
 Η χώρα των φυλακών 
και ο Murad Akincilar 

Ο Μουράντ Ακιντζιλάρ είναι από τους 
Τούρκους εκείνους που αποτελούν την 

ελπίδα για μια Ε/Τ συνεννόηση (κάποτε). 
Είχαμε δημοσιεύσει παλιότερα άρθρο του 

στον «Α» και κείμενά μας έχουν συνυπάρξει 
σε άλλους χώρους. Ενημερωθήκαμε για τη 

σύλληψή του τον περασμένο Οκτώβριο, 
προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε και σήμερα ο 

Φάνης Μαλκίδης γράφει σχετικά (σελ. 4)
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Μισῶ διδάγµαθ’, 
οἷς ἐναντίος βίος

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 Ἀντιφωνητὴς

Καθώς ἡ Σερβία βυθίζεται σέ ὁλοένα καί µεγαλύτερη 
ἀνυποληψία, δέν εἶναι µόνο πού ἐγκαταλείπει τό Κόσοβο 
(τυχαία ἡ καθαίρεση τοῦ ἐπισκόπου Ἀρτεµίου;) καί τούς 
Σερβοβόσνιους πού ἀπειλοῦνται µέ ἀναθεώρηση τοῦ 
Ντέητον. Ὁ ἄθλιος Τάντιτς ἑτοίµασε ψήφισµα πού θά 
δέχεται «γενοκτονία» τῶν Βόσνιων µουσουλµάνων καί θά 
δαιµονοποιεῖ τούς Σερβοβόσνιους, θέτοντάς τους στήν ἴδια 

µοίρα µέ τούς ναζί, ἐνῶ τήν ἴδια στιγµή δέν θά λέει λέξη 
γιά κανένα ἄλλο ἔγκληµα, πχ. γιά τά ΝΑΤΟϊκά ἐγκλήµατα 
κατά τῶν Σέρβων ἤ γιά ὅσα οἱ τελευταῖοι ὑπέφεραν στή 
διάρκεια τοῦ πολέµου στήν πρώην Γιουγκοσλαβία (Βοσνία, 
Κράινα, Κόσοβο...)! Μία δηµόσια ἔκκληση 31 καθηγητῶν, 
συγγραφέων καί δηµοσιογράφων ἀπό διάφορες χῶρες* 
στόν Τάντιτς τόν καλεῖ νά λογικευτεῖ: «Ὡς ἐνδιαφερόµενοι 
Ἀµερικανοί καί Εὐρωπαῖοι διανοούµενοι καί πολίτες, σᾶς 
καλοῦµε νά ξανασκεφτεῖτε σοβαρά τήν υἱοθέτηση ψηφίσµατος 
ἀπό τή Βουλή πού θά ἐκλαµβάνει τή σφαγή στή Σρεµπρένιτσα 
(Ἰούλιος 1995) ὡς χαρακτηριστικό συµβάν τοῦ πολέµου στή 
Βοσνία - Ἐρζεγοβίνη καί σ’ αὐτό νά χρησιµοποιήσετε γλῶσσα 
πού θά µποροῦσε νά ἐκληφθεῖ ὡς ἀποδοχή τῆς εὐθύνης γιά 
«γενοκτονία» ἀπό τήν πλευρά τῆς Σερβίας.  Ἡ ἐκτέλεση τῶν 
µουσουλµάνων αἰχµαλώτων τόν Ἰούλιο τοῦ 1995, µετά τήν 
κατάληψη τῆς Σρεµπρένιτσα ἀπό τούς Σερβοβόσνιους, ἦταν 
ἔγκληµα πολέµου ἀλλά σέ καµµία περίπτωση χαρακτηριστικό 
συµβάν. Τό πληροφορηµένο κοινό στίς δυτικές χῶρες γνωρίζει 
ὅτι ἐκείνη τήν ἐποχή δυνάµεις πού ἀποδίδονται στήν Σερβική 
δηµοκρατία (τῆς Βοσνίας) ἐκτέλεσαν σέ τρεῖς µέρες ὅσους 
µουσουλµάνους ἐπέδραµαν στά γύρω σερβικά χωριά καί 
δολοφονοῦσαν γιά τρία χρόνια. Τίποτε δέν ξεχωρίζει τό ἕνα 
ἔγκληµα ἀπό τό ἄλλο, πέραν τοῦ ὅτι ἡ ἐπιτροπή τοῦ ἑνός 
συστήθηκε ἐγκαίρως.                          Συνέχεια στή σελίδα 4

Δρυός πεσούσης, πᾶς Τάντιτς ξυλεύεται...

Καλλικράτης ἐν ὄψει!
Θά προσπαθήσουµε νά ποῦµε ἐν συντοµίᾳ τή 
γνώµη µας γιά τόν προωθούµενο «Καλλικράτη», 
τήν λεγόµενη διοικητική ἀνασυγκρότηση τῆς 
χώρας, τόσο γενικά ὅσο καί εἰδικά στή Θράκη, δίχως 
νά κουράσουµε τόν ἀναγνώστη πού µπούχτησε νά 
καταναλώνει εὐχολόγια, ἐκθέσεις ἰδεῶν καί ἄλλα 
παραισθησιογόνα.
Μερικά δεδοµένα εἶναι παγκοίνως γνωστά, γιαυτό 
καί ἁπλῶς τά ἀναφέρουµε: Ὅλοι οἱ Ἕλληνες 
εἶναι ὑπέρ µιᾶς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης (Τ.Α.) 
µέ πόρους, ἁρµοδιότητες καί δυνατότητες. Ἀπό 
τήν ἄλλη πλευρά ὅλοι ἐπίσης οἱ Ἕλληνες ἔχουν 
διαπιστώσει τήν κορύφωση τῆς κοµµατοκρατίας, 
τῆς ρουσφετολογίας καί τῆς διαφθορᾶς στήν Τ.Α. 
Ἐπίσης, πρίν 12 χρόνια εἴχαµε ὅλοι τήν ἐµπειρία τοῦ 
«Καποδίστρια», ὁ ὁποῖος πλέον ἀποσύρεται χωρίς 
κάποιος νά µᾶς πεῖ τό τί προσέφερε καί τί ὄχι στήν 
πατρίδα µας. Τέλος, ὅλοι µας παρακολουθοῦµε 
τήν ἀγχώδη προσπάθεια τοῦ ὑπουργείου 
Ἐσωτερικῶν νά ἐφαρµόσει τόν «Καλλικράτη» τόν 
Νοέµβριο, ἐνῶ βρισκόµαστε στόν Φεβρουάριο 
καί τίποτε δέν ἔχει ἀκόµη ἀποσαφηνιστεῖ. 
Μέσα στό γενικό τουρλουµπούκι, τήν ἀπειλή 
τῆς οἰκονοµικῆς κατάρρευσης καί τήν δεδοµένη 
ἑλληνική τσαπατσουλιά, προστέθηκε ἡ ψῆφος τῶν 
µεταναστῶν καί ὁ νέος ἐκλογικός νόµος, γιά νά 
συµπληρωθεῖ µία σουρελλαδική κατάσταση ἄνευ 
προηγουµένου!
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Πάλι γιά τή Σρεµπρένιτσα

Νοµίζετε ὅτι οἱ συντοπίτες µας πού πῆγαν στήν Τουρκία εἶδαν «µόνο» 
Γκιούλ καί Ἐρντογάν κι ἔληξαν ὅλα ἐκεῖ; Σᾶς γελάσανε! (Βλ. σελ. 7)

Γιά 4,5 µῆνες ἀκοῦµε ἀπίστευτα πράγµατα ἀπό 
τό στόµα τοῦ ΓΑΠ: Ἀπό ἀσύλληπτες βλακεῖες 
µέχρι ἐξωφρενικές δηλώσεις γιά «ἀπώλεια 
µέρους τῆς ἐθνικῆς µας κυριαρχίας» (!!!) ἐξαιτίας 
τῆς κατάστασης τῆς οἰκονοµίας µας (δηλ. τῶν 
ληστοσυµµοριτῶν τῶν δύο κοµµάτων ἐξουσίας). 
Παράλληλα µᾶς λένε ὅτι δέν φταίει τό χάλι µας 
πού µᾶς ὁρµᾶνε ὅλοι ἀλλά ὁ πόλεµος κατά τοῦ 
εύρώ! Στίς 15/3 θά βαθµολογήσει ἡ Κοµισιόν 
τήν Ἔκθεση Πεπραγµένων (;!) τῆς χώρας µας 
καί κάθε µήνα θά µᾶς ἐλέγχει ἡ ΕΕ, τό ∆ΝΤ 
καί τό κακό συναπάντηµα. Θά ἀγοράσουµε καί 
γερµανογαλλικά ὅπλα (καλά, δέν φαληρίσαµε;)  
καί θά δανειστοῦµε κι ἄλλα λεφτά. Καταλαβαί-
νει κανείς ποῦ πᾶµε; Ὅπου νἄναι, γιά ὅ,τι νἄναι; 

-ΠΑΜΕ!



Οι διαφωνίες μεταξύ κομματικών 
στελεχών που ανήκουν στην ίδια 
παράταξη είναι φαινόμενο συνηθισμένο, 
ακόμη και φυσιολογικό. Είναι επόμενο 
να διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις 
πάνω σε κοινωνικοπολιτικά προβλήματα 
με ποικίλες πτυχές. Η συνθετότητα 
των προβλημάτων συνεπάγεται την 
ύπαρξη περισσότερων από μία αληθινών 
διαστάσεων στην υφή τους,  γι’ αυτό ακριβώς 
και η επίλυσή τους μπορεί να επιτευχθεί 
μέσα από αντιτιθέμενες προσεγγίσεις. Τη 
συγκεκριμένη πραγματικότητα περιέγραψε 
τον προηγούμενο μήνα ο αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης κ. Θεόδωρος Πάγκαλος όταν, 
με αφορμή διαφωνία που ξέσπασε στο 
κυβερνητικό επιτελείο για τον χειρισμό 
οικονομικών ζητημάτων, 
σχολίασε: «Όσοι ονειρεύονται 
ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα γίνει λόχος 
και θα έρχεται συντεταγμένο 
στη Βουλή ή στην κοινωνία 
για να διακηρύξει τη μία και 
απόλυτη αλήθεια δεν ξέρουνε 
ποιος είναι ο πολιτικός μας 
χαρακτήρας και η πολιτική μας 
φυσιογνωμία. Θα υπάρχουν 
αντιθέσεις, θα υπάρχουν 
αντιρρήσεις, θα υπάρχουν 
διενέξεις, θα υπάρχουν 
ενδεχόμενα και ανοιχτές πολιτικές 
συγκρούσεις» (17/1/2010).
 Η άποψη φαντάζει υγιής, 
δημοκρατική και συνάδει με την 
πολυμορφία των ζητημάτων και 
τις πολλαπλές τους αλήθειες που 
περιγράφτηκαν προλογικά. Ως προς το 
σκέλος μάλιστα της προσέγγισης της 
κοινωνίας προφανώς θα πρέπει να ισχύει 
πως οι πολιτευτές όχι απλώς δεν συναντούν 
«προκατειλημμένοι» το κοινωνικό 
σύνολο επιχειρώντας να του επιβληθούν 
και να το χειραγωγήσουν, μα και πως, 
αντιθέτως, το αφουγκράζονται και μόνο 
κατόπιν διαμορφώνουν τις απόψεις που θα 
διακινήσουν. Ως προς το σκέλος ωστόσο 
της παρουσίας ενός κόμματος στη Βουλή, 
η «συντεταγμένη» ή μη προσέλευση των 
στελεχών του στις συνεδριάσεις και στις 
πολιτικές αποφάσεις, με βάση τις οποίες, 
άλλωστε, νομιμοποιούνται οι κυβερνητικές 
κινήσεις, είναι θέμα μείζον. Είναι η Βουλή 
ο κατάλληλος χώρος όπου ένα κόμμα, και 
μάλιστα κόμμα που ασκεί την εξουσία, θα 
δοκιμάσει την αντοχή των θέσεών του όχι 
απέναντι στα υπόλοιπα κόμματα – αυτό 
είναι απολύτως θεμιτό – αλλά την αντοχή 
των διαφορετικών θέσεων που εκφράζουν 
οι ίδιοι οι βουλευτές του;
 Η Βουλή είναι αναμφίβολα 
χώρος ιδεολογικών αντιπαραθέσεων. 
Όταν όμως διχογνωμούν σ’ αυτήν οι 
βουλευτές του ίδιου κόμματος, ιδίως 
όταν το κόμμα τους διακυβερνά τη 
χώρα, τα μηνύματα που εκπέμπονται 
προς την κοινωνία δεν είναι μηνύματα 
πολυφωνίας και διαλλακτικότητας. 
Αντιθέτως, αποκαλύπτουν την ύπαρξη 
ασυνεννοησίας και αγεφύρωτου χάσματος. 
Για τις ανακύπτουσες ιδεολογικές 
διαφορές εντός των κομμάτων κατάλληλο 
περιβάλλον επεξεργασίας τους μπορεί 
να είναι, για παράδειγμα, τα κομματικά 
συνέδρια· εντός των κυβερνήσεων, τα 
υπουργικά συμβούλια. Μα μέχρι εκεί. 
Η ζύμωση των απόψεων χρειάζεται να 
ολοκληρώνεται σε εσωκομματικό επίπεδο. 
Στη Βουλή πια η ομογνωμοσύνη μεταξύ 
των βουλευτών της συμπολίτευσης είναι 
ανάγκη επιτακτική. Οι ανοιχτές τους 
συγκρούσεις υποσκάπτουν τις κυβερνήσεις 

αποτελώντας τεκμήριο για την απουσία 
συγκεκριμένης μεθόδου υλοποίησης των 
προγραμματικών στοχεύσεων, εφόσον κι 
αυτές δεν καθίστανται, με τη σειρά τους, 
αντικείμενο αμφισβήτησης. Αν μάλιστα η 
πλειοψηφία μιας παράταξης στη Βουλή 
είναι οριακή, οι κυβερνήσεις καταντούν 
όμηροι των «ανταρτών» βουλευτών και 
συνήθως αναγκάζονται να προσφύγουν 
στη διενέργεια πρόωρων εκλογών.
 Η αμέσως προηγούμενη 
κυβέρνηση του κ. Κ. Καραμανλή 
είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα που 
επαληθεύει όσα περιγράφτηκαν. Έχοντας 
μία ισχνή πλειοψηφία βουλευτών και 
διαρκώς ανανεούμενα εσωκομματικά 
μέτωπα οδηγήθηκε σε πρόωρη 

κατάρρευση. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που 
ο κ. Σαμαράς, αναλαμβάνοντας την ηγεσία 
της Ν.Δ. μετεκλογικά, προειδοποίησε απ’ 
το συνέδριο της Κεντρικής Επιτροπής του 
κόμματός του (23/1/2010) όσα στελέχη 
του διαφωνούν με την κομματική γραμμή 
ότι δεν θα ανεχτεί διαφοροποιήσεις απ’ 
αυτήν: «Την εσωστρέφεια που πολλές 
φορές έπνιξε τη Ν.Δ. στο παρελθόν δεν 
πρόκειται να την ανεχτώ. […] Άλλωστε 
ρόλος της αντιπολίτευσης δεν είναι να 
αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση αλλά 
την κυβέρνηση. Εσωστρέφεια δεν θα 
υπάρξει, είναι χρέος μου!», σημείωσε ο κ. 
Σαμαράς, τονίζοντας ότι δεν εκλέχτηκε για 
να τηρεί «εύθραυστες ισορροπίες».
 Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ; 
Πρόκειται για την ανάπτυξη μπροστά 
στα μάτια μας της μαγικής εικόνας 
δύο κομμάτων, της συντηρητικής και 
συγκεντρωτικής Ν.Δ., που κατατρέχει κάθε 
αντίθετη άποψη, και του διαλλακτικού, 
δημοκρατικού ΠΑ.ΣΟ.Κ., που προασπίζεται 
την πολυφωνία; Κι είναι τόσο αυτονόητη, 
όσο φαινομενικά παρουσιάζεται, 
η ερμηνεία ενός απολυταρχικού 
συγκεντρωτισμού από τη μια πλευρά, και 
μιας δημοκρατικότητας από την άλλη; 
Επιβάλλεται βεβαίως να σημειώσουμε 
ότι, παρά τις προειδοποιητικές βολές του 
κ. Σαμαρά προς τους αντιφρονούντες, η 
Ν.Δ., ανεξαρτήτως των συμπερασμάτων 
στα οποία καταλήγει πιθανώς κανείς για 
τον χαρακτήρα της, προφανώς δεν θεωρεί 
τον εαυτό της κόμμα απολυταρχικό. Το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., πάλι, όπως προκύπτει απ’ τις 
δηλώσεις του κ. Πάγκαλου, προφανώς δεν 
θεωρεί τον εαυτό του «λόχο» με πειθαρχία 
στρατιωτική. Όμως το ποιος είναι ο 
«πολιτικός χαρακτήρας» και η «πολιτική 
φυσιογνωμία» ενός κόμματος, ακόμη 
προφανέστερα, δεν προκύπτει απ’ τον τρόπο 
με τον οποίο το ίδιο αυτοαξιολογείται. 
Προκύπτει από τις ενέργειές του κατά το 
πλούσιο παρελθόν του. Και το παρελθόν 
δεν επιβεβαιώνει, στην περίπτωση του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. για παράδειγμα, κάποια 
ολόψυχή του διάθεση να πορευτεί μέσα 
από «ανοιχτές πολιτικές συγκρούσεις» στο 
εσωτερικό του. Η πιο ηχηρή περίπτωση 
δυσανεξίας στο σύγχρονο ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

είναι αναμφίβολα η αποπομπή του πρώην 
πρωθυπουργού κ. Κώστα Σημίτη από την 
κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
τον Ιούνιο του 2008.
Οι διαγραφές στελεχών, συνεπώς, που 
σημαδεύουν την ιστορία και των δύο 
σύγχρονων ελληνικών κομμάτων με 
προοπτικές άσκησης της εξουσίας, τα 
κατατάσσουν αυτομάτως στην κατηγορία 
των απολυταρχικών σχηματισμών; Χωρίς 
να παραγνωρίζεται το γεγονός πως τα 
ελληνικά κόμματα εξουσίας, με την 
προσωποκρατία που τα διακρίνει, δεν είναι 
δα και υποδείγματα δημοκρατικότητας, 
κάτι που ισχύει άλλωστε και για τα 
μικρότερα κοινοβουλευτικά κόμματα, θα 
’ταν δίκαιο να ειπωθεί πως ο χαρακτηρισμός 
«απολυταρχικοί σχηματισμοί» είναι 
υπερβολικός. Η διαγραφή ενός κομματικού 
στελέχους δεν επιτρέπεται να κρίνεται ως 
ολοκληρωτική αβασάνιστα. Είναι πιθανό 
να υποδηλώνει πράγματι την καθεστωτική 
νοοτροπία του αρχηγού. Είναι όμως εξίσου 
πιθανό να υποδηλώνει τις αρχηγικές 
βλέψεις των αντιφρονούντων, μια 
διάθεση υπονόμευσης, έναν εκβιασμό που 
αποσκοπεί στην εκπλήρωση φιλοδοξιών 
για συγκεκριμένα αξιώματα. Για να κριθεί 
επομένως μια απόφαση αποπομπής ενός 
στελέχους απαιτείται η συνεξέταση πλήθους 
παραγόντων, όπως των περιστάσεων, του 
χαρακτήρα των εμπλεκομένων – αρχηγών 
και αντιφρονούντων –, των κινήτρων και 
των σκοπιμοτήτων τους.
 Επιστροφή λοιπόν στην 
προσέγγιση του κ. Πάγκαλου. Το 
ξέσπασμα «δημοκρατικότητας» 
υποδεικνύει άραγε κάποια ειλικρινή 
διάθεση υπέρβασης των συγκεντρωτικών 
πρακτικών του παρελθόντος; Είναι μια 
απόπειρα διπλωματικής παράκαμψης της 
εσωκομματικής κρίσης, χωρίς να εκτεθεί 
κανείς απ’ τους διαφωνούντες; Είναι 
κάποιο απ’ τα επικοινωνιακά τρικ στα 
οποία ειδικεύεται το κυβερνών κόμμα; 
Ή είναι αδυναμία συντονισμού από 
τον πρωθυπουργό των υπουργών που 
οδηγήθηκαν σε αγεφύρωτες διαφορές; Ό,τι 
κι αν είναι, δεν εκπέμπει θετικά μηνύματα. 
Δύσκολα θα πιστέψει κανείς ότι τα ίδια 
πρόσωπα που στο παρελθόν επέλεξαν την 
επίδειξη ισχύος τώρα επιδίδονται στην 
ανάδειξη της πολυφωνίας. Η απόπειρα 
σύγκλισης των διαφορετικών απόψεων, 
πάλι, δεν επιτρέπεται να γίνεται βορά στην 
κοινή θέα, ούτε να δίνει την εντύπωση της 
προχειρότητας μέσω της ευκαιριακής κι 
επιδερμικής επαφής στελεχών χωρίς καμιά 
διάθεση υποχώρησης, ή την εντύπωση της 
συντονιστικής αδυναμίας. Δεδομένων 
των ασυμβατοτήτων ανακύπτει το 
ερώτημα: η υποτιθέμενη ανεκτικότητα 
του κ. Πάγκαλου είναι απεριόριστη 
ή έχει όρια; Κι αν προσποιηθεί 
την απεριόριστη, πόσο μακριά, στ’ 
αλήθεια, θα μπορούσε να φτάσει, 
προτού οι εντάσεις προκαλέσουν 
εκρηκτικές καταστάσεις;
 Η προσποίηση της 
προάσπισης μιας υποτιθέμενης 
πολυφωνίας, που οδηγεί στη σύνθεση 
απόψεων μέσα από γόνιμο διάλογο, 
συνιστά αναμφίβολα ένα φανταχτερό 
ιδεολογικό περιτύλιγμα για την 
ασυνεννοησία και τη διάσταση στις 
αντιλήψεις. Ο κ. Πάγκαλος, εφόσον 
επιλέγει ρόλο πυροσβεστικό με τον 
εξωραϊσμό των ρήξεων, δεν έχει 
άλλη επιλογή απ’ το να επιμένει: 
«οι υπουργοί δεν μπορεί να είναι 
πειθαρχημένα στρατιωτάκια, υπό τον 
φόβο ότι θα χαλάσει η εικόνα και η 
επικοινωνία». Μα ο πειρασμός να 
αντιπαραβληθεί στην άποψη του κ. 
Πάγκαλου η άποψη του κ. Κώστα 

Γκιουλέκα, υπευθύνου του τομέα ελέγχου 
προγράμματος στο κόμμα της Ν.Δ., είναι 
ανυπέρβλητος. Μιλώντας λοιπόν καί ο 
κ. Γκιουλέκας, όπως και ο κ. Σαμαράς, 
ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής της 
Ν.Δ. (23/1/2010), αναφερόμενος στη 
διχοστασία που ταλανίζει το δικό του 
κόμμα, σχολίασε: «στρατηγούς έχουμε, 
στρατιώτες δεν έχουμε». Αν οι υπουργοί 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν είναι «πειθαρχημένα 
στρατιωτάκια», τότε προφανώς 
εμφανίζουν βλέψεις στρατηγικές. Τόσοι 
όμως στρατηγοί, δίχως «λόχους» και 
«συντεταγμένους στρατιώτες» στη 
διάθεσή τους, και με δεδομένο το χάσμα 
που διανοίγεται ανάμεσά τους, με ποια 
ακριβώς όπλα τελικά θα πολεμήσουν;

Γιάννης Στρούμπας
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Στρατηγεία δίχως λόχους 
και συντεταγμένους στρατιώτες!…

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Δύο δελτία Τύπου από οργανώσεις των 
εκτός Ελλάδος Ελλήνων τράβηξαν την 
προσοχή μας τις τελευταίες μέρες. 
Το ένα ήταν η ανακοίνωση της «Ομό-
νοιας» που χαιρέτιζε την σχεδιαζόμενη 
απογραφή του πληθυσμού στην Αλβανία, 
με την οποία αναμένεται η αποτύπωση 
της κοινωνίας στη γειτονική χώρα, η 
ώρα της αλήθειας για όλους. 
Και το άλλο ήταν από την Παμμακε-
δονική Ένωση των ΗΠΑ, σχετικά με 
την συνάντησή της με τον αναπληρωτή 
ΥΠΕΞ Δ. Δρούτσα (3/2/10). Στη συνάν-
τηση αυτή η πρόεδρος κ. Γκατζούλη 
εξέθεσε τις αταλάντευτες θέσεις των 
Μακεδόνων για απόρριψη κάθε σύνθε-
της ονομασίας και του υπενθύμισε 
την πρωτοβουλία των 356 καθηγητών 
Πανεπιστημίων του κόσμου προς τον 
Ομπάμα για το ίδιο ζήτημα. Επίσης του 
θύμισε το παράδειγμα της Αλβανίας 
που μόλις πήρε το διαβατήριο για το 
ΝΑΤΟ κατήγγειλε τη συμφωνία με την 
Ελλάδα για τα χωρικά ύδατα των δύο 
χωρών, εφιστώντας του την προσοχή 
σε μία πιθανή ανάλογη εξέλιξη και με 
τους Σκοπιανούς στην περίπτωση που 
θα λάβουν το πράσινο φως για την 
ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Με τις ίδες θέσεις 
συντάχθηκε και το Ελληνοαμερικανικό 
Εθνικό Συμβούλιο δια στόματος του 
προέδρου του Μ. Βελιβασάκη, ενώ ο κ. 
Δρούτσας αρκέστηκε να επαινέσει την 
...ανταλλαγή απόψεων.
Οι ομογενείς μας εκτός συνόρων κρατάνε 
καλά, εμείς έχουμε το πρόβλημα!



Σουηδικός «αντισημιτισμός»
    Στην ιστοσελίδα Israelnationalnews.com (1/2/10) γράφει κάποιος Avi Yellin για να 
μας κουφάνει με παραλληλισμούς που θυμίζουν άλλες καταστάσεις:
   «Ο βίαιος αντισημιτισμός τείνει να γίνει κοινός τόπος στη νοτιότερη σουηδική πόλη 
του Μάλμοε, διώχνοντας πολλούς εβραίους κατοίκους που φοβούνται για την ασφάλειά 
τους. «Οι απειλές κατά Εβραίων αυξάνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια στο Μάλμοε 
και πολλές νέες εβραϊκές οικογένειες επιλέγουν να φύγουν από την πόλη», λέει ο 
Φρέντρικ Σιράτζκι από την εβραϊκή κοινότητα του Μάλμοε. Πέρσι 79 εγκλήματα κατά 
εβραίων κατοίκων αναφέρθηκαν στην αστυνομία του Μάλμοε, κάπου διπλάσια από το 
2008. Επιπροσθέτως, κοιμητήρια και συναγωγές επανειλημμένως έχουν βανδαλιστεί 
με αντισημιτικά γκράφιτι και σ’ ένα παρεκκλήσι πέρσι τον Γενάρη (κατά την επιχείρηση 
στή Γάζα) έριξαν βόμβα. Πολλοί εβραίοι κάτοικοι του Μάλμοε νιώθουν ότι το τοπικό 
αντιεβραϊκό συναίσθημα συνδέεται με την αρνητική τους στάση έναντι του Ισραήλ. Πέρα 
από την μικρή εβραϊκή κοινότητα των 700 εβραίων, στο Μάλμοε ζει κι ένας αυξανόμενος 
μουσουλμανικός πληθυσμός. Ωστόσο, οι ντόπιοι εβραίοι επιμένουν ότι η πλειοψηφία του 
αντιεβραϊκού αισθήματος, αν και υπάρχει και στην μουσουλμανική κοινότητα, προέρχεται 
από τους ντόπιους Σουηδούς. Ο Σιράτζκι λέει ότι η στάση των πολιτικών του Μάλμοε, και 
ειδικά του σοσιαλδημοκράτη προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Ίλμαρ Ριπάλου, έχει 
επιτρέψει στον αντισημιτισμό να φουντώσει (...) «Αν διαβάσεις πίσω από τις γραμμές, 
μοιάζει να υποστηρίζει πως η βία εναντίον μας είναι δικό μας σφάλμα, επειδή δεν μιλούμε 
κατά του Ισραήλ. Δεν είμαστε πολιτικός οργανισμός αλλά πολιτιστικός - θρησκευτικός, και 
υπάρχουν όλα τα είδη των εβραίων στό Μάλμοε...»
(Σ.Σ.: Ωραίο κι αυτό, πάνε να παρουσιάσουν μία από τις δημοκρατικότερες χώρες 
στον κόσμο ως περίπου ναζιστική! «79 εγκλήματα», λέει, «κατά εβραίων». Δηλαδή και 
κλοπές και εξυβρίσεις; Ποια συνδέονταν με την εθνοθρησκευτική τους ιδιαιτερότητα; 
Μια λέξη -«φονιάδες» π.χ. - ή μία αναγραφή συνθήματος μετράει κι αυτή; Αν, ας πούμε, 
γράψω ότι «η ισραηλινή πολιτική στην Παλαιστίνη θυμίζει ναζιστική Κατοχή», αυτό 
είναι ...«αντισημιτισμός» - κι ας είναι αλήθεια! Κι αν όλα αυτά τα «είδη των εβραίων» 
που λέει ο Σιράτζκι είναι όλα βουβά έναντι της κτηνωδίας στη Γάζα, τί θέλετε δηλαδή 
να σκεφτεί ο Σουηδός;)  

Εκσυγχρονισμός χωρίς ψιμμύθια
Ο Γιάννης Τριάντης γράφει στην «Ε» (6-2-10) για τα καζάντια του εκσυγχρονισμού: 
Εντάξει, οι Ελληνες σέρνονται ικέτες και πένητες στις θύρες των «οίκων» και της Ενωσης, 
ψάχνοντας δάνεια και έλεος, επειδή αποκαλύφθηκαν ψεύτες και αλχημιστές στα λογιστικά 
και στα στατιστικά τους. 
Αλλά οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί και οι Ιρλανδοί; Ποια φάουσα τους κατατρώγει και τους 
απειλεί, τους βυθίζει και τους προειδοποιεί ότι σύντομα θα έχουν την τύχη των Ελλήνων; Κι 
όμως, κάποτε οι τρεις αυτοί του Νότου και η βόρεια «κελτική τίγρις» υπήρξαν παραδείγματα 
προς μίμησιν. Και τι δεν έλεγαν, για τη θρώσκουσα στο ευρωπαϊκό προσκήνιο Πορτογαλία, 
οι μόνιμοι υμνητές της αγοράς και του ευρωπαϊσμού. Ηταν η φτωχή χώρα που μπήκε με 
το σπαθί της στο κλαμπ των ισχυρών. Ηταν το ηχηρό παράδειγμα για τις δυνατότητες 
που παρέχει ο... ευλογημένος καπιταλισμός. Ε, λίγα χρόνια μετά, οι υμνωδίες μπήκαν 
στο συρτάρι. Η Πορτογαλία κουράστηκε στα κόκκινα χαλιά της πεποιημένης ευμάρειας, 
χλώμιασε και άρχισε να ρετάρει. Τώρα, απειλείται με χρεωκοπία... Ομως οι υμνωδοί 
είχαν ήδη βρει άλλη αγαπημένη, την Ιρλανδία. Ωσπου το «θαύμα» εξεμέτρησε -και εκεί- το 
ζην και η Ιρλανδία βγήκε σεργιάνι για δάνεια και στήριξη... Αλλά μήπως είχε καλύτερη 
τύχη η πανίσχυρη Ισπανία του real estate και της τερατώδους τουριστικής ανάπτυξης; 
Ελλειμμα, χρέος και αστρονομικά ποσοστά ανεργίας γονάτισαν την ψηλομύτα της 
Ιβηρικής, που βλέπει τις «φούσκες» των κατασκευών και της ασύστολης «ανάπτυξης» του 
τουρισμού να της τρώνε τις σάρκες... Α, παράδειγμα προς μίμησιν υπήρξε και η... «ισχυρή 
Ελλάδα» της κακότεχνης, «κακουργηματικής» προπαγάνδας. Η Ελλάδα της βιτρίνας και 
των πεποιημένων δεικτών, του χρηματιστηρίου και του 2004, που τη βύθισε στα τάρταρα, 
αντί -όπως ήταν δυνατόν- να την εκτοξεύσει στα ουράνια... Λοιπόν, αγαπητέ μου, αλλού το 
όνειρο κι αλλού το θαύμα. Τώρα το ξέρεις, γιατί το βιώνεις. Ξέρεις ότι εκείνα τα γλυκερά 
«όλοι μαζί» στον παράδεισο της ΟΝΕ, χέρι χέρι τα θύματα με τους θύτες, οι άνεργοι με 
τους τραπεζίτες, είναι θλιβερά παραμύθια με ISO ιδιοτέλειας... 

Δημοκρατία του ενός
Τις ενστάσεις του Λάζαρου Μαύρου στην κυπραία «Σημερινή» (9/2) τις συμμεριζόμαστε 
απολύτως και για όλα τα θέματα της κοινοβουλευτικής αυθαιρεσίας: 
«Δημοκρατία δεν σημαίνει μόνο - και δεν τελειώνει μόνο με - την εκλογή του εκάστοτε 
Προέδρου από το λαό. Διότι τότε θα είχαμε έναν εκλελεγμένο μεν ανά πενταετία, απόλυτο 
όμως… δικτάτορα, για όλη τη θητεία του! Εδώ υπεισέρχεται, απαιτώντας, έμπρακτη και 
διαρκή, ζώσα και όχι υπνώττουσα, λειτουργία, η έννοια της Δημοκρατικής νομιμοποίησης 
της πολιτικής και των αποφάσεων εξουσίας του εκάστοτε Π.τ.Δ. Η αναγκαιότητά της 
αυξάνεται, εξαιτίας του ότι στο ισχύον ζυριχικό Σύνταγμα του ’60, ούτε ο Π.τ.Δ. ούτε 
κι η Κυβέρνησή του εξαρτώνται από την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής. Καίριας 
σημασίας αποφάσεις του Π.τ.Δ. στο Κυπριακό, όπως ο «Συνεταιρισμός Δύο Συνιστώντων 
Στέιτς», με Τουρκική Εκ Περιτροπής Προεδρία, «Σταθμισμένη» εξουδετέρωση της 
ελληνικής πλειοψηφίας του 82% και νομιμοποίηση 50 χιλιάδων Εποίκων, στερούνται της 
δημοκρατικής νομιμοποίησης: Δεν τις είχε προτείνει ο κ. Χριστόφιας στο εκλογικό σώμα 
κατά την προεκλογική περίοδο. Και, συνεπώς, η εκλογή του δεν τούς προσέδωσε την ισχύ 
λαϊκής εντολής ή έγκρισης. Τα κόμματα ΔηΚο και ΕΔΕΚ, που τού έδωσαν τις νικητήριες 
ψήφους, έναντι του αντιπάλου του, στον 2ο γύρο της 24.2.08, εξαρχής διαφώνησαν. Κι 
επιμένουν να τις αποσύρει. Είναι επίσης σημαντικό ότι, αυτές οι αποφάσεις του Π.τ.Δ. 
δεν έτυχε να συζητηθούν, με ισηγορία και της αντίθετης επιχειρηματολογίας, ούτε σε 
κομματικό συνέδριο, ούτε σε ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του κυβερνώντος ΑΚΕΛ. 
(...) Θα μπορούσε εύκολα να διαπιστωθεί ότι ο διάλογος και αντίλογος που αναπτύσσεται 
καθημερινά στον πλουραλισμό των Μέσων Συλλογικής Ενημέρωσης, επί των ζωτικής 
σημασίας ζητημάτων, είναι πλουσιότερος και δημοκρατικότερος, από ό,τι στα καθ’ 
έκαστον κομματικά όργανα. Κι ούτε σύγκριση, βεβαίως, με τον ανύπαρκτο, οργανωτικά ή 
θεσμικά, διακομματικό διάλογο!...»
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Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς Γερµανικά τά διαβατήρια;
Στίς 20 Ἰανουαρίου ὁ ἐκ τῶν ἡγετῶν τῆς Χαµάς Mohammad Al-Mabhouh 
δολοφονήθηκε στό ξενοδοχεῖο του «Ροτάνα», στό Ντουµπάι, ἀπό 4-7 πράκτορες 
τῆς Μοσάντ. Οἱ ἰσραηλινοί φονιάδες ἔκαναν µιάν ἔνεση στόν Μαµπούχ πού 
τοῦ προκάλεσε καρδιακή προσβολή, πήρανε ἀντίγραφα ὅσων ντοκουµέντων 
βρήκανε καί φύγανε. Μιά µέρα πρίν τόν φόνο ἤταν στό γειτονικό Ἀµπού Ντάµπι ὁ 
ἰσραηλινός ὑπουργός ὑποδοµῶν Λαντάου, στήν ἔκθεση γιά τίς ἀνανεώσιµες πηγές 
ἐνέργειας, καί ὅλα δείχνουν ὅτι ἡ συνοδεία του ἐµπλέκεται µέ τόν ἕναν ἤ τόν 
ἄλλον τρόπο µέ τήν ὑπόθεση. Μάλιστα σέ ἰσραηλινές ἐφηµερίδες γράφτηκε ὅτι οἱ 
πράκτορες γύρισαν ἔχοντας ἀποσπάσει ἀπό τόν Μαµπούχ πολύτιµες πληροφορίες 
(προφανῶς µέ βασανιστήρια)! Βεβαίως ὁ Χαλέντ Μεσχάλ ἀπό τή ∆αµασκό 
ὑποσχέθηκε ἐκδίκηση, ὅµως αὐτά εἶναι µόνο λόγια. 
Ἐκεῖνο πού ἔχει ἐνδιαφέρον εἶναι τά διαβατήρια τῶν δολοφόνων. Εἶναι γνωστό ὅτι 
πέρασαν µέ εὐρωπαϊκά διαβατήρια. Ποιᾶς χώρας ὅµως; Νά ἦταν πάλι γερµανικά, 
ὅπως καί στό παρελθόν; Νά ἦταν κι αὐτό στά πλαίσια τῆς ἄπειρης «συγγνώµης» 
γιά τό ...Ἄουσβιτς; Ἄν κρίνουµε ἀπό τήν ὅλη ὑποταγή τοῦ Βερολίνου στίς διαταγές 
ἀπό τό Τέλ Ἀβίβ, µᾶλλον ἔτσι ἔγινε. Χαρακτηριστικό εἶναι ἐξάλλου ὅτι µόλις πρό 
ἡµερῶν διεκόπη τό συµβόλαιο µέ τό ὁποῖο γερµανική ἡµικρατική κατασκευαστική 
ἑταιρεία τοῦ Ἁµβούργου ἀνακαίνιζε τό ἰρανικό λιµάνι Μπάντερ Ἀµπάς. Ὁ 
ἰσραηλινός πρέσβης Γιόραµ Μπέν Ζεέβ µίλησε γιά λιµάνι πού ἐξάγει ὅπλα γιά τή 
λιβανέζικη Χεζµπολά (φέρνοντας τό παράδειγµα τοῦ πλοίου Francop, ἄρα καί γιά 
...παραβίαση τοῦ ψηφίσµατος τοῦ ΟΗΕ κατά τοῦ Ἰράν καί τῆς τροµοκρατίας, οἱ 
Γερµανοί κυβερνητικοί ἐπικοινώνησαν µέ τούς ἰδιοκτῆτες τῆς ἑταιρείας καί λίγες 
µέρες µετά ὅλα ἔληξαν...

Τεχνολογία κλίµατος
Ἡ παρατεταµένη ἀνοµβρία στή 
Βενεζουέλα, πού προκαλεῖ τόσα 
προβλήµατα στήν ἀγροτική παρα-
γωγή καί στήν ἠλεκτροδότηση τῆς 
χώρας, ἔστρεψε τήν ἡγεσία της 
στά ...µεγάλα µέσα. Ἔτσι, ἀπό τά 
τέλη τοῦ 2009 ἐπιστρατεύτηκε ἡ 
(κουβανική & χιλιανή) τεχνολογία 
«βοµβαρδισµοῦ» τῶν σύννεφων 
µέ ἕνα µεῖγµα ἰωδιούχου ἀργύρου, 
ἁλατιοῦ καί πάγου σέ κάθετα 
ἀναπτυσσόµενα σύννεφα (σωρει-
τοµελανίες), σέ ὕψος 4-7 χλµ, πού 
θά προκαλέσει τή δηµιουργία στα-
γόνων. Μέχρι σήµερα ὑπάρχουν 
κάποια ἀποτελέσµατα, πού µένει 
νά ἐκτιµηθοῦν. Ἡ ἴδια τεχνική 
χρησιµοποιεῖται ἐπί δεκαετίες 
στήν Κίνα, στίς ΗΠΑ καί ἀλλοῦ 

γιά χιονοπτώσεις σέ χιονοδροµικά 
κέντρα, γιά τήν πρόκληση βροχο-
πτώσεων κτλ καί ἀνάλογα προ-
γράµµατα. Τό πρόβληµα τῆς Βενε 
ζουέλας εἶναι τό φαινόµενο Ἐλ 
Νίνιο, πού µείωσε δραστικά τίς 
βροχές καί ἔριξε τή στάθµη τοῦ 
Ὀρενόκου σέ ἐπίπεδα ρεκόρ, κάτι 
πού πλήττει σοβαρά µιά χώρα 
βασισµένη σέ ὑδροηλεκτρικά ἐργο-
στάσια. Στό µεγαλύτερο ἐργο-
στάσιο παραγωγῆς ἐνέργειας τῆς 
Βενεζουέλας, στό Planta Centro, τόν 
προηγούµενο µήνα λειτουργοῦσε 
µόνο µία ἀπό τίς 5 γεννήτριές του.
Τό ἐνδιαφέρον βέβαια δέν εἶναι 
ἡ ξηρασία ἀλλά οἱ µέθοδοι πού 
ἐπηρρεάζουν τό κλῖµα. Ὅταν 
χῶρες σάν τήν Κούβα ἔχουν τέτοια 
τεχνολογία, ἄραγε ἄλλες - σάν τίς 
ΗΠΑ - τί ἐπιπλέον διαθέτουν;

∆ιαβάζουµε στήν «Ἐλευθεροτυπία» τό 
ρεπορτάζ τῆς Κύρας Ἀδάµ τίς ἰδεολογικές 
ἑτοιµασίες τῆς Τουρκίας καί τοῦ ΥΠΕΞ 
της ἐν ὄψει τῆς ἐξόδου της πρός τόν 
κόσµο καί δέν µποροῦµε νά ἀποφύγουµε 
τίς καταθλιπτικές συγκρίσεις µέ τήν δική 
µας πλευρά. 
Καθώς λοιπόν ὁ κ. Νταβούτογλου 
ὁριοθετεῖ µέ λόγια µά καί - τό κυριότερο! 
- µέ πράξεις τόν ρόλο τῆς σύγχρονης 
Τουρκίας στόν περίγυρό της καί 
πέραν αὐτοῦ, εἰσάγει τόν νεολογισµό 
τοῦ  «συµπατριωτισµοῦ»: µιά ἔννοια 
«πέραν αὐτῆς τῆς ὑπηκοότητας», πού 
καλύπτει «αὐτούς πού ἔχουν µοιραστεῖ 
τήν ἴδια ἱστορία». ∆ηλαδή µιλᾶ γιά 
τούς λαούς τῶν Βαλκανίων, τῆς Μέσης 
Ἀνατολῆς καί τοῦ Καυκάσου, οἱ ὁποῖοι, 
ὡς παλιοί ὑποτελεῖς τῆς Ὀθωµανικῆς 
Αὐτοκρατορίας «µοιράστηκαν» τήν 
ἱστορία τῶν κατακτητῶν καί τώρα 
µποροῦν «νά ἐκπροσωπηθοῦν» καί 
πάλι ἀπό τήν Τουρκία!  «Καµµία χώρα 
στόν κόσµο δέν ἔχει τήν ἰδιαιτερότητα 
τῆς Τουρκίας νά ἀντιπροσωπεύει τήν 
ἐµπειρία τῆς ἀνθρωπότητας. Ἐµεῖς 
εἴµαστε σίγουροι γι’ αὐτό καί προχωροῦµε 
στήν ἐξωτερική πολιτική µας µέ αὐτήν 
τήν αὐτοπεποίθηση...». 
Μάλιστα ὁ ὁρίζοντας τοῦ κ. 
Νταβούτογλου δέν περιορίζεται στήν 
γειτονιά µας ἀλλά συµπεριλαµβάνει καί 
τή Νέα Τάξη πού ἀπαιτεῖ ὁ µεταδιπολικός 
κόσµος: «τό σύστηµα τῶν Ἡνωµένων 
Ἐθνῶν δέν ἀρκεῖ νά βασίζει τή λειτουργία 
του στά 5 µόνιµα µέλη (...) Αὐτή ἡ νέα 
τάξη πρέπει νά εἶναι δεκτική, δέν πρέπει νά 

ἀπορρίπτει καµµιά χώρα, καµµιά ἤπειρο, 
κανέναν λαό... Ἡ Τουρκία ἴσως ἀποτελεῖ 
τό πιό χτυπητό παράδειγµα αὐτῆς τῆς 
ἀρχῆς... (γιατί) ὁ ἀρχαῖος πλοῦτος, πού 
ἔχουµε, µᾶς κάνει νά συναντιόµαστε µέ 
ὅλους τούς πολιτισµούς τῆς Ἀνατολῆς, 
ταυτόχρονα ὅµως µέ τήν ἔννοια τῆς 
πολιτικῆς κουλτούρας βρισκόµαστε στό 
κέντρο τῆς ∆ύσης...». 
Ἔτσι λοιπόν οἱ ὀθωµανική ὀρδή χρησι-
µεύει ὡς ἐφαλτήριο γιά τόν δυναµισµό 
τῆς σύγχρονης Τουρκίας, πού φιλοδοξεῖ 
νά ἐκφράσει τόν παλιό Τρίτο Κόσµο καί 
τά παλιά δικά της ἀνδράποδα! Βεβαίως 
αὐτά τά λέει σήµερα ἡ Ἄγκυρα ἐπειδή 
βλέπει ὅτι µπορεῖ νά τό κάνει: ἀφενός ἡ 
ἴδια νιώθει ἀρκετά ἰσχυρή κι ἀφετέρου 
διαπιστώνει ὅτι τό διεθνές περιβάλλον 
τό ἐπιτρέπει.
Τί ἔχουµε ἐµεῖς ὡς Ἑλλάδα ἀπέναντι; 
Μιά κοινωνία παρασιτική καί παραζα-
λισµένη ἀπό τά ἀνθελληνικά κηρύγµατα, 
µιά ἄρχουσα τάξη ἀνυποψίαστη 
καί ἀποκοµµένη ἀπό κάθε στοιχεῖο 
ἑλληνικότητας, µιά ψοφοδεή πολιτική 
ἐπαιτείας, στερηµένη ἀπό κάθε ὅραµα 
πέραν τῆς ἐπιβίωσης, ἕνα ὑπουργεῖο 
Ἐξωτερικῶν παραιτηµένο ἀπό κάθε 
προσπάθεια ἐνεργοῦς παρουσίας, µιά 
νεόκοπη κυβέρνηση στά ὅρια τῆς 
θεατρικῆς ἐπιθεώρησης. 
Ποιός ἑλληνοτουρκικός διάλογος εἶναι 
λοιπόν σήµερα ἐφικτός καί πῶς µπορεῖ 
νά ἀποδειχθεῖ παραγωγικός ὑπό τίς 
παροῦσες συνθῆκες; Τί τό δελεαστικό 
µποροῦµε νά προσφέρουµε σήµερα στή 
γείτονα πέρα ἀπό τήν ὑποταγή µας;
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Πάλι γιά τή Σρεµπρένιτσα
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
Σέ ἕναν βίαιο ἐµφύλιο πόλεµο, ὅπου ὅλες οἱ πλευρές 
κάνουν ἐγκλήµατα, ὅλα τά ἀθῶα θύµατα ἀξίζουν 
συµπάθεια ἀλλά δέν µπορεῖ τά θύµατα τῆς µιᾶς 
µόνο πλευρᾶς νά ἐγείρουν εἰδικές ἠθικές ἀξιώσεις 
γιά µονοµερή ἀναγνώριση. Βάζοντας τά βάσανα 
τῆς µιᾶς πλευρᾶς σ’ ἕνα βάθρο, ἀναγκαστικά 
περιορίζεται τό δικαίωµα τῆς ἄλλης πλευρᾶς 
- στήν περίπτωσή µας εἶναι οἱ ἄµαχοι Σέρβοι τῶν 
ρηµαγµένων χωριῶν γύρω ἀπό τόν θύλακα τῆς 
Σρεµπρένιτσα - σέ µιά ἰσοµερή συµπόνια.
Καί τό πιό σηµαντικό, τό τί πραγµατικά συνέβη 
στή Σρεµπρένιτσα τόν Ἰούλιο τοῦ 1995 εἶναι 
ἕνα θέµα πού ἀκόµη δέν ἔχει κλείσει, ἤ τό γιατί 
συνέβη καί ποιός ἦταν ἀπό πίσω. Ἡ κυρίαρχη 
ἐκδοχή τῶν γεγονότων, διαµορφωµένη ἐν πολλοῖς 
ἀπό τήν πολεµική προπαγάνδα καί τίς ὑπερβολές 
τῶν ἀναφορῶν τῶν ΜΜΕ, ξεπερνιέται ὅλο καί 
περισσότερο καθώς σθεναρά ἀµφισβητεῖται καί 
ἐπανεξετάζεται ἀπό ἐπικριτικούς διανοούµενους 
στόν δυτικό κόσµο.Πλῆθος ἔγκυρων πληροφοριῶν 
γιά κεῖνα τά γεγονότα εἶναι ἀκόµη µή διαθέσιµο 
καί πρέπει νά ἐρευνηθεῖ, ἀλλά χωρίς αὐτά δέν 
µποροῦν νά ἐξαχθοῦν ὑπεύθυνα συµπεράσµατα 
γιά τή φύση καί τό πλαίσιο τῆς σφαγῆς στή 
Σρεµπρένιτσα. Τόσο τό ἐπικαλούµενο πλαίσιο ὅσο 
καί ὁ νοµικός χαρακτηρισµός τῆς «γενοκτονίας» 
ἀµφισβητοῦνται σφοδρά. Θά ἦταν λοιπόν πολύ 
ἀσύνετο γιά τήν Σερβία καί τή Βουλή της 
νά ἀποδεχθοῦν καί ἐπίσηµα µιά ἐκδοχή τῶν 
γεγονότων πού πάσχει ἀπό ἀποδείξεις ἀλλά θά 
φέρει πλῆθος ἠθικῶν καί πολιτικῶν ἐπιπτώσεων, 
ἄκρως ἐπιζήµιων γιά τή Σερβία καί τόν λαό 
της. Μᾶς προβληµατίζει ἐπίσης ἡ προοπτική 
υἱοθέτησης ἀπό τή Σερβία καί τό Κοινοβούλιό 
της τῆς θέσεως ὅτι ἡ σαφῶς θλιβερή σφαγή στή 
Σρεµπρένιτσα ἰσοδυναµεῖ µέ «γενοκτονία». Αὐτό 
θά ὑπονόµευε ἀσυγχώρητα τήν πραγµατική 

γενοκτονία ὡς φαινόµενο τοῦ 20οῦ αἰώνα, 
τοῦ ὁποίου µερικά ξεχωριστά παραδείγµατα 
ἀποτελοῦν τό ὁλοκαύτωµα τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ 
καί οἱ ἐκστρατεῖες µαζικῆς ἐξόντωσης Ἀρµενίων, 
Κούρδων καί Ροµά.
Μᾶς προβληµατίζει ὅτι ἡ πολιτικοποίηση τοῦ 
ἀνθρώπινου πόνου καί ἡ ἐπιπόλαιη χρήση τῶν 
σοβαρῶν νοµικῶν ὅρων γιά γενοκτονία φθηναίνει 
αὐτά τά σηµαντικά ζητήµατα καί ἀποτελεῖ µία 
ἀδόκιµη προσβολή τῶν ἀθώων θυµάτων τῆς 
πολιτικῆς βίας σ’ ὅλον τόν κόσµο. 
Δέν εἶναι µόνο πού ἡ Σερβία µέ πράξη τοῦ ἴδιου τοῦ 
Κοινοβουλίου της θά βάλει τόν ἑαυτό της στήν ἴδια 
κατηγορία µέ τή ναζιστική Γερµανία, ἄν περάσει 
τό ψήφισµα αὐτό. Συγχρόνως θά καθαγιάσει µιά 
προπαγανδιστική ἐκδοχή τῆς ὁποίας τά κοµβικά 
συστατικά δέν στηρίζονται σέ γεγονότα, πρός ἄκρα 
ζηµία τῆς Σερβίας. Αὐτονοήτως θά ἀποδεχθεῖ τήν 
ἄποψη ὅτι ἡ Σερβική Δηµοκρατία τῆς Βοσνίας 
χτίστηκε πάνω σέ µιά γενοκτονία κι ἔτσι θέτει 
σέ κίνδυνο τήν περαιτέρω ὕπαρξή της, παιχνίδι 
στά χέρια ὅσων πιέζουν γιά συγκεντρωτισµό 
στή Βοσνία*. Τέλος, θά ἐκθέσει τούς Σέρβους 
φορολογούµενους στήν πιθανότητα ἀγωγῶν 
πολλῶν δισεκατοµµυρίων εὐρώ γιά ζηµίες πού 
δέν µποροῦν πρός τό παρόν νά πληρώσουν (καί 
δέν ἔχουν καµµία ὑποχρέωση νά τό κάνουν). 
Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους σᾶς καλοῦµε νά 
µήν ψηφίσετε τό ψήφισµα τῆς Σρεµπρένιτσα. 
Ἄν νιώθετε καθῆκον σας νά δείξετε µία πράξη 
δηµοσίας συµπόνιας στά θύµατα τοῦ πολέµου τῆς 
Βοσνίας, συνιστοῦµε ὡς µόνο κατάλληλο τρόπο 
τήν ψήφιση ἑνός καί µόνου ψηφίσµατος, πού θά 
εἶναι γραµµένο σέ ἐθνικά οὐδέτερη γλῶσσα καί 
πού θά περιλαµβάνει καί θά τιµᾶ ὅλα τά θύµατα 
ἐξίσου.»

* Ἀπό τήν Ἑλλάδα περιλαµβάνεται µόνο τό ὄνοµα 
τοῦ κ. Θεοδ. Κυριακίδη πού διευθύνει τό Ἐρευνητικό 
Κέντρο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Περιστερεώτα

Βάση στοῦ βοδιοῦ τό κέρατο

Ἀπό τόν πάντα ἐνδιαφέροντα καθηγητή Michel 
Chossudovsky βρήκαµε κάποια στοιχεῖα πού δέν 
πολυακούστηκαν κι ἔτσι σᾶς τά παρουσιάζουµε 
ἐν συντοµίᾳ κατωτέρω. 
Τό Ἀρχιπέλαγος Σοκότρα βρίσκεται στά 80 µόλις 
χιλιόµετρα ἀπό τό Κέρας τῆς Ἀφρικῆς, καί 380 
χιλιόµετρα ἀπό τά νότια παράλια τῆς Ὑεµένης 
στόν Ἰνδικό Ὠκεανό καί προστατεύεται ὡς 

µνηµεῖο τῆς Παγκόσµιας Φυσικῆς Κληρονοµιᾶς. 
Ὅπως ἦταν ἑπόµενο ἡ καίρια θέση τῶν νησιῶν 
τούς ἐπεφύλαξε ἄλλη µοίρα ἀπό ἐκείνην πού λέει 
ἡ ...UNESCO, µιά µοίρα ντυµένη µέ τά χρώµατα 
τῶν ἀµερικανικῶν Ἐνόπλων Δυνάµεων.
Ὁ καίριος αὐτός ναυτικός δρόµος, πού ὁδηγεῖ ἀπό 
τή Νότιο Ἀσία στή Μεσόγειο, εἶναι ὁ δρόµος τῶν 
τάνκερς καί εἶναι καί ὁ δρόµος τῶν βιοµηχανικῶν 
προϊόντων τῆς Κίνας πρός τήν Εὐρώπη. Μέσα 
στή µέση λοιπόν τοῦ περάσµατος βρίσκεται τό 
Ἀρχιπέλαγος Σοκότρα, πού ἀνήκει στήν Ὑεµένη, 
πού ἀπέχει 200 µίλια. 
Στίς 2 Ἰανουαρίου 2010 ὁ στρατηγός Πετρέους 
πού διοικεῖ τά ἀµερικανικά στρατεύµατα στό 
Ἰράκ συναντήθηκε κατ’ ἰδίαν µέ τόν πρόεδρο 
τῆς Ὑεµένης Σαλέχ. Ὑποτίθεται ὅτι αὐτό πού 
συζητήθηκε ἦταν ὁ νιγηριανός βοµβιστής 

τῶν Χριστουγέννων πού «εἶχε ἐκπαιδευτεῖ 
στήν Ὑεµένη» καί τήν προηγούµενη µέρα ὁ 
Πετρέους εἶχε ἀνακοινώσει τόν διπλασιασµό 
τῆς στρατιωτικῆς βοήθειας τῆς χώρας του 
πρός τήν Ὑεµένη. Μέ τήν γελοία (καί στηµένη) 
αὐτή ἀφορµή ἔγινε λόγος γιά τήν στρατιωτική 
παρουσία καί δράση τῶν ΗΠΑνθρώπων στή 
χώρα καί µάλιστα, ὅπως λέγουν πολλοί, γιά 
τήν ἐνδεχόµενη ἐγκατάσταση ἀµερικανικῆς 
ἀεροπορικῆς καί ναυτικῆς στρατιωτικῆς βάσης 
στή νῆσο Σοκότρα. Τό ἰρανικό πρακτορεῖο 

εἰδήσεων Φάρς µετέδωσε (19/1/10) ὅτι ὁ Σαλέχ 
συµφώνησε γιά τήν παραχώρηση τῆς βάσης, 
προκειµένου νά καταπολεµηθεῖ ἡ ...πειρατία 
καί ἡ ...Ἀλ Κάιντα!
Ἀξίζει ἐδῶ νά µνηµονεύσουµε ὅτι στά χρόνια 
τοῦ Ψυχροῦ Πολέµου οἱ σοβιετικοί εἶχαν 
στρατιωτική παρουσία στή Σοκότρα, πού 
τότε ἀνῆκε στή Νότιο Ὑεµένη καί πέρυσι οἱ 
Ρῶσοι ἀνανέωσαν τίς συζητήσεις τους γιά 
ἐγκατάσταση µιᾶς ναυτικῆς βάσης τους 
στό νησί! Μά καί µετά τή συνάντηση Σαλέχ 
- Πετρέους, τό ρώσικο περιοδικό «Ἄµυνα καί 
Ἀσφάλεια» (25/1/10) ἔγραφε ὅτι ἡ Ρωσία δέν 
ἐγκατέλειψε τά σχέδιά της γιά µιά ναυτική 

βάση στή Σοκότρα. Ἐντάξει, δέν τά ἐγκατέλειψε, 
ὅµως µέ τίς νέες ἐξελίξεις εἶναι πλέον ρεαλιστικά; 
Δέν δείχνει νά συµβαίνει κάτι τέτοιο. Ἤδη ἀπό τό 
1999 οἱ Ἀµερικανοί σχεδίαζαν µία ἐγκατάσταση 
συστήµατος πληροφοριῶν στό νησί καί τό 2000 ὁ 
Τῦπος ἀναφερόταν στό νέο πολιτικό ἀεροδρόµιο 
τῆς Σοκότρα πού «θά προωθοῦσε τον τουρισµό», 
ὅµως ἔτυχε νά πληροῖ καί τίς προδιαγραφές τῆς 
ἀµερικανικῆς Πολεµικῆς Ἀεροπορίας...  
Κάπως ἔτσι ἐνισχύεται ἡ στρατιωτική παρουσία 
τῶν Ἡνωµένων Πολιτειῶν στόν Ἰνδικό, ὅπου (σέ 
3.000 χλµ ἀπόσταση) βρίσκεται καί ἡ βάση τοῦ 
Ντιέγκο Γκαρσία (στό ἀρχιπέλαγος Τσάγκος). Κι 
ὅσο αὐξάνει τό γεωπολιτικό βάρος τῆς Κίνας καί 
τῆς Ἰνδίας, τόσο περισσότερες βάσεις θά πρέπει 
νά ἀναµένουµε ἀπό µέρους τῶν ΗΠΑ στήν 
περιοχή...

Φάνης Μαλκίδης 

 Η χώρα των φυλακών 
και ο Murad Akincilar 

Φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια συνεχών δολοφονιών, 
αγνοουμένων, καταπίεσης, τυραννίας, και λευκών κελιών 
στην Τουρκία.  Σύμφωνα με την Επιτροπή ενάντια 
στα λευκά κελιά, έχουν αναφερθεί  14.500 θύματα 
βασανιστηρίων τα τελευταία 10 χρόνια και μόνο 7.500 
έχουν αναρρώσει. 518 άνθρωποι δολοφονήθηκαν κατά 
την διάρκεια της κράτησής τους σε διάφορα τμήματα και 
216 άνθρωποι αγνοούνται. Το 75% των γυναικών που 
βασανίστηκαν έχουν βιασθεί, 1261 άτομα εκτελέστηκαν 
στους δρόμους χωρίς δίκη, 3688 χωριά εκκενώθηκαν 
και πάνω από 3.000.000 άνθρωποι εξαναγκάστηκαν 
να τα εγκαταλείψουν. Πάνω από 3.000 διανοούμενοι 
καταδικάστηκαν σε περισσότερα από 10.000 χρόνια 
φυλακή και σε χρηματικές ποινές, επειδή εξέφρασαν  
τις ιδέες τους. 448 άτομα που κατέθεσαν σε διάφορες 
υπηρεσίες αιτήσεις στην κουρδική γλώσσα, κατηγορούνται 
για αδικήματα που επισύρουν συνολική φυλάκιση 2.747 
ετών και 3 μηνών. Η Τουρκία κατατάσσεται μεταξύ των 
πρώτων χωρών, με κριτήριο τον αριθμό των φυλακών 
της. Διαθέτει 19 διαφορετικούς τύπους φυλακών, πάνω 
από 650 φυλακές και δεκάδες φυλακές τύπου F (λευκά 
κελιά). 
O Murad Akincilar 
O Τούρκος Murad Akincilar  είναι ένας ακόμη αγωνιστής 
που διώκεται για τις ιδέες και τους αγώνες του.   Ο Murad 
Akincilar, οικονομολόγος με σπουδές  στο London  
School of Economics (LSE), γραμματέας της ένωσης για 
τους βιομηχανικούς εργάτες στην UNIA, την ελβετική 
εργατική συνδικαλιστική οργάνωση, ζούσε στη Γενεύη 
για οκτώ χρόνια, έχοντας εγκαταλείψει την  Τουρκία 
κι αναζητώντας καταφύγιο στην Ελβετία. Ο Murad  
επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη για να επισκεφθεί 
τους δικούς του ανθρώπους. Παρά το γεγονός ότι έλαβε 
τη διαβεβαίωση του τουρκικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
ο Murad συνελήφθη από την μυστική αστυνομία. 
Δεν δόθηκε καμμία εξήγηση στην (έγκυο) σύζυγό του η 
οποία  παρούσα κατά τη σύλληψη προσπάθησε να έρθει 
σε επαφή με τις αρχές των φυλακών μα δεν μπόρεσε να 
κάνει κάτι.  Ούτε αυτή ούτε κι ο δικηγόρος του μπόρεσαν 
να μιλήσουν στον Murad Akincilar. Αν και οι ακριβείς 
λεπτομέρειες σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον του  
παραμένουν αδιευκρίνιστες, ο Murad έχει κατηγορηθεί 
ότι συμμετέχει με μια παράνομη οργάνωση. Ο Murad 
κρατείται σε λευκό κελί στην Αδριανούπολη και η υγεία 
του δοκιμάζεται καθημερινά. Οι σύντροφοι και οι φίλοι 
του Murad ως εκ τούτου εκφράζουν τη βαθιά ανησυχία 
τους για την κράτησή του και, ειδικότερα, σχετικά με την 
υγεία του, αφού ήδη έχει χάσει ένα μέρος της όρασής του*.  
Η εκστρατεία για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση 
του Μουράτ υποστηρίζεται από συνδικαλιστικές και άλλες 
οργανώσεις σε όλη  την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης 
της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς (ομάδα εντός του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), ενώ έχει την υποστήριξη από 
τους φοιτητές του  LSE, όπου ο Murad ήταν φοιτητής.  
Έσχατο αλλά όχι τελευταίο. Τον Murad τον γνώρισα 
πριν χρόνια στις κοινές μας προσπάθειες για δημοκρατία 
και ελευθερία στην Τουρκία, για όλους τους λαούς που 
κατοικούν εκεί. Επίσης συνεργαστήκαμε στην έκδοση 
του αγγλόφωνου βιβλίου Aspects of the Southeastern 
Europe and the Black Sea after the Cold War (2006) 
του οποίου  είχα την επιμέλεια κι όπου ο Murad είχε 
γράψει ένα κείμενο για την Τουρκία, την αναγκαιότητα 
εκδημοκρατισμού της και τους αγώνες των λαών της. 
Η αποφυλάκιση του Murad από τα λευκά κελιά της 
Αδριανούπολης, αποτελεί μείζον θέμα πραγματικής 
αλληλεγγύης για τους δημοκράτες σε Ελλάδα και ΕΕ. 
Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στον Alessandro Pelizzari 
– περιφερειακό γραμματέα της Unia στη Γενεύη 
(alessandro.pelizzari@unia.ch) ή στον Τούρκο ΥΠΕΣ 
Beşir Atalay (besir.atalay@icisleri.gov.tr).

* Όταν ενημερωθήκαμε για την εξέλιξη οι φίλοι μας από 
την Β’ ΕΛΜΕ Έβρου (πρόεδρος ο Χ. Κουσινίδης) έβγαλαν 
μία ανακοίνωση αλληλεγγύης στον Τούρκο πολιτικό 
κρατούμενο, καταγγέλοντας τη βάρβαρη μεταχείρισή του 
(έχει ήδη 2 ρήξεις του υαλοειδούς χιτώνα στο ένα μάτι και 
6 στο άλλο) καλώντας όλους τους τοπικούς παράγοντες, 
φορείς και πολίτες σε έκφραση συμπαράστασης



Δημοσιεύουμε σήμερα το 2ο μέρος μιας 
συνέντευξης που μας παραχώρησε 

αποκλειστικά για τον «Α» ο ομ. καθ. 
θεωρίας και ερμηνείας της λογοτεχνίας, 
Ερατοσθένης Καψωμένος. Μας ξεναγεί 
όχι μόνο στον ελληνικό λόγο μα και στις 
σύγχρονες ...ασθένειές του:

- Η σύγχρονη κυπριακή λογοτεχνία έχει 
να παρουσιάσει πνευματικούς δεσμούς με 
τη νεοελληνική, έχουν κοινό πολιτισμικό 
πρότυπο; 
- Θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω ότι η 
διατύπωση της ερώτησης είναι ατυχής. Η 
κυπριακή λογοτεχνία είναι οργανικό μέρος 
της ελληνικής λογοτεχνίας, όπως το κυπριακό 
ιδίωμα είναι οργανικό μέρος της νεοελληνικής 
γλώσσας, η κυπριακή κουλτούρα οργανικό 
μέρος της νεοελληνικής κουλτούρας και ο 
κυπριακός λαός οργανικό τμήμα του μείζονος 
ελληνισμού. Άλλο ζήτημα αν δυσμενείς 
ιστορικές συγκυρίες και σκοπιμότητες της 
διεθνούς πολιτικής επέβαλαν τη δημιουργία 
μιας χωριστής κρατικής οντότητας, που – με 
την προϋπόθεση μιας δίκαιης και βιώσιμης 
λύσης του Κυπριακού – θα μπορούσε να 
αποτελέσει και πλεονέκτημα για τους ίδιους 
τους Κυπρίους και πλούτο για το μείζονα 
ελληνισμό.
Είχα την τύχη να υπάρξω επί δύο τριετίες 
μέλος της Επιτροπής κρατικών λογοτεχνικών 
βραβείων της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και μπορώ να πω ότι διαθέτω μια καλή 
εποπτεία της λογοτεχνικής παραγωγής της 
Κύπρου. Η άποψή μου είναι πως η κυπριακή 
λογοτεχνία, όπως και όλη η λογοτεχνική 
παραγωγή της ελληνικής περιφέρειας, 
είναι προσανατολισμένη προς το εθνικό 
κέντρο, τρέφεται από την ίδια πνευματική 
παράδοση, από τα ίδια αισθητικά και αξιακά 

πρότυπα, έχει τον ίδιο προσανατολισμό, 
ακολουθεί τις ίδιες τάσεις συντήρησης και 
ανανέωσης και απευθύνεται στο πανελλήνιο 
πνευματικό κοινό, απ’ όπου κυρίως 
προσδοκά την αναγνώριση και δικαίωσή 
της. Δεν αντιπροσωπεύει μια άλλη, διακριτή 
λογοτεχνική παράδοση και κουλτούρα, με 
δικά της ή ξένα πρότυπα και διαφορετικό 
προσανατολισμό· κάτι τέτοιο ούτε το επιδίωξε 
στο παρελθόν ούτε σήμερα φαίνεται να το 
επιδιώκει.
Βεβαίως υπάρχουν τοπικές ιδιαιτερότητες, 
όπως υπάρχουν σ΄ όλες τις τοπικές 
λογοτεχνικές εκφράσεις (της Θράκης, 
Μακεδονίας, Ηπείρου, κλπ.). Μια 
ενδιαφέρουσα ιδιαιτερότητα είναι, για 
παράδειγμα, η τοπική λαϊκή παράδοση των 
Κυπρίων ποιητάρηδων, που καλλιεργεί, 
όπως κι η παράδοση του Πόντου και της 
Καππαδοκίας, το πολύστιχο αφηγηματικό 
τραγούδι, το οποίο συνιστά “αρχαϊσμό” 
σε σχέση με τα ομοιόθεμα τραγούδια της 
ηπειρωτικής Ελλάδας, της Κρήτης και των 
νησιών του Αιγαίου, που είναι ολιγόστιχα 
λυρικά. Μια άλλη ιδιαιτερότητα – της λόγιας 
ποίησης αυτή – είναι η ιστορική θεματική, 
που σφραγίζεται από το τραγικό βίωμα 
της τουρκικής εισβολής, της κατοχής και 
της προσφυγιάς· ένα βίωμα που διαποτίζει 
ολόκληρη την κυπριακή ποίηση και 
πεζογραφία και τροφοδοτεί την ανάπτυξη 
νέων ειδών, όπως το “χρονικό” και η 
“μαρτυρία”. Όμως όλα αυτά είναι μέσα 
στην ελληνική παράδοση. Η αντίληψη 
του τραγικού είναι θεμελιώδες βίωμα του 
παραδοσιακού κοσμοειδώλου· και η σύζευξή 
του με το ιστορικό βίωμα από τους Κύπριους 
συγγραφείς είναι στην κατεύθυνση που 
χάραξαν ο Καβάφης από τη μια κι από την 
άλλη ο Σεφέρης. Ως προς την αντίληψη του 

ιστορικού χρόνου αναγνωρίζομε το ελληνικό 
πολιτισμικό πρότυπο (ταύτιση της στιγμής 
με την αιωνιότητα), όπως πραγματώνεται 
στο έργο του Παλαμά και του Σικελιανού, 
του Καβάφη και του Σεφέρη, του Ελύτη 
και του Ρίτσου. Στην ιδιαιτερότητα του 
ελληνικού πολιτισμικού προτύπου ανάγεται 
ακόμη ο τρόπος που οι Κύπριοι συγγραφείς 
βιώνουν άλλες σχέσεις-κλειδιά, όπως άτομο 
– κοινωνία, νόμιμο – δίκαιο, μυστικισμός 
– ορθολογισμός, φύση – πολιτισμός, ζωικές 
αξίες – ηθικές αξίες. Η κυπριακή λογοτε-
χνία αποτελεί μια τυπική έκφραση της περιφε 
ρειακής ελληνικής κουλτούρας με τις αδυνα- 
μίες της, έχοντας παράλληλα να επιδείξει 
ποιητές και πεζογράφους πρώτης γραμμής.  
- Είναι γνωστή η προσπάθεια ορισμένων 
απίθανων σήμερα να χαρακτηρίσουν τους 
μεγάλους μας ποιητές, ιδίως τη γενιά του 
’30, ως εθνικιστές, νεκρόφιλους κτλ. Τι 
πιστεύετε για το φαινόμενο αυτό;
- Το περιεχόμενο αυτής της κριτικής είναι 
αστείο, αλλά το ζήτημα είναι σοβαρό. Αυτό 
που ενδιαφέρει εδώ είναι να δείξομε πόσο 
ανυπόστατο είναι το περιεχόμενο κι όχι να 
εξευτελίσομε τους ανθρώπους, που γράφουν 
– είναι φανερό – χωρίς να ξέρουν για ποιο 
πράμα μιλoύν. Κι αυτό ενέχει μια δυσκολία· 
ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να δείξεις 
πόσο σαθρά είναι τα επιχειρήματά τους και 
πόσο άσχετα προς το έργο που υποτίθεται 
πως κρίνουν, είναι να τα βάλεις κάτω και 
να τα ανατρέψεις σημείο προς σημείο. 
Κι αυτό θέλει μερικές δεκάδες σελίδες· 
δεν είναι ο κατάλληλος χώρος εδώ. Αλλά 
το κυριότερο, για να κάμεις μια σοβαρή 
ανάλυση χρειάζεται τα κείμενα που θα 
κρίνεις να έχουν κάποια σοβαρότητα. Δε 
στέκει στην αξιοπρέπειά μας να πιάσομε 
γραφτά παιδαριώδη και να τα κάνομε 
φύλλο και φτερό (ας το κάνουν οι μαθητές 
των μαθητών μας). Ύστερα, λυπούμαστε 
και τους ανθρώπους, που ως παράγοντες 
του δημόσιου βίου είναι κατά τεκμήριο 

σοβαροί, για να τους έχουν παραχωρήσει 
θεσμικούς ρόλους και θέσεις-κλειδιά! Είναι 
κι από πάνω, η παθογένεια της πνευματικής 
αγοράς, που, με το κουτσομπολίστικο 
κριτήριό της, θα μετατρέψει αμέσως το 
ζήτημα σε προσωπική αντιδικία: “ο τάδε 
καυγαδίζει με τον τάδε”. Για ν΄αποκλείσομε 
κάθε παρερμηνεία, ξεκαθαρίζομε τη θέση 
μας: ασχολούμαστε μόνο με σοβαρά 
κείμενα και μόνο με πραγματικά σοβαρούς 
ανθρώπους. Γι’ αυτό, δε θα διαλέξομε την 
εύκολη λύση, να χλευάσομε τις ανοησίες. 
Θα προσπαθήσομε, όσο γίνεται, να δείξομε, 
χωρίς προσωπικές αιχμές, ποια είναι τα 
θεωρητικά και μεθοδολογικά σφάλματα 
που οδηγούν σε άδικες και ανόητες κρίσεις. 
Δάσκαλοι είμαστε, η δουλειά μας είναι να 
διδάσκομε, προπάντων τους ημιμαθείς και 
ανεπαρκείς (κουτσοί, στραβοί, δικοί μας 
είναι, νοιαζόμαστε γι’ αυτούς).
Θ’ αρχίσομε με μια επισήμανση. Η 
λογοτεχνία μας, ιδιαίτερα η ποίηση,  είναι 
η κορυφαία έκφραση της νεοελληνικής 
δημιουργικότητας· σε κανένα άλλο τομέα ο 
νέος ελληνισμός δεν έφτασε σε τόσο υψηλές 
επιτεύξεις. Το φαινόμενο είναι ευεξήγητο για 
ένα λαό που η πνευματική του παράδοση 
και η καλλιέργεια του λόγου μετριέται σε 
χιλιετίες. “Δεν είναι λίγο πράμα νά ‘χεις τους 
αιώνες με το μέρος σου”, μας βεβαιώνει ο 
Ποιητής. Η λογοτεχνία λοιπόν αποτελεί 
μια πλούσια πηγή παιδευτικών αξιών για 
όλους τους ανθρώπους, και τα κορυφαία 
έργα της συνιστούν παγκόσμια πολιτιστική 
κληρονομιά. Στην περίπτωση που μας 
ενδιαφέρει, αυτό έχει αναγνωριστεί, μέσα 
από ένα διεθνή θεσμό όπως τα Βραβεία 
Nobel, για δύο από τους κορυφαίους ποιητές 
μας, το Γ. Σεφέρη και τον Ο. Ελύτη, οι οποίοι 
έτσι καθιερώθηκαν, στην κοινή γνώμη, 
ως έγκυροι εκπρόσωποι της ελληνικής 
πνευματικής παράδοσης. 
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Μία πρόσφατη ἐρώτηση τοῦ καθη-
γητῆ καί εὐρωβουλευτῆ τῆς ΝΔ 
κ. Γιώργου Παπαστάµκου ἔφερε 
στό προσκήνιο τήν προστατευτική 
πολιτική πού ἐφαρµόζουν οἱ χῶρες 
- ἐµπορικοί ἑταῖροι τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Ἕνωσης (ΗΠΑ, Κίνα, Βραζιλία...) 
µά καί τήν ὅλη ἀνωµαλία τοῦ 
νεοφιλελευθερισµοῦ πού µᾶς ἔχει 
φεσώσει ὁ ΠΟΕ καί οἱ ἄλλες στοές 
τῆς Νέας Τάξης Πραγµάτων.
Μιλᾶµε γιά τήν ἄρση ἀφενός οἱου-
δήποτε περιορισµοῦ στήν διακίνηση 
ἐµπορευµάτων, ὑπηρεσιῶν, κεφα-
λαίων κτλ κι ἀφετέρου τήν ἀπαγό-
ρευση οἱασδήποτε προσπάθειας 
µιᾶς χώρας νά περιφρουρήσει 
τήν οἰκονοµία καί τήν παραγωγή 
της. Βλέπουµε λοιπόν χῶρες πού 
ὀµνύουν στήν «ἐλεύθερη ἀγορά» 
(ὅπως οἱ Ἡνωµένες Πολιτεῖες) ἤ 
ἐπωφελοῦνται τά µᾶλα ἀπό αὐτήν 
(ὅπως ἡ Κίνα) νά καταφεύγουν 
σέ δασµούς, τεχνικούς κανόνες, 
τελωνιακές διαδικασίες καί ἄλλα 
τεχνάσµατα, προκειµένου νά περι-
φρουρήσουν τίς ἐσωτερικές τους 
ἀγορές. Μόνο στό διάστηµα (διαβά-
ζουµε στήν ἀπάντηση τῆς Ἐπιτρο 
πῆς) Ὀκτωβρίου 2008 – Ὀκτωβρίου 
2009 ἀναφέρθηκαν 22 µέτρα περιορι- 
στικά τοῦ ἐµπορίου στήν κλωστοϋ-
φαντουργία καί τήν ἔνδυση, καί ἄλλα 

44 ἀνάλογα µέτρα στή βιοµηχανία 
ἀγροτροφίµων! 
Ἡ ΕΕ γαυγίζει, ὁ προστατευτισµός 
περνάει
Καί τί κάνει, λέει, ἡ ΕΕ ἐνώπιον τῆς 
τακτικῆς αὐτῆς τῶν ἄλλων; Ἀνησυχεῖ, 
συνιστᾶ, ἐπιδιώκει... Τίποτε δηλαδή. 
Μάλιστα οἱ Ἀµερικανοί µέ τό πρό-
γραµµά τους «Buy American» ὄχι 
µόνο ἀφήνουν ἔξω ἀπό τίς ΗΠΑ 
τούς Εὐρωπαίους ἀλλά γίνονται καί 
τό κακό παράδειγµα καί γιά τρίτες 
χῶρες. Ὁµοίως οἱ Κινέζοι συνεχίζουν 
τίς (αὐτονόητες) διακρίσεις µεταξύ 
κινεζικῶν καί µή ἑταιρειῶν καί 
συµφερόντων, γράφοντας στά 
παλαιότερα τῶν ὑποδηµάτων τους 
καί τούς δυτικούς καί τούς κανόνες 
τους. Κι ὅσο φυσικά δυναµώνει ἡ χώρα 
τους, τόσο πιό δυνατά θ’ ἀκούγονται 
τά γέλια της µέ τίς εὐρωπαϊκές 
ἐκκλήσεις γιά συµµόρφωση µέ τούς 
κανόνες τοῦ ΠΟΕ. 
Κρουαζιέρες Ἀµερικανῶν
Τίς τελευταῖες µέρες ἦρθε στήν 
ἐπιφάνεια κι ἄλλο σχετικό στοιχεῖο, 
µέ τήν ἐπιστολή τοῦ ἐφοπλιστῆ κ. 
Γ. Ποταµιάνου στόν Τῦπο. Ἀσχέτως 
τῆς θέσης καί τῶν συµφερόντων τοῦ 
ἐπιστολογράφου, σηµασία ἔχουν τά 
γραφόµενά του. Διαβάζουµε λοιπόν 
πώς παρότι ὅλος ὁ Τῦπος λύσσαξε 
τελευταίως νά ζητᾶ τήν «ἄρση τοῦ 

καθεστῶτος προστατευτισµοῦ στήν 
ἀκτοπλοΐα», ἐξαιτίας τοῦ ὁποίου 
χάνουµε, λέει, «κάπου 1 δισ. εὐρώ 
καί διογκώνεται ἡ ἀνεργία τῶν 
ναυτικῶν µας», ἡ Πανελλήνια 
Ναυτική Ὁµοσπονδία ἀνθίσταται. 
Ὅλο τό παραµύθι εἶναι γιά νά 
εἰσβάλουν στήν εὐρωπαϊκή ἀγορά 
τῆς κρουαζιέρας οἱ ἀµερικανικοί 

κολοσσοί Royal Carribbean καί 
Carnival Cruises, πού ἀπασχολοῦν 
τριτοκοσµικά πληρώµατα µέ 
ἀµοιβές δούλων. Τί γίνεται ὅµως 
στίς ΗΠΑ; Μέ τόν νόµο Merchant 
Marine Act τοῦ 1920 ἀπαιτοῦν γιά 
τήν ἀκτοπλοΐα τους πλοῖα ἀµερικα-
νικῆς κατασκευῆς, σηµαίας, πληρώ-
µατος καί νηολογίου! Τήν ἴδια 
στιγµή οἱ ἀµερικανικές ἑταιρεῖες 
ἀπολαµβάνουν τό καθεστώς τῆς 
«ἐλεύθερης οἰκονοµίας» στήν Εὐρώ-
πη, διαλύοντας τόν ἀντίστοιχο 
εὐρωπαϊκό κλάδο. Χαρακτηριστικό 
εἶναι τό γεγονός ὅτι µέ ἑλληνική 
σηµαία ὑπάρχουν σήµερα µόνο τά 
7 κυπριακῶν συµφερόντων κρουα-
ζερόπλοια τῆς Louis Cruises, πού τήν 

συνδροµή τῆς ἑταιρείας στό ΝΑΤ τήν 
πληρώνει ἡ ...ἑλληνική κυβέρνηση 
γιά νά µήν τά χάσει κι αὐτά!
Ὑστεροβουλίες καί ἰδεοληψίες
Κακά τά ψέµµατα. Αὐτή ἡ ἀθλιό-
τητα τῆς «ἐλεύθερης ἀγορᾶς» 
ἦταν ἡ ταφόπλακα ὄχι µόνο τῆς 
ἑλλη-νικῆς οἰκονοµίας ἀλλά καί τοῦ 
ἐθνοσυναισθήµατος. Φτάσαµε στό 

σηµεῖο νά ἀπαγορεύεται τό 
στοιχειῶδες - τό νά προτάξεις 
τήν κατανάλωση τῶν δικῶν σου 
προϊόντων καί νά ὑπερασπίσεις 
τήν ἴδια τήν κοινωνία σου 
- προκειµένου νά ἁλωνίζουν 
ἀκώλυτα οἱ πολυεθνικές. 
Δυστυχῶς, στό µέτρο πού 
οἱ πολίτες µεταλλάχθηκαν 
σέ ἁπλούς καταναλωτές, ἡ 
κατάσταση ἐπιδεινώθηκε. Ποιός 
ψάχνει σήµερα στίς ἐτικέτες 

τῶν ἀγορῶν του τό «Μade in ...»; Οἱ 
πολιτικοί τσάτσοι τῶν ἀφεντικῶν 
φροντίζουν γιά τήν ἀπαιτούµενη 
νοµοθεσία καί οἱ ὀργανικοί 
διανοούµενοι τοῦ καθεστῶτος 
γιά τόν ἰδεολογικό ἐξοπλισµό τοῦ 
ἐγχειρήµατος (ἀντίπαλοι εἶναι οἱ 
«ἐθνικιστές», οἱ «λαϊκιστές», οἱ 
«παλαιοκοµµουνιστές» κτλ). Ὅµως 
ἡ δουλειά τους δέν εἶναι πιά εὔκολη, 
ὅπως πρίν 15-20 χρόνια. Ὁ κόσµος 
συνέρχεται σιγά σιγά ἀπό τό σόκ 
καί τήν πλύση ἐγκεφάλου, καί θά 
ἀντιδράσει (ἡ οἰκονοµική κρίση εἶναι 
µιά καλή εὐκαιρία γι’ αὐτό). Φτάνει 
νά µήν ἔχουν προλάβει νά διαλύσουν 
τό σῦµπαν ὥς τότε...

Ἡ «ἐλεύθερη ἀγορά» 
καί οἱ ψευδαισθήσεις τῶν ἀδυνάµων 

Συνέντευξη με τον καθηγητή 
ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ ΚΑΨΩΜΕΝΟ (2ο μέρος)
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Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

Σύσκεψη γιά τήν πολιτιστική µας ταυτότητα καί τήν ἐνίσχυση τῶν 
τοπικῶν προϊόντων τῆς Ροδόπης θά γίνει ἀπό τή νοµαρχία ἐντός 
τοῦ Φεβρουαρίου, διαβάζουµε. Μάλιστα. Ὁ ἐπί ἑπταετίαν νοµάρχης 
µας, ἐννιά µῆνες πρίν τίς τοπικές ἐκλογές (καί λιγότερους πρίν τόν 

καθορισµό τῶν ὑποψηφίων τῶν κοµµάτων σ’ αὐτές) θυµήθηκε τήν διασύνδεση 
τῆς τοπικῆς ταυτότητας µέ τήν τοπική παραγωγή - φέτας, φρούτων, µελιοῦ, 
κρασιοῦ, ἀρωµατικῶν χόρτων κτλ - καί θά συνεργαστεῖ γιά τήν προώθησή της 
µέ τό τοπικό σύµφωνο ποιότητας τοῦ Κέντρου «Δήµητρα». Ἔτσι ὑπάρχει σοβαρή 
πιθανότητα νά ἀνακαλυφθεῖ ὁ ...τροχός τῆς ἐπιβίωσης µέσα στό παγκοσµιοποιη-
µένο περιβάλλον. Στά χαρτιά, φυσικά. Γιατί στήν πράξη, µετά ἀπό τόσες καί 
τόσες «συσκέψεις», «ἡµερίδες» καί «ἐνηµερώσεις», εἶναι µαθηµατικῶς βέβαιον 
ὅτι δέν πρόκειται νά γίνει ἀπολύτως τίποτε. Λίγες ἀναφορές στόν Τῦπο γιά 
τίς πρωτοβουλίες τοῦ νοµάρχη, λίγα ἀκόµη κούφια λόγια καί ὅσα εἶναι πιά 
δεδοµένα στόν προηγµένο κόσµο στήν Ἑλλάδα θά παραµείνουν ζητούµενο. 

Βατοπέδι καί πάλι! Ἀντιγράφω ἀπό τοπικό µπλόγκ γνωστῆς ἠθικῆς 
καί πολιτικῆς ποιότητας: «Δυστυχῶς αὐτὸ ποὺ πάει νὰ γίνει στὸ 
Ἐφετεῖο Θράκης στὶς 18 Φεβρουαρίου δὲν ἔχει προηγούµενο. Σύµφωνα 
µὲ πληροφορίες ποὺ ἔχει ἡ PIAZZA del POPOLO, ἀλλὰ καὶ µετὰ ἀπὸ 

ἐνηµέρωση ἀπὸ κυβερνητικὲς πηγές, µεθοδεύεται ἡ ἀθώωση τῆς δικαστοῦ Μαρίας 
Ψάλτη καὶ τῶν Βατοπεδινῶν Ἐφραὶµ καὶ Ἀρσένιου!!! Στοὺς προαναφερόµενους εἶχε 
ἐπιβληθεῖ στὶς 9 Ὀκτωβρίου ποινὴ φυλάκισης 15 µηνῶν µὲ τριετὴ ἀναστολὴ ἀπὸ 
τὸ Τριµελὲς Ἐφετεῖο Κοµοτηνῆς γιὰ τὴν καθυστέρηση τῆς ἔκδοσης τῆς ἀπόφασης 
σχετικὰ µὲ τὶς διεκδικήσεις τῆς Μονῆς σὲ βάρος τοῦ Δηµοσίου (...) Μετὰ τὴν 
ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου, οἱ συνήγοροι ὑπεράσπισης κατέθεσαν ἔφεση, ἡ ὁποία θὰ 
ἐκδικαστεῖ στὶς 18 Φεβρουαρίου στὴν Κοµοτηνή, ὅπου καὶ µεθοδεύεται ἡ ἀθώωση 
τῶν τριῶν!!! Στόχος αὐτῶν ποὺ µεθοδεύουν ἀπὸ τώρα τὴν ἀπόφαση τῶν δικαστῶν 
εἶναι οἱ δικαστὲς καὶ οἱ µοναχοὶ νὰ ἀθωωθοῦν πρὶν ξεκινήσει ἡ ἐξεταστικὴ ἐπιτροπὴ 
τῆς Βουλῆς γιὰ τὸ σκάνδαλο τοῦ Βατοπεδίου!» 
Ἐπειδή ἐµεῖς δέν γνωρίζουµε τί θά πεῖ «µεθόδευση ἀθώωσης», καλά θά ἦταν 
νά ἐξηγοῦσε ὁ συντάκτης πῶς γίνεται κάτι τέτοιο. Ἐπίσης ἀξιοσηµείωτο ὅτι τό 
παραπάνω γράφεται µετά ἀπό «ἐνηµέρωση ἀπό κυβερνητικές πηγές»! Δηλαδή 
ἡ Κυβέρνηση ξέρει κάτι νά µεθοδεύεται στά δικαστήρια; Καί ποῦ κολλάει ἡ - νέα 
- ἐξεταστική ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς (πού, παρεµπιπτόντως, θά µᾶς κοστίσει, λένε, 
1.700.000 εὐρώ!) µέ τήν λειτουργία τῆς Δικαιοσύνης; Ἄν τέτοια ἄρθρα δέν εἶναι 
προσπάθεια ἐπηρρεασµοῦ τῆς ἀπόφασης τοῦ Ἐφετείου, τότε τί εἶναι; 

Δύο γυναικεῖα ὀνόµατα (πράσινα, ἐννοεῖται!) ἀκούγονται γιά τή θέση τοῦ 
προέδρου στό νοσοκοµεῖο Κοµοτηνῆς. Τό ποιά εἶναι ἡ χρησιµότητα τῆς 
θέσης αὐτῆς, τί πραγµατικά ἐξυπηρετεῖ, πόσο µᾶς κοστίζει (3.700 εὐρώ 
τόν µήνα;), ποιοί µεθοδεύουν τήν ὑγειονοµική ἀποψίλωση τῆς Ροδόπης, 

κανείς δέν ἐνδιαφέρεται. Φτάνει νά βολευτοῦν ἀκόµα κάποιοι ἐνσηµατοῦχοι 
τοῦ συναφιοῦ καί νά µοιραστεῖ ἡ µπάλλα στό τοπικό ρουσφετοπρωτάθληµα: τά 
ὀνόµατα πού ἀκούγονται ἐγγυῶνται ὅτι τό παιχνίδι θ’ ἀνάψει γιά τά καλά!

«Ἑλλάδα - Τουρκία: 
Ἡ εἰρηνική κληρονοµιά 

τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου»

Παρά τόν παραπάνω ...ὕποπτο τίτλο, ἡ 
ἡµερίδα πού διοργανώθηκε στήν Κοµοτηνή 
(5-6 Φεβρουαρίου) ἀπό τήν τοπική 
Αὐτοδιοίκηση καί τό Ἱδρυµα Βενιζέλου 
ἦταν µία πολύ ὡραία διοργάνωση πού 
σεβάστηκε τίς ἱστορικές πραγµατικότητες 
καί παράλληλα δέν ἀµέλησε καί 
τά πολιτικά µηνύµατα. 
Στήν ἐπιτυχία της συνέβαλαν τά 
µέγιστα οἱ τέσσερεις εἰσηγητές: ὁ 
ἱστορικός Νίκος Ἀνδριώτης πού 
παρέθεσε τά ἱστορικά στοιχεῖα 
γιά τίς µετακινήσεις πληθυσµῶν 
µεταξύ τῶν συνθηκῶν Νεϊγύ 
καί Λωζάνης. ὁ ἐπ. καθηγητής 
Ἄγγελος Συρῖγος πού µίλησε 
γιά τήν ἀντιµετώπιση τῶν 
µουσουλµάνων οἱ ὁποῖοι ἐναπέµειναν 
στή Θράκη ἀπό τό ἑλληνικό κράτος 
στή δεκαετία τοῦ ‘30. ὁ δρ. Ἀντώνης 
Κλάψης πού ἐξέθεσε τήν ἄλλη πλευρά 
τοῦ ζητήµατος, µέ τά βάσανα πού 
ὁδήγησαν στήν ἐξαφάνιση τοῦ Πολίτικου 
Ἑλληνισµοῦ. ὁ ἐπ. καθηγητής Εὐάνθης 
Χατζηβασιλείου πού παρουσίασε τό 
πολιτικό καί ἰδεολογικό προφίλ τοῦ πάντα 
ρεαλιστῆ καί φιλελεύθερου Βενιζέλου. 
Τέλος, τόν κῦκλο τῶν είσηγήσεων ἔκλεισε 
ὁ διευθυντής τοῦ ἱδρύµατος «Ἐλευθέριος 
Βενιζέλος» κ. Νικόλαος Παπαδάκης, ὁ 
ὁποῖος τόνισε περισσότερο τό πολιτικό 

µήνυµα τοῦ συµφώνου φιλίας Κεµάλ - 
Βενιζέλου καί τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνεν-
νόησης πού ἔκτοτε ἔγινε κρατική µας 
πολιτική (ὄχι ὅµως καί πραγµατικότητα).
Γενικά, τό ἐπαναλαµβάνουµε, οἱ εἰσηγή-
σεις δέν θύµισαν τίς πρό δεκαετίας 
ἄθλιες πολιτικές χρήσεις τοῦ ἀνωτέρω 
ἱστορικοῦ παραδείγµατος. Σηµειώθηκαν 
καί οἱ ...λιγότερο πετυχηµένες ἐπιλογές 
τοῦ Βενιζέλου (ὅπως ἡ ἀποµάκρυνση 
τῆς παλαιοµουσουλµανικῆς ἡγεσίας ἀπό 

τή Θράκη, κατ’ ἀπαίτηση τῆς Τουρκίας) 
καί ἀναφέρθηκαν ὅλες οἱ µετέπειτα 
ἐξελίξεις στίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις 
πού ἀπέδειξαν κάποιες κινήσεις του (π.χ. 
ἡ πρότασή του γιά βράβευση τοῦ Κεµάλ 
µέ νόµπελ Είρήνης) ἄστοχες. Καί ἐν πάσῃ 
περιπτώσει ἀποδόθηκαν τά δίκαια εὔσηµα 
στόν µεγαλύτερο Ἕλληνα πολιτικό τοῦ 
20οῦ αἰώνα, πέρα ἀπό προπαγανδιστικές 
ὀπισθοβουλίες τῆς τρέχουσας συγκυρίας. 
Πέραν τῶν είσηγήσεων διοργανώθηκε καί 
ἔκθεση φωτογραφίας καθώς καί προβολή 
τῆς ταινίας «Ἡ Ἑλλάδα τοῦ Ἐλευθερίου 
Βενιζέλου» τοῦ Βασίλη Μάρου. 

Πριν λίγο καιρό γράφαμε ότι η Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Έβρου 
ζητούσε την παρέμβαση του εισαγγελέα 
για την κατάσταση που επικρατεί 
στο λεγόμενο Κέντρο Φιλοξενίας 
Μεταναστών στο Φυλάκιο Δήμου 
Κυπρίνου στον Έβρο. Ο κ. Κώστας 

Χατζηαναγνώστου, γραμματέας της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Έβρου δήλωνε ότι: «...έρχονται 
διάφορες ΜΚΟ, όπως από την Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ, και συμβουλεύουν 
τους λαθρομετανάστες να κάνουν 
για παράδειγμα απεργία πείνας, να 
καταστρέφουν τους αεραγωγούς, να 
πετάνε την τροφή που τους δίνουν οι 
αστυνομικοί και άλλα. Οι συνθήκες όπως 
μπορούμε να καταλάβουμε είναι πάρα 
πολύ δύσκολες και όση αντοχή και αν 
έχουν αυτοί οι οι αστυνομικοί, κάποια 
στιγμή μπορεί να συμβεί κάποια απρόοπτη 
ιστορία. Τα όρια των αστυνομικών έχουν 
ξεπεραστεί έτσι κι αλλιώς…» 
Το Πρότυπο Κέντρο Υποδοχής και 
Φιλοξενίας Μεταναστών στον Κυπρίνο 
του Έβρου εγκαινιάστηκε το 2007, 
ανταποκρίνεται πλήρως στις προδια-
γραφές της Ύπατης Αρμοστείας του 
ΟΗΕ και στοίχισε 1.220.000 ευρώ. 
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ηρώ Διώτη, 
Θοδωρής Δρίτσας, Νίκος Τσούκαλης και 
Τάσος Κουράκης μάλλον κάτι κατάλαβαν 
λάθος και καταγγέλουν τις συνθήκες 

κράτησης (υπερσυνωστισμός, υπέρβαση 
των ορίων κράτησης, κακομεταχείριση, 
μη ενημέρωση για αίτηση ασύλου κτλ), τις 
άτυπες επαναπροωθήσεις, τις παράνομες 
απελάσεις, μα και τις δηλώσεις του κ. 
Χατζηαναγνώστου! Ρωτάνε λοιπόν τον 
υπουργό τι μέτρα θα ληφθούν για τα 

«Κέντρα Φιλοξενίας Μεταναστών» 
γενικά μα και το συγκεκριμένο 
του Κυπρίνου, και τι προτίθεται 
να κάνει «για να κλείσουν αυτά 
τα «στρατόπεδα συγκέντρωσης» 
και να δημιουργηθούν ανοιχτές 
δομές υποδοχής Προσφύγων και 
μεταναστών».
Το τι θα γινόταν μετά από ένα 
ενδεχόμενο κλείσιμο των «στρατο-
πέδων συγκέντρωσης» δεν μας το 

λένε βεβαίως οι ερωτώντες βουλευτές, 
που προτείνουν τις ανοιχτές δομές 
(άραγε πού εφαρμόζονται τέτοια πράγ-
ματα; Στον πλανήτη Σύριζα ίσως;). Το 
γεγονός ότι κάθε τόσο ξεσηκώνονται 
οι λαθρομετανάστες στη Βέννα ή στον 
Κυπρίνο ή όπου αλλού, ζητώντας να 
αφεθούν αμέσως ελεύθεροι, δείχνει ότι 
έχουν κάποια (παρα)πληροφόρηση που 
τους διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει τίποτε 
που να διακινδυνεύουν με μιαν εξέγερση. 
Κανείς δεν δικαιούται να τους αγγίξει ή 
να τους κακομεταχειριστεί, απλώς οι 
φύλακες είναι για τα μάτια και για να τους 
εξυπηρετούν ως βοηθητικό προσωπικό, 
ελλείψει τέτοιου. Το πού θα πάει αυτή 
η παρανοϊκή κατάσταση (υποδέχεσαι 
και φιλοξενείς έναν ξένο με το ζόρι; Κι 
αφού δεν κρατείται γιατί να μη φύγει 
αφού δεν θέλει τη φιλοξενία σου;), δεν 
το ξέρουμε. Όμως όσο η πολιτική ηγεσία 
και η κυρίαρχη προπαγάνδα συνεχίζουν 
να υπονομεύουν τη νομιμότητα και το 
έργο της Αστυνομίας για τους πα-ρά-νο-
μους μετανάστες, είναι προφανές ότι δεν 
μπορεί να πάει πολύ μακρυά.

Τα προβλήµατα µιας στανικής φιλοξενίας
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Συνδιοργανώνουµε 
τήν ... δυσφήµισή µας; 

Τό «Φεστιβάλ τουρκικοῦ κινηµατογράφου» πού διοργάνωσε γιά 
δεύτερη φορά ἐφέτος ὁ Σύλλογος Ἐπιστηµόνων Μειονότητας 
«µέ συνεισφορά τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Τουρκίας» καί 
χορηγούς (ἐπικοινωνίας;) τρεῖς µειονοτικές καί δύο πλειονοτικές 
ἐφηµερίδες τῆς πόλης τείνει νά καταστεῖ θεσµός. Ἤδη πέρυσι 
ἡ νοµαρχία Ροδόπης εἶχε µπεῖ συνδιοργανωτής τῆς ἐκδήλωσης 

καί φέτος, παρότι 
δέν δηλώθηκε ὡς 
τέτοια - ἔδωσε τό 
«παρών» στήν συ-
νέντευξη Τύπου 
τῆς πρεµιέρας µέ 
τόν ἀναπληρωτή 
νοµάρχη Ροδόπης 
Κώστα Κατσιµίγα 
καί τήν ἀντινοµάρ-
χη Σιµπέλ Μουστα-
φάογλου.

Ὡς ἔκφραση τῆς τουρκικῆς κοινωνίας ὁ κινηµατογράφος τῆς 
γείτονος ἔχει πράγµατι ἐνδιαφέρον καί ἔχει κάνει τέτοια ἅλµατα 
τά τελευταῖα χρόνια πού δέν συγκρίνεται πλέον µέ τόν δικό 
µας. Τό ζήτηµα εἶναι ὅµως ἄλλο, καί δέν ἔχει καµµία σχέση µέ 
τήν 7η Τέχνη: Ἀπό ποῦ κι ὥς ποῦ νοµιµοποιεῖται µιά ἐκδήλωση 
ἐνταγµένη στίς τριήµερες γιορτές µίσους τῆς 29ης Ἰανουαρίου, 
ὀργανωµένη µάλιστα ἀπό τό Προξενεῖο τῆς γειτονικῆς χώρας; 
Ὅταν ὁ ἄλλος ἐπιδιώκει νά στήσει µία τουρκικῆς σφραγίδας 
«ἐπέτειο ἀντίστασης» στήν «κρατική αὐθαιρεσία» σου, εἶναι 
δυνατόν νά συµµετέχεις µέ χαζοχαρουµενιές; Ἄν µεθαύριο 
ὀργανώσει κάτι ἀνάλογο στήν Κοµοτηνή στίς 19 ἤ στίς 29 
Μαΐου, ἐθνικές ἐπετείους τῶν Τούρκων συνδεόµενες µέ τό δικό 
µας ξεπάστρεµα στόν Πόντο καί στήν Πόλη, τί θά κάνεις; Πάλι 
τόν Κινέζο;  
Καί κάτι ἀκόµη. Πέρυσι γράφαµε ὅτι πέραν ὅλων τῶν ἄλλων, 
οἱ ταινίες πού παίζονται εἶναι ἀνώδυνες καί φολκλορικές, 
ἱστορίες ἀγάπης καί ἄλλα, ἀναλόγου βαθύτητας θέµατα. Καί 
προβλέπαµε (φ. 263, 16-12009) πώς κανένας ἀπό τούς πράγµατι 
σηµαντικούς Τούρκους σκηνοθέτες δέν πρόκειται νά προβληθεῖ 
ἐδῶ, κάτι πού φυσικά ἐπαληθεύτηκε. Οὔτε ἡ Οὐστάογλου, οὔτε 
ὁ Φατίχ Ἀκίν οὔτε - φυσικότατα - ἡ «Φθινοπωρινή ὀδύνη» τῆς 
Τοµρίς Γκιριτλίογλου (γιά τά Σεπτεµβριανά τῆς Πόλης). Τό 
ὡραῖο ἦταν πού ὁ Κ. Κατσιµίγας ἀνέφερε καί τόν ...Κοῦρδο 
Γιλµάζ Γκιουνέι στή συνέντευξη Τύπου. Τόν προειδοποιοῦµε 
λοιπόν φιλικά πώς ἄν θέλει νά δεῖ τό «Duvar» καλύτερα νά τό 
ψάξει σέ κανένα βίντεο κλάµπ, ἀπό τό προξενικό φεστιβάλ 
πάντως δέν θά τό δεῖ!

Οἱ ἑορτασµοί γιά τήν Ἡµέρα Ἐθνικῆς 
Ἀντίστασης τῶν δυτικοθρακιωτῶν Τούρκων 
δέν περιορίστηκαν στήν ἑλληνική Θράκη. 
Ἡ Συµβουλευτική Ἐπιτροπή, ὑπό τούς 
δύο τουρκοµουφτῆδες ἀλλά χωρίς τούς 
µειονοτικούς βουλευτές, ἐπισκέφτηκε τήν 
Μητέρα - Πατρίδα της καί συναντήθηκε 
µέ ΟΛΗ τήν ἡγεσία τῆς γείτονος: Γκιούλ, 
Ἐρντογάν, Νταβούτογλου, Μπαϊκάλ, 
Μπολούκµπασι, Κιλίτς, Μπαρντάκογλου, 
Μουεζίνογλου - κι ὄχι µόνο. Ἐπισκέφτηκαν 
τό κρατικό κανάλι TRT, τήν ἐφηµερίδα 
Ζαµάν, τήν µουφτεία τῆς Κωνσταντινού-
πολης, τό µαυσωλεῖο τοῦ Κεµάλ - κι ὄχι 
µόνο. Δέν παρέλειψαν νά ἐπισκεφτοῦν 
καί τό Γενικό Ἐπιτελεῖο τῶν Ἐνόπλων 
Δυνάµεων!!! Μάλιστα ἀγαπητοί φίλοι, 
πῆγαν καί στούς στρατηγούς τῆς Τουρκίας 
οἱ λεγάµενοι!
Γιά πεῖτε τώρα, τί µπορεῖ νά συζήτησαν 
ἐκεῖ οἱ πρόεδροι τῶν «πολιτιστικῶν» σωµα-
τείων καί οἱ «θρησκευτικοί ἡγέτες» τῶν 
συντοπιτῶν µας; Τί κοινά ἐνδιαφέροντα 
ἔχουν π.χ. ἕνας πρόεδρος (Τούρκων) 
Δασκάλων καί ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς 1ης 
Στρατιᾶς πού εἶναι ἀνεπτυγµένη στήν 
Ἀνατολική Θράκη; Καί γιά ποιόν λόγο σέ 

λίγες µέρες (28/2) οἱ ἴδιοι «παράγοντες» 
θά ἐπισκεφθοῦν καί πάλι τήν γείτονα, 
µέ πρόσκληση τοῦ ἴδιου τοῦ Ἐρντογάν; 
Νά ἀληθεύει ὅτι µεθοδεύεται ἡ ἀπόδοση 
τῆς ἰθαγένειας στούς 65.000 µειονοτικούς 
πού πρό δεκαετιῶν εἶχαν στερηθεῖ τήν 
ἰθαγένεια µέ τό ἄρθρο 19, τώρα πού ἡ 
κυβέρνηση τοῦ ΓΑΠ µοιράζει ἰθαγένειες σέ 
κάθε ἐνδιαφερόµενο; Κι οἱ (πολλαπλάσιοι) 
ἀπόγονοί τους δέν τήν δικαιοῦνται; Ὁ 
κίνδυνος βεβαίως δέν βρίσκεται στήν 
Ἄγκυρα ἀλλά στήν Ἀθήνα, ὅπου ὁ 
Χατζηοσµάν τό ἔθεσε εὐθέως µέσα στή 
Βουλή. Θά µᾶς πουλήσουν ἄραγε µέσα 
στήν ἀναµπουµπούλα; 
Προσέξτε λιγάκι καί τή φωτογραφία ἀπό 
τήν σύσκεψη τῶν ἀνωτέρω ...συνελλήνων 
µας στήν Κωνσταντινούπολη (30/1/10): Στό 
κέντρο ἡ σηµαία τῆς ἀνεξάρτητης Δυτικῆς 
Θράκης, ἀπό πάνω ἡ τούρκικη σηµαία 
καί ἡ σκατόφατσα τοῦ γενοκτόνου τῶν 
παππούδων µας. Τέτοιους συγκατοίκους 
µᾶς ἑτοιµάζουν; Καί δέν ἔχει σηµασία ἄν 
θά ἔρθουν νά ζήσουν ὅλοι ἐδῶ ἤ ὄχι, ἡ 
ψῆφος τους καί µόνη ἀρκεῖ. Μέχρι ποῦ θά 
συνεχίζεται ἄραγε ὁ µακάριος ὕπνος τῶν 
(Θρακιωτῶν καί µή) Ἑλλήνων;

Τί ἄλλο πρέπει νά κάνουν 
γιά νά ξυπνήσουµε;

Ο ΕΒΡΟΣ ΧΩΡΙΖΕΙ 
Η ΕΝΩΝΕΙ;

Στο προηγούµενο φύλλο σας και στη σελίδα 7, 
δηµοσιεύσατε  άρθρο  µε τίτλο «Ο ΕΒΡΟΣ ΧΩΡΙΖΕΙ 
Η ΕΝΩΝΕΙ;». Το άρθρο ήταν σχετικό  µε την 
επίσκεψη  των δηµάρχων  του Ουζούν Κιοπρού και 
Αίνου στην περιοχή µας  και συγκεκριµένα στον 
Μητροπολίτη Διδ/χου, Ορεστιάδος και Σουφλίου.
Παίρνοντας  αφορµή  από την τελευταία λέξη 
- προτροπή  «Μαντέψτε» που αναφέρεται στο 
ερώτηµα «Ποια θα είναι  η επόµενη  δική µας 
κίνηση;  κλπ» θα ήθελα  να εκθέσω  κάποιες 
σκέψεις µου σχετικές µε το θέµα.  
Μαντεύω λοιπόν  πως,  αν προχωρήσει  αυτό το 
project, γιατί για τους Τούρκους  πρόκειται για 
οικονοµικό project, της αναστήλωσης δηλαδή της 
εκκλησίας του Αη Γιάννη στο Ουζούν Κιοπρού, 
θα προχωρήσει ως εξής:
Εµείς, δηλαδή η ελληνική πλευρά,  µε πρωτοστάτες 
κάποιους αυτοδιοικη-τικούς παράγοντες  και την 
Εκκλησία,   θα αναλάβουµε  το οικονοµικό κόστος 
της αναστήλωσης. Οι Τούρκοι στα πλαίσια της 
αµοιβαιότητας, όπως  ευθέως τέθηκε το θέµα 
από έναν από τους δύο Τούρκους δηµάρχους, θα 
απαιτήσουν την επέκταση του ήδη υπάρχοντος 
τζαµιού στο Διδυµότειχο ή την ανέγερση νέου 
σε κάποιαν άλλη πόλη του ΄Εβρου. Εδώ πρέπει 
να επισηµανθεί το γεγονός ότι για µεν την 
αναστήλωση του Άη Γιάννη  θα συνεισφέρουν όλοι 

οι πιστοί της 
περιοχής, ενώ   
οποιαδήποτε 
π α ρ έ µ β α σ η  
από τουρκικής 
πλευράς θα 
γίνει από το 
Υ π ο υ ρ γ ε ί ο 
τών Εξωτε-
ρικών. Ήδη 
από τη φάση 
αυτή έχουµε 
π α γ ι δ ε υ τ ε ί  
σε ένα επι-
κίνδυνο αλι-
σβερίσι.
Οι ορδές των  
Ε λ λ ή ν ω ν  
«προσκηνη-

τών»  µε πρόφαση την προσκηνηµατική επίσκεψη  
στον Αη Γιάννη, ο οποίος  θα είναι τουρκικό 
πολιτιστικό ίδρυµα, θα δώσουν  τα καταναλωτικά 
τους (ρέστα), ενισχύοντας την τοπική οικονοµία,  
ενώ το νέο τζαµί θα αποτελέσει την αιχµή του 
δόρατος της τουρκικής πολιτισµικής εισβολής 
στην περιοχή  του Έβρου.
Πιστεύω πως µάντεψα σωστά, όπως σωστά 
θα µάντευε και κάθε άνθρωπος που έχει έστω 
ελάχιστη γνώση του τι σηµαίνει τουρκική 
εξωτερική πολιτική.
Η εικόνα  που είδαµε στην τηλεόραση, των δύο 

Τούρκων δηµάρχων  µαζί µε τους τοπικούς 
αυτοδιοικητικούς  εκπροσώπους στην αίθουσα 
του µητροπολιτικού θρόνου της Μητρόπολης 
Διδυµοτείχου  ίσως να έχει  κάποια βαρύνουσα 
σηµασιολογική  βάση, αλλά µέχρι εκεί. Δεν θα 
έπρεπε  οι τοπικοί παράγοντες να εκθέσουν τον 
νέο Μητροπολίτη. Έπρεπε να γνωρίζουν ότι ο 
όρος αµοιβαιότητα  στο λεξικό της τουρκικής 
εξωτερικής πολιτικής  έχει την έννοια της 
απόλυτης µονοµέρειας. Ο ελληνικός πληθυσµός 
της Κωνσταντινούπολης εξαιρέθηκε της 
ανταλλαγής, στο πλαίσιο της αµοιβαιότητας, 
µε την παραµονή στη δυτική Θράκη του 
µουσουλµανικού πληθυσµού. Η σηµερινή 
κατάσταση  των δύο πληθυσµιακών οµάδων µάς 
δίνει  µια εναργή εικόνα  του τι σηµαίνει για την 
Τουρκία «αµοιβαιότητα».
                                                                Με τιµή, Χ.Π.Τ

Υστερόγραφο: ΄Όταν µε το καλό ολοκληρωθεί 
η αναστήλωση του Αη Γιάννη στο Ουζούν 
Κιοπρού  και του αντίστοιχου κατ’ αµοιβαιότητα  
θρησκευτικού κέντρου στην περιοχή του ́ Εβρου και 
αρχίσει η ειρηνική κινητικότητα  µεταξύ των δύο 
πλευρών του ΄Εβρου, Οι  δήµαρχοι  Διδυµοτείχου  
και Ορφέα παρακαλούνται να µην παραλείψουν 
να εντάξουν στα δροµολόγια του ποταµόπλοιου  
που σχεδιάζουν να δροµολογήσουν  και τη 
γραµµή Αίνος - Λάβαρα - Διδυµότειχο - Εσκίκιοι. 
(Το Εσκίκιοι είναι το επίνειο του Ουζούν Κιοπρού 
στον ΄Εβρο).

Τέµενος Βαγιαζήτ (Διδυµότειχο)



► Τελικά, σε μεγάλο φιάσκο εξελίσσεται 
η κατασκευή των ποδηλατοδρόμων. 
Καθημερινώς οι φωνές που εναντιώνονται 
και αμφισβητούν την χρησιμότητα - 
λειτουργικότητά τους, πολλαπλασιάζονται. 
Πέραν του κόστους, εν καιρώ ισχνών 
αγελάδων, δημιουργούν απίστευτα 
κυκλοφοριακά προβλήματα, χωρίς να 
λύνουν σημαντικά τα προβλήματα των 
μετακινήσεων με ποδήλατο. Σώνει και καλά 
θέλουμε να σπαταλήσουμε λεφτά (είπαμε, 
είμαστε πλούσιος Δήμος). Τώρα  βάλανε 
σκοπό (ήδη εγκρίθηκε) να «διαμορφώσουν» 
το ήδη διαμορφωμένο πάρκο «Αν. 
Θράκης». Εγκρίθηκε κονδύλιο 250.000 
(!!!), που στην πορεία ένας Θεός ξέρει πού 
θα φτάσει, για την «αποπεράτωση» του 
έργου. Θα γίνει, λέει, δεντροφύτευση(;;;) 
και θα κατασκευαστεί συντριβάνι(;!) στο 
μέσον. Τώρα τί δεντροφύτευση θα γίνει, 
σε ένα κατάφυτο από μεγάλα πεύκα πάρκο, 
κανείς δεν γνωρίζει. Άντε, κάντε ένα 
εξωραϊσμό (γιατί το πάρκο είναι μια χαρά) 
και ξοδέψτε 10, 20 το πολύ 30 χιλιάρικα. 
Τα υπόλοιπα διαθέστε τα για σοβαρά και 
αναγκαία πράγματα (π.χ χρηματοδότηση 
Εθνικού, πληρωμή των υπαλλήλων της 
ΚΕΠΑΔΑ κλπ). Με τόσα λεφτά τι θα 
κάνετε; Χρυσομπανανιές θα φυτέψετε; 

► Τι «σφυριά» και «σφυροπούλες», 
«Βαριές» και «Βαριοπούλες»;; Δεν μου 
πέρασε καν από το μυαλό ότι θα ήταν ποτέ 
δυνατόν οι «κουμπάροι» μας να έχουν 
ετοιμάσει σχέδιο καταλήψεως του Β.Έβρου 
μετά από στημένη προβοκάτσια (πτώση 
δικού τους αεροσκάφους). Δώσαν ποτέ 
τέτοια δείγματα γραφής; Κατ’ αρχάς, και 
κάποιος παρανοϊκός εγκέφαλος να το είχε 
σκεφθεί, θα λειτουργούσαν αυτομάτως οι 
δικλείδες ασφαλείας.  Ποιες είναι αυτές;
1. Η «αδελφοποίηση» τόσων Δήμων μας 
με τους γειτονικούς Δήμους, θα ξεσήκωνε 
τον κόσμο. 
2. Το τουρκικό προξενείο, και όλο το 
«υπηρετικό» προσωπικό του, που πασχίζουν 
για την ελληνοτουρκική προσέγγιση.
3. Οι τόσοι και τόσοι «προοδευτικοί-
αντιφασίστες» του τόπου μας που έχουν 
αναπτύξει «αδελφικούς» δεσμούς με τους 
Τούρκους.

4. Τα ταξιδιωτικά πρακτορεία (εδώ και 
εκεί), που ποτέ δεν θα επέτρεπαν να 
δημιουργηθούν «σκιές» στις οικονομικές 
μας «σχέσεις» (ξαναθυμίζω για πολλοστή 
φορά ότι όταν μιλάμε για «σχέσεις» με 
τους Τούρκους, εννοείται πως ΠΑΝΤΑ 
είμαστε εμείς από «κάτω»).
5. Ο ξεσηκωμός όλου του πολιτισμένου 
κόσμου, διότι δεν είναι δυνατόν ο Δήμος 
Βύσσας, που διεκδικεί το «Μουσείο 
Καραθεοδωρή», να είναι υπό κατοχή…
6. Η ελίτ του πνεύματος των τεχνών και 
των γραμμάτων της Τουρκίας (π.χ. πριν από 
λίγο καιρό είχαμε φιλοξενήσει την φοβερή 
έκθεση της αδελφής του υποπρόξενου 
Κομοτηνής, η οποία μέσα στο «πάθος» 
της για την τέχνη, ξέχασε να αναφερθεί 
στον πολιτισμό που είχαν οι Έλληνες στην 
Μικρασία, ενώ ανέφερε τον οποιοδήποτε 
άλλο πολιτισμό που πέρασε από εκεί..)
7. Ο Μπαν Κι Μουν και ο Μπαγκς Μπάνυ 
(δεν θυμάμαι ποιος από τους δυό είναι ο 
Γ.Γ. του ΟΗΕ)
8. Η «Συμβουλευτική Επιτροπή Τούρκων Δ. 
Θράκης» (Μέτε και Σία..) που ως γνωστόν 
είναι θεματοφύλακες των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, της ειρη- 
νικής συνύπαρξης κτλ (το νέο ανέκδοτο με 
τον Τοτό , θα σας το πω μετά..)
9. Και φυσικά οι καλοί μας «σύμμαχοι» 
(ΝΑΤΟ, Ε.Ε, Στοές, ΟΑΣΕ κλπ) 
Άντ’ από δω πολεμοκάπηλοι-κινδυνολόγοι!

► Πολλές υποψηφιότητες για τις επικεί-
μενες δημοτικές εκλογές ακούγονται. Όταν 
λέμε πολλές, εννοούμε πολλές. Επίσης 
ακούγονται και πολλά για «συνεργασίες» 
μεταξύ των υποψηφίων. Φυσικά δεν 
ξέρουμε ποιος από τους «συνεργούς» θα 
κάνει πίσω στα «οράματα» που έχει για 
αυτήν την πόλη και στα «σχέδιά» του για 
μια «ανθρώπινη» Αλεξ/πολη (ναι, ναι, 
λένε ότι θα φέρουν ανθρώπους να την 
κατοικήσουν, για να γίνει «ανθρώπινη»...)
Έχει και την πλάκα του, όμως, ο πολύς 
συναγωνισμός. Μέχρι τώρα ξέραμε 
(προς τους μουσουλμάνους της Άβαντος) 
για «γεμίσματα» βενζίνης, μοίρασμα 
σοκολάτας-γλυκών-πανσέτας-μπριζόλας, 
χρήματα (all time classic), υποσχέσεις για 
μεταμόρφωση του μαχαλά σε Μπαρτσε-

λόνα, διευθέτηση των προβλημάτων τους 
και πάει λέγοντας. Για να δούμε αυτήν την 
φορά αν η φαντασία τους θα «ζωγραφίσει» 
πάλι… Όχι , δεν θα κατέβουν υποψήφιοι 
οι Πικασό, Ελ Γκρέκο, Κόπερφιλντ, Μάϊκ 
Λαμάρ και Γιούρι Γκέλερ (don’t do it 
Δήμαρχε..).

► Τώρα για τις Απόκριες ο Δήμος 
Διδυμοτείχου ετοίμασε το ...μακρύτερο 
λουκάνικο του κόσμου (1,5 χιλιόμετρο) 
με σκοπό να μπεί στα ρεκόρ Γκίνες 
(δουλειά δεν είχε ο διάολος…). Είπα να 
μην το σχολιάσω, αλλά δεν μ’αφήνουν να 
αγιάσω. Αυτό, είναι ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα της νεοελληνικής φιλοσοφίας 
- κοσμοθεωρίας - παράνοιάς μας. Ενώ 
σχεδόν σε όλους τους δείκτες  (πάσης 
φύσεως) που φανερώνουν το πολιτιστικό 
υπόβαθρο ενός λαού πιάνουμε πάτο, εμείς 
βάζουμε στόχο να καταρρίψουμε τα πιο 
ανούσια ρεκόρ για να μπούμε στο βιβλίο 
Γκίνες (σε όλην την Ελλάδα γίνονται 
ένα σωρό απόπειρες για κάτι τέτοιο..). 
Δεν μας νοιάζει να προκόψουμε και να 
αναδειχθούμε (ως άτομα και ως χώρα) σε 
σοβαρά θέματα, παρά προσπαθούμε να 
ξεχωρίσουμε σε τριτοκοσμικούς  «δείκτες» 
(ρεκόρ Γκίνες, κάπνισμα, τροχαία 
ατυχήματα, χρήση κινητού κλπ). Αλλά 
και ολόκληρο λουκάνικο 1,5 χιλιόμετρο 
μπορεί να φαγωθεί; Όσο περισσέψει τι θα 
το κάνουνε; (πού πάει το μυαλό σας βρε 
αθεόφοβοι;) 

► Τουλάχιστον, είδαμε και μια άσπρη 
μέρα στον Έβρο. Τις τελευταίες μέρες 
ήταν συχνό φαινόμενο το χιόνι, ακόμα 
και σε πεδινές περιοχές. Αν εξαιρέσουμε 
τα μικροπροβλήματα που δημιουργεί, 
είναι πράγματι πολύ όμορφη η εικόνα που 
δημιουργείται (και μόνο που σκεπάζει την 
βρώμα και την ακαταστασία αρκεί). Την 
Σαμοθράκη, δε, την «έπνιξε» κυριολεκτικά. 
Παραφωνία όμως αποτέλεσε η τακτική 
μερικών κατ’ ευφημισμόν «κυνηγών» οι 
οποίοι εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία 
των θηραμάτων (λόγω ψύχους) να 
προστατευθούν και να βρουν τροφή, 
επιδόθηκαν σε πραγματική «γενοκτονία». 
Εντάξει, δεν λέω, να κτυπήσεις και 5 και 6 
και 10 πουλιά (μιλάω για φάσες, μπεκάτσες, 
χήνες κλπ). Αυτό το παρανοϊκό όμως, του 
να γεμίζεις καρότσες και πορτμπαγκάζ με 

χτυπημένα πουλιά, πώς να το ονομάσω; 
Ταμάχι; Ασχετοσύνη; Βλακεία; Μαγκιά; 
Εσείς θα είστε οι χαμένοι, όταν θα 
ελαχιστοποιηθούν τα θηράματα. Έτσι, και 
εγώ γίνομαι «κυνηγός». Παίρνω ένα όπλο 
και σημαδεύω τα παγωμένα - ακίνητα 
πουλιά και λέω μετά πως «θήρευσα» (και 
στο καφενείο θα εξιστορώ επί ώρες τα 
«κατορθώματά» μου). Μέτρον άριστον…

► Ξανά μπράβο στον Δήμο Φερών. Οι 
επιλογές του είναι πολύ εύστοχες σε πολλά 
θέματα. Μετά το ανοικτό Πανεπιστήμιο 
(το οποίο λειτουργεί με ιδιαίτερη επιτυχία), 
την αδελφοποίηση με το Καστελόριζο (κι 
όχι την «πεπατημένη» με τους τούρκικους 
δήμους) κλπ προτίθεται να διοργανώσει 
αποκριάτικες εκδηλώσεις, με καθαρά 
παραδοσιακό - τοπικό χαρακτήρα. Το  
Θρακιώτικα έθιμα του «Αράπη» και 
της «Καμήλας» θα πλαισιώσουν τις 
φετινές καρναβαλικές εκδηλώσεις και θα 
ξαναζωντανέψουν έθιμα του τόπου που 
βρίσκονται «εν υπνώσει». Αποφεύγει τα 
«τετριμμένα», που συναντάς σχεδόν σε 
όλα τα εκφυλισμένα καρναβάλια ανά την 
ελληνική επικράτεια όπου ξεβράκωτες 
«βραζιλιάνες» κουνάνε τους κώλους 
τους εν μέσω χιλιοακουσμένων Λάτιν 
τραγουδιών, με τους «λιγούρηδες» να 
«εκστασιάζονται» από το «θέαμα»…

► Όποιος παραβρέθηκε αυτόν τον καιρό 
σε κάποια κοπή πίτας, δεν μπορεί να μην 
του έκαναν εντύπωση οι τραγικές φιγούρες 
των νομαρχοδημάρχων, των Βουλευτάδων 
και των διαφόρων πολιτευτών όπου 
(κυριολεκτικά) ασθμαίνοντας και με την 
ψυχή στο στόμα, τρέχουν από πίτα σε πίτα 
κι από εκδήλωση σε εκδήλωση προκειμένου 
να τις προλάβουν όλες. Δίνουν το παρών 
για μερικά λεπτά (λες και απευθύνονται σε 
πρωτόγονους ιθαγενείς), λένε μια μπούρδα 
(εν είδει λόγου) στο κοινό, χαριεντίζονται 
με τον (παντελώς για αυτούς αδιάφορο) 
κόσμο και φεύγουν τρέχοντας για τις 
υπόλοιπες «υποχρεώσεις» τους.  Πολλές 
φορές μπερδεύουν τον Σύλλογο ή το 
Σωματείο όπου βρίσκονται και λένε άλλα 
αντί άλλων. Πραγματικά λυπηρό και 
τραγικό. Αλλά έτσι είναι . Ή είσαι ταγμένος 
σε έναν σκοπό ή δεν είσαι…..

Σ.Γ.
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Καλλικράτης ἐν ὄψει!

Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα

Παραµένοντας λοιπόν στό γενικό 
πλαίσιο παρατηροῦµε ὅτι:  1) Δέν 
γίνεται κἄν λόγος γιά τό µεῖζον 
πρόβληµα τῆς Ἑλλάδος, τόν 
ὑδροκεφαλισµό της. Σάν νά µήν 
ὑπάρχει τό παγκοσµίως µοναδικό 
φαινόµενο τῆς Ἀθήνας, µιᾶς πόλης 
- κράτους. 2) Δέν σκοτίζεται κανείς 
γιά τήν ἐπιτεινόµενη ἐρήµωση τῆς 
ὑπαίθρου (χαρακτηριστική ἡ µείωση 
τῶν 3 σε ἕναν σύµβουλο στά χωριά 
κάτω τῶν 500 κατοίκων), παρότι στό 
ἐξωτερικό ἡ ἀντίστροφη πορεία ἔχει 
ἀρχίσει. 3) Γιά τήν ἐνδηµική διαφθορά 
στούς ΟΤΑ δηµιουργεῖται µέν µιά 
αὐτοτελής ὑπηρεσία ἐλέγχου στό 
ΥΠΕΣ, ὅµως δέν θίγεται ἡ λειτουργία 
τοῦ αὐτοκρατορικοῦ µοντέλου τους. 
Ποιόν θά πρωτοελέγχει ἡ ὑπηρεσία 
αὐτή, τώρα µάλιστα πού πρόσθετες 
ἁρµοδιότητες θά ἰσχυροποιήσουν 
τούς τοπικούς µουχτάρηδες; 4) 
Μέτρα πού ἀκούγονται θετικά, 
ὅπως ὁ Περιφερειακός Συνήγορος, 
οἱ δεῖκτες ἀποτελεσµατικότητας 

καί ποιότητας ὑπηρεσιῶν κτλ εἶναι 
ἁπλῶς ἀνεφάρµοστα στήν σηµερινή 
πραγµατικότητα. 5) Πουθενά δέν 
γίνεται λόγος γιά ὅριο δύο θητειῶν 
στούς ἐκλεγµένους ἄρχοντες, πρίν 
δηλαδή γίνουν µέ τήν κακή ἔννοια 
ἐπαγγελµατίες - φαινόµενο ἐνδηµικό 
στήν Περιφέρεια 6) Πουθενά δέν 
εἴδαµε ἀναφορά σέ δυνατότητα 
τοπικῶν δηµοψηφισµάτων. Ποιά 
ἐµβάθυνση τῆς δηµοκρατίας προσ-
δοκοῦµε τότε; 7) Μαζί µέ τίς 13 
Περιφέρειες τῆς χώρας προβλέπεται 
ἡ λειτουργία 7 Γενικῶν Διοικήσεων 
(γιά τίς ἁρµοδιότητες τῶν σηµερινῶν 
Περιφερειῶν πού θά παραµείνουν 
στήν κεντρική διοίκηση) καί ...5 
ὑπερπεριφέρειες γιά τήν ὑλοποίηση 
τοῦ ΕΣΠΑ! Ἡ χαρά τοῦ χαρτογιακᾶ!
Στή Θράκη
Καί περνᾶµε στό τοπικό, θρακικό 
ἐπίπεδο, ὅπου πέρα ἀπό τά ἀνωτέρω 
προβλήµατα ἔχουµε νά ἀντιµετω-
πίσουµε καί τήν τουρκική ἐπιβουλή. 
Ἔτσι λοιπόν τό ἀνοµολόγητο κριτή-
ριο γιά τή χάραξη τῶν ὁρίων τῶν 
νέων δήµων εἶναι οἱ πληθυσµιακές 
ἀναλογίες, πού εἰδικά γιά τή Ροδόπη 
(ὅπου ἔχουν πλέον ἀνατραπεῖ ὑπέρ 

τῶν µουσουλµάνων) συνιστοῦν ἕνα 
ἄλυτο πρόβληµα. Τά προσχέδια 
πού παρουσιάστηκαν καί ἤδη 
συζητήθηκαν πρίν ἕναν µήνα στήν 
ΤΕΔΚ, προτείνουν τρεῖς λύσεις: Μία 
µέ δυό µεγάλους δήµους (δυτικά 
χριστιανικό µέ ἕδρα τήν Κοµοτηνή, 
ἀνατολικά µουσουλµανικό µέ ἕδρα 
τίς Σάπες, βλ. χάρτη), µιά µέ τρεῖς 
δήµους καί µιά µέ τέσσερεις. Ἡ 
τελευταία δείχνει νά προκρίνεται 
ἀπό τήν ΤΕΔΚ, κάτι πού µπορεῖ νά 
συνδέεται καί µέ τίς προσωπικές 
φιλοδοξίες καθενός τῶν σηµερινῶν 
δηµάρχων. Δέν γνωρίζουµε βεβαίως 
τί θά προκριθεῖ, ὅµως ἐλπίζουµε νά 
µήν διαφύγει τῶν ἁρµοδίων πώς: 
1) Δέν µπορεῖ νά προκριθεῖ λύση 

µέ κριτήρια ἀπαρτχάιντ. Εἶναι 
στοιχειῶδες νά ὑπάρχει µικτός 
πληθυσµός, εἰ δυνατόν σέ κάθε 
δῆµο. 
2) Δέν µποροῦµε νά ἀπο-
φασίσουµε µόνο µέ βάση 
τήν σηµερινή κατάσταση, 
ἀγνοώντας τήν δηµογραφική 
δυναµική καί τίς ἐσωτερικές 
µετακινήσεις τοῦ πληθυσµοῦ.
3) Δέν µποροῦµε νά «θάψουµε» 
τήν πολιτική ἔκφραση τοῦ 

µειονοτικοῦ πληθυσµοῦ, ἀκόµη κι 
ἄν αὐτή εἶναι καθοδηγούµενη. Ἄλλα 
εἶναι τά µέσα γιά τήν ἀντιµετώπιση 
αὐτοῦ τοῦ προβλήµατος καί ὄχι οἱ 
ὁριοχαράξεις πού θά κραυγάζουν 
τήν ἀνασφάλειά µας στά µάτια 
καθενός τρίτου.
Τέλος, γιά τόν Ἕβρο (ὅπως καί γιά 
τό µεγαλύτερο µέρος τῆς χώρας) 
θεωροῦµε ὅτι µιά περιορισµένης 
ἔκτασης  συγχώνευση - µέ τή 
Σαµοθράκη σέ χωριστό δῆµο 
- ἀρκεῖ. Ἄς µήν βάλουµε τήν 
ταφόπλακα στό ἀκριτικό φυλάκιο 
τῆς Ἑλλάδας, κατεβάζοντας στήν 
Ἀλεξανδρούπολη κι ὅσους ἔχουν 
ἀποµείνει «ἐπάνω»...
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Στην «υγειά μας» 

Φλεβάρης του 2019. Ξαναρχίζουν τα 
γυρίσματα της πετυχημένης εκπομπής 
«στην υγειά μας», μετά από εξάχρονη παύση 
(2013) λόγω οικονομικής δυσπραγίας. 
Κατόπιν μερικής «εξυγιάνσεως»  της 
κρατικής τηλεοράσεως, αποφασίστηκε η 
συνέχιση της συγκεκριμένης εκπομπής 
λόγω της απήχησης και της μεγάλης 
ακροαματικότητας που είχε. Η συνταγή 
ακριβώς η ίδια.
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι 
από τον χώρο του 
τραγουδιού, οι οποίοι 
άφησαν εποχή (είτε με 
την φωνή τους, είτε με 
την μουσική τους, είτε 
με τις συνθέσεις τους), 
καθώς και αφιερώματα 
σε μεγάλους λαϊκούς 
καλλιτέχνες που δεν είναι 
πιά κοντά μας αλλά που 
σημάδεψαν ολόκληρες 
γενιές Ελλήνων. Ζωντανή 
μουσική, εντός του 
πλατώ, που ξεσηκώνει τον κόσμο αφού 
πλημμυρίζει τον χώρο με ακούσματα 
που αγγίζουν την ψυχή του Έλληνα. 
Σχεδόν όλοι, βιωματικά, γνωρίζουν τα 
τραγούδια αφού είναι αναπόσπαστο μέρος 
της κουλτούρας μας. Τραγούδια που σε 
συγκινούν, σε ξεσηκώνουν, σε γεμίζουν 
περηφάνια - χαρά - λύπη. Τραγούδια 
γνώριμα και οικεία.
Η επιτυχία της πρώτης εκπομπής, 
μεγαλειώδης. Ήταν σαν να ξόρκιζαν την 

μελαγχολία και τα τόσα προβλήματα 
των τελευταίων ετών. Όμως τα πρώτα 
σύννεφα, που επισκίασαν την παρθενική 
εκπομπή, ήδη άρχισαν να πληθαίνουν. 
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος (πρώην) 
Μεταναστών, το Παρατηρητήριο των 
Συμφωνιών του Ελσίνκι, διάφορες ΜΚΟ, 
δημοσιογράφοι, κόμματα της υποτιθέμενης 
«Αριστεράς» και λοιποί φορείς και 
Σύλλογοι, βομβάρδισαν με διαμαρτυρίες τη 
διεύθυνση της Κρατικής Τηλεοράσεως (κι 
όχι ΕΡΤ) διότι στην εκπομπή «υποβόσκει 
ένας κεκαλυμμένος εθνικισμός και ένας 

παρωχημένος διαχωρισμός μεταξύ των 
πολιτών αυτής της Χώρας σε Έλληνες και 
μη. Με τέτοιου είδους εκπομπές τονίζεται 
η διαφορετικότητα των πολιτών, πράγμα 
ανεπίτρεπτο για μια πολυπολιτισμική, 
δημοκρατική χώρα όπως είναι η Ελλάδα.»    
Η Διεύθυνση της κρατικής τηλεόρασης, 
πανικόβλητη για τις διαμαρτυρίες και 
για την «ρετσινιά» της «μισαλλοδοξίας» 
(που τους καταλογίσθηκε) στην επόμενη 
εκπομπή καλεί ως κοινό, μόνο πολίτες που 

προέρχονται από «απόδοση ιθαγένειας» 
(πρώην μετανάστες).
Η δεύτερη εκπομπή εξελίχθηκε σε 
αποτυχία, καθώς το κοινό δεν μπορούσε να 
συμμετάσχει στο όλο κλίμα που, ματαίως 
προσπαθούσαν, να δημιουργήσουν 
οι μουσικοί. Τα τραγούδια άγνωστα 
προς το κοινό, ξένα. Τα ακούσματα δεν 
ήταν συνδεδεμένα με καταστάσεις και 
περιόδους της ζωής τους και επομένως 
δεν τους προκαλούσαν κανένα ερέθισμα 
για δημιουργία «ατμόσφαιρας». Μηχανικά 
κτυπούσαν τα χέρια (εκτός ρυθμού) 
και φυσικά δεν μπορούσαν να δεχτούν 
την «φόρτιση» που εξέπεμπαν τα  
ακούσματα. Ματαίως άλλαζαν ρυθμούς 
μήπως και μπορέσουν να αναστρέψουν 
την επερχόμενη πανωλεθρία. Τελικά η 
αποτυχία ήταν προδιαγεγραμμένη. Η 
εκπομπή «πάτωσε» εκείνη την ημέρα.
Έπρεπε να κάνουν κάτι προτού να είναι 
αργά. Ο ανταγωνισμός αδυσώπητος. Μετά 
από πολύωρες συσκέψεις αποφάσισαν ότι η 
μόνη σίγουρη οδός για να έχει «κέφι» (άρα 
και «επιτυχία») η εκπομπή αλλά και για να 
μην (ξανα)κατηγορηθούν ως «ξενοφοβικοί» 
θα ήταν να άλλαζαν το ύφος της εκπομπής 
σε «πολυπολιτισμικό» πάρτυ όπου όλοι 
θα τα ακούγαν όλα. Άλλαξε  η σύνθεση 
της ορχήστρας, τα όργανα, το ρεπερτόριο 
ακόμα και η διακόσμηση του χώρου, 
ούτως ώστε να μην θυμίζει «μονόπλευρα» 
περασμένες εποχές που θα επέφεραν 
ανεπιθύμητους «συνειρμούς». Στην τρίτη 
κατά σειρά εκπομπή με ανατολίτικα 
- αφρικανικά - ελληνικά - ασιατικά 
ακούσματα, έγινε πράγματι χαμός με ένα 
κοινό που παραληρούσε σε κάθε «γνωστό» 

του άκουσμα. Η βραδυά εξελίχθηκε σε 
ένα πολύχρωμο και πολύφωνο πάρτυ. Τα 
ποσοστά τηλεθέασης (ξανα)ανέβηκαν και 
έτσι η Κρατική Τηλεόραση βρήκε την 
πολυπόθητη «συνταγή» για την συνέχιση 
της εκπομπής.
Έμεινα και εγώ με το τηλεχειριστήριο 
στο χέρι να απορώ και να αναπολώ τις 
παλιές συγκινήσεις και τα πάλαι ποτέ 
«μερακλώματα» του «στην υγειά μας», 
από το οποίο είχε περάσει όλη η ιστορία 
του επονομαζόμενου «ελληνικού» 
τραγουδιού. 
Τα τραγούδια* αποτελούν την πεμπτου-
σία της «κοινής» καταβολής ενός 
Έθνους, διασώζουν την ιστορική 
μνήμη, την ιστορική συνέχεια και 
είναι  δείκτες  πολιτισμού - ιστορίας 
- φιλοσοφίας - κοσμοθεωρίας - βιωμάτων 
- ψυχοσυνθέσεως - συμπεριφοράς κάθε 
Λαού (δηλαδή κάτι σαν «κιβωτός»). 
Πάντα έπαιζαν πρωταρχικό ρόλο στην 
«διαπαιδαγώγηση» και στην ψυχαγωγία 
μιάς ομάδας με κοινούς δεσμούς. Το αν 
θα συνεχίσουν να παίζουν τον ίδιο ρόλο, 
επαφίεται στις άμυνες και στις μνήμες του 
καθενός ξεχωριστά.
Έτσι είναι η ζωή. Κάτι «παλιό» πεθαίνει 
και κάτι «νέο» γεννιέται. Είμαστε έτοιμοι 
γιαυτό;…

Σ.Γ.

* Φυσικά όταν μιλάμε για «τραγούδια», 
εννοούμε τραγούδια κι όχι  κραυγές και 
πιθηκισμούς από μερίδα «καλλιτεχνών»…

«Κοσμάς Φλαμιάτος» κατά 
Χρυσοστόμου Μεσσηνίας

Λάβαμε και δημοσιεύουμε (εν μέρει) την Μηνυτήρια 
Αναφορά που κατέθεσε η Φιλορθόδοξος Ένωσις «Κοσμάς 
Φλαμιάτος» στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, 
για το θέμα του μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου 
Σαββάτου, ζητώντας τη μεταμέλεια ή την αποπομπή του. 
Μένει να δούμε αν θα δικαιωθεί η τόλμη των μηνυτών κι 
αν έχει απομείνει αίσθημα δικαίου στην Ιεραρχία.
«Ιερωμένοι και λαϊκά μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
όλο και πιο συχνά, σχεδόν καθημερινά, θλίβονται, πονούν 
και ντρέπονται για ενέργειες και αποφάσεις των Ποιμένων 
τους σε ζωτικά θέματα της Ορθοδόξου Πίστεώς μας. 
Και όταν ομιλούν για τα κακώς κείμενα, ζητώντας τη 
θεραπεία τους, τότε λόγιοι και μη λόγιοι Μητροπολίτες 
–περί πολλών ευκαίρως ακαίρως λαλίστατοι– κλείνουν 
ερμητικά τα μάτια τους και τα αυτιά τους προς τα κακώς 
πραττόμενα και λεγόμενα από συν-Επισκόπους τους 
και «φιλαδέλφως» εφαπλώνουν το ράσο τους για να 
τους σκεπάσουν, επιτρέποντας στο κακό να κυριαρχεί 
και να πολλαπλασιάζεται μέσα στην Εκκλησία μας. 
Έτσι, όμως, στην πράξη έρχονται σε αντίθεση με αυτά 
που περί εκκλησιαστικής δικαιοσύνης και εντιμότητος 
στον χώρο της Εκκλησίας θεωρητικώς διδάσκουν· και 
μάλιστα καθίσταται μεγαλύτερη και εκκωφαντικότερη 
αυτή η αντίφασή τους, αφού για να κατοχυρώσουν τη 
θεωρητική διδασκαλία τους καταφεύγουν στα κείμενα 
Αγίων Πατέρων και Επισκόπων του παρελθόντος, 
λησμονώντας  μια «μικρή» λεπτομέρεια: ότι οι Άγιοι, 
όσα έλεγαν τα έπρατταν κιόλας. Και δεν αρκούνται 
μόνον σ’ αυτό, αλλά κατακεραυνώνουν τους πιστούς 
που ζητούν το αυτονόητο: να σταματήσουν οι Επίσκοποι 
να εκθέτουν την Εκκλησία, είτε ως σκανδαλοποιοί είτε 
ως των σκανδάλων ανεκτικοί. Έτσι, αντί να δώσουν το 
καλό παράδειγμα εφαρμόζοντες τους Ιερούς Κανόνες 
και να αφαιρέσουν από μεν τους εκκλησιομάχους την 
ευκαιρία του διασυρμού της Εκκλησίας του Χριστού, 
από δε τους πιστούς την υποχρέωση της διαμαρτυρίας και 
του ελέγχου των παρανομιών των Επισκόπων σε θέματα 
Πίστεως, κατηγορούν τους πιστούς που διαμαρτύρονται 
ως «εγωϊστές», «ανυπάκοους» και «ζηλωτές». Και ακόμη 
επισείουν εναντίον τους εκκλησιαστικές ποινές ή τους 
τιμωρούν με αφορισμούς, ώστε να τους αποτρέψουν από 

τον έλεγχο των Επισκοπικών ατοπημάτων που έχουν 
σχέση με παράβαση Ι. Κανόνων και παραβάσεις σε 
θέματα Πίστεως, τα οποία, μάλιστα, ατοπήματα δεν είναι 
μεμονωμένα και ανώνυμα, αλλά παγκοίνως γνωστά. 
(...) Και είναι τόσο το κακό που κάνουν, ώστε ο ιερός 
Χρυσόστομος να πει τον φοβερό εκείνο λόγο: «Ουδένα 
γαρ δέδοικα ως τους Επισκόπους, πλην ολίγων». Και ο 
Μ. Βασίλειος: «Ουκ οίδα επίσκοπον μηδέ αριθμήσαιμι 
εν ιερεύσι Χριστού τον παρά των βεβήλων χειρών επί 
καταλύσει της πίστεως εις προστασίαν προβεβλημένον... 
Υμείς δε ει τινα έχετε μεθ’ ημών μερίδα, ταυτά ημίν 
φρονήσετε δηλονότι· ει δε εφ’ εαυτών βουλεύεσθε, της ιδίας 
γνώμης έκαστός εστι κύριος, ημείς αθώοι από του αίματος 
τούτου» (...) Ερχόμαστε, ως εκ τούτων και έχοντας 
συνειδητοποιήσει το κακό που γίνεται στην Εκκλησία από 
ενέργειες και λόγους των Επισκόπων που δεν συνάδουν 
με την Αγία Ορθοδοξία μας, να παρουσιάσουμε και να 
επισημάνουμε συγκεκριμένη περίπτωση ζημίας των 
πιστών μελών της Εκκλησίας από τις κακόδοξες θέσεις 
Επισκόπου, του Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου και όσων 
τον στηρίζουν, αφού ο Μεσσηνίας δημοσίως προέβη σε 
αντικανονικές πράξεις και διετύπωσε αιρετικές απόψεις 
και μάλιστα μέσα στην Ιερά Σύνοδο και στο περιοδικό της 
Εκκλησίας της Ελλάδος! 
1. Ο Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, παρεχώρησε Ορθόδοξο 
Ιερό Ναό σε αιρετικούς Παπικούς της Καλαμάτας, παρά 
την απαγόρευση από τους Ιερούς Κανόνες — και ενώ 
ήταν σε γνώση του, παρόμοια ενέργεια του Μητροπολίτη 
Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου, ο οποίος, 
ένεκα του σάλου που δημιουργήθηκε και της εντόνου 
αντιδράσεως των πιστών, δεν πραγματοποίησε τελικά 
την παραχώρηση. Αντίθετα ο κ. Χρυσόστομος το 
διέπραξε, χωρίς επιπροσθέτως να λάβει υπόψιν του και 
τον σκανδαλισμό των πιστών, τις αντιδράσεις και τις 
υπογραφές που συγκεντρώθηκαν κ.λπ., ωσάν να μην 
υπήρχε Πάπας και Βατικανό για να συνδράμει τους 
πιστούς του Παπισμού, ώστε να αποκτήσουν ναό, ωσάν 
αυτός να εκπροσωπούσε τον Πάπα στην Καλαμάτα και 
είχε αναλάβει εργολαβικά αυτήν την υποχρέωση. (...)
2. Ο κ. Χρυσόστομος επιπλέον διδάσκει – εισάγοντας 
νέα ήθη στην ορθόδοξη Εκκλησία – ότι όχι μόνο στους 
Παπικούς, αλλά και σε όλους τους αιρετικούς, ακόμα 
και τους Μωαμεθανούς, «είμαστε υποχρεωμένοι να τους 
εξυπηρετήσουμε στις θρησκευτικές τους ανάγκες… Εγώ 
(συνεχίζει ο Μεσσηνίας) δεν μπορώ να χτίσω τζαμί, μου 

δίνει όμως το δικαίωμα το κανονικό δίκαιο να προσφέρω 
ένα ναό» στους Μουσουλμάνους!
3. Ο κ. Χρυσόστομος τιμώρησε το 2009 τις μοναχές 
της Ιεράς Μονής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
Καλαμάτας με το επιτίμιον της ακοινωνησίας, χωρίς δίκη 
και απολογία, απαγορεύοντας την τέλεση Θ. Λειτουργίας 
στην Ιερά Μονή, καταδικάζοντας έτσι, όχι μόνο τις 
μοναχές που κατά την άποψή του έσφαλαν, αλλά και τις 
μεγάλης ηλικίας μοναχές, που ουδεμία ανάμειξη είχαν 
στις ανυπόστατες κατηγορίες που απέδωσε σ’ αυτές.
4. Ο κ. Χρυσόστομος τον Οκτώβριο 2009 στην Κύπρο, 
ως μέλος της Μικτής Επιτροπής του θεολογικού 
Διαλόγου με τους Παπικούς και παρά την ρητή Εντολή 
της Ιεραρχίας της Εκκλησίας μας να κινηθεί μέσα «στα 
κανονικά και εκκλησιολογικά πλαίσια», τουτέστιν 
να αποφύγει τις συμπροσευχές, αγνόησε τους Ιερούς 
κανόνες που το απαγορεύουν, αλλά και τις Οδηγίες της 
Ιεραρχίας και συμπροσευχήθηκε με αιρετικούς. Επίσης, 
προ διετίας λειτούργησε στην Παναγία της Τήνου, όπου 
συμπροσευχήθησαν μαζί του και παπικοί κληρικοί και 
λαϊκοί, την δε 8 Μαΐου 2007 στο Μπάρι της Ιταλίας, από 
κοινού με τον Παπικό αρχιεπίσκοπο κ. Francesco Cacucci, 
συμπροσευχήθηκε και παρευρέθηκε στον αγιασμό της 
θαλάσσης, ρίχνοντας αγίασμα με μύρο από τον τάφο του 
Αγίου Νικολάου.
5. Τέλος, διετύπωσε την εξωφρενική αιρετική θέση ότι 
η Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν είναι η Μία Εκκλησία, αλλά 
ανήκει στην Μία Εκκλησία! Δηλαδή, ενώ ο Χριστός 
δίδαξε ότι ίδρυσε ΜΙΑ Εκκλησία και οι Ορθόδοξοι 
ομολογούμε στο «Σύμβολο της Πίστεως» ότι αποτελούμε 
αυτή την ΜΙΑ, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, 
ο κ. Χρυσόστομος διδάσκει ότι υπάρχει κάποια άλλη 
Εκκλησία μεγαλύτερη και περιεκτικότερη της Ορθόδοξης, 
εντός της οποίας –ως ένα κλάδο ή ένα τμήμα– υπάρχει 
και η Ορθόδοξη Εκκλησία. (...) Τις ίδιες θέσεις δεν 
δίστασε να διατυπώσει και μέσα στην Ιερά Συνόδο! Και 
παρόλο που εν τω μεταξύ του έγιναν συστάσεις από τον 
Πειραιώς κ. Σεραφείμ, από τον καθηγητή Δογματικής 
του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Τσελεγγίδη, από 
άλλους φορείς και πιστούς, ώστε να συνειδητοποιήσει 
το ολίσθημα και να ανασκευάσει αυτές τις θέσεις που 
έρχονται σε αντίθεση με το ένατο άρθρο του Συμβόλου της 
Πίστεως και ουσιαστικά το διαγράφουν, αυτός επιμένει 
στις απόψεις του. (...) 
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Συνέχεια από τη σελίδα 5
. Υπάρχει ένα αξίωμα στη θεωρία της 
λογοτεχνίας: η λογοτεχνική δημιουργία 
συνιστά την πληρέστερη και πιο αυθεντική 
έκφραση της κουλτούρας του αντίστοιχου λαού. 
Η αναλυτική έρευνα επιβεβαιώνει πλήρως, 
στην περίπτωσή τους, αυτή τη θεωρητική 
αρχή· ο Σεφέρης κι ο Ελύτης είναι ανάμεσα 
σ’ εκείνους που, με το έργο τους (ποιητικό 
και δοκιμιακό), ανασυνθέτουν το ελληνικό 
πολιτισμικό πρότυπο σ’ ένα πλήρες, συνεπές 
και ευκρινές σύστημα· το οποίο διερμηνεύει 
αξιόπιστα την πνευματική μας παράδοση 
και αναδείχνει τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της 
ελληνικής κουλτούρας, που συνιστούν την 
ειδοποιό διαφορά της σε σχέση με άλλα, 
εξωγενή πολιτισμικά μοντέλα. 
Γι’ αυτό ακριβώς μοιάζει ανεξήγητο - και 
ιδιαίτερα μαχητό - το ότι αυτοί  προπάντων οι 
δύο, που διαθέτουν την έξωθεν καλή μαρτυρία 
και προσφέρουν με το έργο τους μια πηγή 
πνευματικής καλλιέργειας και πολιτισμικής 
αυτογνωσίας, είναι εκείνοι που, ανάμεσα στους 
συγγραφείς της γενιάς του ‘30, αποτελούν 
το στόχο των πιο σφοδρών επικρίσεων. 
Χρειάζεται να πούμε το αυτονόητο, ότι η 
οικογενειακή τους καταγωγή από την “αστική 
τάξη” δεν αποτελεί εξ ορισμού μειονέκτημα για 
το έργο τους; ή ότι η διεθνής αναγνώριση του 
έργου τους δε μειώνει κατ’ ουδένα λόγο (γιατί 
κι αυτό χρησιμοποιήθηκε) άλλους μεγάλους 
δημιουργούς (Σικελιανό, Καζαντζάκη), που 
άξιζαν εξίσου τη διεθνή διάκριση και που η 
υποψηφιότητά τους, σε προγενέστερο χρόνο, 
δεν ευοδώθηκε, από αδυναμία του θεσμού 
να αντιμετωπίσει ιδεολογικού χαρακτήρα 
παρεμβάσεις;
Αλλά ας πάμε στην ουσία. Το επιστημολογικό 
λάθος που ενέχουν αυτές οι προσεγγίσεις 
είναι ότι συγχέουν το ιστορικό πρόσωπο 
του ποιητή (το οποίο σκιαγραφούν 
εφαρμόζοντας τη “χωροφυλακίστικη” 
εξίσωση: κοινωνική προέλευση = ιδεολογικός 
“χαρακτηρισμός”) προς το ποιητικό του 
έργο· που θα πει, μπερδεύουν μια εκδοχή της 
εξωκειμενικής πραγματικότητας, που ορίζεται 
από συγκεκριμένα κοινωνικοπολιτικά 
συμφραζόμενα, προς το ενδοκειμενικό μυθικό 
σύμπαν και το κοσμοείδωλο της ποίησης, που 
η λειτουργία κι η σημασία τους εκτείνεται πολύ 
πέρα από την ιστορική συγκυρία. Συνάρτηση 
του πρώτου είναι κι ένα δεύτερο, μεθοδολογικό 
τώρα λάθος: μεταχειρίζονται εξωκειμενικούς, 
μη ποιητικούς κώδικες, για να ερμηνεύσουν 
ενδοκειμενικά σημασιακά περιεχόμενα· λάθος 
που ανοίγει το δρόμο για κάθε ερμηνευτική 
αυθαιρεσία. Την επαλήθευση της διαπίστωσης 
προσφέρει το γεγονός ότι το κλειδί αυτών 
των ερμηνευμάτων, που βρίσκονται σε πλήρη 
διάσταση προς τα σημασιακά περιεχόμενα των 
έργων που υποτίθεται πως ερμηνεύουν, είναι 
ιδεολογικοί κώδικες που χρησιμοποιήθηκαν 
στην τρέχουσα πολιτική αντιπαράθεση μισόν 
αιώνα αργότερα. Κι αυτό με τη σειρά του 
φανερώνει ότι η εν λόγω κριτική αντικαθιστά 
τη λογοτεχνική ανάλυση και ερμηνεία με 
μια ιδεολογική πολεμική, που συνδέεται 
με σκοπιμότητες του σήμερα. Εδώ υπάρχει 
μια κραυγαλέα αντίφαση: ο παιδαριώδης 
αυτός αναχρονισμός παίρνει την πόζα μιας 
“κριτικής από αριστερά”, ενώ ασκείται με 
τα εννοιολογήματα της “Globalisation”, 
δηλ. της “ολιστικής ομογενοποίησης” 
που επιχειρούν να επιβάλουν παγκοσμίως 
οι δυνάμεις της καπιταλιστικής “Νέας 
τάξης πραγμάτων” (θα μιλήσομε γι’ αυτήν 
παρακάτω). Τέτοια εννοιολογήματα είναι 
– για να μείνομε στα πιο αναγκαία για την 
κουβέντα μας – οι καινοφανείς σημασίες στη 
χρήση παλαιών όρων, όπως “εθνικισμός” και 
“νεκροφιλία”, που αναφέρετε ενδεικτικά στην 
ερώτησή σας. Μέσα στο σημασιακό σύστημα 

της γλώσσας οι όροι αυτοί έχουν αρνητική 
σημασία, δηλώνουν νοσηρά φαινόμενα: ο 
“εθνικισμός”, με συμπληρωματική έννοια 
το “ρατσισμό”, δηλώνει την επιθετικότητα 
ενός έθνους και την αξίωσή του να υποτάξει 
τους άλλους λαούς, στο όνομα της απόλυτης 
υπεροχής είτε φυσικής - φυλετικής (με ακραίο 
δείγμα το ναζισμό: υπεροχή της αρείας 
φυλής) είτε μεταφυσικής - θρησκευτικής (με 
ακραίο δείγμα τον σιωνισμό: “ο περιούσιος 
λαός του θεού”). Η “νεκροφιλία” αφετέρου 
είναι ιατρικός όρος και δηλώνει μια ψυχική 
ανωμαλία, την άρρωστη παρόρμηση για 
σεξουαλική επαφή με νεκρά σώματα – και 
μεταφορικά, κάθε στρεβλή και νοσηρή σχέση 
με τους νεκρούς. 
- Μιλήσαμε νωρίτερα για τον αντιστασιακό 
χαρακτήρα της ελληνικής κουλτούρας 
(αμυντικό μοντέλο), που την τοποθετεί στον 
αντίθετο πόλο από τον επιθετικό εθνικισμό. 
Μήπως όμως ο Σεφέρης κι ο Ελύτης 
αποτελούν εξαίρεση; 
- Συνοπτικά μιλώντας, θα τονίσομε ότι το 
εννοιολογικό πεδίο που ορίζεται από τους 
όρους εθνικισμός και νεκροφιλία, στην 
κυριολεκτική και τη μεταφορική σημασία 
τους, δεν υπάρχει καν στη θεματική των 
δύο ποιητών μας. Δε θα πούμε βέβαια ότι 
απουσιάζει από το έργο τους η φιλοπατρία 
(που είναι άλλο πράγμα)· ούτε κι αυτή ωστόσο 
υπάρχει με το ρητό τρόπο που υπάρχει στον 
Κάλβο, στο Σολωμό ή στον Παλαμά. Συνάγεται 
έμμεσα, από την αγωνιώδη αναζήτηση των 
αξιών μιας μεγάλης πνευματικής παράδοσης, 
οικουμενικής σημασίας, που κινδυνεύει να 
χαθεί· κι από την κριτική στάση απέναντι σ’ 
ένα ανάξιο παρόν.
“Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με 
πληγώνει” είναι η χαρακτηριστική διατύπωση 
της φιλοπατρίας του Σεφέρη, που ένα από 
τα δεσπόζοντα θέματα στο έργο του είναι η 
θεματική της αλλοτρίωσης: “Τί θέλει όλος 
αυτός ο κόσμος που λέει πως βρίσκεται στην 
Αττική και δε βρίσκεται πουθενά;” [Τετράδιο 
Γυμνασμάτων]. Η θεματική της αλλοτρίωσης 
εντάσσεται σε μια συνολική κοσμοθεώρηση, 
που ορίζεται από την ιδέα της αντιφατικής 
σύστασης του κόσμου και την αντίληψη 
του τραγικού. Το “νεοελληνικό τραγικό” 
του Σεφέρη – σε αντιστοιχία με το αρχαίο 
– διαπερνά όλα τα επίπεδα, το ατομικό και το 
συλλογικό, το κοσμολογικό (θετική-αρνητική 
σχέση του ανθρώπου με το φως: “Αγγελικό και 
μαύρο φως” [Κίχλη]), το ιστορικό (αντιφατική 
σχέση με τη βαριά πολιτισμική κληρονομιά 
της αρχαιότητας: “Βουλιάζει όποιος σηκώνει 
τις μεγάλες πέτρες”[:Μυθιστόρημα]), το 
κοινωνικό (αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσα στην 
πρόθεση και στη δυνατότητα, στα μεγάλα 
οράματα και στην αδυναμία πραγμάτωσής 
τους: “Και βλέπουν οι μεσόκοποι το χάσμα 
να μεγαλώνει ανάμεσα στο σώμα, που 
μένει πίσω σα γκαμήλα λαβωμένη, και στην 
ψυχή, με το ανεξάντλητο κουράγιο, καθώς 
λένε”[Ημερολόγιο Καταστρώματος, Β΄]). 
Αυτός είναι ο “εθνικισμός” του  Σεφέρη· η 
ανατομία των πληγών που συνθέτουν την 
τραγωδία του νέου ελληνισμού.
Ο Ελύτης αφετέρου θέτει τα προβλήματα στο 
επίπεδο του πολιτισμού, όχι του εθνισμού. Η 
ελληνική πολιτισμική παράδοση έχει σημασία 
όχι γιατί είναι ελληνική αλλά γιατί είναι 
οικουμενική· γιατί, ως έκφραση ενός από τους 
αρχαιότερους και μακροβιότερους πολιτισμούς 
της μεσογειακής λεκάνης, διασώζει ένα 
απόσταγμα πνευματικής εμπειρίας χιλιετιών, 
που προσφέρει διεξόδους σε μείζονα 
προβλήματα της σημερινής ανθρωπότητας. Ο 
ποιητής δίνει έμφαση στα ουσιώδη γνωρίσματα 
αυτού του προτύπου, προσπαθώντας να 
αναδείξει την “ειδική διαφορά” που το 
διακρίνει από άλλα συγγενή συστήματα, 

γιατί αυτή ακριβώς η διαφορά είναι ό,τι πιο 
πολύτιμο έχει κάθε λαός να συνεισφέρει στο 
“κοινό ταμείο” των πανανθρώπινων αξιών. 
Και η αναζήτηση της ιδιαιτερότητας του 
ελληνικού προτύπου, μάλιστα σε σχέση προς 
το δυτικό πρότυπο ζωής, δεν εκφράζει βέβαια 
κάποιο αντιδυτικό σύνδρομο· αποτελεί τον 
αντίλογο σέ ένα ενδοελληνικό φαινόμενο: 
στην ιδεοληψία των αστών διανοουμένων 
και πολιτικών, ότι ο ελληνικός λαός πρέπει, 
πάση θυσία, να απαλλαγεί από τον πολιτισμό 
του και ν’ αφομοιωθεί μέσα στην κυρίαρχη 
δυτική κουλτούρα. Ως εξής περιγράφει αυτό 
το σύνδρομο ο ποιητής: “Κι η πατρίδα  μια 
τοιχογραφία μ΄επιστρώσεις διαδοχικές 
φράγκικες ή σλαβικές  που αν τύχει και βαλθείς 
για να την αποκαταστήσεις πας αμέσως φυλακή 
και δίνεις λόγο / σ’ ένα πλήθος Εξουσίες μέσω 
της δικής σου πάντοτε .”  [Το Φωτόδεντρο].
Και η κριτική του στάση απέναντι στην Ε.Ε. 
το ίδιο περιεχόμενο έχει: υπερασπίζεται την 
αξία των τοπικών πολιτισμών σε μια εποχή 
γενικευμένης πολιτισμικής αλλοτρίωσης, 
τονίζοντας την αξία της μοναδικότητας που 
διαθέτει κάθε λαός, καθώς αυτή ορίζει το 
κατεξοχήν πεδίο της δικής του δημιουργικής 
παρέμβασης στην ιστορία του πολιτισμού. 
Σε συνέπεια με τον αντάρτικο χαρακτήρα 
της ελληνικής κουλτούρας, επαναβεβαιώνει 
το ασυμβίβαστο του δικαίου με το νόμιμο, 
απορρίπτοντας το μοντέλο του αυταρχικού 
αστυνομικού υπερκράτους που προωθεί η 
παγκοσμιοποιημένη εξουσία: “Όπου ακούς 
τάξη, ανθρωπινό κρέας μυρίζει”. 
“Μια νομοθεσία εντελώς άχρηστη για τις 
Εξουσίες θά ‘τανε αληθινή σωτηρία”            
                                 [Μαρία Νεφέλη]
Απέναντι στη βία της εξουσίας αντιπαραθέτει 
την παραδοσιακή αντίληψη του προσώπου, 
που εξουδετερώνει τον εκβιασμό της δύναμης 
και των αριθμών:
“Είν’ έτοιμη η καρδιά του αντρός να 
μαχαιρώσει ατσάλι!” 
                      [Η καλωσύνη στις Λυκοποριές]. 
Ο Ελύτης προβάλλει “την Ελλάδα τη δεύτερη 
του απάνω κόσμου”[Ο Μικρός Ναυτίλος], 
που δεν είναι η πραγματική αλλά ένα ιδεώδες 
προς επίτευξη, που προκύπτει από τη σύνθεση 
των αξιών μιας διαχρονικής πνευματικής 
παράδοσης με τα αιτήματα του παρόντος 
και του μέλλοντος. Και είναι ο πρώτος, 
όσο γνωρίζομε, που συνέδεσε την ελληνική 
πολιτισμική παράδοση με το μεσογειακό 
πολιτισμικό πρότυπο σε  ρητή διάκριση προς 
το δυτικό, κάτι  που οι ειδικές επιστήμες στην 
Ελλάδα δεν τόλμησαν ως τώρα ούτε να το 
διανοηθούν. Έχοντας πλήρη συνείδηση της 
γονιμότητας και της οικουμενικής αξίας αυτού 
του προτύπου, αγωνίστηκε, τόσο με το ποιητικό 
όσο και με το δοκιμιακό του έργο, να ξυπνήσει 
ή/και να συντηρήσει την πολιτισμική μνήμη 
του λαού του, όχι για να τον στρέψει ενάντια 
σε άλλους λαούς, αλλά γιατί θεώρησε πως ο 
λαός αυτός, ως κληρονόμος και φορέας ενός 
οικουμενικού αγαθού, όφειλε να το διασώσει 
για χάρη όλης της ανθρωπότητας. 
Αυτό είναι που οι φωστήρες της υπό 
κρίση κριτικής ονομάζουν “εθνικισμό”, 
“νεκροφιλία” κ.τ.ό. Η σαφώς ιδεολογική αυτή 
πολεμική, που αξιώνει να υποκαταστήσει τη 
θεωρία της λογοτεχνίας και την ερμηνευτική 
των κειμένων, παραπέμπει σε συγκεκριμένα 
ιδεολογικοπολιτικά συμφραζόμενα, που 
σχετίζονται με ένα φαινόμενο στο οποίο κάναμε 
παραπάνω συνοπτική αναφορά, γνωστό με τον 
ευφημιστικόν όρο “παγκοσμιοποίηση”. Ένα 
γενικότερο σύμπτωμα της “παγκοσμιοποίησης” 
είναι ότι αντικαθιστά την επιστήμη με την 
ιδεολογία, τον επιστημονικό λόγο με την 
ιδεολογική προπαγάνδα. Αυτό διαπιστώνομε 
και στην περίπτωση των επίμαχων άρθρων: 
ταυτίζουν σκόπιμα τους όρους “εθνικισμός” 
και “νεκροφιλία” (για να περιοριστούμε 
στο παράδειγμά μας) με το περιεχόμενο 
όρων από το ίδιο εννοιολογικό πεδίο αλλά 
σημασιακά αντίθετων. Έτσι, ο [επιθετικός] 
“εθνικισμός” ταυτίζεται με την αντίθετη 

έννοια, της [αμυντικής] “φιλοπατρίας” και 
η “νεκροφιλία” με την αντίθετη έννοια, του 
σεβασμού προς τους νεκρούς προγόνους 
και κατ’ επέκταση, με την ιστορική μνήμη 
των λαών. Μ’ αυτή τη μέθοδο επιδιώκεται 
η εξίσωση του θετικού με το αρνητικό και 
η δυσφήμιση θετικών πατροπαράδοτων 
αξιών μέσω της ταύτισής τους προς τις κατά 
παράδοση “απαξίες”. Το τέχνασμα είναι 
παλαιό· όπως μας μαθαίνει η σημειωτική του 
πολιτισμού, το φαινόμενο της στρέβλωσης 
των καθιερωμένων σημασιών από τον 
επίσημο λόγο και η συνακόλουθη σύγχυση 
στο κοινωνικό σώμα ως προς την πρόσληψη 
των εννοιών είναι σημάδι ότι μεθοδεύεται 
μια μεγάλη εκ των άνω ανατροπή του τύπου 
της κουλτούρας.  Στην περίπτωσή μας, η 
επιδιωκόμενη ανατροπή είναι η αφομοίωση 
των λαών και των εθνών στο μοντέλο που 
εξυπηρετεί τα συμφέροντα της “Νέας τάξης 
πραγμάτων”. Για να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος, πρέπει να διαλυθούν οι εθνικοί και 
τοπικοί πολιτισμοί, που αντιπροσωπεύουν 
τον κυριότερο παράγοντα αντίστασης των 
λαών στην επιδιωκόμενη αλλοτρίωσή 
τους. Ένα αποτελεσματικό μέσο είναι να 
απογυμνώσουν τους λαούς και τις κοινωνίες 
από τις κοινές πολιτισμικές αναφορές, 
που αποτελούν το συνεκτικό τους ιστό κι 
έτσι να να τους μετατρέψουν σε άθροισμα 
ατόμων, χειραγωγίσιμων προς κάθε είδους 
αλλοτρίωση. Σε τέτοιες σκοτεινές περιόδους 
η μεγάλη ποίηση, “η λαλιά που δεν ξέρει από 
ψέμα” λογαριάζεται εξ ορισμού εχθρός της 
εξουσίας. 
Όπως έγινε φανερό, αυτή τη σκοπιμότητα 
υπηρετούν αντικειμενικά και τα υπό 
συζήτηση άρθρα κριτικής. Ιδού ο κοινός 
παρονομαστής. Η ποίηση του Σεφέρη και 
του Ελύτη, στο μέτρο που ξυπνά την ιστορική 
μνήμη και ενεργοποιεί την πολιτισμική 
αυτοσυνειδησία του λαού, αντιστρατεύεται 
τους στόχους της πολιτισμικής ισοπέδωσης. 
Πολύ περισσότερο, όταν οι δυο νομπελίστες 
ποιητές μας συγκεντρώνουν, σε μεγαλύτερο 
ίσως βαθμό από άλλους, τις αντικειμενικές 
προϋποθέσεις για να παίξουν, για τη σημερινή 
ελληνική κοινωνία, το συνεκτικό ρόλο του 
κοινού σημείου αναφοράς. Έπρεπε λοιπόν 
να εξουδετερωθούν, ώστε να μείνει ο λαός 
χωρίς πνευματικά ερείσματα, να χάσει την 
αυτοεκτίμησή του και τη δύναμη αντίστασης 
που διαθέτει και να γίνει ευάλωτοςσε κάθε 
είδους αλλοτρίωση.  Έτσι εξηγείται, κατά τη 
γνώμη μας, ότι οι νομπελίστες ποιητές έγιναν, 
χωρίς εμφανή αιτία, στόχος μιας τόσο σφοδρής 
– αλλ΄ όμως, ατελέσφορης – δυσφημιστικής 
εκστρατείας. 
Δεν θα ισχυριστούμε ότι όλοι όσοι υπηρέτησαν 
αυτό το στόχο είναι συνειδητοί πράκτορες 
ξένων συμφερόντων, στυγνοί κερδοσκόποι 
ή απελπισμένοι πρώην αριστεροί που 
προσχώρησαν στον “εχθρό”, αποφασισμένοι 
να πάρουν επιτέλους ένα μερτικό εξουσίας. 
Κάλλιστα μπορεί να είναι ανυποψίαστοι 
άνθρωποι, χωρίς δική τους σκέψη, που από 
άγνοια ή ανασφάλεια φροντίζουν να είναι 
“In” και να παπαγαλίζουν την εκάστοτε 
προπαγάνδα των διεθνών εξουσιαστικών 
μηχανισμών· ή αφελείς “ιδεολόγοι”, που 
στο όνομα ενός νεφελώδους ανθρωπισμού 
σπεύδουν να συνταχθούν με ό,τι κάθε φορά 
λανσάρεται ως προοδευτικό, μπερδεύοντας τον 
οικουμενισμό της ανθρωπιστικής παράδοσης 
με τον ολοκληρωτισμό της “Globalisation” 
ή τον αριστερό διεθνισμό με τη βουλημία του 
ύστερου καπιταλισμού να καταβροχθίσει τον 
κόσμο.  
Για μας, ένα είναι σίγουρο · ο κοινός  παρά-
γοντας που συνδέει όλους αυτούς είναι η 
ημιμάθεια και η μέτρια νοημοσύνη και πάνω 
απ’ όλα, η πλήρης άγνοια του τί είναι ποίηση 
και τί αντιπροσωπεύει  η ελληνική πολιτισμική 
παράδοση.

(Το τελευταίο μέρος της συνέντευξης 
στο επόμενο φύλλο μας)

Συνέντευξη με τον καθηγητή 
ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ ΚΑΨΩΜΕΝΟ (2ο μέρος)



ΜΝΗΜΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
     Μία πολύ σημαντική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 
περασμένη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου στην αίθουσα τελετών 
της Νομαρχίας Ροδόπης με διοργανωτή τον Μορφωτικό 
Όμιλο Κομοτηνής στη μνήμη του συντοπίτη μας 
Κομοτηναίου αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου Φιλιππίδη, αυτής 
της τεράστιας προσωπικότητας που σημάδεψε τις ιστορικές 
μας εξελίξεις καθ’ όλο το α΄ μισό του 20ού αι.
     Ο Χρύσανθος Φιλιππίδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην 
Κομοτηνή, σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης 
αλλά και στην Ευρώπη (Λωζάνη, Λειψία), συνδέθηκε από 
νεαρή ηλικία με την Τραπεζούντα, όπου πρωτοβρέθηκε ως 
διάκονος το 1903, και βέβαια αργότερα (ως μητροπολίτης 
πλέον) έπαιξε ρόλο εθνάρχη κατά την κρίσιμη περίοδο 
1913-1922, μέσα στην κορύφωση της αγωνίας του 
Ποντιακού Ελληνισμού. Μετά την Καταστροφή, έφτασε 
στην Αθήνα και το 1938 έγινε αρχιεπίσκοπος Αθηνών και 
Πάσης Ελλάδος, όπου και πάλι έλαμψε με το έργο του, 
αλλά βεβαίως και με το κύκνειο ουσιαστικά άσμα του στον 
αρχιεπισκοπικό θρόνο, δηλαδή την άρνησή του το 1941 να 
ορκίσει την κυβέρνηση δωσιλόγων του Τσολάκογλου. Για 
την άρνησή του αυτή εκδιώχθηκε από το εκκλησιαστικό 
του αξίωμα και έζησε στη συνέχεια σε πλήρη ένδεια ως τον 
θάνατό του το 1949. 
     Η εκδήλωση της Δευτέρας έγινε με την ευκαιρία της 
πρόσφατης συμπλήρωσης 60 χρόνων από τον θάνατο του 
Χρυσάνθου και στη διάρκειά της παρουσιάστηκε και η 
νέα έκδοση του βιβλίου του «Βιογραφικαί Αναμνήσεις», 
με εισαγωγή του π. Γεωργίου Μεταλληνού, που ήταν 
άλλωστε και ο κύριος ομιλητής μαζί με τον Καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωνσταντίνο Φωτιάδη. 
Και οι δύο σκιαγράφησαν με τρόπο πλήρη τη μορφή και το 
τεράστιο έργο του Χρυσάνθου, καταγράφοντας μάλιστα και 
σχετικά άγνωστες πτυχές της ζωής του, όπως η στενή φιλία 
του με τους Γ.Σκληρό και Κ.Χατζόπουλο, η ιδιαίτερη αγάπη 
του προς τον Ίωνα Δραγούμη, η φιλία του με την Πηνελόπη 
Δέλτα, η γνωριμία του με τον Ν.Καζαντζάκη, αλλά και 
κάποιες άγνωστες ιδιωτικές επαφές του με τον Ελ.Βενιζέλο, 
την εποχή που αγωνιζόταν για το Ποντιακό Ζήτημα.
     Πολύτιμη ήταν αναμφίβολα και η συμβολή στην εκδήλωση 
του προέδρου του Μορφωτικού Ομίλου π. Δημητρίου 
Βασιλειάδη (που δεν προλόγισε απλώς, αλλά κατέθεσε και 
σημαντικά στοιχεία και σχόλια για τον μεγάλο συντοπίτη 
μας ιεράρχη), ενώ μίλησαν ακόμη ο Νομάρχης Ροδόπης 
Άρης Γιαννακίδης και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων 
Κομοτηνής «Ο Εύξεινος Πόντος» Βασίλης Κυπριανίδης.
     Το βέβαιο είναι ότι ειδικά σε μία εποχή που σχεδόν 

καθημερινά βλέπουμε να πραγματοποιούνται εκδηλώσεις 
περί…όνου σκιάς, η συγκεκριμένη εκδήλωση μνήμης για μια 
από τις μεγαλύτερες μορφές που έβγαλε όχι μόνο η Θράκη, 
αλλά και ολόκληρος ο Νεότερος Ελληνισμός, έλαμπε έως 
τώρα δια της…απουσίας της και γι’ αυτό αισθανόμαστε 
ιδιαίτερα ευτυχείς που την είδαμε να πραγματοποιείται. 
Όσο για τον αγαπητό μας Μορφωτικό Όμιλο Κομοτηνής 
που την διοργάνωσε (εντάσσοντάς την μάλιστα στον κύκλο 
εκδηλώσεων για τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του), έχουμε 
βεβαίως να πούμε ότι παραμένει σε όλο αυτό το μακρό 
διάστημα το βασικό πολιτιστικό κύτταρο της πόλης μας 
και ο κύριος παράγοντας για την ανάδειξη και προβολή της 
ιστορίας και του πολιτισμού της Θράκης. Του ευχόμαστε 
από καρδιάς να συνεχίσει να επιτελεί το σπουδαίο έργο του 
για πολλές ακόμη δεκαετίες… 

                                                      Ν.Δ.

1) Στίς 16 Φεβρουαρίου τοῦ 1818 
ἀνεβαίνει στό ἑλληνικό θέατρο τῆς 
Ὀδησσοῦ ἡ τραγωδία «Φιλοκτή-
της» τοῦ Σοφοκλῆ. Ἦταν τό πρῶτο 
δράµα πού παίχτηκε στή νεοελλη-
νική, σέ διασκευή τοῦ Ν. Πίκκολου. 
Τά ἴδια χρόνια στό ἴδιο θέατρο ἀνέ-
βηκαν τά ἔργα «Θεµιστοκλῆς ἐν 
Περσίᾳ», «Οἱ Σουλιῶται», «Θάνατος 
τοῦ Δηµοσθένους», «Λεωνίδας ἐν 
Θερµοπῦλαις», «Οἱ Σουλιῶτες στά 
Ἰωάννινα», «Ἡ Ἑλλάς καί ὁ ξένος» 
καί ἄλλα ἐθνοκεντρικά - πού 
θἄλεγε κι ἡ Φραγκουδάκη - ἔργα. 
Στό ἴδιο θέατρο εἶχε ἐπιχειρηθεῖ 
νά ἀνέβη καί τό ἔργο «Ὁ Μέγας 
Ἀλέξανδρος εἰς τάς Ἰνδίας» ἀλλά 
µαταιώθηκε ἐπειδή οἱ ἠθοποιοί...
Α) Ἀρνήθηκαν νά ὑποδυθοῦν τούς 
πρωτόγονους Ἰνδούς
Β) Ἀρνήθηκαν νά ὑποδυθοῦν γυναι-
κείους ρόλους
Γ) Ἀρνήθηκαν νά παίξουν σωβινιστι-
κούς ρόλους πού ὑποτιµοῦσαν τόν 
Ἄλλον
Δ) Ἀρνήθηκαν νά παίξουν σέ ἔργο 
χωρίς µία λούγκρα πρωταγωνίστρια

2) Στίς 17 Φεβρουαρίου 1770, κι 
ἔχοντας κάνει τόν περίπλου τῆς 
Εὐρώπης, ἀποβιβάζεται µέ µικρή 

ρωσική δύναµη στό Οἴτυλο τῆς 
Πελοποννήσου ὁ Θεόδωρος Ὀρλώφ 
καί προσπαθεῖ νά ξεσηκώσει τούς 
Ἕλληνες κατά τῶν Τούρκων. Τότε 
οἱ Τοῦρκοι, αἰφνιδιασµένοι ἀπό 
τήν παρουσία τοῦ ρωσικοῦ στόλου 
ἐκεῖ, διαµαρτυρήθηκαν στήν Βενε-
τία, ἐπειδή...
Α) Θεώρησαν ὅτι συµµετέχουν καί οἱ 
Βενετοί στά ἐπεισόδια
Β) Θεώρησαν ὅτι τά πλοῖα τά πῆραν οἱ 
Ρῶσοι µέ λήζιγκ ἀπό τούς Βενετούς
Γ) Κάπου ἔπρεπε νά τά ποῦνε
Δ) Νόµιζαν ὅτι ἡ Βαλτική ἑνώνεται 
µέ τήν Ἀδριατική καί οἱ Βενετοί 
ἐπέτρεψαν τήν διέλευση τῶν Ρώσων 

3) Στίς 20 Φεβρουαρίου 1878 
ἐπαναστατεῖ κατά τῶν Τούρκων ὁ 
Βαγγέλης Χοστέβας στήν Πιερία. 
Μέ δεδοµένο ὅτι ἐπρόκειτο γιά 
κανονικό λήσταρχο, φαινόµενο 
πού παρουσιάστηκε καί σέ ἄλλες 
ἀνάλογες περιπτώσεις, ποιός 
πιστεύετε ὅτι θά µποροῦσε νά 
ἡγηθεῖ µιᾶς µελλοντικῆς ἐπανά-
στασης στήν Ἑλλάδα τοῦ σήµερα;
Α) Τά ἀδέρφια Παλαιοκώστα
Β) Ὁ Π. Βλαστός
Γ) Ὁ Σ. Κόκκαλης
Δ) Ὁ Θ. Τσουκάτος

4) Στίς 21 Φεβρουαρίου 1835 πεθαίνει 
ὁ ἀγωνιστής τοῦ 1821 Στάικος 
Σταϊκόπουλος. Αὐτός κατέλαβε 
στό κάστρο τοῦ Παλαµηδίου στό 
Ναύπλιο, ἐπίσης τό κάστρο τῆς 
Ἀκροκορίνθου καί ἦταν ὁ πρῶτος 
πού αἰχµαλώτισε στρατιῶτες τοῦ 
Ἰµπραήµ. Ἐπί Βαυαρῶν συνελήφθη 
γιατί µιλοῦσε ἐναντίον τους καί 
ἔµεινε στή φυλακή µέχρι τήν ἡµέρα 
τοῦ θανάτου του ἀπό κακουχίες 
καί τραύµατα. Ἦταν µόλις 35 ἐτῶν. 
Σήµερα ὑπάρχουν 2 ἀδριάντες του, 
καί οἱ δύο στηµένοι µετά ἀπό...

Α) πρωτοβουλία τῆς πολιτείας
Β) πρωτοβουλία δηµοσιογράφων
Γ) πρωτοβουλία καί δωρεά ἰδιωτῶν
Δ) πρωτοβουλία πανεπιστηµιακῶν

5) Στίς 23 Φεβρουαρίου 1956 πεθαίνει 
ὁ συνταγµατολόγος Ἀλέξανδρος 
Σβῶλος. Βλάχικης καταγωγῆς (ἀπό 
τό Κρούσεβο τῆς ΒΔ Μακεδονίας), 
ἀριστερῶν - µή κοµµουνιστικῶν 
- φρονηµάτων, ὑπῆρξε πρόεδρος 
τῆς Πολιτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐθνικῆς 
Ἀπελευθέρωσης (ΠΕΕΑ), ὑπουργός 
τοῦ ΕΑΜ καί βουλευτής τοῦ 
Δηµοκρατικοῦ Κόµµατος τοῦ 
Ἐργαζοµένου Λαοῦ (1953–1956). 
Τήν περίοδο 1941–1943 διετέλεσε 
πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Μακεδό-
νων καί Θρακῶν καί κατήγγειλε 
στίς γερµανικές Ἀρχές Κατοχῆς τίς 
βουλγαρικές ὠµότητες στή Βόρειο 
Ἑλλάδα. Γιά 4η καί τελευταία 
φορά ἐπαύθη ἀπό τή θέση του 
στό Πανεπιστήµιο τό 1946, ὡς 
«ἀποστάτης τῆς ἐθνικῆς ἰδέας». 
Ποιά εἶναι ἡ βασική του διαφορά 
µέ τούς σηµερινούς «ἀριστερούς» 
τῶν πανεπιστηµίων µας;
Α) Ὅτι αὐτοί εἶναι ὅλοι ἀριστεροί ἐπί 
χάρτου (ἤ ἐπί χαρτονοµίσµατος)
Β) Ὅτι σήµερα αὐτοί δέν χάνουν 
ἀλλά ἀντιθέτως παίρνουν τίς θέσεις 
στά ΑΕΙ ὡς (πραγµατικοί) ἀποστάτες 
τῆς ἐθνικῆς ἰδέας.
Γ) Ὅτι ὁ Σβῶλος δέν καλοδέχτηκε 
τούς Βούλγαρους «µή νόµιµους» 
µετανάστες τῆς ἐποχῆς του
Δ) Διαφορά; Δέν βλέπω καµµία 
διαφορά...

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

Σέ ἦχο ἁψύ
§

 Τό νά σηκώνεις ζωντανούς 
εἶναι ἀνταποδοτικό. Ἔχεις δοκιµάσει 
νά σηκώσεις πτώµατα καµµιά φορά;

§
Κινητό ἀκίνητο 

καί πουλί δυσκίνητο!

§
Τόσα ἀστέρια καί τόσο σκοτάδι;

Hollywood...

§
Οἱ τηλεοράσεις τόν φτιάξανε,

οἱ βλάκες τόν χαίρονται!

§
Τό ἄγριο πού ‘χεις πάνω σου τούς γοητεύει.

Τό κυνήγι πάντα προτιµιέται!

§
Μέ τά ξερά φῦλλα τῆς παράδοσης
βαρύ χειµώνα βγάλαµε καί φέτος

§
Ἡ ἀλήθεια παραχώνεται πάντα πρώτη.

Σάν τόν ἀποθανόντα κατάδικο 
τόν δίχως συγγενεῖς

Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ Íôïõ
Ãéáêáìðüóï ðáýëá Âïõëôóßäçò

SUMO FUNDO ÌðáìðáôæéÜí

ΤΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΤΟΞΙΚΑ

Συνέχεια από σελ. 12
Άρμα «Τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής»: Ε, να μην 
ξεχνιόμαστε κιόλας! Ο μεταμφιεσμένος σε Πρόξενο κάθεται 
αναπαυτικά σε υπερυψωμένο θρόνο Luis XIV, ακουμπώντας 
τα χέρια και τα πόδια του σε τέσσερις κακομούτσουνους 
κουασιμόδους (οι δύο πρώτοι είναι ντυμένοι ψευτομουφτήδες 
και οι άλλοι δύο μειονοτικοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ). 
Ολόγυρά του σέρνονται κάμποσοι ανθυπο-ρουφιάνοι από 
Μέγα Δέρειο, Φιλύρα, Αρριανά, Σώστη και Πομακοχώρια, 
οι «δημοσιογράφοι» της Γκιουντέμ και της Μπιρλίκ στον 
ρόλο των βαστάζων, ενώ στον ρόλο του γελωτοποιού ο (και 
υποψήφιος για Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου) Τζεγκίζ Ομέρ 
[που δεν χρειάζεται βέβαια να κάνει και τίποτα extreme 
για να πάθουμε σπασμούς από τα γέλια, αρκεί το τελευταίο 
του «άρθρο» στη Μιλλέτ για το μεγαλείο, τον ανθρωπισμό 
και τον αρχέγονο αλτρουισμό του τουρκικού έθνους (καλά, 
δεν λέω βέβαια, υπάρχει όντως περίπτωση να σφάξανε 
και κάποιους και να τους κόψανε μεν τα κεφάλια, αλλά 
στη συνέχεια να ΜΗΝ τους βιάσανε κιόλας)]! Γύρω-γύρω 
από τον Πρόξενο αναδεύουν τα κορμιά τους κάμποσα 
δημαρχονομαρχίδια και λοιποί χαμερπείς υποτζουτζέδες 
θρακέζοι πολιτευτές, φορώντας γούνες. Και βέβαια 
γιουσουφάκια με γούνες εμείς τουλάχιστον δεν ξαναείδαμε 
(τελικά ούτε για να…μεταμφιεστούν δεν είναι ικανοί), αλλά 
άντε, θα τους το συγχωρήσουμε λόγω καιρού! Ε, πού να 
τρέχεις, μωρέ, τώρα και με τέτοιο ψοφόκρυο να παρελαύνεις 
με τα τούλια…                       Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ



Ὁ δρ. Μουσταφά Μπαργκούτι, 
πού εἶναι ὑπέρ τῆς µή βίαιης 
ἀντίστασης στήν Παλαιστίνη, 
προτάθηκε γιά Νόµπελ Εἰρήνης

Βεβαίως ἡ γενναία Ἰρλανδή Μαίρη 
Μαγκουάιρ πού τόν πρότεινε ξέρει 
καλά ὅτι δέν ἔχει πιθανότητες, µά 
τὄκανε γιά τήν τιµή τοῦ ἀνθρώπου 

Ξεκίνησε ἡ χρήση σαρωτῶν σώµα-
τος σέ βρετανικά ἀεροδρόµια κι 
ὅποιος ἀρνεῖται, δέν πετάει! Κι αὐτά 
ὅλα γιά τήν Ἀλ Κάιντα, ξέρετε...

Νίκη Γιανουκόβιτς στήν Οὐκρανία 
καί µέ τή δυτική σφραγῖδα. Μόνο ἡ 
Τιµοσένκο ἐπιµένει ἀκόµα γαντζω-
µένη στά πορτοκαλί µεγαλεῖα.

Καράφλιασε ὁ Ἐρντογάν µέ τό 
ψήφισµα τῆς Εὐρωβουλῆς γιά τά 
κατοχικά του στρατά στήν Κύπρο. 
Σοῦ λέει ἐδῶ τά δέχτηκαν οἱ παθόν-
τες, ἐσεῖς τί πρόβληµα ἔχετε;

Ποῦ ἦταν ὁ ΓΑΠ στίς 28/1 τό βράδυ; 
Ναί, στό Νταβός, ἀλλά ποῦ; Στό 
ξενοδοχεῖο; Σέ κάποιο πάνελ; Ὄχι. 
Στό ...σινεµά γιά τό Avatar! 

Πῶς νά µή συγκρίνει µετά στή 
Βουλή τούς λαθροµετανάστες µέ 
τούς Μικρασιάτες πρόσφυγες; Τό 
γράψαµε πολλάκις, ὁ ἄνθρωπος 
εἶναι ἀπό ἄλλο πλανήτη!

Σπῆγκελ: Ἡ Goldman Sachs µέ εἰ-
κονικά Cross - Currency Swaps βοη-
θοῦσε τήν ἑλληνική κυβέρνηση τό 
2002 νά ἐξαπατήσει τήν ΕΕ.

Τέτοια τά µαντάτα γιά τήν ἰσχυρή 
Ἑλλάδα τοῦ Σηµιταρᾶ. Καλά, ἐµεῖς 
ξέραµε τί ἀπάτη ἦταν ὁ λογιστής, 
οἱ Εὐρωπαῖοι ὄχι; Πλάκα κάνουν;

«Δηµοψήφισµα; Θεός φυλάξοι!» ἡ 
ἀπάντηση τῆς Γιαννάκου γιά τήν 
ἀπόδοση ἰθαγένειας. Ἀντώνη αὐτό 
τό ἄτοµο ἐκφράζει τό κόµµα σου; 

Μαῦρο χρῆµα διά χορηγιῶν ἀπό 
Ζήµενς - Ἰντρακόµ γιά δουλειές 2 
δις (1997-2004) κατήγγειλε ἡ Ἀ. Μπου-
γάτσου στήν ἐξεταστική; Καί;

Γιατί ἄραγε ὁ Πειραιῶς Σεραφείµ, 
πού ἐκπροσωπεῖ ὅ,τι καλύτερο 
στήν ἑλλαδική ἱεραρχία δέν ἐµφα-
νίζεται ποτέ στά κανάλια; Τί λέτε; 

Ταινία «Μαῦρο Λιβάδι» κάποιου Β. 
Μαρινάκη: Μιά µοναχή, πού εἶναι 
τελικά ...ἀγόρι, φροντίζει τό 1600 
ἕναν πληγωµένο γενίτσαρο 

Τελικά φεύγουν µαζί ἀπό Στρατό 
καί µοναστήρι γιά νά ζήσουν τόν 
(πρωκτικό) ἔρωτά τους! Ἡ Ἕβδοµη 
Τέχνη στήν Ἑλλάδα τοῦ 2010!!!

Ὄχι 2η θητεία γιά τούς πρυτάνεις 

λέει τό Ὑπουργεῖο, θά προσβάλουν 
τόν νόµο ὡς ἄκυρο λένε κάποιοι 
ἐνδιαφερόµενοι, προσβάλοντας τή 
νοηµοσύνη µας.

Ἡ Ἔµµα Σάπλιν στήν ἔναρξη τοῦ 
Ξανθιώτικου Καρναβαλιοῦ! Ἡ Ξάν-
θη ἐξακολουθεὶ νά στοχεύει ψηλά 
- κι ὄχι µόνο σέ θέµατα βιτρίνας.

Ἀλεξ/πολη: Καταπέλτης ἐναντίον 
µας µιά ἀρθρογράφος Χ.Ν.-Θ. γιά 
τήν πρωτοβουλία µας κατά τοῦ 
Προξενείου. Εὐτυχῶς, αὐτό δά ἔλει-
πε, νά εἴµαστε καί ...ὁµοϊδεάτες!

Τίµησαν τόν Πρόξενο καί παρέλα-
βαν τουρκικά λεξικά. Καί νά φαν-
ταστεῖ κανείς ὅτι οἱ ΕΠΑΘίτες δά-
σκαλοι ἦταν δική µας ἐπένδυση.

Ποιός νοµάρχης θεωρεῖ τήν ἵδρυση 
δηµοσίων σχολείων σέ µειονοτικά 
χωριά παραβίαση τῆς ...συνθήκης 
τῆς Λωζάνης; 

Ὄντως ἀξιοθαύµαστος! Τί πατριω-
τισµός, τί νοµικές γνώσεις, τί ἐλα-
στική µέση, τί εὔπλαστη συνείδη-
ση! Ἕτοιµος γιά περιφερειάρχης!

Πεῖτε πώς µπαίνετε στό νοσοκοµεῖο 
µέ κολικό νεφροῦ. Τί δουλειά πρέπει 
νά κάνετε γιά νά σᾶς συντρέξει ὁ 
ὑπερνοµάρχης Γ. Μηνόπουλος;

α) ἐλαιοχρωµατιστής  β) κοπτορα-
πτοῦ γ) βασικός συνεργάτης τοῦ 
«Ἀντιφωνητῆ» δ) ἀρχιγραµµατέας 
τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου 
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Πάλι για την κουρδική γλώσσα

O τ. βουλευτής Μαχμούτ Αλινάκ ανακοίνωσε 
πως επειδή κατά την διάρκεια προεκλογικής 
ομιλίας του χρησιμοποίησε στην αρχή και 
στο τέλος 7 κουρδικές λέξεις τιμωρήθηκε με 
5 μήνες φυλάκιση. Είπε πως τιμωρήθηκε με 
22 μέρες φυλακή για κάθε λέξη. Πρόσθεσε 
πως με βάση το cd της Aστυνομίας μίλησε 33 
λεπτά στα τουρκικά, και μόνο στην αρχή είπε 
«Αδελφοί μου και αδελφές μου καλώς ήρθατε» 
και στο τέλος «ζήτω η ελευθερία». Πρόσθεσε: 
«Αν σε έναν Τούρκο πολιτικό του έριχναν 
φυλακή επειδή δεν είπε καλωσήρθατε στα 
κουρδικά αλλά στα τουρκικά, πώς θα ένοιωθε; 
Ποια θα ήταν η αντίδραση ενός Τούρκου αν 
του απαγόρευαν να μιλήσει στη γλώσσα του;»            
(27-1-10, εφ. Νέτγκαζετε)
(Σ.Σ. Η φωτό είναι από τα επεισόδια στην 
επέτειο της σύλληψης του Οτζαλάν)

Σχέδια του τουρκικού Στρατού
Ο συνταξιούχος ταγματάρχης Μουσταφά Χα-
τζημουσταφά Ογουλαρί, θύμα του Ανώτατου 
Στρατιωτικού Συμβουλίου, λέει: Είμαι 
σίγουρος 100% πως το σχέδιο Βαριοπούλα 
είναι αληθινό, διότι συμμετείχα προσωπικά 
σε συζητήσεις παρόμοιων σχεδίων. Δηλώνει 
μάλιστα πως συμμετείχε σε παρόμοια συζήτηση 
όταν υπηρετούσε στο Εσκίσεχιρ. «Συμμετείχα 
το 1989 σε παρόμοιο σεμινάριο στο Αρχηγείο 
Πολεμικής Αεροπορίας. Αυτές οι συνάξεις 
γενικά είναι των μυστικών υπηρεσιών. Σε 
αυτές εκφράζονται τόσο αλλόκοτες απόψεις 
που τα χάνεις. Όταν ένας λογικός άνθρωπος 
ακούει αυτές τις ομιλίες, θα πιστέψει πως 
βρίσκεται όχι σε στρατιωτικό χώρο, αλλά 
στο ψυχιατρείο του Μπακίρκιοϊ.  Στη σκέψη 
τους υπάρχει η πολιτική εξουσία». Ο επίσης 
αποστρατευθείς ταγματάρχης Γιαβούζ Αγί 
λέει πως τον έδιωξαν επειδή η γυναίκα του 
φοράει την μουσουλμανική μαντίλα, ο ίδιος 
κάνει ναμάζι και δεν πίνει αλκοολούχα. Λέει: 
«Κι εμείς θα θέλαμε να είναι τα πράγματα 
όπως τα λέει ο κύριος Ιλκέρ αλλά η αλήθεια 
δεν είναι έτσι. Από το 1977 που μπήκα στις 
Ένοπλες Δυνάμεις αυτή είναι η κατάσταση. 
Άνθρωποι ανακρίθηκαν και αποβλήθηκαν με 
αποφάσεις του YAŞ, όχι μόνο επειδή μίλησαν 
για ¨Αλλάχ¨, αλλά και επειδή έδωσαν στα 
παιδιά τους ονόματα όπως Σουμεγιέ ή Σεϊμά.
                                    (27-1-10, εφ. Ζαμάν)

Τούρκικη Δικαιοσύνη 
Η 15χρονη Μπεριβάν Σ., που πρωτοδίκως 
καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 13 
χρόνων με την κατηγορία ότι πέταξε πέτρες 
στην Αστυνομία, σε συνάντηση με την μητέρα 
της τής έδωσε σημείωμα όπου έγραφε πως  οι 
φωτογραφίες της δικογραφίας ήταν πλαστές. 
Στο σημείωμα η Μπεριβάν αναφέρει πως 
οι αστυνομικοί έκλεισαν το στόμα της με το 
κασκόλ και τράβηξαν οι ίδιοι τις φωτογραφίες 
και τις έβαλαν στη δικογραφία. Γράφει: «Με 
απείλησαν και ομολόγησα τα πάντα από φόβο». 
Στο δικαστήριο η Μπεριβάν τιμωρήθηκε με 
7,5 χρόνια για μέλος παράνομης οργάνωσης 
και διάπραξη αδικήματος εξ ονόματος της, 
5 χρόνια για παραβίαση του νόμου για τις 
διαδηλώσεις και 10 μήνες για προπαγάνδα 
παράνομης οργάνωσης. 

(11-2-10, www.internetgazete.com)

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

ΤΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΤΟΞΙΚΑ

   Πέρυσι είχαμε αφιέρωμα στις καλύτερες αποκριάτικες 
μεταμφιέσεις της χρονιάς, φέτος λοιπόν είπαμε να σας…φτιάξουμε 
τα καλύτερα…άρματα για την παρέλαση του Καρνάβαλου! Αυτό 
βέβαια που θα διαβάσετε στη συνέχεια δεν είναι ακριβώς…
σαρακοστιανό, αλλά ούτως ή άλλως εγράφη δύο μέρες πριν από 
την Καθαρά Δευτέρα, οπότε θα με…σχωρέσετε τον ανεκδιήγητο! 
Από μεθαύριο υπόσχομαι νήψιν και περισυλλογήν…
   Άρμα «Ελληνική (λέμε τώρα) Κυβέρνηση»: Το άρμα είναι 
απλώς ένα καΐκι δουλεμπόρου που το τραβάνε σκλάβοι. Πώς 
είπατε; Πακιστανοί μετανάστες; Θα αστειεύεστε βέβαια, 
αυτοί κάθονται μέσα και χαζεύουν τις νέες τους…αστυνομικές 
ταυτότητες, μισθωτοί και συνταξιούχοι το τραβάνε! Η υπόλοιπη 
πολυπρόσωπη ομάδα μέσα στο άρμα χαρακτηρίζεται από τη 
συναρπαστική της σύνθεση, καθώς την αποτελούν 7 ανίκανοι, 
5 αγράμματοι, 3 απατεώνες, 1 χαζός, 3.786 εθνομηδενιστές και 
η Αφροδίτη Αλ Σάλεχ! Ε, τι θα πει τώρα «πώς χωρέσανε όλοι 
αυτοί»! Δουλεμπορικό καΐκι είπαμε είναι, όχι η σκάφη του Σ.Γ. 
απ’ την Αλεξανδρούπολη! Οπότε, ΟΛΟΙ χωράνε! Το εν λόγω καίκι 
μάλιστα μάς το κουβάλησε ο αξιότιμος κύριος Απόλυτο Μηδέν, 
που παρίστανε τον προηγούμενο τιμονιέρη του ψευδοκράτους! 
Ε, κι αφού το σαβούρντισε στα βράχια πριν από πέντε περίπου 
μήνες (τι περιμένατε σεις δηλαδή;), βγήκανε κι αυτοί στη στεριά 
και μας κάτσανε στον σβέρκο! Και δεν περάσανε καν κι από 
Κέντρο Υποδοχής, ε; Μόνο ο πρόεδρος πέρασε από ταχύρρυθμα 
μαθήματα ελληνικής γλώσσας και έμαθε τουλάχιστον να 
προφέρει σωστά την «πράσινη ανάπτυξη»! Πάντως, μην σας 
προκαλούν απορίες οι σφουγγαρίστρες και οι σκατοσμπρώχτες, 
που κρατάνε στα χέρια ο προρρηθείς και οι έτεροι επιτελείς 
του ΥΠΕΞ, έτσι; Διευκρινίζω ότι τα συγκεκριμένα εξαρτήματα 
ουδεμία σχέση έχουν με τη μεταμφίεση - απλώς να, μωρέ, είχανε 
προηγουμένως υπηρεσία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία τα παιδιά 
και δεν προλάβανε ν’ αλλάξουν…
   Άρμα «Ελλαδικόν Πολύπτυχον (Παιδεία-Υγεία-Δημόσια 
Διοίκηση-Δημοσιογραφία)»: Όλα αυτά μπορούν να 
αντιπροσωπευτούν ταυτόχρονα με τον εξής πολύ απλό και 
περιεκτικό τρόπο: παίρνουμε ένα κάρο κι αδειάζουμε μέσα 375 
κουβάδες σκατά. Μετά πάνω στον…σωρό στολίζουμε διάφορα 
αντικείμενα, π.χ. νυστέρια, στηθοσκόπια, σχεδόν ΟΛΑ τα 
τελευταίας σοδειάς σχολικά βιβλία (ούτως ή άλλως, μόνο για 
κει είν’ η θέση τους), κάρτες μέλους ΕΣΗΕΑ και ΕΣΗΕΜΘ, κλπ, 
κλπ. Μέσα στον…σωρό, αναδεύονται αυθεντικοί (as himself, 

που λέμε) μεγαλοκαθηγητάδες γιατροί, σύμβουλοι του ΥΠΕΠΘ 
και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ντενεκέδες συντάκτες 
αθηνεζοθρακέζικων καφροφυλλάδων, αεριτζήδες μεγαλόμισθοι 
του Δημοσίου (τελωνειακοί, διευθύνοντες ανθυποσύμβουλοι, 
μιζοϋπάλληλοι υπουργείων και δήμων), συνδικαλιστές και 
όποιο ακόμη λαμόγιο μπορεί να βάλει ο ανθρώπινος νους. Το εν 
λόγω (σκατο)άρμα το τραβάνε φυσικά βουλευτές και πολιτευτές 
(όλων ανεξαιρέτως των κομμάτων). Εκπληκτική σύνθεση, όπως 
διαπιστώνετε. Πιο εκπληκτική ΔΕΝ γίνεται! Ούτε βεβαίως και 
πιο αντιπροσωπευτική!
   Άρμα «Τουρκική Δημοκρατία»: Πανάκριβη υπόθεση βεβαίως 
να το οργανώσει κανείς, καθότι αποτελείται από μεγάλη ομάδα 
ανθρώπων, άλλων με Αρμάνι, άλλων με στολές στρατηγών και 
άλλων με στολές γενιτσάρων, καθώς και διάφορα άλλα άκρως…
ετερόκλητα αξεσουάρ (σφαίρες, ρόπαλα, μαντίλες, φωτογραφίες 
του γενοκτόνου Μεγαλοφασίστα, γυμνά καλώδια για ηλεκτροσόκ, 
προβολείς για τα λευκά κελιά, κλπ.). Ο προεξάρχων φοράει 
μάσκα Δράκουλα πασαλειμμένη με αληθινό ανθρώπινο αίμα 
(ε, τι θα πει πού να το βρείτε, να πα να κόψετε τον λαιμό σας 
- ή ντυνόμαστε τώρα ή μαλακιζόμαστε!), ενώ στο στήθος έχει 
περασμένα φυσεκλίκια και διάφορες ζώνες, στις οποίες κρέμονται 
μαχαίρια, μπαλτάδες και πολυβόλα. Επίσης από ένα κομμένο πόδι 
και χέρι Κούρδου «τρομοκράτη», που τα κρατάει στο αριστερό 
χέρι, ενώ με δεξί κρατάει σκισμένες και σκατωμένες σελίδες 
από το Διεθνές Δίκαιο και το Καταστατικό των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ώστε να είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι του…είχε 
τελειώσει το κωλόχαρτο). Όσο για τον χαζό που τρέχει από πίσω 
και κάνει μετάνοιες, μην ανησυχείτε! Απλώς εκεί που πήγε να 
φωνάξει «πάμε» (σ.σ. στους συνταξιούχους, για να τραβάνε πιο 
γρήγορα), έχασε την ισορροπία του κι έπεσε απ’ το καΐκι…
Άρμα «Προηγούμενη Ελληνική (ξαναλέμε τώρα) Κυβέρνηση»: 
Και θα μου πείτε βέβαια «τι δουλειά έχουνε, μωρέ, αυτοί, 
ακόμη τους θυμάσαι»; Ε, φυσικά και τους θυμάμαι, ξεχνιούνται 
δηλαδή τέτοια επικά πρόσωπα; Παρέλασαν λοιπόν και φέτος, 
με άρμα που έμοιαζε με κάτι σαν…ντουμανιάζοντα αποκαίδια 
ενός περιπτέρου! Όχι, βρε, δεν είναι σουρεαλισμός! Κανονικό 
περίπτερο ήτανε κατ’ αρχάς, καθότι κάνανε την αυτοκριτική τους 
τα παιδιά και είπανε ότι «τόσο άχρηστοι που είμαστε, το πολύ 
για περιπτεράδες κάνουμε»! Τελικά όμως φαίνεται πως…ούτε 
καν γι’ αυτό δεν ήτανε ικανοί! Μη νομίζετε πάντως ότι μέσα 
στο…ντουμάνι εμφανίστηκε και ο (τέως) προεξάρχων του θιάσου 
καρτούν! Φαίνεται τώρα αυτός, ωρέ; Εδώ δεν φαινότανε πριν! 
Μόνο στα σαλέ και στα εστιατόρια μπορείτε πια να τον δείτε!
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