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στην συχνά στεγνή και 
άψυχη ζωή µας, σκέφτοµαι 

πως το σύνθηµα «Ψυχή 
Βαθιά» µπορεί να είναι 

ευχή, χαιρετισµός, η καίρια 
κουβέντα που θα εµπνέει

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

 Ἀντιφωνητὴς

Μίκης Θεοδωράκης
   Διαβάζοντας τήν πρόσφατη 
συνέντευξη τοῦ Μίκη Θεοδωράκη 
(στόν Ν. Νικόλιζα, «Ἐπίκαιρα», 30/10 
– 5/11/09) νιώθεις ὅτι δέν σοῦ µένει 
τίποτε νά πεῖς καί νά προσθέσεις. Τήν 
παραθέτουµε µερικῶς ἐπιδοκιµάζον-
τας καθολικῶς κάθε λέξη τοῦ 
τελευταίου µεγάλου Ἕλληνα καί 
ἐπισηµαίνοντας µόνον ἕνα σηµεῖο: 
Τήν κίνηση τῶν ἐρωτήσεων τοῦ 
δηµοσιογράφου σέ κόσµο ἀσύµβατο 
µέ ἐκεῖνον τῶν ἀπαντήσεων. Τί 
αἰσιοδοξία νά σοῦ µείνει µετά... 

- Κύριε Θεοδωράκη, είστε πλέον ένα 
πρόσωπο που η ιστορία έχει «µιλήσει» 
για εσάς. Νιώθετε δικαιωµένος από 
την Ελλάδα, από τους Έλληνες 
τόσο για όσα εσείς έχετε προσφέρει 
στη µουσική, στους αγώνες για την 
δηµοκρατία µας, στην πολιτική; 
- Τα συναισθήµατά µου είναι ανάµεικτα. 
Μιλάω πάντα σε προσωπικό επίπεδο. 
Νοιώθω οπωσδήποτε ικανοποίηση, 
όµως ταυτόχρονα και µια µεγάλη 

πίκρα, γιατί οι προσπάθειές της γενιάς 
µου έµειναν τελικά ανεκπλήρωτες. Η 
διαπίστωση ότι ο Λαός µας άλλαξε, 
αποτελεί µια µεγάλη τραγωδία. Δεν 
είµαστε πια οι ίδιοι. Οι αρετές που µας 
έδιναν κάποτε φτερά, δεν υπάρχουν 
πια. Η γενικευµένη διαφθορά – ψυχι- 
κή, ηθική, µορφωτική - µας έχει δια-
βρώσει στην πιο κρίσιµη στιγµή της 
ανθρωπότητας. Το άµεσο µέλλον µε 
τροµάζει. (...)

- Τις πολιτικές αλλαγές µε τη νέα 
κυβέρνηση, πώς τις βλέπετε; 
- Δεν αµφισβητώ το δικαίωµα στην 
ελπίδα και στην προσπάθεια για το 
καλλίτερο. Όµως ο Λαός παραµένει ο 
ίδιος κι ο καθένας θα εξακολουθεί να 
κρίνει σύµφωνα µε το στενό προσωπικό 
του συµφέρον. Διαπιστώνω όµως 
ότι ο δρόµος που οδηγεί στην έξοδο 
απ’ την κρίση χρειάζεται αίσθηµα 
συνολικής υπευθυνότητας, που 
οδηγεί νοµοτελειακά στην ανάγκη 
αυτοσυγκράτησης και θυσιών για το 
γενικό καλό. Εδώ στο σηµείο αυτό 
βλέπω τις µεγάλες δυσκολίες που θα 
συναντήσει η νέα κυβέρνηση, γιατί δεν 

περιµένω να υπάρξει από πουθενά 
αίσθηµα ευθύνης και προσφοράς. Κι 
αυτό γιατί νοµίζω ότι η διάβρωση είναι 
βαθειά και εκτεταµένη. 

- Η νέα κυβέρνηση έχει πιο µικρό και 
ευέλικτο σχήµα, φαίνεται πως είναι 
πιο κοντά στην ευαισθητοποίηση των 
πολιτών για το περιβάλλον, πιο κοντά 
στα προβλήµατα της κοινωνίας. 
Ήταν τόσο δύσκολα θέµατα για να 
µπορέσει να πιάσει τον παλµό του 
κόσµου η προηγούµενη κυβέρνηση; 
- Μπορεί οι Έλληνες να ψήφισαν 
διαφορετικά αλλά στην ουσία 
παραµένουν οι ίδιοι. Κι αυτό θα φανεί 
σύντοµα. Τον ίδιο Λαό που κυβερνούσαν 
χτες οι µεν θα κυβερνήσουν στο 
µέλλον και οι δε. Θέλω να πω ότι τον 
κύριο ρόλο για να πάµε µπροστά, να 
µείνουµε στάσιµοι ή να πάµε πίσω, 
τον παίζει η γενικευµένη νοοτροπία 
που εκπορεύεται από το Σύστηµα 
και διαχέεται παντού. Αν θα έπρεπε 
να αποκτήσουµε µια νέα σηµαία αντί 
για σταυρό θα πρέπει να βάλουµε το 
φακελάκι και τη µίζα. Χιαστί. 
- Φαίνεται πως οι νέοι πήραν τα 

ηνία της πολιτικής στα χέρια τους. 
Εσείς ανέκαθεν πιστεύατε πως η 
εξουσία ανήκει στους νέους. Υπάρχει 
διαφορά ιδεολογικής και πολιτικής 
σκέψης ανάµεσα στους σηµερινούς 
νέους και εκείνους που πάλευαν 
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και 
τα ιδανικά τους, τις περασµένες 
δεκαετίες; 
- Στο µοναδικό που εξακολουθώ να 
πιστεύω και να ελπίζω είναι οι νέες 
γενιές. Και έχω την αυταπάτη ίσως, 
ότι από καιρό υπάρχουν θετικές 
ζυµώσεις µε στόχο την ανακάλυψη-
αποκάλυψη της αληθινής Ελλάδας 
και του πραγµατικού Λαού, απ’ την 
πλευρά όλο και περισσότερων νέων. 
Δεν βλέπω όµως από πού βγάλατε το 
συµπέρασµα ότι «πήραν τα ηνία της 
πολιτικής στα χέρια τους». Επειδή 
υπάρχουν ορισµένα νέα πρόσωπα στην 
Κυβέρνηση; Αυτό είναι οπωσδήποτε 
θετικό, όµως δεν συνιστά την αλλαγή 
που νοµίζετε. Γιατί η αληθινή Εξουσία 
εξακολουθεί και θα εξακολουθεί να 
βρίσκεται σε περιοχές απλησίαστες 
για τον λαό και προπαντός για τους 
νέους.                   Συνέχεια στή σελ. 2

Μιά µεγάλη ἑλληνική ταινία γιά τή χειρό-
τερη στιγµή τῆς πατρίδας µας. Στά 60 χρό-
νια µετά τόν Ἐµφύλιο σπαραγµό νοµίζω 
πώς εἴµαστε ἕτοιµοι νά δεχθοῦµε τό µήνυµα 
τοῦ Παντελῆ Βούλγαρη. νά δοῦµε θετικά 
τήν ὑπαρξιακή του προσέγγιση στό δρᾶµα 
τοῦ λαοῦ µας καί νά δικαιολογήσουµε τήν 
ἀποσιώπηση τῶν αἱµοσταγῶν ἰδεολογιῶν. 
Δέν ἄρεσε, λέει, πού µόνους κακούς δείχνει 
τούς ξένους. Προφανῶς οἱ γκρινιάρηδες 
δέν ἔχουν χορτάσει χολή, θέλουν κι ἄλλες 
γιορτές µίσους ἤ αὐτοδικαίωσης. Ἐµεῖς 
πάντως γράψαµε ὅπου δεῖ τίς κριτικές τῶν 
κακιασµένων σινεγραφίδων, χαρήκαµε τήν 
ταινία ὡς εἰκόνα, µουσική καί µήνυµα, καί 

τή συστήνουµε σέ κάθε µας συνέλληνα!

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ ΣΤΗ 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἡ προσπάθειά µας γιά δηµοσιοποίηση τοῦ προβλήµατος 
µέ τό τουρκικό Προξενεῖο Κοµοτηνῆς καί γιά ἔνταξή 
του στήν ἀτζέντα τοῦ δηµοσίου διαλόγου, ἔφερε πρό 
ἡµερῶν ἕνα ἀναπάντεχα σηµαντικό καρπό: Ὁ βουλευτής 
τοῦ ΛΑΟΣ Ἠλίας Πολατίδης κατέθεσε ἐρώτηµα πρός 
τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν γιά τό θέµα, υἱοθετώντας 
σχεδόν αὐτολεξεί τή σχετική µας ἐπιχειρηµατολογία! 
Ἐρωτηθείς (ἀπό τόν ∆. Κολιό τοῦ Maximum FM) γιά τό 
θέµα, ὁ Σερραῖος βουλευτής δήλωσε ὅτι δέν χρειάστηκε 
κἄν νά ἔρθει σέ ἐπαφή µαζί µας µά πεπεισµένος ἀπό 
τά κείµενά µας τά παρέθεσε στήν ἐρώτησή του, ὅπου 
ἔγραφε: «...Ἡ ἀπροκάλυπτα ἀντεθνική καί ὑποθάλπουσα 
ἐξεγέρσεις ἐναντίον τῆς ἐννόµου καί πολιτειακῆς τάξεως 
δραστηριότητα ἔχει ὑποχρεώσει πλῆθος ἀγανακτισµένων 
πολιτῶν τοῦ ν. Ροδόπης µά καί γενικώτερα τῆς µείζονος 
περιφερείας Θράκης, νά δηµιουργήσουν πρωτοβουλία πολι-
τῶν µέ τήν ἐπωνυµία “Προξενείο–ΣΤΟΠ”...» Καί ρωτᾶ:
«1. Είναι εἰς γνώσιν τοῦ Ὑπουργείου καί τῆς ἑλληνικῆς 
κυβερνήσεως ἡ ἀνωτέρω ἀνθελληνική πολιτική πού ἀσκεῖ 
τό τουρκικό κράτος µέσω τοῦ Προξενείου τῆς Κοµοτηνῆς;
2. Εἶναι εἰς γνώσιν τοῦ Ὑπουργείου καί τῆς ἑλληνικῆς 
κυβερνήσεως τά δηµιουργούµενα ἐθνικά καί κοινωνικά 
προβλήµατα τῶν κατοίκων τῆς Θράκης (Χριστιανῶν καί 
Μουσουλµάνων) ἀπό τήν δράσι τοῦ Προξενείου; 
3. Εἶναι εἰς γνώσιν τοῦ Ὑπουργείου καί τῆς ἑλληνικῆς 
κυβερνήσεως ἡ ἀνωτέρω πρωτοβουλία πολιτῶν γιά τήν 
κατάργησι τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου τῆς Κοµοτηνῆς;
4. Εἶναι στίς προθέσεις τῆς κυβερνήσεως, κατόπιν ὅλων 
αὐτῶν, ἡ κατάργησι τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου τῆς 
Κοµοτηνῆς µέ ταυτόχρονη κατάργησι τοῦ ὁµολόγου 
ἑλληνικοῦ στήν Σµύρνη, τό ὁποῖο ὡς γνωστόν δέν ἔχει 
οὐσιαστικό λόγο ὑπάρξεως;»   
Εὐχαριστοῦµε τούς δύο βουλευτές (ὑπογράφει κι ὁ Κ. 
Βελόπουλος) γιά τή µεταφορά τοῦ θέµατος στή Βουλή 
καί ἀναµένοντας τήν ἀπάντηση, φυσικά, συνεχίζουµε. 

ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ!

Το αγαπημένο παιδί του Λευκού Οίκου, της Λέσχης 
Μπίλντενμπεργκ και άλλων ...εσχάτων αδελφών μας, 
ξαναχτύπησε! Ο λόγος για τον Οικουμενι(στι)κό 
Πατριάρχη (σας) Βαρθολομαίο, που μετά τη νέα 
συνάντησή του στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό 
Πρόεδρο (έχω την αίσθηση ότι τόσο συχνά δεν βλέπει 
τον Ομπάμα ούτε η…Χίλαρυ!), έκανε κι ένα ταξιδάκι 
ώς τη Νέα Υόρκη, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου στην 
«Park East Synagogue», τουτέστιν τη μεγαλύτερη 
εβραϊκή συναγωγή της πόλης! Όπως είπε μάλιστα από 
του βήματος της συναγωγής (την οποία χαρακτήρισε 
blessed, «ευλογημένη»), η παρουσία του εκεί δεν ήταν 
τυπική, αλλά ουσιαστική και ήρθε στα ίχνη της περσινής 
επίσκεψης της «αγιότητάς» του, του διαδόχου του 
Αποστόλου Πέτρου και Πάπα Ρώμης Βενέδικτου. Είπε 
και πολλά ακόμη άκρως ενδιαφέροντα περί Γιαχβέδων, 
Ολοκαυτωμάτων, κλπ. (δείτε το μεταφρασμένο βίντεο 
στο http://www.schizas.com/site3/el/o-oikoymenikos-
patriarhis-vartholomaios-se-evra%CE%AAki-synagogi-
tis-n.yorkis-animera-tin-28i-oktovrioy-2009.html). 
Τι να πούμε; Αν ο κατήφορος μετατραπεί σε ελεύθερη 
πτώση, δεν υπάρχει πλέον γυρισμός!                        Ν.Δ.



Συνέχεια από τή σελ. 1

- Αλήθεια ποια «βλέπετε» εσείς ως 
λάθη του κ. Καραµανλή που του 
στέρησαν την εξουσία; 
- Λάθη έκανε οπωσδήποτε ο 
Καραµανλής, όπως κάνουν όλοι. 
Όµως η δική µου άποψη είναι ότι µέσα 
στον σηµερινό συσχετισµό δυνάµεων 
είναι πρακτικά αδύνατο να σταθεί µια 
κυβέρνηση της δεξιάς. Γιατί για µένα 
µια εκλογική πλειοψηφία δεν µου λέει 
τίποτα, µιας και η πραγµατική δύναµη 
βρίσκεται αλλού. Πρώτον στο γεγονός 
ότι στην ουσία η πραγµατική λαϊκή 
πλειοψηφία βρίσκεται στο σύνολο 
των δυνάµεων της Κεντροαριστεράς 
(ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ) και δεύτερον 
ότι αυτή η πραγµατική πλειοψηφία 
(και προ παντός το ΠΑΣΟΚ) ελέγχει 
κατά 80-90% τα µεγάλα φρούρια 
της πραγµατικής εξουσίας. Δηλαδή 
την ΓΕΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ, τις ΔΕΚΟ, 
το «βαθύ κράτος» (πάνω από το 70% 
οι υπάλληλοι είναι Πασόκοι) και τα 
µεγάλα θωρηκτά, δηλαδή το σύνολο 
σχεδόν του Ηµερήσιου Τύπου και 
των µεγάλων Καναλιών, δηλαδή των 
µέςων που διαµορφώνουν κατά το 
δοκούν (τα καλά και συµφέροντα) 
την κοινή γνώµη. Κάποτε, όταν 
ήµουν βουλευτής, έλεγα ότι αν µου 
δώσουν για 3-4 µήνες το Συγκρότηµα 
Λαµπράκη, µπορεί να γίνω … Πρωθυ-
πουργός. Αστείο; Και όµως αληθινό. 
Επί πλέον ο Καραµανλής δεν υπάκουσε 
– όπως κάνουν όλοι οι Ευρωπαίοι 
ηγέτες - στην σαφή εντολή των ΗΠΑ. 
Δηλαδή «ΟΧΙ οικονοµικές και άλλες 
σχέσεις µε Ρωσία και Κίνα». Κι ακόµα 
τόλµησε να πει ΟΧΙ κατάµουτρα στον 
µεγάλο µας Βεζύρη, τον Μπους, στο 
Βουκουρέστι. Και ίσως αυτό να ήταν 
και το πιο µεγάλο και µοιραίο του 
«λάθος». Λίγο πριν τις εκλογές του 
2007 και τις φωτιές που συνέπεσαν 
τότε, µια µεγάλη ηµερήσια εφηµερίδα 
προειδοποιούσε τον ελληνικό λαό µε 
λίγα λόγια στην πρώτη σελίδα και 
σε ειδικό πλαίσιο ότι θα πρέπει να 
είµαστε πολύ προσεκτικοί, ειδεµή 
µας περίµεναν πολλά και διάφορα. 
Σηµειωτέον ότι λίγο πιο πριν είχαν 
υπογραφεί οι συµφωνίες µεταξύ 
Καραµανλή και Πούτιν για τον 
αγωγό. «Θεέ µου», είπα µέσα µου, 
«όχι πια άλλες συµφορές. Αν είναι 
έτσι, ας πάνε στο διάβολο και ο 
αγωγός και η COSCO». Και θυµήθηκα 
τον µακαρίτη ΓΑΒ (Γεώργιο Αγγέλου 
Βλάχο) της τότε «Καθηµερινής», που 
στις βενιζελικές «µεγαλοµανίες» 
απαντούσε εκφράζοντας τους 
«συνετούς» και «υπάκουους» µε το 
περίφηµο άρθρο «θέλοµεν την Ελλάδα 
… µικράν και έντιµον». Έτσι και τώρα 
πρέπει να πω, ότι όχι µόνο φοβήθηκα 
αλλά τροµοκρατήθηκα. Και πράγµατι 
σε πολύ λίγο διάστηµα είδαµε τις 
φλεγόµενες κουκουνάρες της Ηλείας 
να εκτοξεύονται σαν πύραυλοι και να 
καίνε τις κορυφές του … Ταϋγετου! 
Τέτοιο θέαµα, είπα µέσα µου, µόνο 
µια δύναµη δαιµονική µπορεί να 
προκαλέσει και ευχήθηκα µπροστά 
σ’ αυτό το εκβιαστικό δίληµµα να 
στείλει ο λαός τον Καραµανλή στο 
σπίτι του, για να .. γλιτώσουµε! Και 
να που συνέβη τελικά αυτό. Κι έτσι … 
ανέπνευσα! Όπως … ανέπνευσε µαζί 
µου και το 80% του ελληνικού λαού! 

- Βλέπετε να αλλάζει το πολιτικό 

σκηνικό στην Ελλάδα, µετά το 
«πολιτικό τέλος» κορυφαίων πρώην 
υπουργών και βουλευτών από τα 
κόµµατα; Ας πούµε έφυγε Σουφλιάς, 
Πετραλιά, Σηµίτης, Αλογοσκούφης 
και πολλοί ακόµα. Τι σηµατοδοτεί 
αυτό; 
- Αυτό γινότανε πάντοτε. Κάποιοι 
φεύγανε, κάποιοι έρχονταν. Γνωρίζετε 
ασφαλώς τα βάθη της θάλασσας, 
καθώς και τις συνήθειες των ψαριών 
που τα κατοικούν. Μια βαθειά θάλασ-  
σα είναι και η διαστρωµάτωση της 
εξουσίας, όπου υπουργοί κλπ είναι τα 
λεγόµενα αφρόψαρα, ενώ οι καρχα- 
ρίες και άλλα αρπαχτικά καραδοκούν 
στα βάθη, απ’ όπου επισηµαίνουν 
καλλίτερα τα θύµατά τους. 

- Στον τοµέα του πολιτισµού, ποια 
λάθη θα χρεώνατε σε όλες τις 
κυβερνήσεις που πέρασαν από τι 
αρχές του ΄90 µέχρι και τις µέρες 
µας; Με µια µικρή εξαίρεση φυσικά 
της περιόδου Μελίνας  Μερκούρη… 
- Τον Πολιτισµό τον κάνουν οι 
άνθρωποι του Πολιτισµού, των 
οποίων τα έργα τα αποδέχεται ο Λαός 
ανάλογα µε την αξία τους. Όσο πιο 
πολλά και καλά έργα γίνονται και όσο 
υπάρχουν οι συνθήκες να πάνε στον 
Λαό, τόσο αναπτύσσεται ο Πολιτισµός 
σε µια χώρα. Ο ρόλος του Υπουργείου 
Πολιτισµού είναι να ενθαρρύνει µε 
κάθε µέσον το σύνολο των ανθρώπων 
του Πολιτισµού απ’ τη µια µεριά κι 
από την άλλη να βοηθά µε υποδοµές 
και ενισχύσεις, ώστε τα έργα αυτά να 
πάνε σε όσο το δυνατόν περισσότερους 
ανθρώπους. Υπάρχει φυσικά και η 
εγχώρια όσο και η διεθνής κληρονοµιά 
των πολιτιστικών έργων. Και γι’ αυτά 
θα πρέπει να πάνε όσο γίνεται πιο 
βαθειά και πλατειά µέσα στον Λαό.             
Για όλα αυτά δεν υπήρξε και δεν 
υπάρχει συνολικά κρατική γνωστή 
άποψη ή εκτίµηση και εποµένως δεν 
βρέθηκαν ακόµα τα µέσα, οι µέθοδοι 
ώστε να µπορέσουµε να πούµε ότι 
υπήρξε Υπουργείο Πολιτισµού που 
να ασχοληθεί ουσιαστικά µε τον 
Πολιτισµό. Ούτε φυσικά και στην 
εποχή της µυθικής Μελίνας. 

- Τον προηγούµενο Δεκέµβριο 
είδαµε µια εξέγερση των νέων 
ανθρώπων κατά της βίας, κατά 
της στηλίτευσης των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων. Φοβάστε πως µπορεί 
να επαναληφθεί κάτι παρόµοιο, 
τώρα που η Ελλάδα είναι µέσα 
στον κυκεώνα της οικονοµικής 
κρίσης; Μήπως τα ιδανικά και τα 
πρότυπα των νέων ανθρώπων είναι 
πλέον «καθη-  µερινής τηλεοπτικής 

κατανάλωσης»; 
- Δεν συµφωνώ µε τις διάφορες 
εκτιµήσεις σχετικά µε τον Δεκέµβρη. 
Στο κάτω-κάτω αν υπήρχε ένα 
ουσιαστικό ιδεολογικό κίνηµα, 
γιατί και πώς δεν είχε συνέχεια. 
Καταλαβαίνω την ψυχολογία των 
παιδιών που διψούν για πρόοδο και για 
προοπτική. Νοµίζω όµως ότι ορισµένοι 
εκµεταλλεύτηκαν αυτή την ανάγκη, 
δίχως να την βάλουν µέσα σε ένα 
κανάλι που να οδηγεί τους νέους σε 
µια σφαιρική και υπεύθυνη θεώρηση, 
που να εξηγεί τα πραγµατικά αίτια 
της κρίσης, οδηγώντας σε ρεαλιστικές 
λύσεις. Μείνανε στο σύνθηµα και την 
αντίδραση για την αντίδραση. Το πόσο 
επιφανειακό και ανοργάνωτο υπήρξε 
αυτό το κίνηµα φαίνεται από το 
γεγονός ότι δεν είχε ούτε τη θέληση 
ούτε τη δύναµη να κόψει τα χέρια των 
προβοκατόρων που καταστρέψανε το 
κέντρο της Αθήνας. 
Υπήρξα Πρόεδρος του µεγαλύτερου 
κινήµατος, της Ελληνικής Νεολαίας 
των Λαµπράκηδων, µε χιλιάδες συγ-
κεντρώσεις, πορείες και δυναµικές 
εκδηλώσεις µέσα σε φοβερά εχθρικές 
συνθήκες, και δεν επιτρέψαµε ποτέ 
στους προβοκάτορες να αλλοιώσουν 
τον χαρακτήρα της πάλης µας. 

- Κάποτε για τους Έλληνες πρότυπο 
ήσασταν εσείς, ο Ελύτης, ο Ρίτσος. 
Σήµερα φτάσαµε να έχουµε πρότυπά 
όσους βγαίνουν από ριάλιτυ ή 
όσους τραγουδούν σε πίστα. Γενικά 
όσους προβάλλει η τηλεόραση. Γιατί 
πιστεύετε πως έπεσε τόσο χαµηλά το 
επίπεδο των νεοελλήνων; 
- Αυτά τα είπαµε. Όµως δεν θα 
πρέπει, νοµίζω, να είµαστε τόσο 
απόλυτοι. (Στο σηµείο αυτό διορθώνω 
τον εαυτό µου). Γι’ αυτό θα επανέλθω 
στο παράδειγµα της θάλασσας, για να 
σας πω ότι πιστεύω ότι όλα αυτά τα 
φτηνά που εκπέµπουν τα κανάλια της 
παρακµής και µπαίνουν στα σπίτια 
µας, είναι κι αυτά αφρόψαρα! 
Δηλαδή στέκονται στην επιφάνεια του 
νερού. Και ποιος γνωρίζει, αλήθεια, 
τι γίνεται στα βάθη της ψυχής του 
λαού; Εγώ τουλάχιστον –αν και 
ζω αποµονωµένος- ποτέ µου δεν 
κατάλαβα ότι έχει αλλάξει η όποια 
γνώµη είχε ο Λαός και ιδιαίτερα η 
νεολαία για µένα και το έργο µου. Και 
πιστεύω πως αυτό συµβαίνει µε τον 
κάθε Ελύτη και τον κάθε Ρίτσο, που 
παραµένουν ζωντανοί και επίκαιροι 
στη µνήµη του Λαού. Του άγνωστου 
Λαού. Όσο για τα ιδανικά 
των νέων ανθρώπων, θεωρώ 
ότι κάποια ασήµαντη µερίδα 
ασχολείται µόνο µε το γελοίο και 
το φτηνό. Ευτυχώς που υπάρχει 
και λειτουργεί αυτή η Κιβωτός 
της συλλογικής µας µνήµης, η 
ελληνική οικογένεια, µέσα στην 
οποία διαπλάθεται ο χαρακτήρας 
και το ήθος των παιδιών µας 
και διαφυλάσσεται η εθνική 
µας µνήµη µε όλες τις πλούσιες 
πνευµατικές και πολιτιστικές 
παραδόσεις. Και αυτή είναι για 
µένα η τελευταία µου ελπίδα, 
η ελληνική οικογένεια, που 
δεν θα επιτρέψει τελικά να 
µονιµοποιηθεί η σηµερινή τραγική 
αλλαγή του λαού µας λόγω της 
γενικευµένης υποκρισίας και 
διαφθοράς… 

- Έχετε ζήσει πιο έντονα από 
τον καθένα όλες τις περιόδους 
της Ελλάδας από το ΄40 και 

µετά, λόγω και της µεγάλης σας 
αντιστασιακής δράσης. Τι κρατάτε 
πιο έντονα σαν κόρη οφθαλµού, 
µέσα στο µυαλό σας από όλα εκείνα 
τα µεγάλα γεγονότα; 
- Την αναγεννητική πνοή της ιστορικής 
περιόδου της Εθνικής µας Αντίστασης, 
µέσα απ’ την οποία γεννήθηκε µια νέα 
Ελλάδα, που προσπαθούν να κρατούν 
θαµµένη πολλές και διάφορες 
σκοτεινές δυνάµεις. Όσο όµως οι 
αξίες που γέννησε αυτή η νεότερη 
εθνική µας αναγέννηση µένουν στο 
περιθώριο της εθνικής µας ζωής, 
τόσο η Ελλάδα θα πηγαίνει απ’ το 
κακό στο χειρότερο. 

- Διάβαζα στην συνέντευξή σας 
στον Γιώργο Λιάνη, ότι κάθε βράδυ 
βλέπετε απέναντί σας µια σκιά, που 
την ερµηνεύετε ως τον θάνατο. 
Εσείς υµνήσατε στα τραγούδια σας 
και τη ζωή αλλά και τον θάνατο. Να 
υποθέσω ότι τον φοβάστε; 
- Ποιος δεν φοβάται τον θάνατο. 
Άλλωστε το αίσθηµα της 
αυτοσυντήρησης είναι το πιο δυνατό 
για τον άνθρωπο. Γιατί η Ζωή είναι 
µια δωρεά, µια ευλογία. Και ποιος 
απ’ όλους µπορεί να αποφύγει το 
αναπόφευκτο ραντεβού του µε τον 
θάνατο; Εγώ ίσως γιατί τον φοβάµαι 
πιο πολύ, προσπάθησα να εξοικειωθώ 
µαζί του µε τα όπλα της φαντασίας, 
της ποίησης και της µουσικής. Θέλω 
να τον φαντάζοµαι µε ανθρώπινη 
µορφή, σαν κάποιο χορευτή Κρητικό 
στα µαύρα ντυµένο µε µαύρα στιβάνια 
και µαύρα κρόσσια. Θέλω να τον κάνω 
φίλο µου, για να µε πάρει όσο γίνεται 
περισσότερο φιλικά και να µε πάει 
στην Κρήτη, κοντά στους προγόνους 
µου, που αναπαύονται αιώνες τώρα 
κάτω από τα Λευκά Όρη. 

.- Τι µήνυµα θα στέλνατε σε όλο 
τον ελληνικό λαό, βάσει της 
οικονοµικοπολιτικής κατάστασης 
που έχει δηµιουργηθεί παγκοσµίως; 
- Θα τους ξαναέλεγα τα λόγια 
του Διονυσίου Σολωµού (ελαφρώς 
παραλλαγµένα): «Κλείστε βαθειά 
στην καρδιά σας την Ελλάδα. Και 
µονάχα τότε θα ανοίξουν για σας και 
τα παιδιά σας διάπλατες  οι πόρτες 
για την Πρόοδο και την Ευτυχία του 
Λαού µας». 
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Μίκης Θεοδωράκης



Τελικά παραδέχθηκε τήν χρεω-
κοπία τῆς πολιτικῆς του καί ἀνα-
κοίνωσε τήν ἀπόσυρσή του ἀπό 
τίς ἑπόµενες προεδρικές ἐκλογές 
στήν Παλαιστίνη. Ὁ λόγος γιά τόν 
Μαχµούντ Ἀµπάς, γιά τά ἄθλια 
πεπραγµένα τοῦ ὁποίου πολλά 
γράψαµε τό τελευταῖο διάστηµα, 
καθώς ἔπαιξε καθαρά ὡς διοίκηση 
Κουΐσλιγκ στή µατωµένη γῆ τῆς 
Παλαιστίνης: Συνεργάστηκε 
µέ τούς Ἰσραηλινούς δυνάστες, 
ἀνακήρυξε ἀντίπαλό του τήν 
Χαµάς, παρέδωσε τήν ἐκπαίδευση 
τῶν Παλαιστινιακῶν δυνάµεων 
Ἀσφαλείας στούς Ἀµερικανούς, 
ἐξευτέλισε τόν ἀγώνα τοῦ λαοῦ 
του παρατείνοντας τίς αὐταπάτες 
περί «εἰρηνευτικῆς διαδικασίας»... 
Καί τώρα ἔρχεται ὑπό τήν πίεση 
τῆς καθολικῆς λαϊκῆς ἀποδο-
κιµασίας (µετά τήν ἐλεεινή του 
στάση στόν ΟΗΕ γιά τό θέµα 
τῆς ἔκθεσης Γκόλντστοουν) νά 
δηλώσει παραίτηση ἐπειδή, λέει, 
«βάλτωσε ἡ διαδικασία αὐτή καί 
ἀπέτυχε ἡ ἐθνική συµφιλίωση»! 

Χωρίς ἴχνος αὐτοκριτικῆς, χωρίς 
νά δίνει καµµία προοπτική, ἤ ἔστω 
ἀπαλλάσσοντας τήν ὕστατη ὥρα 
τόν Παλαιστινιακό λαό ἀπό τίς 
ψευδαισθήσεις περί «λύσης δύο 
κρατῶν», «Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς» 
καί ἄλλων φούµαρων. Γιατί καλά 
νά λέγονται αὐτά στή Δύση ἀπό τά 
κανάλια τῆς Προπαγάνδας πρός 
τούς ἄσχετους χαχόλους, ἀλλά νά 
διακινοῦνται καί στόν τόπο τοῦ 
ἐγκλήµατος, ἔ, αὐτό πάει πολύ! 
Τό περιβάλλον του µιλᾶ καί γιά 
συνολική του παραίτηση, δηλαδή 
ὄχι µόνο ἀπό τίς ἐπερχόµενες 
ἐκλογές ἀλλά καί ἀπό τή Φατάχ. 
Νά µιλήσουµε γιά θετική ἐξέλιξη; 
Ἄς δοῦµε πρῶτα ὅτι δέν πρόκειται 
γιά ἑλιγµό...

Συμβαίνουν εις Παρισίους
Στις 2/11/09 διαβάσαμε την κάτωθι είδηση των ειδησεογραφικών πρακτορείων:
   «Ξεκινά στη Γαλλία ο μεγάλος προβληματισμός γύρω από την έννοια της εθνικής 
ταυτότητας, τι σημαίνει δηλαδή για τους Γάλλους «το να είσαι Γάλλος». Τον προβληματισμό 
αυτό έθεσε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης ο Γάλλος πρόεδρος, Νικολά Σαρκοζί, 
δια στόματος Ερικ Μπεσόν, υπουργού Μετανάστευσης, ο οποίος παραιτήθηκε τον 
Φεβρουάριο του 2007 από το Σοσιαλιστικό Κόμμα και προσχώρησε στη δεξιά, για να 
συμβάλει στην εκλογική εκστρατεία του Νικολά Σαρκοζί.  (...) Οι έννοιες - «κλειδιά» που 
θα τεθούν- μεταξύ άλλων- υπό ανάλυση, είναι ο «κοσμικός χαρακτήρας» της Γαλλικής 
Δημοκρατίας με τον πλήρη διαχωρισμό κράτους και θρησκείας, η γαλλική γλώσσα και 
τα σύμβολα: η σημαία και ο εθνικός ύμνος, γνωστός ως «Μαρσεγιέζ». Σε μία πρώτη 
σφυγμομέτρηση που έκανε η κυριακάτικη «Λε Παριζιέν», η πλειοψηφία των Γάλλων, σε 
ποσοστό 60%, βλέπει θετικά την οργάνωση μίας τέτοιας συζήτησης. Στο πλαίσιο της ίδιας 
σφυγμομέτρησης, το 80% θεωρεί τη γαλλική γλώσσα ως «πολύ σημαντική» συνιστώσα 
της εθνικής ταυτότητας, το 63% έχει την ίδια αντίληψη για την τρίχρωμη γαλλική σημαία, 
ενώ μόλις το 50% θεωρεί «πολύ σημαντικό» τον εθνικό ύμνο, για τον οποίο πολλοί ζητούν 
αλλαγή ορισμένων στροφών. (...) Όπως θυμίζει και η «Λε Παριζιέν», το θέμα της εθνικής 
ταυτότητας ήταν το θέμα-«φάρος» του Νικολά Σαρκοζί το 2007, στις εκλογές για την 
Προεδρία. Τότε είχε υποσχεθεί τη δημιουργία υπουργείου Εθνικής Ταυτότητας, λέγοντας 
ότι δεν ήθελε να αφήσει στην ακροδεξιά του Λεπέν «το μονοπώλιο του έθνους». Κέρδισε 
συρρικνώνοντας τον Λεπέν στο 10,5% και δημιούργησε το υπουργείο Εθνικής Ταυτότητας, 
που είχε υποσχεθεί, με το που ήρθε στην εξουσία. Πολλοί είναι επίσης, αυτοί που εκφράζουν 
επιφυλάξεις. Θεωρούν ως ενδεικτικό στοιχείο το γεγονός ότι ο Ερικ Μπεσόν ανήγγειλε 
την απόφαση για την εθνική ταυτότητα αμέσως μετά την αποπομπή και τον εξαναγκαστικό 
επαναπατρισμό τριών Αφγανών. Η έννοια της γης, ως καθοριστική συνιστώσα ενός έθνους, 
δέχεται πολλές αντιδράσεις, και χαρακτηρίζεται ως «στενά παραδοσιακή έννοια». Την 
έννοια της γης σε σχέση με την εθνική ταυτότητα, έφερε στην επιφάνεια ο Γάλλος πρόεδρος 
Νικολά Σαρκοζί κατά την τελευταία ομιλία του στους γεωργούς. «Η Γαλλία», είπε, «έχει 
έναν σαρκικό δεσμό με τη γεωργία της και τολμώ τη λέξη, με τη γη της. Η Γαλλία έχει τη 
δική της ιδιαίτερη ταυτότητα και η γη είναι μέρος αυτής της εθνικής γαλλικής ταυτότητας». 
«Δεν καταλαβαίνω», πρόσθεσε ο πρόεδρος «ότι είναι δυνατόν να διστάζουμε στο να 
χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις». Ανάμεσα στις αντιδράσεις γύρω από τον συσχετισμό 
εθνικής ταυτότητας και γης αλλά και για τη διοργάνωση της όλης συζήτησης, άμεση ήταν 
η αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού Αλαίν Ζυπέ στην προσωπική του ιστοσελίδα. Με 
τίτλο «Τι είναι Έθνος», χαρακτήρισε ως «μη χρήσιμη» μία τέτοια συζήτηση.» 

Πομάκικη μουσική παράδοση 
Ο συνθέτης Γιώργος Μανάκας στην «E» (3/11/09) για την πομάκικη μουσική:    
    «Το ακούσατε ή όχι;» Είναι η ελληνική μετάφραση του τίτλου («Ζachuli li ste i li ne?») 
ενός από τα πιο μελωδικά παραδοσιακά τραγούδια που έχω ακούσει. Η ιδιαιτερότητα 
του συγκεκριμένου τραγουδιού δεν είναι άλλη από το ότι ανήκει στη μουσική παράδοση 
των αυτόχθονων κατοίκων της οροσειράς της Ροδόπης, των Πομάκων. Αυτό και άλλα 
δεκαεφτά πομακικά, εξίσου μελωδικά με το πρώτο, τραγούδια περιλαμβάνονται στο 
νέο μουσικό cd «Σπάνιες μουσικές καταγραφές στα Πομακοχώρια της Ξάνθης», που 
κυκλοφόρησε πρόσφατα από το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης.
    Το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης ηχογράφησης εστιάζεται, κατά τη γνώμη μου, σε δύο 
σημεία: Από τη μια στην ανάδειξη μιας λησμονημένης και σε πολλά «παρεξηγημένης» 
πολιτιστικής παράδοσης, εκείνης των Πομάκων, από την άλλη στην απόδειξη ότι ο 
μουσικός πολιτισμός της συγκεκριμένης φυλής παραμένει ένας από τους δεκτικότερους σε 
περιβαλλοντικές επιρροές λαϊκούς μουσικούς πολιτισμούς, που συναντούμε στα  Βαλκάνια. 
Είναι, άλλωστε, γνωστό ότι τόσο η πομακική μουσική όσο και η πομακική γλώσσα 
καθυστέρησαν να (αυτο)προβληθούν. Μορφολογικά, στην πομακική μουσική εκδηλώνεται 
πολύ έντονα η χρήση του «επαναλαμβανόμενου μοτίβου», ενώ κυριαρχούν οι βοκαλισμοί, 
δικαιολογώντας με αυτό τον τρόπο τον φωνητικό κυρίως χαρακτήρα της. Επιπροσθέτως, 
είναι άξιες προσοχής οι σλαβικές επιδράσεις που υπέστησαν οι φθογγικοί καλλωπισμοί 
των πομακικών τραγουδιών. Η θεματολογία, τέλος, των πομακικών τραγουδιών, όπως 
διαπιστώνει κανείς τουλάχιστον από την ανάγνωση των στίχων τους, είναι κοινωνικού και 
ερωτικού περιεχομένου, με πηγαίο λυρισμό, σε συνδυασμό με τη συστηματική αξιοποίηση 
λαϊκών μύθων και στιχομυθιών. Μια πραγματικά αξιόλογη μουσική παραγωγή για την 
παράδοση ενός «άγνωστου» πληθυσμού της ελληνικής επικράτειας.

Πράσινη διακυβέρνηση
Ο καθ. Γιάννης Πανούσης στην «Ελευθεροτυπία» (2/11/09) για τη νέα διακυβέρνηση:
   «Καταστρέψαμε τη χώρα με πρωτοστατούντες τους πολιτικούς και παρακοιμώμενους. 
Καταστρέψαμε την έννοια της πολιτικής με συμπαιγνία διαπλοκής και πελατειακής 
κοινωνίας. Καλά θα ‘ναι να μην καταστρέψουμε και τις λέξεις, δηλαδή το περιεχόμενο 
των όρων. (...) Δεν αμφισβητώ την αξιοσύνη των όποιων επελέγησαν. Αμφισβητώ όμως 
την «ανοιχτοσύνη» του συστήματος να επιλέγει γενικούς γραμματείς (δηλαδή πολιτικά 
πρόσωπα) οι οποίοι βρίσκονται σε πολιτική, κομματική ή επιστημονική αντίθεση με το 
κυβερνών κόμμα ή τον αρμόδιο υπουργό. Αν ήθελαν να πάρουν «τον καλύτερο από τους 
δικούς τους» γιατί δεν έκαναν μια εσωτερική συνέντευξη κι ας διόριζαν αυτόν που ήταν 
περισσότερο συμβατός. Κανείς δεν θα τους κατηγορούσε. Τώρα όμως η παθολογία των 
30.000 Ελλήνων που ήθελαν «να γίνουν βασιλείς» και οι γκρίζες σκοπιμότητες των τελικών 
κρίσεων θα έχουν σοβαρά τραυματίσει την έννοια και το περιεχόμενο της αξιοκρατίας 
(και τη δια-στροφή της σε ενδο-αξιο-κατασκευαστική επιχείρηση). 
   Η χώρα είχε επείγουσα ανάγκη για αλλαγή. Η καταθλιπτική διακυβέρνηση της Ν.Δ. 
έπρεπε να αντικατασταθεί με μια ελπιδοφόρα νέα αντίληψη. Κι αυτό έγινε πανηγυρικά 
στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου. Από εκεί όμως μέχρι τη συνεχιζόμενη κι εκνευριστική 
«αγιοποίηση» των νέων κυβερνητών υπάρχει απόσταση σύνεσης για τους πολιτές 
και δεοντολογίας για τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Δεν κάνει καλό ούτε στην 
ενημέρωση ούτε στους ίδιους τους ανθρώπους των ΜΜΕ να παρουσιάζονται (κυρίως στα 
δελτία ειδήσεων) ως εκπρόσωποι κομμάτων, αυλών ή αρχηγών. Σε λίγο σε κάθε δήλωση 
ή συνέντευξη υπουργού οι δημοσιογράφοι θα βάζουν και «χειροκροτήματα κονσέρβα» 
(κατά το σύστημα των αμερικανικών κωμωδιών). (...) Έλεος (έστω μιντιακό)!»
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Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς

ΟΥΓΚΑΝΤΑ & ΙΡΑΚ

Νέος, γενναῖος κόσµος

Κάποτε τά πράγµατα ἦταν ξεκάθα-
ρα. Ἡ µία χώρα κήρυττε τόν πόλεµο 
στήν ἄλλη, κι ἄν τήν κατακτοῦσε 
τήν διοικοῦσε µέ στρατό Κατοχῆς, 
ὁ ὁποῖος συγκέντρωνε τό µῖσος καί 
τίς ἀντιδράσεις τῶν κατακτηµένων. 

Σήµερα τά πράγµατα ἔχουν 
ἀλλάξει. Οἱ ΗΠΑνθρωποι µπῆκαν 
στό Ἰράκ χωρίς νά κηρύξουν κανέ-
ναν πόλεµο, χρησιµοποίησαν τίς 
πρόστυχες δικαιολογίες πού ὅλοι 
γνωρίζουµε καί παραµένουν ἐκεῖ 
ἐν µέρει αὐτοπροσώπως κι ἐν µέρει 
δι’ ἀντιπροσώπων. Μία τέτοια 
ἀντιπροσώπευση στόν τοµέα τῆς 
«ἀσφάλειας» εἶναι καί οἱ ἰδιωτικές 
ἑταιρεῖες πού ἀπασχολοῦν βασικά µή 
Ἀµερικανούς. Εἶναι χαρακτηριστικό 
τό παράδειγµα τῶν Οὐγκαντέζων 
τῆς ἑταιρείας Watertight Security 
Services.
Ἡ ἀφρικανική αὐτή ἑταιρεία 

ἐκπαιδεύει καί στέλνει ἀπό τήν 
Οὐγκάντα στό Ἰράκ προσωπικό ἤδη 
ἀπό τό 2007. Μέχρι στιγµῆς ἔχει 
ἀπασχολήσει ἐκεῖ 10.000 ἄτοµα, 
τά ὁποῖα πρίν στρατολογηθοῦν 
«ἐλέγχονται» πρῶτα ὡς πρός τό 
τυχόν ἐγκληµατικό παρελθόν τους 
καί τήν κατάσταση τῆς ὑγείας τους. 
Οἱ ἀµοιβές τους ἦταν µέχρι τώρα 
γύρω στά 1000 εὐρώ, ἕνα ποσό πολύ 

µεγάλο γιά τά δεδοµένα 
τῆς Οὐγκάντας καί πολλοί 
γύρισαν µέ χρήµατα µέ τά 
ὁποῖα ἔκαναν περιουσία 
στήν πατρίδα τους (ἄν 
βέβαια ἦταν σέ κείνους πού 
πληρωνόντουσαν κανονικά). 
Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι 
ὅσοι πᾶνε στό Ἰράκ ὡς 
ἐργάτες παίρνουν µόλις 
400 εὐρώ. Σήµερα ὅµως ὁ 

...ἀνταγωνισµός ἔχει µεγαλώσει, 
µέ µισθοφόρους πού ἔρχονται ἀπό 
ἀκόµη φτωχότερες χῶρες καί 
πληρώνονται µέ 700-1000 εὐρώ τόν 
µήνα. Τώρα µάλιστα ὅλη ἡ πιάτσα 
ἀναµένει τό ἄνοιγµα τῆς ...ἀγορᾶς 
στό Ἀφγανιστάν!
Εἶναι πραγµατικά τροµερό. Κουβα-
λᾶνε φτωχοδιάβολους ἀπό τοῦ διαό-
λου τή µάνα, στίς χῶρες πού ρηµά-
ζουν, γιά νά βγάλουν τή βρώµικη 
δουλειά, µέ µισθούς ...Stage! Καί 
γίνεται καί «πατεῖς µε, πατῶ σε» γιά 
τό ποιός θά πρωτοπαίξει τόν ἄθλιο 
ρόλο τοῦ κατοχικοῦ συνεργάτη! 
Εἴπαµε, παγκοσµιοποίηση... 

Ψευδαισθήσεις τέλος, Ἀµπάς τέλος 

Ἄστεγοι στή γῆ τῆς Ἐπαγγελίας

Ἐπί Μπούς τῆς εἶχε ἀπαγορευτεῖ ἡ 
ἐπίσκεψη στίς ΗΠΑ. Τώρα ἡ Ράκελ 
Ρόλνικ, εἰδική ἐρευνήτρια τοῦ ΟΗΕ 
γιά τό δικαίωµα στή στέγαση, 
ἐπισκέφθηκε 7 ἀµερικανικές πόλεις 
καί ἀνακοίνωσε τά συµπεράσµατά της 
στό Στέητ  Ντηπάρτµεντ (πού θά τῆς 
ἀπαντήσει ἐντός µηνός) καί τό νέο 
ἔτος θά ὑποβάλει τήν ἀναφορά της στό 
Συµβούλιο Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
τοῦ ΟΗΕ. Τό πόρισµά της; Πώς ἡ 
Κυβέρνηση ἀδιαφορεῖ γιά 3.000.000 
ἄστεγους, τή στιγµή πού µπουκώνει 

µέ χρῆµα τράπεζες κι ἐπιχειρήσεις. Τήν 
τραγικότερη κατάσταση συνάντησε 
στίς ρεζέρβες τῶν Ἰνδιάνων στή Νότια 
Ντακότα, µά καί στό Λός Ἄντζελες, 
ὅπου κάθε νύχτα 17.000 ἄνθρωποι 
κοιµοῦνται στόν δρόµο. Μόνο πέρυσι, 
µέ τήν στεγαστική κρίση, 62.400 
ἄνθρωποι τῆς εὐρύτερης περιφέρειας 
πετάχτηκαν ἀπό τά σπίτια τους! Τά 
κοινωνικά ἐπιδόµατα παραµένουν 10 
χρόνια τώρα στά 221 δολάρια, στό 
ἐπίπεδο µισοῦ ἐνοικίου. Κι ὅλα αὐτά σέ 
µιά χώρα πού θά µποροῦσε νά στεγάσει 
τήν ὑφήλιο ὅλη! Ἀντιθέτως, προτιµάει 
- καί ἐπί Ὀµπάµα - νά τή µατώνει... 
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Monde diplomatique 
καί ...«Ἀντιφωνητής»

Ἡ «Monde diplomatique» εἶναι, ὡς 
γνωστόν, ἕνα ἀπό τά πιό ἔγκυρα καί 
ἀξιοδιάβαστα ἔντυπα τοῦ κόσµου, 
πιθανότατα τό κορυφαῖο. Πρίν 
λίγο καιρό λοιπόν, ὁ Σέρζ Χαλιµί 

περιέγραψε ἀπό τίς στῆλες της τήν 
τραγική κατάσταση στήν ὁποία 
ἔχει περιέλθει ὁ Τῦπος διεθνῶς 
(προκειµένου νά µιλήσει καί γιά τήν 
δική του ἐφηµερίδα). Ὄχι βέβαια γιά 
τήν οἰκονοµική κρίση µόνο ἀλλά 
καί (κυρίως) γιά τήν ἀξιοπιστία τῶν 
ΜΜΕ. 
Ἔτσι, ὁ Χαλιµί ἐπισηµαίνει βέβαια 
τήν κρίση πού ἀγγίζει καί τήν δική 
του ἐφηµερίδα (εὐτυχῶς ὄχι σέ 
βαθµό ἀνησυχητικό) ἀλλά κρατᾶ 
ἀποστάσεις ἀπό τίς συνήθεις 
γελοιότητες τοῦ χώρου περί 
«στυλοβάτη τῆς δηµοκρατίας», περί 
«λειτουργήµατος τῆς ἐνηµέρωσης» 
κτλ κτλ. Ἀναφέρει λ.χ. πώς τίποτα 
δέν παθαίνει ἡ δηµοκρατία µέ 
τό κλείσιµο µερικῶν ἐντύπων, 
µάλιστα «οἱ δυνάµεις τῆς ἰδεολογικῆς 
τάξης θά ἔχαναν ὁρισµένα φέουδά 
τους σέ µία τέτοια περίπτωση». Κι 
ἀναφορικά µέ τίς µυθολογίες τῶν 
δηµοσιογράφων περί τό «ἔργο» 
τους ἀντιλέγει σέ ἄψογο ὕφος ὅτι 
«δισεκατοµµύρια ἄνθρωποι στή Γῆ δέν 
ἔχουν καµµία ἀνάγκη, προκειµένου 
νά ὑπερασπιστοῦν τήν ἐργασία τους, 
νά τήν περιβάλλουν µέ ἄλλη ἀρετή 
πέραν τοῦ ὅτι τούς ἐξασφαλίζει ἕναν 
µισθό». 
Ὁ Χαλιµί δέν νοσταλγεῖ καµµία 
παλιότερη ἐποχή. Οὔτε καί πιστεύει 
στή σχέση κερδοφορίας - ἐπιπέδου 
τοῦ Τύπου. Γράφει: «Ἐδῶ καὶ 
µερικὰ χρόνια, ἡ βιοµηχανία τοῦ 
Τύπου βρίσκεται σὲ παρακµή. Ἡ δὲ 
δηµοσιογραφία πάσχει ἀπὸ πολὺ 
παλιότερα. Ἄραγε, ἡ θεµατολογία της 
ἦταν ὄντως πολὺ πιὸ θαυµαστὴ πρὶν 
ἀπὸ 20 χρόνια, ὅταν τὰ περισσότερα 
ἔντυπα ἀποτελοῦσαν σάκους διαφηµί-
σεων καὶ εἰσπρακτικὲς µηχανές; 
Μήπως τότε, ποὺ εἶχαν τόσα µέσα 
στὴ διάθεσή τους καὶ ἐτήσια κέρδη 
τῆς τάξης τοῦ 30%, ἐνίοτε καὶ 35%, 
ἀσκοῦσαν τὴ δηµοσιογραφία µὲ τόλµη, 
δηµιουργικότητα καὶ ἀνεξαρτησία; 
Καὶ στὴ Γαλλία, ἡ κριτικὴ ἐνηµέρωση 
κυριαρχοῦσε, ἄραγε, σὲ πρῶτο 
πλάνο ὅταν οἱ ὅµιλοι Λαγκαρντὲρ 
καὶ Μπουίγκ, µὲ δισεκατοµµύρια στὰ 
χέρια τους, ἔριζαν γιὰ τὸν ἔλεγχο 
τοῦ TF1; Ἢ ὅταν τὰ ἰδιωτικὰ κανάλια, 
καθὼς ἀνταγωνίζονταν µεταξὺ τους 
στὴ χυδαιότητα, πολλαπλασιάζονταν 
ὅπως ὁ ἄρτος στὴν Καινὴ Διαθήκη, 
προσφέροντας µισθοὺς µαχαραγιάδων 
σὲ µία φούχτα δηµοσιογράφων ποὺ 
εἶχαν ἤδη ἀποδείξει ἀποτελεσµατικὰ 
τὴν ὑποταγή τους; (...) Ἂν µία 
µεγάλη µερίδα τῆς κοινῆς γνώµης 
παραµένει ἀδιάφορη ἀπέναντι στὰ 
βάσανα τῶν ΜΜΕ, αὐτὸ ὀφείλεται 
ἐν µέρει στὸ ὅτι ἔχει καταλάβει ἕνα 
πρᾶγµα: ἡ ἔµφαση στὴν «ἐλευθερία 
τῆς ἔκφρασης» χρησιµεύει συχνὰ ὡς 

προκάλυµµα γιὰ τὰ συµφέροντα τῶν 
ἰδιοκτητῶν τῶν µέσων ἐνηµέρωσης». 
Καί παραθέτει τήν ἄποψη τοῦ 
ἀµερικανοῦ πανεπιστηµιακοῦ 
Ρόµπερτ Μακτσέσνι: «Φανταστεῖτε 
ὅτι ἡ κυβέρνηση βγάζει διάταγµα µὲ 
τὸ ὁποῖο ἀπαιτεῖ ἀπότοµη µείωση 
τῶν διεθνῶν θεµάτων στὸν Τῦπο καὶ 
ἐπιβάλλει τὸ κλείσιµο τῶν γραφείων 
τῶν ἀνταποκριτῶν στὸ ἐξωτερικὸ ἢ 
δραστικὴ µείωση στὸ προσωπικὸ καὶ 
τὸν προϋπολογισµό τους. Φανταστεῖτε 
ὅτι ὁ πρόεδρος δίνει ἐντολὴ στὰ ΜΜΕ 
νὰ ἑστιάζουν τὴν προσοχή τους 
στὶς διασηµότητες καὶ τὶς ἀνοησίες 
ἀντὶ νὰ ἐρευνοῦν τὰ σκάνδαλα ποὺ 
σχετίζονται µὲ τὴν ἐκτελεστικὴ 
ἐξουσία. Σὲ µία τέτοια ὑποθετικὴ 
κατάσταση, οἱ ἐπαγγελµατίες τῆς 
δηµοσιογραφίας θὰ εἶχαν κηρύξει 
ἀπεργίες πείνας καὶ ὁλόκληρα 
πανεπιστήµια θὰ ἔµεναν κλειστὰ 
ἐξαιτίας τῶν κινητοποιήσεων. Καὶ 
ὅµως, ὅταν ἔρχονται κάποια ἰδιωτικά, 
σχεδὸν µονοπωλιακά, συµφέροντα 
καὶ ἀποφασίζουν περίπου τὰ ἴδια 
πράγµατα, δὲν καταγράφεται καµµία 
ἀξιοσηµείωτη ἀντίδραση»!
Μέσα στήν γενικευµένη αὐτή 
ἀθλιότητα οἱ ἐξαιρέσεις τύπου 
«Monde diplomatique» εἶναι ἐκτός 
ἐποχῆς. Γιά λίγους, πού µάλιστα 
εἶναι κατά κανόνα καί κορεσµένοι/
κουρασµένοι, ἀπογοητευµένοι ἀπό 
τήν χρόνια καί ἀδιέξοδη κριτική.
Διαβάζοντας τόν Χαλιµί, βρήκαµε 
µερικές ἐντυπωσιακές ἀναλογίες 
µέ τό δικό µας ἐγχείρηµα, τό 
ὁποῖο εἶναι φυσικά ἐντελῶς 
ἄλλης τάξης, ἔχει ὅµως καί 
κάµποσες ὁµοιότητες: Τό 
(ὑψηλοῦ µορφωτικοῦ ἐπιπέδου) 
ἀναγνωστικό µας κοινό. Ἡ ὕλη 
µας, ἡ ἀνυπότακτη στήν κυρί-
αρχη ἀτζέντα. Οἱ ρηξικέλευθες, 
ἀδιάφορες γιά τήν πολιτική ὀρθό-
τητα προσεγγίσεις. Τό πλῆθος 
τῶν πρωτότυπων προτάσεών 
µας γιά µία σειρά θεµάτων. 
Οἱ προσφορές συνδροµῶν σέ 
δυνητικούς συνδροµητές ἀπό 
φίλους µας. Καί, ἐσχάτως, 
καί σωµατεῖο «Φίλων τοῦ 
Ἀντιφωνητῆ» στή Σύρο (κατά 
τήν ἕνωση τῶν «Φίλων τῆς 
Monde diplomatique»)!
Μέ βάση λοιπόν τίς ὁµοιότητες 
τῶν συνθηκῶν καί τῶν προβλη- 
µάτων, θέλουµε νά ἀπευθυνθοῦ-
µε καί µεῖς στούς ἀγαπητούς µας 
συνδροµητές, καλώντας τους νά 
µᾶς στηρίξουν πιό ἐνεργά. Ὄχι 
µόνο νά εἶναι συνεπεῖς µέ τίς 
συνδροµές, κάτι πού δυστυχῶς 
παραµένει γιά πολλούς ζητού-
µενο, µά καί - στόν βαθµό πού 
θεωροῦν ὅτι τό ἀξίζουµε - νά 
σκεφθοῦν τρόπους 
πού θά πᾶνε λίγο 
πιό πάνω τήν 
προσπάθειά µας 
(κάποιοι τό πράτ-
τουν µέ συγκινητι-
κή θέρµη). Ἄν 
πράγµατι θεωρεῖτε 
µικρό τόν κῦκλο 
τῶν ἀνθρώπων 
πού γνωρίζουν 
καί στηρίζουν τόν 
«Α», σέ σχέση µέ 
κεῖνον πού θά τοῦ 
ἀ ν τ ι σ τ ο ι χ ο ῦ σ ε , 
βοηθῆστε στή δι-
εύρυνσή του!
            «Α»

Ναί, παιδεραστής, ὅµως...
ἐπιζῶν τοῦ Ὁλοκαυτώµατος!

Τό γράφαµε καµµιά φορά γιά 
πλάκα, προκειµένου νά διακω-
µωδήσουµε τήν ρατσιστική  νοοτρο-
πία µέ τήν ὁποία ὁ «περιούσιος 
λαός» τοῦ Γιαχβέ ἀπαιτεῖ νά ἀντι-
µετωπίζεται. Νά ὅµως πού πλέον 
ἔγινε καί πραγµατικότητα - τό 
ἐπεσήµανε ὁ γενναῖος µουσικός 
καί συγγραφέας Γκιλάντ Ἀτζµόν 
(ἑβραϊκῆς καταγωγῆς κι ὁ ἴδιος). 
Ἀναφέροµαι στόν γαλλοεβραῖο 
«φιλόσοφο» (µή χέσω) Μπερνάρ 
Ἀνρί Λεβί καί στόν τρόπο µέ τόν 
ὁποῖον ὑπερασπίζεται τόν κολλητό 
του, Ροµάν Πολάνσκι, πού κατη-
γορούµενος ἀπό τό 1977 στίς 
ΗΠΑ γιά παιδεραστία συνελήφθη 
πρόσφατα στήν Ἑλβετία. Προσέξτε 
τήν ἐπιχειρηµατολογία του γιά 
τό πρόστυχο κάθαρµα: «76 ἐτῶν, 
ἐπιζήσας τοῦ Ναζισµοῦ καί τῶν 
σταλινικῶν διώξεων στήν Πολωνία, 
ὁ Ροµάν Πολάνσκι κινδυνεύει νά 
περάσει τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς 
του γιά πράξεις πού θά εἶχαν 
παραγραφεῖ στήν Εὐρώπη» (!!!)
Ἄν λοιπόν γνωρίζει κάποιος ἀνά-
γνωση, µαθαίνει ἐδῶ ἀπό τόν 
προαναφερθέντα φιλόσοφο ὅτι ἄν 
εἶσαι ἐπιζῶν τοῦ Ὁλοκαυτώµατος 
τότε µπορεῖς νά βάζεις χέρι καί 
σέ 13χρονα, χωρίς νά τιµωρεῖσαι. 

Γιατί αὐτό µπορεῖ καί παραγρά-
φεται, ἐκεῖνο πού δέν παραγρά-
φεται εἶναι ὁ µῦθος τοῦ «Σόα», 
µέ τά σαπούνια, τούς θαλάµους 
ἀερίων καί ἄλλα τέτοια τέρατα. 
Καί φυσικά κάπως ἔτσι οἱ 
«ἐπιζῶντες τοῦ Ὁλοκαυτώµατος» 
δικαιοῦνται καί νά µακελλεύουν 
τόν Παλαιστινιακό λαό, χωρίς νά 
λογοδοτοῦν σέ κανέναν. Ἀκόµα κι 
ὅταν µπροστά στά µάτια ὅλης τῆς 
Οἰκουµένης κάνουν τά χειρότερα 
αἴσχη, ἀκόµη κι ἄν ἕνας «δικός 
τους» τό µαρτυρεῖ, πάλι κανείς 
δέν δικαιοῦται νά τούς τιµωρήσει*, 
γιατί ὁ ...Χίτλερ ἔκανε τοῦτο καί 
κεῖνο καί τ’ ἄλλο. 
Νά ἐλπίσουµε ὅτι κάποιοι ἐπώνυµοι 
θά ἀκολουθήσουν τό παράδειγµα 
τῆς Ἔµµα Τόµσον, ἀποσύροντας 
τήν ὑπογραφή τους κάτω ἀπό 
τήν (οὕτως ἤ ἄλλως ἀπαράδεκτη) 
ἔκκληση γιά τήν ἀπελευθέρωση 
τοῦ Πολάνσκι; Τί ἄλλο πρέπει νά 
γίνει καί νά γραφεῖ γιά νά ἀντιλη-
φθοῦµε τό πόσο ζῶα µᾶς θεωροῦν 
τ’ ἀφεντικά;

*  Βλέπε καί τό βιβλίο “The King’s 
Torah” τοῦ ραββίνου Γιτζάκ Σαπίρο 
τῶν ἐποίκων τῆς Νάµπλους, πού 
θεωρεῖ ὅτι παιδιά καί βρέφη ἐπιτρέ-
πεται νά φονευθοῦν ἄν ἀπειλοῦν (;!) 
Ἑβραίους. Βιβλίο πού κι ἄλλοι ραβ-
βῖνοι συνιστοῦν σέ µαθητές τους! 

Προσάρτηση τῆς Κολοµβίας;
Στίς 2 Νοεµβρίου δόθηκε στή δηµοσιότητα ἡ «Συµπληρωµατική Συµφωνία 
Ἀµυντικῆς Συνεργασίας καί Τεχνικῆς Βοήθειας µεταξύ τῶν Κυβερνήσεων 
τῆς Κολοµβίας καί τῶν ΗΠΑ», ἡ ὁποία εἶχε ὑπογραφεῖ τρεῖς µέρες πρίν. 
Ἐπρόκειτο γιά µιά συµφωνία καθαρά ἀποικιοκρατική, πού καθιστᾶ τήν 
Κολοµβία κυριολεκτικά ὑπεράκτιο ἔδαφος τῶν ΗΠΑ!
Στίς 48 σελίδες τῆς συµφωνίας, ἡ ὁποία ἔχει δεκαετή διάρκεια καί θά 
ἀνανεώνεται αὐτοµάτως κάθε φορά γιά τά ἑπόµενα 10 χρόνια ἄν δέν 
καταγγελθεῖ ἕναν χρόνο πρίν τή λήξη της, περιλαµβάνονται τόσες 
προβλέψεις γιά τό µέλλον τῆς λατινοαµερικάνικης χώρας πού ὅλες οἱ 
µέχρι σήµερα ὑπογραφεῖσες ἀνάλογες συµφωνίες δείχνουν ἐξαιρετικές 
µπροστά στήν πρόσφατη.  
Ἡ Κολοµβία προορίζεται ὁλόκληρη γιά βάση τῶν γιάνκηδων στή Νότιο 
Ἀµερική. Στό ὄνοµα τῆς καταπολέµησης τοῦ ναρκεµπορίου καί τῆς 
«τροµοκρατίας» προβλέπεται ὅτι δέν θά βρίσκεται στή διάθεση τῶν 
ΗΠΑ µόνον ἡ στρατιωτική ὑποδοµή τῆς χώρας ἀλλά καί τά πολιτικά της 
ἀεροδρόµια καί κάθε ἐγκατάσταση πού θά µποροῦσε νά φανεῖ χρήσιµη 
- µέχρι καί οἱ ...ραδιοσυχνότητες! Κανένας περιορισµός στόν ἀριθµό 
τοῦ στρατιωτικοῦ προσωπικοῦ πού θά βρίσκεται στή χώρα ἤ πού θά 
µεταφέρεται σ’ αὐτήν. Κι ἐννοεῖται ὅτι προβλέπεται καθεστώς ἑτεροδικίας 
γιά τά ἔνστολα ἀµερικανάκια - σιγά µή δικάζονταν κι ἀπό τούς ντόπιους. 
Οἱ τελευταῖοι µποροῦν βεβαίως νά φανοῦν χρήσιµοι ὅταν γίνει τίποτε 
περίεργο µέ κάποια γειτονική χώρα (π.χ. Βενεζουέλα, Ἰσηµερινό...): Ἐκεῖ θά 
µποροῦν νά προσφέρουν τή ζωή τους γιά νά ὑπερασπίσουν τήν ἐλευθερία 
(τῆς ἀγορᾶς) καί τή δηµοκρατία (τῶν ΗΠΑνθρώπων).

             ΡΑΝΤΟΒΑΝ
Ὁ κρατούµενος στό ΟΣΕΣΑ (ὁλλανδικό 
στρατόπεδο ἐξόντωσης Σέρβων αἰχµαλώτων) τῆς 
Χάγης, Ράντοβαν Κάρατζιτς ὁδηγεῖται κανονικά 
στήν διαδικασία πού µόνο της τέρµα µπορεῖ νά 
εἶναι (µετά τήν  ταπείνωση) ὁ θάνατος. Πρός 
τό παρόν, καί καθώς ἔχει ἀναλάβει ὁ ἴδιος τήν 
ὑπεράσπιση τοῦ ἑαυτοῦ του, ζήτησε τό αὐτονόητο: 
Νά τοῦ δοθεῖ χρόνος νά µελετήσει τήν δικογραφία 
καί τά ἔγγραφά της πού ἀγνοεῖ. Τό πρόβληµα 
βεβαίως εἶναι τό µέγεθος τῆς δικογραφίας αὐτῆς, 
καθώς ἀποτελεῖται ἀπό 1.300.000 σελίδες! ∆ηλαδή 
χρειάζεται κάπου 4 χρόνια ἄν διαβάζει 1000 

σελίδες ἡµερησίως! Ζήτησε λοιπόν µία ἑξάµηνη ἀναβολή, καθώς οἱ βασανιστές του, πού εἶναι ντυµένοι 
δικαστές, σκόπευαν νά ξεκινήσουν ἀπό τώρα τό σώου (φαίνεται ὅτι πῆραν τή δουλειά µέ τή µέθοδο τῆς 
κατ’ ἀποκοπήν πληρωµῆς καί βιάζονται). Τελικά τοῦ ἐπέβαλαν ἕναν δικηγόρο, στόν ὁποῖον δόθηκε ἕνα 
τετράµηνο περιθώριο γιά νά ἐπανέλθει στίς ἀρχές Μαρτίου. Θά σᾶς κρατᾶµε ἐνήµερους.
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Πρώτη ἐπίσκεψη γενικοῦ γραµµατέα τοῦ ΟΗΕ στήν ἑλληνική 
Βουλή. Καί λοιπόν; Εἰδικά γιά τόν Μπάν Κί Μούν, πού δείχνει 
νά µπερδεύει τή θέση του µέ κείνην ἑνός κλητήρα τοῦ Στέητ 
Ντηπάρτµεντ, πρέπει νά πανηγυρίσουµε; 
Γιατί ἄραγε µᾶς ἐπισκέφθηκε; Μόνο χάριν τοῦ συνεδρίου 
γιά τήν µετανάστευση; Ἦταν τυχαῖο πού µᾶς θύµισε τήν 
ἀποστολή Ἑλλήνων στρατιωτῶν στήν Κορέα τοῦ ‘50, καί 
ἀναφέρθηκε ἀµέσως µετά στό Ἀφγανιστάν; Τοῦ σφύριξε 
κάποιος ὅτι ἔχουµε σήµερα κυβέρνηση ἀµερικανοειδῶν, 
πρόθυµων κολαούζων, ὅπως τότε; 
Ὄχι, καθόλου δέν µᾶς ἄρεσε πού ἦρθε στήν Ἀθήνα, οὔτε καί 
οἱ τρίχες πού ἀράδιασε ὁ Βενιζέλος περί σχεδίου τῆς ΝΔ γιά 
προώθηση τοῦ ἑλληνικοῦ σώµατος στίς ἐπικίνδυνες ζῶνες τῆς 
Χεράτ καί τῆς Φαράχ. Αὐτό πού ἐπικαλέστηκε ἦταν περσινή 
ἀπόφαση καί εἶχαν τεθεῖ προϋποθέσεις ἀσφαλείας πού δέν 
τηρήθηκαν (ὡς ἀναµενόταν) καί ἑποµένως δέν ὑλοποιήθηκε. 
Πάντως στό ΚΥΣΕΑ τῆς 13ης Νοεµβρίου ἀποφασίστηκε νά 
παραµείνει ἡ ἑλληνική δύναµη στήν Καµπούλ, νά δοθοῦν 3 
ἑκ. εὐρώ ἀντί γιά στρατά καί νά στείλουµε µερικές δεκάδες 
ἀκόµη προσωπικό γιά συγκεκριµένες ἀποστολές µακρυά ἀπό 
τά µέτωπα τοῦ πολέµου (π.χ. ἀσφάλεια τοῦ ἀεροδροµίου τῆς 
ἀφγανικῆς πρωτεύουσας ἀπό τόν Ἀπρίλη καί γιά 6 µῆνες).
Τί νά ποῦµε; Πάλι καλά; ΟΚ, πάλι καλά.

Κακοδεχούµενος ὁ στρατολόγος

Μηνύματα ελπίδας για την ποντιακή
Η ποντιακή διάλεκτος παρά τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει αποτελεί μία ζωντανή 
«γλώσσα». Τα ελπιδοφόρα παραδείγματα 
πολλά. Η πρόσφατη δημοσίευση, με αφορμή 
την παγκόσμια ημέρα των γλωσσών, από την 
UNESCO (Η εκπαιδευτική επιστημονική 
και πολιτιστική οργάνωση των Ηνωμένων 
Εθνών) του διαδραστικού Άτλαντα 
των γλωσσών του πλανήτη σε κίνδυνο 
(www.unesco.org/culture/ich/index.
php?pg=00206) , δημιουργεί νέα δεδομένα 
για την ποντιακή διάλεκτο. Ο Άτλαντας 
των παγκόσμιων γλωσσών σε κίνδυνο 
απαριθμεί 18 γλώσσες στην Τουρκία που 
αντιμετωπίζουν την εξαφάνιση, όπου 
μεταξύ των άλλων συμπεριλαμβάνεται η 
ποντιακή διάλεκτος στον κατάλογο των 
γλωσσών που κινδυνεύουν, προτείνοντας 
συγκεκριμένα μέτρα για τη διάσωσή της. 
Η δημοσίευση του Άτλαντα της UNESCO 
αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη για την 
Ποντιακή διάλεκτο, αφού για πρώτη φορά 
γίνεται αναφορά σ’ αυτήν από όργανο του 
ΟΗΕ. Μάλιστα η αναφορά αυτή συμπίπτει 
με την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία 
χρόνια για διατήρηση της διαλέκτου και 
ανάκτησης της ταυτότητας ενός πληθυσμού, 
που βιώνει την τρομοκρατία και τις διώξεις 
και κάνει καθημερινές εκπτώσεις στην 
ποιότητα ζωής του.
Ακόμη η δημιουργία της Wikipedia 
(Γουικιπαίδεια) στην  ποντιακή διάλεκτο, 
(http://pnt.wikipedia.org), δηλαδή η 
έκδοση τη ελεύθερης διαδικτυακής 
εγκυκλοπαίδειας που αναπτύσσεται 
συμμετοχικά από εθελοντές χρήστες και 

διαμορφώνει συνειδήσεις στην εποχή μας, 
αποτελεί σημαντική εξέλιξη. 
Τα άρθρα της γράφονται αποκλειστικά στην 
ποντιακή διάλεκτο, με στόχο  από τώρα και 

στο εξής  να μπορεί να ανατρέχει  ο κάθε 
ενδιαφερόμενος, που θέλει να εξασκήσει 
τις γνώσεις του στην ποντιακή διάλεκτο 
και παράλληλα να καλυφθούν κυρίως τα 
«ποντιακά θέματα» και όχι μόνο. 
Στην προσπάθεια διάσωσης της ποντιακής 
διαλέκτου θα πρέπει να προσθέσουμε 
τις δραστηριότητες των Συλλόγων στο 
εσωτερικό και το εξωτερικό. 

Ο Αστερίκον ο τεμέτερον
Επειδή πολλές φορές γίνεται αναφορά για το 
γεγονός ότι οι νέοι και τα παιδιά δεν μιλούν 
Ποντιακά, παρότι τα καταλαβαίνουν, η 
κυκλοφορία κόμιξ στην ποντιακή διάλεκτο, 
αποτελεί μία έξυπνη και σύγχρονη 

προσέγγιση το ζητήματος.
Η πρωτοβουλία για έκδοση τριών κόμιξ 
της παγκοσμίως αγαπημένης σειράς 
των Uderzo και Goscinny,  Αστερίξ στα 
ποντιακά, αποτελεί τομή στη προσπάθεια 
διάσωσης της διαλέκτου, αφού γίνεται 
κτήμα μικρών αλλά και μεγάλων θαυμαστών 
των περιπετειών του Γαλάτη ήρωα. Ένας 
ήρωας ο οποίος φέτος έγινε 50 ετών και 
οι περιπέτειές του έχουν πουληθεί σε 325 
εκατομμύρια αντίτυπα των 33 ιστοριών, με 
μεταφράσεις σε πάνω από 107 γλώσσες και 
διαλέκτους.
Έτσι ήρθε και η σειρά των ιστοριών όπου ο 
Αστερίξ, και οι άλλοι ήρωες του ανυπότακτου 
χωριού,  μιλούν Ποντιακά. Μέχρι σήμερα ο 
Αστερίξ, «ο  Αστερίκον ο τεμέτερον», έχει 
δώσει μετά από την σημαντική δουλειά του 
καθηγητή Γ. Σαββαντίδη, ο οποίος μετέφερε 
στην ποντιακή διάλεκτο τα κείμενα, με τις 
περιπέτειές του «Το ζιζάνιον», «Σπαθία 
και Τριαντάφυλλα» και «ο Αστερίκον σα 
Ολυμπιακά τ’ αγώνας», την ευκαιρία να 
γίνει διακριτή η διάλεκτος σε όλους τους 
Έλληνες. 
Μέσα από το κόμιξ, μέσα από τον αγαπητό  
Αστερίξ, που έγινε ο Αστερίκον, η ποντιακή 
ζωντανεύει και προσεγγίσει με τον γνωστό 
και μοναδικό τρόπο των εμπνευστών 
του τον Πόντο και την διάλεκτο. Από την 
Αυστραλία, την Τουρκία, τη Ρωσία και τη 
Γερμανία, μέχρι τις ΗΠΑ, τον Καναδά και 
κάθε ποντιακό χωριό και γειτονιά στην 
Ελλάδα. Είναι μία μοναδική ευκαιρία 
για να υπάρξει έλξη προς την ποντιακή 
διάλεκτο από νέους ανθρώπους, είναι 
μία σημαντική στιγμή, όπου το χθες, 
συνδυάζεται αρμονικά και παραγωγικά με 
το σήμερα και το αύριο.  

Φάνης Μαλκίδης 
Η δύναμη της Ποντιακής διαλέκτου και ο Αστερίξ 

Ἡ ἐπερχόµενη ἐκλογή προέδρου τῆς Νέας 
Δηµοκρατίας ἀπό τή βάση τοῦ κόµµατος 
εἶναι µία ἐξέλιξη κοµβικῆς σηµασίας γιά 
τόν τόπο µας. Εἶναι πασιφανές ὅτι δέν 
ἔχει µόνο ἐσωκοµµατικό ἐνδιαφέρον ἀλλά 
καί εὐρύτερο, ἀφοῦ τά δύο πρόσωπα πού 
συγκρούονται γιά τήν ἡγεσία τῆς ΝΔ 
ἐκπροσωποῦν δύο ἀντιδιαµετρικές τάσεις: 
Μία τῆς Ντόρας Μπακογιάννη, πού 
ἐκφράζει ὅ,τι πιό κατεστηµένο, ἰδιοτελές 
καί ἀµερικανόφιλο καί µία τοῦ Ἀντώνη 
Σαµαρᾶ, πού ὑποστασιάζει τήν ἐντιµότητα, 
τήν ἔγνοια γιά τήν πατρίδα καί τελικά τήν 
ἴδια τήν ἐλπίδα. Ὅσο µανιχαϊστικό ἕως 
κι ἁπλουστευτικό κι ἄν ἀκούγεται αὐτό, 
νοµίζουµε ὅτι δέν ἀπέχει πολύ ἀπό τήν 
ἀλήθεια.
Ἡ παραπάνω ἐκτίµηση δέν εἶναι µόνο 
προσωπική µας θέση. Τήν συµµερίζονται, 
µέ µικρές ἀποκλίσεις, οἱ συντριπτικά 
περισσότεροι σκεπτόµενοι Ἕλληνες, εἴτε 
ψηφίζουν ΝΔ εἴτε ὄχι. Γιά ὅλον αὐτόν τόν 
κόσµο λοιπόν, οἱ ἐσωκοµµατικές ἐξελίξεις 
τοῦ τελευταίου διαστήµατος 
ἐπιφύλαξαν µιά ἀναπάντεχη 
χαρά: Τά προγνωστικά γιά τίς 29/11 
δείχνουν πώς ἡ κοινή λογική, τό 
δηµόσιο αἴσθηµα καί τό συλλογικό 
συµφέρον δέν ἔχουν µηδενιστεῖ 
ἐντελῶς. Οἱ δηµοσκοπήσεις δίνουν 
πιά ἀέρα νίκης στόν Μεσσήνιο 
πολιτικό καί µέσα στό φθινόπωρο 
(τοῦ καιροῦ καί τοῦ ΓΑΠ) ἕνα ἀεράκι 
πολιτικῆς ἄνοιξης ἄρχισε νά πνέει. 
Θά γλυτώσουµε ἄραγε τήν 
µετατροπή τῶν ἐθνικῶν µας 
ἐκλογῶν σέ ἐπιλογή µεταξύ Ρεπου-
µπλικανῶν καί Δηµοκρατικῶν 
ὑπαλλήλων τοῦ Στέητ Ντηπάρτµεντ; Θά 
ὑπάρξει δυνατότητα διακυβέρνησης καί 
πέρα ἀπό τό σηµερινό δίληµµα πού εἶναι 
τοῦ τύπου «Κοκακόλα ἤ Πέπσι»;

Οἱ ἀντιστάσεις ὑπάρχουν καί εἶναι σθε-
ναρές. Οἱ µηχανισµοί πού στηνόντουσαν 
καθηµερινά ἐπί 5,5 (τοὐλάχιστον) χρόνια 
εἶναι παρόντες στά παρασκήνια. Οἱ 
χρόνιες ὑποχωρήσεις τοῦ Καραµανλῆ 
ἀπέναντί τους (µέ τήν ποσόστωση 30% σέ 
κάθε ἐπιλογή καί τοποθέτηση προσώπων 

καί ὑποψηφίων!) βαρύνουν σηµαντικά καί 
µόνο τό ἄνοιγµα τῆς διαδικασίας στόν λαό 
εἶναι πού ἔδωσε πιθανότητες ἐπικράτησης 
στόν Σαµαρά. 
Ὑπάρχει βέβαια καί τό µετεκλογικό ζήτηµα 
στήν περίπτωση νίκης τοῦ συµπαθοῦς 
Ἀντώνη: Εἶναι δυνατόν νά συνυπάρξει 
µετά µέ τή Ντόρα στόν ἴδιο κοµµατικό 
χῶρο; Ὄχι ὅτι καί γιά κείνην θά εἶναι πιό 

εὐχάριστο, ἀλλά θά τῆς εἶναι δύσκολο νά 
φύγει µόλις χάσει. Ἐκεῖνος ὅµως; Μπορεῖ 
νά δείξει ἀνοχή στήν διαρκή ὑπονόµευση 
καί στίς προσωπικές πολιτικές τῆς 

ἀντιπάλου του; Τό παράδειγµα 
τοῦ Καραµανλῆ ἐλπίζουµε νά 
λειτουργήσει παιδευτικά καί 
νά µήν ἐπαναληφθεῖ, ὄχι µόνο 
γιά χάρη τῆς νέας ἡγεσίας µά 
καί (κυριώτατα) γιατί πρέπει 
ἐπιτέλους νά χωρίσει ἡ ἥρα ἀπό τό 
στάρι. Ἔχει γραφεῖ πολλάκις καί 
παντοῦ: Αὐτό πού ἐκπροσωπεῖ 
ἡ Μπακογιάννη στόν χῶρο τῆς 
ἐξωτερικῆς πολιτικῆς µά καί τῆς 
σύνολης δηµόσιας ζωῆς (βλέπε 
π.χ. τίς πρόσφατες περιπτώσεις 
Siemens καί Aegean Airlines) εἶναι 
ἀπολύτως ἀσύµβατο µέ τό προφίλ 
τοῦ Σαµαρᾶ καί µέ τίς ἐλπίδες 
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ γιά ἕνα 
κόµµα συντηρητικό µά ἔντιµο, 
ἀνανεωµένο καί ἀπαλλαγµένο 
ἀπό τήν οἰκογενειοκρατία. Τό 
κόµµα τῆς Νέας Δηµοκρατίας 
ἔχει ἀπό χρόνια πάψει νά 
ἀποτελεῖ κάτι διαφορετικό ἀπό 
ἕνα κακέκτυπο τοῦ ΠαΣοΚ 
σέ γαλάζια ἀπόχρωση, κάτι 
παραπάνω ἀπό µία (ἀδέξια) 
συντεχνία κατάληψης τῆς 
ἐξουσίας. Χωρίς σχέδιο, χωρίς 
συνοχή, χωρίς ἰδέες. Ἄν τελικά 
ἐπικρατήσει πράγµατι ὁ Σαµαράς 
θά πρέπει ὄχι µόνο νά ἐξωπετάξει 
τό µητσοτακέικο ἀπό τό κόµµα 
ἀλλά καί νά ἀναλάβει µιά τιτάνια 
προσπάθεια ἰδεολογικῆς καί 
στελεχιακῆς ἀνασυγκρότησης. 
Στήν πραγµατικότητα  ἡ ἐκλογική 
συντριβή τῆς 4ης Ὀκτωβρίου 
εἶναι µία µοναδική εὐκαιρία 
γιά τήν ἵδρυση ἑνός ἀληθινά 
νέου κόµµατος. Αὐτό εἶναι πού 
χρειάζεται ἡ συντηρητική παρά-
ταξη, αὐτό χρειάζεται καί ἡ Ἑλ-
λάδα. Ἄν ὄχι τώρα, πότε;

Ἀντώνιος καί 
Δρακοδώρα
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Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

Παρακολουθώντας ἀπό τόν τοπικό Τῦπο τήν θεµατολογία στά 
νοµαρχιακά συµβούλια Ροδόπης, ἔχεις διαρκῶς µιάν αἴσθηση déjà 
vu. Mέ µιά ἐντυπωσιακή ἐµµονή ἐπανέρχονται διαρκῶς τά ἴδια καί 
τά ἴδια θέµατα καί ἀκούγονται τά ἴδια καί τά ἴδια σχέδια, λές καί δέν 

κυλάει ὁ χρόνος. Ἐπί µία δεκαετία ἀκοῦµε λοιπόν γιά τό ἀδιέξοδο τῶν ψαράδων 
στόν Ἵµερο µέ τό ἄχρηστο λιµάνι πού µπαζώνεται διαρκῶς ἀπό τά φύκια. Γιά 
τό Ἀγροτουριστικό Κέντρο (πέστο καφετέρια νά εἶσαι µέσα) στίς Καγκέλες 
τῆς Μαρώνειας καί τή λειτουργία του. Γιά τήν ἀξιοποίηση τῆς «σπηλιᾶς τοῦ 
Κύκλωπα», ἐπίσης στή Μαρώνεια, πού ὅλο καί κάποια µελέτη ἐπιδαψιλεύει. Γιά 
τό αἴτηµα  µετεγκατάστασης τῶν στρατοπέδων ἀπό τά βόρεια τῆς Κοµοτηνῆς. 
Κτλ κτλ. Τό πῶς ἀντέχουν οἱ νοµαρχιακοί σύµβουλοι, ἰδίως οἱ παλαιοί, νά 
ἀκοῦν τά ἴδια ἀκριβῶς πράγµατα τόσα χρόνια, δέν τό γνωρίζω. Πραγµατικά 
πρέπει νά διαθέτουν εἰδικά προσόντα - ἄλλωστε γι’ αὐτό τούς ἐξέλεξε κι ὁ λαός. 
Ἐµεῖς ὁµολογοῦµε τήν ἀδυναµία µας νά παρακολουθήσουµε, ἔστω καί ἀπό τίς 
σελίδες τῶν ἐφηµερίδων, ὅλα τοῦτα, καί µόνο ἕναν µποροῦµε νά φανταστοῦµε 
ὡς ἐνδιαφερόµενο ἀκροατή: τόν Εἰσαγγελέα.

Τά γνωστά στερεότυπα περί πολυπολιτισµικότητας καί µετανάστευσης, 
ἀπό θέσεις κάπως µετριοπαθεῖς, διαβάσαµε στή συνέντευξη τοῦ 
ἐγκληµατολόγου Κυριάκου Μπαµπασίδη, ὁ ὁποῖος συµµετεῖχε 
στό διεθνές συνέδριο 

«Διαπολιτισµικός διάλογος καί 
µειονότητες» πού διοργάνωσε στή 
Στοκχόλµη τό σουηδικό ὑπουργεῖο 
Ἐξωτερικῶν. Ὁ πρώην πολιτευτής 
τῆς ΝΔ (στή φωτογραφία ποζάρει 
χαρακτηριστικά) ἐκπροσώπησε 
τή χώρα µας ὡς ἀπεσταλµένος 
τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν καί 
τή Θράκη ὡς Κοµοτηναῖος, ἀφοῦ 
ἔκανε, λέει, ἀναφορά καί στό 
τοπικό µειονοτικό θέµα. Γιά τά 
ἀποτελέσµατα τῆς παρέµβασης θά σᾶς γελάσω, καθώς δέν ἤµουν παρών. 
Ὅµως ἀπορῶ πραγµατικά, πῶς µεταφράζονται στά ἀγγλικά φράσεις ὅπως 
«ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος ζωῆς καί καταδίωξης τοῦ µετανάστη», «ἡ σχέση τοῦ κράτους 
µέ τή µειονότητα πέρασε ἀπό διάφορες διαβαθµίσεις», «ἡ βαρβαροποίηση τοῦ 
φαινοµένου τῆς µετανάστευσης κυρίως ὑποτιµᾶ καί ζηµιώνει τούς µή βαρβάρους, 
δηλαδή ἐµᾶς»; Ἤ τοὐλάχιστον µπορεῖ νά µοῦ πεῖ κανείς πῶς µεταφράζονται 
στά ...ἑλληνικά; Θά µοῦ πεῖτε «τί ψάχνεις τώρα, νοµικός εἶναι ὁ ἄνθρωπος, 
ὄχι φιλόλογος». Οκ. Κλείνω λοιπόν µέ ἕνα µόνον ἐρώτηµα: Ἡ προτεραιότητα 
αὐτοῦ τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ ὑπουργείου µας τῶν Ἐσωτερικῶν, στό τριήµερο πού 
βρέθηκε στή Στοκχόλµη (28-30 Ὀκτωβρίου) ἦταν νά παραστεῖ στήν δεξίωση τῆς 
...τουρκικῆς Πρεσβείας γιά τά 86 χρόνια τῆς ἵδρυσης τοῦ τουρκικοῦ κράτους;

Κωµικοί ἐπαρχιωτισµοί ἤ 
κοµµατικοί διαγκωνισµοί;

Ἡ αἴθουσα τελετῶν τῆς νοµαρχίας 
Ροδόπης ἦταν κατάµεστη τό βράδυ 
τῆς 6ης Νοεµβρίου. Γιά ποιόν λόγο 
συνέρρευσε τόσος κόσµος καί ὅλο 
τό ἰθαγενές πολιτικό προσωπικό; 
Ἐπειδή ἐπρόκειτο γιά τήν ...βράβευση 
τοῦ Γιώργου Πεταλωτῆ, ὁ ὁποῖος 
στήν δεύτερη βουλευτική του θητεία 
ἐπελέγη ἀπό τόν ΓΑΠ καί γιά τή θέση 
τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου. Ὁ 
νοµάρχης λοιπόν Ἄρης Γιαννακίδης 
καί ὁ ὑπερνοµάρχης Ροδόπης – Ἕβρου 
Γιῶργος Μηνόπουλος βράβευσαν 
τόν µέχρι πρότινος συνεργάτη τους 
πού ἄνοιξε πανιά γιά ἄλλα πόστα.
Ὡς ἕνας ἁπλός πολίτης τῆς Ροδόπης 
λοιπόν ἀναρωτιέµαι: γιά ποιόν λόγο 
βραβεύτηκε ὁ συµπαθής Γιῶργος; 
Γιά τήν ἐπιλογή του στό κυβερνητικό 
πόστο, ἐπιλογή πού συνδέεται µόνο 
µέ τήν προσωπική ἀπόφαση τοῦ ΓΑΠ 
καί µέ τό συµφέρον τοῦ κόµµατος; 
Γιά τήν ἐπανεκλογή του στή Βουλή, 

ἡ ὁποία δέν ἀφορᾶ κανέναν ἄλλον 
πέρα ἀπό τόν ἴδιο καί τούς σύν 
αὐτῷ; Γιά τήν προσφορά του στόν 
τόπο µας πού ἀκόµη δέν τήν εἴδαµε, 
ἀφοῦ ὥς τώρα βρισκόταν στήν 
ἀντιπολίτευση;
 Κανένας προφανής λόγος δέν ὑπῆρχε 
καί τό ἐπεσήµανε µέ εἰλικρίνεια καί 
ὁ ἴδιος ὁ Πεταλωτής στήν ὁµιλία 
του: «...Εἶναι ἕνας χῶρος ὁ ὁποῖος 
σαφῶς µοῦ εἶναι οἰκεῖος. Ξεκίνησα 
ἀπό τήν τοπική αὐτοδιοίκηση, ἔκανα 
τρεῖς θητεῖες, ἤµουν συνεργάτης µέ 
αὐτούς τούς ἀνθρώπους καί γι’ αὐτό 
ἀκριβῶς δέχτηκα νά συµµετέχω καί 
στή σηµερινή τιµητική διάκριση πού 
γίνεται γιά µένα γιά τήν ὁποία στήν 
ἀρχή βέβαια δέν ἔδειξα ἰδιαίτερο 
ἐνθουσιασµό γιατί νοµίζω ὅτι 
πρέπει νά τιµόµαστε ὅταν ἔχουµε νά 
κάνουµε µέ ἀποτελέσµατα καί ὄχι µέ 
τήν ἀρχή µιᾶς προσπάθειας...» 
Ποιά ἦταν ἑποµένως ἡ σκοπιµότητα 
τῆς ἐκδήλωσης αὐτῆς; Θέλανε κά-
ποιοι παλιοί σύντροφοι νά ὑπενθυ-
µίσουν στό νῦν κυβερνητικό µέλος 
τήν παρουσία τους; Προσπαθοῦν νά 
βάλουν ὑποθήκη γιά µελλοντικές 
ἐξυπηρετήσεις; Δέν ξέρω. Πάντως 
- καί µέ δεδοµένη τήν πρακτική 
καί τήν ἠθική τῆς κοµµατικῆς 
στράτευσης - ἡ ὑπόθεση πώς 
ὀργανωτές καί κοινό, ὅλοι αὐτοί πού 
µαζεύτηκαν στή νοµαρχία τό βράδυ 
ἐκεῖνο προσβλέπουν σέ κάποιο ἁπτό, 
προσωπικό συµφέρον δέν δείχνει 
διόλου ἀβάσιµη...

Θυµᾶστε τήν πρόσφατή µας ἱστορία 
µέ τό ἔργο τοῦ Μακροποτάµου, στό 
ὁποῖο ἀποκαλύψαµε τό ἐργολαβικό 
- πολιτικό - ὑπηρεσιακό πάρτυ; 
Ἕνα πάρτυ πού ἐµεῖς στόν «Α» 
ἀναδείξαµε καί τελικά, µετά τήν 
δηµοσιότητα πού πῆρε (κυρίως ἀπό 
τή «Φωνή τῆς Ροδόπης»), ἔφτασε 
στά χέρια τοῦ Εἰσαγγελέα; Ἔ, ἐνῶ 
ἡ εἰσαγγελική ἔρευνα ἐξελίσσεται, 
βλέπουµε ὅτι κάποιοι ἐννοοῦν νά 
ξύνουν πληγές ἀντί νά µαζευτοῦν 
καί νά κοιτάξουν τίς εὐθῦνες τους.
Ἔτσι, πρό ἡµερῶν ἡ Διεύθυνση Ἐγ-
γείων Βελτιώσεων (ΔΕΒ) Ροδόπης 
ἀπηύθυνε ἕνα ἔγγραφο πρός τίς 
ὑπηρεσίες τοῦ δήµου Φιλύρας, µέ 
κοινοποίηση σέ ἑπτά (!) ἀκόµη 
ὑπηρεσίες, κατηγορώντας τόν 
δῆµο ὡς παραβάτη τοῦ νόµου καί 
περίπου ...κλέφτη! Τί εἶχε συµβεῖ;
Ὅλη ἡ ἱστορία ἤταν γιά τήν ἀπο-
κατάσταση ἑνός ἀναχώµατος 
πού ἦταν σπασµένο καί κάθε 
χρόνο δηµιουργοῦσε πληµµυρικά 
προβλήµατα στά γύρω χωράφια, 
κάπου ἀνάµεσα Δοκό καί Καλλυ-
ντήρι. Ἕνα ἔργο ἀξίας µόλις 30-40 
χιλιάδων εὐρώ, τό ὁποῖο ὁ δῆµος 
πολλές φορές τό εἶχε ζητήσει ἀπό 
τήν ἁρµόδια Νοµαρχία µά ποτέ δέν 
βρῆκε ἀνταπόκριση. Τί νά κάνουν 
οἱ ἄνθρωποι τοῦ δήµου, ἐν ὄψει καί 
τοῦ ἐπερχόµενου χειµώνα, πῆγαν 
στόν Περιφερειάρχη, πῆγαν στόν 
νοµάρχη, πῆγαν στήν Κτηµατική 
Ὑπηρεσία τοῦ Δηµοσίου καί ἐνη-
µέρωσαν τούς πάντες ὅτι θά τό 
ἐκτελέσουν τό ἔργο οἱ ἴδιοι. 
Καί νά σου ξαφνικά ἡ ΔΕΒ, ἡ ὁποία 
τίποτε περίεργο δέν εἶχε ἀντιληφθεῖ 
στό τεράστιο ἔργο τοῦ Γαλόπουλου 
πού καταγγείλαµε, νά ζητάει ἀπό 

τόν δῆµο περιβαλλοντική µελέτη 
καί νά καταγγέλλει αὐθαίρετη 
καί ζηµιογόνα παρέµβαση! Κι ἄν 
ἀκόµα δεχθοῦµε ὅτι τό πάθηµα 
τοῦ Φεβρουαρίου τῆς ἔγινε 
µάθηµα καί γιαυτό ἐπεµβαίνει, 
ποιούς περιβαλλοντικούς ὅρους 
ζητάει, τή στιγµή πού τό ρέµα δέν 
εἶναι ὁριοθετηµένο; Δέν γνωρίζει 
τί ἰσχύει; Ὁ νοµάρχης, τό ὄνοµα 
τοῦ ὁποίου ἀναφέρεται στό κάτω 
µέρος τοῦ ἐγγράφου ὡς ἐντολέως, 
δέν ἦταν ἐνήµερος µέ κάθε λεπτο-
µέρεια;
Ὑπάρχει κι ἄλλο ἕνα ὡραῖο σηµεῖο 
στήν προαναφερθείσα ἐπιστολή: 
Εἶναι µία ἐρώτηση πού ἀπευθύνει ἡ 
ὑπηρεσία τῆς νοµαρχίας καί ἀφορᾶ 
ἕνα «συµβάν» πρίν 6 µῆνες (24 καί 
25 Μαΐου), κατά τό ὁποῖο «φορτηγά 
τοῦ δήµου πῆραν ἀµµοχάλικο ἀπό 
τόν ἀποθηκευτικό χῶρο», ἕνα ...ἰδι-
ωτικό χωράφι κοντά στό χωριό 
Λαµπρό! Δηλαδή, µέ ἄλλα λόγια, ἡ 
νοµαρχιακή ὑπηρεσία ἔµαθε ὅτι τό 
ὑλικό πού ἔβγαζε ὁ ἐργολάβος ἀπό 
τήν κοίτη τοῦ Μακροπόταµου τό 
ἔπαιρναν (τό ἔκλεβαν, δηλαδή) τά 
δηµοτικά ὀχήµατα καί µισό χρόνο 
µετά θυµήθηκε νά ρωτήσει ποιός 
καί γιατί!!!
Ἔ, τώρα ἄν σκεφτεῖ ἐδῶ κάποιος 
πονηρός ὅτι πρόκειται γιά µιά πολύ 
βολική «ἐξήγηση» γιά ποῦ πῆγε τό 
ἀµµοχάλικο, θά βρίσκεται ἐκτός 
πραγµατικότητας; Ἐκτός κι ἄν ἔχει 
ἀπευθύνει ἀνάλογο ἔγγραφο ἡ 
ΔΕΒ καί στόν ἐργολάβο, ρωτώντας 
τον π.χ. ποῦ βρῆκε τό ὑλικό πού 
χρησιµοποίησε ὡς ὑπόστρωµα 
στίς εἰσόδους τῆς Κοµοτηνῆς ἤ ὡς 
πρώτη ὕλη γιά µπετόν. Λέτε;

Κ.Κ.

Μακροπόταµου συνέχεια



Ἕνα ἀκόµα σκάνδαλο τουρκικῆς 
αὐθαιρεσίας ἐκτυλίσσεται τό 
τελευταῖο δίµηνο στή Θράκη καί ἡ 
σιωπή τῶν πάντων καλύπτει τούς 
θρασύδειλους δράστες. Εἶναι γνωστό 
ὅτι οἱ χαµηλοί τόνοι ἀποτελοῦν 
τή βάση κάθε πολιτικῆς µας, κάτι 
εὐνόητο µέχρις ἑνός σηµείου. ἐπειδή 
ὅµως τό σηµεῖο αὐτό 
στήν προκειµένη περί-
πτωση ἔχει πρό πολλοῦ 
ξεπεραστεῖ, σᾶς παρου- 
σιάζουµε τά πρόσφατα 
ἆθλα τοῦ δηµάρχου Φι-
λύρας, Χασάν Κιασήφ, 
σέ σχέση µέ τά τέσσερα 
νέα νηπιαγωγεῖα στά 
χωριά τοῦ δήµου του.
Πρόκειται γιά τά νηπια-
γωγεῖα πού ἵδρυσε ἡ 
ἑλληνική πολιτεία στά 
χωριά Λαµπρό, Ἀρχο-
ντικά, Βάκος καί Ἄρατος, στά 
πλαίσια τῆς προσπάθειάς της νά 
παράσχει προσχολική ἐκπαίδευση 
στό σύνολο τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, 
ἄρα καί τῶν µουσουλµάνων τῆς 
θρακικῆς ὑπαίθρου. Τά τρία ἀπό 
αὐτά τοποθετήθηκαν (πρόκειται 
γιά κατασκευές προκάτ) σέ αὔλιους 
χώρους µειονοτικῶν σχολείων καί τό 
ἕνα, αὐτό τοῦ Λαµπροῦ, σέ οἰκόπεδο 
πού ἀγόρασε τό ἑλληνικό Δηµόσιο 
ἀπό ἰδιώτη µέσα στό χωριό (φωτό).
Πρίν τήν ἔναρξη τῆς σχολικῆς 
χρονιᾶς, οἱ ἁρµόδιοι τῆς Ἐκπαίδευσης 
στήν περιοχή ἦρθαν σέ συνεννόηση 
µέ τόν δήµαρχο, προκειµένου νά 
ρυθµιστοῦν οἱ λεπτοµέρειες γιά 
τήν λειτουργία τῶν νηπιαγωγείων. 
Αὐτός προέβαλε βεβαίως τό γνωστό 
τουρκικό αἴτηµα γιά δίγλωσσα (δηλ. 
τουρκόφωνα κατά βάση) νηπιαγω-
γεῖα, οἱ ὑπηρεσιακοί παράγοντες 
τοῦ ἐξήγησαν ὅτι τέτοιο πρᾶγµα 
δέν προβλέπεται ἀλλά καί τόν 
καθησύχασαν πώς γιά τά ὅποια 

προβλήµατα ἐπικοινωνίας τῶν 
παιδιῶν µέ τήν νηπιαγωγό, θά 
ὑπάρχει κάποια κοπέλα τοῦ χωριοῦ 
πού θά διορίζεται ὡς καθαρίστρια, 
µά θά βρίσκεται ἐκεῖ καί γιά νά 
διευκολύνει (µέ τό ἀζηµίωτο) τό ἔργο 
τῆς ἐκπαιδευτικοῦ. Ἡ συµφωνία 
ὑποτίθεται ὅτι ἐπετεύχθη.

Ἔλα ὅµως πού ὁ κύριος Χασάν 
εἴτε κάτι παρεξήγησε εἴτε ἄλλαξε 
προεκλογικά γνώµη! Νάτος λοιπόν 
νά ἀπαιτεῖ µέ τήν ἔναρξη τῆς 
σχολικῆς χρονιᾶς νά διοριστοῦν 
ἐδῶ καί τώρα 4 νηπιαγωγοί, τῶν 
ὁποίων τά ὀνόµατα ἔφερε σέ 
χαρτάκι πού ἐνεχείρησε στούς 
δικούς µας! Κι ὅταν τοῦ ἐξηγήσανε 
ὅτι εἶναι ἀπολύτως ἀδύνατον νά 
συµβεῖ κάτι τέτοιο, δήλωσε ὅτι δέν 
πρόκειται νά λειτουργήσει κανένα 
ἀπό τά τέσσερα νηπιαγωγεῖα στό 
τσιφλίκι του. Πῆγε στόν Ἄρατο καί 
ἔδιωξε κακῆν κακῶς τήν νηπιαγωγό, 
ἀπειλώντας την νά µήν ξαναγυρίσει 
ἄν δέν διοριστεῖ καί «ἡ δική τους». 
Πῆγε στό Λαµπρό, ὅπου οἱ γονεῖς 
ἤδη στέλνανε 6-7 πιτσιρίκια, καί 
κλείδωσε τό νηπιαγωγεῖο, πετώντας 
ἔξω τούς πάντες καί ἀπειλώντας τήν 
νηπιαγωγό µέχρι καί µέ χειροδικία! 
Ἐπενέβησαν οἱ ἁρµόδιοι γιά νά 
τόν συνετίσουν, ἐµφανίστηκε καί ὁ 
βουλευτής Ροδόπης Ἀχµέτ Χατζη-

οσµάν, ὁ ὁποῖος συνηγόρησε 
στήν παρανοµία τοῦ ἔξαλλου 
δηµάρχου, γράφοντας στά παλιά 
του τά παπούτσια τόν νόµο καί 
τήν πολιτεία πού ὑποτίθεται ὅτι 
ἐκπροσωπεῖ. Ἀκολούθησε µιά 
σύσκεψη στή νοµαρχία, ὅπου τοῦ 
ἔγιναν συστάσεις νά τηρεῖ τούς 
τύπους καί τοὐλάχιστον δηµοσίως 
νά κρατᾶ τά προσχήµατα καί τή 
νοµιµότητα. Ἐνηµερώθηκε τό ὑπουρ-
γεῖο Παιδείας γιά τά τεκταινόµενα, 
µά δέν ἔκανε τό παραµικρό, οὔτε κἄν 
ἀπάντησε στήν ἀναφορά πού ἔλαβε. 
Σήµερα ἔχουµε περάσει τούς δυό 
µῆνες µετά τήν ἔναρξη τῆς σχολικῆς 
χρονιᾶς καί ἡ κατάσταση παραµένει 
βαλτωµένη στό ἴδιο σηµεῖο: Ἐκεῖ 
πού τά τσαµπουκαλίκια ἑνός «κρό» 
σταµάτησαν τήν ἐφαρµογή τοῦ 
νόµου καί διέλυσαν κάθε ἔννοια 
κοινῆς λογικῆς καί ἔννοµης τάξης.
Θά µποροῦσε νά πεῖ κανείς ὅτι δέν 
ἦταν παρά µία (ἀκόµη) ὑπεραντί-
δραση τοῦ Χασάν, πού ἔχει περίεργο 
θυµικό. Παράλληλα ὅµως ὁ ἄνθρω-
πος ἔχει καί µία ἰδιότυπη ἀντίληψη 
περί νοµιµότητας κι ἔγινε φανερό 
αὐτό καί στήν παρούσα περίσταση. 
Ποιός φταίει ὅµως; Ποιοί πᾶνε 
κάθε φορά καί τόν καλύπτουν στίς 
διάφορες ὑποθέσεις τοῦ δήµου του, 
εἴτε ἐνώπιον τῶν δικαστηρίων εἴτε 
καί πρίν φτάσει ἐκεῖ τό πρᾶγµα; 
Τήν ἴδιαν, ἄλλωστε, ἀχρεία στάση 
τηροῦν ὅλοι οἱ µειονοτικοί πολιτευτές 
γιά τό ζήτηµα τῶν νηπιαγωγείων, 
ὅπου κι ἄν βρεθοῦν. Παράδειγµα 
ὁ Ἀλή Μέρτογλου, ὁ ὁποῖος στίς 29 
Ὀκτωβρίου ἔδωσε µία παράσταση 
νοµιµοφροσύνης στίς τουρκικές προ-
τεραιότητες ἐνώπιον τοῦ δηµοτικοῦ 
συµβουλίου Κοµοτηνῆς. Ἀφορµή ἡ 
συζήτηση γιά τή σχολική ἐπιτροπή 
τοῦ νηπιαγωγείου στόν Κάλχα. Βρῆκε 
λοιπόν τήν εὐκαιρία κι αὐτός νά πεῖ 
τίς ἴδιες ἀθλιότητες, ὅτι «ὁ κόσµος 
τῆς µειονότητας δέν τά δέχεται τά 
µή δίγλωσσα νηπιαγωγεῖα», ὅτι 
δέν ξεκαθαρίστηκε ποιά θά εἶναι ἡ 

παρεχόµενη ἐκπαίδευση (!), ὅτι ὁ τότε 
ὑπουργός Παιδείας Ε. Στυλιανίδης 
δέν εἶχε δεχθεῖ τούς µειονοτικούς 
βουλευτές γιά τό θέµα καί ἄλλα. 
Μέ τήν ἴδια προξενική γραµµή 
συντάχθηκε καί ὁ ...«σεσηµασµένος» 
Δάµων Δαµιανός.
Γιά ποιόν λόγο ὅµως οἱ Τοῦρκοι 
ἐπιµένουν στά «δίγλωσσα νηπιαγω-
γεῖα» µέ τόσο πάθος; Εἶναι πρόδηλο 
πώς ἡ ὤσµωση τῶν δύο στοιχείων 
τούς χαλάει τά σχέδια. Τό γκέττο 
εἶναι πού τούς ἐξυπηρετεῖ. Ἄν κατα-
φέρουν νά ἐπεκτείνουν τό αἶσχος 
τῆς µειονοτικῆς ἐκπαίδευσης καί 
στά νήπια, θά κρατήσουν ἀκόµα 
περισσότερους µαθητές καί γονεῖς 
µακρυά ἀπό τήν πλειονοτική 
κοινωνία καί τίς προοπτικές της. 
Χώρια ὅτι θά ἐµπνεύσουν τόν 
(ἀτα)τουρκισµό καί σέ Ποµάκους 
καί Ροµά πού θά βλέπουν τά παιδιά 
τους νά τά ἐκπαιδεύει τουρκόφωνη 
νηπιαγωγός ἤδη ἀπό τά προσχολικά 
τους χρόνια! Στόν βαθµό πού ἡ 
ἑλληνική πολιτεία ἐµπλέκεται στήν 
καθηµερινότητα τῶν µουσουλµάνων 
µέ τρόπο θετικό, τά σχέδια γιά ποδη-
γέτηση τοῦ µειονοτικοῦ κόσµου σέ 
ἄλλες ἀτραπούς µαταιώνονται.
Σέ τίνος τήν πλάτη ὑλοποιοῦνται 
ὅλα τοῦτα; Φυσικά στῶν ἁπλῶν 
µουσουλµάνων συντοπιτῶν µας, 
τουρκογενῶν καί µή. Παράδειγµα 
τό Λαµπρό, ὅπου 1-2 γονεῖς µετά τό 
κλείσιµο τοῦ νηπιαγωγείου προσπά-
θησαν νά στείλουν τά παιδιά τους 
στό δηµόσιο νηπιαγωγεῖο τῆς γειτο-
νικῆς Γρατινῆς. Ἡ νηπιαγωγός 
ὅµως, ὅπως ἦταν φυσικό, τούς 
ὑπέδειξε πώς νηπιαγωγεῖο ἔχει τό 
χωριό τους, νά τά στείλουν λοιπόν 
ἐκεῖ. Καί τί ἀπάντησαν οἱ ἄνθρωποι; 
«Δέν µποροῦµε νά τά στείλουµε ἐκεῖ, 
φοβόµαστε»!!! 
Ἀδιανόητο; Κι ὅµως, ἀληθινό: Ἡ 
µειονοτική ἡγεσία, ὡς µαριονέτα 
τῆς προξενικῆς γραµµῆς, ἐπιβάλλει 
τόν τουρκισµό στόν µουσουλµανικό 
πληθυσµό, µέσα στή χώρα µας! 

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ   16-11-2009                                                                                                                                                                                                                                        7

Ἔνστολοι Ἕλληνες 
καί ἀσύστολοι Τοῦρκοι
∆ιαβάζοντας τόν µειονοτικό Τῦπο ὀσφρίζεσαι τό 
πνεῦµα πού κρατεῖ στίς τάξεις τῶν ἀνθρώπων τῆς 
Ἄγκυρας στή Θράκη. Ἕνα πνεῦµα πού γίνεται ὅλο 
καί προκλητικότερο, ξεφεύγοντας ἀπό ὅσα ξέραµε 
στό παρελθόν, ὅταν ὁ φανατισµός διεκινεῖτο µόνο 
κατ’ ἰδίαν καί ὑπορρήτως. Ἔτσι, φτάσαµε σήµερα νά 
διαβάζει κανείς τουρκόφωνα ἄρθρα ἀπευθυνόµενα 
στήν τοπική στρατιωτική ἡγεσία, καί νά φρίττει 
ἀπό τή θρασύτητα τοῦ ὕφους. Ὁρίστε ἕνα δεῖγµα: 
«...Μετὰ ἀπὸ ἔρευνα ποὺ κάναµε ὡς ἐφηµερίδα 
διαπιστώσαµε πὼς στὴν εἴσοδο περιοχῆς ποὺ δὲν 
ἀνήκει στὸ στρατόπεδο, µπῆκε ἀπαγορευτικὴ 
πινακίδα ποὺ λέει πὼς ἡ εἴσοδος ἐπιτρέπεται µόνο µὲ 
ἄδεια ἀπὸ τὴν διοίκηση τοῦ στρατοπέδου. Στρατηγὲ 
µου συγχώρα µε, ἀλλὰ καὶ ἐγὼ ἔκανα τὴ θητεία 
µου, καὶ στὴ ∆ράµα ὅταν φυλοῦσα σκοπιὰ οὔτε 
κουνούπι δὲν περνοῦσε. Καὶ ἂν περνοῦσε τὸ ἔπιανα. 
∆όξα τῷ Θεῷ ὅµως τὸ καθῆκον µου τὸ ἐκπλήρωσα 
παραµένοντας πιστὸς στὸν ὅρκο µου. Ἂν κάποιος 
στρατιωτικὸς δὲν τηρεῖ αὐτὰ ποὺ ἀναφέρει ὁ ὅρκος, 
τότε γιατί νὰ ὁρκίζεται; Σ’ ἐµᾶς τοὺς Τούρκους αὐτὸ 
δὲν γίνεται στρατηγὲ µου. Γιὰ ἐµᾶς τὸ καθῆκον εἶναι 
ἱερό. (...) Πῶς γίνεται καὶ ὀχήµατα ἐργασιῶν καὶ 
ὀχήµατα ποὺ µεταφέρουν ὑλικὰ περνᾶνε µέσα ἀπὸ 
τὸ στρατόπεδο; Οἱ στρατιῶτες τί κάνουν στρατηγὲ 
µου;  (...) Πότε θὰ σταµατήσουν οἱ κίνησεις ποὺ 
θεωροῦνται παραβιάσεις τοῦ στρατοπέδου, ποὺ 
κατὰ τὴ γνώµη µου ἀντιτίθενται, δὲν συνάδουν µὲ 

τοὺς στρατιωτικοὺς νόµους; Θὰ ἐφαρµόσετε τοὺς 
νόµους στρατηγὲ µου; Στρατηγὲ µου δὲν σκέφτεστε 
νὰ ἀρχίσετε µία ἔρευνα σχετικὰ µὲ τὸ θέµα; Στρατηγὲ 
µου εὐχαριστῶ.» 
Ἄσχετα λοιπόν µέ τήν συγκεκριµένη ἀφορµή (εἶναι 
ἡ ἀνέγερση µιᾶς -ἐνοχλητικῆς γιά τούς Τούρκους- 
ἐκκλησίας κοντά σέ χῶρο εὐθύνης τοῦ Στρατοῦ), τί 
διαβάζουµε; Ἕναν Τοῦρκο ἀποτυχηµένο ψαρέµπορα 
νά δίνει µαθήµατα ἐκπλήρωσης τοῦ καθήκοντος 
σέ Ἕλληνα στρατηγό µέσα στήν Ἑλλάδα, νά τοῦ 
ὑποδεικνύει τί πρέπει νά πράξει καί νά τόν ἐλέγχει 
ὡς ...ἐπίορκο!!! Ἀντιλαµβάνεστε ποῦ ἔχουµε φτάσει; 
Ὑποψιάζεστε τίς δικές µας εὐθῦνες γιά τό κατάντηµα 
αὐτό; Ἄραγε τό µήνυµα πού βγάζει ἡ κοινωνία µας, 
γιά τή θέση καί τήν τιµή πού πρέπει στό ἔνστολο 
τµῆµα της, πῶς ἀλλιῶς θά µποροῦσε νά εἰσπραχθεῖ 
ἀπό τούς ἄλλους ἤ καί τούς ἐχθρούς της; 
Καί γιά νά µήν γενικολογοῦµε µονάχα, ἄς θέσουµε 
ἕνα ὑποθετικό ἐρώτηµα, ἄσχετο µέ τά ἀνωτέρω, 
σχετικό ὅµως µέ τίς δικές µας εὐθῦνες: Ἔστω ὅτι 
κάποιος ἀνώτατος ἀξιωµατικός ἔνστολου σώµατος 
στή Θράκη βάζει «µέσον» τόν ...Χατζηοσµάν 
γιά νά ἀντιµετωπισθεῖ εὐνοϊκά στίς ἐπερχόµενες 
κρίσεις ἀπό τήν κυβέρνηση τοῦ ΠαΣοΚ. Ἄραγε τί 
εἴδους σχέση θά ἐγκατασταθεῖ µετά µεταξύ τους; 
Ποιές ἐξυπηρετήσεις, τί εἴδους (καί πρός ποιούς) θά 
ἰσοφάριζαν µιά τέτοια βοήθεια; Καί τί µήνυµα θά 
πάρει ἡ Τουρκία γιά τίς ἄµυνες καί τίς ἀντιστάσεις 
αὐτῆς τῆς χώρας; Πῶς µετά νά µήν νιώθουν µετά 
κάποιοι ὅτι ὅλα τούς εἶναι ἐφικτά καί µποροῦν µέ 
τήν ἴδια προπέτεια νά παριστάνουν τούς τιµητές 
τῶν πάντων;

Ἡ ἀνωτέρω φωτογραφία εἶναι ἀπό τό φετινό συνέδριο 
τοῦ Συλλόγου Ἀλληβοήθειας Τούρκων Δυτικῆς Θράκης. 
Προσέξτε σκηνικό: Ἀνάµεσα στή φαραωνική φωτογραφία 
τοῦ φασίστα Κεµάλ καί τήν γιγάντια τούρκικη σηµαία, ἡ 
σηµαία τῆς «ἀνεξάρτητης Δυτικῆς Θράκης». Ἀπό κάτω 
κάποιοι ...συνέλληνές µας µουσουλµάνοι, ὑπέρµαχοι 
τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων καί ἐντελῶς ἄσχετοι 
µέ κάθε παρακρατική ὁµάδα (τύπου Ἐργκενέκον), 
µυστική ὑπηρεσία (τύπου ΜΙΤ) καί φασιστική ὀργάνωση 
(τύπου Γκρίζων Λύκων). Καί νά πεῖ κανείς ὅτι δέν τά 
βλέπουµε; Μέσα στό Προξενεῖο Κοµοτηνῆς (µά καί τῆς 
Θεσσαλονίκης) δέν τιµήθηκε προχθές (10-11) ὁ σφαγέας 
τῶν προγόνων µας; Κάποτε γινόταν µέ τή σχετική 
διακριτικότητα, τώρα φτάσαµε νά µᾶς µοιράζουν καί τόν 
πανηγυρικό πού ἐκφωνεῖ ὁ Πρόξενος! Καλά πᾶµε...

Καί µιά εἰκόνα - Καί χίλιες λέξεις

Φιλύρα: Πόλεµος γιά 4 νηπιαγωγεῖα
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

► Ακούγεται, πως το ερχόμενο καλοκαίρι 
θα υπάρξει αεροπορική σύνδεση μεταξύ 
Αλεξ/πόλεως - Λάρνακας Κύπρου. 
Κατεβαίνουν οι «δικοί» μας κάτω για να 
πείσουν τα αδέλφια μας τους Κύπριους, 
ότι αξίζει το εγχείρημα. Αξίζει ρε παιδιά, 
αλλά και να μην άξιζε οικονομικά, σίγουρα 
θα άξιζε εθνικά (ούπς, πολύ εθνικιστές 
ακουγόμαστε πάλι…). Εδώ τόσα παρακάλια 
και φράγκα ρίξαμε για να φέρουμε τους 
Ρώσους (που δεν ήρθαν) αυτό θα μας 
πειράξει;… Αυτό το ακατανόητο των 
«άγονων» και «ασύμφορων» (οικονομικά, 
βεβαίως βεβαίως) γραμμών για όλην την 
Ελληνική περιφέρεια και το Αιγαίο, είναι 
η πιο αυτοχειριακή πρακτική για ένα 
Κράτος που θέλει να ασκεί σοβαρή Εθνική 
κυριαρχία. Γεμίστε ρε με συνδέσεις όλα τα 
νησιά μας, την Κύπρο μας, τα ορεινά μας 
και θα διαπιστώσετε ότι μεσοπρόθεσμα, 
μόνο κέρδος θα έχουμε. Καρμίρηδες! Όλα 
με το φράγκο τα μετράτε. Δραχμοφονιάδες. 
Φέρτε σε άμεση επικοινωνία και επαφή 
τους Έλληνες. Πολλές φορές η οικονομική 
αιμορραγία προς τους «αγαπημένους» μας 
γείτονες δεν γίνεται για λόγους οικονομίας 
παρά για λόγους πρακτικότητας.

► Αρχές του μηνός διεξήχθη στην πόλη μας 
το Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. 
Καιρός ήταν να μας τιμήσουν με ένα 
συνέδριο. Τόσα χρόνια έχουμε σπαταλήσει 
ένα σωρό χρήματα και εργατοώρες για 
την καταπολέμηση των κουνουπιών, 
χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα και με το 
πρόβλημα να θεριεύει συνεχώς. Αφού δεν 
μπορούμε να το αποφύγουμε, τουλάχιστον 
να μάθουμε μερικά πράγματα παραπάνω 
για τους συμπαθείς (;) φτερωτούς…
συμπολίτες μας.

► Άντε πάλι, ο Γολγοθάς των πρώην 
εργαζομένων στην Αλλαντοβιομηχανία 

Θράκης (ξανα)ξεκίνησε. Πάλι υποσχέσεις 
που δεν τηρήθηκαν, πάλι 118 άτομα στο 
δρόμο, πάλι δίκες πάλι πάλι πάλι… Τα 
έχουμε ξαναπεί αλλά οι εξελίξεις δεν μας 
αφήνουν να ...αγιάσουμε. Η κατάσταση 
είναι οικτρή. Αν εξαιρέσουμε κανά δυό 
περιπτώσεις υγιών παραγωγικών μονάδων, 
όλες οι υπόλοιπες ή έχουν κλείσει ή είναι 
έτοιμες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την 
τοπική οικονομία. Φυσικά υπάρχει και ο 
αντίλογος, από την πλευρά του φορέα που 
κατηγορήθηκε ότι δεν απορρόφησε τους 
εργαζομένους, όπως τους  είχαν υποσχεθεί. 
Δεν θα ψάξουμε να βρούμε ποιος φταίει 
αλλά θα σταθούμε στην παθογένειά μας. 
Καταντήσαμε να μην παράγουμε σχεδόν 
ΤΙΠΟΤΑ, παρά μόνο να καταναλώνουμε. 
Δεν γίνεται μια τοπική ή γενική οικονομία 
να έχει μόνο καταναλωτές και καθόλου 
παραγωγούς. Θα καταρρεύσουμε με 
μαθηματική ακρίβεια. Όλοι ψάχνουμε να 
βολευτούμε σε κάποιο αντιπαραγωγικό 
πόστο (συνήθως δημόσια υπηρεσία) 
με αποτέλεσμα να διογκώνεται το ήδη 
τεράστιο πρόβλημα. Η μόνη παραγωγή 
που πάει καλά είναι αυτή των κηφήνων 
και απολυμένων.

► Τί έγινε ρε παιδιά; Εκπλαγήκατε; Δεν 
περιμένατε από τους αγαπημένους μας 
γείτονες να διοχετεύσουν στην αγορά 
απαγορευμένα προϊόντα; Ανιχνεύθηκε, 
λέει, σε παρτίδες αχλαδιών από την 
Τουρκία ένα πολύ επικίνδυνο τοξικό 
φυτοφάρμακο, που εδώ και χρόνια 
έχει απαγορευθεί από την Ε.Ε. Μέχρι 
και η επίτροπος της Ε.Ε κ. Βασιλείου 
αναφέρθηκε στο θέμα. Όταν το φωνάζουμε 
εδώ και χρόνια, πως κινδυνεύουμε από τις 
αγορές των «φίλων» μας, θεωρούμαστε 
«μισαλλόδοξοι» και «ελληνάρες». Έχετε 
φάει φυτοφάρμακο τόσα χρόνια που 
μπορείτε να κατουράτε στα χωράφια και 

να μην φυτρώνει ούτε …μολόχα. Όμως 
αφού τα παίρνετε φτηνά (είτε από εδώ, 
είτε πηγαίνοντας εκεί) χαλάλι ο καρκίνος. 

Τουλάχιστον θα σας περισσέψουν λεφτά 
για τις χημειοθεραπείες…

► Διαβάζω στον τοπικό Τύπο πως τα 
κρούσματα της νέας γρίπης στη Θράκη 
θα ανέρθουν στις 83.000. Θα νοσήσουν, 
δηλαδή, 83.000 άτομα. Άαα, κλείσαμε, 
πάει. Κλείσαμε στα 83.000 άτομα. Όποιος 
πρόλαβε, πρόλαβε. Θα στείλετε, όσοι 
ενδιαφέρεστε, τα απαραίτητα δικαιολο-
γητικά και αν γίνετε δεκτοί θα περιμένετε 
την σειρά σας να νοσήσετε. Με απολύτως 
αξιοκρατικά κριτήρια θα γίνει η επιλογή. 
Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί η ζήτηση  
για την συμπλήρωση των 83.000 θέσεων, 
θα γίνει επιλογή από παλαιότερους 
ενδιαφερόμενους (από την γρίπη των 
πουλερικών, τρελές αγελάδες κλπ)… 
Ρε άντε πάτε να κάνετε καμμιά σοβαρή 
μελέτη και αφήστε τις σαχλαμάρες. 
Έχετε αναγάγει την μπουρδολογία σε 
επιστήμη…

► Επιτέλους. Κυκλοφόρησε στην πόλη 
μας ένα ...free press περιοδικό που θα 
καλύψει τις ανάγκες αυτής της πόλεως. Το 
περίεργο δεν είναι το αμερικανοπρεπές του 
όνομα, ούτε και το ότι οι τίτλοι των άρθρων 
είναι κι αυτοί κατά κανόνα στα αγγλικά, 
ούτε ότι τα άρθρα είναι από αδιάφορα έως 

ασήμαντα, ούτε ότι στην μεσαία σελίδα μάς 
παρακινεί να επισκεφτούμε σώνει και καλά 
την Κωνσταντινούπολη (ή Ισταμπούλ, 

όπως μας «ενημερώνει» πως 
την ονομάζουν τώρα), ούτε ότι 
μοστράρει το ίδιο και το ίδιο 
τίποτε στις μέσα φωτογραφίες 
(λες και μας ενδιαφέρει πού 
ήπιε ποτό ο κάθε χωριάτης), 
ούτε ότι οι συντελεστές του 
είναι παντελώς άγνωστοι στον 
χώρο της δημοσιογραφίας. Το 
περίεργο είναι ότι άργησε να 
βγεί, με τόση παρακμή γύρω 
μας... GATZOPOLITAN 
νομίζω ότι λέγεται...

► Ετοιμάστηκε η πόλη μας για να 
υποδεχθεί τον υποψήφιο για την προεδρία 
της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά, βρέθηκε χώρος, 
ορίσθηκε ημέρα, έγιναν οι απαραίτητες 
προετοιμασίες, δημοσιεύτηκε η επικείμενη 
επίσκεψή του, και μια μέρα (10/11) 
πριν από την άφιξή του μαθαίνουμε πως 
αναβάλλεται. Οξεία τροφική δηλητηρίαση 
ο Αντωνάκης, σύξυλοι οι εδώ υποστηρικτές 
του. Η συντριπτική πλειοψηφία των 
ψηφοφόρων της ΝΔ, εδώ στην Αλεξ/
πολη, είναι αναφανδόν υπέρ του, όπως 
και σε ολόκληρη τη χώρα, ασχέτως αν 
οι «μεγάλοι» έχουν σκυλιάσει να μας 
πασάρουν, κακήν κακώς, την θυγατέρα 
του ακατονόμαστου ως αδιαμφισβήτητο 
φαβορί. Εδώ που τα λέμε κι ο Αντωνάκης 
θέλει να το φάει το κεφάλι του. Πού πάς 
βρε καημένε, σε σικέ αγώνα πόσες ελπίδες 
έχεις; Δύσκολοι καιροί για θαύματα. 
Πληροφορίες που θέλουν λίγο πριν την 
επίσκεψή  του στην πόλη μας, να του 
ευχήθηκε ο Μητσοτάκουλας «καλό ταξίδι 
στην Αλεξ/πολη», δεν επιβεβαιώνονται.
Αυτές τις δύο μέρες πάντως, έβρεχε 
καρέκλες και δημιουργήθηκαν ένα σωρό 
προβλήματα. Λέτε;… 

Σ.Γ.

Ξάνθη: Συνέντευξη 
τῆς «Πρωτοβουλίας» 

Τό περασµένο Σάββατο, 14 
Νοεµβρίου 2009, ἡ Πρωτοβουλία γιά 
τήν Ἀποµάκρυνση τοῦ Τουρκικοῦ 
Προξενείου διοργάνωσε συνέντευξη 
Τύπου στήν Ξάνθη µέ θέµα ἀκριβῶς 
τήν πρωτο-
βουλία αὐτή. Ὁ 
στόχος ἦταν νά 
προωθηθεῖ στήν 
τοπική κοινωνία 
τό µήνυµα καί 
νά ἐνηµερωθεῖ 
ὁ µέσος Ξαν-
θιώτης γιά τίς 
λεπτοµέρειες 
τοῦ ἐγχειρήµα-
τος. 
Στό πάνελ τῆς 
συνέντευξης , 
πέρα ἀπό τούς 
Ν. Δαπέργολα 
- Κ. Καραΐσκο 
πού ἦρθαν ἀπό τήν Κοµοτηνή, 
βρίσκονταν τρία πρόσωπα γνωστά 
ἀπό τήν χρόνια ἐνασχόλησή τους 
µέ τό µειονοτικό θέµα - καί εἰδικά 
µέ τήν ποµακική του παράµετρο: Ὁ 
ἐκπαιδευτικός δρ. Νίκος Κόκκας, ὁ 
δάσκαλος (καί µουσικός) Βαγγέλης 
Δωρόπουλος καί ὁ πρόεδρος τοῦ 

Συλλόγου Ποµάκων ν. Ξάνθης 
Ταχήρ Κόντε.
Οἱ Κοµοτηναῖοι ὁµιλητές ἀναφέρ-
θηκαν στό σκεπτικό καί στό ἱστο-
ρικό τῆς πρωτοβουλίας, ὡς µία 
ἁδρή εἰσαγωγή στό κυρίως θέµα, τό 
ὁποῖο στήν Ξάνθη ἔχει ἕνα ἰδιαίτερο 
χρῶµα, λόγῳ τῆς κυρίαρχης παρου-
σίας τῶν Ποµάκων (µά καί πολλῶν 
Ροµά) στήν µειονοτική κοινωνία. 

Στή συνέχεια οἱ τρεῖς Ξανθιῶτες 
εἰσηγητές ἔθεσαν τά σηµαντικότερα 
ἐπί µέρους ζητήµατα: Τό ἐκπαιδευ-
τικό, τό πολιτιστικό καί τό πολιτικό. 
Γιά τό πρῶτο ἐλέχθησαν καί ἀρκε-
τές λεπτοµέρειες, ἀφοῦ οἱ φίλοι 
µας διαθέτουν καί βιωµατική καί 
θεωρητική γνώση περί µειονοτικῆς 

ἐκπαίδευσης. Γιά τήν ἀµάθεια τοῦ 
µειονοτικοῦ σχολείου, γιά τά ἄθλια 
χουντικά Μορφωτικά Πρωτόκολλα 
τοῦ 1968 (πού ζητήθηκε νά καταγ-
γελθοῦν ἐπιτέλους), γιά τήν 
ἀνυπαρξία δηµοσίων σχολείων στά 
µουσουλµανικά χωριά. Ποιός εἶναι 
ἄραγε ἐκεῖνος πού σπρώχνει µέ 
κάθε µέσον τούς µουσουλµάνους 
γονεῖς νά στείλουν τά παιδιά τους 
στό ἐκπαιδευτικό ἀπαρτχάιντ κι 
ὄχι στά δηµόσια σχολεῖα; Ποιός 
πιέζει µέ κάθε µέσον τήν ἑλληνική 
πολιτεία νά ἱδρύσει νέα µειονοτικά 
ἐκπαιδευτήρια; Ποιός µεταφέρει 
τά τελευταῖα δύο χρόνια τήν 
ἴδια διαπάλη καί στόν χῶρο τῆς 
(ὑποχρεωτικῆς, πλέον) προσχολικῆς 
ἀγωγῆς; Ὁ κάθε µειονοτικός 
πολιτευτής ἤ ὁ κάθε φανατικός 
τουρκόφρων µόνος του; Χωρίς 
καµµία καθοδήγηση καί «γραµµή»;
Γιά τό δεύτερο εἰπώθηκαν καί 
πράγµατα λιγότερο γνωστά, πού 
ἀφοροῦν ὄχι µόνο τήν συστηµατική 
οἰκειοποίηση καί τήν ἀποσιώπηση 
τοῦ ποµακικοῦ πολιτισµοῦ ἐκ 
µέρους τῶν Τούρκων, µά καί γιά τίς 
καταστροφές σέ βάρος χριστιανικῶν 
µνηµείων (εἰδικά στά ὀρεινά ὅπου 
τό παλαιότερο θρήσκευµα φαίνεται 
ὅτι πονάει ἀκόµη). Ἀναφέρθηκαν 
συγκεκριµένα παραδείγµατα, ὡς 
ἀποδείξεις ἑνός φονταµενταλιστι-
κοῦ πνεύµατος πού τίποτε καλό 

δέν οἰωνίζεται γιά τό µέλλον τῆς 
περιοχῆς. 
Τέλος, ὁ Ταχήρ Κόντε ἔδωσε µέ 
τόν ἄµεσο καί ξεκάθαρο λόγο 
του µιά γεύση τῶν πολιτικῶν 
ἀποτελεσµάτων τῆς δράσης τοῦ 
τουρκικοῦ Προξενείου στή Θράκη. 
Θύµισε ἐν συντοµίᾳ τίς διώξεις καί 
τίς προγραφές σέ βάρος τῶν µελῶν 
τοῦ συλλόγου του, ἀναφέρθηκε στά 
προβλήµατα πού ἐξακολουθοῦν νά 
δηµιουργοῦν ὄχι τόσο οἱ τουρκογενεῖς 
µά κυρίως οἱ ἐκτουρκισµένοι Ποµάκοι 
καί µετέφερε τήν προσωπική του 
ἐµπειρία ἀπό τίς σχέσεις του µέ τό 
πλειονοτικό στοιχεῖο τῆς περιοχῆς, 
σχέσεις ἀνέφελες τρεῖς δεκαετίες 
τώρα.
Μετά τίς εἰσηγήσεις ἀκολούθησαν 
ἐρωτήσεις ἀπό τούς παριστάµενους 
δηµοσιογράφους (τριῶν τοπικῶν 
καναλιῶν, ἑνός ραδιοφώνου καί 
τριῶν ἐφηµερίδων), πού ἔδωσαν τή 
δυνατότητα νά ἀπαντηθοῦν πολλά 
ζητήµατα πού εἴτε ὑποφώσκουν εἴτε 
τίθενται ὑπορρήτως. Καταληκτικά 
ζητήθηκε ἡ συνδροµή τῶν ΜΜΕ 
στήν ἐνηµέρωση τοῦ κόσµου καί ἡ 
ἐνεργοποίηση τοῦ τελευταίου µέσα 
ἀπό τή συλλογή ὑπογραφῶν στό 
www.proxeneio-stop.org. 
Ἐννοεῖται ὅτι ΔΕΝ κλείνει ἐδῶ ἡ 
παρουσία τῆς Πρωτοβουλίας µας 
στήν Ξάνθη...

Ἐκ δεξιῶν:  Ν. Κόκκας, Κ. Καραϊσκος, Β. Δωρόπουλος, 
Ν. Δαπέργολας, Τ. Κόντε



Σκέψεις πιστού 
προς την Εκκλησία

  Δεν θέλω να κατηγορήσω κάποιον 
ούτε να κατακρίνω κανέναν. Το 
παράπονό µου θα καταθέσω προς 
τους ανθρώπους, κληρικούς και 
λαϊκούς, οι οποίοι µε τη στάση 
τους απογοητεύουν όποιον δειλά 
προσπαθήσει να πλησιάσει την 
Εκκλησία.
Ο σηµερινός νέος και η νέα 
έχουν να αντιµετωπίσουν 
πάρα πολλά προβλήµατα 
επιβίωσης. Σε µια εποχή που 
οι σαρκικές σχέσεις ξεκίνησαν 
πολύ νωρίς στη ζωή του. Σε µια 
εποχή που ή δεν πήγε καθόλου 
στην εκκλησία ή σταµάτησε 
στα δώδεκα. Γιατί; Διότι 
υπάρχουν άλλοι, ακόµη και οι 
παραπλανηµένοι γονείς, φίλοι, 
διδάσκαλοι που τους δείχνουν 
άλλους θεούς. Άλλους δρόµους 
να ζήσουν τη ζωή τους, οι οποίοι 
είναι περισότερο σηµαντικοί.
Διότι τους οδηγούν στη δυνατότητα 
της επιβίωσης, στο γεγονός ότι 
ο µόνος δρόµος για να έχουν να 
φάνε αυτοί και τα παιδιά τους, για 
να αποκτήσουν σπίτι, αυτοκίνητο, 
σπουδές, φροντιστήρια, καλή 
ποιότητα ζωής, είναι ο ατοµικός 
τους αγώνας, µε ουµανιστικές αξίες 
βεβαίως - ή και χωρίς αυτές.
   Ο νέος άνθρωπος βιώνει το “ο 
σώζων εαυτόν σωθήτω”. Η ζωή 
σήµερα είναι πόλεµος στη χειρότερη 
µορφή του, διότι ο εχθρός είναι ο 
πλησίον. Ζητάς εργασία και σου την 
παίρνει ο πλησίον. Χρειάζεσαι φτηνό 
σπίτι και σου το παίρνει ο πλησίον.
Θαυµάζεις το αυτοκίνητο και σου 
το παίρνει ο πλησίον. Οταν γυρίζεις 
κουρασµένος από τη δουλειά σου 
θέλεις την ησυχία σου και σου την 
παίρνει ο πλησίον του διπλανού 
διαµερίσµατος που θέλει να ακούσει 
µουσική, διότι ψάχνει και εκείνος 
διέξοδο στα δικά του αδιέξοδα.
Μπορώ να πω πολλά παραδείγµατα 
όπου ο πλησίον είναι η δική σου 
ατυχία, εµπόδιο, φρένο, δυστυχία, 
πόλεµος σώµα µε σώµα, όχι για 
σπουδαία πράγµατα, µόνο για τα 
απαραίτητα της επιβίωσης. Όλοι οι 
πλησίον θέλουν να επωφεληθούν 
από σένα, να σε κοροϊδέψουν για να 
πάρουν ό,τι µπορούν περισσότερο.
Ενας πόλεµος ο οποίος διαρκώς 
εντείνεται και γίνεται όλο και 
πιο σκληρός. Όλοι οι άλλοι θεοί 
του πετάνε καραµελίτσες του 
ανθρώπου στο δρόµο του για να του 
κρατάνε τη γλύκα στο στόµα και να 
συνεχίζει ακάθεκτος προς αυτή την 
κατεύθυνση.
    Άραγε αυτού του δυστυχισµένου 
ανθρώπου δεν του περνάει καθόλου 
από το µυαλό ο αληθινός θεός που 
από µικρός διδάχθηκε; Και βέβαια, 
ΑΛΛΑ!!! Αυτός ο θεός δεν µου δίνει 
να φάω. Δεν µε βοηθάει όταν έχω 
εξετάσεις να µπω στο πανεπιστήµιο 
για µια καλύτερη ζωή κ.λ.π. 
Αυτός ο θεός είναι µίζερος. Θέλει 
να είµαι φτωχός, µε παλιόρουχα 
ντυµένος, ατηµέλητος. Δεν πρέπει 
να έχω σαρκικές σχέσεις και έτσι 
θα µε διώξει ο/η σύντροφός µου ως 
ανίκανο, γραφικό, κοµπλεξικό... 
Αυτή είναι η εικόνα που έχει µείνει 
στον σύγχρονο άνθρωπο από αυτά 
που διδάχτηκε στα παιδικά του 

χρόνια για τον Αληθινό Θεό.
   Ο ταλαίπωρος άνθρωπος συνεχίζει 
τον αγώνα επιβίωσης µε αυτά που 
του δείχνουν σαν σωστά οι άλλοι 
θεοί που είπαµε και στη συνέχεια 
διαπιστώνει ότι ο αγώνας είναι 
άνισος, πολύ σκληρός και για την 
πλειοψηφία, πλέον δεν παλεύεται.
Ολίγοι προχωρούν πατώντας επί 
πτωµάτων.
   Τότε έρχεται η εσωτερική κρίση.
Σε άλλους νωρίτερα σε άλλους 

αργότερα. Γκρεµίζονται όλοι οι θεοί 
που τους υπόσχονταν µια ανθρώπινη 
ζωή. Καταστρέφεται µέσα τους όλο 
το οικοδόµηµα που µε τόσο κόπο 
έχτισαν µέσα τους ως σωστό δρόµο 
ζωής. Τώρα τι κάνουµε; Θέλει ο 
άνθρωπος από κάπου να πιαστεί να 
σωθεί, να δηµιουργήσει νέα ελπίδα 
για το µέλλον. Πρέπει να ζήσει! 
Βιώνει την απόρριψη, το αίσθηµα 
της αποτυχίας και θέλει να βρει µια 
σανίδα να µην καταποντιστεί. Να 
µπορέσει να υπάρξει, έστω και ως 
αποτυχηµένος. Και νάτοι πάλι νέοι 
θεοί. Ψυχολόγοι, ψυχίατροι, γιόγκι, 
εσωτερισµός, πολιτική κλπ διάφορα 
µαντριά που του λένε ότι τώρα εγώ 
θα σε σώσω. Δεν τον ρωτάνε εάν έχει 
σαρκικές σχέσεις, αν στον πόλεµο 
της ζωής του χρησιµοποίησε αθέµιτα 
µέσα, ούτε του ζητάνε πιστοποιητικό 
ηθικής. Και το σηµαντικότερο είναι 
εκεί πρόθυµοι, κοντά του ανά πάσα 
στιγµή τους χρειαστεί. Ο ελεύθερος 
χρόνος του σύγχρονου ανθρώπου 

είναι ελάχιστος και αυτοί οι θεοί του 
κλείνουν ραντεβού συγκεκριµένο, να 
κλέψει λίγο χρόνο από τις µέριµνες 
της επιβίωσης και να πάει κοντά 
τους. Πού να βρούµε τώρα το Θεό ή 
τον παπά; Πού έχει γραφείο ο Θεός; 
Το γραφείο του Θεού µέσα τους δεν 
τους βοήθησε κανείς να το δουν, 
ίσως και οι ίδιοι δεν θέλησαν.
   Όµως να δούµε λίγο. Οι άνθρωποι 
δεν έχουν πίστη στον Θεό; Ευτυχώς 
ναι. Έχουν και µάλιστα σε µεγάλο 
βαθµό. Ποιό είναι τότε το πρόβληµα; 
Δεν ξέρουν και δεν µπορούν να την 
βάλουν στη ζωή τους. Δεν ξέρουν 
πως η πίστη τους στο Θεό θα τους 
βοηθήσει να λύσουν τα προβλήµατά 
τους. Να συνεχίσουν τον πόλεµο της 
ζωής µε πίστη στον Θεό.
   Τότε χτυπούν την πόρτα της 
Εκκλησίας. Άγιοι πατέρες, όσο 
καλή πρόθεση και να έχετε, δεν 
καταφέρνετε να τους βοηθήσετε 
και να τους κρατήσετε κοντά σας.
Έρχονται γεµάτοι µιζέρια από την 
αποτυχία τους και τους προσθέτετε 
κι άλλη. Έρχονται γεµάτοι κανόνες 
από την επιβίωση για να τους 
γαληνέψετε την ψυχή και τους 
προσθέτετε κι άλλους. Ψάχνουν 
ένα µέρος να πουν τα βάσανα και 
τις αµαρτίες που κουβαλούν να 
τους ξεκουράσετε και εσείς τους 
χειροτερεύετε µε τις απαγορεύσεις 
σας. Είναι συντετριµένοι ψυχικά 
για όλα αυτά που έρχονται να 
ακουµπήσουν στην ποδιά σας και 
εσείς τους τιµωρείτε γι’ αυτό.
  Δεχθείτε τον σηµερινό άνθρωπο 
όπως είναι. Επιτρέψτε του να είναι 
κοντά σας µε όλες του τις αµαρτίες, 
χωρίς απαγορεύεται. Χωρίς πρέπει.
Πρώτα δείξτε του πως ο Θεός 
ξεκουράζει τον άνθρωπο. Πως ο Θεός 
φορτώνεται τα βάρη τους. Πώς ο Θεός 
µπορεί να γίνει τρόπος ζωής και όχι 
στείρες απαγορεύσεις, γιατί ο Θεός 
συγχωρεί αµέσως. Οι κληρικοί όχι. 
Και βάζουν µακρόχρονες τιµωρίες.
Σέ έναν φορτωµένο γάϊδαρο έστω 
και αν έχει σκουπίδια στον ώµο του, 
δεν µπορείς να τον φορτώσεις άλλο, 

έστω κι αν το πρόσθετο βάρος είναι 
το φαγητό του.
  Άγιοι πατέρες πρώτα αφαιρέσατε 
από το άχρηστο φόρτωµα της 
καθηµερινότητας και µετά 
προσθέτετε το σωστό. Όχι µε 
απαγορεύσεις αλλά µε αγάπη 
και εξήγηση. Μην ζητάτε από τον 
άνθρωπο από την πρώτη φορά που 
σας πλησιάζει να έρχεται κάθε 
Κυριακή στην εκκλησία από τις 
επτά το πρωί να σταµατήσει τις 
σαρκικές σχέσεις κ.λ.π. Κανόνες 
σωστούς αλλά µόλις τα ακούει αυτά 
ο ταλαίπωρος άνθρωπος τον πιάνει 
απελπισία. Δώστε του τον χρόνο 
και τη βοήθεια να νοιώσει σιγά σιγά 
την εσωτερική γαλήνη και µετά θα 
γίνουν αυτά που ζητάτε. Να είσαστε 
εκεί να του δίνετε τα πάντα όσα ο 
Χριστός προσέφερε προς χάρη του 
αµαρτωλού ανθρώπου. Μην κρίνετε 
και καταδικάζετε εσείς τον άνθρωπο 
και του επιβάλετε τιµωρίες πρίν 
ακόµη τον κρίνει ο Θεός.
Οι άγιοι γέροντες εξοµολόγοι και 
πνευµατικοί έζησαν πολλά χρόνια 
στη γαλήνη και την βιοποριστική 
ασφάλεια της εκκλησίας. Καµµία 
εµπειρία από την καθηµερινότητα 
και τον πόλεµο που κάνει ο 
σηµερινός άνθρωπος. Μην αρκείστε 
στην ανάλυση των Ευαγγελικών 
περικοπών τις Κυριακές. Γνώσεις έχει 
πολλές ο σηµερινός άνθρωπος. Πώς 
να τις κάνει µέρος της ζωής του δεν 
ξέρει. Μην του δίνετε την εντύπωση 
οτι και εσείς να τον ταλαιπωρησετε 
θέλετε. Ο δυστυχισµένος σύγχρονος 
άνθρωπος εκπέµπει µια κραυγή 
‘βοήθεια’.
   Ο θεός αγαπάει, ο Θεός ξεκουράζει, 
ο Θεός συµπαραστέκεται, ο Θεός 
γαληνεύει, ο Θεός οδηγεί, ο Θεός 
δίνει τροφή, ο Θεός φροντίζει για 
τα πάντα. Γνωρίστε του αυτόν τον 
Θεό να τον κρατήση από το χέρι να 
περπατήσουν µαζί. Γνωρίστε του 
το πώς και κυρίως το γιατί. Όχι την 
επουράνια µετά θάνατον βασιλεία, 
αλλά την εν Θεώ επίγεια ζωή.

                                      ΧΡ. ΡΙΖΟΥ
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ΟΙ ΑΛΕΒΙΤΕΣ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ

Έχουμε κι άλλοτε αναφερθεί στην τουρκική προσπάθεια να 
καπελώσει την αλεβίτικη παράδοση και παρουσία στα όρια των 
νομών Ροδόπης και Έβρου, προσπάθεια που εκδηλώνεται με τον 
επισημότερο τρόπο. Πριν λίγες μέρες είχαμε μία ακόμη εξέλιξη 
στην προσπάθεια αυτή, με τα εγκαίνια της αίθουσας εκδηλώσεων 
δίπλα στον τεκκέ της Ρούσσας, που αποτελεί το σημαντικότερο 
μνημείο του αλεβιτισμού στην ελληνική Θράκη. Τα εγκαίνια στις 
8/11 (ανήμερα της αλεβίτικης γιορτής Κασίμ) έκαναν ο Τούρκος 
Πρόξενος κι ο τοπικά επικεφαλής των αλεβιτών Μεχμέτ Κοτς. 
Στην σύντομη ομιλία του ο Μεχμέτ Κοτς αναφέρθηκε στην 
«κοινή πολιτιστική κληρονομιά», «στην αναβίωση των αξιών 
του μεγάλου (τουρκικού) έθνους» και ευχαρίστησε επωνύμως 
μόνο τον (σουνίτη) “μουφτή” Ιμπραήμ Σερήφ και τον Πρόξενο.
Ο Πρόξενος Μουσταφά Σάρνιτς δήλωσε: «Αξιότιμοι καλεσμένοι 
θέλω ως πρόξενος της Τουρκικής Δημοκρατίας προσωπικά, 
αλλά και εξ ονόματος των συναδέλφων  μου να ευχαριστήσω 
το ίδρυμα του Σαίντ Αλή Σουλτάν, τους διοικούντες του, και 
τους ομογενείς της περιοχής - μέλη της Τουρκομουσουλμανικής 
μειονότητας. Χαιρετίζω με ιδιαίτερη αγάπη και σεβασμό τους 
συμπατριώτες μου διοικούντες συλλόγων από τη Βουλγαρία και 
από την Τουρκική Δημοκρατία. Όπως ανέφεραν και οι ομιλητές, 
τα μέλη της Τουρκομουσουλμανικής μειονότητας που ζούνε εδώ, 
διαβιώνουν πάνω σε μια πολύ βαριά πολιτιστική κληρονομιά...»  
Έτσι λοιπόν βλέπουμε μιαν απίστευτη «υποστήριξη» της 
Τουρκίας (βλ. και περσινή επίσκεψη του Τούρκου Πρέσβη στον 
τεκκέ) προς τους Αλεβίτες της Θράκης για την αναβίωση του 
Τεκκέ, στο όνομα μιας ενιαίας «Τουρκικής Κουλτούρας». 
Θά μου πείτε «και ποιο το πρόβλημα;» αν οι άνθρωποι νιώθουν 

έτσι; Έλα όμως που τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι στην 
Τουρκία κι αυτοί που εδώ παρουσιάζονται ένα σώμα μία ψυχή 
με τους Αλεβίτες, εκεί κοιτάνε να τους βγάλουν απ΄το σώμα την 
ψυχή! Μόλις στις 7 Νοεμβρίου έγινε στην Κωνσταντινούπολη 
(κάτω από ασφυκτική αστυνομική παρουσία) διαδήλωση των 
Αλεβιτών οι οποίοι διεκδικούν τις θρησκευτικές τους ελευθερίες, 
αφού δεν αναγνωρίζονται ως επίσημο θρήσκευμα. Ο πρόεδρος της 
ομοσπονδίας Αλεβιτών - Μπεκτασήδων Αλή Μπαλκίζ, μιλώντας 
στη συγκέντρωση αναφέρθηκε στην πιθανότητα μποϋκοτάζ 
των σχολικών μαθημάτων θρησκευτικών από τα παιδιά τους. 
O Μπαλκίζ συμπλήρωσε: «Δεν θέλουμε κάτι στα κρυφά, και 
σίγουρα όχι με τις μεθόδους του Ντολμάμπαχτσε (σεράι του 
σουλτάνου). Εμείς δεν πρόκειται να έρθουμε στο Ντολμάμπαχτσε 
να συνομιλήσουμε. Υπάρχει το Σάχκουλού, το Καρατζάαχμετ. 
Αυτά μας έχουν μείνει από τον καιρό των Οθωμανών, τα μέρη 
και οι τεκκέδες που μας άφησαν οι πρόγονοι μας. Εδώ οι φίλοι 
μας και οι πρόεδροι των συλλόγων μας είναι στο νοίκι. Σε ποιό 
τζαμί άραγε οι πιστοί πληρώνουν ενοίκιο για να μπούνε; Όπως 
γίνεται και στο Χατζημπεκτάς, όπου πληρώνουν εισιτήριο και 
μπαίνουν». Στην ίδια εκδήλωση ο Φεβζί Γκιουμούς, πρόεδρος 
του συλλόγου «Πίρ Σουλτάν Αμπντάλ», δήλωσε: «Ζητάμε την 
κατάργηση του υπουργείου θρησκευμάτων. Το κράτος πρέπει να 
διατηρεί ίσες αποστάσεις από τις θρησκείες. Είμαστε ενάντιοι στην 
κατασκευή τζαμιών σε αλεβίτικες γειτονιές και χωριά, είμαστε 
αντίθετοι στο υποχρεωτικό θρησκευτικό μάθημα που επιδιώκει 
την αφομοίωση...»  (8-11-2009, εφ. Νέτγκαζέτε).
Θυμηθείτε το πόσα τζαμιά χτίστηκαν τα τελευταία χρόνια σε 
αλεβίτικα χωριά της Θράκης, τι πολιτική αφομοίωσης ασκείται 
και συγκρίνατε τίς δύο πολιτικές, ένθεν κακείθεν του Έβρου. 
Άραγε η ελληνική πολιτεία πού βρίσκεται; Δεν είναι τρομερό;
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Το βράδυ της 9ης Νοεμβρίου, στο 
Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο 
Ροδόπης, παρουσιάστηκε σε μία εκδήλωση 
το πιο πρόσφατο έργο του Μουσείου 
Καραθεοδωρή, η έρευνα σχετικά με 
την προσωπικότητα του Αλεξάνδρου 
Καραθεοδωρή. Οργανωτές της βραδιάς 
ήταν ο  Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος 
Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης και 
ο Σύνδεσμος Φίλων Καραθεοδωρή, το 
δε θέμα περιορίστηκε στη συμβολή του 
Α.Κ. στον Ελληνισμό μέσα από την 
Συνθήκη του Βερολίνου (1878), όπου είχε 

πρωταγωνιστήσει ως εκπρόσωπος της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ομιλητής 
μοναδικός ήταν ο επιστημονικός υπεύθυ-
νος του Μουσείου, Νίκος Λυγερός. που 
τιμήθηκε μάλιστα για την ανεκτίμητη 
εθελοντική προσφορά του στο σύνολο 
έργο του Μουσείου.
Ο Ν. Λυγερός βασίστηκε στο πρωτογενές 
υλικό που ανακαλύφθηκε κατά την έρευνα 
του αρχείου Καραθεοδωρή: Στα δεκάδες 
τηλεγραφήματα (σύνολο 186 σελίδες!), 
απόρρητα και κρυπτογραφημένα, που 
αντάλλασσε ο Φαναριώτης νομικός με τον 
Μεγάλο Βεζύρη στην Κωνσταντινούπολη. 
Είναι λοιπόν μία άγνωστη μέχρι σήμερα 
ιστορική πηγή που φωτίζει την πτυχή 
αυτή της ιστορίας και την προσωπικότητα 
του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή με τρόπο 
ανατρεπτικό της εικόνας που μέχρι 
σήμερα έχουμε για τον άνδρα. Παράλληλα 
έρχονται στο φως κάποιες λεπτομέρειες 
που έχουν τεράστια σημασία, όπως είναι ο 
τρόπος με τον οποίο οι Οθωμανοί έβλεπαν 
την Φιλική Εταιρεία, ο ρόλος του Αλή 
Πασά κτλ. Καθώς μάλιστα αναμένεται και 
νέο, πλούσιο υλικό να έρθει στην κατοχή 
του Μουσείου, φαίνεται ότι τελικά το 
Μουσείο Καραθεοδωρή θα αναδειχθεί και 
σε παραγωγό ιστορικής γνώσης για τον 
εκτός Ελλάδος ελληνισμό. 
Ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής, γιος 
του λόγιου ιατροφιλοσόφου, Στεφάνου 
Καραθεοδωρή, γεννήθηκε το 1833 στην 
Κωνσταντινούπολη, σπούδασε στο 
Λονδίνο και στο Παρίσι Ρωμαϊκό και 
Γαλλικό ιδιωτικό δίκαιο, μετά δε την 
επάνοδό του στην Κωνσταντινούπολη 
ασχολήθηκε με τη δικηγορία, ώσπου 
διορίσθηκε υπάλληλος του Υπουργείου 
Εξωτερικών της Τουρκίας ως μεταφραστής 
του Νομικού Τμήματος του Συμβουλίου 
του Κράτους. Επί 20ετία ο Αλέξανδρος 
Καραθεοδωρής διετέλεσε Καπουκεχαγιάς 
της Χίου στην Υψηλή Πύλη, ήταν δηλαδή 
αντιπρόσωπος της νήσου, επιμελούμενος 
των συμφερόντων της, και με την ιδιότητά 
του αυτή προσέφερε πολύ μεγάλες 
εκδουλεύσεις στους υποδούλους τότε 

Χιώτες. Λόγω των πολύ αξιόλογων 
εργασιών και μελετών του σε διπλωματικά 
θέματα, ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής 
διορίσθηκε Υφυπουργός Εξωτερικών 
το 1871 και από το 1874 μέχρι το 1876 
διετέλεσε Πρεσβευτής στη Ρώμη, μετά 
δε επανήλθε στην Κωνσταντινούπολη ως 
Υφυπουργός Εξωτερικών. 
Στη Συνδιάσκεψη του Βερολίνου, η οποία 
συνήλθε το 1878 για την αναθεώρηση 
της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου, με 
την οποία δημιουργήθηκε η “μεγάλη 
Βουλγαρία” εμβαδού 165.000 τ.χλμ. με 
τη σκανδαλώδη υποστήριξη της Ρωσίας, 
η Τουρκία αντιπροσωπεύθηκε από τον 
Αλέξανδρο Καραθεοδωρή, ο οποίος ήταν 
τότε Υπουργός Δημοσίων Έργων, αλλά 
προεκρίθη για να αντιπροσωπεύσει την 
Τουρκία στην ανωτέρω Συνδιάσκεψη του 
Βερολίνου, λόγω της μεγάλης μορφώσεώς 
του και των διπλωματικών ικανοτήτων 
του και της πείρας του και διότι ήταν 
γνώστης της Ευρωπαϊκής διπλωματίας 
και ως εκ τούτου, παρείχε τα εχέγγυα 
του ενδεδειγμένου χειρισμού και της 
επιτυχούς αντιμετωπίσεως των θεμάτων, 
που θα συζητούνταν στη Συνδιάσκεψη. 
Ο Καραθεοδωρής, με πλήρη γνώση του 
υπό συζήτησιν συγκεκριμένου θέματος, 
με τις διπλωματικές του ικανότητες και 
με την πειστικότητα στα προβαλλόμενα 
επιχειρήματά του, κατέστησε γνωστή 
στις πραγματικές της διαστάσεις τη 
διαμορφωθείσα με τη Συνθήκη του 
Αγίου Στεφάνου κατάσταση και απέδειξε 
με αδιάσειστα στοιχεία στις Μεγάλες 
Δυνάμεις ότι οι Βούλγαροι αποτελούσαν 
ασήμαντη μειονότητα 15% στον πληθυσμό 
των εδαφών που παραχωρήθηκαν στη 
Βουλγαρία με τη Συνθήκη του Αγίου 
Στεφάνου. Η σκληρή διπλωματική μάχη 
του δεν αφορούσε μόνο τό οθωμανικό 
του αξίωμα μα και το ενδιαφέρον του 
ως Έλληνα για τα σφαγιαζόμενα με τη 
Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου εθνικά 
δίκαια του υποδούλου Ελληνισμού της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εξ ου και η 
μεγάλη συμπαράσταση του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως 
και γενικώς όλου του υποδούλου τότε 
Ελληνισμού. Και πράγματι ανέτρεψε το 
δημιουργηθέν στη Συνδιάσκεψη ευνοϊκό 
κλίμα για τη Βουλγαρία και συνέβαλε 
αποφασιστικά στην αναθεώρηση της 
Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου: Η 
έκταση των 165.000 τ.χλμ. της Μεγάλης 
Βουλγαρίας περιορίστηκε σε 64.000.  
Το ποια θα ήταν η μοίρα της Μακεδονίας 
και της Θράκης αν υπάγονταν από τότε 
στους Βουλγάρους το δείχνει ξεκάθαρα η 
μεταγενέστερη εξόντωση του Ελληνικού 
πληθυσμού της Ανατολικής Ρωμυλίας 
(Βορείου Θράκης). Έτσι κατά τους 
βαλκανικούς πολέμους (1912 – 1913) δεν 
θα υπήρχαν πια Έλληνες στις ανωτέρω 
περιοχές και δεν θα υπήρχαν οι απαιτούμενες 
συνθήκες και απαραίτητες προϋποθέσεις 
απελευθερώσεώς τους από τον Ελληνικό 
Στρατό. Και τι είδους συμμαχία θα 
προέκυπτε στους Βαλκανικούς Πολέμους 
με μια Βουλγαρία που εκβουλγάριζε 
ελληνικούς πληθυσμούς; 
Από το 1885 μέχρι το 1894 ο Αλέξανδρος 
Καραθεοδωρής διετέλεσε Ηγεμόνας 
της υπό την κυριαρχία του Σουλτάνου 
αυτόνομης Σάμου, στην οποία μερίμνησε 
να εκτελεστούν πολλά και αξιόλογα 
κοινωφελή έργα, που συνέβαλαν στην 
άνοδο και βελτίωση του επιπέδου 
διαβιώσεως των υποδούλων τότε Σαμίων. 
Ιδιαίτερο δε ενδιαφέρον επέδειξε για την 

παιδεία και για την ελληνοπρεπή και 
χριστιανοπρεπή μόρφωση και αγωγή των 
Ελληνοπαίδων της νήσου και για την 
αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς 
του Έθνους μας. Ως εκ των ανωτέρω, οι 
Σάμιοι περιέλαβαν με μεγάλη εκτίμηση 
και σεβασμό τον Έλληνα Ηγεμόνα τους 
Αλ. Καραθεοδωρή, για τον οποίον ήταν 
υπερήφανοι και ο οποίος κατά τη διάρκεια 
της ηγεμονίας του εφάρμοσε πολυσήμαντο 
πρόγραμμα αναδιοργανώσεως της 
Διοικήσεως της Σάμου. 
Ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής διετέλε-
σε και Διοικητής της 
τουρκοκρατούμενης τότε 
Κρήτης για βραχύ χρονικό 
διάστημα από 10/3/1895 
μέχρι 25/2/1896, ανεκλήθη 
όμως από το Σουλτάνο 
στην Κωνσταντινούπολη, 
διότι απορρίφθηκαν από 
την τουρκική Κυβέρνηση οι 
ευρύτατες μεταρρυθμίσεις 
που είχε εισηγηθεί ο Καραθε-
οδωρής για τη Μεγαλόνησο 
και διότι έλαβαν χώρα 
ταραχές στην Κρήτη, που 
είχαν ως επακόλουθο τη 
διαδοχική αλλαγή τριών 
Διοικητών της νήσου. 
Επιγραμματική σκιαγρά-
φηση της προσωπικότητας 

και της προσφοράς προς τον υπόδουλο 
Ελληνισμό του Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή 
παρέχεται από τον τότε Πρωθυπουργό της 
Ελλάδος Χαρίλαο Τρικούπη, ο οποίος 
χαρακτήρισε τον Αλέξανδρο Καραθεοδωρή 
ως “το αγλάϊσμα του Γένους μας”, 
όταν Επιτροπή Σαμίων πολιτικάντηδων 
υπέβαλε στην Τρικούπη παράπονα κατά 
του Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή και τον 
κατηγόρησε ότι ως Ηγεμόνας της Σάμου 
προέβη σε ενέργειες, που δυσαρέστησαν 
τους πολιτικάντηδες και ορισμένους 
Σάμιους.

ΒΟΛΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ

Φόρεσα σήµερα τὰ καινούρια µου 
µποτάκια. Καφὲ δερµάτινα… Τὰ ταίριαξα 
µὲ ἀσορτὶ ζώνη. Εἶχε καὶ µεταλλικὰ 
τελειώµατα. Χρυσά. Ἔβαλα καὶ τὸ 
δερµάτινο. Καφὲ κι αὐτό. Ρὸκ στάρ, 
σκέφτηκα. Κοῦκλος…. Τὴν φαλακρὰ τὴν 
ἀγνόησα ἐπιδεικτικά… 
Ἔχω γενέθλια σήµερα, εἶχα πεῖ στὴν 
πωλήτρια ὅταν τὰ πῆρα. Νὰ τὰ 
κατοστήσετε, ἀπάντησε… Σαραντατρία, 
τὴν πρόλαβα. ∆ὲν σᾶς φαίνεται καθόλου. 
Καλὴ πωλήτρια, σκέφτηκα. Καὶ πῆρα καὶ 
τὴ ζώνη… 
Παρασκευὴ σήµερα. Τὸ ἀπόγευµα 
στὴν Ξάνθη σχεδὸν ὅλα τὰ µαγαζιὰ 
κλειστά. Σεβασµὸς στὴν µουσουλµανικὴ 
κοινότητα… Ἀέρας δροσερός, νὰ 
σφίγγεσαι. Ἐπιτέλους χειµώνας, ἤ ἔστω 
φθινόπωρο. Τὸν λατρεύω τὸν ἀέρα. Καὶ τὴ 
βροχὴ τὴν λατρεύω. Λὲς καὶ ψάχνω κάτι νὰ 
καθαρίσει τὸν κόσµο. Ἀπ’ τὴ βρωµιά του. 
Ἀπ’ τὴν ἀµφιβολία του. Ἤ τὸ µυαλό µου… 
Τὴ βρωµιὰ µου, τίς ἀµφιβολίες µου… 
Κι ἀπ’ τὰ δυὸ ἔχω πολλά. Κι ἄς ψάχνω 
δικαιολογίες….Πάντα δὲν βρίσκουµε; 
Πάντα βρίσκω.
Στέκοµαι σὲ µία βιτρίνα καὶ χαζεύω. ∆υὸ 
κοπέλες στέκονται κοντά µου…. «Μὰ 
δὲν εἶναι ἠλίθια; Πές µου ρέ, δὲν εἶναι; 
Αὐτὸ ζήτησα ἐγώ; Ὅταν λέµε κοντὸ καρέ, 
αὐτὸ ἐννοοῦµε; Τί δὲν κατάλαβε δηλαδή; 
Ἔπρεπε νὰ µὲ κάνει πεζοναύτη; Μπροστὰ 
δὲν λέω, καλὰ εἶναι. Ἀλλὰ ἐδῶ;;;»
Καὶ νὰ πιάνει τὸ λαιµό της καὶ νὰ 
κοκκινίζει.. «Ἔλα βρὲ χαρά µου», τὴν 
παρηγόρησε ἡ ἄλλη, «ἀφοῦ φάνηκε ἡ 
γυναίκα… Βλάχα εἶναι. ∆ὲν τὸ ‘χει… 
Ἀπορῶ πῶς κρατάει µαγαζὶ ἀκόµα. Μὴ 
στεναχωριέσαι…»
Πῶς νὰ µήν…. Ἀναστενάζει. «Σήµερα εἶναι 
τὰ γενέθλια τοῦ Σπύρου. Πῶς θὰ πάω;»
Σταµατάει µπροστά µας ἕνα αὐτοκίνητο. 
Ἕνας ἄντρας καὶ µία γυναίκα βγαίνουν. Ὁ 
ἄντρας πάει πίσω καὶ βγάζει ἕνα ἀναπηρικὸ 
καροτσάκι. Τὸ ἀνοίγει στὸ πεζοδρόµιο. 
Ἀπ’ τὶς πίσω θέσεις παίρνει ἀγκαλιὰ ἕνα 
ἀγόρι. Στὸ πρόσωπο ἔµοιαζε γιὰ ἔφηβος. 
Στὸ σῶµα δὲν ἔµοιαζε γιὰ τίποτα.. Τὸν 

κάθισε στὴν πολυθρόνα. Ὁλοκληρωτικὰ 
παράλυτος. Μόνο καθότανε. «Πάω νὰ 
παρκάρω καὶ ἔρχοµαι», εἶπε στὴ γυναίκα 
του. Αὐτὴ πῆρε τὸ παιδὶ καὶ πῆγε στὴν 
εἴσοδο τῆς πολυκατοικίας. Κοίταξε τὰ 
κουδούνια. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - Νευρολόγος. 
Ἐδῶ εἴµαστε, εἶπε σιγανά…. Τὸ κινητό 
της κτύπησε. «Ναὶ µαµά… Στὸν γιατρὸ 
εἴµαστε… Παρκάρει κι ἔρχεται... Ἄντε 
νὰ δοῦµε τί θὰ µᾶς πεῖ κι αὐτός… ∆ὲν 
θὰ ξεχάσω µαµά… Τουλάχιστον νὰ 
ἐπικοινωνοῦµε… Καὶ γιὰ τοὺς ἐφιάλτες 
θὰ πῶ… Καὶ γιὰ τοὺς πόνους… Ναὶ 
µαµά… ∆ὲν περιµένω θαύµατα...» 
Τὸ παιδὶ στὸ καρότσι ἀµίλητο. Κοίταζε 
νευρικὰ µιά τὰ κορίτσια, µιά ἐµένα, µιά 
τή µάνα του. Καὶ ὅλοι κοιτούσαµε αὐτόν. 
Ἀλλὰ κρυφά.. Μὲ ντροπή… Ἐγὼ γιὰ 
τὰ µποτάκια… Αὐτὲς γιὰ τὸ µαλλί… 
Πῆρα τὰ µάτια µου ἀπὸ πάνω του καὶ τὰ 
κάρφωσα στὴ βιτρίνα… Ἀλλὰ τὸ µυαλό 
µου ἐκεῖ… «Τί κάνει τὸ ἀγοράκι µου;» 
ἄκουσα τὴ φωνὴ τῆς µάνας. Τοῦ χάιδεψε 
τὸ µάγουλο καὶ αὐτὸς ἔκλεισε τὰ µάτια 
ἀπὸ εὐχαριστήση. Χάιδεψέ µε κι ἄλλο, 
τῆς ἔλεγε. Χάιδεψέ µε. Κι ἄς µὴν τὰ ‘λεγε. 
Ἦταν σὰν νὰ τὰ ἀκοῦµε… Πιὸ σπαρακτικά, 
πιὸ πλούσια εἰπωµένα, πιὸ γεµάτα 
ἀκουσµένα, πιό πιὸ πιό… Σὰν τὸ χάδι νὰ 
ἀρκεῖ γιὰ ὅλα. Νὰ γιατρέψει, νὰ στυλώσει, 
νὰ θεραπεύσει, νὰ ζωντανέψει…
«Αὔριο γίνεσαι δεκάξι», τοῦ ‘πε… «Θὰ 
κάνουµε µία τούρτα τόσο µεγάλη…» Κι 
ἔδειξε µὲ τὰ χέρια …. Τὸ παιδὶ κουνήθηκε 
πέρα δῶθε στὸ καρότσι. «Μὲ σοκολάτα 
ποὺ σοῦ ἀρέσει», τοῦ εἶπε. «Θὰ σοῦ δώσω 
καὶ τὸ δῶρο σου. Πρὶν µία βδοµάδα τὸ 
πῆρα. Μὴ νοµίζεις ὅτι σὲ ξέχασα…» 
Καὶ ἔκανε ἕναν µορφασµὸ χαριτωµένο, 
σκανδαλιάρικο… Τὸ παιδὶ κουνήθηκε ἀπὸ 
χαρὰ πέρα δῶθε ξανά… «Σ’ ἀγαπάω βρέ», 
τοῦ εἶπε. «Ἐσὺ θἄσαι πάντα τὸ ἀγόρι µου. 
Ὁ ἔρωτάς µου, ἡ ζωή µου… Τὸ µοναδικό 
µου…» Τὸν ἀγκάλιασε καὶ ἕνα δάκρυ 
κύλησε ἀπ’ τὰ µατιὰ τοῦ παιδιοῦ…
Τὰ βήµατα τοῦ πατέρα ἀκούστηκαν 
βιαστικά. Ἔπιασε τὸ καρότσι. Ἡ κοπέλα 
κοιτάχτηκε στὸν καθρέφτη… «∆ὲν εἶναι 
κι ἄσχηµα», εἶπε. «Βρὲ κούκλα εἶσαι», 
ἀπάντησε ἡ φίλη της. Τὴν ἔπιασε ἀπ’ τὸ 
χέρι κι ἔφυγαν.    Κ.Α.

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ

ΙΚΑΡΟΣ

Δύσκολο παιδί.
Ο πατέρας του μακριά
Ίκαρος στο Σχολάρι.
Εκείνο σε μι’ αχλή ηρωισμού και στέρησης
ξεσπά σε καταπτώσεις και σ’ απογειώσεις
Ή του ύψους ή του βάθους
Άστατο και δαιδαλώδες

Απ’ τις σπάνιες περιπτώσεις
που ο πατέρας είναι Ίκαρος
και ο γιος Δαίδαλος.

Γιάννης Στρούμπας



1) Στίς 17 Νοεµβρίου τοῦ 1973 τό γνωστό 
ἅρµα µπαίνει στό Πολυτεχνεῖο γιά νά 
δαµάσει τήν φοιτητική ἐξέγερση κατά 
τῆς δικτατορίας. ∆εκάδες νεκροί καί 
τραυµατίες καί ἑκατοντάδες συλλήψεις 
θά σφραγίσουν τήν καταστολή τῆς 
ἐξέγερσης πού εἶχε λάβει πάνδηµο 
χαρακτήρα. ∆υστυχῶς ἡ λαϊκή αὐτή 
ἀγανάκτηση τελικά ἀξιοποιήθηκε 
κυρίως πρός ὄφελος τῶν Ἀµερικανῶν, 
οἱ ὁποῖοι µετά µιά βδοµάδα ξεφορτώ-
θηκαν τόν Γ. Παπαδόπουλο καί µᾶς 
φόρτωσαν τόν ἀκόµη πιό σκληρό (κι 
ἀνόητο) ∆. Ἰωαννίδη. Πρίν 40 µέρες 
ὁ δικτάτορας εἶχε ἀρνηθεῖ στούς 
Ἀµερικανούς τή χρήση τῆς Σούδας 
καί τοῦ ἑλληνικοῦ ἐναέριου χώρου 
προκειµένου νά στηρίξουν ............
στόν πόλεµο τοῦ Γιόµ Κιπούρ (τό ἴδιο 
εἶχε πράξει καί ἡ Κύπρος καί ἡ Τουρκία 
µά καί ἡ Βρετανία, πού ἀρνήθηκε τήν 
παραχώρηση τῶν βάσεών της στήν 
ἑλληνική Μεγαλόνησο).  
Α) τή Συρία
Β) τό Ἰσραήλ
Γ) τό Περού 
∆) τή χαµένη Ἀτλαντίδα

2) Στίς 18 Νοεµβρίου 1906 γεννιέται στή 
Σµύρνη τῆς Μικρασίας ὁ Ἀλέξανδρος 

Ἄρνολντ Ἰσηγόνης, ἀπό πατέρα Πάριο 
µηχανικό καί µητέρα Γερµανίδα, κόρη 
πλούσιου ζυθοποιού της Σµύρνης. Τό 
1922 πεθαίνει ὁ πατέρας του, ἔρχεται 
ἡ  Μικρασιατική Καταστροφή ἀλλά ὁ 
ἴδιος (λόγῳ βρετανικῆς ὑπηκοότητας 
τοῦ πατέρα του) παραλαµβάνεται ἀπό 
ἀγγλικό πολεµικό καί µέσῳ Μάλτας 
φτάνει στήν Ἀγγλία. Ἐκεῖ ἀργότερα θά 
διαπρέψει ὡς σχεδιαστής αὐτοκινήτων 
σέ σηµεῖο νά ὀνοµαστεῖ «σέρ» ἀπό 
τή βασίλισσα Ἐλισάβετ (1969). Ποιά 
δηµιουργία του τόν ἀνέδειξε στήν 
κορυφή;
Α) τό Land Rover
Β) τό Ford Townus
Γ) ἡ Silver Shadow τῆς Rolls Royce
∆) τό Mini Cooper

3) Στίς 19 Νοεµβρίου 1958 σκοτώθηκε 
ἀπό τούς Ἄγγλους, µετά ἀπό προδοσία, 
ὁ ἥρωας τῆς ΕΟΚΑ Κυριάκος Μάτσης. 
Ὅταν εἶχε συλληφθεῖ ἀπό τούς Ἄγγλους 
καί βασανιζόταν γιά νά προδώσει τό 
καταφύγιο τοῦ ∆ιγενῆ, τοῦ εἶχε προσφέ-
ρει τότε ὁ στρατάρχης Χάρτινγκ καί τό 
τεράστιο ποσό τῶν 500.000 λιρῶν. Τί 
τοῦ εἶχε ἀπαντήσει ὁ Μάτσης; 
Α) Οὐ περί χρηµάτων τόν ἀγώνα ποιού-
µεθα, ἀλλά περί ἀρετῆς

Β) Τά θέλω κάς καί σέ χαρτονοµίσµατα 
τῶν 5 λιρῶν, ὄχι τῆς ἴδιας σειρᾶς
Γ) Ψάχνεις γιά µαλάκα; Ἄν εἶναι γιά κάτω 
ἀπό 800 στό δίνω τζάµπα!
∆) Μιά στιγµή νά ρωτήσω καί τόν τουρ-
κοκύπριο συµπρόεδρο τῆς ὁµάδας µου...

4) Στίς 22 Νοεµβρίου 1897 ὑπογράφεται 
στήν Κωνσταντινούπολη ἡ συνθήκη 
εἰρήνης πού τερµατίζει τόν ἑλληνοτουρ-
κικό πόλεµο πού ταπείνωσε τότε τήν 
Ἑλλάδα. Μέ τόν Ἐτέµ Πασά νά φτάνει 
νικητής µέχρι ἔξω ἀπό τίς Θερµοπῦλες, 
ἔσπευσαν οἱ ξένες δυνάµεις νά σώσουν 
τό ἐλεεινό κρατίδιο τῆς Ἀθήνας, πού 
νόµισε πώς θά ἐλευθέρωνε καί τήν 
ἐπαναστατηµένη Κρήτη ἀπό τούς 
Ὀθωµανούς. Βασικότερες αἰτίες γιά 
τήν ἐθνική µας ντροπή τοῦ 1897 ἦταν 
ἡ ἀβελτηρία τῆς πολιτικῆς τάξης 
καί τό ἀπαράσκευο τοῦ ἑλληνικοῦ 
Στρατοῦ. Ἡ κυβέρνηση ∆ηλιγιάννη, 
γιά νά ἀντιµετωπίσει τό οἰκονοµικό 
πρόβληµα τῆς χώρας, εἶχε περικόψει 
τίς στρατιωτικές δαπάνες, ἐνῶ ὁ 
κοµµατισµός προωθοῦσε στίς ἀνώτερες 
θέσεις τοῦ στρατεύµατος πλῆθος ἀνί-
κανων ἀξιωµατικῶν. Ποιές διαφορές 
βλέπετε µέ τό σήµερα;
Α) Σήµερα ὁ πρωθυπουργός δέν λέγεται 
∆ηλιγιάννης
Β) Σήµερα ἡ Κρήτη εἶναι ἐλεύθερη
Γ) Σήµερα ἔχουµε (ἀκόµη) καί κάποιους 

κληρωτούς στόν ἑλληνικό Στρατό
∆) Τότε δέν εἴχαµε ὑφυπουργό Ἄµυνας 
κάποιον πού εἶχε διακηρύξει «Εἴµαστε 
ὅλοι Τοῦρκοι»

5) Στίς 25 Νοεµβρίου τοῦ 1942 Ἄγγλοι 
κοµµάντος καί Ἕλληνες ἀντάρτες τοῦ 
ΕΛΑΣ καί τοῦ Ε∆ΕΣ προβαίνουν στό 
µεγαλύτερο σαµποτάζ τῆς γερµανο-
κρατούµενης τότε Εὐρώπης: Ἀνατινά-
ζουν τή γέφυρα τοῦ Γοργοποτάµου. Τή 
γέφυρα φυλοῦσαν 100 Ἰταλοί στρατι-
ῶτες καί 5 Γερµανοί, πού τελικά εἶχαν 
περί τούς 25 νεκρούς. Οἱ άντάρτες εἶχαν 
µόνον 4 τραυµατίες, µετά ὅµως, γιά 
ἀντίποινα, ἐκτελέστηκαν ἀπό τούς ναζί 
14 Ἕλληνες τῆς περιοχῆς. Ποιό ἤταν 
τό µεγαλύτερο πρακτικό ἀποτέλεσµα 
τῆς κορυφαίας ἐκείνης ἀντιστασιακῆς 
ἐνέργειας;
Α) Ἡ διακοπή τῶν γραµµῶν ἀνεφοδια-
σµοῦ τοῦ Ρόµελ στή Β. Ἀφρική
Β) Τό κόψιµο τῆς κατεχόµενης Ἑλλάδας 
στά δύο
Γ) Ἡ ἀπόδειξη πώς µποροῦν οἱ Ἕλληνες 
νά συµπράξουν ἀποτελεσµατικά κατά 
τοῦ κατακτητῆ
∆) Κανένα, ἀφοῦ τό ἑβραϊκό ὁλοκαύτωµα 
συνεχίστηκε κανονικά.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 
1Β, 2∆, 3Α, 4∆, 5Γ
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Ἀντιφωνητικό κουΐζ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Σέ ἦχο πλάγιο
§

Τήν καρδιά του βάζει δόλωµα ὁ ποιητής
νά µᾶς τραβήξει πάνω

§
Ὅσο φθίνει τό φῶς ἔξω,
ἀνάβει τό καντήλι µέσα.

Φθινόπωρο.

§
Ὁ ἔρωτας συµφιλιώνει 

τό ἐφήµερο µέ τό αἰώνιο

§
Πατώντας πάνω στίς νότες

τόν δρόµο του βρίσκει
ὁ τυφλός λαουτιέρης

§
Σ’ αὐτή τήν πόλη

µόνο οἱ ζητιάνοι σοῦ ζητᾶνε κάτι.
Οἱ ἄλλοι τἄχουν ὅλα!

§
Τό παλιό µονοπάτι
τά νέα πατήµατα

τό κρατᾶνε ἀνοιχτό

Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ Íôïõ
Ãéáêáìðüóï ðáýëá Âïõëôóßäçò

SUMO FUNDO ÌðáìðáôæéÜí

Τό σαββατόβραδο πού πέρασε (14/11) τελέσαµε 
τόν ἁγιασµό στά νέα γραφεῖα τοῦ «Ἀντιφωνητῆ», 
σέ ἕναν στενό κῦκλο φίλων, κάπου 20 ἀτόµων 
ἀπό Ξάνθη, Κοµοτηνή καί Ἀλεξανδρούπολη. 
Πρόκειται γιά ἕνα ὁρόσηµο στήν πορεία τοῦ 
ἐντύπου (καί τῆς εὐρύτερης προσπάθειάς µας, 
ἀφοῦ ὅπως γνωρίζετε δέν µένουµε µονάχα στό 
γράψιµο...) καί Θεοῦ θέλοντος θά ἔχουµε στό 
ἑξῆς µία καλή βάση στό κέντρο τῆς πόλης γιά τόν 

«πόλεµο» πού διεξάγουµε. 
Ὀφείλουµε ἕνα µεγάλο εὐχαριστῶ σέ ὅλους 
ἐκείνους (µερικοί λείπανε προχθές τό βράδυ) πού 
δεσµεύτηκαν νά ὑποστηρίζουν οἰκονοµικά τό νέο 
µας ἄνοιγµα καί εὐελπιστοῦµε ὅτι ἡ παραγωγή 

ἔργου θά δικαιώσει τήν ἀπόφασή τους αὐτή. 

Ἁγιασµός στόν «Α»

Η αποπροσανατολιστική συζήτηση 
περί αμοιβαιότητας

Συνέχεια από σελ. 12
Αντίθετα, το προξενείο της Κομοτηνής είναι μείζονος 
σημασίας φορέας και βασική αιχμή του δόρατος για 
την επεκτατική πολιτική της Άγκυρας στα Βαλκάνια. 
Είναι παράγοντας που απειλεί ευθέως την ελληνική 
κυριαρχία στη Θράκη. Είναι η μόνη πηγή ανωμαλίας 
και αποσταθεροποίησης μιας ολόκληρης περιοχής. 
Είναι και ο αγωγός φασιστικού μίσους και σκοταδισμού, 
που ποδηγετεί ολόκληρους πληθυσμούς και δεν τους 
αφήνει να εκδημοκρατιστούν, να προοδεύσουν και να 
συμβιώσουν ομαλά και ειρηνικά μέσα στη Θράκη. Είναι 
λοιπόν τελικά το ίδιο διακύβευμα; Βλέπετε εσείς να 
είναι ισοβαρώς φορτωμένα τα δύο μέρη της ζυγαριάς;
     Νομίζω ότι πήρατε μια ιδέα για το πώς έχει η 
κατάσταση. Εμείς πάντως είμαστε αποφασισμένοι να 
κρατήσουμε το θέμα του προξενείου Κομοτηνής στην 
επικαιρότητα για πολύ καιρό, με στόχο να ενταθούν οι 
πολιτικές και κοινωνικές πιέσεις προς την κατεύθυνση 
της ένταξής του επιτέλους κάποια στιγμή στην πολιτική 
ατζέντα. Θεωρούμε λ.χ. απαράδεκτο και εντελώς 
παράλογο στις διμερείς σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας να 
αγνοείται συστηματικά αυτό το κορυφαίο πρόβλημα 
(με όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με την 
άμεση, προκλητική και παράνομη παρεμβατικότητα 
μιας ξένης χώρας μέσα στην ελληνική επικράτεια) 
και να δίνεται αντιθέτως τόση βαρύτητα σε ζητήματα 
ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ, όπως π.χ. εκείνη η συνεχιζόμενη 
γελοιότητα με τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης (για 
την οποία φυσικά θα αναρωτηθώ για μια φορά ακόμη 
τι νόημα έχει όλη αυτή η απίστευτα παρανοϊκή εμμονή 
κάποιων στην επαναλειτουργία της και ποιαν αξία έχει 
εντέλει αυτό το θέμα, ειδικά μάλιστα τώρα που οι ΗΠΑ 
το χρησιμοποιούν ως διαπραγματευτικό πλέον χαρτί 
για να επιτύχουν μεγάλης σημασίας ανταλλάγματα 
υπέρ της Τουρκίας στη Θράκη). Είναι πια καιρός να 
πάψουμε να ασχολούμαστε με αστεία ανέκδοτα και 
γελοίες πομφόλυγες και να διεκδικήσουμε εκείνα που 
πραγματικά έχουν σημασία. Το μείζον πρόβλημα του 
προξενείου Κομοτηνής καλύπτεται (όσον αφορά την 
κωμική ελληνική εσωτερική και εξωτερική πολιτική) 
από ένα πέπλο ένοχης σιωπής, λες και δεν υπάρχει καν. 
Η κίνησή μας λοιπόν αποσκοπεί στο να το βγάλει στην 
επιφάνεια. Και βεβαίως αυτό ακριβώς θα συνεχίσει να 
κάνει…

Ν.Δ.

Γιά τόν Μεβλανά  
Μεγάλη ἐπιτυχία ἡ ἐκδήλωση τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου 
Πομάκων στήν Κομοτηνή (αἴθουσα ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ), 
μέ θέμα τόν Τζελαλαντίν Μεβλανά Ρουμί. Ἡ αἴθουσα 
κατάμεστη, τό πάνελ ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρον (μίλησε 
ἡ συγγραφέας Λιάνα Μυστακίδου καί ἡ μορφωτική 
ἀκόλουθος τῆς ἰρανικῆς Πρεσβείας Τουμπά Κερμανί) καί 
τό ἀποτέλεσμα καίριο: Ἡ ἀνάδειξη τοῦ Πέρση φιλέλληνα 
φιλοσόφου καί τοῦ ἔργου του, ἑνός δημιουργοῦ πού παρότι 
δέν εἶχε καμμία σχέση μέ τούς Τούρκους, οἱ τελευταῖοι 
ἀρέσκονται νά τόν παρουσιάζουν ὡς «δικό τους». Παλιά 
τους τέχνη κόσκινο, ναί, ὅμως οἱ Πομάκοι (κι ὄχι μόνον 
αὐτοί) δέν φαίνονται διατεθειμένοι νά τούς τόν χαρίσουν.
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Τσεχία, Οὑγγαρία, Πολωνία, Γερµανία, 
Ἰταλία, Ὁλλανδία καί Σλοβακία καταψή-
φισαν, µαζί µέ ΗΠΑ-Καναδά, στόν ΟΗΕ 
τήν ἀναφορά Goldstone γιά τή Γάζα

Νά τό θυµᾶστε ὅταν τά ἴδια καθάρµατα 
καί οἱ ἴδιοι τζουτζέδες θά παριστάνουν 
τούς ὑπερασπιστές τῶν ἀνθρωπίνων 
δικαιωµάτων σέ βάρος κάποιου τρίτου.

Στόν Ἅγιο Δοµίνικο ἀποδίδουν τίς τερα-
τογενέσεις στήν ἀµερικάνικη AES Corp. 
πού ἀνακυκλώνει κάρβουνο. Νἄναι φοβι- 
κοί ἔναντι τῆς παγκοσµιοποίησης λέτε; 

Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαστήριο Ἀν-
θρωπίνων Δικαιωµάτων: Ὁ σταυρός στά 
σχολεῖα τῆς Ἰταλίας πλήττει τίς ἐλευθε-
ρίες µαθητῶν καί γονέων!

Τί κι ἄν τό 84% τῶν Ἰταλῶν διαφωνεῖ; 
Ἡ διεθνής χούντα ἀδιαφορεῖ. Κάποιοι 
τζουτζέδες της µάλιστα θέλουν νά µᾶς 
τή φέρουν κι ἐδῶ, µή µείνουµε ...πίσω.

Τό 78% τῶν Τουρκοκυπρίων θέλει 2 
χωριστά κράτη στό νησί. Ἄραγε τί εἶναι 
αὐτό πού µᾶς ἀναστέλλει ἀπό µιάν 
ἔντιµη συµφωνία στή βάση αὐτή;

Γιατί ἄν περιµένεις κάτι καλύτερο ἀπό 
µεσολαβητές τύπου Χάνεη, Ντάουνερ 
κτλ εἶναι ὄχι ἁπλῶς φενάκη µά ὑπηρεσία 
ξένων συµφερόντων. Τελεία καί παύλα.

Στίς 29/11 κυκλοφορεῖ τό cd “Alma Mater” 
µέ τόν Πάπα Βενέδικτο νά τραγουδάει 

χριστιανικά hits. Θά ξεπεράσει ἄραγε 
στά charts τό Abba Pater τοῦ John Paul II;

ΑΣΕΠ παντοῦ, λέει ὁ Ραγκούσης, καί 
µπράβο. Ὅµως µέ τόν Δ. Μπατζελή στό 
γραφεῖο τῆς Μπατζελῆ καί τόν Χ. Τσιόκα 
στή γ.γ. Ὑποδοµῶν κάτι µέ χαλάει.

Γιά τόν Χ.Τ. µάλιστα, ἐπειδή θυµόµαστε 
πολύ καλά τήν «θριαµβευτική» πολιτεία 
του στήν Περιφέρειά µας, δέν δίναµε 
πάνω ἀπό ...10% νά ἐπιλεγεῖ. 

Οἱ ἄµφω κατηγορίες στήν Ὀρεστιάδα 
µεταξύ ἑνός πρώην δηµάρχου (Α. Παπα-
ιωάννου) καί µιᾶς νῦν ἀντιδηµάρχου (Α. 
Ροροπούλου) παραχόντρυναν 

Γιά νά τίς δοῦµε λοιπόν καί στά δικα-
στήρια. Πάντως τό ποσοστό (8%) ἀκού-
γεται ἑλληνολογικό γιά µίζα δηµάρχου, 
δέν εἶναι καί 10%... 

Κι ἀπό ἄνοιξη διόδια στήν Ἐγνατία, 
ἕνας σταθµός κάθε 50 χλµ! Τό τζάµπα 
πέθανε, γιά Ἀλεξανδρούπολη - Σαλονίκη 
θά περνᾶµε ἀπό 5 σταθµούς! 

Τώρα τό γεγονός ὅτι τά παλαιότερα 
(9ετίας!) τµήµατά της κλείνουν γιά 
βδοµάδες ὁλόκληρες γιά ἐπισκευές εἶναι 
ἄλλο θέµα. Καί φυλακή δέν πάει κανείς

Μιά ἐρώτηση γιά τόν Εὐριπίδη: Γιατί  
αὐτή ἡ σιωπή ἔναντι τῆς σαµαρικῆς 
ὑποψηφιότητας; Γιατί ἐµεῖς µᾶλλον πιό 
...ντορικοί ἀπό σένα εἴµαστε.  

«Γιά τά προσωπικά τους συµφέροντα 
ἀπεργοῦν κάποιοι ἐργαζόµενοι», σύµφω-
να µέ τή διοίκηση τοῦ Καζίνο Ξάνθης

Ὀτοτοτοῖ, τζήζους καί µοντιέ! Γιά τά 
προσωπικά τους συµφέροντα ἀπεργοῦν 
λοιπόν κι ὄχι γιά τό καλό τοῦ συνόλου 
καί τῆς ἀνθρωπότητος, ὅπως ὥς τώρα 
πίστευαν οἱ καλοκάγαθοι καζινάδες! 

Προαστιακός Θράκης τέλος. Ἕνα προ-
εκλογικό ἀστεῖο ἦταν καί πάει...

Κάψανε τά γραφεῖα τοῦ «Μαχητῆ» στήν 
Ξάνθη. Ὄχι ρέ παιδιά, διπλό λάθος. Καί 
παρανοµεῖτε καί τόν ἡρωοποιεῖτε.

Οἱ Κύπριοι φοιτητές µας διαδήλωσαν 
χτές  ἔξω ἀπό τό Προξενεῖο, στήν ἐπέτειο 
τοῦ ψευδοκράτους. Εὖγε, ρέ κουµπάροι!

Μαγκιές Μπαϊκάλ
Ο Μπαϊκάλ, πρόεδρος του CHP, αναφερό-
μενος στον άγνωστο που έστειλε στον Εισαγγε-
λέα το σχετικό με το σχέδιο ανατροπής του 
Ερντογάν έγγραφο, δήλωσε: Ποιος είσαι ρε 
φίλε, βγες να σε δούμε, να λογαριαστούμε. 
Εγώ περιμένω με κατανόηση και υπομονή. 
Μέχρι να αναφέρεις ότι σε αυτήν την ιστορία 
εμπλέκεται και το CHP. Πώς μπορείς να 
έχεις το δικαίωμα να κρύβεσαι, πετώντας 
λάσπη; Εμφανίσου θέσε τους ισχυρισμούς 
σου, να λογαριαστούμε μαζί σου, απόδειξε 
τους ισχυρισμούς σου.       

(5-11-09, εφ. Ταράφ)
(Τι θαραλλέα λόγια από κάποιον με 30 
σωματοφύλακες! Ο αρχηγός της αντιπολί-
τευσης σε ρόλο υπερασπιστή κάθε φασι-
στοειδούς, ένστολου και μη)

Υπόθαλψη τρομοκρατών
Το ότι ο Αλμπάι Τσιτσέκ αφέθηκε πάλι 
ελεύθερος 43 ώρες μετά την σύλληψη 
του, εκτιμάται ως μοναδικό φαινόμενο. 
Ο δικηγόρος Καζίμ Μπερζέγκ λέει: «Δεν 
υπάρχει άλλη περίπτωση κατηγορούμενου 
για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση 
που να αφέθηκε ελεύθερος, επειδή είναι 
γνωστή η διεύθυνση κατοικίας του. Υπάρ-
χουν πολλές πιθανότητες να φυγαδευτεί 
επειδή είναι ταγματάρχης. Δεν το ζήσαμε 
αυτό στο παρελθόν;» Ένας από τους πρωτερ-
γάτες δηλαδή του σχεδίου ανατροπής του 
Ερντογάν, παρά τις βαριές κατηγορίες 
αφέθηκε ελεύθερος. Όχι μόνο επειδή είναι 
ένστολος, αλλά μάλλον γιατί αν αρχίσει να 
μιλάει θα χάσουν τον ύπνο τους κάποιοι 
πασάδες.                 (15-11-09, εφ. Ζαμάν)

Κάποιοι μιλάνε τη γλώσσα της αλήθειας
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Μπούζεκ, μιλώντας στην ισπανική εφημερίδα 
Ελ Παϊς δήλωσε: «Η Τουρκία είναι ένα 
διαφορετικό μέρος, Για την εκπλήρωση των 
κριτηρίων ένταξης θα χρειαστούν δεκάδες 
χρόνια. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα 
με σημαντική ιστορία, όμως η πολιτιστική 
κληρονομιά δυσκολεύει την ενταξιακή διαδι-
κασία.»                    (15-11-09, habertürk)

Η Θρησκεία του Ατατούρκ
Αν μου το έλεγε άλλος θα δυσκολευόμουν 
να το πιστέψω, αλλά ο ίδιος το άκουσα. Ο 
πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
CHP είπε στη Βουλή ¨Καθώς ξυριζόμουν 
το πρωί, άκουσα τον εκφωνητή του TRT να 
εύχεται κεφάτο πρωινό. Μα είναι δυνατόν 
τέτοια μέρα να είναι κεφάτο το πρωινό;¨ 
Λέγοντας τέτοια μέρα εννοούσε την 10-
11 που ήταν η 71 επέτειος θανάτου του 
Ατατούρκ. Και είναι ένας βουλευτής με 
αριστερό παρελθόν που έχει κάνει έρευνες 
και έχει γράψει βιβλία. Και καταγγέλλει τον 
εκφωνητή για την ευχή του, γιατί πρέπει κάθε 
10-11 όλοι μαζί να πονάμε σε αυτή τη χώρα. 
Κάθε 10-11 θα παγώνουμε την ζωή μας και 
δεν θα χαμογελάμε, δεν θα αγαπάμε και δεν 
θα ακούμε με κέφι ένα μουσικό κομμάτι. 
Αυτή είναι η πρόταση της αντιπολίτευσης. 
Ξέρετε μήπως οπουδήποτε, μια χώρα που 
να πενθεί στην 71η  επέτειο ενός ηγέτη;(...) 
Κάποιοι και βάζουν τον Ατατούρκ στην 
πολιτική, και προσπαθούν  να απαγορεύσουν  
την συζήτηση για αυτόν. Τότε αναγκάζεστε 
να τον κάνετε ταμπού, κάτι ¨πάνω από τον 
άνθρωπο¨, και να τον χειρίζεσθε σαν ¨κάτι 
ιερό¨. Ο Ατατούρκ είναι ¨ιερός¨;

                    (11-11-09, εφ. Ταράφ)

Μ.Κ.                               kyneg@otenet.gr

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

Ὁ Ἰσραηλινός ἀντισιωνιστής ἱστορι-
κός Ἰλαν Πάπε, πού ζεῖ στή Βρετανία, 
προσκλήθηκε νά µιλήσει στό Μόναχο. 
Ἔλα ὅµως πού ἡ τοπική Γερµανο- 
ϊσραηλινή Ἕνωση ἐπενέβη καί ὁ κυρ 
δήµαρχος ἀρνήθηκε τήν αἴθουσα!  
Ἀριστερό Κόµµα καί Πράσινοι δια-
µαρτυρήθηκαν, ὁ χῶρος ἄλλαξε, µά 
τό µήνυµα πέρασε: ∆έν θά κατηγορεῖς 
τ΄ ἀφεντικό ἀνενόχλητος πουθενά!

     Από την πρώτη κιόλας στιγμή που εμφανίστηκε στο 
προσκήνιο η Κίνησή μας για την Απομάκρυνση του Τουρκικού 
Προξενείου, η πιο συχνή ίσως ερώτηση την οποία καλούμασταν 
να απαντήσουμε τόσο σε επίπεδο συνεντεύξεων στα ΜΜΕ, όσο 
και σε ιδιωτικές συζητήσεις, αφορούσε στο θέμα της λεγόμενης 
αμοιβαιότητας. «Δεν σκέφτεστε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία, 
αν κλείσουμε το εδώ προξενείο, δεν σας προβληματίζει ότι θα 
κλείσει αντίστοιχα το δικό μας στην Κωνσταντινούπολη και 
έτσι θα κινδυνεύσει και το Πατριαρχείο»; 
     Η ερώτηση αυτή πράγματι δείχνει λογική, έχει ωστόσο άκρως 
ικανοποιητικές απαντήσεις, τις οποίες έχουμε ήδη προβάλει. 
Εξακολουθεί ωστόσο να ακούγεται κατά κόρον και ουσιαστικά 
να αποπροσανατολίζει τα πράγματα. Πριν λίγες μέρες μάλιστα 
σε τηλεοπτική εκπομπή που έγινε σε μεγάλο κανάλι περί Θράκης, 
αποτέλεσε και το βασικό όπλο στη φαρέτρα Έλληνα διπλωμάτη 
στην προσπάθειά του να «πείσει» ότι το Προξενείο Κομοτηνής 
δεν πρέπει ουσιαστικά να εκδιωχθεί. Θα ήταν χρήσιμο συνεπώς 
να δοθούν από πλευράς μας στο σημείο αυτό κάποιες ακόμη πιο 
ολοκληρωμένες απαντήσεις επί του συγκεκριμένου ζητήματος. 
Απαντήσεις που δεν θα θολώνουν τα νερά (όπως τα θόλωσε ο 
ερίτιμος κύριος πρέσβης), θα είναι ξεκάθαρες, θα ανάγονται 
πέρα από τυπολατρικές εμμονές αγγίζοντας το πρόβλημα στην 
ουσία του και φυσικά θα κινούνται και εκτός των ασφυκτικών 
ορίων της παροιμιωδώς φοβικής και ενδοτικής πολιτικής και 
διπλωματίας του παρόντος αστείου προτεκτοράτου.
     Θα ήταν χρήσιμο να ξεκαθαριστεί κατ’ αρχάς ότι το ελληνικό 
Προξενείο της Πόλης συνδέεται σε σχέση αμοιβαιότητας με 
το αντίστοιχο τουρκικό της Θεσσαλονίκης και όχι με αυτό της 
Κομοτηνής. Αυτό βέβαια το αναφέρουμε εδώ περισσότερο για 
τυπικούς και όχι για λόγους ουσίας, οπότε δε θα επιμείνουμε 
στη συγκεκριμένη παράμετρο. Θα ήταν άκρως παρανοϊκό και 
μόνο να σκεφτεί κανείς ότι η Τουρκία θα συμμορφωνόταν με 
την παρονυχίδα της συγκεκριμένης δέσμευσης, από τη στιγμή 
που γράφει σε μόνιμη βάση στα παλαιότερα των υποδημάτων 
της κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και παραβιάζει συστηματικά 
και κατά τον πλέον προκλητικό τρόπο ολόκληρες διεθνείς 
συνθήκες! Ξεκινούμε λοιπόν - για να μη χάνουμε και χρόνο - 

με το δεδομένο ότι αν κάποια στιγμή γινόταν επιτέλους δυνατή 
η εκδίωξη της παράνομης πρακτοροφωλιάς της Θράκης, που 
έχει φυσικά τεράστια σημασία για την Τουρκία, εκείνη θα 
«μετέφερε» αυτήν την…αμοιβαιότητα εκεί που θα μας πονούσε 
πιο πολύ. Στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε παρακάτω.
     Δεν θα φτάσουμε ασφαλώς στην ακραία θέση του να 
δηλώσουμε ότι το κλείσιμο του προξενείου της Κωνσταντιν-
ούπολης ως προοπτική μας αφήνει αδιάφορους. Το ερώτημα 
όμως και πάλι είναι απλό: «Ποιο είναι το διακύβευμα αυτή τη 
στιγμή στην Κωνσταντινούπολη για την Ελλάδα και ποιο το 
αντίστοιχο για την Τουρκία στη Θράκη»; Δεν μιλάμε για τον 
πολυπληθή και ακμαίο Ελληνισμό μισόν αιώνα πριν – στην 
περίπτωση εκείνη δεν θα τολμούσαμε φυσικά καν να θέσουμε 
το ερώτημα. Τι εκπροσωπεί όμως σήμερα το προξενείο μας 
στην Πόλη και τι προσφέρει, πέρα από μια μικρή παρηγοριά σε 
μερικές εκατοντάδες γερόντων, που σε λίγα χρόνια θα πάψουν 
πια και αυτοί να υπάρχουν; Τι άλλο προσφέρει, πέραν του να 
«υποθάλπτει» το φαντασιακό μέρος του εγκεφάλου κάποιων 
ως πάλαι ποτέ διπλωματικό και ψυχολογικό στήριγμα χαμένων 
πια μες στο αίμα και τους καπνούς ονείρων; Και τι ακόμη 
προσφέρει, πέραν από ένα μικρό μηχανισμό στήριξης του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, που ίσως να είχε επίσης κάποιο 
νόημα παλαιότερα, αλλά τώρα πλέον του είναι και αυτός 
εντελώς περιττός;
     Είναι νομίζω καιρός να δούμε και να αντιμετωπίσουμε 
την κατάσταση στις πραγματικές της διαστάσεις. Να την 
αντιμετωπίσουμε ρεαλιστικά. Το ελληνικό προξενείο της 
Πόλης σε ελάχιστα πράγματα είναι πλέον χρήσιμο και όσο 
για το Οικουμενι(στι)κό Πατριαρχείο, κάτω από την υψηλή 
προστασία του Λευκού Οίκου, της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ 
και των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, δεν διατρέχει πια 
εδώ και χρόνια τον παραμικρό κίνδυνο, ώστε να χρειάζεται την 
οποιαδήποτε βοήθεια του καχεκτικού ελλαδικού μορφώματος 
(κι αυτή είναι η μόνη ορατή αλήθεια, ό,τι κι αν λένε στις 
τηλεοπτικές εμφανίσεις τους κάποιοι διπλωμάτες). 

Συνεχίζεται στη σελίδα 11

Προξενείο της Κομοτηνής και...
Η αποπροσανατολιστική συζήτηση περί αμοιβαιότητας


