 
Μουσταφᾶ Σαρνίτς; Τήν κου-
στωδία τῶν αὐτοδιοικητικῶν 
καί ἄλλων ἐκλεγµένων καί µή 
µειονοτικῶν (ἀπό τόν πασόκο 
βουλευτή Ξάνθης Τσετίν 
Μάντατζη καί τήν Γκιούλ 
Καραχασάν µέχρι τόν πρόεδρο 
τοῦ Συλλόγου Ἐπιστηµόνων 
Ἀχµέτ Καρά καί τόν ...ὑποψήφιο 

πολιτευτή τῆς ΝΔ Τζενγκίζ Ὀµέρ) 
πού ἄκουσαν ὅλα τά παραπάνω ἀπό 
τό στοµατάκι τοῦ θρησκευτικοῦ τους 
ἡγέτη καί συγκατάνευαν; Ἄς µήν 
σᾶς κουράζουµε µέ τίς ἀνθυπολε-
πτοµέρειες, ἐπικεντρώνουµε µονάχα 
στά καµώµατα τοῦ δῆθεν θρησκευ-
τικοῦ ἡγέτη, γιά τόν ὁποῖον µερικοί 
«δικοί µας» στεναχωριοῦνται πού 
δέν τόν ἀναγνωρίζει ἡ ἑλληνική 
πολιτεία καί δέν τόν ...µισθοδοτεῖ 
τόν καηµένο! 

Τί νά πεῖς, στόν τόπο µας δυστυχῶς 
δέν φαίνεται νά περισσεύει οὔτε 

ὁ κοινός νοῦς οὔτε κἄν τό ἔνστικτο 
τῆς αὐτοσυντήρησης...

Ἕνας «µουφτὴς» γιὰ ὅλες τὶς δουλειές

«Χατζηλίκ» 
στοῦ Ἀτά τόν ὀντά

Στίς 23 Ἀπριλίου κάθε χρόνου ὁ 
κεµαλισµός γιορτάζει τήν «Ἡµέρα 
τοῦ Παιδιοῦ καί τῆς Ἐθνικῆς 
Ἡγεµονίας». Στά πλαίσια αὐτά 
λοιπόν, ὁ σοσιαλιστής βουλευτής 
Ξάνθης, Τσετίν Μάντατζη, χρηµατο-
δότησε τή νεολαία τῆς  βακουφικῆς 
Ἐπιτροπῆς Χρύσας γιά νά ἐκδράµει 
στό σπίτι τοῦ Κεµάλ Ἀτατούρκ 
στή Θεσσαλονίκη. Τήν ἡµέρα 
ἐκείνη στό τουρκικό Προξενεῖο τῆς 
συµπρωτεύουσας διοργανώθηκε ἡ 
καθιερωµένη γιορτή καί ἐκεῖ ὑπο-
δέχθηκαν τά τρία λεωφορεῖα πού 
κατέφθασαν µέ τά 140 παιδιά ἀπό τή 
Θράκη. Μετά τήν γιορτή, τά παιδιά 
ἐπισκέφθηκαν τόν ζωολογικό κῆπο 
τῆς πόλης καί ...ἔφυγαν πίσω*!
Αὐτή ἡ ἐπίσκεψη στό σπίτι τοῦ 
«Ἀτά» («Πατέρα») ἔχει ἐξελιχθεῖ 
ἀπό τούς λεγάµενους σέ κανονικό 
προσκύνηµα γιά τήν µειονότητα 
καί δή γιά τά παιδιά της. Μέσα 
στήν Ἑλλάδα, τό φαντάζεστε; Τώρα 
µάλιστα πού ἡ λατρεία τοῦ Κεµάλ 
ὑποχωρεῖ στήν ἴδια τήν Τουρκία... Καί 
δέν εἶναι µόνο εὐθύνη τῆς πολιτείας 
ἀλλά καί τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν πού 
δέχονται νά τιµᾶται  στήν πατρίδα 
µας ὁ σφαγέας τῶν προγόνων µας 
(Ποντίων καί ὄχι µόνο). Πολιτῶν 
πού δέχονται νά αὐτολογοκρίνονται 
γιά τόν φόβο τοῦ «ἀντιρατσισµοῦ», 
ἐπιτρέπουν ὅµως τήν κυριαρχία τοῦ 
µατωβαµένου κεµαλισµοῦ.
Ποιό εἶναι τό κερασάκι στήν τούρτα; 
Ὅτι αὐτή ἡ ἐκδροµή (ἤ µήπως ὅλες;) 
τῶν παιδιῶν τῆς µειονότητας στό 
σπίτι τοῦ γενοκτόνου συνοδεύεται 
ἀπό τήν Ἑλληνική Ἀστυνοµία γιά 
λόγους ἀσφαλείας, ὅπως γίνεται 
στίς σχολικές ἐκδροµές! Δηλαδή 
ἔχει καί τίς εὐλογίες τοῦ ἑλληνικοῦ 
κράτους!

* Τό προφανές σχέδιο τῶν ὀργανωτῶν, 
ὅπως καί στήν ἐκδροµή τοῦ παράνοµου 
νηπιαγωγείου τοῦ Ἐχίνου (3/4/09) πού 
γράφαµε πρό µηνός, εἶναι νά µήν πάρουν 
τά παιδιά οὔτε τήν ἐλάχιστη γεύση 
ἑλληνισµοῦ ἀπό τήν µεγαλούπολη
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► Ένας χρόνος συμπληρώνεται από την ημέρα 
των αποκαλυπτηρίων του μνημείου της Ποντιακής 
γενοκτονίας στην παραλία της πόλεως, και οι αντιρρήσεις 
που διατυπώθηκαν τότε σε τοπική εφημερίδα (και στο 
δημοτικό συμβούλιο) για την «αισθητική» τού μνημείου 
και το αν ταιριάζει με την γενικότερη εικόνα (βλ. και 
φωτογραφία) της πόλεως, διαψεύστηκαν: Συνεχίζει 
η πόλη να κρατά τα σκήπτρα της ...πιο όμορφης 
μεσογειακής πόλης (ή μήπως και ευρωπαϊκής;). Κάθε 
δημοτικό έργο κρίνεται πρωτίστως από το αισθητικό 
του αποτέλεσμα, αφού είναι γνωστό ότι σαν την 
καλαισθησία και την περιβαλλοντική ευαισθησία 
του Αλεξανδρουπολίτη δεν υπάρχει. Σχετικά με το 
μνημείο λοιπόν τώρα μένει μόνο να δούμε αν θα βγουν 
αληθινές οι αντιρρήσεις - προβλέψεις κάποιας κυρίας 
Θραψανιοξερωγώ, που έγραφε τότε στον τοπικό Τύπο 
«Πόντιοι μην τα σκαλίζετε, δεν έγινε καμμιά γενοκτονία, 
καλά θα κάνουν που θα νευριάσουν οι Τούρκοι και θα μας 
επιτεθούν...» και άλλα τέτοια ενδεικτικά του ηρωικού 
ακριτικού της φρονήματος... 

► Και αναφορικά με τον τουρισμό, ευτυχώς που άνοιξαν 
τα σύνορα με τη Βουλγαρία* και η συσσωρευμένη 
τουριστική δυναμική τόσων χρόνων, ξέσπασε στον 
Έβρο (κι όχι μόνο) και μας έφερε στις πρώτες θέσεις 
πανευρωπαϊκώς στην τουριστική ανάπτυξη. Ιδίως 
κάθε Πέμπτη η λαϊκή αγορά της πόλης πλημμυρίζει 
από «τουρίστες» που ενθουσιασμένοι από την πόλη 
μας, παίρνουν - για σουβενίρ - πορτοφόλια, χρήματα, 
ραδιοκασετόφωνα αυτοκινήτων κλπ. Ζήτω η Ευρώπη, 
ζήτω η βαλκανική τουριστική ανάπτυξη!
(* Ευτυχώς δεν έχουμε για γείτονες τίποτα Ελβετο-
σουηδούς μπατίρηδες. Ευλογημένος τόπος)

► Στα πλαίσια της τουριστικής ώθησης, ο Δήμος της 
πόλεως, πήρε μια τρομερής συλλήψεως απόφαση. 
Να κλείσει την ψαραγορά και να διασκορπίσει τα 
ιχθυοπωλεία σε όλην την πόλη. Φοβερή ιδέα. Τι και 
αν θα είμαστε η μοναδική παράλια πόλη που ΔΕΝ θα 
έχει την ψαραγορά της στην παραλία; Τι κι αν η ψαρίλα 
δεν θα απαντάται σε ένα μόνο μέρος αλλά παντού στην 
πόλη; Τι κι αν δεν θα μπορεί να υπάρχει τώρα σύγκριση 

τιμών (αφού θα απέχουν μεταξύ τους) και ο καθείς θα 
διαμορφώνει όπως θέλει την αξία του ψαριού; Είπαμε, 
ο Δήμος ξέρει για εμάς πρίν από εμάς.

► Κι αφού πιαστήκαμε με τον Δήμο, ας πούμε ότι έχει 
μακρόπνοα σχέδια. Πολύ μακρόπνοα. Για τα δισέγγονά 
μας και βάλε. Π.χ. οι δρόμοι της πόλης θα γίνουν 
μακροπρόθεσμα, κι ένα παράδειγμα είναι η επικάλυψη 
του ρέματος Βανικιώτη που ήδη έχει συμπληρώσει 
25ετία (μία γενιά δηλαδή, τώρα έρχεται και η δεύτερη). 
Ως αυτήκοος, πριν κανα δυό χρόνια σε μια εκδήλωση 
στον απάνω μουσουλμανικό  μαχαλά της Άβαντος, 
ο Δήμαρχος είχε υποσχεθεί πειστικά την κεντρική 
αλάνα να την διαμορφώσει σε ωραία πλατεία (αφού 
το είχε ξαναϋποσχεθεί από την πρώτη του εκλογή, 
δηλ. τουλάχιστον εδώ και 7 χρόνια). Ε, λοιπόν έτυχε 
να περάσω προχθές και είδα την διαμόρφωση: Σε κάθε 
βροχή μεταλλάσσεται σε λίμνη - βάλτο και εναλλάσσει 
την μονότονη εικόνα μιας απλής πλατείας. Τέλος, η 
ανακύκλωση αποτελεί επίσης ένα πολύ μακρόπνοο 
δημοτικό σχέδιο (όταν θα έχουν καταργηθεί οι 
ανακυκλώσεις ως μη απαραίτητες.) 

► Νέο βιβλίο παρουσιάστηκε αυτές τις μέρες με 
θέμα την σχέση ενός Τούρκου και μιάς Ελληνίδας 
(τι πρωτοτυπία!!!!) που ερωτεύτηκαν και μπλα μπλα 
μπλα. Έ, φτάνει ρε σεις, δεν εξαντλήθηκε ακόμα αυτό 
το θέμα; Δηλαδή όποτε γράφεται ένα μυθιστόρημα 
για τα ελληνοτουρκικά πρέπει απαραίτητα να υπάρχει 
ειδύλλιο που «γεφυρώνει» ως διά μαγείας τις διαφορές 
μας; Έλεος!

► Να σημειώσω ότι την πρωτοκαθεδρία στην ακροαμα-
τικότητα ζωντανών ραδιοφωνικών εκπομπών με θέματα 
της επικαιρότητας, την έχει η πρωινή εκπομπή του 
Δημήτρη Κολιού στον “Μάξιμουμ”. Ωραίος ο Κολιός 
αλλά τρέ μπανάλ ρε παιδί μου. Δεν βλέπει το γενικότερο 
κλίμα εθνομηδενισμού και απαξίωσης του τόπου μας που 
επικρατεί σε όλα τα ΜΜΕ; Δεν βλέπει το προεκλογικό 
κλίμα όπου π.χ. αν είσαι δημοκράτης, αλτρουιστής, 
φιλόζωος, φυσιολάτρης, έντιμος πολίτης κλπ δεν 
αρκεί για να είσαι μέλος του Σύριζα ή των Οικολόγων, 
αφού πρέπει απαραιτήτως να είσαι και μισέλληνας; 
Τι πασχίζει για τα αυτονόητα και μιλά για στοιχειώδη 
εθνική αξιοπρέπεια; Πολλή «μισαλλοδοξία», πολύς 
«αναχρονισμός», τρέ μπανάλ, τρέ μπανάλ…

Γ.Σ. 

ΕΔΩ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Φάνης Μαλκίδης

Θράκη: από το περιθώριο 
στο προσκήνιο

Είναι διαπιστωμένο πλέον ότι ο Θρακικός Ελληνισμός 
και γενικότερα ο Ελληνισμός του Πόντου, της Μικράς 
Ασίας - Ιωνίας, της Καππαδοκίας, ο οποίος ζούσε 
στο οθωμανικό κράτος μέχρι το 1922-1923, έπαιξε 
σημαντικότατο αν όχι κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη της 
ιστορίας του ελληνικού λαού.
Επίσης είναι κοινά αποδεκτό ότι αυτό το ιδιαίτερης 
αξίας κομμάτι του Ελληνισμού που ζούσε στην ενιαία 
Θράκη, στην Ιωνία, στον Πόντο, στην Καππαδοκία, 
μπήκε στο περιθώριο αμέσως μετά την έλευσή του 
ως ακρωτηριασμένο προσφυγικό σώμα στον ελλαδικό 
χώρο. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τον θρακικό ελληνισμό, 
σύντομα ο πρώτος ακρωτηριασμός ακολουθήθηκε 
και από έναν δεύτερο, με τον διασκορπισμό των 
ανατολικοθρακών σε όλη την Ελλάδα και από έναν τρίτο 
στη δεκαετία του 1950 και 1960, με τη μετανάστευση 
σε όλον τον κόσμο. 
Η μεταπολίτευση άνοιξε έναν άλλο κύκλο ο οποίος 
όμως, κατά τη γνώμη μας, ήταν πολύ περιορισμένος 
πολιτισμικά και πολιτικά. Οι σύλλογοι, οι κυριότεροι 
εκφραστές του προσφυγικού χώρου, λειτούργησαν 
ως κιβωτοί διάσωσης της ιστορικής διαδρομής του 
ελληνικού λαού που ζούσε στο οθωμανικό κράτος, 
ενώ διέσωσαν και ανεκτίμητης αξίας κειμήλια και 
ιδιαίτερες πολιτισμικές εκφράσεις ( π.χ αναστενάρια). 
Χωρίς αυτούς τους συλλογικούς θεσμούς, δεν θα 
υπήρχε καμμία σοβαρή και δυναμική αναφορά για τον 
Ελληνισμό της Θράκης και γενικότερα της καθ΄ ημάς 
Ανατολής. Παράλληλα οι σύλλογοι διέσωσαν τον χορό, 
το τραγούδι και οι άνθρωποί τους την γαστρονομική, 
υφαντουργική, αμπελουργική, αρχιτεκτονική παράδοση 

των προσφύγων. Στη σύγχρονη όμως περίοδο αυτό 
το μοντέλο δεν μπορούσε να λειτουργήσει με τον ίδιο 
τρόπο. Δεν μπορούσε να προσελκύσει την τρίτη γενιά 
μόνο ένα μικρό κομμάτι του Θρακικού πολιτισμού. Για 
αυτό και υπήρξαν οι αναζητήσεις και οι διεκδικήσεις 
που έφτασαν στο να αναδειχθούν και άλλες ψηφίδες 
του μεγάλου ψηφιδωτού που καταστράφηκε από τους 
υπεύθυνους της εκδίωξης των Ελλήνων. Επίσης να 
παλέψουν ενάντια στη επίθεση που έγινε για πολλά 
χρόνια ενάντια στη μνήμη. Οι Θρακιώτες είχαν επιπλέον 
λόγους για να αναδείξουν και τα υπόλοιπα κομμάτια της 
ιστορίας τους, αφού μία σειρά από αιτίες δεν άφηναν 
τον θρακικό πολιτισμό και την ιστορία να αναπνεύσει.
Ο κύκλος της ανάκτησης της ταυτότητας του Θρακιώτη, 
όπως και αυτής του Μικρασιάτη, του Πόντιου, του 
Καππαδόκη, γενικά του πρόσφυγα, η οποία είχε 
χαθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έχει ακόμη 
πολλή απόσταση να διανύσει για να δημιουργήσει τις 
συνθήκες για νέα και σύγχρονα αιτήματα. Ωστόσο η 
ιστορική περίοδος που διανύουμε δημιουργεί ευνοϊκό 
περιβάλλον. Αυτοί που επιδίωξαν με τη βία και την 
πολιτική να εξαφανιστεί ο προσφυγικός και ιδιαίτερα 
ο θρακικός ελληνισμός και ο πολιτισμός του, δεν το 
κατάφεραν. Η Θράκη είναι η δική μας κληρονομιά 
που αποτυπώνει ένα μεγάλο μέρος του πλούτου του 
ελληνικού λαού και του πολιτισμού του, την ιστορική 
του ταυτότητα, τη γλώσσα, την οικουμενικότητα, το 
φυσικό και αρχιτεκτονικό τοπίο, είναι ο πολιτισμός στον 
οποίο αναφέρονται ως παγκόσμιο πρότυπο εκατομμύρια 
άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Είναι το σημείο αναφοράς 
των επόμενων γενεών των προσφύγων που ζουν στην 
Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. 

(Μέρος ομιλίας στις 23ες πολιτιστικές εκδηλώσεις της 
Ομοσπονδίας Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης - Βρυξέλλες 
2-3 Μαΐου 2009)

Μικρά µειονοτικά

► Ποιοί εἶναι οἱ σκοποί τοῦ Συλλόγου Ἐπιστηµόνων 
Μειονότητας; Σύµφωνα µέ τόν σηµερινό του πρόεδρο, τόν 
Ξανθιώτη δικηγόρο Ἀχµέτ Καρά, εἶναι ἡ διατήρηση τῆς 
κουλτούρας τῆς περιοχῆς καί ἡ προσέγγιση µειονότητας / 
πλειονότητας. Προσπερνῶ τήν ...ἀνώνυµη «κουλτούρα τῆς 
περιοχῆς» (καί τήν ἐργώδη προσπάθεια τοῦ συλλόγου γιά 
ἀπάλειψη κάθε ποµάκικης καί τσιγγάνικης πολιτιστικῆς 
παρουσίας) καί στέκοµαι στό δεύτερο. Ποιά προσέγγιση 
πετυχαίνει ὁ σύλλογος µέ τίς διαρκεῖς παραστάσεις του ὡς 
µειονοτική ΜΚΟ σέ κάθε διεθνές φόρουµ, ὅπου κατηγορεῖ 
τή χώρα µας γιά χίλια µύρια; Ποιά γέφυρα στήνουν 
παρεµβάσεις ὅπως ἡ πρόσφατη διά τῶν Σινάν Καβάζ - 
Περβίν Χαϊρουλά στόν ΟΑΣΕ (Βιέννη, 4-5 Μαΐου) γιά τά 
«ἐγκλήµατα µίσους»; Ποιόν κοροϊδεύουν τελικά;

► Ἄλλη µία ἐπίσκεψη τοῦ Τούρκου Προξένου Κοµοτηνῆς 
στό ∆ιδυµότειχο (30/4/09) ἔδειξε ξεκάθαρα ὅτι ἡ Τουρκία 
δέν εἶναι µόνο λόγια: Εἶπε ὅτι θά ρίξει τό βάρος της στόν 
Ἕβρο κι αὐτό πράττει. Πιστεύουµε ὁ δήµαρχος κ. Τοκαµάνης 
νά ἔχει κατά νοῦ ὅτι ὁ προχθεσινός συνοµιλητής του ὡς 
«Ὀθωµανικά κατάλοιπα» δέν ἐννοεῖ µόνο τά µνηµεῖα τῆς 
πόλης ἀλλά καί τούς µουσουλµάνους Ροµά. Ἐλπίζουµε νά 
µήν προσφερθεῖ κι ἐκεῖ ἀνθρώπινο προγεφύρωµα γιά τήν 
πολιτική τῆς Ἄγκυρας, στό ὄνοµα τοῦ ἑλληνοτουρκισµοῦ.

► «Τίµησαν» τήν πόλη τῆς Ξάνθης οἱ πρόεδροι τῶν 
δικηγορικῶν συλλόγων Ἑλλάδος, ἐπιλέγοντας νά 
µαζευτοῦν ἐδῶ (1-3 Μαΐου) κι ὄχι στήν Ἀθήνα, ὅπως 
συνηθίζεται. Τώρα βέβαια βλέποντας τό πρῶτο θέµα τῆς 
ἡµερήσιας διάταξης, γιά «τίς δικαιοδοτικές ἁρµοδιότητες 
τοῦ µουφτῆ» καί «τήν ἀντίθεσή τους µέ τήν ἑλληνική καί 
εὐρωπαϊκή ἔννοµη τάξη», κάποιος πονηρός θά σκεφτόταν 
ὅτι αὐτός εἶναι ὁ κύριος λόγος τῆς ἐν λόγῳ τιµῆς: Νά 
δώσουν κι αὐτοί τό ἐπιστηµονικό τους δεκανίκι στήν 
διαφαινόµενη πρόθεση τοῦ/τῆς ΥΠΕΞ γιά κατάργηση 
τῶν δικαστικῶν ἁρµοδιοτήτων τοῦ µουφτῆ. Ἔτσι, ὅταν 
µεθαύριο ἀνακοινωθεῖ κι αὐτός ὁ «ἐκσυγχρονισµός» 
τῆς µειονοτικῆς µας πολιτικῆς, τό θέµα θά ἔχει ὡριµάσει 
στήν κοινωνία καί ἡ ὅποια Ντόρα ἁπλῶς θά πράττει τό 
αὐτονόητο. Τό ὅτι ἔτσι θά ἀνοίγει ὁ δρόµος γιά τήν «ἐκλογή» 
µουφτῆ ἀπό τούς µηχανισµούς τῆς Ἄγκυρας, ἔ, αὐτό εἶναι 
µία λεπτοµέρεια ἥσσονος σηµασίας, πού δέν µπορεῖ νά 
ἀναστέλλει τόν πρόοδο τῆς χώρας καί τήν εὐρωπαϊκή 
ἀρχι-Τεκτονική τοῦ νοµικοῦ µας συστήµατος...
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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!

Συνέχεια από σελ. 1

1) Σε Αναδασμό που ολοκληρώθηκε προ 20ετίας, κτηματίες 
αντικαταστάθηκαν σε τεμάχια της αρεσκείας τους. Το 
παράδοξο σ’ αυτό είναι ότι οι ίδιοι κτηματίες κατά την 
διαδικασία του αναδασμού με αίτησή τους ζήτησαν και 
παρέμειναν στην θέση αυτή που αργότερα δεν τους ήταν 
αρεστή. Βέβαια στην διαδικασία αυτή υπάρχει και το 
ενδιαφέρον και η συμπαράσταση των παραγόντων του 
οικείου Δήμου (αφού οι εξυπηρετούμενοι μεταφράζονται 
σε ψήφους).

2) Κοινόχρηστη έκταση σε προνομιακή θέση εξαγοράζεται 
από όμορο ιδιοκτήτη ενώ για την εν λόγω έκταση υπάρχει 
ενδιαφέρον από τον παλιό κάτοχο του τεμαχίου ο οποίος από 
αμέλεια του πήρε άλλη έκταση σε διαφορετική περιοχή.
3) Αντικατάσταση θιγέντων τεμαχίων λόγω έργων με 
πολλαπλάσια έκταση ή σε πιο προνομιακή θέση (σ’ αυτές 
τις περιπτώσεις βέβαια θ’ απαιτούνταν αποζημιώσεις 
των απαλλοτριωμένων εκτάσεων, γεγονός εξαιρετικά 
δυσάρεστο για τον ιδιοκτήτη).
4) Είναι σε εξέλιξη αντικατάσταση τεμαχίου από καθαρά 

γεωργική γη σε θέση επί της ασφάλτου και μάλιστα 
με μεγαλύτερη έκταση, προκειμένου ν’ αποκτήσει και 
αρτιότητα.
Όταν από τον Κρατικό μηχανισμό έχει δοθεί το σύνθημα 
της εκποίησης των πάντων προς κάλυψη του Δημοσίου 

ελλείματος εξηγούνται εν μέρει τέτοια φαινόμενα. Διότι 
σ’ ένα Κράτος που θα διεκδικούσε τον χαρακτηρισμό του 
αδιάφθορου, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να προβλέπονται 
αξιοπρεπείς - αντικειμενικές αποζημιώσεις στους θιγέντες 
από τα έργα πολίτες (ώστε να μην αδικούνται αυτοί αλλά 
να γίνονται σ’ ελάχιστες περιπτώσεις και αφού διερευνηθεί 
η δυνατότητα εξεύρεσης πλειοδότη για την εκποιούμενη 
έκταση μέσω δημοσιοποίησης).
Αλλά αυτό προϋποθέτει ένα εύρωστο οικονομικά Κράτος 
με μηχανισμούς που καταδικάζουν έμπρακτα φαινόμενα 

διαπλοκής, κάτι που δεν διαπιστώνουμε στην παρούσα 
συγκυρία. Αντίθετα, τη στιγμή που ο κόσμος βλέπει 
τους πολιτικούς σε απευθείας μετάδοση στα ΜΜΕ 
να «παίζουν» στην Α’ Εθνική σκανδάλων, είναι 
επόμενο να θελήσουν κι άλλοι (πολίτες, υπάλληλοι) 
να κάνουν λίγη ...προπόνηση σε γήπεδο 5Χ5 - και οι 
πιο τολμηροί και αποφασιστικοί σε 8Χ8.
Από μια άποψη είναι ευτύχημα που είναι 
καταγεγραμμένες μόνο οι Κοινόχρηστες εκτάσεις με 
ακρίβεια και σαφήνεια στις κυρωμένες εργασίες του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και όχι οι Κοινοτικές 
(Δημοτικές), όπου οι Δήμοι έχουν ελλιπή γνώση  
ακόμα και άγνοια της περιουσίας τους αφού δεν είναι 

αποτυπωμένη σε επίσημους χάρτες με ακριβή οριοθέτηση, 
συντεταγμένες οροσήμων με αποτέλεσμα να είναι σε 
δυσκολότερο γι’ αυτούς να τις ξεπουλήσουν. Η ύπαρξη 
Κοινοχρήστων-Κοινοτικών είναι απαραίτητη τόσο για το 
ίδιο το Κράτος (για άκρως απαραίτητα έργα υποδομής) όσο 
και για κοινωνικούς (αναψυχής), οικολογικούς (τα χέρσα 
είναι οι τελευταίοι πυρήνες αναπαραγωγής άγριας πανίδας 
στον κάμπο) κλπ σκοπούς και πρέπει να διαχειριστούν κατά 
τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.
Δεν θεωρώ σκόπιμο να εστιάσω περαιτέρω σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις με στοιχεία καθότι σκοπός του 

κειμένου είναι τα αρμόδια 
πολιτικά πρόσωπα αλλά 
και οι υπάλληλοι να 
τολμούν να διατυπώνουν 
την αντίθεσή τους ακόμα 
και εντός διαδικασίας 
που τους καλύπτει νομικά 
όταν είναι σαφές ότι οι 
ενέργειές τους θίγουν τους 
υπόλοιπους πολίτες και 
την χώρα, υπενθυμίζοντας 
τους ότι όλα ενδέχεται να 
γνωστοποιηθούν και θα 
κριθούν τότε ηθικά από 
την κοινωνία ή θα βρεθούν 
απολογούμενοι για πιθανά 
ποινικά παραπτώματα.

ΕΞΑΓΟΡΕΣ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΓΗΣ

Η Βιστωνίδα δεν ήταν παρά μία κορύφωση του φαινομένου

ΧΙΝΤΡΕΛΕΖ!

Γιορτάστηκε µέ µεγάλη ἐπιτυχία τό Χιντρελέζ 
τῶν Ροµά στό ∆ροσερό τῆς Ξάνθης (στή 
φωτογραφία ἡ πρόεδρος τοῦ συλλόγου ΕΛΠΙ∆Α, 
Σαµπιχά Σουλεϊµάν), στό Ἀνάχωµα τῆς ὁδοῦ 
Ἀδριανουπόλεως στήν Κοµοτηνή καί στήν 
Ἄβαντος τῆς Ἀλεξανδρούπολης. Χιλιάδες κόσµου 
καί στίς τρεῖς περιπτώσεις, µαζί µέ τίς Ἀρχές τοῦ 
τόπου (εὐτυχῶς...), γιόρτασαν τήν πιό µεγάλη 
µέρα τῶν ἀπανταχοῦ Τσιγγάνων µέ µουσική, 
φαγητό, ποτό καί ἀναβίωση ἐθίµων πού παραπέµ- 
πουν στόν ἀρχαιοελληνικό Κλήδωνα. 
Βεβαίως καί τό τουρκικό Προξενεῖο δέν 
ἔκατσε µέ σταυρωµένα τά χέρια. Μάζεψε 
µερικούς ἀνθρώπους του καί «γιόρτασε» τήν 
...παραδοσιακή αὐτή «τουρκική» γιορτή στήν 
Ξάνθη, στό Μέγα Πιστό τῆς Ροδόπης καί ὅπου 
ἀλλοῦ µπόρεσε νά στήσει µιά καρικατούρα τοῦ 
ἐθίµου µέ καλλιτέχνες τοῦ τουρκικοῦ Ὑπουργείου 
Πολιτισµοῦ, ἐκθέσεις ζωγραφικῆς καί ἄλλες 
...παραδοσιακές ἐκδηλώσεις τῶν τουρκογενῶν 
ἀγροτῶν τῆς περιοχῆς µας. 
Πάντως ἀξίζει νά σηµειωθεῖ ὅτι τήν ἴδια µέρα 
(τοῦ Ἁγίου Γεωργίου µέ τό παλιό ἡµερολόγιο) 
πράγµατι ὑπάρχουν ἔθιµα γιά ὅλους σχεδόν τούς 

µουσουλµανικούς πληθυσµούς τῆς Θράκης. Οἱ 
ἀλεβίτες, ἐπί παραδείγµατι, ἔχουν κουρµπάνι καί 
προσευχή (µέ ἀναµµένα ρεσώ κτλ) στόν τεκκέ 
τοῦ Μικροῦ ∆ερείου ἐνῶ καί οἱ σουνίτες ἔχουν τό 
ἔθιµο µέ τίς κούνιες, ὅπου νέοι καί νέες βγαίνουν 
στό ὕπαιθρο καί κάνουν κούνια οἱ πρῶτοι 
στίς δεύτερες, σέ ἕνα εἶδος νοµίµου φλέρτ. Νά 
(ξανα)ἐπισηµάνουµε ἐπ’ εύκαιρία τήν ἀνυπαρξία 
λαογραφικῆς µελέτης ὅλου τοῦ ντόπιου πολι-
τισµοῦ ἤ τζάµπα χάνουµε τά λόγια µας;

Μετα-μοντέρνος 
Νεοσταλινισμός

Κυκλοφόρησε πρόσφατα, από την σειρά 
«Ιστορικά» που συνοδεύουν την εφημερίδα 
«Ελευθεροτυπία», ένας ενδιαφέρον τόμος 
με τίτλο: «Ο παράνομος αντιδικτατορικός 
Τύπος. Εφημερίδες-αφίσες- προκηρύξεις». 
Ως Επιμελητής της έκδοσης αναφέρεται 
ο Βασίλης Καρδάσης. Ξεφυλλίζοντας 
το εν λόγω έντυπο, θεώρησα πως θα 
σκόνταφτα σε γνώριμες γραφές, κείμενα 
μισοξεχασμένα μιας άλλης εποχής, 
στοιχειωμένες ή όχι μνήμες. Φανταστείτε 
την έκπληξη μου όταν σε ολόκληρο τον 
τόμο που αναφέρεται στην περίοδο 1967-
1974 ΔΕΝ ΒΡΗΚΑ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΑΦΙΣΑ-
ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΟΥΤΕ ΕΝΑ 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ή ΝΑ 
ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ Π.Α.Κ.!
Μόνον ως κακόγουστο αστείο θα το 
θεωρούσε κάποιος τρίτος.. Είναι όμως 
έτσι; Διότι τα ερωτήματα που προκύπτουν 
κατ΄  εμέ είναι πολλαπλά:
- Υπάρχει πλάνη περί τα πράγματα του 
επιμελητή ή σκοπιμότητα; Αφού αναφέρει 
π.χ. στην επισκόπηση της χρονιάς 1968 ότι 
συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι του ΠΑΚ 
και του ΠΑΜ, Α. Παπανδρέου και Α. 
Μπριλλάκης, πώς δεν μπαίνει στον «κόπο» 
να αναζητήσει ένα οποιοδήποτε στοιχείο 
που να αποδεικνύει την ύπαρξη αυτής της 
Οργάνωσης στην οποία αναφέρεται;
- Είναι δυνατόν επιμελητής που γράφει 
για αυτήν την λεπτή και ταραγμένη  
ιστορική περίοδο να ΑΓΝΟΕΙ την Ύπαρξη 
Ολόκληρης Αντιστασιακής Οργάνωσης, την 
ίδια στιγμή που από το έντυπο προκύπτει 
ότι γνωρίζει άπειρες  (μικρότερες) άλλες; 
Αγνοεί ο επιμελητής την φυλάκιση του Σήφη 
Βαλυράκη στις φυλακές της Κέρκυρας και 
την από κει απόδραση του; Την εξορία 
του Γιάννη Χαραλαμπόπουλου; Την δίκη 
των Ξ. Πελοποννήσιου - Κορωναίου 

- Κασιμάτη; Του Κυριαζή; Την έκδοση 
και κυκλοφορία του εντύπου από τοπικό 
φοιτητικό σύλλογο, πριν το Πολυτεχνείο, 
με τον τίτλο: «Τι ζητάνε οι Φοιτητές»; Την 
ύπαρξη και δράση της «ΠΑΝΑΡΜΟΝΙΑ»; 
«Δικαιούται» να μην ήξερε. Δεν ρώταγε 
τους συναγωνιστές μας των Οργανώσεων 
που αναφέρει να του πουν; Είναι δυνατόν 
να υπονοεί ο επιμελητής ότι το ΠΑΚ 
ήταν η μόνη οργάνωση παγκοσμίως που 
επικοινωνούσε - δρούσε μόνο δια του 
προφορικού λόγου, δεδομένου ότι δεν 
ανακάλυψε ούτε ένα έντυπο της; (εδώ 
γελάμε ή κλαίμε;….)
Μπορεί ο καθένας να γράφει και να 
ξαναγράφει την Ιστορία κατά το δοκούν, να 
κάνει επιλεκτική χρήση των Αρχείων, των 
ντοκουμέντων; Από ότι αποδεικνύεται για 
άλλη μία φορά: Ναι, δυστυχώς μπορεί…
 Ο επιμελητής, ζηλώσας δόξαν 
προγενεστέρων, γράφει και ξαναγράφει την 
Ιστορία κατά το δοκούν, προσθαφαιρώντας 
όχι απλώς πρόσωπα πλέον (όπως οι 
προδιδάξαντες Σταλινικοί που ρετουσάριζαν 
τις φωτογραφίες και δίπλα στον Στάλιν κάθε 
χρονιά παρουσίαζαν τον μονίμως με τον 
Πατερούλη συμφωνούντα). Εδώ έχουμε 
ανώτερη Μετα-μοντερνιά: Εξαφανίσανε 
ολόκληρη Οργάνωση! Μας κυνηγούσε η 
Χούντα - Μας τιμούν οι αντίπαλοι- Μας 
εξαφανίζουν οι «δημοκρατικοί»!
Μετά τα τσακάλια που μας ξωπέταξαν 
με μεθοδεύσεις από την οργάνωση για 
να κάνουν την δουλειά τους και να 
οικειοποιηθούν τους χρήσιμους για την 
καριέρα τους «δημοκρατικούς» τίτλους, 
(είδαμε όλοι το ποιόν τους και την 
ανύπαρκτη ηθική τους, το Κίνημα τους 
μάρανε τους τυχοδιώκτες..), έρχεται 
ένας μετα-μοντέρνος Νεοσταλινικός να 
παραγράψει την ίδια την ύπαρξη της 
Οργάνωσης.. Τι άλλο θα δούμε, τι άλλο θα 
ακούσουμε…
Κάτω τα χέρια από το ΠΑΚ!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Συνεχίζουµε τήν προσφορά τοῦ βιβλίου «Ἱστορική 
καί Γεωγραφική Περιγραφή τῆς θεοσώστου Ἐπαρχί-
ας Μαρωνείας» (Μ. Μελίρρυτος, 1871, Κωνσταντι-
νούπολη), µιά προσφορά τοῦ φίλου Γιώργου Βολου-
δάκη, στή µνήµη τοῦ ἀδερφοῦ του Ἰωάννη. Ὅποιος 
θέλει µπορεῖ νά µᾶς εἰδοποιήσει ὅτι ἐνδιαφέρεται καί νά 
τοῦ στείλουµε τό σπάνιο κι ἐνδιαφέρον (τουλάχιστον 
γιά κάθε Θρακιώτη) βιβλιαράκι ἐντελῶς ∆ΩΡΕΑΝ.

ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΣ & ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Οι Καλιόπορτες» και η Οικολογική Εταιρεία Έβρου 
- Παράρτημα Διδυμοτείχου συνδιοργάνωσαν ημερίδα στο δημοτικό θέατρο 
Διδυμοτείχου (9/5/09), με θέμα «Τα Ποτάμια μέσα στις πόλεις: Ευλογία ή κατάρα;». 
Ομιλητές ήταν ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Ξάνθης Νικόλαος Κωτσοβίνος και 
ο δήμαρχος Τρικάλων Μιχάλης Ταμήλος (που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί αλλά 
απέστειλε την ομιλία του). 
Από τις εισηγήσεις έγινε φανερό ότι σοβαρό θέμα χημικής ρύπανσης του ποταμού 
δεν υπάρχει, αφού οι μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες απέχουν αρκετά (καταλήγουν 
όμως χωρίς να περνούν εξ ολοκλήρου από τον βιολογικό καθαρισμό, απόβλητα 
παρακείμενης επεξεργασίας γάλακτος). Η περιοχή και οι όχθες του Ερυθροποτάμου, 
όμως έχουν πάρα πολλά σκουπίδια. Από πενταετίας υπάρχει αρχιτεκτονική μελέτη  
ιδιώτη μηχανικού για την ανάπλαση όλων των χώρων που γειτονεύουν με το 
ποτάμι, η οποία όμως δεν υλοποιήθηκε ακόμη. Μπορεί άμεσα να γίνει πεζόδρομος 
- ποδηλατόδρομος που θα διατρέχει το βόρειο περιμετρικό και όλο το ανάχωμα, την 
Πλωτινούπολη και θα κάνει τον γύρο της πόλης. Το πρόβλημα της σταθερής ροής 
στο ποτάμι, ακόμη και τους θερινούς μήνες μπορεί να ρυθμιστεί με τη μείωση του 
πλάτους της κοίτης. Η δεύτερη μεγάλη κοίτη, οι λεγόμενες «μπαγκίνες», θα είναι 
χώρος ήπιων δραστηριοτήτων, περιπάτου και δρόμος διέλευσης των κοπαδιών κάτω 
απ’ το ανάχωμα ώστε να προστατευθούν και οι νέες δενδροφυτεύσεις. Σημαντικό 
ρόλο θα παίξουν τα 6 μικρά φράγματα-ταμιευτήρες νερού που υπάρχουν στους 
χείμαρρους του Ερυθροπόταμου. Δύο από αυτά μάλιστα, στο Παλιούρι και τα 
Βρυσικά μόλις παραδόθηκαν και είναι γεμάτα μέχρι πάνω, έγιναν με τη συνεργασία 
Νομαρχίας και Διεύθυνσης Δασών. Φαίνεται όμως ότι είναι αναγκαίο να γίνουν και 
δύο μεγάλα φράγματα ένα στην περιοχή του Μικρού Δερείου κοντά στις πηγές του 
Ερυθροπόταμου και ένα στην περιοχή Καζαντζή, έργο που χάθηκε λίγο πριν την 
υλοποίηση του από λάθος χειρισμούς. Η σημασία των φραγμάτων είναι γνωστή στη 
Βουλγαρία εδώ και δεκαετίες. Άλλωστε ο Έβρος ποτίζει χάρη στη διαχείριση των 
Βουλγάρων, όπως και σε μεγάλο βαθμό πλημμυρίζει από την κακοδιαχείριση των 
μεγάλων βουλγάρικων φραγμάτων. Το μέλλον της ύδρευσης για όλη την περιοχή 
βρίσκεται στα επιφανειακά και καθαρά νερά του Ερυθροπόταμου, τα καθαρότερα 
νερά της Ευρώπης, αληθινή ευλογία για την πόλη. Δυστυχώς η υπεύθυνη υπηρεσία για 
τη διαχείριση των υδάτων είναι μια περιφερειακή υπηρεσία - φάντασμα που  εδρεύει 
στην Καβάλα. Το Διδυμότειχο ανήκει  στο δίκτυο πόλεων με ποτάμια μαζί με άλλες 
22 ελληνικές πόλεις, πράγμα που πρακτικά σημαίνει προτεραιότητα στις εθνικές και 
ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. 
Ο Δημοτιανός Στέφανος Σιναπίδης, μέλος της Οικολογικής Εταιρείας, σχολίασε: 
Το τελικό συμπέρασμα της ημερίδας είναι ότι από την μία μεριά η αναβάθμιση και 
η αξιοποίηση του αστικού τμήματος του Ερυθροποτάμου είναι εφικτή και υπάρχει 
επαρκής δυνατότητα χρηματοδότησης, όπως ακριβώς αξιοποιήθηκε το ποτάμι των 

Τρικάλων. Από την άλλη μεριά όμως, η ανεπάρκεια, 
η αδιαφορία και ο ωχαδερφισμός της σημερινής 
τοπικής εξουσίας στο Διδυμότειχο είναι η βασική αιτία 
για την μετατροπή του Ερυθροπόταμου σε αποδέκτη 
λυμάτων, μπαζών και σκουπιδιών, εστία μόλυνσης και 
περιβαλλοντικής  υποβάθμισης και όχι χώρου αναψυχής, 
πεδίου παραποτάμιων εκδηλώσεων και αθλητικών 
δραστηριοτήτων όπως θα έπρεπε.

Συνέχεια ἀπό τή σελίδα 12
     Τὴ στιγµὴ ποὺ ὁ Βαµβακᾶς φτάνει στὴ Γκιουµουλ-
τζίνα, ἡ πόλη εἶναι πίτα στοὺς κατασκόπους 
(ὅπως δηλαδὴ ἤδη καταλάβατε, µιὰ ζωὴ περὶ 
ρουφιανοφωλιᾶς πρόκειται), ἂν καὶ βεβαίως 
τριπλοπράκτορες ἀκόµη δὲν ὑπάρχουν, οὔτε καὶ 
ἑλληνόφωνοι πεολείχοντες σκατοτζουτζέδες 
ἐκσυγχρονιστὲς καὶ τροµαγµένα θρακέζικα 
δηµαρχίδια (µὰ τί πρωτόγονα χρόνια, Θεὲ µου!) 
Ὑπάρχουν ὅµως µπόλικοι Βούλγαροι (ποὺ ἡ 
ἐθνική τους ψύχωση περὶ ἐξόδου στὸ Αἰγαῖο τοὺς 
ἔχει κόψει, ὡς γνωστόν, ἀπὸ τὸ 1878 καὶ ἑξῆς τὴν 
ὁµαλὴ ἐκσπερµάτιση καί, ὅσο σκέφτονται τὰ 
σύνορα νὰ εἶναι στὰ βουνὰ τῆς Ροδόπης κι ὄχι 
µεταξὺ Νέστου καὶ Δεδέαγατς - σ.σ. τὸ µετέπειτα 
κλεινὸν γκατζολο-ἄστυ - ὅλο καὶ πιὸ πολὺ τὸ 
τραβᾶνε τὸ ξασµένο βουλγάρικο µαλλί τους), 
ἐνῶ στὴν πόλη κατοικοεδρεύει ἀκόµη ὁ hard 
rock πυρήνας τοῦ λεγόµενου Τουρκοθρακικοῦ 
Κοµιτάτου, ποὺ εἶναι τὰ πλέον σκληροπυρηνικὰ 
στοιχεῖα τοῦ Νεοτουρκισµοῦ (εἴπατε τίποτα;). 
Ὅλοι αὐτοὶ - γιὰ τοὺς δικούς τους λόγους ὁ 
καθένας - τὴν πέφτουνε στὸν Γάλλο στρατηγὸ 
Σαρπὺ καὶ τοὺς λοιπούς της Γαλλικῆς Διοίκησης, 
µὲ στόχο νὰ τοὺς γλυκάνουνε µὲ τὴν ἰδέα τῆς 
µόνιµης αὐτονόµησης τῆς Θράκης, ὑπὸ γαλλικὴ 
ἀρχικὰ προστασία (καὶ µὲ ποιά προστασία 
...τελικά, καταλαβαίνετε!).
        Τί ἔκανε τώρα ὁ Βαµβακᾶς; Προσέξτε: 1) 
Κατάφερε νὰ κερδίσει ἀµέσως τὴν ἐµπιστοσύνη 
τοῦ Σαρπὺ καὶ νὰ ἀναλάβει τὸν ρόλο τοῦ 
Ὕπατου Ἁρµοστῆ. 2) Κέρδισε τὴν ἐκτίµηση τῶν 
περισσότερων Γάλλων καὶ ἀπέκτησε οὐσιαστικὰ 
τὸν ἔλεγχο τοῦ γαλλικοῦ Γραφείου Πληροφοριῶν, 
ὅπου σύντοµα ἔκοβε καὶ ἕραβε, ἀποµονώνοντας 
µέχρι καὶ τοὺς Γάλλους ἀξιωµατούχους ποὺ εἶχαν 
ἀνθελληνικὰ αἰσθήµατα. 3) Πῆρε καὶ ἀπέδωσε 
καὶ πάλι πρὸς χρῆσιν ἑλληνικὰ σχολεῖα καὶ 
ἐκκλησίες. 4) Μὲ µιὰ σειρὰ ἐνεργειῶν κέρδισε τὴ 

φιλία τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων τῆς µουσουλµανικῆς 
πλευρᾶς. 5) Διεµβόλισε µέχρι καὶ τοὺς κύκλους τοῦ 
Τουρκικοῦ Κοµιτάτου, κερδίζοντας τὴν ἐκτίµηση 
πολλῶν ἐπιφανῶν µελῶν του καὶ πείθοντάς τους 
ὅτι τὸ συµφέρον τους εἶναι ἡ ἕνωση τῆς Θράκης 
µὲ τὴν Ἑλλάδα (ἔ, ἐντάξει, ἀναµφίβολα βοήθησε 
καὶ τὸ ὅτι ΣΥΡΙΖΑ τότε ἀκόµη δὲν ὑπῆρχε) καὶ 
6) Ξεπάτωσε τὴ βουλγάρικη ρουφιανοσύναξη, 
µὲ συνεχεῖς συλλήψεις καὶ ἀπελάσεις, καὶ 
ἀντικατέστησε µὲ Ἕλληνες πολλὲς θέσεις στὶς 
δηµόσιες ὑπηρεσίες ποὺ ὡς τότε κατεῖχαν οἱ 
Βούλγαροι (ὄχι βεβαίως ὅλες, µιά καὶ, ὅπως 
παραπονιόταν σὲ ὑπόµνηµά του πρὸς τὸν Βενιζέλο 
τὸν Γενάρη τοῦ ’20, τὸ ἐκεῖθεν τοῦ Νέστου ἑλλαδικὸ 
δηµόσιο, ἐξ ἀδηρίτου καλπαζανιᾶς ὁρµώµενον, 
δὲν τοῦ ἔστειλε ὅσους ὑπαλλήλους εἶχε ζητήσει 
- γιὰ νὰ ἀποδειχθεῖ φυσικὰ γιὰ µία ἀκόµη φορὰ 
ὅτι τὰ δυὸ πιὸ ἀνίκητα πράγµατα στὸ Σῦµπαν, 
ἀπὸ τὸ Big Bang καὶ µετά, εἶναι ἡ βλακεία καὶ 
τὸ ἑλλαδικὸ δηµόσιο)! Σὲ πόσον καιρὸ τώρα τὰ 
ἔκανε ὅλα αὐτά; Μέσα σὲ 6 µῆνες! Αὐτὸ ὄχι µόνο 
ὡς φόρος τιµῆς γι’ αὐτὸν τὸν µεγάλο πολιτικὸ 
(ποὺ κανονικὰ θὰ ἔπρεπε τουλάχιστον 30 δρόµοι 
στὴν Κοµοτηνὴ καὶ ὅλες οἱ πλατεῖες νὰ ἔχουν 
τ’ ὄνοµά του), ἀλλὰ καὶ ὡς ἐµψυχωτικὸν πρὸς 
ἐνίους κιοτῆδες, γιὰ τὸ τί µπορεῖ νὰ κάνει ἀκόµη 
καὶ ΕΝΑΣ, ἄν ἔχει πάθος, µυαλὸ καὶ µέθοδο! Καὶ 
ἔτσι, ὅταν ἀπέδωσε τελικὰ καρποὺς καὶ ἡ σκληρὴ 
διπλωµατικὴ µάχη τοῦ Βενιζέλου καὶ οἱ Σύµµαχοι 
ἐπέτρεψαν στὸν ἑλληνικὸ Στρατὸ νὰ µπεῖ στὴν 
πόλη, στὶς 14 Μαΐου 1920, τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν ὁµαλὴ 
ἐνσωµάτωση εἶχε πιὰ προλειανθεῖ…
     Λοιπόν, ἀπὸ µένα αὐτὰ γιὰ σήµερα! Μόλις 
διαβάσατε ἕνα µικρὸ ἀφιέρωµα γιὰ τὰ 89 χρόνια 
ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Θράκης. Τώρα βέβαια, 
µὲ τοὺς ἄχρηστους ποὺ µᾶς κυβερνᾶνε (ἢ ποὺ 
θέλουν νὰ µᾶς κυβερνήσουνε) ἐγὼ τί ἄλλο πιὰ νὰ 
πῶ; Ὁ Θεὸς νὰ δώσει νὰ κλείσουµε αἰώνα…

                                     Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ἐλευθέρια Θράκης
ΤΟΞΙΚΟΝ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Βυζαντινά μνημεία Ξάνθης

Θ’ ασχοληθεί κανείς;
Το μείζον θέμα της (μη) προστασίας των 
βυζαντινών αρχαιοτήτων της Ξάνθης 
έθιξε πρόσφατα ο ερευνητής, συγγραφέας 
και εκπαιδευτικός Νίκος Κόκκας. Στις 1 
Δεκεμβρίου 2008 είχε στείλει υπόμνημα 
προς την προϊσταμένη της 15ης Εφορίας 

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Κομοτηνή), 
όπου παρουσίαζε το «πρόβλημα που έχει 
πάρει εκρηκτικές διαστάσεις τον τελευταίο 
καιρό»: την προστασία των βυζαντινών 
μνημείων της ορεινής περιοχής Ξάνθης.  
«Οι καταστροφές που γίνονται είναι 
εγκληματικές, αλλά εξίσου εγκληματική 
είναι η άγνοια των μνημείων αυτών από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες», έγραφε τότε ο φίλος 
Ν.Κ. Και παρέθετε σύντομη παρουσίαση 
ορισμένων μνημείων με την παράκληση 
«να αρχίσει μία συστηματική καταγραφή της 
χριστιανικής κληρονομιάς της οροσειράς της 
Ροδόπης και μια συντονισμένη προσπάθεια 
σωτηρίας των όσων κτισμάτων έχουν 
διασωθεί». Αναφερόταν στη γέφυρα του 
Παπά, στη γέφυρα του Σταμάτη, στην εκ-
κλησία Αγίας Μαρίνας στη θέση Μπαϊράμ 
Τσεσμέ (ορεινή περιοχή Κιμμερίων) κ.α. 

Πεντέμιση μήνες μετά, κι αφού δεν υπήρξε 
καμμία απάντηση ή ανταπόκριση στην 
πρώτη επιστολή, ο Ν. Κόκκας επανήλθε 
με επιστολή στην ίδια υπηρεσία (και 
κοινοποίηση στον υπουργό Πολιτισμού, 
στον δήμαρχο Ξάνθης και στον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Κιμερίων «Ο Αμφέραος», 
καταγγέλοντας την υπηρεσιακή αδράνεια: 
«...Σε σημερινή επίσκεψή μου (15/5/2009) 
διαπίστωσα νέες καταστροφές από 

λαθρανασκαφές και στον τοίχο που 
βρίσκεται στα βόρεια της παλιάς 
εκκλησίας. Αναγκάζομαι λοιπόν 
σήμερα να επανέλθω στο ζήτημα αυτό, 
κοινοποιώντας την επιστολή μου και 
προς τον Υπουργό Πολιτισμού και τον 
Δήμαρχο Ξάνθης, στην αρμοδιότητα 
του οποίου υπάγεται η περιοχή 
Κιμμερίων. Αναρωτιέμαι λοιπόν πώς 
είναι δυνατόν τόσοι αρχαιοκάπηλοι 
να γνωρίζουν τη θέση των βυζαντινών 
εκκλησιών της περιοχής Ξάνθης ενώ 

η υπηρεσία σας δεν κάνει κάτι για να τους 
σταματήσει. Οι καταστροφές που γίνονται 
είναι εγκληματικές, αλλά εξίσου εγκληματική 
είναι η άγνοια των μνημείων αυτών από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες». Η επιστολή κατέληγε 
σε έκκληση για μια κινητοποίηση που θα 

α π έ τ ρ ε π ε 
την κατα-
στροφή των 
βυζαντινών 
μ ν η μ ε ί ω ν 
της Ξάνθης.
Να ελπί-
σουμε ότι 
κάτι θα απο-
τρέψει την 
ο ρ ι σ τ ι κ ή 
απώλεια;



1) Στίς 17 Μαΐου 1821 ξεσηκώνεται 
κατά τῶν Τούρκων ὁ Πολύγυρος 
καί ἡ Χαλκιδική. Ἡ ἐπιτυχία τῆς 
ἐπανάστασης, µέ τήν ἐκδίωξη 
τῆς τουρκικῆς φρουρᾶς, εἶναι 
προσωρινή. Οἱ ἄνδρες τοῦ 
Ἐµµανουήλ Παπᾶ καί τοῦ καπετάν 
Χάψα (Κάψας λεγόταν ἀλλά τόν 
φώναζαν Χάψα γιατί ἔχαφτε τούς 
Τούρκους) ἡττήθηκαν τελικά στή 
µάχη τῶν Βασιλικῶν ἀπό πολύ 
ὑπέρτερες τουρκικές δυνάµεις 
(8/6/1821). Ἀνάλογη δραστηριότητα 
ἐπέδειξαν οἱ Πολυγυρινοί καί κατά 
τήν ἐπανάσταση τοῦ 1854 ὑπό τόν 
Τσάµη Καρατάσο. Τό ἐρώτηµά 
µας ἀφορᾶ τήν ἐθνικότητα (µέ τό 
συµπάθειο) τῶν ἐπαναστατῶν αὐ-
τῶν . τί ἦταν;
Α) Μακεδόνες
Β) Κατωµακεδόνες
Γ) Σλαβοµακεδόνες
Δ) Συριζοµακεδόνες

2) Στίς 19 Μαΐου 1919 ἀποβιβάζεται 
στή Σαµψούντα τοῦ Πόντου ὁ 

Μουσταφά Κεµάλ, ὡς ἀπεσταλ-
µένος τοῦ Σουλτάνου γιά τήν 
ἐπιβολή τοῦ νόµου καί τήν 

προστασία (!) τῶν πληθυσµῶν. 
Αὐτονοµεῖται, καλεῖ δίπλα του τίς 
φονικές συµµορίες πού δροῦσαν 
ὑπό τόν Τοπάλ Ὀσµάν (στή 
φωτογραφία µέ τόν Κεµάλ καί 
τόν Ἰνονού), στρέφεται κατά τῶν 
Ποντίων, ἀνταρτῶν κι ἀµάχων, 
καί ἐξαπολύει σφαγές, ἐκτελέσεις, 
ἐκτοπίσεις. Τό ζητούµενο τελικά, 
µετά τήν Καταστροφή, ἐπετεύ-
χθη: Ἡ ἐθνοκάθαρση (πού εἶχε 
ξεκινήσει µέ τούς Ἀρµένιους) 
στήν Μικρασιατική γῆ ἀπό τούς 
χριστιανικούς πληθυσµούς. Πῶς 
πιστεύετε ὅτι τιµοῦν τήν 19η Μαΐου 
οἱ θεσµικοί ἐκπρόσωποι τῶν Ἑλ-
λήνων πολιτῶν µουσουλµάνων στό 
θρήσκευµα, τήν Ἡµέρα Μνήµης 
τῆς Ποντιακῆς Γενοκτονίας; 
Α) Δέν ἀπαντῶ σέ ἐθνικιστικά / ρα-
τσιστικά ἐρωτήµατα
Β) Μία γενοκτονία µόνο ἔχει συµβεῖ 
στήν Ἱστορία, ἐκείνη στό Ἄουσβιτς
Γ) Ὅπως ὅλοι οἱ Ἕλληνες 
Δ) Ὅπως ὅλοι οἱ Τοῦρκοι

3) Στίς 22 Μαΐου 1963 δολοφονεῖται 
στή Θεσσαλονίκη ὁ βουλευτής 
τῆς ΕΔΑ Γρηγόρης Λαµπράκης. 
Τό παρακράτος τῆς ἐποχῆς, µέ 
ὄργανά του τούς Ἐµµανουηλίδη 
καί Γκοτζαµάνη, σκότωσε µέν τόν 
σπουδαῖο εἰρηνιστή τῆς Ἀριστερᾶς 
ὅµως ὁ ἀπόηχος τῆς ἐνέργειας 
αὐτῆς καί οἱ ἀποκαλύψεις πού 
ἀκολούθησαν ἔριξαν καί τήν 
κυβέρνηση Καραµανλῆ. Τούς 
δολοφόνους εἶχε ξεσκεπάσει µέ 
τή γενναιότητά του - πηδώντας 
στό τρίκυκλό τους - ὁ Μανώλης 

Χατζηαποστόλου («Τίγρης»). 
Ποιόν κατηγόρησε πρό λίγων ἐτῶν 
ὁ Χατζηαποστόλου ὡς φυσικό 
αὐτουργό γιά τόν θάνατο τοῦ 
Λαµπράκη;
Α) Τόν ὑποµοίραρχο τῆς Ἀσφάλειας 
Δ. Κατσούλη
Β) Τόν ἀστυνοµικό διευθυντή τῆς 
Θεσσαλονίκης
Γ) Τόν βουλευτή τῆς ΕΔΑ κι ἀργότερα 
τοῦ ΚΚΕ, Βέρρο
Δ) Τόν Κώστα Μητσοτάκη

4) Ἡ «Μάχη τῆς Κρήτης» 
ἄρχισε στίς 20 Μαΐου 1941 καί 
ὁλοκληρώθηκε στίς 31/5 µέ 
τήν κατάληψη ὁλόκληρου τοῦ 
νησιοῦ καί τήν ἀποχώρηση τῶν 
τελευταίων Ἄγγλων. Ὡστόσο οἱ 
µαζικές ρίψεις ἀλεξιπτωτιστῶν 
συνάντησαν σθεναρή ἀντίσταση 
ἀπό τόν λαό, πού πολέµησε µέ ὅ,τι 
διέθετε, προκαλώντας µεγάλες 
ἀπώλειες στούς εἰσβολεῖς. Ἡ 
Κάνδανος εἶχε βοµβαρδιστεῖ κατά 

τήν πρώτη µέρα τῆς ἐπιδροµῆς, καί 
στίς 24 τοῦ Μάη, µετά ἀπό σφοδρή 
µάχη στό φαράγγι τῆς Κανδάνου, 
σκοτώνονται 25 Γερµανοί. Μετά 
µία ἑβδοµάδα οἱ ναζί µπῆκαν στό 
χωριό καί...
Α) Προέβησαν σέ ὁλοκαύτωµα
Β) Ἐκτέλεσαν τούς προύχοντες
Γ) Χρηµατοδότησαν συλλόγους ἑλ-
ληνογερµανικῆς φιλίας
Δ) Δίδαξαν ἀνοχή καί  πολυπολιτισµι-
κότητα στούς ἀγροίκους Κρητικούς

5) Στίς 21 Μαΐου 2005 στό Κίεβο 
τῆς Οὐκρανίας, ἡ Ἑλλάδα, µετά 
ἀπό συνεχεῖς προσπάθειες 31 ἐτῶν, 
δικαιώνεται: Κερδίζει τήν πρωτιά 
στόν διαγωνισµό τῆς Γιουροβύζιον 
µέ τό τραγούδι «My number Οne» τῆς 
Ἕλενας Παπαρίζου (σέ µουσική - 
λέµε, τώρα - Χρήστου Δάντη καί µέ 
στίχους τῆς Ναταλίας Γερµανοῦ).  
Βεβαίως καί δέν θά σᾶς ρωτήσουµε 
τίποτε σχετικό, ἀφοῦ σίγουρα τά 
γνωρίζετε ὅλα. Τό ἐρώτηµά µας 
εἶναι ... Μά δέν ντρέπεστε νά ξέρετε 
ὅλες αὐτές τίς µποῦρδες; Γιά ποιόν 
λόγο γεµίζετε τό κεφάλι σας µέ 
παρόµοια σκύβαλα;
Α) Γιατί µιά ζωή τήν ἔχουµε κι ἄν δέν 
τή γλεντήσουµε τί θά καταλάβουµε, 
τί θά καζαντήσουµε...
Β) Γιατί µόνο γιά παπαρ(ιζ)ιές ἔχει 
προδιαγραφές ὁ ἐγκέφαλός µου
Γ) Μά δέν ξέρω µόνον αὐτά, παρα-
κολουθῶ καί πρωϊνάδικα, διαβάζω 
ὡροσκόπια, ἀκούω Πάνο Κιάµο...
Δ) Γιατί δέν εἶµαι ἐλιτιστής, ἀντιδη-
µοκρατικός καί κρυφοφασίστας. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 
1Α, 2Δ, 3Γ, 4Α, 5Β

     Ἀπό τήν κ. Εἰρήνη Ἑλληνίδου 
(Ξάνθη) λάβαµε τήν κάτωθι ἐπιστολή: 
  «Εἶµαι στεναχωρηµένη µέ τήν 
παραχώρηση τοῦ “Ἀµοιρίδειου” γιά 
τήν τουρκική προπαγάνδα τή δεύτερη 
µέρα τοῦ Πάσχα καί τήν ἑποµένη τοῦ 
Ἀµφιθεάτρου τῆς “Στέγης Γραµµάτων” 
καί πάλι γιά τήν ἴδια προπαγάνδα. 
Αύτά τά χρεώνουµε ὡς Ξανθιῶτες ἐξ 
ὁλοκλήρου στόν δήµαρχο Ξάνθης.
Ὅταν διάβασα τήν ἐπιστολή τοῦ κ. 
Σεµπαϊντίν Καραχότζα πρός τόν κ. 
δήµαρχο, ἔνοιωσα ντροπή πού δέν 
ἀποφάσισα κι ἐγώ νά πάρω µολύβι καί 
χαρτί γιά νά ρωτήσω τόν κ. δήµαρχο, 
µέ ποιό δικαίωµα µᾶς ξεφτίλισε; 
Ψηφίστηκε γιά νά ὑπερασπίζεται τά 
συµφέροντα τοῦ ∆ήµου - τῶν δηµοτῶν. 
∆έν τοῦ χαρίστηκε κανένας χῶρος. Τίς 
ἰδιοκτησίες του κι ἄν τίς παραχωρήσει 
κάπου λάθος θά τόν κρίνουµε σάν 
ἄνθρωπο, ἀλλά τήν περιουσία τοῦ ∆ήµου 
(τήν δική µας) εἶχε ἁρµοδιότητα νά 
τήν παραχωρήσει σ’ αὐτούς πού µόνο 
µᾶς βρίζουν (καί τόν ἴδιον ἀκόµη); Ἐάν 
αὐτοί οἱ ἄνθρωποι ψηφίζουν κάποιον, 
ἐµᾶς τούς ὑπόλοιπους τί µᾶς νοιάζει; Τά 
φυλλάδια πού διένειµαν - οἱ ὁµιλίες τους 
καί στίς δύο ἐκδηλώσεις ἦταν σέ γλῶσσα 
κράτους πού µόνο ἐχθρικές διαθέσεις ἔχει 
γιά τήν Ἑλλάδα καί πολλές ἀπαιτήσεις 
γιά τήν µουσουλµανική µειονότητα, τήν 
ὁποία βέβαια χρησιµοποιοῦν. Ὅσο γιά 
τούς µειονοτικούς µουσουλµάνους, ἄς 
σκεφτοῦν µήπως ὅλα τά εὐεργετήµατα 
πού τούς παραχωρήθηκαν (µόρια γιά 
σπουδές, µόρια στό ΑΣΕΠ κ.ἄ.) τούς 
κάνουν µειονεκτικούς στά µάτια τῶν 
ὑπολοίπων συµπολιτῶν τους. Γιατί ἐγώ 
δέν πιστεύω ὅτι ἔχουν λιγότερο µυαλό 

ἀπό µένα, ἀλλά ἀπαιτοῦν ὅλο καί 
περισσότερες διευκολύνσεις.
Ὑπάρχουν κι ἄλλες µειονότητες στόν 
τόπο µας µέ διαφορετική θρησκεία καί 
γλῶσσα (Ἀρµένιοι, Ἑβραῖοι καί ἄλλοι) 
πού χωρίς εὐεργετήµατα προοδεύουν καί 
µορφώνονται, µιλοῦν ἄπταιστα ἑλληνικά, 
τιµοῦν κι ἀγαποῦν τήν πατρίδα τους πού 
εἶναι πατρίδα ὅλων µας...  
     Ἀπό τήν Φιλορθόδοξο Ἕνωση 
«Κοσµᾶς Φλαµιᾶτος» λάβαµε καί 
δηµοσιεύουµε ἀσχολίαστο τµῆµα τοῦ 
οἰκουµενιστικῆς κατεύθυνσης µηνύµα-
τος τοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολοµαίου 
στήν Παγκόσµια ∆ιάσκεψη ἐνάντια 
στόν ρατσισµό (Durban 2001):
       «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν ἐπιδιώκει 
νά πείσει τούς ἄλλους περί συγκεκριµέ-
νης τινός ἀντιλήψεως τῆς ἀληθείας ἤ 
τῆς ἀποκαλύψεως, οὔτε ἐπιδιώκει νά 
τούς µεταστρέψει εἰς συγκεκριµένον τινά 
τρόπον σκέψεως (...) Ὁποτεδήποτε οἱ 
ἄνθρωποι ἀντιδροῦν εἰς τάς τοποθετήσεις 
καί τά πιστεύω τῶν ἄλλων µέ βάσιν 
τόν φόβον καί τήν αὐτοδικαίωσιν, 
παραβιάζουν τό θεόσδοτον δικαίωµα καί 
τήν ἐλευθερίαν τῶν ἄλλων νά γνωρίσουν 
τόν Θεόν καί τόν συνάνθρωπόν των 
µέ τρόπον πού νά προσιδιάζει εἰς τήν 
ταυτότητά των ὡς λαῶν».
    Σύµφωνα µέ τήν Ἕνωση καί τόν 
πρόεδρό της κ. Λαυρέντιο Ντετζιόρτζιο, 
τό µήνυµα σχετικοποιεῖ τίς ἔννοιες 
«Θεός», «ἀλήθεια», «ἀποκάλυψη» καί 
καταργεῖ τήν ἱεραποστολική ἐντολή 
τοῦ Χριστοῦ. Οἱ κρίσεις ἀνήκουν σέ 
καθέναν ἀπό ἐµᾶς.
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Ἀντιφωνητικό κουΐζ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ἈλληλογραφοῦµεἘπέχουµε οἱ Ἕλληνες, 
καί καλά κάνουµε

Τοῦ Ἀνδρέα Παναγόπουλου*

Ἡ κύρια διαφορά µας τώρα ἀπό τούς 
ἀρχαίους Ἕλληνες εἶναι ὅτι ὁ βασικός 
προσανατολισµός τῆς κοινωνίας µας 
ἔγινε ὁ ἀναπτυξιακός, ἐνῶ ὁ δικός 
τους ἦταν αἰσθητικός, ἀπολαυστικός, 
ἀγωνιστικός (στόν στίβο καί στό 
πεδίο τῆς µάχης) καί παιδευτικός. 
Ἀπέβλεπε δηλαδή ὄχι στήν ἄνοδο 
τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου (οἰκονοµικός 
ὅρος) ἀλλά στή βελτίωση τῆς 
ποιότητας ζωῆς (πολιτισµικός ὅρος). 
Τό πρῶτο ἐξασφαλίζει εὐηµερία, ἡ 
δεύτερη εὐδαιµονία. Καί ὄχι ὅτι οἱ 
Ἕλληνες τή θέλαµε µόνοι µας αὐτήν 
τήν ἀνάπτυξη. µᾶς τήν ἐπέβαλαν 
καί µᾶς σέρνουν ἑκόντες - ἄκοντες.
Ἐµεῖς ἔχουµε ἀταβιστικές καί 
γονιδιακές µνῆµες. ἐµᾶς «γιά 
ἄλλα ἡ ψυχή µας εἶν’ φτιαγµένη». 
ἀντιστεκόµαστε παθητικῶς, ἀνα-
βάλλουµε, ἀναστέλλουµε, ἐπέχου- 
µε ὅσο µποροῦµε καί τό µόνο 
πού καταφέρνουµε τελικά εἶναι 
νά ἐπιβραδύνουµε τούς ρυθµούς 
ἀνάπτυξης καί νά τρῶµε κανένα 
πρόστιµο. Δέν ἀπέχουµε, ἐπέχουµε, 
δηλαδή διστάζουµε, ἀµφιβάλλουµε, 
ἀµφισβητοῦµε. Λαοί πού ἐµεῖς βοη-
θήσαµε νά ἐνταχθοῦν στήν Ε.Ε., 
ὅπως ἡ Ἰσπανία καί ἡ Πορτογαλία, 
µᾶς ξεπέρασαν ἀναπτυξιακῶς. 
Γιατί; Εἴµαστε λιγότερο ἱκανοί ἀπό 
αὐτούς;

Ὄχι ἀλλά δέν τό θέλουµε µέ τήν ψυχή 
µας. Γιατί; Διότι σ’ ἐµᾶς συγκρούονται 
δύο προσανατολισµοί, ἕνας ἔσωθεν 
κι ἕνας ἔξωθεν, ἕνας δικός µας 
παραδοσιακός πού ἔρχεται ἀπό πολύ 
µακρυά, ἀπό τούς ἀρχαίους Ἕλληνες 
καί τούς Βυζαντινούς, κι ἕνας ξένος, 
ἐκσυγχρονιστικός, γεννηµένος στήν 
Ἀµερική καί τή Δυτική Εὐρώπη, µέ 
βάση τό κέρδος. Τό βῆµα µας εἶναι 
µετέωρο, σάν τοῦ πελαργοῦ. Τό ἕνα 
πόδι µας πατάει στή Μικρά Ἀσία 
καί ἄλλο ὁδεύει πρός τήν Ἰταλία. 
ἈΠό τή µιά µεριά εἶναι ἡ ραστώνη, 
τό εὖ ζῆν, τό οtium καί ὁ ἀγώνας, τό 
καλῶς σχολάζειν, ἡ καλλιτεχνία, ὁ 
ἔρωτας, οἱ διακοπές, ἡ µαστορική, τό 
ἐκκλησάκι, τό οὐζάκι, ἡ κουβέντα, 
τά αἰσθήµατα, ἡ ποίηση κι ὁ 
«µνησιπήµων πόνος». Ἀπό τήν ἄλλη 
ὅλα τά ἀντίθετα: ἡ ἐργατικότητα, 
τό εὖ πράττειν, ἡ disciplina κι ὁ 
(προ)ϋπολογισµός, οἱ σπουδές, οἱ 
(δηµόσιες καί ἰδιωτικές) σχέσεις, τά 
ἐπαγγελµατικά καί διπλωµατικά 
ταξίδια, ἡ µηχανοποίηση καί τυπο-
ποίηση τῶν προϊόντων, οἱ καθεδρικοί 
ναοί καί τά Duomo, τό οὐίσκι, οἱ 
διαπραγµατεύσεις, ἡ ψυχραιµία, τό 
µυθιστόρηµα καί τό ὀνειροκτόνο 
ἀκριβές.
Ὁπότε ἐµεῖς ἐπέχουµε. καί καλά 
κάνουµε. Ἔχουµε ἰδιοπροσωπία καί 
τήν διεκδικοῦµε µέ πεῖσµα. καί καλά 
κάνουµε.

* Συγγραφέας - Καθ. πανεπιστηµίου 
στά κλασικά
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12 Βρετανοί γιατροί περιµένουν µιά 
βδοµάδα τό αἰγυπτιακό ΟΚ γιά νά 
µποῦν στή Γάζα, παρά τίς προσυνεν-
νοήσεις. Τό ἔγκληµα συνεχίζεται...

«Ἀνησυχίες» ἐκφράζονται γιά τά µέ-
τρα τῆς ΕΕ σχετικά µέ τά ὑπεράκτια 
hedge funds. Ἐπειδή ἴσως περιοριστοῦν 
τά κλοπιµαῖα τους; Ὄχι. Ἐπειδή ἐπεµ-
βαίνει ἡ πολιτική στό ἀγοραῖο ἄδυτο.

Τί ψάχνει τό Παν/µιο Σαµπαντζί στό 
Brookings Institution; Τό τουρκικό συµφέ-
ρον, φυσικά. Ἐµᾶς µᾶς εἶχε ἐκπροσωπή-
σει ἡ ...Ντόρα τόν Φλεβάρη. Δυστυχῶς.

Ὑπογράφτηκε ἡ Ἑλληνορωσική ἑται-
ρεία γιά τόν South Stream ἀπό Gazprom 
-  ΔΕΣΦΑ, µέ προοπτική ὁλοκλήρωσης 
τό 2015 καί διπλάσιας ποσότητας γιά 
τούς Ἰταλούς (ἤδη ἡ Gazprom χτυπάει 
τό ἀζέρικο κοίτασµα τοῦ Σάχ Ντενίζ)

Τώρα ὁ ὁρισµός τοῦ Ραφαήλ Μωυσῆ 
ἀπό τόν Χατζηδάκη, ὡς ἐπικεφαλῆς 
τῶν διαπραγµατεύσεων ἀπό πλευρᾶς 
µας, δέν ξέρω ἄν εἶναι γιά καλό...

Δέν ἦταν κι ἄσχηµη ἰδέα τό πρόωρο 
κλείσιµο τῆς Βουλῆς - σέ ποιόν θά λείψει; 
Ἀπό τή λέρα ὅµως δέν γλυτώνουµε ἀφοῦ 
τά βοθροκάναλα δέν κλείνουν ποτέ.

Ἀλεξία Μιλτιάδου Ἔβερτ, Κων/νος 
Ἀχιλλέα Καραµανλῆς, Χρῆστος Σταύ-
ρου Δήµας, Κων/νος Μπακογιάννης, 
Δηµήτρης Σωτηρίου Κούβελας...

Δέν πρόκειται γιά πλάκα, εἶναι ὀνό-

µατα ὑποψηφίων βουλευτῶν γιά τίς 
ἑπόµενες ἐκλογές! Μέ τό κόµµα τῆς 
Νέας Οἰκογενειοκρατίας, φυσικά.

«Ἔνταξη τῆς χώρας σέ µία ἰδιότυπη 2η 
ταχύτητα στήν ΕΕ» (ὁ ΓΑΠ µιλώντας 
στόν ΣΕΒ). Κι ἐννοεῖ ὅτι ὥς τώρα ἤµα-
σταν στήν 1η  - κι ὄχι στήν ὄπισθεν!

Ἔφυγε ἀπό τή ζωή ὁ Εὐγένιος Σπαθά-
ρης, ἀφήνοντας πίσω µία χώρα πού 
ἔκανε τόν «Καραγκιόζη» µοµφή καί 
τόν Χατζηαβάτη πρότυπο βίου.

Ὅπου σταθεῖς, ἀκοῦς γιά «τά θέλω». Ἡ 
λέξη «ἐπιθυµίες» πάει, οἱ ἑλληνόφωνοι 
παπαγάλοι τήν κατήργησαν συµµορ-
φούµενοι µέ τόν γελοῖο συρµό.

Ἐπικεφαλῆς τοῦ εὐρωψηφοδελτίου 
πατριωτικοῦ κόµµατος ἡ ἀντιπρόε-
δρος τοῦ Ἱδρύµατος Κόκκαλη; Τί ἄλλο 
θά δοῦµε ἀπό τόν Γ. Καρατζαφέρη;

Τρεῖς µειονοτικοί τῆς Θράκης στά ψη-
φοδέλτια ΝΔ, ΠαΣοΚ, ΣΥΝ, τῆς µιᾶς καί 
µοναδικῆς (τουρκο)γραµµῆς. Πλειονοτι-
κός κανείς, φυσικά, τί τό ἐξωτικό ἔχουν;

Ἄλλη µία διεθνής παρουσία τοῦ Τζεν-
γκίζ Ὀµέρ (στή Ρουµανία 27-28/4) γιά 
νά πεῖ τά βάσανα τῶν Τούρκων τῆς 
Θράκης. Ἔ, πῶς νά µήν τόν βάλει µετά 
στήν (ἑλληνική) Βουλή ἡ ΝΔ; 

Τό βουλγάρικο παρεµπόριο πού ρηµά-
ζει τόν Ἕβρο κατήγγειλε ὁ Γ. Ντόλιος 
στή Βουλή. Εἴπαµε, γιά µᾶς τά ἀνοιχτά 
σύνορα ἦταν σκέτος ἐφιάλτης.

Αὐτό πού γράφαµε γιά ἡµέρα καθα-
ριότητας στά Ἐλευθέρια τῆς Κοµο-
τηνῆς, ἔγινε στή Δράµα (3-10/5). Ἄντε, 
νά σηκωθοῦµε ὅλοι ἀπό τόν καναπέ! 

Παράδειγµα πρός µίµηση ἡ διήµερη 
ἐκδροµή 40 µελῶν τοῦ Γλωσσικοῦ Ὁµί-
λου Βόλου στά Ποµακοχώρια Γλαύκη, 
Πάχνη, Μύκη. Πάντα τέτοια! 

Τό εἴδαµε κι αὐτό: Ζωντανή µετάδοση 
χάτιµ τοῦ τουρκοµουφτῆ Μέτε, ἀπό τό 
τζαµί τῆς Γλαύκης σέ ὅλα τά σπίτια 
τῶν µουσουλµάνων!

Καλά, εἶναι νόµιµη µιά τέτοια χρήση 
τῶν συχνοτήτων; Καί ὄντως τούς προ-
µήθευσε τόν ἀπαραίτητο ἐξοπλισµό τό 
γνωστό ἔΜΜΕσµα τῆς Ξάνθης;

Κουρδικό κλάσιµο στή µάπα
O διοικητής της αεροπορικής βάσης Ρασίµ 
Αρσλάν όταν είδε ότι στην τελετή για την 
Ηµέρα Εθνικής Ηγεµονίας (23-4) δεν µετείχε 
ο δήµαρχος Ντιαρµπακίρ Οσµάν Μπαϊντεµίρ, 
κλώτσησε την ταµπέλα που έδειχνε το µέρος 
που θα στεκόταν. Ο αντιπτέραρχος µάλιστα, 
όταν οι αρµόδιοι πήγαν να βάλουν αλλού 
την ταµπέλα, τους είπε «πάρτε την από δω».  
Ο Μπαϊντεµίρ απάντησε ότι «αν ισχύει ότι 
η ηγεµονία ανήκει χωρίς όρους στον λαό,  
οι κυβερνώντες την χώρα θα πρέπει να 
σέβονται την θέληση του λαού. Όποιος και 
αν είναι ο εκπρόσωπος του λαού και όποιες 
και να είναι οι αρµοδιότητες του θα πρέπει 
να αντιµετωπίζονται µε σεβασµό». 

(26-4-09, εφ. Ταράφ)
(Σ.Σ. Ο Θεός να τον φυλάει τον Μπαϊντεµίρ, 
γιατί αρκετοί δεν τον αγαπούνε και γίνονται 
και τροχαία καµµιά φορά…)

Παλιά προβλήµατα, λυµένα σήµερα 
Στα έγγραφα που βρέθηκαν κατά τη σύλληψη 
του τ. ∆ιοικητή Στρατοχωροφυλακής 
Σενέρ Ερουιγκούρ (υπόθεση Εργκενέκον) 
βρέθηκαν και τα πρακτικά της συνάντησης 
που έγινε στις 15-1-2004 στο Γενικό 
Επιτελείο µε τον Ερντογάν. Οι κατηγορίες 
τότε κατά του Ερντογάν από τον νυν αρχηγό 
Γενικού Επιτελείου, Ιλκέρ Μπασµπούγ, 
ήταν: «Προσπαθείτε να περιορίσετε τις 
αρµοδιότητες του προέδρου της ∆ηµοκρατίας 
και περιορίσατε τις αρµοδιότητες του γ.γ. 
του Συµβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (MGK). 
Το νοµοσχέδιο για το ΥΟΚ (Συµβούλιο 
Ανώτατης Εκπαίδευσης) επιζητά την πολιτική 
κυριαρχία σε αυτό. Παίρνει τον φορέα 
αυτόν από την ΜΙΤ και τον συνδέει πλέον 
µε το Υπουργείο Εσωτερικών, εγκρίθηκε 
δε παρά την αντίθετη γνώµη του κειµένου 
της Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας 
της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας. ∆εν ζητήθηκε 
η άποψη µας για τον νόµο που επιφέρει 
αλλαγές στα µαθήµατα Κορανίου και για τον 
νόµο που αλλάζει τα σύνορα στους δήµους. Η 
χρήση  στο πρόγραµµα του κόµµατος (ΑΚΡ) 
του όρου ¨κάτοικος Τουρκίας¨ αντί του 
¨Τούρκος¨ είναι λανθασµένη και επικίνδυνη. 
Επίσης δίνουµε σηµασία στο να µοιράζεστε 
µε εµάς τις απόψεις σας για το θέµα του 
Ιράκ. Επίσης αν δεν ξεκαθαρίσετε την θέση 
σας έναντι των δραστηριοτήτων του ΡΚΚ, 
θα αυξηθεί κι άλλο η ανησυχία µας.» 

(6-5-09, εφ. Μιλλιέτ)
(Μ’ αυτά και µ’ αυτά τον στρώσανε και τον 
Ερντογάν και ...µειώθηκε η ανησυχία τους) 

Αντικαθεστωτικά και καθεστωτικά ζώα
Το σπάσιµο της προτοµής του Ατατούρκ 
από µια αγελάδα στην Μαλάτια, έφερε ως 
αποτέλεσµα την εξορία της αγελάδας. Στο 
χωριό Καντίρουσαγί η αγελάδα µε το όνοµα 
¨Γκιουλσούµ¨ ξέφυγε από τα χέρια της 
Γκιούλ Κιλίτς και µπαίνοντας στο δηµοτικό 
σχολείο, έσπασε την προτοµή του Ατατούρκ. 
Η ∆ιεύθυνση Εθνικής Παιδείας έκανε µήνυση 
στην οικογένεια και ελήφθησαν καταθέσεις 
από όλους. Μετά από αυτό η Γκιούλ Κιλίτς 
πούλησε την αγελάδα στον συγγενή της 
Οµέρ Ακτάς. Η Κιλίτς ανέφερε πως µετά 
την µήνυση φοβήθηκε και πρόσθεσε πως «η 
αγελάδα έφυγε από το χέρι µου και µε έριξε 
κάτω. Χτύπησα το χέρι µου. Μετά τα παιδιά,  
µου είπαν πως έσπασε την προτοµή του 
Ατατούρκ, και µας πήραν καταθέσεις». 

 (13-5-2009, εφ. Ταράφ)
(Αυτό είναι ένα µικρό παράδειγµα της 
λειτουργίας του σύγχρονου τουρκικού κρά- 
τους έναντι των πολιτών του. Ώς και οι 
γελάδες που εκτρέπονται σε αντικεµαλισµό 
µηνύονται και ...πουλιούνται!)

kyneg@otenet.gr       M.K.

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

Ἐλευθέρια Θράκης
ΤΟΞΙΚΟΝ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

     Κάτι ἐπετειακὸ εἶπα νὰ γράψω σήµερα, ἀγαπητοὶ 
µου φίλοι, γιὰ νὰ τιµήσω κι ἐγὼ τὰ ἡµέτερα 
Ἐλευθέρια (ποὺ γιορτάσαµε πρὶν λίγες µέρες) καὶ 
γιὰ νὰ ξεφύγω βεβαίως καὶ λίγο ἀπὸ τὰ συνήθη 
παρακµιακὰ θέµατα µὲ τὰ ὁποῖα ἀσχολοῦµαι…
     Περὶ µπέλας Γκιουµουλτζίνας πάλι λοιπὸν ὁ λόγος, 
ἀλλὰ αὐτὴ τὴ φορὰ 90 χρόνια πρίν! Γκιουµουλτζίνα 
θὰ τὴν λέω σήµερα, γιὰ νὰ εἴµαστε καὶ στὸ πνεῦµα 
τῆς ἐποχῆς (καθὼς ἔτσι τὴν ἔλεγαν τότε) καὶ ἐλπίζω 
καὶ νὰ µὴ κατηγορήσει κανεὶς ντόπιος ἀνιστόρητος 
βλὰξ ὅτι χρησιµοποιῶ τούρκικες λέξεις, γιὰ νὰ µὴν 
χρειαστεῖ καὶ νὰ τοῦ πῶ δηλαδὴ ὅτι πρόκειται 
ἁπλῶς γιὰ τὴν παρεφθαρµένη τουρκικὴ ἀπόδοση 
τῆς βυζαντινῆς ὀνοµασίας (Κουµουτζηνά) τοῦ 
φρουρίου ποὺ ὑπῆρχε ἐδῶ ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 4ου αἰ. 
Καὶ εἰρήσθω ἀσφαλῶς ἐν παρόδῳ ὅτι πρόκειται 
ἀκριβῶς γιὰ τὸ ἴδιο φρούριο ποὺ ἄντεξε περιπέτειες 
καὶ περιπέτειες ἐπὶ 15 αἰῶνες (χώρια τὴ µοιραία 
φθορὰ τοῦ πανδαµάτωρος), ἀλλὰ ὄχι βεβαίως καὶ 
τὴν ἐσχάτη ἐπιδροµὴ τῶν Κοµοτηνέζων Καφρο-
µαορὶ τῶν ἀρχῶν τῆς δεκαετίας τοῦ ’50, ποὺ 
γκρέµισαν µεγάλο του µέρος, γιὰ νὰ φτιάξουν 
δρόµους καὶ σπίτια, µὲ ἀποτέλεσµα σήµερα µόνο 
δυὸ ἀντικρυστὰ ὑπολείµµατα νὰ ἔχουν ἀποµείνει, 
ἐνῶ τὸ ὑπόλοιπο πῆγε καλιά του. Πάει αὐτό, πᾶµε 
παρακάτω…
     Βρισκόµαστε λοιπὸν στὰ 1919. Οἱ Βούλγαροι, 
ποὺ παρότι εἴχανε φάει ἕνα πρᾶµα νὰ (µετὰ 
συγχωρήσεως) τὸ 1913 ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ Στρατὸ 
στὸν Β΄ Βαλκανικὸ Πόλεµο, εἶχαν κρατήσει ὡστόσο 
τὴ Δυτικὴ Θράκη (Συνθήκη Βουκουρεστίου 
γάρ), µόλις ἔχουνε φάει καὶ νέα παπάρα (ἔ, ἄµα 
δὲν σὲ θέλει…) στὸν Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο 
(«συµπαθέστατος αὐτὸς ὁ βασιλιὰς Φερδινάνδος, 
Μαρίκα»)! Μπαίνουνε λοιπὸν οἱ δυνάµεις τῆς 
Ἀντὰντ (µαζὶ κι ὁ ἑλληνικὸς Στρατός) καὶ τοὺς 

λένε, ἄιντε ἀγόρια µου, ὅτι ρηµάξατε, ρηµάξατε ἕξι 
χρόνια τώρα, τὸν ποῦλο σιγά-σιγά! Ἔλα ὅµως ποὺ 
οἱ Σύµµαχοι στρογγυλοκάθισαν στὴ Θράκη καὶ 
δὲν φαινότανε πὼς εἶχαν ὁπωσδήποτε σκοπὸ νὰ τὴ 
δώσουν στὴν Ἑλλάδα - χώρια ποὺ ὁ Βενιζέλος εἶχε 
βγάλει τὴ χώρα στὸν Μεγάλο Πόλεµο, χωρὶς νὰ 
ἔχει στὰ χέρια του (πέραν ἀορίστων ὑποσχέσεων) 
ἀπολύτως καµµία δέσµευση καὶ ἐγγύηση γιὰ 
ἐδαφικὰ κέρδη! Τὸ ρίσκαρε ὅµως γιὰ µία ἀκόµη 
φορά, ποντάροντας στὸ κῦρος ποὺ εἶχε στὰ διεθνῆ 
φόρα καὶ µυρίζοντας µὲ τὸ πολιτικό του ἔνστικτο 
τὶς διεθνεῖς συγκυρίες, ὡς πολιτικὸς µ’ ἀρχ… 
ποὺ ἤτανε (καὶ ὄχι βεβαίως ἀρχ… πολιτικὸς - καὶ 
γιὰ νὰ µὴν παρεξηγηθῶ, δηλῶ ἐκ τῶν προτέρων 
ὅτι πᾶς συνειρµὸς µὲ πρόσωπα τῆς σηµερινῆς 
πραγµατικότητας τυγχάνει ἀποκύηµα τῆς 
στραβῆς σας καὶ καχύποπτης κεφάλας, ἐγὼ ΔΕΝ 
εἶπα τίποτα)! Φυσικὰ θὰ διευκρινίσω ὅτι µιλᾶµε 
γιὰ τὸν µεγάλο Βενιζέλο τῆς πρώτης περιόδου, 
ὥς τὸν Αὔγουστο τοῦ 1920, ποὺ ἔπιανε σκ… καὶ τὰ 
ἔκανε χρυσάφι! ΔΕΝ µιλᾶµε γιὰ τὸν µεταλλαγµένο, 
φαιδρὸ καὶ ξεφτιλισµένο ἀνθυπο-ἡγετίσκο τῆς 
περιόδου 1923-1932! Πάει κι αὐτό…
     Τὸν Νοέµβρη τοῦ ’19 λοιπὸν ἡ Δυτικὴ Θράκη 
µετατρέπεται σὲ διεθνὴ ζώνη µὲ πρωτεύουσα τὴ 
Γκιουµουλτζίνα (τί διάολο, οὔτε ἡ Μοσούλη νὰ 
’µασταν), κατάσταση ποὺ παραµένει καὶ µετὰ τὴ 
συνθήκη τοῦ Νεϊγύ, µὲ τὴν ὁποία οἱ Βούλγαροι 
παραιτοῦνται καὶ ἐπίσηµα ἀπὸ τὴν περιοχή. Τὰ 
πράγµατα ὅσον ἀφορᾶ τὸ µέλλον τοῦ τόπου, εἶναι 
ἐντελῶς στὸν ἀέρα, ἀκόµη καὶ µετὰ τὸ ναυάγιο 
τῶν ἀµερικάνικων πιέσεων γιὰ ἐπιστροφή της στὴ 
Βουλγαρία (καὶ µόλις θαυµάσατε βεβαίως καὶ τὸ 
πόσο φιλέλληνες ἤτανε ἀπὸ τότε ἀκόµη)! Ὑπῆρχαν 
ὅµως τὴ στιγµὴ ἐκείνη δυὸ unpectable µοῦρες στὴν 
ἑλληνικὴ πλευρά. Ἡ µία ἤτανε βεβαίως ὁ Βενιζέλος, 
ποὺ ἔτρωγε τὰ λυσσιακὰ του στὸ Παρίσι γιὰ νὰ 
µεταστρέψει τὸν διεθνὴ παράγοντα. Ἡ δεύτερη ἦταν 
ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλλάδας στὴ «Διασυµµαχικὴ 
Θράκη». Τὸ ὄνοµά του, Χαρίσιος Βαµβακᾶς…
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  Ὁ γενναῖος καθηγητής Νόρµαν Φιν-
κελστάιν, Ἑβραῖος µέ γονεῖς ἐπιζῶντες 
τοῦ Ἄουσβιτς, πού ἔχει καταγγείλει τή 
«Βιοµηχανία τοῦ Ὁλοκαυτώµατος», τό 
2007 ἔχασε τή θέση του στό καναδικό 
Πανεπιστήµιο De Paul καί πέρυσι τοῦ 
ἀπαγορεύτηκε ἡ εἴσοδος στό Ἰσραήλ. 
Ὁ διωγµός ὅµως συνεχίζεται: Προχθές 
τοῦ ἀκύρωσαν τήν ὁµιλία πού θά ἔκανε 
γιά τό Παλαιστινιακό στίς 27/5 στό 
Πανεπιστήµιο τῆς Βιέννης, παρότι εἶχε 
προπληρωθεῖ ἡ αἴθουσα! Εἴπαµε, παγ-

κόσµια δηµοκρατία καί ἰσηγορία...


