Ἀντιφωνητὴς
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

Saylok Bank, Coiffures Aetorahi
καί Brizolerie o Babis...
Ἐφόσον λοιπόν χρειάζεται νά
ἐπιβληθεῖ µέ τόν νόµο ὁ στοιχειώδης
συλλογικός µας αὐτοσεβασµός καί
νά ἐπανελληνοποιηθεῖ ἡ ὄψη τῶν
ἐµπορικῶν µας κέντρων, γένοιτο.
Καί εἶναι πραγµατική τύχη πού εἶναι
πρῶτος πολίτης τῆς Κοµοτηνῆς ὁ Τάσος
Βαβατσικλῆς, ἄνθρωπος µέ σεβασµό
στόν νόµο καί ἀγάπη γιά τήν ἑλληνική
γλῶσσα. Ἔτσι, ἡ πρωτοβουλία µας -τῶν
7 συµπολιτῶν καί φίλων - γιά ἐφαρµογή
τοῦ σχετικοῦ Ν. 2946/2001 δέν ἔπεσε στό
κενό. Εἰδοποιήθηκαν (24-2-05) οἱ τρεῖς
Τράπεζες - παραβάτες πού ἐπισηµάναµε
γιά νά προσαρµοστοῦν στίς διατάξεις
τῆς νοµοθεσίας καί ἐξεδόθη ἐπίσης
δελτίο Τύπου ἀπό τόν ∆ῆµο γιά τό ἴδιο
θέµα, πρός ἐνηµέρωση ὅλων στήν πόλη.
Πιστεύουµε πώς δέν πρόκειται ἁπλῶς
γιά λόγια ἀλλά µένει νά ἀποδειχθεῖ στήν
πράξη. Τήν ἐξέλιξη παρακολουθεῖ ἀπό
τήν Ἀθήνα µέ ἐλπίδα καί ἐνδιαφέρον
καί ἡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, πού ὑπολογίζει σέ µία
θετική ἐξέλιξη, πανελλαδικῆς σηµασίας
γιά τό θέµα*.
Ὡστόσο οἱ ἀντιδράσεις δέν ἄργησαν.
Ἤδη, µέ ἐπιστολή του (15-3-05)
στόν ∆ήµαρχο, ὁ πρόεδρος τοῦ
Ἐµποροβιοµηχανικοῦ Ἐπιµελητηρίου
Ροδόπης Νῖκος Ἀγγελίδης διαβίβασε
τά παράπονα τῶν ἐπιχειρήσεων γιά τόν
«ὑπερβάλλοντα ζῆλο» (!) τῶν συνεργείων
τοῦ ∆ήµου τά ὁποῖα καταγράφουν τήν
ὑπάρχουσα κατάσταση καί ἐπικαλεῖται
τήν κατάσταση στά νησιά καί ἄλλα
τουριστικά µέρη τῆς χώρας, ζητώντας
«ἐλαστικότητα» στό µέτρο.
Ἐπειδή ὁ πρόεδρος τοῦ ΕΒΕΡ - πέρα

ἀπό φίλος - εἶναι καί ἄνθρωπος εὐφυής
(καί ταξιδεµένος), δέν χρειάζεται
νά ἐπικαλεστοῦµε τά αὐτονόητα µέ
παραδείγµατα ἀπό χῶρες ὅλου τοῦ
κόσµου (ὅπου ἀπό τίς - διακριτικότατες
- ἐπιγραφές συχνά ἕνας ἀγγλόφωνος δέν
καταλαβαίνει λέξη). Κανένας δέν ζήτησε
νά κατέβουν ἐντελῶς οἱ ὑπάρχουσες
πινακίδες. Ἁπλῶς νά περιοριστεῖ αὐτή
ἡ ἀµερικανόγλωσση ἀθλιότητα πού
ἀντικρύζουµε, ἔτσι ὅπως ἡ ἐσχάτως
ἀνανεωθείσα νοµοθεσία µας ὁρίζει. ∆έν
καταλαβαίνουµε, τί ἀκριβῶς θά πάθει λ.χ.
µιά Τράπεζα πού δίπλα στήν σηµερινή
της ἐπιγραφή προσθέσει µία ἑλληνική
λέξη, αὐτήν πού ἄλλωστε γράφει στό
καταστατικό της; Νοµίζουµε ὅτι ὁ νέος
νόµος (τοῦ 2001) ξεπερνάει τό πρόβληµα
ἐφαρµογῆς πού παρουσίαζε ὁ παλιός καί
ἐπί µακρόν ἀνεφάρµοστος (τοῦ 1984), καί
µέ τήν ἐπιείκειά του ἐξουδετερώνει κάθε
ἀντεπιχείρηµα. Καί δέν συγκρίνουµε τό
γυφταριό µας µόνο µέ Βιέννες, Παρίσια,
Στοκχόλµες. Ἀκόµη καί στίς χῶρες τοῦ
πρώην ἀνατολικοῦ συνασπισµοῦ, πού
ἐδῶ καί 10-15 χρόνια ἔχουν ξεπουληθεῖ
πλήρως στά δυτικά συµφέροντα, τό
καρκατσουλιό αὐτό εἶναι ἀδιανόητο. Καί
ἄν σκεφτεῖ κανείς ὅτι µιλᾶµε γιά τήν
ἀναγραφή τῆς ἱστορικότερης γλώσσας
τοῦ κόσµου στή γῆ πού τήν γέννησε,
εἶναι πραγµατικά νά τρελλαθεῖ µέ
τόν ξεσαλωµένο βαρβαρισµό µας πού
ἀρέσκεται σέ πάσης φύσεως ἐκτρώµατα
- νά γράφεις π.χ. τήν ἑλληνική λέξη
ἐµπόριο ὡς ...emporio!
Καί ἡ γελοιότητα ἔχει τά ὅριά της.
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Μαγειρεύεται Ἀνασχηµατισµός;

- Ἔλα καλή µου Κυβέρνηση µέσα νά σοῦ δείξω τή συλλογή τῶν ἀρχαίων µου...
- Σταµάτα, σέ γνώρισα. Εἶσαι ὀ Μητσοτάκης καί θές νά µέ ἀνασχηµατίσεις!...

Ἀλλάξανε τό ΠΑΣΟΚ!
Ἔρχεται ἡ σειρά καί τῆς Ἑλλάδας;;;

* Ἐννοεῖται ὅτι βάλαµε ἤδη στή σειρά
καί τίς ἄλλες θρακικές πόλεις...

ὁðïéïóäÞðïôå êáëëéåñãçôÞò ἀíáðôýîåé ðïéêéëßá
ἠëéÜíèïõ ìÝ ὑøçëÞ ðåñéåêôéêüôçôá ἐëáúêïῦ ὀîÝïò
ðáñáâéÜæåé ôÜ äéêáéþìáôá ôῆò SunGene!
Êáß äÝí åἶíáé ìüíïí áὐôü. Ἄí ἕíáò Ἰñáêéíüò
ἀãñüôçò äÝí ðñïìçèåõôåῖ óðüñï ἀðü êÜðïéáí
ἑôáéñåßá ἀëëÜ ðñïôéìÞóåé ôßò ðáñáäïóéáêÝò
ðïéêéëßåò, ðῶò ìðïñåῖ íÜ ðñïóôáôÝøåé ôü ÷ùñÜöé
ôïõ ἀðü ôÞí ìüëõíóç, ìÝóῳ ôïῦ ἀÝñá, ἀðü
ãåíåôéêÜ ôñïðïðïéçìÝíïõò óðüñïõò ãåéôïíéêῶí
÷ùñáöéῶí; Ὡò ãíùóôüí óôÜ äéêáóôÞñéá ἡ
Monsanto ìðïñåῖ íÜ ôüí êáôáäéêÜóåé, ἀêüìç êé ἄí
äÝí åἶ÷å ἰäÝá ãéÜ ôÞí ìüëõíóç. Óçìåéþíïõìå ðþò
óÞìåñá ôü 97% ôῶí ἀãñïôῶí óôü ἸñÜê êñáôᾶíå
êáß îáíá÷ñçóéìïðïéïῦí ôüí äéêü ôïõò óðüñï.
ÔÝëïò, ἐðéóçìáßíïõìå ðþò ἤäç ἡ ἑôáéñåßá
World Wide Wheat Company ôῆò Ἀñéæüíá
ó÷åäéÜæåé íÜ ðñïìçèåýóåé ìéóü ôüíï óðüñïõò
óÝ ἀãñüôåò âïñåßùò ôῆò ÂáãäÜôçò êáß ἡ ìéóÞ
ἀðü áὐôÞí ôÞí ðïóüôçôá åἶíáé ãéÜ óéôçñÜ ðïý
ðñïïñßæïíôáé ãéÜ æõìáñéêÜ ôÜ ὁðïῖá ïἱ Ἰñáêéíïß
ÄÅÍ ôñῶíå! Åἴôå ðñïïñßæïíôáé ãéÜ ÷ñÞóç ἀðü ôÞí
Êáôï÷éêÞ äýíáìç åἴôå ãéÜ ἐîáãùãÝò, ἄëëïò ἕíáò
ðáñÜãïíôáò ἐîÜñôçóçò ðñïóôßèåôáé óôÞ ÷þñá.
Êáß ìÞ ÷åéñüôåñá.
Ἠèéêüí äßäáãìá: Ï Ë Ï É ÓÔÉÓ ÄÉÁÄÇËÙÓÅÉÓ
ÔÏÕ ÓÁÂÂÁÔÏÊÕÑÉÁÊÏÕ ÊÁÔÁ ÔÙÍ ÇÐÁ ÊÁÉ ÔÏÕ
ÐÏËÅÌÏÕ ÓÔÏ ÉÑÁÊ!!!
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ἸñÜê: ÌÜèáíå ðþò ...ἀðåëåõèåñþíåôáé,
ðëáêῶóáí êé ïἱ ἐðéóôÞìïíåò!
ÄÝí ôïýò ἔöôáíå ôïýò äýóôõ÷ïõò Ἰñáêéíïýò
ἡ êáôáóôñïöÞ ðïý ἔöåñáí ôÜ óôñáôÜ ôῆò
ὑðåñäýíáìçò, ôþñá ðñÝðåé íÜ ὑðïóôïῦí êáß ôüí
ἐöéÜëôç ôῆò âéïôå÷íïëïãßáò ôçò. Ìßá «ἀèþá»
öñÜóç ðïý ðñïóôÝèçêå óôüí ó÷åôéêü íüìï
ðñïóäéïñßæåé ôü ìÝëëïí ôῆò ãåùñãßáò óôÞí
Êáôå÷üìåíç ÷þñá: «Ïἱ ἀãñüôåò èÜ ἀðáãïñåýåôáé
íÜ îáíá÷ñçóéìïðïéïῦí óðüñïõò ἀðü
ðñïóôáôåõüìåíåò ðïéêéëßåò ἤ ἀðü ὁðïéåóäÞðïôå
ðïéêéëßåò ðïý ἀíáöÝñïíôáé óôÜ óçìåῖá 1 êáß 2
(ðáñÜãñáöïò Ã, ἄñèñï 14) áὐôïῦ ôïῦ êåöáëáßïõ».
Êáß ðïéÝò åἶíáé ïἱ ðñïóôáôåõüìåíåò ðïéêéëßåò
ðïý ἀíáöÝñïíôáé; Åἶíáé ὅóåò ἔ÷ïõí ðáñüìïéá
÷áñáêôçñéóôéêÜ ìÝ ôÞí ðïéêéëßá PVP [“Plant
Variety Protection”].
Ôß óçìáßíåé áὐôü ðñáêôéêÜ; Ὅôé ἄí ìéÜ
ἑôáéñåßá ἀíáðôýîåé ìßá ðïéêéëßá ἀíèåêôéêÞ óÝ
ἕíá óõãêåêñéìÝíï ἰñáêéíü æéæÜíéï, êáß êÜðïõ óôü
ἸñÜê ἕíáò ἀãñüôçò óðÝñíåé ἄëëç ðïéêéëßá ἡ ὁðïßá
ὅìùò ἔ÷åé ôÞí ἴäéá óõìðåñéöïñÜ, óôü ἑîῆò èÜ
åἶíáé ðáñÜíïìç ἡ äéáôÞñçóç óðüñùí ἀðü áὐôÞí!
Ὅóï êé ἄí öáßíåôáé ôñåëëü, ἔ÷åé îáíáãßíåé: Ëßãá
÷ñüíéá ðñßí, ἡ ἑôáéñåßá SunGene êáôï÷ýñùóå ìßá
ðïéêéëßá ἠëßáíèïõ ìÝ ðïëý ὑøçëÞ ðåñéåêôéêüôçôá
óÝ ἐëáúêü ὀîý. Ὅìùò ἡ ðáôÝíôá ôçò äÝí ôῆò
êáôï÷ýñùóå ìüíï ôÞí ãåíåôéêÞ äïìÞ ἀëëÜ êáß ôü
ἴäéï ôü ÷áñáêôçñéóôéêü! Ðñᾶãìá ðïý óçìáßíåé ὅôé

«Ὅποιος μέ συνέπεια
καί τόλμη στέκεται στό
πλάι τῆς σημερινῆς
κυβέρνησης τῶν ΗΠΑ,
τελικά ἐπιβραβεύεται»

∆ιαβάσαµε µέ προσοχή (καί ἰώβειο ὑποµονή)
τίς κεντρικές ὁµιλίες καί τίς ἀνακοινώσεις
τοῦ πρόσφατου συνεδρίου τοῦ ΠαΣοΚ πού
πέσαν στά χέρια µας. Μέ εἰλικρινή ἔγνοια
ἀναζητήσαµε σ’ αὐτές κάτι πού νά θυµίζει
σέ ποιόν πολιτικό χῶρο ἀναφερόµαστε,
κάποια φράση πού νά σηµατοδοτεῖ µιά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑ (ἀντίστοιχο τοῦ
...«τέταρτου δρόµου γιά τόν σοσιαλισµό»
τῆς ∆ιαµαντοπούλου ἀλλά µέ στοιχειώδη
σοβαρότητα) ἤ κάτι συναφές.
Πρέπει νά ποῦµε ὅτι ἡ ὁµιλία τοῦ Γιώργου
Παπανδρέου κατά τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν
ἦταν γενικά καλή: Εἶχε ἕναν ἄξονα καί
µία λογική, τή λογική αὐτήν ἔστω πού
εἴδαµε νά ἀκολουθεῖται καί στή διάρκεια
τῆς ὑπουργικῆς του θητείας. Πέραν ὅµως
τῶν ὡραιολογιῶν, τῶν κοινῶν τόπων τῆς
ἀπανταχοῦ σοσιαλδηµοκρατίας (ὡς ὑπηρέτη
τοῦ συστήµατος) καί τῶν συνηθισµένων
βερµπαλισµῶν καί φληναφηµάτων, τίποτε
τό ἀξιοµνηµόνευτο: οὐσία µηδέν. Μόνο µία
ἀναφορά τοῦ Γ.Α.Π. ἔγινε στόν παγκόσµιο
παντοκράτορα, ὅταν εἶπε πώς «θά ἦταν εὔκολο
νά δαιµονοποιήσουµε τίς ΗΠΑ ἀλλά ἡ ἔξυπνη
στάση εἶναι νά παλέψουµε µέ τίς δυνάµεις τῆς

προόδου γιά νά ἐπηρρεάσουµε τίς ἀποφάσεις
τους». ∆έν εἶναι παράλογο ὡς τακτική, µόνο
πού µπορεῖ νά τό ἐπικαλεστεῖ ὁ καθένας: Καί
ἡ Βρετανία ἴσως πῆγε στό Ἰράκ µέ τόν σκοπό
αὐτόν, ἀλλά καί ἡ ...Ἀλβανία. Ποιός ὅµως
θά δικαιολογοῦσε µέ τό σκεπτικό αὐτό µία
συντηρητική Κυβέρνηση πού θά τό ἐξέφραζε;
Μᾶλλον κανείς ἀπό τούς χειροκροτητές τοῦ
συνεδρίου, ἐφόσον θά ἐπρόκειτο γιά «δεξιά»
πολιτική καί ...µπουσισµό κι ὄχι γιά σύνταξη
µέ τήν «πρόοδο».
Ἐπίσης, πέρα ἀπό τήν ἀναφορά του στήν
κρατική πολιτική τῶν ΗΠΑ, ὁ Γ.Α.Π. ἔθεσε
µερικά ἐρωτήµατα γιά τόν ἔλεγχο τῶν
πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν σήµερα, χωρίς
νά τά ἀπαντήσει. ∆έν θά ἦταν ὡστόσο
...ἔγκληµα καθοσίωσης νά πεῖ τή φράση
«πολυεθνικές ἐπιχειρήσεις». Ἤ µήπως δέν τίς
θίγουµε γιατί ἐξαρτᾶµε (κι) ἀπ’ αὐτές τήν
ὁλοένα ἀναβαλλόµενη «ἀνάπτυξή» µας;
Καί τί νά πεῖ κανείς γιά τά συνθήµατα
πού ἔπεσαν σωρηδόν περί «συµµετοχῆς»,
«διαφάνειας», «δικαιοσύνης», κτλ; Λές καί
γράφουµε ἔκθεση ἰδεῶν στό γυµνάσιο!
Ἐντάξει, εἶναι γνωστό πώς ζοῦµε στό τέλος
τῶν ἰδεολογιῶν ἀλλά ἄν αὐτό εἶναι τό
ὅραµα ἑνός «προοδευτικοῦ κινήµατος*»,
µία ...προσκοπικῆς προσέγγισης κριτική
τῶν κακῶς κειµένων τῆς κοινωνίας, τότε
καλύτερα νά ἐκλείψει. Ἤ τοὐλάχιστον νά
πάψει νά προκαλεῖ τήν κοινή λογική µέ
διχαστικές «ἀντιδεξιές» ρητορικές πού
καταγγέλλουν µία ἐλαφρά παραλλαγή τῶν
δικῶν του ἀντιλήψεων.
Εἶναι ἡλίου φαεινότερον ὅτι βαδίζουµε πάνω
στό ἀµερικάνικο πατρόν: Ἀποκτοῦµε σιγά
σιγά ἕνα «∆ηµοκρατικό Κόµµα» πού θά
διαφοροποιεῖται ἀπό τόν ἀντίπαλό του σέ
ζητήµατα ὅπως ὁ γάµος τῶν ὁµοφυλοφίλων
καί ἡ σχολική διδασκαλία τῶν θρησκευτικῶν,
τή στιγµή πού γύρω καταρρέει τό σῦµπαν...
* Καλά, γίνεται νέο «κίνηµα» µέ σύµβολο ἕνα
...δέντρο (κι αὐτό κλεµµένο ἀπό τή ∆.Π.Ε. τοῦ
Μιχάλη); Τόση κινητικότητα πιά;
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1.000.000 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΤΟΥ Α. ΟΤΖΑΛΑΝ
Οι υπογράφοντες αυτήν την πρόσκληση
θεωρούµε τους εαυτούς µας κληρονόµους και
συνεχιστές ενός πολιτισµού που άνθησε στους
τόπους της Προποντίδας, της θάλασσας του
Μαρµαρά, στα Μουδανιά, στην Τρίγλια, στην
Κίο, στην Καλόλιµνο .
Πολιτικές βίας και ρατσισµού οδήγησαν στην
αποδιάρθρωση των ιστορικών κοινοτήτων
µας και την µετεγκατάστασή µας στο όµορφο
κοµµάτι της Ελληνικής γης ανάµεσα στον
Όλυµπο και τον Άθω.
Οι µνήµες, η ταυτότητα και η παράδοση των
προγόνων και των τόπων µας ωθούν σ΄αυτήν την
ιστορική πρωτοβουλία για την απελευθέρωση
του ηγέτη ενός αυτόχθονα ινδοευρωπαίου
λαού, των Καρδούχων του Ξενοφώντα, του
Αµπντουλάχ Οτζαλάν.
Η µνήµη, η ταυτότητα, η αξιοπρέπεια µας
ως πολίτες της Ελλάδας και της Ευρώπης
προσεβλήθη όσο ποτέ από την αποκρουστική
πράξη της παράδοσης του Κούρδου ηγέτη εκ
µέρους των κυβερνώντων. Τόσο ως πολίτες όσο
και ως µέλη των κοινοτήτων µας δεν µπορούµε
να ταυτιζόµαστε µε αυτήν την πράξη. Γι’αυτό
η πρωτοβουλία µας στοχεύει κυρίως να µας
απαλλάξει από την ενοχή ή την συνενοχή µε
τους κυβερνώντες και κοµµατοκράτορες. Αυτήν
την µικρή οµάδα των µικρών ανθρώπων που
µας πρόσβαλαν ως ανθρώπους, ως πολίτες,
ως Έλληνες. Αυτή είναι η µια διάσταση της

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ν.Δ.
Ὁ λόγος πού (δέν) ἐκφώνησε
ὁ Καραµανλῆς

Ἑλληνίδες καί Ἕλληνες! Μέ τή συµπλήρωση
τοῦ πρώτου µας χρόνου στήν Κυβέρνηση θέλω
νά σᾶς πῶ µερικά ἀληθινά πράγµατα. Ἐπειδή
ὅµως ἡ πλειοψηφία δέν ἀξίζει τήν ἀλήθεια,
δίνω τό κείµενό µου µόνο στόν «Ἀντιφωνητή»
γιά τούς ἀναγνῶστες του κι οἱ ἄλλοι νά
διαβάσετε τίς πληκτικές κοινοτυπίες πού εἶπα
στά βοθροκανάλια.
Ξεκινάω µέ τήν ἁπλή διαπίστωση πώς
τοὐλάχιστον οἱ µισοί ἀπό κείνους πού µέ
ψήφισαν πέρυσι πρέπει νἄναι ἐνθουσιασµένοι:
Ὁ στόχος πού εἶχαν ὅταν µέ ψήφισαν
ἐπετεύχθη: Τό ΠαΣοΚ ἔφυγε! Αὐτοί λοιπόν δέν
δικαιοῦνται νά διαµαρτύρονται.
Πᾶµε τώρα στούς ἄλλους µισούς καί στά
ὅσα µᾶς καταλογίζουν. Πρώτη µοµφή ὅτι
ὡς Κυβέρνηση δέν κάνουμε τίποτα. Ἤθελα
νἄξερα, τί ἔχουν ἀντί γιά ἐγκεφαλικά
κύτταρα στό κεφάλι τους; Λοιπόν, ἀπαντῶ ὅτι
πράγµατι, δέν κάνουµε τίποτα: ∆έν χαρίσαµε
τήν Κύπρο στούς Ἀγγλοαµερικάνους, σέ
συσκευασία Ἀνάν. Ἐπίσης: δέν παραδώσαµε
κανέναν ἡγέτη ἀντάρτικου πουθενά (π.χ.
τόν Νασράλα στό Ἰσραήλ), δέν ὑπογράψαµε
συµφωνία ἀναφερόµενη στά ζωτικά
συµφέροντα τῆς Τουρκίας στό Αἰγαῖο, δέν
ἀποσύραµε πυραύλους ἀπό κανένα ἑλληνικό
νησί, δέν εὐχαρίστησα τούς Ἀµερικάνους
γιά συρρίκνωση τοῦ ἐθνικοῦ µας χώρου, δέν
λεηλατήσαµε τό Χρηµατιστήριο... Ντάξει,
φτάνουν αὐτά ἤ νά συνεχίσω; ∆εύτερη
µοµφή ὅτι τά πράγματα πᾶνε ἀπό τό κακό
στό χειρότερο. Μά, ντίπ µαµελοῦκοι εἶστε;
Αὐτό δέν λέγαµε χρόνια τώρα, ὅτι µήν τρῶτε
παραµύθια, στά σκατά κολυµπᾶµε; Κοτζάµ
ἀπογραφή κάναµε γιά νά µή βγαίνει καί
λέει ὁ κάθε Σηµίτης γκαιµπελιές. Καί πῶς

κινητοποίησης µας. Υπάρχει όµως και µια άλλη.
Αν η άνοµη και βάρβαρη πράξη της παράδοσης
αµαυρώνει την ιστορική µας ταυτότητα, η
φυλακή της Καλολίµνου της αρχαίας Βεσβίκου,
όπου βρίσκεται έγκλειστος ο Αµπντουλάχ
Οτζαλάν αµαυρώνει την εικόνα, προσβάλει την
αρµονία, την ηρεµία και ιερότητα των φιλόξενων
και όµορφων τόπων µας.
Στο σηµείο εκείνο του πλανήτη όπου η Ευρώπη
ενώνεται µε την µικρή αδελφή της, την Μικρά

Ασία. Εκεί που ο Ελλήσποντος και η Προποντίδα
συναντούν τον Πόντο.
Σ’ αυτόν τον σηµαντικό, συµβολικό και επίκαιρο
τόπο ο κεµαλικός ρατσισµός, ο κεµαλικός
γύπας κατατρώγει τα σωθικά του συγχρόνου
Προµηθέα, του Αµπντουλάχ Οτζαλάν, επειδή
ήθελε να δώσει γλώσσα, ταυτότητα, όνοµα,
πατρίδα, αξιοπρέπεια, υπερηφάνεια σε ένα
γηγενή αυτόχθονα λαό, τους Κούρδους, αλλά

ἀλλιῶς δηλαδή θά µπορῦσαν νά πηγαίνουν
τά πράµατα; Μήπως δουλεύει καί κανένας
σας; Μήπως ἔχει κανένας σας ἰδέα τοῦ τί
κοστίζει καί τί πραγµατικά ἀξίζει ὁ κάθε
χρυσοπληρωµένος κηφήνας πού φωνάζει
κι ἀπό πάνω; (γιατί αὐτοί εἶναι πού πάντα
φωνάζουν κι ὄχι ἐκεῖνοι πού πραγµατικά
δουλεύουν σάν τά σκυλιά καί προκοπή
δέν βλέπουν). Τρίτη µοµφή ὅτι ἄλλα ἔλεγα
πρίν τίς ἐκλογές καί ἄλλα τώρα. Ἐδῶ µοῦ
φαίνεται θά ἀρχίσω τά χοντρά µπινελίκια.
Ρέ καθυστερηµένοι, ὑπῆρξε ποτέ ὑποψήφιος
πρωθυπουργός πού νά ὑπόσχεται πώς θά
βγεῖ καί θά τσακίσει τόν κοσµάκη; Βγαίνανε
προεκλογικά τά ἄλλα τά λαµόγια καί ἔταζαν
τά πάντα, σᾶς παραµύθιαζαν ὅτι ὅλα πᾶνε
πρίµα καί ὅτι ἔτσι καί τούς ξαναψηφίσετε
θά σᾶς ταΐσουν ἀκόµα παραπάνω καί γώ τί
ἔπρεπε νά κάνω; Νά αὐτοκτονήσω πολιτικά
γιά νά εὐχαριστηθεῖτε; ∆έν σφάξανε! Τέταρτη
µοµφή γιά τούς συνεργάτες καί ὑπουργούς
μου. Ὅτι εἶναι, λέει, ἄχρηστοι καί ἁρπάχτρες.
Σωστό γιά τήν πλειοψηφία. Καί λοιπόν;
Ἔχει γοῦστο νά πεθυµήσατε τόν Λαλιώτη,
τόν Τσοχατζόπουλο, τόν Πρωτόπαππα καί
τή ∆ιαµαντοπούλου! Κι ἐσύ ρέ ντενεκέ
πού κατηγορεῖς τόν κάθε ὑπουργό, θά τά
παντελόνιαζες ἄν στά ‘χωναν, ναί ἤ ὄχι;
Τοὐλάχιστον ρέ οἱ δικοί µου, µέ τό καλό ἤ µέ
τό ἄγριο, κρατᾶνε καί κάποια προσχήµατα
ἀκόµα: Κανένας δέν κωλοτρίβεται στά κότερα
τῶν λεφτάδων, κανένας δέν µένει τζάµπα σέ
σπίτι προµηθευτοῦ τοῦ ∆ηµοσίου, κανένας δέν
προτείνει τά ἀγγλικά γιά ἐπίσηµη γλῶσσα,
κανένας δέν προδίδει τούς ἐργαζόµενους
γιά νά ἀνελιχθεῖ, κανένας δέν κονοµάει στό
ὄνοµα τῶν µή προνοµιούχων. Ἐκεῖνοι πού
ἔχουν δίκιο εἶναι ὅσοι λένε ὅτι χρειάζονται
κατεπείγοντα μέτρα στήν Παιδεία καί στήν
Οἰκονοµία (γιά νά µήν πῶ καί σέ ὅλους τούς
τοµεῖς ἀνεξαιρέτως), µέτρα πού ὄντως δέν
τά τολµᾶµε. Μά καί νά εἶχα σχέδιο, τί νά
τολµήσεις σ’ αὐτό τό κρατίδιο τῆς κακιᾶς
ὥρας; Ποιός θά στηρίξει ριζικές τοµές; Ποιός
θά δεχθεῖ νά θίξουµε τό προσωπικό του
συµφέρον χάριν τοῦ κοινοῦ ὀφέλους; Ποιά
ΜΜΕ θά ποῦν µπράβο καί στήν τιµιότερη
ἀπόπειρα συµµαζέµατος τοῦ χαµαιτυπείου;
Λέτε νά τό ...ἐκτιµήσει ὁ Μπόµπολας, ὁ
Λαµπράκης ἤ ὁ Φυντανίδης; Τέλος, εἶναι καί
µερικοί ἄλλοι πού δέν ἀντέχουν στά πράµατα
τή ...«Δεξιά». Ἄµ ξέρω γώ τί σᾶς χρειάζεται:
Ἕνας πρωθυπουργός «κεντροαριστερός», µέ
ἀµερικάνικη ὑπηκοότητα, Ἕλληνας ὅσο καί
ὁ Ἰσµαήλ Τζέµ, πατενταρισµένος βλάξ καί
ψυχοπαίδι τῆς Ὀλµπράιτ. Τότε θά βλέπατε
πόσα ἀπίδια παίρνει ὁ ἀριστερός σας σάκος...

και τους άλλους λαούς της Μικράς Ασίας.
Καλούµε τους Έλληνες πολίτες σε έναν
διµέτωπο αγώνα. Για την απαλλαγή µας από το
στίγµα της παράδοσης αλλά και την κηλίδα του
µπουντρουµιού της Καλολίµνου που προσβάλει
τους τόπους µας: τα Μουδανιά, την Τρίγλια, την
Κίο, τα Πριγκηπονήσια, την Προποντίδα, τον
Βόσπορο, την Πόλη, τον Πόντο, την Ιωνία, την
Μικρά Ασία.
Καλούµε τους σηµερινούς κατοίκους αυτής
της ιστορικής περιοχής που εµπνέονται από
τα ίδια µε εµάς ιδανικά της ελευθερίας και του
αλληλοσεβασµού των λαών σε µια συνοµιλία, σε
µια συνεργασία ώστε να απαλλαγή ο όµορφος
τόπος µας από ένα µνηµείο βίας, βαρβαρότητας
και ρατσισµού, από τη φυλακή, το Μπουντρούµι
του Ιµραλί.
Η Θέση του σύγχρονου Μαντέλα, του
Αµπντουλάχ Οτζαλάν, δεν βρίσκεται στο
Μπουντρούµι του Ιµραλί. Βρίσκεται στην
ιστορία και τους νέους Θεσµούς µιας νέας,
δηµοκρατικής, πολυπολιτισµικής, µη ρατσιστικής
πολιτείας της Ανατολίας, της Μικράς Ασίας, της
Μεσοποταµίας. Το δικό µας µήνυµα ελευθερίας,
ειρήνης, αλληλεγγύης των λαών απευθύνεται
προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, προς τη
διεθνή κοινότητα, προς την ελληνική κοινωνία
και την κυβέρνηση.
Απευθύνεται όµως κύρια προς τους εκπροσώπους
των πόλεων των δήµων των Ν. Μουδανιών, της
Ν.Τρίγλιας*, του Πολυγύρου της Θεσσαλονίκης,
της Μακεδονίας. Τους προτρέπουµε να
καλέσουν τους ιστορικούς δήµους των
Μουδανιών, της Τρίγλιας, της Προποντίδας, της
Κωνσταντινούπολης σε έναν ορίζοντα ειρήνης
και ελευθερίας.
Ο δρόµος της Ευρωπαϊκής ενσωµάτωσης της

Ανατολίας της Μικράς Ασίας είναι φραγµένος
από το συρµατόπλεγµα και το Ντουβάρι, όπως
το ονόµαζε ο µεγάλος σκηνοθέτης των λαών
Γιλµάζ Γκιουνέι, του Ιµραλί, την Γυάρο της
Προποντίδας.
Εδώ από την Χαλκιδική, την Μακεδονία, τα
Μουδανιά , λίγα χιλιόµετρα από την πατρίδα
του Αριστοτέλη που ερµήνευσε και συνέβαλε
στην ανθρώπινη µετάβαση από το Ζώον στον
Πολιτικό άνθρωπο, θα ξεκινήσει στις αρχές του
νέου αιώνα ένας δυνατός άνεµος ελευθερίας,
αγάπης για τη Ζωή και αλληλεγγύης προς
όλους τους λαούς. Ο νέος αιώνας δεν µπορεί
να µοιάσει τον προηγούµενο. Τις προηγούµενες
δεκαετίες οι Ευρωπαίοι πολίτες, και ειδικά
οι νέοι, αγωνίσθηκαν για την απελευθέρωση
του Αλέξανδρου Παναγούλη και του Νέλσον
Μαντέλα. Σήµερα έχουν να αγωνισθούν για
την απελευθέρωση του Αµπντουλάχ Οτζαλάν.
Αὐτό λέει, επιβάλλει, η ιστορία και οι νόµοι της
πολιτισµένης ανθρωπότητας.
ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑΤΙ ΣΕ
ΑΥΤΗΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΝΟΝΤΑΙ ΟΣΟ ΤΙΠΟΤΕ
ΑΛΛΟ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ Ι∆ΑΝΙΚΑ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
* Ἤδη στίς 24-2-05 ὁ ∆ῆµος Ν. Τρίγλιας
ὁµόφωνα ἐνέκρινε τό ψήφισµα γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Ἀ. Ὀτζαλάν καί ἀναµένεται νά
ἀκολουθήσουν καί οἱ ἄλλοι προσφυγικοί δῆµοι

ποὺ ὑπάρχουν καὶ γιὰ τὴ στήριξη ποὺ
ἀπαιτεῖται - καὶ ἔχουµε καὶ θὰ ἔχουµε σὲ
µεγαλύτερο βαθµὸ - ἀπὸ πλευρᾶς τῆς
Ἑλλάδας, ὥστε νὰ ἀνακάµψει ὁ τόπος µας.
Συζητήσαµε ἐπίσης θέµατα ποὺ ἅπτονται
τῆς εὐρωπαϊκῆς προοπτικῆς τῆς Ἀλβανίας
καὶ τῆς στήριξης ποὺ ἡ Ἑλλάδα συστηµατικὰ
Παίρνουν ἑλληνικὲς περιουσίες, ἔπιασαν 30
παρέχει πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση».
Βορειοηπειρῶτες
Ὁ Β. Ντοῦλες συνάντησε ἐπίσης τὸν Γ.
Τὴν ἄµεση παρέµβαση τῆς Κοµισιὸν γιὰ
Παπανδρέου καὶ τὸν Α. Ἀλαβάνο. Μὲ τὸν
τὴν ἀντιµετώπιση τῆς κρίσης ποὺ ἔχει
κ. Ντοῦλε συναντήθηκε καὶ ὁ ὑπουργὸς
δηµιουργηθεῖ µέ τὰ ἐπεισόδια στὸ χωριὸ
∆ηµόσιας Τάξης, Γ. Βουλγαράκης. Κατὰ τὴ
Νίβιτσα καὶ τὴ σύλληψη 30 Ἑλλήνων, µεταξὺ διάρκεια τῆς συνάντησης συζητήθηκε καὶ ἡ
τῶν ὁποίων καὶ τοῦ προέδρου τῆς ἑλληνικῆς
ἐπίσπευση τῶν διαδικασιῶν ὁλοκλήρωσης
κοινότητας ἀπὸ τὶς ἀλβανικὲς Ἀρχές, ζήτησε ὁ καὶ διεκπεραίωσης τοῦ νέου Εἰδικοῦ
εὐρωβουλευτὴς τῆς Ν.∆. Κωστῆς Χατζηδάκης. ∆ελτίου Ταυτότητας Ὁµογενοῦς (Ε.∆.Τ.Ο.)
Συγκεκριµένα, ὁ Ἕλληνας εὐρωβουλευτὴς
πού θὰ ἔχει ὑψηλοὺς δεῖκτες ἀσφάλειας, θὰ
κατήγγειλλε στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ
εἶναι δεκαετοῦς διάρκειας καὶ θὰ παρέχει
τὴν ἐνέργεια τῆς ἀλβανικῆς κυβέρνησης νὰ
τὸ δικαίωµα ἐλεύθερης πρόσβασης στὸ
παραχωρήσει γιὰ τουριστικὴ ἐκµετάλλευση
ἔδαφος Schengen.
-παρανόµως- ἔκταση ποὺ ἀνήκει στὴν
κοινότητα καὶ τὴν Ἐκκλησία, ἐνέργεια
ποὺ εἶχε ἀποτέλεσµα τὴν ἀντίδραση τῆς
ἑλληνικῆς µειονότητας καὶ τὴν ἐπέµβαση
τῶν ἀστυνοµικῶν. Στὴν ἐρώτηση ζητεῖται
παρέµβαση τῆς Κοµισιόν, ὥστε νὰ
ἀντιµετωπισθεῖ τὸ ζήτηµα στὸ πλαίσιο
τῶν κανόνων ∆ικαίου καὶ νὰ γίνει σεβαστὸ
τὸ δικαίωµα τῆς ἰδιοκτησίας τῆς µειονότητας,
ἐνῶ ἐπισηµαίνεται πὼς βρίσκονται σὲ
ἐξέλιξη οἱ διαπραγµατεύσεις γιὰ τὴ σύναψη
Ἀντιφωνητής
συµφωνίας σταθεροποίησης καὶ σύνδεσης
Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό
µεταξὺ Ε.Ε. καὶ Ἀλβανίας.
Ἔντυπο Γνώµης
Ὑπενθυµίζεται ἐπίσης ὅτι τὴν περασµένη
Διεύθυνση: Φρουρίου
Τετάρτη σηµειώθηκαν µεγάλης ἔκτασης
καί Φιλίππου, 691 00, Κοµοτηνή
ἐπεισόδια ποὺ ὁδήγησαν στὴ σύλληψη
Τηλέφωνο: 25310 81537
περίπου 30 Ἑλλήνων, βορείως τῶν Ἁγίων
Τηλεοµοιότυπο:
25310 81536
Σαράντα. Τὰ ἐπεισόδια προκλήθηκαν µετὰ
Ἠλ.
διεύθυνση:
karaiskk@otenet.gr
τὴν ἀντίδραση τῆς ἑλληνικῆς µειονότητας
www.antifonitis.gr
στὴν πρόθεση τῆς ἀλβανικῆς πλευρᾶς
Κωδικός 1380
νὰ παραχωρήσει ἔκταση πού ἀνήκει
στὴ µειονότητα σὲ γαλλικὴ ἑταιρεία γιὰ
Ἔκδοση τοῦ σωµατείου
τουριστικὴ ἐκµετάλλευση.
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Ï ÅËËÇÍÉÓÌÏÓ
ÐÅÑÁÍ ÔÇÓ
ÊÁÊÁÂÉÁÓ

Ὁ Β. Ντοῦλες στὴν Ἀθήνα
Γιὰ τὰ προβλήµατα τῶν Ἑλλήνων τῆς
Ἀλβανίας ἐνηµέρωσε τὸν πρωθυπουργὸ
Κώστα Καραµανλῆ καὶ τὸν ΥΠ.ΕΞ. Πέτρο
Μολυβιάτη ὁ πρόεδρος τοῦ Κόµµατος
Ἕνωση Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων” (ΚΕΑ∆)
Β. Ντοῦλες. Ἀµέσως µετὰ ὁ κ. Ντοῦλες εἶπε
στοὺς δηµοσιογράφους: «Ἐνηµερώσαµε τὸν κ.
Πρόεδρο γιὰ τὶς πρόσφατες ἐξελίξεις, σχετικὰ
µέ τὸ καθεστὼς σεβασµοῦ τῶν ἀνθρωπίνων
δικαιωµάτων τῆς ἐθνικῆς ἑλληνικῆς
µειονότητας, µέ τὰ προβλήµατα καὶ τὶς
ἀνησυχίες, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ γιὰ τὶς ἐλπίδες

Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο:
Καραΐσκος Κώστας
Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
Ἐκτύπωση: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.
Ἐτήσια συνδροµή:
Ἰδιωτῶν 22 €
Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων,
ὀργανισµῶν, κλπ: 44 €
Ἀριθµοί λογαριασµῶν:

EUROBANK 306-0100211038
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Ἀνα-γνώσεις
Τούς καταγγέλουν καί οἱ δοτοί τους!
Ἀπό τό Aljazeera (3-3) ἡ θαµµένη διεθνῶς (στίς ΗΠΑ εἶδε τό φῶς τῆς
δηµοσιότητας µόνο στό site τῆς Christian Science Monitor) εἴδηση:
«...Ὁ δρ. Khalid ash-Shaykhli, ἀξιωµατοῦχος τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας τοῦ Ἰράκ,
εἶπε πώς οἱ ἀµερικανικές συνάµεις χρησιµοποίησαν ἀπαγορευµένα διεθνῶς
ὅπλα κατά τή φονική τους ἐπίθεση στήν πόλη τῆς Φαλούτζας. Ὁ δρ. Shaykhli
εἶχε ἐξουσιοδοτηθεῖ ἀπό τό Ὑπουργεῖο νά ἐκτιµήσει τίς συνθῆκες ὑγείας στή
Φαλούτζα µετά τήν ἐπίθεση τοῦ Νοεµβρίου ἐκεῖ. Εἶπε πώς οἱ ἔρευνες τῆς
ἰατρικῆς του ὁµάδας ἀπέδειξαν ὅτι οἱ κατοχικές δυνάµεις χρησιµοποίησαν
οὐσίες διεθνῶς ἀπαγορευµένες, συµπεριλαµβανοµένων ἀερίων νεύρων,
µουστάρδας καί ἄλλα καυστικά χηµικά στίς ἐπιθέσεις κατά τῆς πόλης.
Ὁ ἀξιωµατοῦχος ἀνακοίνωσε τά εὑρήµατά του κατά τήν συνέντευξη Τύπου
στό Ὑπουργεῖο, στή Βαγδάτη (...) Ξεκίνησε τή συνέντευξη ἀναφέροντας τήν
σηµερινή κατάσταση ἀπό πλευρᾶς ὑγιεινῆς τῶν κατοίκων τῆς Φαλούτζας.
Εἶπε πώς ἡ πόλη ἀκόµα ὑποφέρει ἀπό τήν ἐπίδραση τῶν χηµικῶν οὐσιῶν καί
ἄλλων ὅπλων πού προκάλεσαν σοβαρές, µακροπρόθεσµες παθήσεις. Ὅταν
ρωτήθηκε ἄν χρησιµοποιήθηκαν ἀπό τούς Ἀµερικανούς καί µικρά πυρηνικά
ὅπλα, ἀπάντησε: Ὅσα εἶδα κατά τήν ἔρευνά µας στή Φαλούτζα µέ ὁδηγεῖ νά
πιστέψω ὅλα ὅσα ἔχουν εἰπωθεῖ γιά κείνη τή µάχη. Ὁπωσδήποτε δέν ἐξαιρῶ
τή χρήση πυρηνικῶν καί χηµικῶν οὐσιῶν, ἀφοῦ κάθε µορφή ζωῆς ἀφανίστηκε
στήν πόλη. Μπορῶ ἐπίσης νά πῶ πώς βρήκαµε δεκάδες ἤ καί ἑκατοντάδες
ἀδέσποτα σκυλιά, γάτες καί πουλιά πού ἀφανίστηκαν ἐξαιτίας αὐτῶν τῶν
ἀερίων. Ὁ δρ. ash-Shaykhli ὑποσχέθηκε νά στείλει τά εὑρήµατα τῶν ἐρευνῶν
του σέ ἁρµόδια ὄργανα ἐντός κι ἐκτός Ἰράκ.
Στή διάρκεια τῶν ἀµερικανικῶν ἐπιθέσεων οἱ κάτοικοι τῆς Φαλούτζας
ἀνέφεραν ὅτι εἶδαν «λυωµένα» πτώµατα στήν πόλη, πού σηµαίνει ὅτι οἱ
ἀµερικανικές δυνάµεις χρησιµοποίησαν ἀέρια ναπάλµ, ἕνα δηλητηριῶδες
κοκτέηλ πολυστερίνης καί καυσίµου τζέτ πού λυώνει τό ἀνθρώπινο σῶµα.
Τόν Νοέµβριο Ἐργατικοί βουλευτές στή Βρετανία ἀπαίτησαν ἀπό τόν
Μπλαίρ νά ἀντιταχθεῖ στή χρήση τοῦ ἀερίου ναπάλµ στή Φαλούτζα.
Σφοδροί ἐπικριτές ἐπίσης ἀπαίτησαν ἀπό τόν Μπλαίρ νά ἀπειλήσει τίς
ΗΠΑ µέ βρετανική ἀπόσυρση ἀπό τό Ἰράκ ἄν δέν σταµατήσουν τή χρήση
του (...) Οἱ ΗΠΑ, πού ἀκόµη δέν ἔχουν ὑπογράψει τή συνθήκη, εἶναι τό µόνο
ἔθνος τοῦ κόσµου πού ἀκόµη χρησιµοποιεῖ τό θανατηφόρο ὅπλο».
Ἐντολή τοῦ Γιαχβέ καί τά σκυλιά δεµένα (µᾶλλον ἀµολυµένα)
Στό International Middle East Media Center (5-3) γιά τό θέληµα τοῦ ...Γιαχβέ:
«Ἰσραηλινές πηγές ἀνέφεραν ὅτι τό ἀριστερό κίνηµα Γκούς Σαλόµ
ἀπαίτησε ἀπό τόν γενικό Εἰσαγγελέα Μεναχέµ Μαζούζ νά προσαγάγει
στή Δικαιοσύνη τόν ἔποικο ραββῖνο Δαβίδ Ντούντκοβιτς ἀπό τόν οἰκισµό
Γιτζάρ, ὁ ὁποῖος προτρέπει τούς µαθητές του νά κλέβουν τίς ἐλιές τῶν
γειτονικῶν παλαιστινιακῶν χωριῶν. Σέ συνέντευξή του στό ἀκροδεξιό
“Besheva” τῆς Ἱερουσαλήµ δήλωσε πώς νέοι πού ἐνδιαφέρονται νά κλέψουν
ἐλιές τῶν Παλαιστινίων γειτόνων τους τόν συµβουλεύονται καί τούς δίνει
«λεπτοµερεῖς ὁδηγίες». Γιά τούς οἰκισµούς πού χτίστηκαν στήν κλεµµένη
γῆ τῶν Ἀράβων εἶπε πώς δέν τούς κρίνει «παράνοµους» ἐπειδή χτίστηκαν
«σύµφωνα µέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ».»

Ὁ êáôáñáìÝíïò ëßèïò ôïῦ ÊáñëÜéë
Ἡ åἴäçóç ìᾶò óüêáñå: «Ïἱ äçìïôéêÝò Ἀñ÷Ýò ôïῦ ÊáñëÜéë, óôÞ âüñåéá Ἀããëßá,
æçôïῦí ôñüðï íÜ îåöïñôùèïῦí ôüí «êáôáñáìÝíï ëßèï», ἕíáí ãñáíéôÝíéï
ὄãêï 15 ôüíùí ìÝ ãñáììÝíç ðÜíù ôïõ ìéÜ êáôÜñá ôïῦ 16ïõ áἰþíá ðñüò
ôïýò Óêþôïõò åἰóâïëåῖò. Ôüí ëßèï áὐôüí ôüí ðáñÞããåéëáí ìÝ ôÞí åὐêáéñßá
ôïῦ ìéëëÝíéïõì êáß ἀíáêÜëõøáí ðþò ἔêôïôå ἡ ðüëç ἐðëÞãç ἀðü óùñåßá
êáôáóôñïöῶí: Ìåôåùñïëïãéêῶí, ὑãåéïíïìéêῶí, ἀèëçôéêῶí...»
Äõóôõ÷ῶò äÝí óôÜèçêå äõíáôüí íÜ ἐðéêïéíùíÞóïõìå ìÝ ôüí äÞìáñ÷ï
ôïῦ ÊáñëÜéë ἤ ìÝ ôü äçìïôéêü óõìâïýëéï ôῆò ðüëçò ôü ὁðïῖï óõíåäñßáóå
ìÝ èÝìá ôÞí êáôáóôñïöÞ ôïῦ ëßèïõ. ÐÜíôùò èÜ ôïýò óôåßëïõìå - ὡò
ἔíäåéîç äéåèíéóôéêῆò êáß åὐñùðáúêῆò ἀëëçëåããýçò - ἕíá óßãïõñï îüñêé ðïý
ãíùñßæïõìå êáß ôü ὁðïῖï èÜ ἐîáöáíßóåé ôÞí êáôÜñá ôῆò ðüëçò ὡò äéÜ
ìáãåßáò. Ëïéðüí, äÞìáñ÷å, äῶóå âÜóç!
ÃéÜ íÜ öýãåé ôü êáêü, ἄìðñá êáôÜìðñá, ἀðü ôÞí ðüëç ðñÝðåé íÜ ãßíïõí
ìÝ ἀðüëõôç ἀêñßâåéá ïἱ êÜôùèé ἐíÝñãåéåò: Ðáßñíåéò ôüí ἐí ἐíåñãåßᾳ
ðñùèõðïõñãü ôῆò Âñåôáíßáò êáß ôüí äÝíåéò îåâñÜêùôï ðÜíù óôüí
âñÜ÷ï. ÖùíÜæåéò ἔðåéôá ἕíáí Ἰñáêéíü, ἕíáí Êýðñéï êáß ἕíáí Ἰñëáíäü íÜ
ôïῦ äþóïõí ôüóåò êáìôóéêéÝò, ὅóá ÷ñüíéá âáóáíßæåé ôßò ðáôñßäåò ôïõò
ôü ἐìðÜéñ. ÃéÜ êáëýôåñá ἀðïôåëÝóìáôá, ãéÜ íἄóáé óßãïõñïò äçëáäÞ ãéÜ
ôü îüñêé, ìðïñåῖò íÜ öùíÜîåéò êáß ôüí ÌïõãêÜìðå ἀðü ôÞ ÆéìðÜìðïõå,
ðïý ἀðïäåäåéãìÝíá ãíùñßæåé ôß ἀêñéâῶò ÷ñåéÜæåôáé ὁ ἐããëÝæïò... ÌåôÜ
ôüí ôáÀæåéò - ôüí Ìðëáßñ, íôÝ - ôõðéêÞ ἐããëÝæéêç êïõæßíá, ìÝ÷ñé óêáóìïῦ.
Áὐôü êáôáëáâáßíïõìå ὅôé åἶíáé ðïëý âÜñâáñï ἀëëÜ ôß íÜ ãßíåé, ἔôóé
åἶíáé ôü îüñêé: ÐñÝðåé íÜ ôüí ìðïõêþóåôå óÝöåñíôò ðÜé, ìßíóô ðÜé, ìðßö
ãïõßä êñÜìðåñéò óþò, óôïýëò ìÝ íåñüâñáóôá ëá÷áíéêÜ êáß ôÜ ἄëëá
ἀðáõãÜóìáôá ôῆò ðåñéþíõìçò ἀããëéêῆò ãåõóéãíùóßáò. Óôü ôÝëïò ôïῦ
äÝíåôå ôÜ ÷Ýñéá ìÝ ôü ἐðßóçìï óôñßíãê ôïῦ ðñþôïõ ôῇ ôÜîåé ὑðïõñãïῦ
êáß ôüí êñåìᾶôå óôü êïíôéíüôåñï äÝíôñï ἀðü ôßò æáñôéÝñåò ôïῦ ÐñïÝäñïõ
ôïῦ äçìïôéêïῦ óáò óõìâïõëßïõ (ἄí -äÝí îÝñåéò ôß ãßíåôáé êáììéÜ öïñÜ ôý÷åé êé ὁ ôåëåõôáῖïò åἶíáé ὁìïöïâéêüò êáß äÝí äéáèÝôåé ôÝôïéï ἀîåóïõÜñ,
ἀðåõèýíåóáé óôüí ἀíôéðñüåäñï ἤ óôüí ðëåéïøçöïýíôá óýìâïõëï). ÌåôÜ
ἀð’ áὐôÜ ἡ êáôÜñá ôïῦ âñÜ÷ïõ èÜ ἔ÷åé êáôáôñïðùèåῖ. (Ἔ, êé ἄí ἀêüìç äÝí
óõìâåῖ êÜôé ôÝôïéï, óõãíþìç, ëÜèïò. ÄïêéìÜóôå ôÜ ἴäéá ìÝ ôüí ÊÜñïëï, äÝí
ἔ÷åôå êáß ôßðïôá íÜ ÷Üóåôå...)
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Ἡ ὥρα τοῦ Λιβάνου;
Ὁ κ. Φάντι Ἀγκά, σύµβουλος σέ θέµατα ἐξωτερικῆς
πολιτικῆς τοῦ Λιβανέζου Προέδρου Ἐµίλ Λαχούντ
παραχώρησε µία πολύ ἐνδιαφέρουσα συνέντευξη
στό αἱρετικό ἀµερικανικό περιοδικό Counterpunch,
µέ ἀφορµή τή δολοφονία τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ
Ραφίκ Χαρίρι. ∆ιαλέξαµε τά σηµαντικότερα σηµεῖα
της:
...- Αὐτό πού συνεχῶς ἀκούγεται ἀπό τόν Μπούς
καί τόν Τῦπο στίς ΗΠΑ εἶναι πώς ἡ Συρία πρέπει νά
φύγει ἀπό τόν Λίβανο. Γιατί ὑπάρχουν 14.000 συριακά
στρατεύματα στή χώρα καί τί πιστεύουν οἱ διάφορες
κοινότητές της γιά τήν παρουσία αὐτή;
- Τά ἐναποµείναντα στρατεύµατα (ἀπό τίς 45.000)
εἶναι τµῆµα τῆς εἰρηνευτικῆς δύναµης πού µπῆκε στόν
Λίβανο ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΙΒAΝΙΚΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ καί τερµάτισε τόν Ἐµφύλιο. Σταδικά
ἀποσύρονται ἤδη ἀπό τό 1990 µετά ἀπό συµφωνία τῶν
Λιβανέζικων καί Συριακῶν Ἀρχῶν, σύµφωνα µέ τίς
ἀνάγκες τῶν δύο χωρῶν. Μία θορυβώδης µειονότητα
πάντα ἀντετίθετο στήν παρουσία τῶν συριακῶν
δυνάµεων (τή στιγµή πού τµήµατα τοῦ Λιβάνου ἦταν
ὑπό ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΚΑΤΟΧΗ). Σήµερα ἡ µειονότητα
αὐτή εἶδε τίς τάξεις της νά ἐνισχύονται µέ κάποιους
τυχοδιῶκτες πού µέχρι χθές ἀπολάµβαναν τά ἐλέη
τῆς Συρίας. Βλέπουν τά βαγόνια περικυκλωµένα κι
ἐλπίζουν νά ζήσουν µιά µέρα ἀκόµη. Συντάχθηκαν
µέ τούς εἰλικρινεῖς «προσκόπους», καπηλευόµενοι
τή θλίψη καί τίς ἔγνοιες τους. Ἀπό τήν πρώτη µέρα
τῆς προεδρίας του ὁ Ἄσσαντ ἦταν ἀφοσιωµένος
στήν ἀπόσυρση τῶν στρατευµάτων καί εἴδαµε µία
σειρά τέτοιων ἀποσύρσεων. Ἡ τελευταία ἀπόσυρση
συζητεῖται ἀλλά ὁ χρόνος της θά ἀποφασιστεῖ ἀπό τίς
ἡγεσίες στή Βηρυττό καί στή ∆αµασκό.
- Γιατί πιστεύετε ὅτι ἡ Γαλλία πού ἀντιτάχθηκε στήν
ἀμερικανική εἰσβολή στό Ἰράκ τώρα συντάχθηκε μέ
τίς ΗΠΑ ἀπαιτώντας τήν ἀπόσυρση τῆς Συρίας;
-Γιά τή Γαλλία ἦταν προφανῶς µία εὐκαιρία νά
χειριστεῖ τήν κρίση µέ τίς ΗΠΑ, ἀνακτώντας κάποια
ἀπό τή χαµένη αἴγλη τῆς παρουσίας της στή Μέση
Ἀνατολή. Οἱ ΗΠΑ ἀπό τήν ἄλλη κέρδισαν πολύτιµη
ὑποστήριξη ὅταν µόλις χθές ὁ ΟΗΕ κήρυξε τόν πόλεµο
στό Ἰράκ «παράνοµο» καί ἡ Γαλλία ἦταν ἐπικεφαλῆς
τῆς παγκόσµιας ἀντίθεσης στήν ἀµερικάνικη
περιπέτεια στό Ἰράκ. Ὅµως ἄν κάνουµε τόν δικηγόρο
τοῦ διαβόλου, πρέπει νά θυµηθοῦµε πώς στό καλάθι
µέ τά ἄπλυτα τῆς Γαλλίας ὑπάρχει µόνον ὁ Λίβανος, σ’
ἀντίθεση µέ κεῖνο τῶν ΗΠΑ.
- Φαίνεται πώς οἱ ΗΠΑ ψάχνουν ἀφορμή γιά «καθεστωτική ἀλλαγή» στή Δαμασκό καί ἡ παρουσία τῶν
συριακῶν στρατευμάτων στόν Λίβανο εἶναι ἁπλῶς μιά
τέτοια ἀφορμή. Τί πιστεύετε;
- Λυπᾶµαι πού συµφωνῶ ἀλλά ἡ ἀνεξήγητη καί
αὐξανόµενη ἐχθρότητα ἔναντι τῆς Συρίας ὁδηγεῖ
πολλούς νά πιστέψουν πώς ἡ ἀπόφαση ἔχει ληφθεῖ
στήν ἀµερικανική Κυβέρνηση. Εἶναι οἱ ΗΠΑ πού
ἀνέστειλαν τήν συνεργασία σέ ζητήµατα ἀσφαλείας,
ἀκόµα καί ἐνάντια σέ συµβουλές ἀµερικανῶν
γαλονάδων, προτιµώντας νά ἀνεβάσουν τούς τόνους
µέ τή Χεζµπολά καί νά ἐκτελέσουν τήν προσταγή τοῦ
Ἰσραήλ. Θυµᾶµαι δύο µόλις χρόνια πρίν τόν πρόεδρο
Σιράκ (στό Κοινοβούλιο τοῦ Λιβάνου) νά ἐγκωµιάζει
τήν συριακή παρουσία ὡς πολύ θετικό στοιχεῖο καί νά
λέει πώς ἡ ἀπόσυρση θἄρθει µόνον ὅταν µιά περιεκτική
συνθήκη εἰρήνης ἐπιτευχθεῖ στήν περιοχή.
- Γίνανε κάποιες μεγάλες διαδηλώσεις στόν Λίβανο,
ἀναλυτικά παρουσιασμένες στόν ἀμερικανικό Τῦπο,
πού ἀπαιτοῦσαν τήν συριακή ἀπόσυρση καί νέα
Κυβέρνηση. Ξέρουμε ὅτι ἀμερικάνικες ΜΚΟ καί ἄλλοι
ἦταν βαθειά μπλεγμένοι μέ ὅσα παρουσιάστηκαν
ὡς «δημοκρατικές» ἐξεγέρσεις στή Γεωργία, στήν
Οὐκρανία κι ἀλλοῦ. Βλέπετε κάποιο ξένο χέρι στίς
διαδηλώσεις αὐτές;
- Ὅλα αὐτά δέν µᾶς εἶναι ἄγνωστα. Ἀκοῦστε. Μέχρι
σήµερα ὁ Λίβανος παραµένει χώρα ὅπου οἱ ἐλευθερίες
καί τά δικαιώµατα εἶναι πολύ περισσότερα ἀπό
κάθε χώρα στή Μέση Ἀνατολή, καί τοῦ Ἰσραήλ
συµπεριλαµβανοµένου. Ὅροι ὅπως ἀνοιχτή οἰκονοµία,
ἐνίσχυση τῶν γυναικῶν, ἐλευθερία τοῦ Τύπου κτλ
εἶναι ἅλµατα γιά ἄλλες ἀραβικές χῶρες ὅπου οἱ
διακοσµητικές µεταρρυθµίσεις εἶναι ἀφορµές ἐπαίνων
ἀπό τήν Οὐάσινγκτον. Ἕνα εἶναι τό συµπέρασµα:
Ἡ καθηµερινή παρενόχληση εἶναι πέρα ἀπό τήν
συριακή παρουσία καί τίς πολιτικές µας ἐλευθερίες. Τά
ἀνοµολόγητα κίνητρα εἶναι πού µᾶς ἐνοχλοῦν...
- Γιατί καλοδεχθήκατε τούς Σύριους;
- Τήν παρέµβαση τῆς Συρίας τό 1976 τήν εἶχαν
καλοδεχθεῖ ὅλες οἱ δυνάµεις τῆς περιοχῆς µά
καί διεθνῶς. Ἦταν µία ἀραβική καί ἀµερικανική
άναγνώριση τῶν στρατηγικῶν συµφερόντων της ὅπως
ἡ ἴδια τά ἀντιλαµβάνεται κι ἀργότερα µία ἀποδοχή
τοῦ ρόλου της στήν ἀσφάλεια ἑνός συνεκτικοῦ καί
εἰρηνικοῦ Λιβάνου. Οἱ Σύριοι προσπάθησαν σκληρά, καί
µᾶλλον πέτυχαν, νά σταθεροποιήσουν τήν διαιρεµένη

χώρα ἐµποδίζοντας τήν ἀπειλούµενη συντριβή τῶν
ἀποκαλούµενων Χριστιανικῶν δυνάµεων. Ἡ διατήρηση
τῆς ἰσορροπίας παραµένει κορυφαία προτεραιότητα
γιά τή Συρία στόν Λίβανο. Ὅµως κάποιοι λίγοι
τυχοδιῶκτες πιστεύουν ὅτι ἕνα ἀµερικανικό τσουνάµι
σαρώνει τήν περιοχή µέ νεοσυντηρητική -ἀντισυριακή
προκατάληψη καί βλέπουν σ’ αὐτό µιά εὐκαιρία νά
γυρίσουν τό ρολόι πίσω.
- Πεῖτε μας γιά τήν ἰσραηλινή ἀνάμιξη καί γιά τίς
σχέσεις σας μέ τόν νότιο γείτονά σας.
- Τό Ἰσραήλ ἀνέκαθεν ἐξαπέλυε δολοφονικές,
ἀπρόκλητες ἐπιθέσεις κατά τοῦ Λιβάνου, µέ κορύφωση
τήν εἰσβολή τοῦ 1982. Πρέπει νά θυµᾶστε ὅτι ὁ Λίβανος
«φιλοξενεῖ» ἀκόµη πάνω ἀπό 350.000 Παλαιστίνιους
πρόσφυγες πού προσθέτουν ἐπιπλέον δάκρυα στήν
κοινωνία. Οἱ τρέχουσες σχέσεις µας µέ τό Ἰσραήλ
εἶναι αὐτές µεταξύ ἐπιτιθέµενου καί ἀµυνόµενου. Τό
Ἰσραήλ ΑΚΟΜΗ κατέχει τίς περιοχές τοῦ Λιβάνου
στά Κτήµατα Σίµπα, ἀκόµη ἐκτελεῖ κάθε εἴδους
ἐπιδροµές στά Λιβανέζικα ἐδάφη, ἐνῷ οἱ µυστικές του
ὑπηρεσίες ἐργάζονται σκληρά γιά τήν ὑπονόµευση τῆς
σταθερότητάς µας.
-Ἡ Χεζμπολά χαρακτηρίστηκε στίς ΗΠΑ ὀργάνωση
«τρομοκρατική», συνδεόμενη ἔτσι μέ τήν Ἀλ Κάιντα.
Πῶς θά τήν περιγράφατε σέ Ἀμερικανούς πού δέν
ξέρουν πολλά γιά τή Μέση Ἀνατολή;

Πάνω: 650.000 Λιβανέζοι διαδήλωσαν κατά τῶν ΗΠΑ
µά κ α ν έ ν α κανάλι δέν ἔδειξε πανοραµικό πλάνο.
Κάτω, ἡ «ἐπανάσταση τῶν Γκούτσι»: Στήν ἀντίπαλη
διαδήλωση ἡ κυρία µέ τήν ...οἰκιακή της βοηθό!

- Οἱ δισταγµοί τῶν ΗΠΑ µέ τή Χεζµπολά εἶναι καθαρά
προϊόν προκατάληψης. Πρόκειται γιά πολιτικό κόµµα
µέ τήν µέγιστη ὑποστήριξη, κοµµάτι τῆς πολιτικῆς
µας ζωῆς. Χαρακτηρίζοντάς της «τροµοκρατική»,
χαρακτηρίζονται «ὑποστηρικτές τῆς τροµοκρατίας»
πάνω ἀπό 1,8 ἑκ. Λιβανέζοι. Ἡ Χεζµπολά κατάφερε
ὅ,τι δέν προσπάθησαν ὅλα τά ἄλλα κόµµατα. Ἀπέφυγε
νά µπεῖ στόν καβγά τῶν πολιτικῶν κοµµάτων καί, ΤΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ, ὁδήγησε στήν πρώτη ἰσραηλινή
ἀπόσυρση ἀπό κατεχόµενα ἀραβικά ἐδάφη κάτω ἀπό
βία. Αὐτό, καί τό γεγονός ὅτι ἡ Χεζµπολά ἔγινε ἔµβληµα
τῆς «κουλτούρας τῆς Ἀντίστασης» στή Μέση Ἀνατολή,
δέν θά τῆς συγχωρηθεῖ ποτέ.
- Πιστεύετε ὅτι τό νεοσυντηρητικό σχέδιο (Γούλφοβιτς,
κτλ) εἶναι ἡ ἀλλαγή τῶν κυβερνήσεων σέ Ἀφγανιστάν,
Ἰράκ, Συρία, Ἰράν, Λίβανο, Σαουδική Ἀραβία;
- Συµπτωµατικά ἕνας ἀπό τούς ἡγέτες τῆς ἀποκαλούµενης Ἀντιπολίτευσης, ὁ Οὐαλίντ Τζουµπλάτ, δέν
πάει καιρός πού ἦταν πολύ καυστικός γιά τόν κ.
Γούλφοβιτς. Μέ τό ἄγγιγµα τοῦ µαγικοῦ ραβδιοῦ ὁ
κ. Τζουµπλάτ, πού παραµένει persona non grata στίς
ΗΠΑ, ἔγινε τό πουλέν τῆς Οὐάσινγκτον. Οἱ θεοί τοῦ
νεοσυντηρητισµοῦ κινοῦνται µυστηριωδῶς. Ὅµως
σοβαρά, δέν χρειάζεται πολύ ψάξιµο γιά τή σκέψη
τῶν γερακιῶν στίς ΗΠΑ. Ἡ «Νέα Στρατηγική γιά τήν
Ἀσφάλεια τῆς Αὐτοκρατορίας» διαλύει κάθε ἀµφιβολία
γιά τήν καθοδήγηση τῆς σηµερινῆς ἀµερικανικῆς
ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ἀπό κείνους πού ἐπιζητοῦν τή
«λύση» τῶν «προβληµάτων» τοῦ Ἰσραήλ. Βασικά
αὐτό θά ἐπιτευχθεῖ «πισωγυρίζοντας καί ἀποσταθεροποιώντας» τούς ἀπειλητικούς γείτονες τοῦ Ἰσραήλ.
Μετά τό Ἰράκ προοιωνίζονται τά βήµατα ἔναντι τῆς
Συρίας καί τοῦ Λιβάνου ὅταν καλεῖ τό Ἰσραήλ νά
ἁρπάξει τήν «στρατηγική πρωτοβουλία στά σύνορά
του, ἐµπλέκοντας τή Συρία, τήν Χεζµπολά καί τό
Ἰράν». Μέ τήν ἀµερικανική παρουσία στά συροϊρακινά
σύνορα, τό Ἰσραήλ ἐλπίζει πώς τό ἀµερικανικό αἷµα
καί χρῆµα θά τά καταφέρει. Θυµᾶµαι ἕναν µεγάλο
Ἀµερικανό δηµοσιογράφο καί πατριώτη πού µοῦ ἔλεγε
πώς ὅταν τά ἀµερικανικά στρατεύµατα µπῆκαν στή
Βαγδάτη, ὁ Ἰσραηλινός ΥΠΕΞ τόν κάλεσε νά τοῦ πεῖ
πώς «πράγµατι εἶναι µία µέρα δόξας γιά τό Ἰσραήλ,
ἀφοῦ ἡ Ἀµερική εἶναι ΚΙ ΑΥΤΗ στά ἀνατολικά του».
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Β ουλγ ά ρ ικ η ἡ « Γῆ το ῦ Ὀρ φέ α » !
Μέ τό παρόν οὐσιαστικά συνεχίζουµε τό πρό
15νθηµέρου ἄρθρο µας γιά τήν ἑλληνικότητα
τῶν ἀρχαίων Θρακῶν, µέ ἀφορµή τό εὕρηµα
(µέ τήν ἐπιγραφή «...σκεῦος Σεύθη βάρους...»)
τοῦ Βούλγαρου ἀρχαιολόγου Γκεόργκι Κίτοβ
στόν τάφο τοῦ βασιλιᾶ Σεύθη ΙΙΙ. Καί τό
συνεχίζουµε γιατί ἡ ἐπικαιρότητα ὁλοένα
ἀνακαλεῖ τίς ἐκκρεµότητές µας µέ τήν Ἱστορία
τῆς ἀρχαίας Θράκης.
Ἄν ὡς κοινωνία καί ὡς κράτος διαθέταµε µία
ἐλάχιστη σοβαρότητα, τά ἀποτελέσµατα τῶν
ἀνασκαφῶν τοῦ Κίτοβ θά ἦταν πρῶτο θέµα,
τόσο στή Θράκη, ὅσο καί πανελλαδικά. Μόλις
τόν περασµένο Νοέµβριο ὁ Κίτοβ µιλοῦσε γιά
τήν ἀναπάντεχη ὁµοιότητα πού ἀπεκάλυψε ὁ
τεράστιος τρίχωρος τάφος µεταξύ τῆς τοπικῆς
ἀρχιτεκτονικῆς καί ἐκείνης τῆς προϊστορικῆς
Ἑλλάδας. Ὅσο γιά τά εὑρήµατα ἐντός τῶν
τάφων, τόσο κοινά γιά παλαιότερες ἐποχές τῆς
νότιας Ἑλλάδας, τό ἕνα τό ἀπέδωσε «πιθανῶς
στόν Ἕλληνα γλύπτη Λύσιππο»*.
∆υστυχῶς στή Βουλγαρία δέν ἔχουν ὅλοι οἱ
ἀρχαιολόγοι τήν ἐπάρκεια καί τήν φιλαλήθεια
πού χρειάζεται ἡ ἐπιστήµη. Ἔτσι, πέρα ἀπό
τόν σοβαρό καί µετριοπαθή Κίτοβ, ὑπάρχουν
καί ἄλλοι πού, ἐξυπηρετώντας νεότευκτους
ἐθνικούς µύθους, ἐπιδιώκουν νά βροῦν στούς
ἀρχαίους Θρᾶκες τούς πρώτους Βουλγάρους.
Καί ἕνα τέτοιο παράδειγµα δείχνει νά εἶναι
ὁ Νικολάι Ὀφτσάρωφ, πού τό ὄνοµά του
συνδέθηκε µέ τό «Μαντεῖο τοῦ ∆ιονύσου» στό
Περπερικό (κοντά στό σηµερινό Κίρτζαλι).
Ὁ κύριος αὐτός πρό ἡµερῶν δήλωνε σέ
βουλγαρικά καί ξένα ΜΜΕ ὅτι «ὁ Ὀρφέας ἔζησε
στή Βουλγαρία καί αὐτά πού λένε οἱ Ἕλληνες
ὅτι ἦταν Ἕλληνας, εἶναι λόγῳ τοῦ ἐθνικισµοῦ
τους»! Τό περασµένο καλοκαίρι ὁ κυρ - Νῖκος
εἶχε σκάψει στό Τατούλ τῆς νότιας Βουλγαρίας
αὐτό πού προσδιόρισε ὁ ἴδιος ὡς «τάφο τοῦ
Ὀρφέα» («διαψεύδοντας» τόν Παυσανία καί
ὅλους τούς ἀρχαίους πού προσδιόριζαν τή
θέση τοῦ τάφου µεταξύ Ὀλύµπου καί ∆ίου) καί
πυροδότησε µέ τίς «ἑρµηνεῖες» του ὁλόκληρη
σειρά µυθευµάτων.
Κατ’ ἀρχήν πρέπει νά ποῦµε ὅτι οἱ Ἕλληνες

∆ΕΝ ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ Ὀρφέας ἦταν Ἕλληνας,
καθώς δέν εἶναι εὔκολο νά µιλάει κανείς γιά
ἑλληνικότητα σέ κεῖνες τίς ἐποχές καί µάλιστα
γιά πρόσωπα ...µυθικά. Ἀλλά νά φτάνουν
κάποιοι, σάν τήν Ντόνκα Σοκόλοβα τῶν
Βουλγαρικῶν Πρακτορείων Ταξιδίων (ΒΑΤΑ),
στό σηµεῖο νά µιλᾶνε γιά «διαστρέβλωση τῆς
Ἱστορίας» ἀπό τήν Περιφέρεια ΑΜ-Θ καί τή
Νοµαρχία Ἕβρου ἐπειδή ἀποκαλοῦν τόν τόπο
µας «γῆ τοῦ Ὀρφέα», ἔ, πάει πολύ! Ντάξει, δεῖ
τουριστικοῦ συναλλάγµατος, ἀλλά... Καί νά
µετά οἱ ἀγγλοφυλλάδες σάν τήν UK Telegraph
νά γράφουν γιά τόν «ἑλληνικό µῦθο» τοῦ
Ὀρφέα καί τῆς Εὐρυδίκης (ναί, σέ εἰσαγωγικά!)
πού τόν διεκδικοῦν δυό ἔθνη! Μήπως µποροῦν
νά µᾶς ποῦν καί τί σηµαίνει στά ...ἀρχαῖα
Βουλγαρικά τό ὄνοµα Εὐρυδίκη;

Ὀρφέωφ καί Εὐριδίκιεβα. Ἀριστερά ὁ Ἑρµῆσεφ

Τά γράφαµε καί πρίν χρόνια: Ἄν δέν
εἴµαστε σέ θέση νά ὑπερασπιστοῦµε τήν
ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας (µετά τόν
Μανώλη Ἀνδρόνικο καί τίς µύριες µαρτυρίες),
πῶς θά τά βγάζαµε πέρα ἄν προέκυπτε κάτι
ἀνάλογο µέ τή Θράκη; Ἡ ἀπάντηση εἶναι
δυστυχῶς προφανής.
* Ἀκόµα καί ὅσα ἡ ἀρχαιολογική σκαπάνη τῶν
γειτόνων µᾶς προσφέρει στό πιάτο, οὔτε αὐτἀ
µποροῦµε νά ἀξιοποιήσουµε!!!

Μιχάλης Χαραλαµπίδης:

Πόλεων, τόπου καί ὑπαίθρου παιδεία
Γιά µιά πολυκεντρική πόλη πόλεων καί χωριῶν

Σέ συνδιοργάνωση τῶν
Δήµων Μαρωνείας καί
Σαπῶν, ὁ κοινωνιολόγος,
συγγραφέας καί πολιτικός
Μιχάλης Χαραλαµπίδης,
τό Σάββατο, 26 Μαρτίου
στή Μαρώνεια θά µιλήσει
µέ τό ἀνωτέρω θέµα σέ
σχέση µέ τή Θράκη καί
θά παρουσιάσει
ταυτόχρονα τά βιβλία
του «Πόλεων καί τόπου
παιδεία» καί «Ἀγροφιλία»

ΣΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η: ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕΙΣ
Τὴν ἐξαίρετη ζωγράφο Σύνη Ἀναστασιάδη ἀπὸ
τὴν Ἀλεξανδρούπολη φιλοξενεῖ ἀπὸ τὴν Τρίτη, 22
Μαρτίου ἡ Galerie Zygos (Νίκης 48), στὸ ἱστορικὸ
κέντρο τῆς Ἀθήνας. Ἔχοντας πλέον στὸ ἐνεργητικό
της 39 ἀτοµικὲς ἐκθέσεις στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ
ἐξωτερικό, ἡ Σύνη Ἀναστασιάδη ἐπιστρέφει µέ
τὴν ἕκτη ἀτοµικὴ της ἔκθεση στὴ Galerie Zygos,
γιὰ νὰ µἂς δείξει τρεῖς διαδοχικὲς ἑνότητες τῆς
ζωγραφικῆς της. Πρόκειται γιὰ τὶς ἑνότητες
«Ὕλη Θεία» τοῦ 2003, «Συµπαντική Σκηνή» τοῦ
2004 καὶ τὸν πρόσφατο «Πλανητικὸ Ὀδυσσέα».
«Χαρακτηριστικό τους εἶναι οἱ φίνες διαφάνειες, ὡς
νὰ ἐκπέµπουν ἕνα ἐσωτερικὸ φῶς, ἀνάλογο µέ αὐτὸ
ποὺ ζεσταίνει τὴν ψυχὴ τοῦ θεατῆ, καθὼς γίνεται
κοινωνὸς τοῦ πλούσιου καὶ εὐαίσθητου ἐσωτερικοῦ
κόσµου καὶ τῶν εἰκαστικῶν ἀλλὰ καὶ πνευµατικῶν
ἀναζητήσεων τῆς Σύνης» (Ἴων Φραντζεσκάκης).
Ἡ ἔκθεση θὰ διαρκέσει µέχρι τὸ Σάββατο 16
Ἀπριλίου (τηλ. ἐπικοινωνίας: 210 3317 902)

Ó÷üëéá

ðôåñüåíôá

Τό «βραβεῖο ἠλεκτρονικοῦ Τύπου κατά τοῦ ρατσισµοῦ καί τῆς ξενοφοβίας»
πού κέρδισε ἡ δηµοσιογράφος τῆς ΕΡΑ Κοµοτηνῆς Μαρία Νικολάου,
βραβεῖο πού ἀπονέµουν τό Μακεδονικό καί τό Ἀθηναϊκό Πρακτορεῖο
Εἰδήσεων, εἶναι, νοµίζουµε, πέρα ἀπό ἐπιδοκιµασία τῆς σοβαρῆς, συνεποῦς
δουλειᾶς της στήν ἐκποµπή «Ἐµεῖς οἱ ἄλλοι», καί µία βράβευση ὅσων µοχθοῦν
στόν χῶρο αὐτόν καί δέν τόν χρησιµοποιοῦν ὡς ἐργαλεῖο ἀνέλιξης ἤ\καί ἄσκησης
παραεξουσίας. Σέ ἕναν χῶρο, ἀπό τόν ὁποῖο δέν ἔλειψαν τά ψώνια ἤ οἱ λέρες, εἶναι
παρήγορο νά βραβεύονται οἱ φωτεινές περιπτώσεις.
Τήν τριεθνή συµφωνία στό Κρούµοβγκραντ µεταξύ τῶν Ἑλλήνων, Τούρκων
καί Βουλγάρων πολιτῶν οἱ ὁποῖοι ἀντιτίθενται στούς χρυσοθῆρες δέν
µποροῦµε παρά νά τήν χαιρετίσουµε µέ ἐλπίδα. Τελικά δέν εἶναι µόνο στό
ἐσωτερικό τῆς τοπικῆς µας κοινωνίας πού «ὁ χρυσός ἑνώνει» (ἐναντίον
του) ἀνθρώπους µέ διαφορετικές καταβολές καί ἰδεολογίες ἀλλά ἡ ἴδια ἑνότητα
ἐκδηλώνεται (καί διαρκεῖ!) καί µεταξύ τῶν τριῶν γειτόνων λαῶν, ξεπερνώντας
τά σύνορα. Στό ἐσωτερικό µέτωπο τώρα, περιµένουµε τόν Ἰούνιο τήν ἐκδίκαση
τῶν «χρυσῶν» ὑποθέσεων στό Συµβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, ὅπου, καθώς µᾶς
βεβαίωσε καί ὁ ἐκ τῶν πρωτεργατῶν τῆς «Διανοµαρχιακῆς Ἐπιτροπῆς Ροδόπης Ἕβρου κατά τοῦ Χρυσοῦ», Δάνος Σεργκενλίδης, ὑπάρχουν πολλές ἐλπίδες νίκης.
Δύο ἐπισηµάνσεις µονάχα θέλουµε νά προσθέσουµε. Πρῶτον ὅτι ἄν τήν «χρυσή
ἐπένδυση» τήν ἀπορρίπτουν οἱ σαφῶς φτωχότεροί µας κάτοικοι τῆς Περγάµου καί
τοῦ Κρούµοβγκραντ, πῶς εἶναι δυνατόν νά τήν συζητᾶµε ἐµεῖς οἱ «ἀνεπτυγµένοι»;
Εἶναι περισσότερο ἐπείγοντα τά οἰκονοµικά προβλήµατά µας ἀπό ἐκείνων; Καί,
δεύτερον, µία ἐρώτηση πρός τήν κοινοβουλευτική ἐκπροσώπηση τῆς περιοχῆς µας:
Τέθηκε τό ζήτηµα τῆς ριζικῆς ἀναθεώρησης τοῦ Μεταλλευτικοῦ Κώδικα στήν νέα
Κυβέρνηση; Ζητήθηκε ἡ ἀναβάθµιση τοῦ ρόλου τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης στή
λήψη τῶν σχετικῶν ἀποφάσεων; Ἄν ναί τί ἀπάντηση δόθηκε - κι ἄν ὄχι πρός τί ἡ
καθυστέρηση; Νοµίζουµε ὅτι παρατράβηξε αὐτό τό «φιλικό χτύπηµα» τῆς πλάτης
ὅσων ἀγωνίζονται κατά τῆς περιβαλλοντικῆς καταστροφῆς. Ἤ θά λάβουν θέση καί
πρωτοβουλία ἀνοιχτά οἱ βουλευτές τῶν δύο νοµῶν (Στυλιανίδης, Ἰλχάν, Μανωλιᾶ,
Ντόλιος, Φωτιάδης, Δερµεντζόπουλος, Κελέτσης) ἤ νά κόψουν τοὐλάχιστον τήν
πλάκα µέ τή «συµπαράσταση». Νισάφι.
Τελικά αὐτά τά ἀπίθανα πού µᾶς ἔγραψε πρό µηνός ὁ κ. Ι. Φριζῆς περί
εὐθύνης τοῦ Χριστιανισµοῦ γιά τόν ἀντισηµιτισµό, τό «Ὁλοκαύτωµα» κτλ
δέν ἦταν τόσο µεµονωµένες προσβολές τῆς πατρώας πίστης, ἀλλά εἶναι
κάτι σάν «γραµµή»! Προσέξτε δηλώσεις τοῦ ραββίνου Pinchas Hayman: «Οἱ
Χριστιανοί πρέπει νά διαλέξουν, ἤ θά διατηρήσουν τή σηµερινή πίστη τους καί θἄναι
ἀντισηµίτες ἤ θά συνάψουν σύµπραξη µέ τούς Ἑβραίους. Ὅσο δέχονται ὡς Θεό τόν
Ἰησοῦ θά εἶναι ἀντισηµίτες γιατί αὐτό τούς ὁδηγεῖ στήν πίστη πώς ὅσοι τόν ἀπέρριψαν
ἀπέρριψαν τόν Θεό... Ἔτσι ξεκίνησε ἡ δαιµονοποίηση τῶν Ἑβραίων, εἶναι ἡ ρίζα 1500
χρόνων χριστιανικοῦ ἀντισηµιτισµοῦ πού ὁδήγησαν στό Ὁλοκαύτωµα» (!), δήλωσε στό
Australian Jewish News. Σηµειωτέον ὅτι τό ἄτοµο αὐτό δέν εἶναι κάποιος περιθωριακός
ἀλλά διδάσκει Καινοδιαθηκικές σπουδές καί ἑλληνικά στό Πανεπιστήµιο Μπάρ
Ἰλάν στό Ἰσραήλ, µετέχει δέ τοῦ χριστιανοεβραϊκοῦ διαλόγου, ὅθεν βεβαιώνει ὅτι 5
τοὐλάχιστον «Ἐκκλησίες» στίς ΗΠΑ ἔπαψαν νά πιστεύουν στόν ...Χριστό! Κανένας
ἀπό τούς δικούς µας µετέχοντες στόν διάλογο ἔχει ἄραγε νά µᾶς πεῖ κάτι;
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Ἰλχάν: Συνθηµατολογία, εὔλογες σιωπές καί «πάρε λόγια, πάν’ στό παζάρ’...»
Στίς 5 Μαρτίου ὁ βουλευτής Ροδόπης
Ἰλχάν Ἀχµέτ (Ν∆) ἔκανε µία συγκέντρωση
στό ξενοδοχεῖο Ἀρκαδία τῆς Κοµοτηνῆς,
τήν ὁποία ὀνόµασε συνέντευξη Τύπου.
Ἡ παρουσία, σχετικά µικρή, τῶν
δηµοσιογράφων δέν ἄλλαζε τόν προφανή
προπαγανδιστικό, λαϊκιστικό χαρακτήρα
τῆς µάζωξης. Ὁ Ἰλχάν ἀναφέρθηκε στίς
ἐξελίξεις µέ τήν ἀναµενόµενη ἀπόφαση
τοῦ Ἀρείου Πάγου καί στό πρόσφατο ταξίδι
του στίς ΗΠΑ. Τό πνεῦµα τῆς ὁµιλίας του,
ὅπως ἦταν φυσικό, ἦταν ταυτόσηµο µέ ὅ,τι

ἔχει εἰπωθεῖ µέχρι τώρα ἀπό ὁποιονδήποτε
µειονοτικό παράγοντα ἐπί τοῦ θέµατος:
«Εἴµαστε Τοῦρκοι καί αὐτό δέν µπορεῖ νά
τό ἀλλάξει τό δικαστήριο. Σεβόµαστε τήν
∆ικαιοσύνη ἀλλά καί οἱ δικαστές εἶναι
ἄνθρωποι καί κάνουν καί λάθη. Ἡ ὑπόθεση
αὐτή πρέπει νά κλείσει καί νά πᾶµε σέ
σοβαρότερα θέµατα. Στήν Εὐρώπη καί στήν
Ἀµερική κανένας δέν σέ ρωτάει τί εἶσαι. ∆έν
µπορεῖ σήµερα νά ἀµφισβητεῖται τό δικαίωµα
τοῦ συνεταιρίζεσθαι καί τῆς ἔκφρασης
σέ συλλογικό ἐπίπεδο τῆς ἐθνοτικῆς µας
καταγωγῆς. Τί θά πεῖ «πολυπολιτισµός»;
Θά πεῖ τουρκική καταγωγή, γλῶσσα καί
θρησκεία, αὐτό. (Σ.Σ.: Καί µόνον!!!) Στό
Εὐρωπαϊκό ∆ικαστήριο κατά 90% θά
δικαιωθοῦµε. Εἴτε κερδίσουµε εἴτε χάσουµε
τό δικαστήριο, ἐµεῖς πάλι θά τήν βάλουµε
τήν ταµπέλα τῆς Τουρκικῆς Ἕνωσης Ξάνθης.
∆έν µπορεῖ νά πληρώνουµε ἀκόµα τό 1974
τῆς Κύπρου ἐµεῖς. Ἀπό τό κόµµα µου ἔχω

ἀπόλυτη ἐλευθερία κινήσεων. Κατέθεσα
200.000 µουσουλµάνοι καί δέν ὑπάρχει
πρόταση γιά τή µειονοτική ἐκπαίδευση
οὔτε ἕνα τζαµί, οὔτε ἕνα νεκροταφεῖο γιά
καί τήν ἀναστήλωση τῶν µουσουλµανικῶν
τούς ἀνθρώπους αὐτούς; (Σ.Σ:;;!!!)
µνηµείων. ∆έν φτάνει νά ξαναχτίζονται οἱ
- Μιλήσατε γιά τήν Κύπρο καί εἴπατε
θρησκευτικοί χῶροι πού καταστρέφονται,
πώς τό 1974 εἶναι «ἱστορία». Θυμίζω ὅτι
πρέπει νά συλλαµβάνονται καί οἱ δράστες,
δέν εἶναι ἁπλῶς ἱστορία γιατί ἡ τουρκική
κάτι πού ποτέ δέν ἔχει γίνει...»
Κατοχή στό νησί συνεχίζεται.
Στό τέλος δέχθηκε ἐρωτήσεις ἀπό - Μιλώντας γιά ἱστορία ἐννοῶ πώς πρέπει
ἐκπροσώπους τοῦ ἑλληνόφωνου καί νά βγάζουµε τά σωστά συµπεράσµατα ἀπό
τοῦ τουρκόφωνου Τύπου ἀλλά καί ἀπό
ὅσα ἔχουν συµβεῖ στό παρελθόν. (Σ.Σ. ;;)
τό κοινό. Στό σηµεῖο λοιπόν ἐκεῖνο
- Τό γεγονός ὅτι κανένας πολιτικός τῆς
εἴπαµε καί µεῖς νά ρωτήσουµε µερικά μειονότητας δέν ἔχει καταδικάσει ποτέ τήν
Êáèþò åἶíáé ðéÜ êïéíüò ôüðïò ὁ êáèïñéóôéêüò
πράγµατα, ὄχι βέβαια γιατί ἀναµέναµε εἰσβολή καί Κατοχή στήν Κύπρο, νομίζετε
ðáéäáãùãéêüò ñüëïò ôῆò ìéêñῆò ὀèüíçò óôßò
κάποιαν ἱκανοποιητική ἀπάντηση ἀλλά
ὅτι ἀποτελεῖ ἕναν ἱκανό λόγο ἐπιφύλαξης
ëáúêÝò ìᾶæåò, óõóôÞíïõìå óÝ ὅðïéïí èÝëåé
περισσότερο γιά νά ἀκούσει µερικές
ἀπέναντι στήν μειονότητα;
íÜ êáôáëÜâåé êÜôé ðáñáðÜíù ãéÜ ôü óýíïéêï
ἀλήθειες καί ὁ ὅποιος ἀνήξερος ἐκεῖ µέσα.
-................
óôïé÷åῖï ìáò íÜ ñßîåé ìéÜ ìáôéÜ óôÞí ôçëåïðôéêÞ,
Παραθέτουµε χωριστά τίς ἐρωτήσεις πού
-Εἴπατε γιά τζαμιά κι ἀσύλληπτους
äïñõöïñéêÞ ôïõ ôñïöÞ. ÄÝí ἰó÷õñéæüìáóôå,
ὑποβάλαµε καί τίς «ᾶπαντήσεις» πού
ἐμπρηστές. Σᾶς θυμίζω ὅτι τό 1999 πού
öõóéêÜ, ὅôé ἡ ἀèçíáúêÞ óêùñïðáñáãùãÞ
λάβαµε συνολικά ἀπό τόν κ. βουλευτή:
κάηκε τό τζαμί τῆς Γλαύκης ὁ δράστης
ὑðåñÝ÷åé ...ðïéïôéêÜ ἀëëÜ ὅôé ðñüêåéôáé ãéÜ
-Κύριε Ἰλχάν ἀναφερθήκατε στήν
συνελήφθη. Καταγόταν ἀπό τό χωριό καί
ÁËËÏ ÐÑÁÃÌÁ. ÊÜèå ÐÝìðôç âñÜäõ óôßò 9:00,
κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στίς ΗΠΑ καί
λεγόταν Ἀζίζ.
ãéÜ ðáñÜäåéãìá, ôü ôïýñêéêï êáíÜëé Show tv
στήν Εὐρώπη σέ ζητήματα ἀνθρωπίνων
- ...............
δικαιωμάτων. Ξέρετε μήπως πόσες
Αὐτά πάνω κάτω διηµήφθησαν µεταξύ
ðñïâÜëåé ôÞí äçìïöéëÞ óåéñÜ KURLTAR VADISI
χιλιάδες μουσουλμάνοι κρατοῦνται στίς
ἡµῶν καί τοῦ κ. Ἰλχάν Ἀχµέτ. Πολύ
(«Ἡ ÊïéëÜäá ôῶí Ëýêùí»). Ἕíá ðáíüñáìá ἔñãùí
ΗΠΑ, χωρίς κἄν νά τούς ἔχει ἀπαγγελθεῖ
περισσότερα θά µπορούσαµε νά ποῦµε,
êáß ἡìåñῶí ôïῦ ðáñáêñÜôïõò óôÞ ãåßôïíá,
κατηγορία, ὡς ὕποπτοι «τρομοκρατίας»;
ὅµως δέν θέλαµε νά µονοπωλήσουµε τόν
ὁñìþìåíï ἀðü ôÞí ðñáãìáôéêüôçôá (ðáñïõóéÜæåé
- Κοιτάξτε, σέ ὅλες τίς θρησκεῖες ὑπάρχουν λόγο οὔτε νά κάνουµε τούς ξύπνιους. Τά
ôÞ äñÜóç öïíéÜäùí óÜí ôüí Ãåóßë êáß ôüí Ôóáôëß),
προβλήµατα. Τώρα ἄν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι
συµπεράσµατα τοῦ ἀνωτέρω διαλόγου ἄς
ðïý ôåëåõôáßùò öéëïîÝíçóå ὡò ...ãêÝóô óôÜñ êáß
εἶναι τροµοκράτες ἤ ὄχι δέν µπορῶ
τά βγάλει καθένας µόνος του.
ôüí ÍôåíêôÜò! ÌåôÜ ἀðïñïῦìå êáß ãéÜ êÜðïéåò
νά τό πῶ ἐγώ, θά τό κρίνει τό Στέητ
Κ.Κ.
íïïôñïðßåò ἤ óõìðåñéöïñÝò...
Ντηπάρτµεντ (Σ.Σ:!!!), δέν θά µιλήσω γιά
τήν Ἀµερική.
-Στήν Εὐρώπη πού
ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΕΡΑ! θυµόµαστε τίς µόδες τῆς ἐποχῆς. Τά καλά καί
συµφέροντα τοῖς πατρώνοις ἡµῶν...
ἀναφέρατε, ὅταν ἕνας
Τό χειρότερο ὅµως εἶναι ἄλλο. Τό θράσος πού
Ἡ νέα πρόκληση τοῦ βουλευτῆ µας ἦταν
Μαροκινός σκότωσε
χτυπάει κόκκινο µέσα στό κείµενο, καθώς
ἔγγραφη: Μέ ἐπερώτηση στή Βουλή ζητᾶ ἀπό
τόν σκηνοθέτη Βάν
γράφει
ἐπί λέξει ὅτι «ἡ µητρική γλῶσσα τῶν
τούς
ἁρµόδιους
ὑπουργούς
νά
πληροφορηθεῖ
Γκόγκ, κάηκαν ὡς
παιδιῶν
τῆς
µειονότητας εἶναι ἡ τουρκική», καί
τί
σκοπεύουν
νά
κάνουν
γιά
τά
νηπιαγωγεῖα
ἀντίποινα δεκάδες
µάλιστα πιό κάτω τό ἐξειδικεύει καί γιά τά
τῆς
µειονότητας
πού
στεροῦνται
τοῦ
τζαμιά. Θυμίζω ὅτι κάτι
ὀρεινά χωριά, δηλαδή τά Ποµακοχώρια! Ποιά
ἀπαραίτητου διαπολιτισµικοῦ χαρακτήρα.
τέτοιο ποτέ δέν συνέβη
Ποµάκικη γλῶσσα καί ποιά Ρωµανί, µονάχα
Κι ἐνῷ τό αἴτηµα ἠχεῖ δίκαιο, ὑπάρχουν
σέ μᾶς, οὔτε ἀκόμη καί
τούρκικη ὑπάρχει...
δύο σηµεῖα πού τό ὑπονοµεύουν. Τό πρῶτο
πρό 15ετίας πού ἦταν
Δέν λέω, καλά συνδεδεµένο τόν ἔχει ἡ
εἶναι ἡ τακτική τοῦ κ. Ἰλχάν Ἀχµέτ: Ὅπου
ὀξυμένα τά πάθη.
Κυβέρνηση κι αὐτόν καί τίς τούρκικες πορδές
«µᾶς παίρνει» (π.χ. γιά τά δηµοτικά σχολεῖα)
- Τό ξέρετε ὅτι στό
του. Κάποιοι ὅµως ἔτσι ἀποθρασύνονται καί
ἐπικαλούµαστε λυσσωδῶς τή Συνθήκη τῆς
Βελιγράδι ὑπάρχουν
σέ λίγο θά ἀµφισβητήσουν τήν ὕπαρξη καί
Λωζάνης. Ὅπου ὅµως δέν ὑπάρχει πρόβλεψη
στή Συνθήκη (π.χ. γιά νηπιαγωγεῖα) τότε

Χειραγωγηµένος ρατσισµός
σε ανεκτικό αχυρώνα
(Η τέχνη τού να δηµιουργείς γκέτο
κοπτόµενος για τη δηµοκρατία)
Κάθε άνθρωπος νιώθει την ανάγκη να
προσαρµοστεί στο κοινωνικό περιβάλλον, να
ενσωµατωθεί σ’ αυτό και να γίνει αποδεκτός.
Πρόκειται για ανάγκη κοινωνικοποίησης, για
διάθεση προσέγγισης ατόµων διαφορετικών
και όχι απόρριψης, για τάση γνωριµίας,
συνύπαρξης και ουσιαστικών πολιτιστικών
ανταλλαγών. Η προσέγγιση δεν προεξοφλεί
την αλλοτρίωση, αλλά δηλώνει ανοιχτό µυαλό,
φιλικότητα και ευγνωµοσύνη στον κοινωνικό
περίγυρο για τη µητρική του αγκαλιά.
Η ελληνική κοινωνία, παρά τις ακρότητες
που κατασκευάζουν ορισµένα ΜΜΕ για
λόγους τηλεθέασης, είναι αναµφισβήτητα µια
κοινωνία ανεκτική στη διαφορετικότητα. Ξέρει
να αγκαλιάζει και να αποδέχεται όσους ξένους
πολίτες βρεθούν στο περιβάλλον της και το
ίδιο ισχύει για την ελληνική πολιτεία. Βέβαια,
αν στην κρατική οργάνωση σηµειώνονται
παραβλέψεις, σχετίζονται γενικότερα µε
αδυναµίες που εκδηλώνονται σε κάθε άλλο
τοµέα και όχι µε αρνητική πρόθεση. Το θέµα
από εδώ και πέρα δεν είναι πώς θ’ αγκαλιάσει
η ελληνική κοινωνία και πολιτεία ανθρώπους
µε διαφορετική κουλτούρα απ’ την κρατούσα
στον ελληνικό χώρο, αλλά ποια διάθεση
έχουν οι άνθρωποι µε διαφορετική κουλτούρα
να δοθούν ολόψυχα στην αγκαλιά που
τους ανοίγεται. Οι Έλληνες µετανάστες στο
εξωτερικό ανταποδίδουν συχνά την αγάπη
που τους παρέχεται από τις χώρες υποδοχής
στέλνοντας τα παιδιά τους στα σχολεία των
χωρών αυτών κι επιδιώκοντας, παράλληλα
µε τη διατήρηση της κουλτούρας τους, την
κατανόηση της γλώσσας και κουλτούρας των

ÊïëëçìÝíïé ìÝ ôïýò Ëýêïõò

χωρών φιλοξενίας. Αλβανοί µετανάστες στην
Ελλάδα εκδηλώνουν σε ποσοστά που συνεχώς
αυξάνονται την ίδια τάση, επιδιώκοντας την
εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας.
Η παραπάνω τακτική, που είναι ο κανόνας,
βρίσκει σταθερά την εξαίρεσή της στη
µουσουλµανική µειονότητα της περιοχής
µας. Οτιδήποτε παρέχεται απ’ την ελληνική
πολιτεία στους µουσουλµάνους συµπολίτες
µας αντιµετωπίζεται µε καχυποψία και
εχθρότητα. Μουσουλµάνοι ενήλικες απέχουν
απ’ την παρακολούθηση των εγχώριων µέσων
ενηµέρωσης. Πολλοί απ’ αυτούς, χρυσόψαρα
σε γυάλα, δεν γνωρίζουν ούτε µία ελληνική
λέξη. Τα δορυφορικά «πιάτα» είναι µονίµως
προσανατολισµένα σε τουρκικά κανάλια.
Μουσουλµάνοι µαθητές φοιτούν σε µικρά
ποσοστά σε µη µειονοτικά σχολεία. Ακόµη
κι όσοι φοιτούν αποµακρύνονται απ’ τους
υπόλοιπους συµµαθητές τους σχηµατίζοντας
τις δικές τους «καθαρές» παρέες. Πώς εξηγείται
η αποστροφή της µειονότητας προς καθετί
ελληνικό;
Νάτη η µαγική λέξη: «µειονότητα»! Ποιοι
επιδιώκουν ν’ αποκαλείται και να αισθάνεται
«µειονότητα» µια ευρεία οµάδα της περιοχής
µας; Ο όρος «µειονότητα» περικλείει την ιδιαίτερη αντιµετώπιση, υπονοεί την οµάδα που
ξεχωρίζει, που αποµονώνεται, που γκετοποιείται. Ποιοι εµποδίζουν την άρση του γκέτο
των µουσουλµάνων συµπολιτών µας; Ποιοι
προκαλούν τον ρατσισµό τονίζοντας τις
διαφορές κι αποτρέποντας την προσέγγιση,
ποιοι επιδιώκουν τη ρήξη και τη σύγκρουση
χειραγωγώντας ανθρώπους στους οποίους
δεν έδωσαν ποτέ την ευκαιρία να µορφωθούν
και να κατανοήσουν το παιχνίδι των λίγων εις
βάρος τους; Ποιοι ωθούν τους µουσουλµάνους
σε «µειονοτική» οργάνωση πολλών εκφάνσεων
της ζωής τους;
Άνθρωποι που υποτίθεται ότι κόπτονται
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα επιµελώς

δηλητηριάζουν τους µουσουλµάνους µε
άσβεστο µίσος. «Είµαστε Τούρκοι», «Τούρκοι»,
«Τούρκοι»! Μετάφραση: υψώνουµε τείχος,
τουφεκίζουµε την προσέγγιση, δυναµιτίζουµε
τη συνύπαρξη. ∆εν θέλουµε ανταλλαγή
απόψεων, πολίτες υποψιασµένους, θέλουµε
«πρόβατα» που θα χειραγωγούµε κατά τα
συµφέροντά µας. Ερώτηµα: ποια σχέση
µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα µπορούν να
επικαλούνται όσοι καλλιεργούν το µίσος και
τη διχόνοια; Είναι αδιανόητο, σε µια πολιτεία
που απορρίπτει το ρατσισµό, να τονίζονται
επανειληµµένα οι διαφορές στην κουλτούρα
των σύνοικων στοιχείων. Είσαι χριστιανός,
είσαι µουσουλµάνος, είσαι άθεος, µου είναι
παγερά αδιάφορο! Πίστευε όπου θέλεις,
υιοθέτησε όποια ιδεολογία επιθυµείς. Πρέπει
να διογκώνεται συνέχεια η διαφορά; Η εµµονή
στη διαφορά µόνο πονηρή χαρακτηρίζεται. Για
τη συντριπτική πλειοψηφία του χριστιανικού
πληθυσµού της περιοχής η θρησκεία και
η κουλτούρα των υπόλοιπων πολιτών δεν
αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης. Καθένας
κρίνεται από την ανθρωπιά του και τίποτε
άλλο. Στην αντίπερα πολιτισµική όχθη
δυστυχώς αποδεικνύεται ότι τα κριτήρια δεν
είναι τα ίδια…
Πολεµώ το διχασµό κι απευθύνοµαι στους
εκλεγµένους αντιπροσώπους µου, χωρίς να µ’
ενδιαφέρει αν είναι χριστιανοί ή µουσουλµάνοι,
αν έχουν την α΄ ή τη β΄ κουλτούρα ή ιδεολογία:
κυρίες και κύριοι, µπορεί να εκλεχτήκατε κάτω
απ’ τη σηµαία συγκεκριµένης παράταξης,
µπορεί να σας ψήφισαν ορισµένες µόνο οµάδες
πολιτών· απ’ τη στιγµή όµως που εκλεχτήκατε,
εκπροσωπείτε το σύνολο των πολιτών της
περιοχής και αγωνίζεστε για το καλό του τόπου.
Για τον κ. Στυλιανίδη και την κ. Μανωλιά
είµαι βέβαιος ότι δεν εκπροσωπούν µόνο τους
χριστιανούς, αλλά και τους µουσουλµάνους
της περιοχής. Για τον κ. Αχµέτ δεν είµαι
βέβαιος αν ισχύει το ίδιο. Προσωπικά, πάντως,

τῆς ...ἑλληνικῆς γλώσσας!

σας βεβαιώνω, κ. Αχµέτ, ότι προσδοκώ πολλά
από σας για το καλό του τόπου. ∆εν ξέρω αν
αισθάνεστε αντιπρόσωπός µου στο ελληνικό
κοινοβούλιο ή αν αισθάνεστε αντιπρόσωπος
αποκλειστικά των µουσουλµάνων συµπολιτών
µου, ωστόσο απαιτώ να µε εκπροσωπείτε στην
ελληνική Βουλή µε τρόπο που να εξυπηρετεί το
συµφέρον συνολικά των κατοίκων της περιοχής
και όχι µιας µερίδας τους. Άλλωστε, κατά την
ορκωµοσία σας στη Βουλή, πίστη στην Πατρίδα,
στο δηµοκρατικό πολίτευµα, στο Σύνταγµα
και στους νόµους ορκιστήκατε… Εκτός κι αν
εννοούσατε πίστη στη «Μητέρα Πατρίδα»!…
Πάντως δεν θέλω να το πιστεύω, δεν νοµίζω
ότι θα γινόσασταν ποτέ επίορκος… Εννοείται
ότι όσα αναφέρθηκαν για τους βουλευτές µας
ισχύουν και για οποιονδήποτε άλλο αιρετό
άρχοντα.
«Το συµφέρον του συνόλου»: σ’ όλες τις
κοινωνίες ορίζονται για τους πολίτες δικαιώµατα
αλλά και υποχρεώσεις. Οι ελευθερίες πάντα
σταµατούν εκεί που ξεκινούν οι ελευθερίες
των υπολοίπων. ∆ικαιώµατα υπάρχουν όταν
δεν θίγονται τα δικαιώµατα των υπολοίπων
και δεν εγείρονται αξιώσεις εις βάρος της
δικής τους υπόστασης. Αυτοπροσδιορισµός
δεν υπάρχει, υπάρχει ετεροπροσδιορισµός στο
πλαίσιο της συµβίωσης των ανθρώπων στην
ίδια κοινωνία. Αυτοπροσδιορισµός δεν νοείται,
πολύ περισσότερο, σε περιπτώσεις όπου δεν
προσδιορίζουν τ’ όνοµά τους µεµονωµένα
άτοµα αλλά ολόκληρες οµάδες. Οµάδες
οργανωµένες σε συλλόγους δεν προσδιορίζουν
σε καµία περίπτωση ατοµικά χαρακτηριστικά
αλλά οµαδικά, πόσω µάλλον όταν οι οµάδες
δεν είναι µία ή δύο αλλά επεκτείνονται µε
πάµπολλους συλλόγους σε κάθε κοινωνική
πτυχή.
Συνέχεια στή σελίδα 6
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Λαογραφία τῶν Ποµάκων τῆς Βουλγαρίας
Ἀπό τήν πρόσφατη, ἐξαιρετικά
ἐνδιαφέρουσα διάλεξη τοῦ Νίκου Κόκκα
στήν Ξάνθη (Ἵδρυµα Θρακικῆς Τέχνης &
Παράδοσης, 28-2-05) γιά τούς Ποµάκους
τῆς Βουλγαρίας ἐπιλέξαµε κάποια σηµεῖα
πού εἴτε εἶναι δυσεύρετα εἴτε παρουσιάζουν
λαογραφικό ἐνδιαφέρον. Νά σπάσει κάπως
καί ἡ µονοτονία τῆς ἱστορικοπολιτικῆς µας
θέασης...
...Οἱ Ποµάκοι τῆς Κεντρικῆς Ροδόπης
ἀποτελοῦν τὴν πιὸ συµπαγὴ ὁµάδα
σλαβόφωνων µουσουλµάνων. Τοὺς συναντᾶµε
κατὰ µῆκος τοῦ ποταµοῦ Ἄρδα στὶς περιοχὲς
Σµόλιαν, Ντέβιν, Νευροκόπι (Γκότσε Ντέλτσεβ)
καὶ µέχρι τὴν Πέστερα καὶ τὸ Ἀσένοβγκραντ
(Στενήµαχο). Στὸ δυτικὸ τµῆµα τῆς Ροδόπης
οἱ Ποµάκοι φτάνουν τὴν κοιλάδα τοῦ Νέστου
καὶ τὸ ὄρος Πιρὶν ἐνῶ στὰ ἀνατολικὰ ἡ
διαχωριστικὴ γραµµὴ µέ τοὺς Τούρκους
τοῦ Κίρτζαλι περνάει ἀπὸ τὸ Ἄρντινο καὶ
τὸ Ζλάτογκραντ, ἂν καὶ µεµονωµένα
ποµακοχώρια συναντᾶµε καὶ µέχρι τὸν ποταµὸ
Ἕβρο. Τὸ 1989 τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν τῆς
Βουλγαρίας µίλησε γιά 268.971 Ποµάκους.
Ἡ ὕπαρξη µουσουλµανικῶν νησίδων
στὰ Βαλκάνια ἀποτελεῖ κληρονοµιὰ τῶν
πέντε αἰώνων Ὀθωµανικῆς παρουσίας.
Βασικὴ συνέπεια τῆς ἐγκαθίδρυσης τῆς Pax
Ottomana ἦταν ἡ κατάργηση τῶν κρατικῶν

ὁρίων, γεγονὸς ποὺ διευκόλυνε τὶς κινήσεις
τῶν πληθυσµῶν καὶ τὴν ἀλληλοδιείσδυση
διαφορετικῶν ἐθνο-πολιτισµικῶν ὁµάδων
σὲ µία ἀχανή ἔκταση. Σχετικὰ µέ τὶς φάσεις
ἐξισλαµισµοῦ τῶν κατοίκων τῆς Ροδόπης,
ἡ ἀνάλυση τῶν Ὀθωµανικῶν φορολογικῶν
ἀρχείων γιὰ τὰ χωριὰ τῆς δυτικῆς Ροδόπης
µᾶς δίνει ἰδιαίτερα ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα.
Σύµφωνα µέ αὐτὰ, τὸ 1635 ὑπῆρχαν 1623
χριστιανικὰ νοικοκυριὰ σὲ 29 χωριά. Μετὰ ἀπὸ
25 χρόνια τὰ Ὀθωµανικὰ ἀρχεῖα ἀναφέρουν
µόνον 948 χριστιανικὰ νοικοκυριά. Τὰ ἀρχεῖα
συχνὰ µνηµονεύουν τὰ σλαβικὰ ὀνόµατα
τῶν πατεράδων τῶν φορολογουµένων π.χ.
Ἀµπντουλλάχ, γιὸς τοῦ Ἰβάν, µαρτυρία τοῦ
ἐξισλαµισµοῦ ἀτόµων µέ σλαβικὴ καταγωγή.
Ὁ ἐξισλαµισµὸς τῶν Ποµάκων σίγουρα
δὲν ἦταν ἀποτέλεσµα µίας ἁπλῆς διοικητικῆς
πράξης. Ἦταν µία ἀργή διαδικασία ποὺ διήρκεσε
πολλοὺς αἰῶνες καὶ κορυφώθηκε κατὰ τὸν
17ο αἰώνα. Νεώτερες µελέτες ἀναδεικνύουν
ὡς βασικὴ αἰτία τοῦ ἐξισλαµισµοῦ τὴν
ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴ δυσβάσταχτη φορολογία
ἐνῷ παράλληλα τονίζουν πὼς ὁ ἐξισλαµισµὸς
ἦταν σταδιακός, εἶχε ἤδη ξεκινήσει ἀπὸ τὸ
πρῶτο ἤµισυ τοῦ 16ου αἰώνα καὶ συνεχίστηκε
µἔχρι τὸν 18ο αἰώνα καὶ ἀργότερα. Ἡ µελέτη
τῶν ὀθωµανικῶν καταστιχώσεων µᾶς δίνει
πολύτιµες πληροφορίες γιὰ τὴ φορολογία
ποὺ ἔπρεπε νὰ πληρώνουν οἱ χριστιανικοὶ
πληθυσµοί. Ὅταν ἕνα νοικοκυριὸ στρέφονταν
πρὸς τὴν Ἰσλαµικὴ θρησκεία διαγράφονταν
ἀπὸ τὰ φορολογικὰ µητρῶα καὶ ὁ φόρος
ἀνακατανέµονταν στὰ ὑπόλοιπα χριστιανικὰ
νοικοκυριά. Κατὰ τὸ 2ο ἥµισυ τοῦ 17ου
αἰ. παρατηρεῖται θεαµατική µείωση τοῦ
ἀριθµοῦ τῶν χριστιανικῶν νοικοκυριῶν,
σὲ ὁρισµένες περιοχὲς ἀπὸ 50% µέχρι 70%.
Ἔτσι, ἡ θρησκευτικὴ µεταστροφή, βασισµένη
πρῶτα πρῶτα σὲ οἰκονοµικοὺς λόγους, µπορεῖ
νὰ γινόταν εἴτε σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο εἴτε
σὲ ἐπίπεδο οἰκογένειας ἢ καὶ ὁλόκληρης
κοινότητας.
Ὁ Βούλγαρος ἱστορικὸς Ν. Τοντόροβ
ἐξιστορώντας τὸν ἐξαναγκαστικὸ ἐξισλαµισµὸ
τῶν κατοίκων τῆς Ροδόπης παραθέτει πολλὲς
ἱστορικὲς µαρτυρίες ἀπὸ χρονικὰ καὶ πηγές.

Ἀναφέρει ἐπίσης πὼς δὲν ὑπάρχει χωριὸ
Ποµάκων στὴ Ροδόπη δίχως τὸ τοπωνύµιο
«Καβούρσκο Γκρόµπιε» (τάφοι τῶν ἀπίστων),
ὅπου ὅλοι γνωρίζουν πὼς εἶναι θαµµένοι
χριστιανοί. Προσθέτει ἐπίσης τὰ πάµπολλα
τοπωνύµια τῆς Ροδόπης «Μόµιν κάµεν»,
«Μόµιν βργ», «Μόµιν βίρ», Νεβέστα» κλπ ποὺ
σχετίζονται µέ παραδόσεις γιὰ τὴν αὐτοκτονία
Ροδοπαίων κοριτσιῶν προκειµένου νὰ
ἀποφύγουν τὴ σύλληψη ἀπὸ τοὺς Τούρκους.
Ὁ Γάλλος Paul Luca διασχίζοντας τὴν
Κεντρικὴ Ροδόπη τὸ 1706 διανυκτέρευσε
γιὰ ἕνα βράδι στὸ Πασµακλὴ (Σµόλιαν).
Ἐντυπωσιάστηκε ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ
µουσουλµάνοι στὸ Πασµακλή µιλοῦσαν µία
παρεφθαρµένη µορφὴ βουλγαρικῆς.
Τὸ 1854 ὁ Βούλγαρος ἱστορικὸς καὶ ποιητής
Γκιόργκι Ράκοφσκι ὁλοκληρώνει τὸ ποιητικὸ
ἔργο του «Ταξιδευτὴς τοῦ δάσους» (Gorski
Pitnik), τὸ ὁποῖο τυπώνεται τρία χρόνια
ἀργότερα στὸ Νόβι Σάντ. Ὁ Ράκοφσκι
ἀναφέρεται στοὺς Ποµάκους γράφοντας:
«Στὴ Βουλγαρία ὑπάρχει ἕνας λαὸς ποὺ
ὀνοµάζονται Ποµάκοι.» Ὁ Ράκοφσκι ἦταν
ὁ πρῶτος ποὺ ἑρµήνευσε τὴ λέξη Ποµάκος
ἀπὸ τὸ ρῆµα «pomagam”, θεωρώντας τὴ λέξη
«Pomak” ἰσοδύναµη τῆς λέξης «pomagach”
(βοηθός), πιστεύοντας ὅτι οἱ Βούλγαροι
στρατιῶτες ποὺ βοήθησαν τοὺς Ὀθωµανοὺς
Τούρκους στὶς ἐπιδροµὲς
τοὺς
ὀνοµάστηκαν
«βοηθοί».
Ἐξετάζοντας
τὴν ἐτυµολογία τῆς λέξης
Ποµάκος καὶ πρὶν καταλήξει
ὅτι ἡ λέξη προέρχεται
ἀπὸ τὸ ρῆµα «pomagam»
(βοηθῶ) παραθέτει ἕνα
παλιὸ δηµοτικὸ τραγούδι:
«Πῆγε τὸ παλικάρι, πῆγε
ὁ Ποµάκος Σὲ πόλεµο
σκληρὸ τῶν Τατάρων. Τὸν
πλήγωσαν, τὸν τραυµάτισαν.
Μὲ τριακόσιες τουφεκιὲς
Μὲ τρία Τατάρικα βέλη.
Πέφτει τὸ παλικάρι, πέφτει
ὁ Ποµάκος Σὲ βαθὺ φαράγγι
Κάτω ἀπὸ ἕνα πράσινο
δένδρο. Τὸ παλικάρι κλαίει, τὸ παλικάρι κλαίει
Κάτω ἀπὸ ἕνα δένδρο. Πάνω στὸ δένδρο, πάνω
στὸ δένδρο Εἶναι ἕνα πουλὶ γεράκι. Καὶ τοῦ
µίλησε, τοῦ µίλησε Τὸ πουλὶ τὸ γεράκι: -Πέθανε
παλικάρι, πέθανε Ποµάκε Νὰ σοῦ φάω, νὰ σοῦ
φάω Τὴ λευκή σου σάρκα Νὰ σοῦ πιῶ, νὰ σοῦ πιῶ
Τὸ µαῦρο σου τὸ αἷµα. Ἀπάντησε τὸ πληγωµένο
παλικάρι Τὸ παλικάρι µέ τὸ µεγάλο τραῦµα:
-Ἔι ἐσύ, ἔι ἐσὺ πουλὶ γεράκι, Μὴ µέ κάνεις
Νὰ ἀνοίξω τριακόσιες πληγὲς Πληγές, τρία
Τατάρικα βέλη! Ἀπάντησε, ἀπάντησε Τὸ πουλὶ
τὸ γεράκι: - Σώπα παλικάρι, σώπα Ποµάκε, Θὰ
σοῦ φάω τὴ λευκὴ σάρκα Θὰ σοῦ πιῶ τὸ µαὖρο
σου αἴµα.Τὸ παλικάρι θύµωσε Τὸ πληγωµένο
παλικάρι Σύρθηκε, σύρθηκε Μὲ τὶς ζεστές του
πληγὲς Καὶ πῆρε καὶ πῆρε Τὸ µακρὺ του τουφέκι
Καὶ ἔριξε, ἔριξε Στὸ πουλὶ τὸ γεράκι. Τὸ πουλὶ
πέφτει, τὸ πουλὶ πέφτει Στὸ βαθὺ φαράγγι. Τὸ
πουλὶ κλαίει, τὸ πουλὶ κλαίει Στὸ βαθὺ φαράγγι.
Τὸ ἀκοῦνε, τὸ ἀκοῦνε Πάνω στὸν γαλάζιο
οὐρανό. Κι ἀπάντησε τὸ πληγωµένο παλικάρι:
- Ξάπλωσε, πουλί, ξάπλωσε Κι οἱ δυὸ µας νὰ
ξαπλώσουµε! Κλάψε, πουλί, κλάψε, πουλί, Κι οἱ
δυὸ µας νὰ κλάψουµε. Πέθανε, πουλί, πέθανε,
πουλί, Κι οἱ δυὸ µας νὰ πεθάνουµε. Ἔµεινε
γιὰ πολύ, ἔµεινε γιὰ πολὺ Μὲς στὸ φαράγγι
ξαπλωµένος Μὲ τὸ γεράκι τὸ πουλὶ Καὶ φώναξε
καὶ φώναξε Τὸ πληγωµένο παλικάρι: -Ἔι ἐσύ,
ἔι ἐσύ, ἀδελφὴ Νεράιδα, Ἔλα ἀδελφὴ µου,
βοήθησε µε! Τὸν ἄκουσε, τὸν ἄκουσε Ἡ ἀδελφὴ
Νεράιδα Κι ἔτρεξε στὸ βαθὺ φαράγγι Πῆρε τὸ
πληγωµένο παλικάρι Τὸ παλικάρι µέ τὰ πολλὰ
τραύµατα Τοῦ θεράπευσε, τοῦ θεράπευσε
Τριακόσιες πληγὲς Τρία Ταταρικὰ βέλη Τοῦ
ἔδωσε ἕνα µακρὺ τουφέκι Καὶ τὸν ἔστειλε, τὸν
ἔστειλε Στὸν Ταταρικὸ στρατὸ Στρατιῶτες νὰ
σώσει Τὸν βασιλιὰ νὰ φέρει.»
Ὁ Ράκοφσκι πιστεύει ὅτι ὁ ἥρωας τοῦ
τραγουδιοῦ πολέµησε τὸ 1402 στὸ πλευρὸ τοῦ
Βαγιαζὴτ Ἰλνταροὺµ ἐνάντια στοὺς Τατάρους.
Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει τὸ περιηγητικὸ
κείµενο τοῦ Νikolaidy τὸ 1859 ποὺ
ἀναφέρεται στοὺς κατοίκους τῆς ὀρεινῆς
Ροδόπης. Ο Νikolaidy µιλάει γιὰ περίπου
20.000 οἰκογένειες ποὺ ζοῦν ἀντάρτικα, µέ
δυναµικὸ τρόπο, ἀκόµα καὶ ληστεύοντας. Εἶναι
µουσουλµάνοι αἱρετικοί, ἔχουν ἰµάµη, εἶναι

κτηνοτρόφοι ἢ γεωργοὶ µικρῶν καλλιεργειῶν.
Ἀναφέρεται ὅτι ἀρκετὰ χωριὰ ἦταν χριστιανικὰ
πρὶν µόλις 70 χρόνια [δηλαδὴ τὸ 1790].
Ζοῦν µακριὰ ἀπὸ τὶς πεδιάδες καὶ τὶς πόλεις,
διατηροῦν παγανιστικὰ ἔθιµα, ἡ ἰατρικὴ εἶναι
στὰ χέρια τοῦ ἰµάµη καὶ τῶν µαγισσῶν. Οἱ
Τοῦρκοι τοὺς ἀποκαλοῦν Akrians.
Πληροφορίες γιὰ τοὺς Ποµάκους βρίσκουµε
καὶ στὸ ἔργο τοῦ ἐθνογράφου καὶ πρωτεργάτη
τῆς Βουλγαρικῆς ἐπανάστασης τοῦ 1869
Lyuben Karavelov (1834-1879). Σὲ κείµενό του
ὁ Καραβέλωβ γράφει πὼς «οἱ Ποµάκοι ἀκόµα
παραµένουν µισοί-χριστιανοὶ γιατί δὲ γνωρίζουν
τουρκικὰ καὶ ἄρα τὸ Κοράνι παραµένει γι’
αὐτοὺς νεκρό γράµµα». Παρακάτω προσθέτει :
«Πολλὰ γεγονότα ἀποδεικνύουν τὸ γεγονὸς
ὅτι οἱ Ποµάκοι υἱοθέτησαν τὴ Μωαµεθανικὴ
θρησκεία ὄχι πολὺ καιρὸ πρίν. Γιὰ παράδειγµα,
ἔχουν
διατηρήσει
πολλὲς
χριστιανικὲς
παραδόσεις
καὶ
τελετουργίες.
Ἀκόµα
διατηροῦν πολλὰ χριστιανικὰ παρατσούκλια
καὶ ὀνοµασίες. Τιµοῦν πολλοὺς χριστιανοὺς
ἁγίους καὶ προσεύχονται σ’ αὐτοὺς γιὰ ὑγεία
καὶ σωτηρία. Ἀνάµεσα στοὺς Ποµάκους µπορεῖς
νὰ συναντήσεις ὀνόµατα ὅπως Πάντσογλου,
Νεντυάλκογλου (ὁ γιὸς τοῦ Πάντσο, ὁ γιὸς τοῦ
Νεντιάλκο), Βοῦταν, Βούρταν καὶ οὕτω καθεξῆς.
Στὴν περιοχὴ Lovech ὑπάρχει ἕνα χωριὸ
Lukovit στὸ ὁποῖο οἱ γριὲς γυναῖκες πηγαίνουν
στὰ νεκροταφεῖα καὶ ἀνάβουν κεριὰ γιὰ τοὺς
νεκρούς, ὅπως κάνουν καὶ οἱ χριστιανοί. Ἐὰν µία
µητέρα χάσει τὸν γιό της ἢ τὴν κόρη της ἢ ἐὰν
µία γυναίκα χάσει τὸν ἄντρα της, πηγαίνουν σὲ
Βουλγαρικὲς ἐκκλησίες καὶ λένε: «Ὑπάρχει ἕνας
νεκρὸς στὸ σπίτι µας... ∆ῶστε µας κεριὰ γιὰ
εἴκοσι λέβα γιὰ νὰ τὰ ἀνάβουµε στοὺς τάφους
τοὺς τὴν ἠµέρα τῶν Ἁγίων Πάντων». Ἐπιπλέον
οἱ Ποµάκοι τηροῦν ὁρισµένες χριστιανικὲς
καὶ σλαβικὲς (παγανιστικές) γιορτὲς ὅπως,
γιὰ παράδειγµα, τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, τοῦ Ἁγ.
∆ηµητρίου, τοῦ Ἁγ. Νικολάου, τοῦ Ἁγ. Βλάση,
τίς ἡµέρες τοῦ σκύλου, τὶς µέρες τοῦ λύκου, τὶς
µέρες τοῦ ποντικοῦ, κλπ.»
Ὁ Karavelov θυµᾶται ἀπὸ τὴν παιδική του
ἡλικία ποὺ εἶχαν στὸ σπίτι τοῦ δυὸ Ποµάκους
(µέ τὰ ὀνόµατα Ἰσµαὴλ Ντοῦρκο καὶ Σούλιο
Σιράκ) γιὰ ὑπηρέτες, οἱ ὁποῖοι νήστευαν τὴ
Σαρακοστή. Μία µέρα ὁ πατέρας του ρώτησε
τὸν ἕναν ἀπὸ αὐτούς: «-Ντοῦρκο, θέλω νὰ ξέρω
τί πιστεύεις. Εἶσαι Τοῦρκος ἢ Βούλγαρος;» «Οὔτε
κι ἐγὼ δὲν ξέρω. Μᾶς φωνάζουν Pomatsi καὶ
Poturnatsi [ἐκτουρκισµένους] καὶ οἱ πατεράδες
µας ἤτανε γκιαούρηδες, ἀπάντησε ὁ Ντοῦρκο
χαµογελώντας.» Ο Karavelov ἀναφέρει πὼς
οἱ Ποµάκοι τρέφουν ἰδιαίτερο µῖσος πρὸς
τοὺς Τούρκους. Σὰν ἀπόδειξη παραθέτει
ἕνα τραγούδι τὸ ὁποῖο δηµοσιεύτηκε στὴν
ἐφηµερίδα «Svoboda» στὸ Βουκουρέστι τὸ
1869 καὶ τὸ ὁποῖο περιγράφει τὴ σύγκρουση
ἑνὸς ἥρωα τοῦ γιοῦ τοῦ Πάντσο (Πάντσογλου)
µέ τὸν τουρκικὸ στρατό:
«Ὁ γιὸς τοῦ Πάντσο γράφει ἕνα χαρτὶ
Καὶ τὸ στέλνει στὸν ἀδελφό του, τὸν ἀδελφό
του. Τὸν σηµαιοφόρο τὸν Νάνο, τὸν Βούλγαρο:
- Καληµέρα, Νάνου, Βούλγαρε, Πήγαινε νὰ
µαζέψεις γενναίους Βουλγάρους, Γενναίους
ἄντρες δέκα χιλιάδες Κι ἐλᾶτε στὴν πόλη τοῦ
Λόβετς Νὰ βοηθήσετε τὸν ἀδελφό σας τὸ γιὸ
τοῦ Πάντσο Γιατί ὁ βεζύρης ἔρχεται Ὁδηγώντας
Τούρκους καὶ γενίτσαρους Στρατιῶτες καὶ µία
ὁµάδα Τσιτάκων Θέλει νὰ µέ πιάσει Νὰ µέ δέσει
σὰν νέα προβατίνα Καὶ νὰ µέ πάρει στὴν πόλη
τοῦ Λόβετς Στοῦ Λόβετς τοὺς φαρδιοὺς δρόµους
Νὰ µέ κρεµάσει σὲ µία ξερὴ ἰτιὰ Σὰ σκυλὶ
γεννηµένο ἀπὸ σκύλα. Ὁ Νάνο ὁ Βούλγαρος
διαβάζει ἕνα χαρτὶ ∆ιαβάζει καὶ τὰ µάτια του
κλαῖνε. Μαζεύει µία ὁµάδα νέων ἀντρῶν Ποὺ
µεγαλώσαν κάτω ἀπ’ τὴ βελανιδιὰ Μάζεψε
ὁ Νάνο ἄντρες δυνατοὺς ∆έκα χιλιάδες ἀπ’
αὐτοὺς Καὶ πάει νὰ βοηθήσει τὸν ἀδελφό του!
Οἱ Τοῦρκοι συναντήθηκαν µέ τοὺς Ποµάκους
Τοὺς Ποµάκους καὶ τοὺς Βούλγαρους: Οἱ
Τοῦρκοι κόβουν, οἱ Ποµάκοι σφάζουν... Κόκκινα
ἀπὸ τὸ αἷµα τὰ χωράφια Τὸ αἷµα τρέχει σὰν
νερὸ ἀπ’ τὰ βουνὰ Καὶ τὰ κορµιὰ σὰν τὸ στάρι
στὰ χωράφια! Καὶ φώναξε τοῦ Πάντσο ὁ γιός: Ἄκουσέ µε, βεζύρη Εἶµαι Ποµάκος, γιὸς ἥρωα...
∆ὲν γεννήθηκα ἀπὸ µάνα Τουρκάλα ∆ὲν µέ
τύλιξαν σὲ βελοῦδο καὶ µετάξι ∆ὲν µέ τάισαν
µέ λίπος καὶ γλυκά. Γεννήθηκα ἀπὸ Ποµάκισσα
µάνα Μὲ τύλιξε σὲ φύλλα βελανιδιᾶς, Μὲ
µεγάλωσε κάτω ἀπὸ τὴν πράσινη βελανιδιὰ
Μὲ τάισε καλαµποκίσιο ἀλεύρι Μὲ ἔµαθε µέ
Τοῦρκο νὰ µήν πίνω Γυναίκα Τουρκάλα νὰ µήν
ἀγαπῶ... Μὲ ἔµαθε τοὺς Τούρκους νὰ πολεµῶ...
Τὸ σπαθὶ τοῦ ἀνέµισε καὶ τὸ κεφάλι ἔκοψε Τὸ
Τούρκικο κεφάλι ἑνὸς Βεζύρη.»

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ
Συνέχεια ἀπό σελ. 8
Τί σήµαινε δηλαδὴ ἡ δική τους ἐπιλογὴ νὰ µήν
ἀποχωρήσουν ἀλλὰ ἁπλῶς νὰ παραµείνουν
καθιστοί, ὅταν µπῆκε στὴ Βουλὴ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος;
Πολὺ ἁπλὰ ὅτι καὶ τὶς ὑπὲρ τοῦ διαχωρισµοῦ
Κράτους καὶ Ἐκκλησίας ἀντιλήψεις µας
δηλώνουµε (τὰ ὅσα εἶπαν µετὰ οἱ διάφοροι
γραφικοὶ Κουλούρηδες, ὅτι δὲν ἐπρόκειτο γιὰ
ἀντίδραση κατὰ τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ ἁπλῶς
κατὰ τοῦ Χριστόδουλου προσωπικά, προφανῶς
µόνο σὲ τετράχρονα παιδάκια ἀπευθύνονταν),
ἀλλὰ νὰ µήν τὸ πᾶµε καὶ στὰ ἄκρα (γιατί βλέπετε
ἐµεῖς ψάχνουµε καὶ λαϊκὰ ἐρείσµατα καὶ πολλοὶ
ψηφοφόροι µας εἶναι καὶ τῆς Ἐκκλησίας - δὲν εἶναι
δὰ ὅλοι ὀπαδοὶ τοῦ Βολταίρου)! Ἐπρόκειτο µ’ ἄλλα
λόγια γιὰ µία φαιδρὴ ἀντίδραση - µή ἀντίδραση,
γιὰ καψωνάκι τῆς πλάκας, γιὰ κλασσικὸ
πασοκικὸν ἤξεις-ἀφήξεις, γιὰ χαζοχαρούµενης
ἀθλιότητος ἑλιγµὸ δειλῶν, µοιραίων κι ἄβουλων
ἀντάµα χέστηδων, ποὺ θέλοντας καὶ τὴν πίτα καὶ
τὸν σκύλο, τσαλαβουτᾶνε στὰ ρηχὰ µή τολµώντας
νὰ πᾶνε σὲ ἀνοιχτὲς ρήξεις, γιὰ φτηνιάρικο καὶ
θεατρινίστικο λεονταρισµὸ ποντικιοῦ (τώρα
ποὺ βρήκαµε τὴν εὐκαιρία, ἀρχιερατικῆς δρυὸς
πεσούσης), ἀπόλυτα ἐναρµονισµένο στὴν
φτωχοκουτσαβάκικη λογική τοῦ µιά ζωὴ τζάµπα
µάγκα Πάγκαλου καὶ τῶν ὁµοίων του. Τί ἔγινε
ὅµως, ρὲ παιδιά; Ἐδῶ ἐµεῖς ἔχουµε ἤδη πιὰ µπεῖ
στὴ Σαρακοστή! Ἐσεῖς ἀκόµη στὴν Κυριακή του
Τελώνη καὶ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ µείνατε;
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Χειραγωγηµένος ρατσισµός
σε ανεκτικό αχυρώνα
Συνέχεια ἀπό τή σελ. 5
Ό,τι ισχύει για τις κοινωνίες ισχύει και σε
διακρατικό επίπεδο. Υπάρχουν συµφωνίες βάσει
των οποίων πορεύονται τα κράτη. Η Ελλάδα
σέβεται τις συµφωνίες που υπογράφει κι
εξασφαλίζει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της,
τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για όλους τους
πολίτες της. Αν πάντως θα µπορούσε κάποιος να
την χαρακτηρίσει µη δηµοκρατική χώρα, είναι
µάλλον επειδή δεν εφαρµόζει τους νόµους της
για λόγους κακώς εννοούµενης ανεκτικότητας
και όχι για έλλειψη ελευθεριών. Εκείνο, δηλαδή,
που προκαλεί απορία και επιφυλακτικότητα
απέναντι στη δηµοκρατία είναι πώς γίνεται
να κυκλοφορούν ατιµώρητοι ψευτοµουφτήδες
και ηθικοί αυτουργοί κάθε αρρωστηµένης
προβοκάτσιας. Τίποτα περισσότερο.
Πάραυτα, σκέφτοµαι ότι αν κάποιος εξακολουθεί
να δηλώνει «Τούρκος» και να ’χει δηµοκρατικές
ευαισθησίες, οφείλει να διερευνήσει την εφαρµογή
της δηµοκρατίας πρώτα στα του οίκου του κι
ύστερα να ψέγει τους υπόλοιπους. Καλούνται όσοι
δηλώνουν «Τούρκοι» να διευκρινίσουν πρωτίστως
αν καταδικάζουν τη γενοκτονία Ελλήνων,
Αρµενίων και Κούρδων από την Τουρκία, αν
συµφωνούν µε τα λευκά κελιά και, γενικότερα, αν
τους ικανοποιεί το επίπεδο ελευθερίας έκφρασης
στην Τουρκία. Έπειτα καλούνται να µας πουν αν
τους ικανοποιεί το επίπεδο δηµοκρατίας που οι
ίδιοι επιβάλλουν στους Έλληνες µουσουλµάνους,
αν τους ικανοποιεί η καταπίεση της γυναίκας
(κι ας αφήσουν, επιτέλους, το παραµύθι µε το
τι επιβάλλει η θρησκεία), αν τους ικανοποιεί
το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο στο οποίο
υποχρεώνουν τους πολλούς, αν τους ικανοποιούν
οι ρατσιστικές κορόνες και η χρήση του όρου
«Ποµάκος» µόνο ως βρισιά.
Κλείνοντας, θα ’θελα να δηλώσω πως,
όντας ποδοσφαιρόφιλος, υποστηρίζω στην Ελλάδα
τον Ολυµπιακό, στην Ιταλία τη Γιουβέντους, στην
Ισπανία τη Ρεάλ, στην Αγγλία τη Λίβερπουλ
και στην Τουρκία τη Φενέρ Μπαχτσέ. Ως εκ
τούτου, διευκρινίζω ότι, αν και φίλος της Φενέρ
Μπαχτσέ, οι δηλώσεις του συλλόγου φίλων της
δεν µε εκφράζουν ποσώς, όπως εξάλλου δεν µε
εκφράζουν ούτε τα χουλιγκάνια του Ολυµπιακού
που κάνουν εκποµπές «υψηλού» επιπέδου στο
γνωστό τηλεοπτικό κανάλι. Κι αν η ανάµειξη
της Φενέρ Μπαχτσέ φαίνεται ιλαρή, ωστόσο δεν
είναι καθόλου παράταιρη: ταιριάζει στην όλη
ιλαροτραγωδία! Αλλά στο σηµείο παραλογισµού
που φτάσαµε, µάλλον θα πρέπει όντως, τελικά,
να ευχαριστήσουµε τον πορθητή Μωάµεθ που
απέτρεψε τον εκτουρκισµό των Ρωµιών· όπως,
επίσης, βάσει της ίδιας λογικής, ν’ αποκηρύξουµε
τον Κεµάλ που έκανε τ’ αντίθετο. Σωστά;
Γιάννης Στρούµπας
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Ðñùèõðïõñãéêὲò ὑðï÷ñåþóåéò
Ἔ÷åé ἀíá÷èåῖ óὲ ìåßæïíá ðñùèõðïõñãéêὴ ὑðï÷ñÝùóç,
öáßíåôáé, ἡ ðñüêëçóç ìßáò ôïõëÜ÷éóôïí óïâáñῆò, ìὴ
ἀíáóôñÝøéìçò âëÜâçò óôὸ ἐèíéêü/äçìüóéï óõìöÝñïí
êáôὰ ôὴ äéÜñêåéá ìßáò êõâåñíçôéêῆò èçôåßáò. ÊÜôé óὰí
äéáðéóôåõôÞñéï êáôáëëçëüôçôáò ôïῦ ἀíäñüò.
Ìåôὰ ôὶò ἐêðëçêôéêὲò ἐðéäüóåéò ôïῦ óçìéôïãéùñãáêéóìïῦ
ðïὺ ἐîáóöÜëéóáí óὲ ἀôÜëáíôïõò ëïãéóôὲò êáὶ ìåôñßáò
åὐöõÀáò ἀìåñéêáíÜêéá ὀêôὼ ÷ñüíéá ãáíôæþìáôïò óôὴí
ἐîïõóßá -êáôὰ ðÜóá ðéèáíüôçôá êáὶ ëáìðñὸ ìÝëëïíὁ ðῆ÷õò åἶ÷å ἀíÝâåé ðïëý. Ἡ ôáðåßíùóç ôῶí Ὑìßùí, ôὸ
äéáñêὲò ἔãêëçìá ôïῦ ἀíïóéïõñãÞìáôïò ἈíÜí, ἡ ðáñÜäïóç
ὈôóáëÜí (êáôáëýôçò êáὶ ñõèìéóôῆò ἐí ôéíé ìÝôñῳ ôῶí
ἐîåëßîåùí ðïὺ ἀêïëïýèçóáí óὲ Ἰñὰê êáὶ ὁóïíïýðù óὲ
Óõñßá - ἸñÜí) ἀðïôÝëåóáí êïñõöáßïõò óôáèìïὺò óôὴí
ἀÝíáç äéáäï÷ὴ ἡôôῶí óôὶò ὁðïῖåò ìéèñéäÜôéóáí ôὸí
êüóìï. Ìáæὶ ìὲ ôὴí êáôáäßêç óὲ äéáñêÞ ὑðáíÜðôõîç êáὶ
ðáñáêìὴ óýìðáóáò ôῆò ἑëëçíéêῆò ðåñéöÝñåéáò óõíåðåßá
ôῆò öéÝóôáò ôῆò êõñßáò ÃéÜííáò, ôὴí ὁëïêëçñùôéêὴ
äéáöèïñÜ êáß ôὴ äéÜëõóç ôῆò ðáéäåßáò äὲí ἀöÞíáí ðïëëὰ
ðåñéèþñéá ãéὰ ἀìöéóâçôÞóåéò.
Ἦñèå ὅìùò ἡ óåéñὰ êáὶ ôïῦ óõìðáèïῦò ÷ïíôñïýëç ὁ
ὁðïῖïò ἕíá ÷ñüíï ôþñá äὲí åἶ÷å äþóåé ôὰ äéáðéóôåõôÞñéÜ
ôïõ. Ðüóï ìᾶëëïí ðïὺ ἀñ÷éêὰ åἶ÷å ìðåñäåõôåῖ êáὶ ìὲ ôὴí
ἔðáñóç ôïῦ ðñùôÜñç ôïὺò ÷Üëáóå ôὴ óïýðá ðïὺ ôüóï
ἀñéóôïôå÷íéêὰ åἴ÷áíå ìáãåéñÝøåé ìὲ ôïὺò ðñïçãïýìåíïõò
êáὶ óôÞñéîå ôὴí –ðñïóùñéíὴ öõóéêÜ- êáôáøÞöéóç ôïῦ
ἐêôñþìáôïò ἈíÜí.
Äὲí ἦôáí äýóêïëï íὰ âñïῦíå ôß åἶ÷å ìåßíåé ὄñèéï áἰῶíåò
ôþñá, óôÞñéãìá ἀêëüíçôï óὲ êáéñïὺò ÷áëåðïýò ôçò
ἰäéïðñïóùðßáò ôïῦ ἑëëçíéóìïῦ ãéὰ íὰ ôὸ ëéáíßóïõí. Êé
ἀöïῦ ïὔôå ôὸ êëßìá ïὔôå ôὴ ãåùìïñöïëïãßá ìðïñïῦóáí
íὰ ἐðçñåÜóïõí, åἶðáí íὰ ôåëåéþíïõí ìὲ ôïὺò ἀôßèáóïõò
ἰèáãåíåῖò ôïῦ êñáôéäßïõ êáὶ óôï÷åýïíôáò êáôåõèåßáí óôὴí
øõ÷Þ ôïõò íὰ ðëÞîïõí ἀíåðáíüñèùôá ôὸ ìåôáöõóéêü
ôïõò ἀðïêïýìðé, íὰ ἀöïäåýóïõí ἐðὶ ôῆò Ἐêêëçóßáò ôïõò.
Ἀñ÷éêὰ êáôὰ ôὰ åἰùèüôá, îåêßíçóáí ìὲ êáôáããåëßåò ôῶí
ôçëåïðôéêῶí åἰóáããåëÝùí ê.ê. ÌÜêç, ÓÜêç, Óðýñïõ, Íßêïõ
êëð ãéὰ äéáöèïñὰ ìåôáîὺ ôῶí ìåëῶí ôῆò äéïéêïῦóáò
ἐêêëçóßáò ἡ ὁðïßá ἀðåäåß÷èç ὅôé åἶ÷å ëÜâåé äéáóôÜóåéò.
Äὲí ôὸ îÝñáíå ôüóá ÷ñüíéá áἱ ìùñáὶ ðáñèÝíáé, ὅðùò äὲí
îÝñáíå ὅôé ἐëÜ÷éóôç ó÷Ýóç åἶ÷å ìὲ ôὴí ἔêôáóç êáὶ ôὸ
âÜèïò ôïῦ ἰäßïõ öáéíïìÝíïõ óôὸ ÷ῶñï ôῆò ðïëéôéêῆò, ôῆò
äçìïóéïãñáößáò, ôῆò äçìüóéáò äéïßêçóçò, ôῆò ὑãåßáò, ôῆò
ðáéäåßáò êïê. ἘíôÜîåé, ôὰ ἤîåñå êáὶ ὁ ×ñéóôüäïõëáò ÷ùñὶò

äõóôõ÷ῶò íὰ êÜíåé ôßðïôå ôüóïí êáéñü, ἐíῶ ἐíäå÷ïìÝíùò
ἑêþí ἄêùí óὲ ἕíá âáèìὸ íὰ ôὴí ὑðÝèáëøå.
ÐéáóÜäéêï ôὸ èÝìá, åἶ÷å ðïëëὲò öïñὲò ἔëèåé óôὴí
ἐðéöÜíåéá êáὶ êáôὰ ôὸ ðáñåëèüí, ἀëëὰ áὐôὴ ôὴ öïñὰ ἦôáí
ἡëßïõ öáåéíüôåñï ὅôé ἐðñüêåéôï ãéὰ êÜôé äéáöïñåôéêü.
Ôὰ âßíôåï, ïἱ êñõöὲò ἠ÷ïãñáöÞóåéò êáὶ ïἱ öùôïãñáößåò
äéáäÝ÷ïíôáí ìὲ êáôáéãéóôéêὸ ñõèìὸ ôὸ ἕíá ôὸ ἄëëï. Äὲí
èõìüìáóôå ἄëëç ðåñßðôùóç äéåèíῶò ðïὺ ἡ ἐìðëïêὴ
ìõóôéêῶí ὑðçñåóéῶí, ìὲ ðñïåîÜñ÷ïõóá áὐôὴ îÝíçò
÷þñáò äéáâüçôçò ãéὰ ôὶò ἀãáèïåñãßåò ôçò, íὰ ãßíåôáé ìὲ
ôüóï ἀðñïêÜëõðôï, ó÷åäὸí ÷ëåõáóôéêὸ ôñüðï.
Ëßãï ἡ ðïëéôéêὴ ἀðåéñßá, ëßãï ἡ ìðïõíôáëïóýíç, ëßãï ïἱ
ἀíåéëçììÝíåò ðñὸò ôὰ ðáãêüóìéá ἀöåíôéêὰ ὑðï÷ñåþóåéò
ἄöçóáí ôὸ èÝìá íὰ óÝñíåôáé ἀíåîÝëåãêôï ãéὰ ìÝñåò, ìÝ÷ñé
íὰ ἀíôéëçöèïῦí ôὸ ìÝãåèïò ôïῦ êáêïῦ. ×ñåéÜóôçêå ìåôὰ
íὰ äïõëÝøïõí ὑðåñùñßåò ðáíéêüâëçôá ôὰ ἐðéêïéíùíéáêὰ
ἐðéôåëåῖá, ὅôáí ἐðéôÝëïõò ðῆñáí åἴäçóç ôß óõíÝâç êáὶ íὰ
äçìéïõñãÞóïõí ἐê ôïῦ ìὴ ὄíôïò ôὸ èÝìá ôïῦ ËÁÖÊÁ ãéὰ
íὰ ἀðïóðÜóïõí ôὸ ἐíäéáöÝñïí ôῆò êïéíῆò ãíþìçò ἀðὸ
ôïὺò äÝóðïôåò.
Äὲí ÷ñåéÜæåôáé íὰ åἶíáé óïöὸò êáíåὶò ãéὰ íὰ ἀíôéëçöèåῖ
ôὸ ìÝãåèïò ôῆò óáèñüôçôáò ôïῦ ἐðé÷åéñÞìáôïò ὅôé ἄëëï
ðñÜãìá ἡ ἐêêëçóßá êé ἄëëï ïἱ ðáðÜäåò êé ïἱ äåóðïôÜäåò.
Ἐðé÷åßñçìá ðåéóôéêὸ ãéὰ ðñïïäåõôéêïὺò äéáíïïýìåíïõò
êáὶ ἐîùíçìÝíåò ἐëὶô ἀðὸ ôὶò ὁðïῖåò ἔôóé êé ἀëëéῶò äὲí
êéíäýíåõóáí ðïôÝ, êÜèå ἄëëï. Ἀêñáῖá îåíüäïõëåò, äὲí
ὀññþäçóáí ðñὸ ïὐäåíὸò ὅôáí ἐðñüêåéôï ãéὰ ôὸí êῶëï
ôïõò êáὶ ãéὰ ôὰ óõìöÝñïíôá ôῶí ἀöåíôéêῶí ôïõò. Ὄ÷é
ὅìùò êáὶ ãéὰ ôὴí øõ÷ὴ ôïῦ ἁðëïῦ êüóìïõ - íéêçôῆ äõὸ
Ðáãêïóìßùí ÐïëÝìùí ðïὺ ïἱ ἡãåóßåò êáὶ ô’ ἀöåíôéêÜ
ôïõò ôὸí ἀíôÜìåéøáí ìὲ Ìéêñáóéáôéêὴ Êáôáóôñïöὴ êáὶ
Ἐìöýëéï! Áὐôὴí ὄ÷é ìüíï äὲí ôὴí óåâÜóôçêå êáíåὶò
ἀëëὰ ἀðåíáíôßáò ἄäñáîáí ôὴí åὐêáéñßá íὰ ôὴ ìáõñßóïõí
óôὴ ëõóóþäç ðñïóðÜèåéá êáêïÞèïõò ἐîáëëáãῆò ôçò óὲ
ôìῆìá ôῆò ãíùóôῆò ðáãêüóìéáò ÷ëáðÜôóáò.
Ìὲ ôὸí ôñüðï áὐôὸ ἡ óìßëåõóç ôïῦ ðñïóþðïõ ôïῦ íÝïõ
ἑëëçíÝæïõ ðïὺ ὁñáìáôßóôçêáí äåß÷íåé íὰ ὁëïêëçñþíåôáé.
Ὁ ἀãñÜììáôïò, ἀãåíÞò, øéëïêïõíéóôüò, äéåöèáñìÝíïò
îåñüëáò, ðïὺ ðéóôåýåé óὲ äéÜöïñåò èñçóêåõôéêὲò óÝ÷ôåò
ìåôáîὺ ôῶí ὁðïßùí ìßá êáὶ ἡ Ὀñèïäïîßá, ÷áæï÷áñïýìåíïò
ñÝêôçò êáὶ êáôáíáëùôὴò âñþìéêùí ÷ñçìÜôùí, sex,
åἰêüíùí, ðáñáãùãὸò ἀÝñá êïðáíéóôïῦ, èéáóþôçò ôῆò
äéáñêïῦò äéáóêÝäáóçò ἔãéíå ἐðéôÝëïõò ôὸ ἀðüëõôï
ðñüôõðï. Ἐìåῖò ὀöåßëïõìå íὰ ὁìïëïãÞóïõìå ὅôé ðïôὲ
ἄëëïôå äὲí åἴ÷áìå äåῖ ôüóï êáèáñὰ ôὸ ðñüóùðï ôῆò
ἀðüëõôçò ðáñáêìῆò!
Ä.Í.

ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟ
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ
«Σαν έξαφνα, ώρα µεσάνυχτ’, ακουσθεί
αόρατος θίασος να περνά
……………………………………………………
αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που φεύγει.»
Κ. Π. Καβάφης, «Απολείπειν ο θεός Αντώνιον».
Ο περιοδεύων θίασος των Περιφερειακών – αλεξανδρινών; –
πνευµατικών ιδρυµάτων
προσµένει τη στιγµή που θ’ απέλθει πανηγυρικά
(πώς γίνεται ν’ απέρχεσαι χωρίς ποτέ πριν να ’χεις έρθει;)
προς τα Κεντρικά διανοητικά εµιράτα
µέσα σε κλίµα επίπλαστης συγκίνησης
φωτίζοντας µ’ αστραφτερούς δεκάρικους
τα οράµατα για την παιδεία του µέλλοντος
µε τον καθηγητή προσωπικό µάνατζερ – ατζέντη
του κάθε φοιτητή
και την παιδεία ν’ αποκτά
ανθρώπινο ανθρωπιστικό προφίλ.
Η ανάδειξη του ανθρωπιστικού παιδευτικού προφίλ
που επιχειρείται µ’ αρπαχτή στην επαρχία περιοδεία
από τα πρόσωπα τ’ αόρατα του θιάσου
δεν εκπληρώνεται κι επιτείνει την υποχόνδρια υστέρηση
αφού εκπτωτικά αναζητά προφίλ
κι όχι ανφάς.
Μένει το πανιασµένο πρόσωπο-πανί του φοιτητή
να προβάλλει ερωτηµατικά την απουσία
παραπλέοντας των εκτρωµατικών εκπτώσεων
στους ψευτισµένους πάγκους πνευµατικών πωλητών
που απαξιώνουν ανάξια αξίες πολιτών.
Εκεί, στους επαρχιακούς – αλεξανδρινούς – πάγκους
µαθαίνει να περιµένει πάντα τις εκπτώσεις
σε µια εκπτωτική σιδεροδέσµια Αλεξάνδρεια που µένει
επουλώνοντας ασύνειδα την καθοδηγητική απουσία
µε τη δική του αναγκασµένη παρουσία
δηλωνόµενος µονίµως
αδικαιολογήτως παρών.
Γιάννης Στρούµπας

Κωνσταντῖνος Ε. Φωτιάδης

Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου

Βιβλιοπαρουσίαση τοῦ 14τοµου ἔργου:
Βασίλειος Παπαγεωργίου
(Πρόεδρος Χηµικῶν Μηχανικῶν Α.Π.Θ.),
Κωνσταντῖνος Βακαλόπουλος
(Καθ. Ἱστορίας Α.Π.Θ.),
Νεοκλῆς Σαρρῆς
(Καθ. Κοινωνιολογίας Παντείου),
Κωνσταντῖνος Χατζηκωνσταντίνου
(Καθ. Νοµικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.),
Μιχάλης Χαραλαµπίδης
(Πολιτικός Ἐπιστήµων - Κοινωνιολόγος)
Βιβλιοπαρουσίαση τῆς ἐπίτοµης ἔκδοσης
τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων:
Ἀθανάσιος Καραθανάσης
(Καθηγητής Ἱστορίας Α.Π.Θ.)
Εὐστάθιος Πελαγίδης
(Συνταξιοῦχος Καθηγητής Πανεπιστηµίου
∆υτικῆς Μακεδονίας)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Πανεπιστήµιο ∆υτικῆς
Μακεδονίας, Κέντρο Ποντιακῶν Μελετῶν
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καθ. Κων/νος Φωτιάδης
16-3-05: Ἐγκαίνια ἔκθεσης “Πόντος:
∆ικαίωµα στή Μνήµη”. Βιβλιοπαρουσίαση

“Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου”.
18-3-05: Ὁ Πόντος κατά τήν Ἀρχαία καί
Βυζαντινή Ἐποχή
19-3-05: Ἡ Ὀθωµανοκρατία στόν Πόντο
23-3-05: Οἱ Ἑλληνόφωνοι Μουσουλµάνοι
τοῦ Πόντου
26-3-05: Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων
τοῦ Πόντου
28-3-05: Τό Ποντιακό Τραγούδι στή
διαµόρφωση τῆς ἱστορικῆς µνήµης
(ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ, Παλ. Σφαγεῖα, 19:00)
29-3-05: Οἱ Κρυπτοχριστιανοί τοῦ Πόντου
30-3 -05: Ὁ ἑλληνισµός τῆς Ρωσίας καί τῆς
πρώην Σοβιετικῆς Ἕνωσης.
2-4-05: Ἡ 19η Μαΐου ἐκεῖθεν καί ἐντεῦθεν
τοῦ Αἰγαίου
5-4-05: Ὁ Ν. Καζαντζάκης καί οἱ Πόντιοι
τοῦ Καυκάσου
6-4-05: Ἑλλάδα καί προσφυγικός
Ἑλληνισµός
9-4-05: Τό Ποντιακό Ζήτηµα σήµερα.
Ὥρα ἔναρξης τῶν διαλέξεων: 20:00
Παλαιό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο-Γενί Τζαµί
Ἀρχ. Μουσείου 30, τηλ. 2310 857978

ÔÏ ØÅÌÌÁ
ÔÏÕ «ÐÏËÉÔÉÊÏÕ ÊÏÌÌÁÔÏÓ»

ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ

Ìᾶò ἐðÝâáëáí ïἱ îÝíïé ôüí äéá÷ùñéóìü óÝ ðïëéôéêÜ êüììáôá
êáß áὐôü ôü ëÝíå «Äçìïêñáôßá». Ôü «ðïëéôéêü êüììá» åἶíáé
ἀããëéêÞ ἐöåýñåóç (ðïý ἐîõðçñÝôçóå êÜðïôå ôïýò Ἄããëïõò
åὐãåíåῖò óôÞ äéáìÜ÷ç ôïõò ìÝ ôüí âáóéëéÜ ôïõò), ïὐäåìßá
ó÷Ýóç ἔ÷åé ìÝ ôüí ἑëëçíéêü ÷ῶñï (ïἱ ἀñ÷áῖïé øÞöéæáí
ðñüóùðá êáß ὄ÷é êüììáôá) êáß ἐðéðëÝïí, ÏÕÄÅÌÉÁ Ó×ÅÓÇ
Å×ÅÉ ÌÅ ÔÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ!
Êáß ἐîçãῶ: Ἄò ὑðïèÝóïõìå ὅôé åἴìáóôå äÝêá ἑêáôïììýñéá
êáß ἕíáò ðïëßôåò (10.000.001). ÔÜ äÝêá ἑêáôïììýñéá åἶíáé
ôßìéïé íïéêïêýñçäåò êáß ὁ ἕíáò åἶíáé øåýôçò, ἀðáôåþíáò,
ἀñ÷áéïêÜðçëïò, ἔìðïñïò íáñêùôéêῶí êëð. Ἄò ὑðïèÝóïõìå
ἀêüìç ὅôé ïἱ ôßìéïé íïéêïêýñçäåò åἶíáé ÷ùñéóìÝíïé óÝ äýï
êüììáôá: ÐÝíôå ἑêáôïììýñéá óôü «ìðëÝ» êüììá êáß ðÝíôå
ἑêáôïììýñéá óôü «ðñÜóéíï» êüììá. Ὅðùò êáôáëáâáßíåôå ἡ
øῆöïò ôïῦ ἀðáôåþíá, ἀñ÷áéïêÜðçëïõ êëð êëð èÜ êñßíåé ôü
ἀðïôÝëåóìá ôῶí ἐêëïãῶí! Ἡ øῆöïò ἑíüò ἐãêëçìáôßá, ἑíüò
ἀíéóüññïðïõ, ἀêõñþíåé ôßò øÞöïõò ðÝíôå ἑêáôïììõñßùí
ôßìéùí ðïëéôῶí!
Ἡ ëïãéêÞ ëÝåé ὅôé ἐö’ ὅóïí ôÜ äýï êüììáôá åἶíáé ἴóá óÝ
äýíáìç èÜ ἔðñåðå óôÜ ìéóÜ èÝìáôá íÜ ἀêïõóôåῖ ἡ ãíþìç
ôïῦ ἑíüò êüììáôïò êáß óôÜ ὑðüëïéðá ἡ ãíþìç ôïῦ ἄëëïõ
êüììáôïò.
Êé ὅìùò! ÃéÜ ìßá øῆöï äéáöïñÜ, ἑêáôïììýñéá ðïëßôåò
ôßèåíôáé óôü ðåñéèþñéï. ÓÜ íÜ ìÞí ὑðῆñ÷áí êáèüëïõ! Ïὔôå
ἕíáò ἀðü áὐôïýò (ὅóï ôßìéïò êáß íÜ åἶíáé) äÝí èÜ ãßíåé
ὑðïõñãüò, ὑöõðïõñãüò ἤ äéåõèõíôÞò äçìüóéïõ ὀñãáíéóìïῦ.
Ôü ἐñþôçìá åἶíáé: Ὅëïé ἐìåῖò ðïý ἔ÷ïõìå ἀíôéëçöèåῖ ὅôé ôÜ
êüììáôá åἶíáé ἀðÜôç êáß ìÝóï ὑðïäïýëùóçò, ôõ÷áßíåé ὅìùò
íÜ æïῦìå óÝ ÷þñá ðïý ôῆò ἔ÷åé ἐðéâëçèåῖ ἔîùèåí áὐôü
ôü ðïëéôéêü óýóôçìá, ðῶò ἀíôéäñïῦìå; ὙðÜñ÷åé ôñüðïò íÜ
äéáâñùèåῖ ἔóùèåí ἤ ìüíï ìÝ êáôÜ ìÝôùðïí ἐðßèåóç; Áὐôü
åἶíáé ἕíá äýóêïëï ἐñþôçìá êáß, ðñüò ôü ðáñüí, ìüíï áὐôü
ἔ÷ù íÜ ðñïôåßíù: Ὅëïé ὅóïé ἔ÷ïõìå ἀíôéëçöèåῖ ôÞí ἀðÜôç
íÜ ἐíçìåñþóïõìå ὅóïõò êáß ὅðùò ìðïñïῦìå êáß êÜðïéá
óôéãìÞ íÜ óõíáíôçèïῦìå êáß íÜ óõæçôÞóïõìå ἰäÝåò êáß
ðñïôÜóåéò.

Ἡ τελευταία σύνοδος τοῦ ΝΑΤΟ, µέ κορύφωση τήν
συνάντηση Μπούς - Πούτιν, εἶναι πλέον παρελθόν καί
ἤδη ξεθώριασαν τά ψευτοχαµόγελα καί οἱ χαιρετοῦρες
πού σκοπό εἶχαν µᾶλλον νά κρύψουν τήν λεκτική
ΒΟΜΒΑ τοῦ Σρέντερ ὁ ὁποῖος ἀµφισβήτησε ἀνοικτά
τόν παραδοσιακό χαρακτήρα τοῦ ΝΑΤΟ ἐλλείψει
ἐχθρῶν. Τίς ἴντριγκες γύρω ἀπό τήν ὑποτίµηση τοῦ
δολαρίου (30% ἔναντι τοῦ εὐρώ), τήν ἄρνηση νά
ὑπογράψουν οἱ ΗΠΑ τή συµφωνία τοῦ Κυότο γιά τή
µόλυνση τῆς ἀτµόσφαιρας καί τίς oﬀ the line νουθεσίες
γιά «σεµνές» ἐµπορικές συναλλαγές µέ τή Ρωσία
πού πιέζει γιά ἔνταξη στόν Παγκόσµιο Ὀργανισµό
Ἐµπορίου... Αὐτό πού δέν µπορεῖ νά ἀποκρυφτεῖ εἶναι
ἡ ἀνηµπόρια τῆς Ε.Ε. νά ἀντιµετωπίσει τά ἀδηφάγα
ἀµερικανικά συµφέροντα καί ἡ ὁποία ἀνηµπόρια θά
βασιλεύει ποιός ξέρει µέχρι πότε στό µέλλον.
Τό µόνο ΙΣΤΟΡΙΚΟ γεγονός πού σηµάδεψε αὐτήν
τήν τσιρκοειδή συνάντηση ἦταν τό ἀναπάντεχο
ἠλεκτρικό µπλάκ ἄουτ πού ἔπληξε στιγµιαῖα τό
Γερµανικό Κοινοβούλιο τή στιγµή πού ἀστειευόταν ὁ
Μπούς µέ τόν Σρέντερ. Ὁ πρῶτος ἀνησύχησε ἔντονα,
ὁ δεύτερος «τό κατάπιε ἀξιοπρεπῶς». Πρίν δέ µερικά
χρόνια, στό περιθώριο τῆς διάσκεψης τῶν χωρῶν τῆς
Μαύρης Θάλασσας, καί ὁµιλοῦντος τοῦ Κλίντον στό
Τουρκικό Κοινοβούλιο, πάλι «παράξενο» µπλάκ ἄουτ
ταλαιπώρησε τήν αἴθουσα τέσσερεις φορές σέ στύλ
κοροϊδευτικό, φέρνοντας τόν πλανητάρχη σέ µεγάλη
ἀµηχανία. Τό πρῶτο γεγονός µετέδωσε µόνο µία
φορά ἡ ΕΤ1 καί τό δεύτερο ἡ ΝΕΤ δύο φορές. Μέχρι
νά βρεθεῖ ὁ ἔνοχος πού γαργαλάει τίς ἀσφάλειες τοῦ
δυτικοῦ κόσµου θά πρέπει νά ἀσχοληθοῦµε µέ εὐχές
καί δεήσεις, µήπως στήν ἑπόµενη ΝΑΤΟϊκή σύναξη
γιορτάσουµε (ἀµήν καί πότε) τήν διάλυσή του. Τί νά
κάνουµε; Ὅσο ζοῦµε ἐλπίζουµε.

(ËáÝñôçò)

Ι. ∆ηµητρᾶτος,
Ζωγράφος - τ. καθηγητής Μ.Ε., Κέρκυρα
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Ὀρχάν Παµούκ κατά ἐθνικῶν ταµπού
Ὁ Ὀρχάν Παµοὺκ µιλώντας σὲ ἕνα ἑλβετικὸ
περιοδικὸ δήλωσε πὼς «Ἀφοῦ δὲν τὸ λέει
κανεὶς τουλάχιστον νὰ τὸ πῶ ἐγώ. Στὴν
Τουρκία 30.000 Κοῦρδοι δολοφονήθηκαν. Καὶ
ἐπίσης 1.000.000 Ἀρµένιοι». Ὁ Ὀρχάν Παµοὺκ
ἔκανε αὐτὲς τὶς δηλώσεις ποὺ δηµιούργησαν
αἴσθηση ἐπ΄ εὐκαιρία τῆς παρουσίασης τοῦ
µεταφρασµένου στὰ γερµανικὰ βιβλίου του µὲ
τίτλο «Χιόνι». Ὁ δηµοσιογράφος τὸν ρώτησε
ἂν θὰ διάβαζε µέρη ἀπὸ τὸ βιβλίο στὸ Κὰρς
εἶπε: «Ναὶ ἀλλὰ σὲ 30 χρόνια ὅταν ἡ πατρίδα
µου θὰ ἔχει εἰρηνεύσει µὲ τὸ παρελθόν της,
θὰ µπορεῖ νὰ σηκώσει τὰ ἀστεῖα µου καὶ ἡ
οἰκονοµικὴ κατάσταση δὲν θὰ εἶναι τόσο
ἄσχηµη. Σήµερα σίγουρα δὲν θὰ πήγαινα,
θὰ ἦταν πολὺ ἐπικίνδυνο. Καταλαβαίνω ὅτι
κάποιος ποὺ δὲν ἔχει διαβάσει βιβλία µπορεῖ
νὰ πληγωθεῖ ἀπὸ αὐτὸ τὸ βιβλίο… Στὴν
Τουρκία ἔχουµε συγγραφεῖς ποὺ τὸ µόνο γιὰ
τὸ ὁποῖο ὑπερηφανεύονται εἶναι ὅτι εἶναι
Τοῦρκοι. Ὅµως κανεὶς δὲν τοὺς διαβάζει.
(9-2, ἐφ. Χουριέτ)
«Προστάτης» τοῦ νόµου Ὁ Ἰσὰ Τασπινάρ,
προϊστάµενος ἀστυνόµος στὸ Ντιαρµπακίρ,
συνελήφθη στό Μενχενγκλάντµπαχ τῆς Γερµανίας µὲ 8,5 κιλὰ ἡρωίνης. ∆ὲν εἶχε ἀποµακρυνθεῖ ἀπὸ τὰ καθήκοντά του, παρὰ τὸ
γεγονός ὅτι εἶχε κατηγορηθεῖ στήν Τουρκία
γιὰ 13 ξεχωριστὰ ἀδικήµατα µεταξὺ τῶν
ὁποίων παροχὴ πλαστῶν διπλωµάτων, βασανιστήρια, δωροδοκία κ.ἄ. (10-2, ἐφ. Χουριέτ)
Ἄνοδος βιοτικοῦ ἐπιπέδου
Σύµφωνα µὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔδωσε ἡ ∆ιεύθυνση Ἐξωτερικοῦ Ἐµπορίου στὴν Τουρκία
στὰ 1000 ἄτοµα ἀναλογοῦν 66 αὐτοκίνητα,
267 σταθερὰ τηλέφωνα καὶ 498 τηλεοράσεις.
Ὁ µέσος ὅρος ζωῆς εἶναι 66 χρόνια γιὰ τοὺς
ἄντρες καὶ 71 γιὰ τὶς γυναῖκες. Ὁ ἐτήσιος
ρυθµὸς αὔξησης τοῦ πληθυσµοῦ εἶναι 15,3 ‰
καὶ ἡ βρεφικὴ θνησιµότητα ἔπεσε στὸ 3,8‰.
(22-2, ἐφ. Βακίτ)
Ἔ, κάνουµε καί κανένα λάθος, συγνώµη
Τούς 24 ἔφτασαν οἱ νεκροί ἀπό τήν κατανάλωση τοῦ «Γενί ρακί» στή χώρα, λόγῳ δηλητηρίασης ἀπό τήν µεθυλική ἀλκοόλη. Ἡ
ἑταιρεία ἀπέσυρε τίς συσκευασίες τῶν 75 ml.
(14-2, ἐφ. Ζαµάν)
Χωρίς λόγια
Σέ ἐπίδειξη ρούχων σάν αὐτά πού φοροῦσε ὁ
Ἀτατούρκ ὅλη ἡ αἴθουσα χειροκροτοῦσε ὄρθια.
Στό τέλος παρουσιάστηκε µιά κοπέλα ντυµένη
στά κόκκινα µέ ἕνα µεγάλο ἀστέρι ἄσπρο στή
µέση τοῦ φορέµατος. (3-3, κανάλι TGRT)
Ἐπιτέλους, κι ἕνα εὐχαριστῶ!
Πολίτες εἴµαστε ἢ ζητιάνοι ; Τρία χρόνια πρίν,
ἀκόµα καὶ ἕναν χρόνο πρὶν, ὅποιος ἔπαιρνε
διαβατήριο τῆς Κυπριακῆς ∆ηµοκρατίας, ἦταν
«προδότης». Ἀργότερα πῆρε καὶ ὁ ἐγγονὸς τοῦ
Ντενκτάς. Τότε ὅλοι σκέφθηκαν «Ἔ, ἀφοῦ πῆρε
καὶ ὁ ἐγγονός του, τοὺς ἔχω χεσµένους…».
∆ὲν εἶστε πολίτες τῆς χώρας πού πήρατε τὸ
διαβατήριο; Κύριέ µου, διαβατήριο παίρνετε,
ὄχι χαρτὶ τουαλέτας. Πήρατε ἕνα ἔγγραφο
ἰθαγένειας ἑνὸς κράτους ποὺ τό ἀναγνωρίζει
ὁ κόσµος. Στὸν τοµέα τῆς Ὑγείας τί γίνεται;
Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀνακοινώθηκαν ἀπὸ τὴν
κ. Ἀθηνᾶ Κυριακίδου ἀναφέρουν πὼς 11,2
ἑκ. κυπριακὲς λίρες ξοδεύτηκαν γιὰ τὴν
περίθαλψη τῶν Τουρκοκυπρίων. Τὸ 2003 8.562
Τουρκοκύπριοι κατέφυγαν γιὰ περίθαλψη
στὴν πλευρὰ τῶν Ρωµιῶν. Ποιὸς τὰ ἔδωσε
αὐτὰ τὰ λεφτὰ; Ἡ Κυπριακὴ ∆ηµοκρατία. Σὲ
ποιοὺς; Στοὺς Τουρκοκύπριους πολίτες! Τὸ
δέχεστε, θέλετε δὲν θέλετε. ∆ηλαδὴ καὶ τὰ
διαβατήρια σας καὶ τὴν ἰατρικὴ περίθαλψη τὰ
πληρώνουν οἱ φορολογούµενοι τῆς Κυπριακῆς
∆ηµοκρατίας. ∆ὲν ὑπάρχει µεγαλύτερη ντροπὴ
ἀπὸ αὐτό! ∆ηλαδὴ καὶ λέτε ὅτι εἶστε ἀπὸ
ἕνα ἄλλο κράτος καὶ ἐπωφελεῖσθε ἀπὸ τὴν
δωρεὰν περίθαλψη ἑνὸς ἄλλου; Ἂν δὲν τὸ
δέχεστε ὡς κράτος σας, ἂν ἐξακολουθεῖτε νὰ
λέτε «Ἑλληνοκυπριακὴ ∆ιοίκηση τοῦ Νότου»,
τότε µὴν παρεξηγήσετε αὐτὸ ποὺ θὰ πῶ, ἀλλὰ
εἶστε οἱ πιὸ εὐτελεῖς ζητιάνοι τοῦ κόσµου!
(3-3, Τ/Κ ἐφ. Ἀφρίκα)
Μ.Κ.

kyneg@otenet.gr

Ἀντιφωνήµατα
Πῶς δηλώνει ὅτι θά ἔλυνε τό «πρόβληµα
Συρία» ὁ Σάµ Τζόνσον, ἀντιπρόσωπος
τοῦ Τέξας στό Κογκρέσο; Θἄριχνε µέ ἕνα
F-15 δύο πυρηνικές βόµβες καί τέλος!

πού ἀπειλεῖ µέ ἐπανεθνικοποίηση τοῦ
νεροῦ καί κάλεσε τόν λαό σέ µποϋκοτάζ
τῆς Shell γιατί ἀκρίβηνε τά καύσιµά της

Ἀπ’ ὅλες τίς καρναβαλικές ἐκδηλώσεις
τῶν ἡµερῶν, πιό πολύ µ’ ἄρεσε αὐτή ἡ
καθιστική τοῦ ΠαΣοΚ στή Βουλή µέ τόν
Χριστόδουλο. Πολύ πρωτότυπη, µπράβο
Σέ παραλιακό ἀττικό Δῆµο, ὑποψήφιος
τοῦ συνεδρίου (ἔχουµε κι ὄνοµα) ἔδινε 15
εὐρώ σέ 17χρονα γιά νά τόν ψηφίσουν!
Νά τί θά πεῖ «κακοποίηση ἀνηλίκου»

Τελικά τόν ναζισµό τους τόν συνηθίσαµε:
τόν φραστικό τόν προσπερνᾶµε, τόν
πρακτικό τόν δικαιολογοῦµε...

Ὁ λατινοαριστερός ἄνεµος ἔφτασε καί
στήν Οὐρουγουάη: Ἐνεργειακή συµφωνία µέ τόν Τσάβες, ἀποκατάσταση τῶν
σχέσων µέ Κούβα. Πάρτα Μπούς(τη)!

Ἀµερικανός ὁµολογεῖ πώς συλλάβανε
τόν Σαντάµ µετά ἀπό µάχη καί περικύκλωση κι ὄχι βγάζοντάς τον ἀπό µιά...
κατσαριδότρυπα (ὅπως µᾶς ἔδειξαν)

Ἅ, καί τό ἄλλο: Μιλώντας στά µέλη τοῦ
Κ.Κ. τῆς Ἰνδίας ὁ Τσάβες δήλωσε πώς
ἔχει φίλους κοµµουνιστές ἀλλά ὁ ἴδιος
εἶναι «πατριώτης ἐθνικιστής»

Γιά κάθε ἁρµόδιο: Πόσες χιλιάδες ἰθαγένειες, ἀπονεµηθεῖσες σέ «ὁµογενεῖς»
τήν τελευταία δεκαετία, ἀνακλήθηκαν
τελευταίως στήν Περιφέρεια ΑΜ-Θ;

Μήπως τούς Νοριέγκα καί Ἀλλιέντε δέν
τούς εἶχαν βρεῖ (καί τούς δυό!) δῆθεν µέ
κόκκινα ἐσώρουχα καί φωτογραφίες τοῦ
...Χίτλερ καί γυµνῶν παιδιῶν;

Περιµένουµε τώρα τά ἐκσυγχρονιστήρια
νά τοῦ ριχτοῦν ὅπως χυµᾶνε ἐναντίον
καθενός πού τολµᾶ στήν Ἑλλάδα νά πεῖ
ἔστω καί τήν πρώτη λέξη µόνη της

Εἶναι δυνατόν νά χυµᾶς κατά δηµοσιογράφου πού «τολµᾶ» νά ἀναφερθεῖ σέ
µή τουρκογενεῖς µουσουλµάνους, χωρίς
νά ρωτηθεῖς κἄν; Κι ἄς εἶσαι κι ὁ Ντεντέ

Δέν ἐπισηµάνθηκε οὔτε σχολιάστηκε
ἐπαρκῶς ἡ ὀξύµωρη συµµετοχή τοῦ
Κοµµουνιστικοῦ Κόµµατος τοῦ Ἰράκ στίς
ἐκλογές ὑπό τήν ἀµερικάνικη ἀρβύλα

Νά µποῦν τ ώ ρ α οἱ Ἄραβες ὀρθόδοξοι
στήν ἑλλαδοκρατούµενη ἱεραρχία τοῦ
Πατριαρχείου Ἱεροσολύµων. Καµµιά
δουλειά δέν ἔχει ἡ ράτσα µέ τό ράσο.

Τό 2002 ἔστειλε ἕνα F-16 καί χτύπησε
πολυκατοικία τῆς Γάζας, σκοτώνοντας
µαζί µέ ἕναν ἔνοπλο 11 παιδιά. Κοιµᾶται
µιά χαρά τά βράδυα, δήλωσε. Ἔ, δέν θά
γινόταν ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ ὁ Χαλούτζ;

Γιά λόγους ἀσφαλείας µετονοµάζονται
3 ...ζῶα στήν Τουρκία: ἡ κόκκινη ἀλεπού
πού ἀποκαλεῖτο «Κουρντιστάνικα», τό
ἀγριοπρόβατο καί τό ἐλάφι «Ἀρµένους»!

Στό Δουβλῖνο 2 πράκτορες τῆς Μοσάντ
συνελήφθησαν πρίν δολοφονήσουν τόν
Τζιχάντ Τζαάρα πού ζεῖ ἐκεῖ ἐξόριστος
ἀπό τό 2002 (παλιά τους τέχνη...)
Φανταστεῖτε τώρα νά µήν εἶχαν συλληφθεῖ καί νά τόν σκότωναν. Ὅποιος µετά
ἀπέδιδε τόν φόνο στή Μοσάντ δέν θἄταν
«συνωµοσιολόγος» καί «ἀντισηµίτης»;
Δευτεροκλασάτος ὑπουργός ὁ Ν.Σ. (ἄνευ
χαρτοφυλακίου) σέ µεσανατολική χώρα,
εἶναι ὁ γκουρού τοῦ ...Μπούς! Ρωτᾶµε:
Ποιά µέρα τῆς βδοµάδας δέν ἐργάζεται;
Δέν ἦταν µόνο ὁ Κίρχνερ στήν Ἀργεντινή

ΤΑ ΤΟ Ξ Ι Κ Α
Πολλὰ τὰ ἀπόβλητα ποὺ συσσωρεύτηκαν
ἐσχάτως, ἀγαπητοὶ φίλοι, ὁπότε µοιραῖα λόγῳ
ἐλλείψεως χώρου θὰ ἐπικεντρωθοῦµε σήµερα
µόνο στὰ πλέον πρόσφατα. Τὰ σχετικὰ δηλαδὴ
µέ τὴν πρὸ ὀλίγων ἡµερῶν ἐναλλαγὴ στὴν
Προεδρία τῆς ∆ηµοκρατίας…
Καὶ κατ’ ἀρχάς, µερικὰ ἀποτιµητικὰ σχόλια
γιὰ τὴν προεδρία Στεφανόπουλου, µιά καὶ
δὲν τὸ κρύβω ὅτι πολὺ ἐκνευρίστηκα πάλι µ’
ὅλους αὐτοὺς τοὺς ποταµοὺς ἐγκωµίων ποὺ
ξανακύλησαν γιὰ τὴν ἐπιτυχηµένη θητεία του!
Ἐγώ, βλέπετε, δυσκολεύοµαι νὰ συµφωνήσω!
Καὶ δὲν θὰ ἐξετάσω τώρα τὴ λογικὴ διὰ τῆς
ὁποίας ἀνάγεται σὲ πολιτικὸ ὑπερπρότυπο
ἕνας πρώην ἀποτυχηµένος πολιτικός, ποὺ ἀφοῦ
ἔχασε κάποτε µέχρι κι ἀπ’ τὸν Μητσοτάκη,
ἵδρυσε δικό του κόµµα (παίρνοντας ἐκλογικὰ
ποσοστὰ λίγο µεγαλύτερα ἀπό τοῦ …Βεργῆ) καὶ
περιῆλθε ἀκολούθως στὰ ἀζήτητα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα
καὶ ἀνεσύρθη ἄφνω γιὰ καθαρὰ συγκυριακοὺς
λόγους. Θὰ µείνω ἀποκλειστικὰ καὶ µόνο στὴ
δεκαετή προεδρία του, ἀναρωτώµενος: Σὲ τί
συνίσταται ἀλήθεια µία ἐπιτυχηµένη προεδρικὴ
θητεία; Ἁπλῶς στὸ νὰ βάζεις εὐανάγνωστα τὶς
ὑπογραφὲς σὲ ὅσα ἀποφασίζουν ἄλλοι καὶ στὸ
νὰ κάνεις οὐσιαστικὰ τουµπεκὶ ἀκόµη καὶ στὰ
µεγαλύτερα αἴσχη πού διαπράττουν οἱ ἑκάστοτε
κυβερνῶντες; Ἂν ναί, τότε βεβαίως καὶ ἦταν
ἐπιτυχηµένος ὁ Στεφανόπουλος, ἀλλὰ σιγὰ τ’
αὐγά! Μ’ αὐτὴ τὴ λογική, ὄχι µόνο αὐτός, ἀλλὰ
καὶ ὁ ἄχρωµος καὶ ἄοσµος κύριος Παπούλιας,
ὅπως κι οἱ περισσότεροι Ἕλληνες µποροῦν
νὰ γίνουν ἐπιτυχηµένοι πρόεδροι (ὅπως
ἀντιλαµβάνεστε, οἱ µόνοι ποὺ ἐξαιροῦνται εἶναι
βάσει τοῦ πρώτου κριτηρίου οἱ δυσλεκτικοί, ἐνῶ
βάσει τοῦ δεύτερου µερικοὶ «περίεργοι» ποὺ δὲν
µποροῦν νὰ βάλουν γλώσσα µέσα (π.χ. Κανέλλη,
Ζουράρις, ἡµεῖς τοῦ «Ἀντιφωνητῆ», κλπ.)…
Θὰ ὁµολογήσω πάντως πὼς ὁ κύριος
λόγος ποὺ τὰ ’χω πάρει µέ τὸν τέως δὲν εἶναι
τόσο πολὺ ὁ προαναφερθείς (οὕτως ἢ ἄλλως

Ρέ µήπως πράγµατι ἐξευρωπαΐστηκε ἡ
Τουρκία; Γιατί δέν τά ξεπάστρεψαν;
Καί στό δεύτερο «Θέµα» ἡ προσφορά
εἶναι (γνήσια) τσόντα! Ἀπό κοντά καί
τά ΔΟΛια ΝΕΑ, µέ κάπως so� πορνό (ἔ,
ἔχουν ἐπίπεδο οἱ ἄνθρωποι, ἀλίµονο...)
Δέν κατάλαβα, γιατί ξανακαλοῦν τόν
Ρέµο στόν Στρατό; Τόσo πού ὑπηρέτησε
τήν ἑλληνοτουρκική φιλία µέ συναυλίες
δέν φτάνει; Make songs - not war!
Ἕνας µεγάλος συνθέτης ἔφυγε µέ τόν
θάνατο τοῦ Σταύρου Κουγιουµτζῆ. Τοῦ
ὀφείλουµε πολλή ἀπό τήν ἑλληνική χάρη πού ἀξιώθηκε ἡ µουσική κι ἡ ζωή µας

γιὰ σκιῶδες ἀξίωµα µιλᾶµε) κι οὔτε θὰ τὸ
ἔκανα τώρα θέµα, ὅσο κι ἂν ἐδῶ καὶ καιρὸ µ’
ἐνοχλοῦσε ἡ κοµψὴ σιωπὴ τοῦ ἐπὶ πολλῶν κακῶς
κειµένων (ἀκριβῶς στὸ «κενό» του ἦταν ποὺ
αὐτοπροωθήθηκε ὁ πληθωρικὸς καὶ φιλόδοξος
Χριστόδουλος, ὁ ὁποῖος λοιδωρήθηκε βεβαίως
ὅτι µιλάει πολὺ - ἄραγε τὰ µισὰ ἀπὸ αὐτὰ ἂν τὰ
ἔλεγε ὁ Πρόεδρος, ὅπως κάλλιστα θὰ µποροῦσε,
θὰ ἐθεωρεῖτο τώρα ἀπὸ τὶς πολιτικοεκδοτικὲς
γιάφκες ὡς ἐξίσου ἐπιτυχηµένος;). Ἐκεῖνο ποὺ
πραγµατικὰ µέ ἐξαγρίωσε εἶναι τὸ µέγα λεκτικὸ
ἀτόπηµα ποὺ διέπραξε λίγες µόλις µέρες πρὶν
ἀποχωρήσει, ἕνα ἀτόπηµα ποὺ πραγµατικὰ
ἀγγίζει τὰ ὅρια τῆς ὕβρεως ἔναντι τοῦ ἑλληνικοῦ
λαοῦ. Καὶ ἐννοῶ ἀσφαλῶς τὴν φράση ὅτι κακῶς
οἱ Ἕλληνες ζητοῦν µισθολογικὲς αὐξήσεις, γιατί
οἱ µισθοὶ ποὺ παίρνουν εἶναι καλοὶ σὲ σχέση µέ
τὰ δεδοµένα τῆς οἰκονοµίας µας. Αὐτὴν τὴν
πρωτοφανοῦς προκλητικότητας δήλωση, ποὺ
δὲν θὰ τολµοῦσε νὰ τὴν ξεστοµίσει οὔτε ὁ πιὸ
ἀναίσθητος ὑπουργίσκος τῶν Οἰκονοµικῶν
(γιατί ἁπλούστατα θὰ ἔφευγε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα
νύχτα), τὴν ξεστόµισε φυσικῷ τῷ τρόπῳ
κάποιος, ποὺ ἀσφαλῶς οὐδεπώποτε ἐξελέγη ἀπ’
τὸν λαὸ καὶ συνεπῶς δὲν πρόκειται ποτὲ καὶ νὰ
λογοδοτήσει σ’ αὐτόν...
Καὶ δὲν θὰ περίµενα βεβαίως ἀπὸ τὸν
τέως Πρόεδρο νὰ πεῖ κάτι καὶ γιὰ τοὺς
ἀνίκανους ἢ τοὺς ἀπατεῶνες ποὺ κατάντησαν
ἔτσι τὴν οἰκονοµία, γιὰ τὶς ρεµοῦλες, γιὰ τὰ
Χρηµατιστήρια, γιὰ τὶς εἰσφοροαπαλλαγές, γιὰ
τὶς Ὀλυµπιάδες καὶ γιὰ τὶς ἀπογραφές! Οὔτε καὶ
νὰ πεῖ ὅτι µποροῦν τὰ πράγµατα νὰ βελτιωθοῦν,
ἂν πάψει νὰ κάνει µόνο ὁ ἁπλὸς κοσµάκης
ἄγρια λιτότητα, περιοριστοῦν οἱ σπατάλες
καὶ σφίξουνε λίγο κι οἱ κῶλοι ὅσων ποτὲ τοὺς
δὲν ἔκαναν τὴν παραµικρὴ οἰκονοµικὴ θυσία!
Καθότι εἴπαµε, γενικῶς ὑπῆρξε θεσµικὸ δεκανίκι
τοῦ συστήµατος τῆς γιαλαντζὶ δηµοκρατίας µας
καὶ οὐσιαστικὰ πάντα τήρησε σιγὴν ἰχθύος γιὰ
ὅλα αὐτά. Νὰ βγαίνει ὅµως κι ἀπὸ πάνω καὶ νὰ
µᾶς µαλώνει, ἐπειδὴ λέµε ὅτι δὲν µποροῦµε νὰ
ζήσουµε µέ 800 ἢ 900 ἢ 1000 εὐρὼ µηνιαίως καὶ
ζητᾶµε πίσω ὅσα µᾶς ὑφαρπάζουν (µέ τὶς κάτω

Νέος πατριωτισµός, νέος διεθνισµός,
ὅλα «νέα» στό συνέδριο. Τό µόνο ὄντως
νέο ἀποσιωπᾶται: ὁ ἀµερικανισµός.

Πάντως αὐτοί οἱ (φραστικοί) τραµπουκισµοί κατά γυναίκας ἐν µέσῳ 500 ἀνδρῶν
µουσουλµάνων κάτι µᾶς θύµισαν...
Ἄν δέν εἶναι θερµόαιµοι πιτσιρικᾶδες οἱ
ἐθνικιστές συνθηµατογράφοι στό τζαµί
τοῦ κάτω µαχαλᾶ τῆς Ξάνθης, εἶναι
σίγουρα ἀνεγκέφαλοι (τοὐλάχιστον...)
Τελικά ἡ Κυβέρνηση τὄπε καί τὄκανε: Ὡς
Θράκη εἴµαστε ΣΥΝΕΧΩΣ στό ἐπίκεντρο
τοῦ ἐνδιαφέροντος. Ἔ, ναί, βοήθησε λίγο
κι ὁ Ἕβρος µέ τίς πληµµῦρες του, ὄντως.
Δύο λογοτεχνικά βραβεῖα σέ ἑβρίτες τοῦ
ἐξωτερικοῦ: Ὁ καθ. Μόσχος Μορφακίδης
(γιά τήν ὅλη δουλειά του στή Γρανάδα)
κι ὁ Θανάσης Μασκαλέρης (µετάφρασης
ἑλληνικῆς ποίησης). Ἔξω πᾶµε καλά!
Νέος κῦκλος ἐκδηλώσεων τοῦ Ἐθνολογικοῦ Μουσείου Θράκης. Μιά προσφορά
ἀνεκτίµητη, µέ τήν καλή µά καί τήν κακή
ἔννοια: δέν τήν ἐκτιµοῦµε ὅπως πρέπει...
24/4, ἀνήµερα τῆς Ἀρµενικῆς Γενοκτονίας
ὁ Γκιούλ θἄναι στήν Κοµοτηνή.Θά δεῖ
ἄραγε κάτι σχετικό ἤ θά ...ντραποῦµε;

ἀπ’ τὰ ὅρια τοῦ πληθωρισµοῦ ὑποτιθέµενες
αὐξήσεις) οἱ ἀνίκανοι ποὺ ἐδῶ καὶ 20 χρόνια µᾶς
κυβερνοῦν, ἒ αὐτὸ πιὰ πάει πολύ! Πραγµατικὰ
πολύ ἀπὸ κάποιον ποὺ παίρνει καµµιὰ
εἰκοσιπενταριὰ χιλιάρικα τὸν µήνα οὐσιαστικά
µόνο καὶ µόνο γιὰ νὰ παριστάνει τή γλάστρα!
Μετὰ ὅµως ἀπὸ τὸν τέως, ὀφείλουµε βεβαίως
δυὸ σχόλια καὶ γιὰ κάποιους…νῦν! Καὶ ἐννοῶ
ἀσφαλῶς τὴ διαγωγὴ ποὺ ἐπέδειξαν τὴν ἡµέρα
τῆς ὁρκωµοσίας τὰ ἕξι συνασπιστήρια καὶ τὰ
ἰδίας ἐπακριβῶς «ἐκσυγχρονιστικῆς» ἰδεολογικῆς
µαλάκυνσης σηµιτοπαγκαλογιωργάκια, τὰ
λυµαινόµενα τὸν χῶρο ἑνὸς κάποτε κραταιοῦ
κόµµατος. Τὸ πρῶτο σχόλιο, γιὰ τὶς εὐάριθµες
θλιβερὲς θεραπαινίδες τοῦ δῆθεν ἀριστεροῦ
ἐκσυγχρονισµοῦ (δηλαδὴ µέ τὶς ἕξι ἕδρες, τὶς καὶ
κατ’ οὐσίαν - ὑπενθυµίζω - ἀπὸ ἠθικῆς πλευρᾶς
κλεψιµέικες, ἂν ἀναλογιστοῦµε ὅτι µπῆκαν στὴ
Βουλὴ χάρη στὸν ΣΥ.ΡΙΖ.Α., διὰ τοῦ ὁποίου
ἐκµεταλλεύτηκαν καὶ ἐξαπάτησαν πολλοὺς
ἐπώνυµους καὶ ἀνώνυµους ἀριστερούς) ποὺ
ἀποχώρησαν ἀπὸ τὴν τελετὴ τὴ στιγµὴ τῆς
ὁρκωµοσίας, µένοντας βεβαίως συνεπεῖς στὶς
µεγάλες τους ἀρετές, δηλαδὴ στὸν ἀριβισµό, τὴν
ἐλαστικότητα συνείδησης καὶ συµπεριφορᾶς
(δὲν θυµᾶµαι λ.χ. νὰ εἶχαν ἀποχωρήσει ἕναν
µόλις χρόνο πρὶν ἀπὸ τὴ δική τους ὁρκωµοσία
ὡς βουλευτῶν - τότε δηλαδὴ δὲν τοὺς ἐνοχλοῦσε
ὁ θρησκευτικὸς ὅρκος;), τὸν ἀπίστευτο γραικυλισµὸ καὶ τὰ ἀπειράριθµα ἀντιεκκλησιαστικά
τους κόµπλεξ. Καὶ µετὰ τοὺς κλαυσίγελους
τῆς διεθνιστικῆς ὑστερίας καὶ τῆς βολταιρικῆς
θυµηδίας, ἕνα ἔσχατο σχόλιο καὶ γιὰ τοὺς
ἄλλους, τοὺς πολυάριθµους καὶ πολὺ πιὸ
ἐπικίνδυνους (γιατί αὐτοὶ βεβαίως κάποια
µέρα δυστυχῶς θὰ µᾶς ξανακυβερνήσουν, ἐνῷ
οἱ ἕξι, δόξα τῷ Θεῷ, ἀκόµα καὶ τοὺς τοίχους
τῆς Βουλῆς δύσκολο - ἔστω καί…σύρριζα νὰ τοὺς ξαναδοῦνε πιά). Αὐτωνῶν βεβαίως ἡ
συµπεριφορὰ ὑπῆρξε φαινοµενικὰ πολὺ πιὸ
light, στὴν πραγµατικότητα ὅµως ἦταν ἀκόµη
πιὸ κατάπτυστη, καθότι ἀπίστευτα ὑποκριτική.
Συνέχεια στή σελ. 6

