Ἀντιφωνητὴς
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

Τουρκόφωνοι Ρωµηοί:
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΔΩ

Σέ µιά διαφορετικήν ἐκδήλωση, στήν
Κοµοτηνή, τό Σάββατο 15 Ἰουλίου, ἡ
ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνδύασε κάποια
φαινοµενικά ἑτερόκλητα στοιχεῖα, πού
ὅλα ὅµως εἴχανε κοινή ἀναφορά τήν
µερίδα ἐκείνη τῆς Ρωµηοσύνης πού εἶχε
τουρκοφωνήσει. Ὁ ἐρχοµός στήν Ἑλλάδα
τριάντα παιδιῶν ἀπό τήν Γκαγκαουζία
(αὐτόνοµη περιοχή τῆς Μολδαβίας), ἡ
βράβευση τοῦ συνταξιούχου ἐκπαιδευτικοῦ κ. Βασίλη Φαρασόπουλου γιά
τό βιβλίο του µέ τά καππαδόκικα
παραµύθια, ἡ παρουσία τοῦ (ἐπίσης
Καππαδόκα) ἐπιχειρηµατία Πρόδροµου
Ἐµφιετζόγλου, ἀκόµα κι αὐτή ἡ παρουσία
τουρκόφωνων Ποντίων νεοπροσφύγων
ἀπό τήν Τσάλκα τῆς Γεωργίας (γιά νά µήν
ἀναφερθοῦµε καί στούς τουρκόφωνους

Ευρώ: μαστίγιο και καρότο!
Η πεποίθηση των περισσοτέρων μας
ότι, με την αντικατάσταση της δραχμής από το
ευρώ, το κατοστάρικο κατέληξε να αντιστοιχεί
στο νόμισμα του 1 ευρώ, το πενηντάρικο
στο νόμισμα των 50 λεπτών κ.ο.κ., ίσως και
να φάνταζε κάποτε άκρως γενικευτική και
κακόπιστη απέναντι στο νέο ισχυρό και με
τόσα άλλα πλεονεκτήματα νόμισμα. Η διπλή
καταγραφή τιμής, ωστόσο, που εντοπίσαμε
στο κουτάκι λεμονάδας της φωτογραφίας
μας, μάλλον φανερώνει ότι η προηγούμενη
αντίληψη για την πραγματική ισοτιμία ευρώ
– δραχμής δεν απέχει τελικά και πολύ από την
πραγματικότητα! «Απλό λάθος», θα σχολίαζε
βέβαια κανείς, τυπογραφικό ή απροσεξίας.
Όμως, γλώσσα που λαθεύει λέει την αλήθεια,
κατά την παροιμία!
Κατόπιν των παραπάνω, οι τιμές
μερικών προϊόντων της καθημερινότητάς μας
διαμορφώνονται
ως εξής:
-Λεμονάδα: 150
δραχμές ή 1 ευρώ.
- Τυρόπιτα: 300
δραχμές ή 2,50
ευρώ.
- Μαϊντανός: 50
δραχμές ή 50
λεπτά.
- Καρότα:
70
δραχμές ή 90
λεπτά.
-Μ α σ τ ί γ ι ο
( α π ο κ ρ ι ά τ ι κο ) :
500 δραχμές ή 4
ευρώ.
Ο πίνακας με
τις τιμές που

Ροµά ἤ Ποµάκους πού βρέθηκαν στό
πολυπληθές ἀκροατήριο) συνέθεσε τήν
εἰκόνα πού προαναφέραµε. Μπορεῖ τά
παιδιά νά µήν πρόλαβαν νά παραστοῦν
στήν ὁµιλία ἀλλά στίς εἰκόνες πού
παρουσιάστηκαν προβλήθηκε τό τεράστιο
ἔργο πού ἔγινε καί γίνεται χρόνια τώρα
µαζί τους, ἀρχικά χάρη στίς χορηγίες τῆς
«Μηχανικῆς», ἔπειτα µέ τήν συνδροµή
συνειδητῶν Ἑλλήνων (ἀπό τόν κῦκλο
τῶν ἀνθρώπων γύρω ἀπό τό ἀνά χεῖρας
φῦλλο) καί τέλος µέ προγράµµατα τοῦ
Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Σύντοµα θά
ἔχουµε µιά ἀναλυτική παρουσίαση ἑνός
µικροῦ - καί χειροπιαστοῦ - θαύµατος πού
συντελέστηκε στή βόρεια Βαλκανική.

παραθέσαμε προξένησε πάντως την απορία
μας αναφορικά με το πώς γίνεται το ευρώ
να παρουσιάζει τόσες διαφορετικές ισοτιμίες
με τη δραχμή, ανάλογα με το προϊόν. Δεν
θα ’πρεπε, δηλαδή, η ισοτιμία να παραμένει
σταθερή σε κάθε περίπτωση;
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Η ζωή είναι
μια μεγάλη πληγή.
Ονομάζουμε ζωή,
την αντοχή μας
Ν. Λυγερός

ΕΤΟΣ 8ο / ΑΡ. Φ. 200 / ΤΙΜΗ 0,90 €

Ὁ τρελλαµένος σκῦλος
«Τό Ἰσραήλ πρέπει νά εἶναι σάν ἕνας
τρελλός σκῦλος, πολύ ἐπικίνδυνος γιά
νά τόν ἐνοχλήσεις» (Μοσέ Νταγιάν)
Τά χρόνια πέρασαν ἀπό τότε πού
ὁ µονόφθαλµος στρατηγός Νταγιάν
καθοδηγοῦσε
τήν
ἰσραηλινή
πολιτική, ὅµως ὁ τρελλός του σκῦλος
παραµένει σέ δράση. Ἀπό τή µέρα πού
θυµόµαστε τόν ἑαυτό µας ξεσπάει τή
λύσσα του σέ ὅποιον ἄτυχο βρεθεῖ
µπροστά του καί τόν «ἐνοχλήσει»,
ἔστω µονάχα καί µέ τήν παρουσία
του. Ἐγκλήµατα ἐπί ἐγκληµάτων,
ἄλλα πού γίνονται γνωστά καί
ἀποσιωπῶνται ἐντός ὀλίγων ἡµερῶν
καί ἄλλα πού παραµένουν κρυφά ἤ
ἀµφιλεγόµενα. Γιά πάνω ἀπό µισό
αἰώνα τό ρατσιστικό, ἀποικιοκρατικό
µόρφωµα πού στήθηκε πάνω στά
ὁλοκαυτωµατικά ψεύδη καί στήν
παγκόσµια ἰσχύ τοῦ σιωνισµοῦ δρᾶ
ἀνεξέλεγκτα, πέρα ἀπό κάθε ἔννοια
πολιτισµοῦ καί ἀνθρώπινης ἀξίας.
Στή Γάζα, στήν Χεβρώνα, στή Τζενίν,
στό Σινά, στήν Τρίπολη, στή Σάµπρα
καί Σατίλα, στό Γκολάν, στή Βηρυττό,
στήν Κανά, στή Ράφα, ἕνας τρελλός
σκῦλος διαµελίζει ἀµάχους, θερίζει
παιδιά, χρησιµοποιεῖ χηµικά ὅπλα*,
ἑτοιµάζει πυρηνικά, βοµβαρδίζει
ξένες χῶρες, στέλνει ἐκτελεστές
παντοῦ... Τό χειρότερο ὅµως δέν εἶναι
αὐτό. Εἶναι πού ὅλοι παριστάνουν
ὅτι πρόκειται γιά ἕνα ἄκακο ζωάκι
σαλονιοῦ, πού - ἄν τό πειράξουν καµµιά φορά ἴσως παραφέρεται...
* Παραδείγµατα: Τό Παλαιστινιακό ὑπουργεῖο Ὑγείας κάλεσε διεθνεῖς ὀργανισµούς

Λίβανος, χωριό Μαρουαχίν, 15-7-06:
Παιδιά σκοτωµένα σέ λεωφορεῖο ἀπό
πύραυλο ἰσραηλινοῦ ἑλικοπτέρου
νά ἐλέγξουν τά τραύµατα τῶν πληγωµένων
πού ἔρχονται µέ καµµένα ἐσωτερικά ὄργανα καί ἄκρα. Μόνο τίς τελευταῖες µέρες οἱ
γιατροί στά Γάζα ἀναγκάστηκαν νά προβοῦν
σέ 12 ἀκρωτηριασµούς τραυµατιῶν! Ἀνάλογα κατήγγειλε ἐπισήµως καί ὁ Λιβανέζος
ΥΠΕΞ γιά τόν βοµβαρδισµό τοῦ ἐδάφους
του µέ ἐµπρηστικές βόµβες φωσφώρου κλπ

Κολοµβία, Ἰράκ καί ἡ ἀληθινή φιλία τῶν λαῶν
Απευθυνθήκαμε
λοιπόν
στον
αρμόδιο Ολλανδό Επίτροπο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Φαν Αρπάχτρεν, ο οποίος είχε και
τον γενικό σχεδιασμό του νέου νομίσματος
και στον οποίον οφείλουμε την παγκόσμια
πρωτοτυπία να κυκλοφορούν το 1 και τα 2
λεπτά σε μέγεθος κυττάρου (!), το 1 και τα 2
ευρώ σε κέρμα (!), καθώς επίσης και τα άκρως
απαραίτητα 500 ευρώ σε χαρτονόμισμα, ώστε,
όπως είπαμε, να μπορούμε ν’ αγοράζουμε
τα… καρότα μας!
Η απάντηση του Επιτρόπου, την
οποία και παρουσιάζουμε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
στον «Α», ήταν σαφής και αφοπλιστική ως
προς την ειλικρίνειά της: «Συγχαίρουμε την
ομάδα της Ιταλίας για την κατάκτηση του
Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου»!
Ο Επίτροπος υποσχέθηκε να
μας δώσει συνέντευξη καί για τον Ζιντάν,
την οποία και επιδιώξαμε ελπίζοντας ότι
όλο και θα του ξεφύγει κάποια πολύτιμη
συνταγή για την τόσο προσιτή σε όλους μας
αστακομακαρονάδα!
Γ.Σ.

Στήν πόλη Μεντεγίν τῆς Κολοµβίας, στίς
7 Ἰουλίου, γίνεται κάθε χρόνο ἕνα διεθνές
ποιητικό φεστιβάλ πού ἀποσκοπεῖ στήν
ἀπελευθέρωση τῆς πόλης ἀπό τόν φόβο
τῶν παραστρατιωτικῶν ὁµάδων πού
λυµαίνονται τήν ἐπαρχία. Στό φετεινό
16ο φεστιβάλ, µεταξύ τῶν 70 ποιητῶν
ἀπό 40 χῶρες τῆς γῆς, ξεχώρισε ὁ
39χρονος Ἰρακινός Μουχσίν Ἀλ Ραµλί,
αὐτοεξόριστος στή Μαδρίτη ἀπό τό
1990, ὅταν ὁ (ἐπίσης ποιητής) ἀδελφός
του Μουτλάκ ἀπέτυχε σέ ἀπόπειρα
ἀνατροπῆς τοῦ Σαντάµ. «Ὄχι στήν
ἀπελευθέρωση τοῦ Ἰράκ ἀπό ἐµένα»
ἦταν τό ποίηµά του πού συγκίνησε ἰδιαίτερα τό κοινό τῶν 150.000 ἀνθρώπων καί
πού εἶχε γραφεῖ 10 µέρες πρίν τήν πτώση τῆς Βαγδάτης (2003). «Λέω στούς γονεῖς νά
µαθαίνουν πρῶτα στά παιδιά τους τή λέξη ΟΧΙ», δηλώνει ὁ Ἀλ Ραµλί γιά νά τονίσει τό
πνεῦµα τῆς Ἀντίστασης πού χρειάζεται ὁ κόσµος. Μάλιστα ὁ ἴδιος δέν περιορίστηκε
στήν ἀπαγγελία στίχων στίς πλατεῖες καί τούς δηµόσιους χώρους τῆς Μεντεγίν ἀλλά
ἐπισκέφθηκε καί τίς γειτονικές φυλακές ὑψίστης ἀσφαλείας Ἰταγκουΐ, ὅπου κρατοῦνται
ἔµποροι ναρκωτικῶν µά καί ἀντάρτες. «Κατάγοµαι ἀπό µία χώρα πού εἶναι ὁλόκληρη
µιά σκληρή φυλακή», δικαιολόγησε τήν ἐπιλογή του. Κι ἐκεῖ, ἕνας κρατούµενος πού
ὑπέγραψε ὡς “Χαβιέ”, τοῦ δώρισε στίχους σ’ ἕνα χαρτάκι πού γράφανε «Ἰράκ, ἀδερφέ
µου, ἡ χώρα µου µατώνει σάν τήν δική σου, ἡ καρδιά µου καίει σάν φωτιά ὅταν βλέπω τόν
πόνο τοῦ λαοῦ σου πού εἶναι ὁ λαός µου... Ἐλπίζω ν’ ἀκοῦς αὐτές τίς λέξεις πού βγαίνουν
ἀπό τήν ψυχή µου. Καί δέξου αὐτήν τήν ἀγκαλιά ἀπό τόν ἀδερφό σου πού χύνει δάκρυα
αἵµατος στήν Κολοµβία βλέποντας τήν εἰσβολή πού καταστρέφει τήν καρδιά σου...»
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Χωρίς Χαραλαµπίδη - Φωτιάδη ἀλλά µέ Ντόρα καί... Γιωργάκη!
Τὸ 6ο Παγκόσµιο Συνέδριο Ποντιακοῦ
Ἑλληνισµοῦ διοργανώθηκε στὴν Ἀθήνα ἀπὸ
6 ἕως 9 Ἰουλίου, κι ἔλαβαν µέρος πάνω ἀπὸ
620 ἀντιπρόσωποι ποντιακῶν συλλόγων ἀπὸ
ὅλον τὸν κόσµο. Μεταξὺ τῶν ἀντιπροσώπων
ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τὴν Κύπρο, τὶς εὐρωπαϊκὲς
χῶρες, τὴν Αὐστραλία, τὶς ΗΠΑ, τὸν Καναδὰ
καὶ χῶρες τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἕνωσης,
συµµετεῖχαν γιὰ πρώτη φορὰ 120 νέες
καὶ νέοι Πόντιοι, ἡλικίας 18 ἕως 28 ἐτῶν.
Τὸ συνέδριο πραγµατοποιήθηκε ὑπὸ τὴν
αἰγίδα τοῦ Προέδρου τῆς Δηµοκρατίας Κ.
Παπούλια καὶ σύµφωνα µὲ τὸ πρόγραµµα,
τὸ ὁποῖο δὲν ἦταν γνωστὸ στὴν πλειοψηφία

τῶν συνέδρων λίγες ἡµέρες πρὶν τὴν
ἔναρξή του –κρυφὸ ἦταν;- συζητήθηκαν τὰ
προβλήµατα τοῦ Ἑλληνισµοῦ τῆς Μαύρης
Θάλασσας καὶ τῶν νεοπροσφύγων, ὁ ρόλος
τῶν νέων στὸν ὀργανωµένο ποντιακὸ χῶρο
καὶ ἡ συµµετοχὴ τῶν γυναικῶν στὸ ποντιακὸ
κίνηµα, ἡ ἵδρυση Παγκοσµίου Συντονιστικοῦ
Ὀργάνου τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισµοῦ, ἡ
διεθνοποίηση τῆς γενοκτονίας.
Στὴ φιέστα τῆς ἡµέρας ἔναρξης βρέθηκε
ὅλο τὸ πολιτικὸ προσωπικὸ τῆς χώρας.
Εἶναι βλέπετε τὰ δυὸ ἑκατοµµύρια τῶν
Ποντίων στὴν Ἑλλάδα καὶ ἕνας σεβαστὸς
ἀριθµὸς στὸ ἐξωτερικό... Ὁ πρωθυπουργὸς
Κ. Καραµανλὴς ἀνέφερε ὅτι ἡ Ἑλλάδα
«ὑποστηρίζει
τὴν
προσαρµογὴ
τῶν
γειτόνων, στὶς ἀρχὲς καὶ στὶς ἀξίες τῆς
Εὐρώπης καὶ ταυτόχρονα ἀναδεικνύει
τὴν ὑποχρέωση ὅλων στὸν σεβασµὸ τῶν
διεθνῶν συνθηκῶν, τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου,
τῶν ἀτοµικῶν καὶ πολιτικῶν δικαιωµάτων”.
Πρόσθεσε ἐπίσης: «Θέλουµε ἡ εὐρύτερη
περιοχή µας νὰ µὴ γνωρίσει ποτὲ ξανὰ
τὶς τραγωδίες τοῦ παρελθόντος. Θέλουµε
νὰ εἶναι ἡ γειτονιά µας πρότυπο εἰρήνης,
ἀσφάλειας, δηµοκρατίας, ἀνάπτυξης καὶ
εὐηµερίας γιὰ ὅλους». Ὁ πρωθυπουργὸς
ἀναφέρθηκε στὴ συνεισφορὰ τῶν Ποντίων
στὴν ἀνάπτυξη τῆς σύγχρονης Ἑλλάδας καὶ
τόνισε ὅτι ὅλοι οἱ Ἕλληνες “ὀφείλουµε στοὺς
ἀδελφούς µας τοῦ Πόντου ἀναγνώριση,
συµπαράσταση,
ἀλληλεγγύη,
καθὼς
ἔχουµε πλήρη ἐπίγνωση τοῦ χρέους µας”.
Ὑπενθύµισε ἐπίσης τὴν «τραγικὴ περίοδο
τῆς γενοκτονίας ἀπὸ τὸ 1916-1922» ποὺ
ἔγινε συνώνυµή του ξερριζωµοῦ καὶ τῆς
προσφυγιᾶς». Δὲν ξέχασε νὰ ἀναφέρει µὲ
ὁρολογία τοῦ ἀλήστου µνήµης Σηµίτη τὶς
«δράσεις» τῆς Νέας Διακυβέρνησης γιὰ τοὺς
Ποντίους, π.χ. «ἔχουν διατεθεῖ, ἀπὸ τὸ 2004
ἕως σήµερα, πάνω ἀπὸ 110 ἑκ. εὐρὼ γιὰ τὴν
ἀγορὰ καὶ τὴν κατασκευὴ κατοικιῶν. Ἔχουν
παραχωρηθεῖ, µέχρι σήµερα, περισσότερα
ἀπὸ 2.000 οἰκόπεδα στὴν Περιφέρεια
Ἀνατολικῆς Μακεδονίας - Θράκης καὶ
ὁλοκληρώνεται σύντοµα ἡ προετοιµασία
γιὰ τὴν παραχώρηση νέων. Συνεχίζεται
ἡ ἐπιδότηση ἐνοικίου σὲ ὅσους δὲν ἔχουν
ἀκόµη ἀποκτήσει στέγη», κλπ κλπ.
Οἱ χαιρετισµοί, ὅσοι τοὺς ἄντεξαν, κράτησαν
τέσσερις ὧρες! Καὶ εἶχαν ἀπὸ ὅλα: Ἄπ.
Κακλαµάνη ποὺ δὲν ἀνέφερε τὸ ὄνοµα
τοῦ Κώστα Φωτιάδη ὡς συγγραφέα τῶν
τόµων τῆς γενοκτονίας, Π. Ψωµιάδη (ποὺ
τὸν ἀνέφερε), Παπαρήγα, Τριγάζη, Ντόρα
(φυσικά), Καστανίδη, Μπενάκη, κ.ἄ. καθὼς
καὶ... βραβεύσεις τῶν χορηγῶν! Ὁ Μιχάλης
Χαραλαµπίδης δὲν ἀναφέρθηκε ἀπὸ
κανέναν, λὲς καὶ δὲν ὑπῆρξε στὸν µάταιο
τοῦτο κόσµο ποτέ!

Ἡ µεθεπόµενη ἡµέρα εἶχε µία ἔκπληξη.
Ἐµφανίστηκε µὲ ὕφος καὶ θράσσος ἑκατοµµυρίων καρδιναλίων ὁ πρόεδρος τοῦ
ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου. Τὸ ξαναγράφουµε
γιὰ ὅσους δὲν τὸ πιστεύουν: Ἐµφανίστηκε στὸ
συνέδριο τῶν Ποντίων µὲ ὕφος καὶ θράσος
ἑκατοµµυρίων καρδιναλίων ὁ πρόεδρος τοῦ
ΠΑΣΟΚ. Ναί, ὁ τέως ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν,
αὐτὸς ποὺ κατέθεσε στεφάνι στὸν Κεµάλ!!!
Νὰ σᾶς ἀναφέρουµε καὶ ἀποσπάσµατα τῆς
ὁµιλίας του γιὰ νὰ πειστεῖτε; «Εἶχα τὴν τύχη
πρὶν ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια, νὰ ζήσω ἀπὸ κοντὰ
τὶς ξεχωριστὲς στιγµὲς τοῦ 1ου Πανενωσιακοῦ
Συνεδρίου τῶν Ἑλλήνων τῆς πρώην
Σοβιετικῆς Ἕνωσης, τὸ 1991, στὸ
Γκελεντζὶκ τῆς Νότιας Ρωσίας…
Ὡς ὑπουργὸς Παιδείας, ἔπεισα
τὸν Γκορµπατσώφ νὰ στείλουµε
τοὺς πρώτους δασκάλους ἀπὸ
τὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ διδάξουν τὴν
ἑλληνικὴ γλώσσα στὴ Σοβιετικὴ
Ἕνωση… Ὡς ἁρµόδιος ὑπουργὸς
γιὰ τὸν Ἀπόδηµο Ἑλληνισµό,
ἔζησα τὸ νέο προσφυγικὸ καὶ τὰ
δυσβάσταχτα προβλήµατα ποὺ
συχνὰ ἀντιµετώπιζαν οἱ ὁµογενεῖς
µας µετὰ τὴν ἐγκατάστασή τους
στὴν Ἑλλάδα… Ἡ κυβέρνηση τοῦ
ΠΑΣΟΚ προχώρησε στὴν ψήφιση
τοῦ νόµου 2790/2000, ὁ ὁποῖος
ἄλλαξε ριζικὰ τὰ δεδοµένα… Μὲ τὸ
πρόγραµµα αὐτό, περίπου 35.000 οἰκογένειες
ἀπέκτησαν ἰδιόκτητη κατοικία. Μὲ τὸν
νόµο αὐτόν, ρυθµίστηκαν ὅλα τὰ ζητήµατα
ἀπόδοσης Ἰθαγένειας γιὰ τοὺς εὐρισκόµενους
στὴ χώρα ὁµογενεῖς Ποντίους ἀπὸ τὴν τέως
Σοβιετικὴ Ἕνωση, ἐνῶ γιὰ πρώτη φορά,
προβλέπεται ἡ χορήγηση Ἰθαγένειας ἢ Εἰδικοῦ
Δελτίου Ταυτότητας γιὰ τοὺς παραµένοντες
στὶς ἑστίες τους. Παραχωρήθηκαν 2.000
οἰκόπεδα στὴ Θράκη γιὰ αὐτοστέγαση
καὶ ἔνταξη µὲ ἐπιδοτούµενα δάνεια. Ἔτσι
προχωρήσαµε σὲ µία λογικὴ ἐπιδοτούµενων
δανείων καὶ σήµερα 5.000 οἰκογένειες Ποντίων
ὁµογενῶν εἶναι πλήρως ἐνσωµατωµένες
στὶς περιοχὲς τῆς Θράκης. Δηµιουργήσαµε
στὴ Θεσσαλονίκη µὲ πρωτοβουλία τοῦ
Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καὶ τῆς Νοµαρχίας
Θεσσαλονίκης τὸ 1995, τὸ Κέντρο Μελέτης
καὶ Ἀνάπτυξης τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισµοῦ τῆς
Μαύρης Θάλασσας, µὲ πρώτη πρόεδρο τὴν
σηµερινὴ ὑποψήφια δήµαρχο Θεσσαλονίκης,
Χρύσα Ἀράπογλου, ὅπως µαζί µας εἶναι καὶ
ἡ Βούλα Πατουλίδου, Πόντια Ὀλυµπιονίκης
καὶ ὑποψήφια Νοµάρχης Θεσσαλονίκης
(νὰ ποῦµε καὶ κάτι καὶ γιὰ τὸ κόµµα,
προεκλογικὴ περίοδος εἶναι). «Ἀδέρφια µου
ἀπὸ τὸν Πόντο! Κοιτώντας σας στὰ µάτια,
σᾶς λέω ὅτι, οἱ κυβερνήσεις τοῦ ΠΑΣΟΚ,
τῶν ὁποίων κι ἐγὼ ἤµουνα µέλος, µποροῦσαν
κι ἔπρεπε νὰ κάνουν περισσότερα γιὰ τὸν
Ποντιακὸ Ἑλληνισµό. Μπορούσαµε κι ἔπρεπε
νὰ ἀντιµετωπίσουµε πιὸ ἀποφασιστικὰ καὶ
νὰ µειώσουµε τὴν γραφειοκρατία καὶ τὰ
θέµατα τῆς Ἰθαγένειας, τῆς ἀναγνώρισης
τῶν ἀσφαλιστικῶν δικαιωµάτων, τῆς ἔνταξης
στὴν παιδεία καὶ τὸν πολιτισµό, νὰ παλέψουµε
σκληρότερα τὸν ἰδιότυπο ρατσισµὸ ἀπέναντί
σας. Ὅµως, πάντα κοιτώντας σας στὰ µάτια,
σᾶς καλῶ νὰ ἀναγνωρίσετε καὶ µία ἀδήριτη
πολιτικὴ ἀλήθεια. Ὅ,τι κέρδισαν οἱ ὁµογενεῖς,
ποὺ ἀποφάσισαν νὰ ἔρθουν στὴν Ἑλλάδα,
τὴν πατρίδα τῆς καρδιᾶς καὶ τῶν προγόνων
τους, τὸ κέρδισαν χάρη στὴν πολιτικὴ τῶν
κυβερνήσεών µας. Μὲ συναίσθηση καὶ τοῦ
ἱστορικοῦ ρόλου τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισµοῦ
καὶ τῆς εὐθύνης τοῦ ΠΑΣΟΚ ὅταν ξαναγίνει
κυβέρνηση, κι αὐτὸ θὰ γίνει σύντοµα,
δεσµεύοµαι σήµερα, ἐδῶ µπροστά σας, ὅτι τὸ
κίνηµά µας θὰ δουλέψει πιὸ ἀποφασιστικὰ
µαζί σας, γιὰ νὰ δώσουµε καλύτερες λύσεις
στὰ προβλήµατά σας… Ἡ Ἑλλάδα πῆρε πολλὰ
ἀπό σᾶς… Κι ἐγὼ γνώρισα γιὰ πρώτη φορὰ
τὸν Ποντιακὸ Ἑλληνισµὸ ὡς µετανάστης, ὡς
πρόσφυγας, ὅπου καὶ κατάφερα νὰ µάθω
καὶ µερικούς, ὄχι ὅλους, ἀπὸ τοὺς ὡραίους
ποντιακοὺς χορούς». Καὶ τὸ καλύτερό σας τὸ
κρατήσαµε γιὰ τὸ τέλος: «Μὲ πρωτοβουλία
δική µας, ἀναγνωρίστηκε τὸ 1994 ἡ Γενοκτονία
τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισµοῦ ἀπὸ τὴ Βουλὴ
τῶν Ἑλλήνων. Προβάλαµε τὸ ζήτηµα αὐτὸ

ΛΕΠΡΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ*
Ότ-Αν γεράσω θ’ αποσυρθώ απ’ το τσίρκο·
Ο τεντωµένος στίχος µε τ’ αβυσσαλέο κενό κάτω του
θα ’ναι απαγορευτικός για το τρεµάµενο πνεύµα µου
που θ’ αδυνατεί να ισορροπήσει πλέον πάνω του
Οι µπερδεµένες λέξεις µου θα σκοντάφτουν στη σύνταξη
χάνοντας τις λεπτές τους ισορροπίες
απέναντι σε προϊσταµένους, υφισταµένους,
συγγενείς, γείτονες, φίλους κι εχθρούς
Ότ-Αν γεράσω δεν θα σηκώνω µύγα στο σπαθί µου
θα λέω τ’ αβάφτιστα πράγµατα µε τ’ όνοµά τους
θα ρίχνω τα µπινελίκια µου ασύντακτα
κερδίζοντας τις λεπρές τους ισορροπίες
χωρίς να νοιάζοµαι για τις λεπτές τους συντάξεις
(αφού θα ’χω βγει στη σύνταξη)
Ότ-Αν γεράσω δεν θα εκπίπτω συµβιβασµένος δουλικά
απ’ τις υψηλές µου απαιτήσεις και προδιαγραφές
Θα ικανοποιώ την ποιοτική µου αξίωση να ’µαι «άφταστος»
κι ας µου στοιχίσει αυτό το να µην γίνω ποτέ µου «φτασµένος»
Ότ-Αν γεράσω θα πάψω να εκδίδω την αξιοπρέπειά µου
κι αν έτσι στερηθώ εκδότες να τυπώσουν
τ’ αναξιοπρεπή µου πονήµατα
µόνος µου θα τυπώσω τα εγγόνια µου
φωτογραφία σε µπλουζάκι
Ότ-Αν γεράσω δεν θα επιτρέψω σε κανέναν
να µου σκάβει το λάκκο·
Θα ’χω λάβει ο ίδιος νωρίτερα τα µέτρα µου:
δύο µέτρα υπογείως, δύο επί δύο,
σ’ έναν ευρύχωρο οικογενειακό τάφο
Ότ-Αν γεράσω θ’ αποσυρθώ ασυζητητί απ’ το τσίρκο·
Προς το παρόν παραµένω
ενεργός ανισόρροπος κλόουν του.

Γιάννης Στρούµπας
* Έπαινος Ποίησης στον 6ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισµό της Εταιρίας
Τεχνών, Επιστήµης και Πολιτισµού Κερατσινίου για το 2006.

Τό νέο βιβλίο τοῦ Θεοφάνη
Μαλκίδη, «Ἐθνικές καί διεθνεῖς
διαστάσεις τοῦ Ποντιακοῦ
Ζητήµατος» (ἐκδόσεις ΓΟΡΔΙΟΣ,
2006), µικρό καί καλοοργανωµένο,
ἀποτελεῖ θαυµάσιο ἐγχειρίδιο
γιά ὅποιον θέλει µέ συντοµία
καί πληρότητα µιάν εἰκόνα
τοῦ ὅλου θέµατος (στοιχειώδη
ἱστορικά δεδοµένα, ὑπόθεση
τῆς Γενοκτονίας, νεοπρόσφυγες
ἀπό τήν ΕΣΣΔ στήν Ἑλλάδα, οἱ
ποντιόφωνοι στήν ἱστορική τους
κοιτίδα σήµερα).
Ἕνα ζωντανό θέµα πού ἐπανῆλθε
στήν ἐπικαιρότητα καί περιµένει
ἀπό µᾶς νά πράξουµε τό χρέος µας,
ὅπως τό ἔπραξε κι ὁ συγγραφέας.
διεθνῶς,
ὑποστηρίζοντας
παράλληλα τίς πρωτοβουλίες
τῶν Ποντιακῶν Ὀργανώσεων!!!!!
(τὰ θαυµαστικὰ εἶναι δικά µας).
Ἡ ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονίας,
δὲν εἶναι πράξη ἐκδίκησης, οὔτε
ἐχθρικὴ πρὸς τὸν Τουρκικὸ λαό.
Εἶναι ὀφειλόµενη ἡ ἀναγνώριση
καὶ ἡ συγνώµη ποὺ χρειάζεται ἀπὸ
τὸ σύγχρονο Τουρκικὸ Κράτος.
(Ἐδῶ ἕνας σύνεδρος φώναξε «νὰ
ζητήσεις ἐσὺ συγνώµη γιὰ τὸ
στεφάνι». Ὡστόσο ὁ πρόεδρος
τοῦ κινήµατος δὲν ἔκανε τὴ χάρη
νὰ τοῦ ἀπαντήσει).
Καὶ µία τελευταία ἀναφορά,
ἴσως ἡ πιὸ ἐνδεικτική γιὰ
τὸ Συνέδριο: δὲν εἶχαν κἄν
προσκληθεῖ οἱ πρωτεργάτες τῆς
ἀνάδειξης, τῆς τεκµηρίωσης
καὶ τῆς διεθνοποίησης τῆς
γενοκτονίας, δηλαδή ὁ Μιχάλης
Χαραλαµπίδης καὶ ὁ Κώστας
Φωτιάδης!
Χρειάζονται κι ἄλλα σχόλια;

Ἀντιφωνητής
Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό
Ἔντυπο Γνώµης
Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρῆ 15,
691 00, Κοµοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 81537
Τηλεοµοιότυπο: 25310 81536
Ἠλ. διεύθυνση: karaiskk@otenet.gr
www.antifonitis.gr
Κωδικός 1380
Ἔκδοση τοῦ σωµατείου
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ
Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο:
Καραΐσκος Κώστας
Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
Ἐκτύπωση: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.
Ἐτήσια συνδροµή:
Ἰδιωτῶν 22 €
Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων,
ὀργανισµῶν, κλπ: 44 €
Ἀριθµοί λογαριασµῶν:

EUROBANK 306-0100211038
ΤΡΑΠΕΖΑ KΥΠΡΟΥ 7161838
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Ἀνα-γνώσεις
Ὁ ἐπίµονος µακελλάρης
Ὁ Γκιλάντ Ἀτζµόν, πού εἰκονίζεται στή φωτογραφία, εἶναι διεθνῶς γνωστός
µουσικός καί συγγραφέας ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, µέ αἱρετική πολιτική
δραστηριότητα (δηλώνει Παλαιστίνιος!), καί γράφει γιά τά αἴσχη µά καί
τά ἀδιέξοδα τῶν συµπατριωτῶν του στό Διαδίκτυο (peacepalestine.blogspot.
com):
«Πρίν δύο ἑβδοµάδες ἦταν οἱ
Παλαιστίνιοι ἀντάρτες πού ἀπήγαγαν
ἕναν νόµιµο στρατιωτικό στόχο,
ἕναν ἰσραηλινό στρατιώτη. Χθές
ἦταν µία παρόµοια συγκλονιστικά
ὀρχηστρωµένη ἡρωική ἐπίθεση ἀπό
µαχητές τῆς Χεζµπολά. Καί οἱ δυό
ἐπιθέσεις στέλνουν τό µήνυµα τῆς
ἀντίστασης: Τό Ἰσραήλ ποτέ δέν θά
πετύχει τήν ἐπιβολή µιᾶς ἀηδιαστικῆς,
µονοµεροῦς ἔννοιας τῆς “εἰρήνης”.
Πράγµατι, ἡ µονοµερής ἀποχώρηση
ἴσως νά εἶχε µία µαγική ἐπίδραση
στούς ἰσραηλινούς ψηφοφόρους καθώς
καί σέ µερικούς ἐκσιωνισµένους
δυτικούς ἡγέτες σάν τόν Μπούς, τόν
Μπλαίρ καί τήν Μέρκελ. Ἐντούτοις οἱ
κάτοικοι τῆς Γάζας καί τῶν χωριῶν τοῦ
νοτίου Λιβάνου εἶναι κάπως λιγότερο
ἐντυπωσιασµένοι ἀπό τήν ἰσραηλινή
τάση πρός τήν εἰρήνη. Στή Γάζα καί
στόν νότιο Λίβανο εἶναι ξεκάθαρο πώς
οἱ δυνάµεις τῆς ἀραβικῆς ἀντίστασης θά ἀντιταχθοῦν στήν µονοµερή ἰσραηλινή
ἀτζέντα ὥς τήν αἰωνιότητα.
(...) Οἱ Ἄραβες δέν εἶναι ἀνόητοι, ξέρουν πολύ καλά ὅτι τό Ἰσραήλ
δραπέτευσε ἀπό τόν Λίβανο µετά ἀπό στρατιωτική ταπείνωση δύο δεκαετιῶν.
Ξέρουν καλά πώς ὁ Σαρόν ἔφυγε ἀπό τή Γάζα ὄχι ἀκριβῶς ἀναζητώντας τήν
εἰρήνη. Οἱ Παλαιστίνιοι ξέρουν ἐπίσης πώς εἶναι θέµα χρόνου νά συµβεῖ τό ἴδιο
καί στήν Δυτική Ὄχθη. Γιά νά ἀκριβολογοῦµε, ἀπό τό 1973 ἡ ἰσραηλινή δύναµη
ἀποτροπῆς συρρικνώνεται. Ἀπό τό 1973 καί µετά τό Ἰσραήλ δέν κατάφερε νά
νικήσει κανέναν ἐχθρό του. Ἀντιθέτως, µέ τόν καιρό οἱ ἐχθροί του εἶναι πού
καθορίζουν τίς πολιτικές καί τακτικές κινήσεις. Τίς τελευταῖες δύο βδοµάδες
ἦταν δύο σχετικά µικρές παραστρατιωτικές ὀργανώσεις πού µέ τεχνικές
ἀνταρτοπολέµου ὑποχρέωσαν τό Ἰσραήλ νά ἐξαπολύσει τήν στρατιωτική του
δύναµη κατά ἀθώων πολιτῶν σέ Γάζα καί Λίβανο (...)
Ἐξαιτίας τῶν γνωστῶν ἱστορικῶν συνθηκῶν, ὁ ἰσραηλινός στρατός
ἀρχικά ὀργανώθηκε γιά νά µάχεται ἀραβικά στρατεύµατα. Σχεδιάστηκε γιά
νά κερδίζει στό πεδίο τῆς µάχης ἕναν συµβατικό πόλεµο. Στήθηκε ἐπίσης γιά νά
ἐξουθενώσει τήν θέληση τῶν γειτόνων γιά µάχη, µέ συντριπτική ἀεροπορική
ὑπεροχή καί πυρηνικές ἀπειλές.
Ἀπό τό τέλος τοῦ Ψυχροῦ Πολέµου τά πράγµατα ἄλλαξαν. Τό Ἰσραήλ
δέν ἀπειλεῖται πιά ἀπό τά γειτονικά του κράτη. Κι ἐπιπλέον ἔγινε ξεκάθαρο τά
τελευταῖα χρόνια πώς εἶναι ὁ Παλαιστινιακός λαός πού θρυµµατίζει τό ὄνειρο
ἑνός ἑβραϊκοῦ ἐθνικοῦ κράτους. Εἶναι παράξενο πού τό Ἰσραήλ δέν υἱοθέτησε
ἤ δέν ἀναπροσάρµοσε τό στρατιωτικό του δόγµα ὥστε νά ταιριάζει στίς
νεοαναδυθεῖσες συνθῆκες. Μετεκπαίδευσε βέβαια µεγάλες στρατιωτικές του
µονάδες σέ ἀστυνοµικές δυνάµεις καί µεταµόρφωσε µερικά ἅρµατα µάχης σέ
ἀστυνοµικά ὀχήµατα. Δέν µετέβαλε ὅµως τό στρατιωτικό του δόγµα. Ἐντελῶς
ἀνάλογα µέ τήν Βέρµαχτ τοῦ 2ου Παγκοσµίου Πολέµου, ὁ ἰσραηλινός στρατός
ἀκολουθεῖ τό ἀµυντικό στρατιωτικό δόγµα. Μέχρι στιγµῆς ἀντί νά κερδίζει
στό πεδίο τῆς µάχης, ἐξαντλεῖται σέ δυό µέτωπα πολεµώντας σχετικά µικρές
παραστρατιωτικές ὀργανώσεις. Ὅµως ἡ κατάσταση µπορεῖ νά ἐπιδεινωθεῖ,
εἶναι πολύ πιθανό ὁ Παλαιστινιακός ἡρωικός ἐνθουσιασµός νά διαδοθεῖ στήν
Δυτική Ὄχθη. Κι ὅταν γίνει αὐτό, ὁ ἰσραηλινός στρατός θά βρεθεῖ σέ ἕναν
ὁλοκληρωτικό πόλεµο λίγα χιλιόµετρα ἀπό τά πιό πυκνοκατοικηµένα κέντρα
τοῦ Ἰσραήλ.
Φαίνεται πώς ὁ ἀποκαλούµενος ἰσχυρότερος στρατός τῆς Μέσης
Ἀνατολῆς πολεµᾶ ἕναν ἀπελπισµένο πόλεµο πού δέν µπορεῖ ποτέ νά κερδίσει,
οὔτε τακτικά οὔτε ἠθικά. Τακτικά, ἔχουµε ἀρκετές ἱστορικές ἀναφορές γιά
νά συµπεράνουµε ὅτι κανένας ἀποικιοκρατικός στρατός δέν κέρδισε ποτέ
πόλεµο κατά ἀνταρτῶν. Ὁ λόγος εἶναι ἁπλός, ὅση περισσότερη καταστροφή
γεννᾶ ὁ ἀποικιοκρατικός στρατός, τόσο περισσότερους ἀντάρτες δηµιουργεῖ
στόν πληθυσµό. Εἶναι ἀκριβῶς ἡ περίπτωση τῆς Γάζας καί τῆς Βηρυττοῦ
σήµερα. Ὅσο περισσότερα µακελλειά γίνονται στή Γάζα, τόσο ἐνισχύεται ἡ
Χαµάς. Ὅσες περισσότερες βόµβες πέφτουν στό ἀεροδρόµιο τῆς Βηρυττοῦ,
τόσο περισσότεροι νέοι θέλουν νά καταταχθοῦν στή Χεζµπολά (...)
Ἡ σηµερινή ἀνηλεής παράπλευρη καταστροφή στήν Βηρυττό καί
στή Γάζα ἀποδεικνύει ὅτι τοὐλάχιστον στρατιωτικά τό Ἰσραήλ εἶναι σέ πλήρη
ἀπόγνωση. Δέν ἔχει οὔτε πολιτική οὔτε στρατιωτική ἀπάντηση στήν ἀραβική
ἀντίσταση. Ἐδῶ εἶναι ὅµως ἡ παγίδα: τό Ἰσραήλ δέν χρειάζεται τέτοιαν
ἀπάντηση, οὔτε κἄν τήν ἀναζητεῖ.
Τό Ἰσραήλ εἶναι µία φυλετικά προσανατολισµένη δηµοκρατία. Οἱ
ἡγέτες του ἀσχολοῦνται µόνο µέ ἕνα πρᾶγµα, µέ τήν διατήρηση τῆς πολιτικῆς
τους δύναµης. Γιά τό ἰσραηλινό πολιτικό παιχνίδι ὁ κανόνας εἶναι πολύ ἁπλός,
ὅσο περισσότερο ἀραβικό αἷµα ἔχεις στά χέρια σου, τόσο καταλληλότερος
εἶσαι γιά νά κυβερνήσεις. Αὐτός ὁ κανόνας προφανῶς εὐνοοῦσε τόν Ράµπιν,
τόν Σαρόν, τόν Μπάρακ καί τόν Νετανιάχου. Οἱ Ὀλµέρτ καί Πέρετζ εἶναι
ἀκόµα πολύ πίσω. Τόσο ὁ πρωθυπουργός, ὅσο καί ὁ ὑπουργός ἄµυνας ὑστεροῦν
σέ ἐµπειρία πάνω σέ ζητήµατα στρατιωτικά καί ἀσφάλειας.
Μέ ἄλλα λόγια οἱ Πέρετζ καί Ὀλµέρτ πρέπει νά παράσχουν στόν
ἰσραηλινό λαό ἕνα ἔνδοξο θέαµα ἀνηλεῶν ἀντιποίνων. Πρέπει νά ἀποδείξουν
στούς παθιασµένους ψηφοφόρους τους ὅτι ἔχουν ἐσωτερικεύσει τό πραγµατικό
βιβλικό νόηµα τοῦ «ὀφθαλµόν ἀντί ὀφθαλµοῦ». Κοιτώντας τό µακελλειό στή
Βηρυττό σήµερα, µοιάζει κάπως νά προσπαθοῦν νά δώσουν στό παλιό ἑβραϊκό
ρητό ἕνα νέο µήνυµα. Ὅσο συγκλονιστικό καί νά ἀκούγεται, εἶναι αὐτό ἀκριβῶς
πού οἱ Ἰσραηλινοί θέλουν ἀπό αὐτούς. Στό δηµοκρατικό Ἰσραήλ ἡ βιβλική
κλήση «χῦστε τό µένος σας κατά τῶν µή Ἑβραίων» µεταφράζεται σέ ἑβραϊκή
κοσµική, πραγµατιστική πολιτική πρακτική. Δέν εἶναι λυπηρό. Εἶναι ἀληθινή
τραγωδία...»
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Ζηρινόφσκι, ἕνας πονεµένος (παλι)άνθρωπος
Στίς ἀρχές Ἰουλίου ὁ Βλαντιµίρ Ζηρινόφσκι,
γνωστός παλιάτσος τῆς ρωσικῆς πολιτικῆς
σκηνῆς, «ὑπερεθνικιστής καί ἀντισηµίτης»,
ξαναεπισκέφτηκε τό Ἰσραήλ. Αὐτή τή φορά δέν
πῆγε γιά νά ὑποστηρίξει κάποιο περιθωριακό
κόµµα ἀλλά γιά νά ἐπισκεφθεῖ τόν τάφο τοῦ
πατέρα του (στή φωτογραφία), Βόλφ Μπέν
Γιτζάκ Ἀιντελστάιν, πού «τόν ἔψαχνε ἐπί 50
χρόνια».
Ὁ Ζηρινόφσκι γεννήθηκε τό 1946 στήν Ἄλµα
Ἄτα τοῦ Καζακστάν καί ὁ πατέρας του ἀµέσως
µετά ἐγκατέλειψε τήν (Ρωσίδα) σύζυγό του.
Τρία χρόνια ἀργότερα ἔφυγε γιά τό Ἰσραήλ,
ὅπου ἐντάχθηκε στό κόµµα Herut τοῦ Μεναχέµ
Μπέγκιν. Στά 16 του ὁ µικρός Ἀιντελστάιν πῆρε
τό ὄνοµα Ζηρινόφσκι, τοῦ πρώτου συζύγου τῆς
µάνας του.
Μέ τό νέο ὄνοµα - ἀλλά καί µέ τοῦ παλιοῦ
τίς ἀβάντες - ξεκίνησε τήν πολιτική του
καριέρα τό 1988 ἱδρύοντας τήν ἑβραϊκή
Πολιτιστική Ἑταιρεία Σαλόµ, γιά λογαριασµό
τῆς σοβιετικῆς κυβέρνησης (ἤ τῆς KGB, κατ’
ἄλλους). Τόν Νοέµβριο τῆς ἴδιας χρονιᾶς ζήτησε
νά µεταναστεύσει στό Ἰσραήλ, σύµφωνα µέ
τά ἀρχεῖα τῆς µυστικῆς ὀργάνωσης Nativ
πού χειριζόταν τίς σχέσεις τῶν Ἑβραίων τῆς
ἀνατολικῆς Εὐρώπης µέ τό Ἰσραήλ, κάτι πού ὁ
ἴδιος διαψεύδει. Καί πρίν λίγους µῆνες, µέ τήν
βοήθεια τοῦ κορυφαίου ραββίνου τῆς Ρωσίας,
Μπέρλ Λαζάρ, «ἔµαθε» γιά τόν τάφο τοῦ
πατέρα του (εἶχε σκοτωθεῖ σέ τροχαῖο τό 1983)
στό Τέλ Ἀβίβ.

Τίνων ρήµασι πειθόµενοι;

ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΑΡΑΒΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ...
Στὶς 6 Ἰουλίου
ἡ ΥΠΕΞ Ντόρα
Μπακογιάννη
συναντήθηκε µὲ
τὸν κ. Ζεµπαρί,
Ὑπουργὸ
Ἐξωτερικῶν του Ἰράκ,
καὶ διαβάσαµε τὶς
ἐµετικὲς δηλώσεις
τῶν δυὸ πλευρῶν.
Π ρ ο σ έ ξ τ ε
προσφώνηση τῆς ἑλληνίδας ὑπουργοῦ πρὸς
τὸ ἀνδρείκελο ποὺ στήσανε οἱ Κατοχικὲς
δυνάµεις στὴν λεηλατούµενη χώρα:
«…Οἱ συνοµιλίες διεξήχθησαν σὲ
πολὺ ἐγκάρδια καὶ φιλικὴ ἀτµόσφαιρα καὶ
εἶναι φυσικὸ αὐτό, ἀφοῦ ὁ ἑλληνικὸς καὶ ὁ
ἰρακινὸς λαὸς ἔχουν σχέσεις µὲ βαθιὲς ρίζες
στὴν ἱστορία…» (Ὄχι, ΔΕΝ ἐννοεῖ τὴν δική µας
ἀµερικανοκρατία ποὺ µοιάζει µὲ τὴν ἰρακινή.
Οὔτε τὴν Ἑλλάδα τοῦ 1941-44 ποὺ στέναζε
κάτω ἀπὸ τὴ χιτλερικὴ µπότα…)
«…Ἡ Ἑλλάδα ὑποστηρίζει µὲ συνέπεια
καὶ συνέχεια τὴν ἀνεξαρτησία, τὴν κυριαρχία
καὶ τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τοῦ Ἰράκ.
Πιστεύουµε στὴ σταθερὴ πορεία τοῦ Ἰρὰκ πρὸς
τὴ δηµοκρατία, τὸ κράτος δικαίου καὶ τὴν ἐθνικὴ
συµφιλίωση…» (Ἐδῶ ἀκούγεται ὁ βοµβαρδισµὸς
ὁλόκληρων πόλεων σὰν τὴ Φαλούτζα καὶ τὸ
Ραµάντι. Χηµικὰ ὅπλα πρωτοδοκιµάζονται ἀπὸ
τοὺς κατακτητές, ἄµαχοι λυώνουν ἀπὸ βόµβες

«ΑΘΩΟΙ» ΧΑΡΤΕΣ;
Τόν χάρτη τῆς Μέσης
Ἀνατολῆς δίπλα τόν χάραξε
ὁ πρώην ὑποδιοικητής τῶν
µυστικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ
στρατοῦ τῶν ΗΠΑ, Ράλφ
Πῆτερς. Εἰκονίζει τά σύνορα
πού θά ἦταν πιό δίκαια γιά
τούς λαούς τῆς περιοχῆς
καί σύµφωνα µέ τή θέλησή
τους. Μόνον αὐτό ἄραγε; Ἡ
δηµοσίευσή του σέ περιοδικό
τῶν ἀµερικανικῶν Ἐνόπλων
Δυνάµεων σέ µιά περίοδο
πού πολλά λέγονται - καί
γίνονται - στήν περιοχή,
δείχνει πώς σηµαίνει µᾶλλον
πολύ περισσότερα...

Σύν τοῖς ἄλλοις ἀνακάλυψε κι ὅτι ὁ παπποῦς
του ἦταν πλούσιος ἄνθρωπος, µέ ἐργοστάσιο
ξυλείας 500 ἐργαζοµένων στήν Κοστόπολη
τῆς Πολωνίας (σήµερα Οὐκρανίας) καί οἱ δυό
γιοί του εἶχαν κάνει ἐµπορικές σπουδές στήν
Γκρενόµπλ τῆς Γαλλίας. Στήν διάρκεια τοῦ
Δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου διέφυγαν στή
Σοβιετική Ἕνωση, µετά τήν λήξη τοῦ πολέµου
ἐπέστρεψαν στήν Πολωνία κι ἀπό κεῖ φύγανε
γιά τό Ἰσραήλ (1949).
Τώρα λοιπόν, πού ξέρει ὅλη τήν ἀλήθεια, θά
µηνύσει, λέει, τήν Γερµανία γιά τήν ἀπώλεια
τῆς ὑπόλοιπης οἰκογένειάς του, στό Ἰσραήλ
θά µηνύσει τούς γιατρούς πού δέν ἔσωσαν τόν
πατέρα µετά τό τροχαῖο καί θά µηνύσει καί τήν
Οὐκρανία πού πῆρε τά περιουσιακά στοιχεῖα
τοῦ παπποῦ του!
Δέν µπορεῖτε νά πεῖτε, εἶναι ὡραία ἱστορία,
διδακτική καί πολύ χαρακτηριστική...

λευκοῦ φωσφώρου. Τὸ ἀπεµπλουτισµένο
οὐράνιο θερίζει µὲ λευχαιµίες, καρκίνους
καὶ τερατογενέσεις. Ἡ ὑπουργὸς τῆς τιµίας
Ἑλλάδος χαµογελᾶ διάπλατα…)
«…Τὸ Ἰρὰκ ἔχει µία συνταγµατικὰ
ἐκλεγµένη Κυβέρνηση ποὺ προῆλθε ἀπὸ δηµοκρατικὲς ἐκλογὲς στὶς ὁποῖες ὁ ἰρακινὸς λαὸς
προσῆλθε µὲ τόλµη καὶ πίστη γιὰ ἕνα καλύτερο
µέλλον. Δίνουµε τὰ θερµά µας συγχαρητήρια
στὸν ἰρακινὸ λαὸ γιὰ τὴν ἀποφασιστικότητά
του…» (Τὸ φάντασµα τοῦ ἐµφυλίου πολέµου
µορφάζει πίσω ἀπὸ τὴν χαµογελαστή κ.
Μπακογιάννη. Ἡ χρυσὴ ἐποχὴ τοῦ Μπάαθ µὲ
τὴν πιὸ ἀνεπτυγµένη ἀραβικὴ κοινωνία εἶναι
χαµένη στὰ ἐρείπια τῆς µνήµης. Οἱ συνήγοροι
τοῦ Σαντὰµ ἐκτελοῦνται ἕνας ἕνας…)
«…Καταδικάζουµε ἀπερίφραστα ὅλες
τὶς τροµοκρατικὲς ἐνέργειες στὸ Ἰράκ, ποὺ
ἐπιχειροῦν νὰ ἐµποδίσουν τὶς προσπάθειες
συµφιλίωσης καὶ ἀνοικοδόµησης στὴ χώρα…»
(Λίγο πιὸ πίσω διακρίνονται τὰ Τάγµατα Θανάτου ποὺ δηµιούργησε στὸ σιιτικὸ Ὑπουργεῖο
Ἐσωτερικῶν ὁ Νεγκροπόντε. Πτώµατα ἀζήτητα, συνήθως πλουσίων σουνιτῶν καὶ ἐπιστηµόνων, ξεχειλίζουν τὰ νεκροτοµεῖα τῆς Βαγδάτης.
Ἡ ὑπουργὸς ἔχει καταπιεῖ τὸν τέτανο, γελάει).
«…Τὸ Ἰρὰκ µπορεῖ νὰ γίνει ἕνας στρατηγικὸς οἰκονοµικὸς καὶ ἐµπορικὸς ἑταῖρος γιὰ
τὴν Ἑλλάδα. Ἡ Ἑλλάδα θέλει καὶ µπορεῖ νὰ
ἐνισχύσει τὴν ἐπιχειρηµατική της παρουσία στὸ
Ἰράκ, στηρίζοντας τὶς προσπάθειες ἀνοικοδόµησης ποὺ κάνει ὁ ἰρακινὸς λαός...» (Μάλιστα
κύριοι! Αὐτὸ ἔλειπε ἀπ’ τὸ ἰρακινὸ δράµα τῆς
Κατοχῆς, τῆς φτώχειας, τῆς τροµοκρατίας,
τῆς λεηλασίας, τῆς διάλυσης: οἱ Ἕλληνες
ἐπιχειρηµατίες – ἐξαγωγεῖς ἀνάπτυξης...)
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Δῆµος Κοµοτηνῆς
Ἐρωτήµατα (πέραν) µιᾶς συνέντευξης

Σχόλια

πτερόεντα

Μέ ἀφορµή τόσο τίς δηλώσεις τῶν ὑποψηφίων δηµάρχων περί τῆς πολιτικῆς τους
σέ ζητήµατα «πολιτισµοῦ», ὅσο καί τίς ποικίλες καλοκαιρινές, δηµοτικές καί
σωµατειακές, ἐκδηλώσεις «πολιτιστικοῦ» χαρακτήρα, θέλουµε νά θυµίσουµε
τά αὐτονόητα. Πώς εἶναι ἄλλο πρᾶγµα ὁ πολιτισµός, ἤτοι ὁ τρόπος ζωῆς, µιᾶς
κοινωνίας (προτεραιότητες, πρότυπα, ἀξίες...) κι ἄλλο ἡ διασκέδασή της ἤ, ἔστω, ἡ
ψυχαγωγία της. Ἔτσι, µιά πόλη πού ἐπιδιώκει τήν ἐκµηδένιση κάθε δηµόσιου χώρου,
πού δέν δείχνει τήν παραµικρή µέριµνα γιά τήν καθαριότητα καί τήν εὐπρέπεια τοῦ
φυσικοῦ καί ἀστικοῦ τοπίου, πού ἀδιαφορεῖ πλήρως γιά παράγοντες ὅπως ἡ αἰσθητική,
τό ὕφος, ἡ ταυτότητα τῆς πολεοδοµικῆς καί ἀρχιτεκτονικῆς δραστηριοποίησης, δέν
«σώζεται» οὔτε µέ “φεστιβάλ” παραδοσιακῶν χορῶν οὔτε µέ θεατρικές παραστάσεις
τῆς κακιᾶς (ἄς εἶναι καί τῆς καλῆς) ὥρας. Δέν λέω, καλός εἶναι κι ἕνας δερµάτινος
λεβιές ταχυτήτων στό Λάντα τοῦ ‘70, ὅµως δέν τό κάνει καί Φερράρι...

Στή συνέντευξη Τύπου τοῦ Ἐπίσης (οἱ ὑπηρεσίες ἐπίβλεψης) πρέπει νά
δήµαρχου Κοµοτηνῆς Τάσου Βαβατσικλῆ, ἀπευθύνονται ἀνελλιπῶς στά Περιφερειακά
µία ἀλήθεια ἀναδείχθηκε καί πάλι: Ἐργαστήρια, νά συνεργάζονται στενά µέ
Πώς δέν ὑπάρχει ἐφάµιλλη πολιτική αὐτά καί νά ζητοῦν ἔγκαιρα ἐργαστηριακούς
προσωπικότητα στήν πόλη µας καί στήν ἐλέγχους καί δοκιµές γιά λογαριασµό τοῦ
πραγµατικότητα ὁ µόνος ἀντίπαλος τοῦ Δηµοσίου. Εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο νά
Τάσου εἶναι ὁ ἑαυτός του.
γίνεται προληπτικός ἔλεγχος τῶν ὑλικῶν
Ἡ συνέντευξη
καί ἐργαστηριακές δοκιµές κατά τήν
Γνώσεις, εὐφυΐα κι αὐτοπεποίθηση διάρκεια τῆς κατασκευῆς, διότι ὁ ἐκ τῶν
ξεχείλιζαν ἀπό τίς ἀπαντήσεις
του στούς ἐκπροσώπους τῶν
Σηµαντική ἡ διάλεξη τοῦ Μιχάλη Χαραλαµπίδη στό Θρυλόριο Ροδόπης, µέ
τοπικῶν
ΜΜΕ.
Συγχρόνως
οἰκοδεσπότη τόν σύλλογο «Ἡ Κερασούντα καί τό Γάρς» καί µέ θέµα «Τό ποντιακό
ὅµως δέν κρυβόταν καί µία
ὡς εὐρωπαϊκό ζήτηµα - Οἱ ἀντιδράσεις τῆς Τουρκίας κατά τήν παρουσίασή του
αὐταρέσκεια πού ἐνίοτε ἔβγαινε
στόν ΟΗΕ». Δέν ἦταν µόνον οἱ πληροφορίες πού προσέφερε γιά τό ἀνωτέρω
µέ τόνο ἐπιθετικό πρός γνωστούς
ἐπίκαιρο
ζήτηµα ἀλλά καί ὅλη ἡ διάλεξη, µέ τίς παρεµβάσεις καί τίς ὑποδείξεις, πού
«ἀντιπάλους» του. Σέ κάµποσα
λειτούργησε
κυριολεκτικά σάν µάθηµα γιά ὅσους ἀπό τούς παριστάµενους εἶχαν τήν
ἀπάντησε, σέ ἄλλα ἔστριψε µέ
δυνατότητα
νά
τό λάβουν. Ἐνδεικτικά σηµειώνουµε κάποιες τέτοιες στιγµές: «Πρέπει οἱ
τόν γνωστό τρόπο τῶν πολιτικῶν
ποντιακοί
σύλλογοι
νά σπρώξουν τά παιδιά στήν µελέτη τοῦ ποντιακοῦ ζητήµατος. Σέ λίγα
µας, προσπερνώντας τα χωρίς νά
χρόνια
θά
ἔχουµε
γνῶστες
του Ἀµερικανούς κι Εὐρωπαίους καί δέν θἄχουµε Πόντιους»
πείσει. Στίς ἀπαντήσεις του πρός
«Δέν
ὑπάρχει
ἕνα
βιβλίο
µέ
σοβαρή τεκµηρίωση τῆς καταστροφῆς τοῦ µικρασιατικοῦ /
τούς µειονοτικούς ἦταν καθαρός
ἰωνικοῦ
Ἑλληνισµοῦ»
«Τή
στιγµή
πού, ἰδίως τό 1996-2004, τό δίδυµο Μαξίµου / Βασιλίσσης
καί ἀνυπόκριτος, προβάλλοντας
Σοφίας
ὑπονόµευε
τήν
Ἡµέρα
Μνήµης
τῆς γενοκτονίας, στό ἐξωτερικό κερδίζαµε φίλους
Στήν ἀνατολική περιφερειακή ὁδό Κοµοτηνῆς
τό ἔργο του στίς µουσουλµανικές
καί
ἔδαφος.
Μέ
στοιχειώδη
προσπάθεια
θά εἴχαµε ὥς τώρα 7-8 ἀναγνωρίσεις» - «Ἡ
(δῆθεν
κάθετος
ἄξονας
πρός
Βουλγαρία),
κι
ἀφοῦ
γειτονιές καί ἀναφερόµενος στίς
σκοτώθηκαν καµπόσοι στά ἐπικίνδυνα πέταλα τῆς
ἑλληνοτουρκική
“φιλία”
ἀπέκλειε
τούς
ἄλλους
λαούς τῆς περιοχῆς, πού ἐµεῖς τούς θέλουµε
εὐθῦνες τῆς ἴδιας τῆς µειονοτικῆς
ἀρχικῆς χάραξης, µεταφέρεται τώρα ὁ δρόµος δίπλα
µέσα.
Φιλία
δέν
κάνεις
ἀπαρνούµενος
τήν
ἱστορία,
τήν µνήµη καί τήν ἀξιοπρέπειά σου»
ἡγεσίας, ὅταν αὐτή θά µποροῦσε στό ποτάµι. Χωρίς ἀντιστήριξη, δίχως γέφυρες, ὅλα στό
«Οἱ
Πόντιοι
χρειάζονται
πολιτική
παιδεία,
πρέπει
νά
ἀφήνουν τά κοµµατικά πουκάµισα
νά κάνει ἤ νά προτείνει πόδι... Πρίν τίς νέες ἀνθρωποθυσίες, ἔχει νἀ πεῖ κάτι ἡ
ἔξω
ἀπό
τόν
ποντιακό
χῶρο
καί
νά
µάθουν
κάποια
στιγµή
τί σηµαίνει “συνέδριο”, πάντως
διεύθυνση δηµοσίων ἔργων τῆς Νοµαρχίας Ροδόπης;
πράγµατα καί ἀδράνησε. Στά
(Κοµπρέσορ;
Τί
κοµπρέσορ;)
ὄχι
σάν
αὐτό
τό
τελευταῖο».
ζητήµατα διαχείρισης τόνισε πώς
ὁ Δῆµος δέν χρωστάει δραχµή,
ὑστέρων ἔλεγχος σέ πολλές περιπτώσεις
Ἐδῶ καί κάµποσο καιρό οἱ Ροµά τῆς Θράκης ἔχουν ἕνα περίεργο... πάρτυ. Μέ
ἀπέφυγε ὅµως νά µιλήσει γιά τά χρέη τῶν δέν ἔχει κανένα νόηµα καί δέν πρέπει νά
τά δάνεια πού δίνονται, µέ τήν βοήθεια µερικῶν ἐπιτηδείων (κυρίως ὁµοφύλων
δηµοτικῶν ἐπιχειρήσεων. Στό θέµα τῆς γίνεται ἀποδεκτός.
τους µά καί µερικῶν ἐπαγγελµατιῶν σέ συναφῆ ἐπαγγέλµατα) καί µέ µιά
κατάρτισης τοῦ νέου ψηφοδελτίου µίλησε Ἐπισηµαίνεται ὅτι ἡ πρωτοβουλία γιά
περίεργη τακτική τῶν τραπεζῶν πού, ἀντίθετα µέ τήν πάγια τακτική τους
γιά ἀνανέωση, ἡ ὁποία ἀκόµη δέν... φάνηκε τήν συνεργασία µέ τά Ἐργαστήρια τοῦ
δέν
παρακρατοῦν
τήν κυριότητα τῶν ἀγοραζόµενων µηχανῶν, αὐτοκινήτων κτλ ἔχει
κι ἐλπίζουµε νά µήν περιοριστεῖ σέ γόνους ΥΠΕΧΩΔΕ ἀνήκει στίς Δ/νουσες Ὑπηρεσίες
ἀνοίξει
φάµπρικα
πλαστῶν ἐκκαθαριστικῶν καί εἰκονικῶν ἀγοραπωλησιῶν. Στά τρία
τῶν γνωστῶν πρασινοπαραγόντων.
πού βάσει τοῦ νόµου εἶναι ὑπεύθυνες καί γιά
χιλιάρικα
ἀνέρχεται
ἡ µίζα γιά νά σοῦ βγάλουν δάνειο, µέ τό ὁποῖο εἴτε ἀγοράζεις κάτι
Τέλος, ἀπάντησε καί σέ δικές τήν ποιότητα τῶν κατασκευαζόµενων ὑπ’
πού
τό
πουλᾶς
τό
πολύ
σέ µιά βδοµάδα κοψοχρονιᾶς εἴτε τό... ἀφήνεις στό ἴδιο τό µαγαζί
µας ἐρωτήσεις, µία σχετικά µέ τήν αὐτῶν ἔργων.» (ἐγκύκλιος 60 ΥΠΕΧΩΔΕ,
γιά
τά
περαιτέρω!
Νά
εἶναι
µία µορφή κονωνικῆς δικαιοσύνης πρός ἀποκατάσταση τῶν
ἀνακύκλωση, µία γιά τίς ξενόγλωσσες 15-9-1992)
ἀδικιῶν
πού
ὑπέστησαν
τόσα
χρόνια οἱ ἄνθρωποι; Λίγο δύσκολο τό βλέπω. Κι ἄν βεβαίως
ἐπιγραφές καί µία γιά τούς ἐλέγχους
Τό γνωρίζουµε ὅτι σχεδόν παντοῦ
τά
λεφτά
πού
χάνονται
εἶναι
τῶν
Τραπεζῶν λίγο µᾶς νοιάζει ἀλλά κάτι µᾶς λέει ὅτι πάλι
ποιότητας τῶν δηµοτικῶν ἔργων. Στήν ὅλα τά παραπάνω εἶναι κενό γράµµα.
ὁ
κυρίαρχος
λαός
θά
πληρώσει
τά
σπασµένα...
πρώτη τά πράγµατα ἦταν εὔκολα, ἀφοῦ Ὅµως πιστεύουµε ὅτι τόσο ἡ ἐντιµότητα
µόνο πληροφορίες ζητήσαµε. Στήν τοῦ δηµάρχου, ὅσο καί ἡ δική µας ἐπιµονή
δεύτερη, ὅταν ἐπισηµάναµε πώς περάσαµε (ἴσως καί µέ καµµιά µηνυτήρια ἀναφορά)
ἑνάµιση χρόνο χωρίς καµµία ἐνέργεια µποροῦν νά σπάσουν τήν ἐγκατεστηµένη
πλήν δύο ἐπιστολῶν, περιορίστηκε νά παρανοµία καί καταλήστευση τοῦ
ὑποσχεθεῖ µετεκλογική (!) συνέχεια.
δηµοσίου χρήµατος. Θά δείξει...
Γιά τούς ἐλέγχους στά ἔργα
Στήν τρίτη καί κυριότερη,
ἀναφορικά µέ τούς ποιοτικούς ἐλέγχους
πού (ΔΕΝ) γίνονται στά δηµόσια ἔργα
ἀναγνώρισε πώς ἔχουµε δίκιο. Ὑπενθύµισε ὡστόσο περιπτώσεις στίς ὁποῖες
Αγαπητέ Τάσο,
ὁ Δῆµος ὑποχρέωσε ἐργολάβους νά
Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορήθηκα πως νέα, ελπιδοφόρα
ἀνακατασκευάσουν ἔργα τους πληµµελῶς
πρόσωπα
θα συμμετάσχουν στο νέο σου σχήμα προκειμένου να
ἐκτελεσµένα, τόνισε ὅτι σχεδόν ὅλα
προσφέρουν
στα κοινά. Μιλάω για ανθρώπους που είναι φίλοι
τά ἔργα ἔτσι γίνονται παντοῦ (χωρίς
κι
έχω
την
σιγουριά
να τους στηρίζω δημοσίως, άσχετα με τον
ἐλέγχους) καί ζήτησε ἀπό τό Ἐργαστήριο
κομματικό
τους
χώρο.
τοῦ ΥΠΕΧΩΔΕ νά ἐπιλαµβάνεται τῶν
Τους ανθρώπους που γνωρίζει ο καθένας και εμπιστεύεται,
ἐλέγχων αὐτεπάγγελτα. Κι ἐπειδή κι
τους
τοποθετεί
σε μια σφαίρα πάνω από τα κόμματα και τις
ἄλλοτε ἀκούσαµε αὐτό τό ἐπιχείρηµα, κι
διάφορες
συλλογικές
εκφράσεις. Η τοπική Αυτοδιοίκηση έχει
ἐπειδή πρόκειται γιά ζήτηµα πρωτεύουσας
αυτήν
την
πολυτέλεια,
γνωρίζουμε
καλύτερα τους υποψηφίους και
σηµασίας γιά ὅλη τή χώρα, σηµειώνουµε
γιαυτό
συχνά
αφήνουμε
κατά
μέρος
τα λεγόμενα χρίσματα γιατί
τί προβλέπεται ἐπί λέξει:
γνωρίζουμε
τον
άνθρωπο,
όταν
έχει
το χρίσμα της φιλίας, της
1. «...Ἐπειδή ἡ πρωτοβουλία γιά τήν
εκτίμησής
μας.
διενέργεια τῶν ἀπαιτούµενων ἐλέγχων
Έτσι, ξέρουμε τι θα προσπαθήσει να προσφέρει ο Χ
καί γενικά γιά τήν ἐξασφάλιση τῆς
υποψήφιος
αν εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος: αυτό που ήδη από
ποιότητας τῶν κατασκευαζόµενων ἔργων
χρόνια
κάνει
αλλά πλέον από μία θέση κάποιας εξουσίας αυτή τη
ἀνήκει στίς Ὑπηρεσίες Ἐπίβλεψης (...) θά
φορά.
Το
τι
θα
καταφέρει δεν το γνωρίζω αλλά για την προσπάθεια
πρέπει οἱ Ὑπηρεσίες αὐτές νά παίρνουν
και
για
τον
προσανατολισμό
είμαι σίγουρος. Ο άνθρωπος δεν
ὅλα τά κατάλληλα µέτρα ὥστε νά γίνεται
αλλάζει
θεαματικά
προς
το
χειρότερο,
όταν μάλιστα πρόκειται για
ἔγκαιρος, συστηµατικός καί οὐσιαστικός
μια
συγκροτημένη
προσωπικότητα.
ποιοτικός ἔλεγχος γιά τήν ἐπίτευξη
Όμως πραγματικά αναρωτιέμαι τι πρέπει να προσδοκούμε
τεχνικά ἄρτιων κατασκευῶν» (ἐγκύκλιος 6
από
κάποιες
υποψηφιότητες που γεννούν απορίες σε όλον τον
ΥΠΕΧΩΔΕ, 9-2-1993)
κόσμο,
και
πριν
ακόμη ανακοινωθούν όλες τελεσίδικα. Μιλώ για
2. «...Ἡ κατασκευή ἑνός ἔργου σύµφωνα
περιπτώσεις
που
είτε σκανδάλισαν (κι έχουν καταδικαστεί) για
µέ τά προβλεπόµενα ἀπο τή σύµβαση καί
κραυγαλέα
αδικήματα
είτε ενισχύουν μιαν αντίληψη για ελέω
τίς Π.Τ.Π. ποιοτικά χαρακτηριστικά εἶναι,
πατρός
πολιτεία.
Μπορεί
έτσι εύκολα κανείς να περιφρονεί την
ὡς γνωστόν, συµβατική ὑποχρέωση τοῦ
κοινή
γνώμη,
έστω
και
για
χάρη μερικών ακόμη ψήφων στην
Ἀναδόχου καί γίνεται µέ εὐθύνη καί ὑπό
παράταξη;
Δεν
θα
υπάρχει
άραγε
και αρνητικός αντίκτυπος σε
τήν ἐπίβλεψη τῆς διευθυνούσης τό ἔργο
κάποιους
δημότες
που
δεν
είναι
δεδομένοι;
Δεν προσφέρονται
Ὑπηρεσίας, ἡ ὁποία συνεπικουρεῖται πρός
ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ, Τα τριάντα φιλιά του ήλιου
επιχειρήματα
σε
όσους
μιλούν
για
“φθορά”
και άλλα συναφή
τοῦτο ἀπό τά Ἐργαστήρια τοῦ Δηµοσίου. Ἡ
ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΑΝΙ∆Η,
προβλήματα
του
ψηφοδελτίου
σου;
Ὑπηρεσία παραλαµβάνει τό ἔργο ἐφόσον
Θερµοπυλῶν
καί Πλάτωνος 11, 67100 Ξάνθη
Έξυπνος
άνθρωπος
είσαι,
βρες
την
κατάλληλη
λύση...
πληροῖ τίς ἀπαιτήσεις τῶν Π.Τ.Π. καί τῆς
τηλ.
&
τ/o:
25410
27544,
info@spanidis.gr www.spanidis.gr
Χ.Κ.
Συµβάσεως (...)
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Φιλοκεµαλιστές ἐν Ἀθήναις
Ἔτσουξε, ὡς ἔοικεν, ὁ κῶ… τῆς
εὐαρίθµου συνάξεως γνωστοῦ ἀθηνέζικου µεγαλοχαρτοπολτοῦ, ποὺ προφανῶς καθόλου δὲν τῆς ἤρεσεν ὁ περὶ
τὴν Θράκην σαµατᾶς τῶν τελευταίων
2-3 µηνῶν καὶ (κυρίως) τὸ ὅτι κάποιοι
- ἀκόµη καὶ στὴν πρωτεύουσα ἄρχισαν ἂν ὄχι νὰ ξυπνᾶνε (νὰ µὴν
εἴµαστε καὶ ὑπερβολικοί), τοὐλάχιστον
ὅµως νὰ προβληµατίζονται καὶ νὰ
ἀναρωτιοῦνται γιὰ τὸ τί ἐπιτέλους
παίζεται ἐδῶ πάνω. Ἔ, καὶ εἶπαν
ἑποµένως νὰ παρέµβουν, µπάς καὶ
βοηθήσουν γιὰ νὰ ἐπιστρέψει καὶ πάλι
ἡ κατάσταση στὸν καιρὸ τοῦ Μεγάλου
Ὕπνου…
Καὶ φυσικὰ ἐννοεῖται ὅτι ὅλα ὅσα
γράψανε γιὰ τὴ Θράκη, ὁρισµένα ἐξ
αὐτῶν ἀκριβῆ, ἦταν καὶ πάλι περασµένα
µέσα ἀπὸ τὸ γνωστὸ µονολιθικὸ φίλτρο
τοῦ ψευτοαριστεροῦ αὐνανοδιεθνισµοῦ
καὶ σὲ µεγάλο βαθµὸ ἐπαναλάµβανε
τὶς (ἐπίσης) γνωστὲς ἀπόψεις κάποιων
συγκεκριµένων
«ἐκσυγχρονιστικῶν»
καὶ κρατικοδίαιτων παρεῶν, ποὺ ἐπ’
ἐσχάτων τῶν χρόνων λυµαίνονται τὰ
θρακικὰ πράγµατα. Οὐδεµία ἔκπληξις
συνεπῶς. Ἦταν ἀπολύτως ἀναµενόµενο
τὸ τί ἀκριβῶς θὰ ἔγραφαν, πρὶν κἄν
ἀκόµη σκεφτοῦν νὰ τὸ γράψουν…
Καὶ ἔτσι, µὲ δυὸ λόγια, ἔλαµψε διὰ
µίαν εἰσέτι φοράν ἡ ἀλήθεια, µὲ τὴν
πολύπλευρη ἐνηµέρωση ποὺ µᾶς
προσέφεραν οἱ τηλαυγεῖς δηµοσιογραφικοὶ ἀστέρες µὲ τὴν (αὐτοφερόµενη
ὡς) εὐαίσθητη δηµοκρατικὴ συνείδηση!
Μάλιστα ἀπένειµαν καί εὔσηµα στήν
δραστηριότητα κάποιων (ὁµοφρόνων
τους, φυσικά), ἐνῷ ἄλλους τούς
ταξινόµησαν µέ τόν Μακάρθυ καί
ἄλλα τέρατα τῆς Ἀποκαλύψεως.
Κι ἐπιβεβαιώθηκε βεβαίως ἐκ νέου
αὐτὸ ποὺ θὰ ’λεγε κι ὁ µεγάλος, ἅµα
ζοῦσε: ὅτι ἐγένετο (καὶ πάλι) λόγῳ
µὲν δηµοσιογραφίᾳ, ἔργῳ δὲ ἡ τῆς
ἰδεολογικῆς τροµοκρατίας ἀρχή…
Δὲν πειράζει ὅµως ποὺ ἐνῶ ὅλα

Προτείνουµε στούς κεµαλιστές τῶν
Ἀθηνῶν νά περιλάβουν τήν ἄλλη
φορά καί τούς Τούρκους πού µιλᾶν
γιά Ποµάκους, π.χ. τόν Κεµάλ
Γκιοζλέρ κι ἕναν σωρό ἄλλους

γύρω µας εἶναι ἕνα καζάνι ποὺ βράζει,
ἔνιοι συνεχίζουν τὸ παρανοϊκό τους
παραλήρηµα, ἐξεµοῦντες παραπληροφόρησιν καὶ ἀποπερδόµενοι θυµηδίαν.
Στὸ κάτω - κάτω, αὐτὰ εἶναι µᾶλλον
παρονυχίδες µπροστὰ σ’ αὐτὰ ποὺ
βλέπουν τὰ ταλαίπωρα µατάκια µας
ἀπὸ κάποιους θρακέζους ἰθαγενεῖς
τῆς ἡµετέρας χωµατερῆς. Ὅπου ὡς
γνωστόν, γίνεται ὁ χαµὸς µὲ τοὺς
φελλοὺς καὶ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα… εὐγενῆ
ὑλικὰ ποὺ (λόγω µικρότερου εἰδικοῦ
βάρους) πάντοτε ἐπιπλέουν…
Ἢ, ὡς ἔπος εἰπεῖν - καὶ γιὰ νὰ τὸ
θέσω… κοµψότερα - «ἄσχετοι πᾶνε
κι ἔρχονται / ρουφιάνοι τριγυρίζουν /
ἐδῶ καράβια χάνονται / κουράδες π’
ἀρµενίζουν…
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

1996 - 2006: Τουρκοευρωπαϊκές μπίζνες
και ανατολίτικες κουτοπονηριές
Εδώ και δέκα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση
παίρνει μία καλή γεύση των δουλειών
που μπορεί να κάνει με την Τουρκία.
Από την υπογραφή της Τελωνειακής
Ένωσης μέχρι σήμερα υποτίθεται ότι
εγκαταστάθηκαν νέοι κανόνες για το
διμερές εμπόριο. Τι τηρήθηκε και τι όχι από την πλευρά των γειτόνων μας, φυσικά
- μας το λέει η εμπεριστατωμένη ανάλυση
του κ. Δ. Πρωτοπαπά (Μάϊος 2004) από
όπου αντλούμε τις χαρακτηριστικές
παρατηρήσεις:
α) Χάρη στη Συμφωνία Τελωνειακής Ενώσεως ΕΕ – Τουρκίας που υπεγράφη το 1996, τα
τουρκικά προϊόντα στο σύνολό τους έχουν
πλήρη πρόσβαση στις αγορές των χωρών
– μελών της ΕΕ. Υπάρχει απαγόρευση
μόνον στις εισαγωγές ζώντων βοοειδών και
κρέατος, λόγω ελλιπών συνθηκών υγείας
στο εσωτερικό της Τουρκίας. Αντιθέτως, τα
αγροτικά προϊόντα των χωρών μελών της
ΕΕ εξαιρέθηκαν και στην ουσία δεν έχουν
πρόσβαση στην τουρκική αγορά. Η Τουρκία
αυθαιρέτως εντάσσει στην κατηγορία και
όλα τα μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα,
δηλαδή τα τρόφιμα, τα οποία έτσι επίσης
αποκλείονται. Στις κατηγορίες αυτές επιβάλλονται υπέρμετροι δασμοί άνω του 50%
καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις του Στρατού,
της Γεωργίας, των σεισμοπαθών, κ.λ.π. που
σωρευτικά συχνά υπερβαίνουν το 100% της
αξίας του προϊόντος.
β) σε αντίθεση με τις διατάξεις της Συμφωνίας
Τελωνειακής Ενώσεως, η Τουρκία απαιτεί την

χορήγηση αδείας πριν από την πραγματοποίηση
της εισαγωγής των ανωτέρω προϊόντων και
στην συνέχεια απαιτεί την αναγραφή του
αριθμού αδείας πάνω στην ετικέττα του κάθε

- Καί πῶς τόν εἴπαµε µπρέ τόν
Ἀβρουπατζή; Κῶτσο;

τεμαχίου. Δεδομένου ότι η διαδικασία λήψης
της αδείας είναι χρονοβόρα, δυσχεραίνεται
σημαντικά η εξαγωγή τροφίμων και ιδίως
εκείνων με μικρή διάρκεια ζωής.
γ) τα προϊόντα που σχετίζονται με την
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον απαιτείται
να λάβουν άδεια εισαγωγής αφού πρώτα
εξετασθούν. Οι τουρκικές Αρχές ερμηνεύουν
την διάταξη αυτή κατά τρόπο διασταλτικό
και περιλαμβάνουν έναν ευρύ κατάλογο
προϊόντων (ποτήρια, χρώματα, κλπ).
δ) τα βιομηχανικά προϊόντα θεωρητικώς
έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην τουρκική
αγορά, όμως εάν προβλέπονται τουρκικά
πρότυπα ποιότητας, οι τουρκικές αρχές
απαιτούν την πιστοποίηση των προϊόντων

Ἡ ὑπόθεση Καραχότζα στήν Κοµισιόν!
Πρίν ἕναν µήνα γράφαµε γιά τήν
τροµοκρατική
ἐνέργεια
κάποιων
ξεπουληµένων Ποµάκων - δῆθεν
«Τούρκων» - νά ζητήσουν ἀπό τήν
διεύθυνση µειονοτικῆς Ἐκπαίδευσης
τήν ἀποµάκρυνση τοῦ Ποµάκου
δασκάλου Ριτβάν Καραχότζα ἀπό
τήν
γραµµατεία
τοῦ
σχολείου
Κενταύρου γιατί τούς... προσέβαλε (!)
ἡ δραστηριότητά του γύρω ἀπό τήν
γλωσσική παράδοση τοῦ τόπου. Τό
ἴδιο δηµοσίευµα τό περάσαµε καί στήν
«Μακεδονία» ὥστε νά µήν µείνει ὡς
εἴδηση στά στενά θρακικά πλαίσια
ἤ σ’ ἐκεῖνα τῶν ἀναγνωστῶν τοῦ «Α»
µονάχα, µέ τήν ἐλπίδα πώς κάποιος θά
ἐνδιαφερθεῖ καί θά ἀντιδράσει.
Ἡ µόνη ἀντίδραση τελικά, ἐξ ὅσων
γνωρίζουµε, ἦρθε ἀπό τόν πολιτικό
χῶρο τοῦ ΛΑΟΣ. Ἀναφερόµενος ἀκριβῶς
στό συµβάν αὐτό, ὁ πρόεδρος τοῦ ΛΑΟΣ
κ. Γιῶργος Καρατζαφέρης ὑπέβαλε
στήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή ἐρώτηση,
τό κείµενο τῆς ὁποίας παραθέτουµε
κατωτέρω (καί πρίν ἀρχίσουν τά
ἐξυπνακίστικα σχόλια περί «κοµµατικῆς ἐκµετάλλευσης» τοῦ γεγονότος ἤ
περί «ἀκροδεξιοῦ προσεταιρισµοῦ», ἄς
καταθέσει καθένας τό τί ἔχει πράξει καί
πράττει ὁ ἴδιος):

“Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του ελληνικού
Τύπου, ο Ποµακικής καταγωγής Έλληνας
πολίτης κ. Ρ. Καραχότζα (γραµµατέας
του Μειονοτικού δηµοτικού Σχολείου
Κενταύρου στην ελληνική Θράκη) υφίσταται
δίωξη από κάποιους γονείς του µειονοτικού
αυτού σχολείου επειδή πρωτοστατεί
στην διάσωση της ποµακικής γλώσσας
και στην προσπάθεια να µην εµπεδωθεί ο
εκτουρκισµός των Ποµάκων της Θράκης.
Οι γονείς αυτοί έστειλαν επιστολή στην
Σχολική Εφορεία που υπάγεται αυτό το
σχολείο και ζητούν την αντικατάσταση
του κ. Καραχότζα, γνωστού για τους
αγώνες του για τη διάσωση της ποµακικής
γλώσσας και πολιτισµού. Πώς κρίνει η
Επιτροπή την πρωτοφανή αυτή ενέργεια
τροµοκράτησης ενός δηµοκράτη αγωνιστή
και διανοούµενου που παλεύει για την
ανάδειξη της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας
των Ποµάκων και αντιστέκεται στον βίαιο
εκτουρκισµό τους;”
Φυσικά δέν ἀναµένουµε τίποτε ἀπό
τήν Κοµισιόν, στήν καλύτερη περίπτωση κάποια διακήρυξη ἀρχῶν ἤ κάνα
εὐχολόγιο. Ὅµως δέν παύει νά ἔχει
τήν ἀξία της ἡ κίνηση καί ἐλπίζουµε
νά βρεῖ µιµητές σέ ὅλο τό φᾶσµα τῶν
πολιτικοκοινωνικῶν δυνάµεων τοῦ
τόπου µας.

Ἄλλη µιά τουρκοπανήγυρη
Ἡ γιορτή στόν Ἐχῖνο δέν εἶναι βέβαια
εἴδηση. Οὔτε ἡ ἀποκλειστική χρήση
τῆς τουρκικῆς γλώσσας στήν σχετική
ἀφίσα. Ἔχει ὅµως κάποιο ἐνδιαφέρον ὁ
χορηγός: εἶναι ὁ ὅµιλος ἐπιχειρήσεων τοῦ
Τούρκου Κεµάλ Σαχίν, 18ου µεγαλύτερου
ἐπιχειρηµατία παγκοσµίως στόν χῶρο τῆς
ὑφαντουργίας. Ἡ δραστηριοποίηση τοῦ
ὁµίλου στό Κίρτζαλι τῆς Βουλγαρίας (ὅπου
ἔχει γνωστούς δεσµούς ὁ νῦν δήµαρχος
Μύκης Μουτζαχίτ Ντουκιαντζή) ἴσως
ἐξηγεῖ τήν παρουσία του.
Κατά τ’ ἄλλα ἡ ἐγκατάσταση τούρκικων
θεσµῶν στόν ὀρεινό ὄγκο, τήν ἐπί αἰῶνες γῆ
τῶν Ποµάκων, καλά κρατεῖ...

σύμφωνα με αυτά από τον Τουρκικό Οργανισμό
Πιστοποίησης (TSE) ανεξαρτήτως του εάν
πληρούν άλλες διεθνείς προδιαγραφές (ISO,
κλπ) ή φέρουν το κοινοτικό σήμα ποιότητας
CE. H διαδικασία πιστοποίησης από το TSE
είναι χρονοβόρα και έχει υψηλό κόστος.
Προσφάτως, ανακοινώθηκε ότι το σήμα CE
θα αρχίσει να γίνεται σεβαστό, ωστόσο δεν
υπάρχει ακόμη πρακτική επαλήθευση.
ε) κατά τους διαγωνισμούς προμηθειών του
τουρκικού Δημοσίου (κυβέρνησης και οργανισμών) απαιτείται τα ζητούμενα προϊόντα να
είναι πιστοποιημένα αποκλειστικώς κατά
TSE. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποκλείονται
τα εισαγόμενα προϊόντα καθώς τα χρονικά
περιθώρια έως την λήξη των διαγωνισμών
δεν επαρκούν.
στ) το καθεστώς εισαγωγής αλκοολούχων
ποτών είναι υπερβολικά γραφειοκρατικό με
σαφή σκοπό την αποθάρρυνση των εισαγωγών.
Η πρόσφατη δημιουργία της Αρχής Αγορών
Καπνού και Οινοπνεύματος (ΤAPDK)
όχι απλώς δεν βελτίωσε το εισαγωγικό
καθεστώς αλλά το επιδείνωσε. Απαιτούνται
πλέον δύο άδειες, μία από το Υπουργείο
Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων και
μία από το TAPDK. H πρόσφατη νομοθεσία
αντιμετωπίζει τα εισαγόμενα οινοπνευματώση
δεσμενέστερα από τα εγχωρίως παραγόμενα.
Στα εισαγόμενα επιβάλλονται υπέρμετροι
δασμοί και επιβαρύνσεις που αναλόγως με
την κατηγορία αρχίζουν από το 100% και
φθάνουν στο 400% για το ρακί – ούζο. Επί
πλέον των δασμολογικών επιβαρύνσεων,
υπάρχουν και φορολογικές επιβαρύνσεις,
σύμφωνα με τις οποίες το εγχώριο ρακί
τυγχάνει ευνοϊκότερης από τα εισαγόμενα
ομοειδή προϊόντα (ελληνικό ούζο, ιταλική
γκράπα, κ.λ.π.). Ο εισαγωγέας πρέπει να
εγγυηθεί ότι θα εισαγάγει συγκεκριμένη

ποσότητα ετησίως καταθέτοντας εγγυητική
επιστολή για το ισόποσο των επιβαρύνσεων
εκτός αν η εισαγωγή γίνεται για διάθεση
σε ξενοδοχεία ή εστιατόρια. Επί πλέον, ο
εισαγωγέας πρέπει να διαθέτει ειδικές άδειες
εισαγωγής και αποθήκευσης των προϊόντων.
ζ) κατά παράβαση της Συμφωνίας Τελωνειακής
Ενώσεως ΕΕ – Τουρκίας, η τελευταία διατηρεί
το δικαίωμα επιβολής δασμών antidumping
σε προϊόντα προελεύσεως ΕΕ. Επικαλούμενη
φαιδρούς λόγους η Τουρκία επέβαλε δασμούς
antidumping στο εισαγόμενο PVC από αρκετές χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
Παρ’ όλα αυτά, το 2003 οι ελληνικές εξαγωγές
PVC στην Τουρκία ανήλθαν σε $8,8 εκ.
η) η τουρκική νομοθεσία δεν προστατεύει
επαρκώς τα δικαιώματα βιομηχανικής
ιδιοκτησίας με αποτέλεσμα την παραγωγή
εγχωρίως πλήθος αντιγραφών ξένων
φαρμάκων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η πρόσβαση
των ξένων φαρμακευτικών προϊόντων στην
τουρκική αγορά είναι δύσκολη λόγω χαμηλού
κόστους των εγχωρίως παραγομένων.
θ) ομοίως δεν υπάρχει προστασία των
πνευματικών δικαιωμάτων με αποτέλεσμα
την ύπαρξη μίας τεράστιας παράνομης αγοράς
μουσικών προϊόντων και λογισμικού. Ως εκ
τούτου η εισαγωγή των γνησίων προϊόντων
καθίσταται ασύμφορη λόγω διαφοράς τιμής.
ι) για την εισαγωγή προϊόντων λογισμικού
(software) απαιτείται ειδική άδεια.
Σημειώνουμε ότι με τη Συμφωνία Τελωνειακής
Ένωσης ΕΕ – Τουρκίας του 1996 η τελευταία
ανέλαβε την υποχρέωση να προσαρμόσει
την νομοθεσία της σε σχέση με τα ανωτέρω
σημεία έως το 2001. Η τουρκική κυβέρνηση
επικαλούμενη διαφόρους λόγους αρνείται να
προσδιορίσει πότε τελικώς θα άρει τα εμπόδια
εισαγωγής ξένων προϊόντων.
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Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ
(1924-1994)*
Γεννήθηκε στὰ Φάρασα τῆς Καππαδοκίας,
µεγάλωσε στὴν Κόνιτσα καὶ µόνασε κυρίως
στὸ Ἅγιον Ὅρος. Ποτὲ ἐφηµερίδα, ραδιόφωνο
ἢ τηλεοπτικὸ κανάλι δὲν ἀναφέρθηκε σ’
αὐτόν, ὅσο ζοῦσε, ὡστόσο ἡ φήµη του ἦταν
παγκόσµια, καθὼς διαδόθηκε ἀπὸ στόµα σὲ
στόµα, ἔφτασε ὥς τὴν Αὐστραλία, τὸν Καναδά,
τὶς Η.Π.Α. καὶ τὴ Ρωσία, ἁπλώθηκε σ’ ὅλες
τὶς γωνιὲς τῆς γῆς ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ τὸν
γνώρισαν καὶ ἐντυπωσιάσθηκαν ἀπ’ αὐτόν.
Γερουσιαστές, στρατηγοί, ὑπουργοί, ἀρχηγοὶ
κρατῶν, πατριάρχες, ἐπίσκοποι, καθηγητὲς
πανεπιστηµίων, ἄνθρωποι µὲ µόρφωση καὶ
ἀξιώµατα, ἀλλὰ καὶ πλῆθος ἁπλῶν ἀνθρώπων,
τὸν ἐπισκέπτονταν καθηµερινὰ στὸ κελλί του,
µέσα στὸ δάσος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Καὶ αὐτὸς
διέθετε τὸν ἑαυτό του στοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ
τὸ χάραµα ὥς τὴ δύση τοῦ ἡλίου. Τὴ νύχτα
τὴν κρατοῦσε γιὰ νὰ προσεύχεται, χωρίζοντάς
την στὰ τρία: τὸ πρῶτο µέρος τὸ διέθετε στὴν
προσευχὴ γιὰ τὰ προβλήµατα τῶν ἀνθρώπων
ποὺ τὸν ἐπισκέπτονταν, τὸ δεύτερο γιὰ τοὺς
ἀνθρώπους ποὺ ἔφυγαν ἀπὸ αὐτὴ τὴν ζωή, καὶ
τὸ τρίτο γιὰ τὸν ἑαυτό του. Κοιµόταν ἐλάχιστα
καὶ νήστευε διαρκῶς, ἐνῶ πολλὲς φορὲς στὴ
διάρκεια τῆς ζωῆς του, µιµούµενος τὸν Χριστό,
πέρασε 40 ὁλόκληρες µέρες χωρὶς τροφή.
Ἔφτανε στὰ ὅρια τῆς ἐξάντλησης, πρόθυµος νὰ
ἐφαρµόσει τὸ Εὐαγγέλιο µέχρι κεραίας. Ἦταν
ἕνας πολὺ µεγάλος ἀσκητής, σὰν τοὺς ἀρχαίους
ἀσκητὲς τῶν ἐρήµων τῆς Αἰγύπτου.
Ὅµως δὲν ἦταν µόνον αὐτό. Ὀρθόδοξοι
µοναχοὶ καὶ ἀσκητὲς ὑπάρχουν πολλοί, ὅµως ὁ
κόσµος πήγαινε στὸν «γέρο Παΐσιο». Χιλιόµετρα
σχηµάτιζαν οἱ οὐρὲς τῶν αὐτοκινήτων ἔξω
ἀπὸ τὸ µοναστήρι τῆς Σουρωτῆς, χιλιάδες
ἄνθρωποι τὸ κατέκλυζαν καὶ περίµεναν ὥς τὰ
ξηµερώµατα, γιὰ νὰ πάρουν τὴν εὐχή του καὶ
νὰ συνοµιλήσουν λίγα δευτερόλεπτα µαζί του.
Αὐτὸ συνέβαινε δυὸ φορὲς τὸν χρόνο, ὅταν ὁ
γέροντας ἔβγαινε ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος γιὰ νὰ
δεῖ τὶς µοναχὲς ποὺ καθοδηγοῦσε πνευµατικά,
ἀλλὰ καὶ τὶς γυναῖκες καὶ τοὺς ἀρρώστους ποὺ
δὲν µποροῦσαν νὰ τὸν ἐπισκεφθοῦν στὸ Ὄρος.
Πολλὲς φορές, βλέποντας αὐτὴν τὴν
κοσµοσυρροή, αὐτὰ τὰ πλήθη τῶν ἀνθρώπων,
σκέφτηκα ὅτι κάπως ἔτσι θὰ συνέρρεαν κάποτε
καὶ τὰ πλήθη στὸν Χριστό. Τί ἦταν ὅµως αὐτὸ
ποὺ µάζευε τὰ πλήθη γύρω του; Τί εἶχε τέλος
πάντων αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος; Ἄκουσα µὲ τὰ ἴδια
µου τὰ αὐτιά, ἀπὸ πρῶτο χέρι, καταπληκτικὲς
ἱστορίες ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς πρωταγωνιστές.

Μουσείο Καραθεοδωρή
και Ερευνητικό Κέντρο
Ν. Λυγερός
Το Μουσείο Καραθεοδωρή αποδεικνύει
µόνο και µόνο από την ύπαρξή του δίχως
να λειτουργεί ακόµα, πόσο σηµαντικό
είναι για την περιοχή της Θράκης. Το
ζήτηµα της λειτουργίας του, δίχως να
µετατραπεί ακόµα σε ανατολικό ζήτηµα,
δείχνει πόσο αναγκαίο είναι. Το όραµα
του Μουσείου αναγκάζει τους ερευνητές
και τους πολιτικούς να δηµιουργήσουν
επαφές µε διάφορους φορείς του κόσµου
για να αναλύσουν και να συνθέσουν το
έργο του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή.
Μέσα σε αυτό το σχετικά εξειδικευµένο
πλαίσιο επέτρεψε να γίνουν ανακαλύψεις
που εµπλουτίζουν την κατανόησή µας
όσον αφορά στο µαθηµατικό του έργο.
Μας ωθούν επιπλέον να διερευνήσουµε
και να αναδιπλώσουµε τις γνωστικές µας
δυνάµεις έτσι ώστε να ενσωµατώσουµε
το έργο του σο µαθηµατικό και
διπλωµατικό υπόβαθρο του Αλεξάνδρου
Καραθεοδωρή. Συνεπώς, ο ίδιος ο
Κωνσταντίνος λειτουργεί ως ένα
συµβολικό πρόσχηµα για µια γενικότερη
έρευνα του χώρου και του χρόνου. Το
δίκτυο Καραθεοδωρή αλλάζει τη στατική
εικόνα που έχουµε για τους Έλληνες
στις αρχές της εξέλιξης της ελληνικής
οντότητηας. Συσχετίζεται και µε το
έργο του Ρήγα Φεραίου, µε τν δράση
του Παύλου Μελά, µε τις ριζοσπαστικές
ιδέες του John Argyris και γενικότερα
µε την ιστορία µας. Το Μουσείο
Καραθεοδωρή δεν παρουσιάζεται πλεόν
ως ένα πααραδοσιακό και προσωπικό

Ἕνας ἀξιωµατικός τῆς Ἀεροπορίας, ποὺ τὸν
συνάντησα ἔξω ἀπὸ τὸ κελλὶ τοῦ γέροντα, µοῦ
διηγήθηκε πῶς τὸν θεράπευσε ὁ π. Παΐσιος
- σχηµατίζοντας ἁπλᾶ τὸ σηµεῖο τοῦ σταυροῦ
πάνω στὸ στῆθος του - ἀπὸ καρκίνο τῶν
πνευµόνων, µετὰ ἀπὸ ἐγχείρηση ποὺ εἶχε κάνει
στὴν Ἀγγλία, ὅπου τοῦ εἶχαν ἀφαιρέσει τὰ 3/4
ἀπὸ τὰ πνευµόνια του (τὸ ὑπόλοιπο 1/4 ἦταν
καὶ αὐτὸ πειραγµένο, ἀλλὰ τὸ ἄφησαν γιὰ νὰ
µπορεῖ νὰ ἀναπνέει) καὶ ἐνῶ οἱ γιατροὶ τοῦ
ἔδιναν δυὸ ἑβδοµάδες ζωῆς. Ἕνας καθηγητὴς

φιλόλογος µοῦ διηγήθηκε πὼς ὁ γέροντας µὲ
τὴν προσευχὴ του θεράπευσε τὴν µικρή του
κόρη ἀπὸ ἀνίατη ψωρίαση (ὅλο της τὸ δέρµα
«ἔπεφτε» καὶ «ἄλλαζε» κάθε δυὸ ἑβδοµάδες,
ὅπως ἀλλάζει τὸ δέρµα τοῦ φιδιοῦ). «Ἄντε, πᾶνε
καὶ ἡ κόρη σου εἶναι καλά», εἶπε ὁ γέροντας καὶ
ὅταν γύρισε ὁ πατέρας στό σπίτι τὸ παιδὶ ἦταν
θεραπευµένο. Ἔτσι ὁδηγήθηκε ὅλη ἡ οἰκογένεια
σὲ βαθιὰ πίστη, πρᾶγµα ποὺ τὸ θεωροῦσαν πιὰ
σὰν µεγαλύτερη εὐεργεσία ἀπὸ τὴν ἴαση τῆς
ἀρρώστιας. Κάποιος ἄνθρωπος «τῆς νύχτας»,
ποὺ ἦταν ἄθεος καὶ εἶχε σὰν ἐπάγγελµα νὰ
γυρίζει καὶ νὰ ἐµπορεύεται πορνοταινίες,
ἄκουσε γιὰ τὸν π. Παΐσιο καὶ ἀποφάσισε νὰ πάει
στὸ Ὄρος «γιὰ νὰ ξεµπροστιάσει τὸν ἀπατεώνα
καλόγερο». Ἔµεινε κατάπληκτος ὅταν ὁ
γέροντας ποὺ τὸν ἔβλεπε γιὰ πρώτη φορά,
τοῦ ἀποκάλυψε τὴν δουλειὰ ποὺ ἔκανε καὶ
τὶς προθέσεις του. Τόσο ἐντυπωσιάσθηκε, ποὺ
πῆγε ξανὰ στὸν γέροντα καὶ ἀκολούθησε τὶς
συµβουλές του, διέλυσε τὴν βρώµικη δουλειά
του, ἄρχισε ἕνα τίµιο ἐπάγγελµα, ἄλλαξε ζωὴ καὶ
ἔγινε συνειδητὸς χριστιανός.
Αὐτὸ συνέβαινε µὲ πολλούς. Ὑπάρχουν
ἑκατοντάδες ἐπώνυµες µαρτυρίες γραµµένες
σὲ βιβλία ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ εὐεργετήθηκαν
ἀπὸ τὸ θαυµατουργικὸ χάρισµα τοῦ γέροντα καὶ
πού, ἂν κανεὶς θέλει, µπορεῖ νὰ τοὺς συναντήσει
καὶ νὰ βεβαιωθεῖ προσωπικά. Ἡ ἀγάπη τοῦ
µουσείο. Δεν θα είχε νόηµα. Το Μουσείο
Καραθεοδωρή λειτουργεί ήδη ως ένα
ερευνητικό κέντρο. Και είναι το έργο
του που παράγει την οντότητά του.
Δεν περιµένει τίποτα από τους άλλους.
Όλα θα γίνουν µε το Μουσείο και για το
Μουσείο. Ως κέντρο µελετών, το όραµα
του Μουσείου ελκύει ήδη τους ερευνητές.
Οι επαφές που γίνονται µέσω διαδικτύου
µάς επιτρέπουν τώρα να εξετάζουµε
πολυπλευρικά το έργο του Κωνσταντίνου
Καραθεοδωρή. Το Μουσείο είναι από
µόνο του ένας πόλος έλξης που προσφέρει
ήδη στην περιοχή της Θράκης. Διότι το
θέµα του δεν είναι η αναπαράσταση
του παρελθόντος, µα η προσφορά του
παρελθόντος στο µέλλον. Και αυτό το
µέλλον δεν είναι µόνο της Θράκης, είναι
και των παιδιών της Θράκης που έχουν
πια ένα πρότυπο διεθνούς εµβέλειας.
Το έργο του Καραθεοδωρή έχει αγγίξει
διάφορες πτυχές των µαθηµατικών.
Όµως η ανάδειξή του µέσω του Μουσείου
αγγίζει όλα τα Μαθηµατικά και την
ιστορία τους. Μπορεί η πολιτεία όπως
και παλαιότερα να µην έχει αντιληφθεί
την αξία του έργου του. Όµως το
Μουσείο µε το όραµά του, που ήταν
καθαρά ουτοπικό πριν µερικούς µήνες,
δείχνει την ιερά οδό. Εναπόκειται σε
µας να αποτελέσει η Θράκη ένα κοµβικό
σηµείο του βαλκανικού χώρου. Η ένταξη
της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει ήδη τα
δεδοµένα. Και το Μουσείο Καραθεοδωρή
είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος
έλξης των παιδιών που είναι ταλαντούχα
στα Μαθηµατικά. Διότι το καθένα θα
θελήσει να δει και να ζήσει την ιστορία
του µεγαλύτερου Έλληνα Μαθηµατικού
των σύγχρονων χρόνων.

γέροντα δὲν ἐµποδιζόταν ἀπὸ τὶς κοµµατικὲς
ταµπέλες καὶ ἄνθρωποι ὅλων τῶν ἰδεολογιῶν
εὐεργετήθηκαν ἀπὸ αὐτόν. Ἡ ἀγάπη του διέλυε
τὰ κοµµατικὰ µαντριά, ὅπου µᾶς ἔχουν χωρίσει
καὶ µαντρώσει καὶ ἔφερνε τὴν συµφιλίωση
µεταξὺ τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν
ἀνθρώπων. ∆ὲν ζητοῦσε τίποτα γιὰ τὸν ἑαυτό
του καὶ ὅ,τι τοῦ ἔδιναν, τὸ γύριζε πίσω, ζητοῦσε
µόνο νὰ φροντίζει ὁ καθένας ἀπὸ τὸ πόστο του
καὶ σύµφωνα µὲ τὴν δύναµή του τὸ κοινὸ καλό,
τὴν πατρίδα µας, ποὺ σκεπάζει µὲ τὶς φτεροῦγες
της ὅλους τοὺς Ἕλληνες (γιατί σὲ πολλοὺς δὲν
συµφέρει νὰ ὑπάρχει ἡ Ἑλλάδα καὶ γυρεύουν µὲ
κάθε τρόπο νὰ τὴν καταστρέψουν, ὅπως ἔλεγε).
Ἀγαποῦσε πολὺ καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία:
ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ µάνα µας, ἔλεγε, καὶ πρέπει
νὰ τὴν πονᾶµε, ἡ Ἐκκλησία ἔχει σώσει πολλὲς
φορὲς τὸ γένος µας - ἄλλο νὰ θέλει κανεὶς νὰ
διορθώσει κάποια ἀνθρώπινα στραβὰ καὶ ἄλλο
νὰ βρίσκει ἀφορµὴ αὐτὰ τὰ στραβά, γιὰ νὰ κάνει
πόλεµο καὶ νὰ προσπαθεῖ νὰ τὴν καταστρέψει.
Μιὰ φορὰ ὁ γέροντάς µοῦ εἶπε: «ἐγὼ γνωρίζω
ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἔρχονται σὲ µένα, πῶς
τοὺς λένε, τί δουλειὰ κάνουν, τί πρόβληµα ἔχουν
καὶ τί πρέπει νὰ τοὺς πῶ… καµµιὰ φορὰ τοὺς
ἀφήνω νὰ µιλᾶνε γιὰ νὰ ξεσπάσουν λίγο…» Στὰ
δώδεκα χρόνια ποὺ τὸν γνώριζα, πάµπολλες
φορὲς τὸ διαπίστωσα ἀπὸ προσωπικὴ πείρα.
Οἱ ἄνθρωποι ἦταν γι’ αὐτὸν ἕνα ἀνοιχτὸ βιβλίο,
γι’ αὐτὸ µποροῦσε µέσα σὲ ἐλάχιστο χρόνο νὰ
φτάσει στὴν καρδιὰ τοῦ προβλήµατος ἑνὸς
ἀνθρώπου καὶ νὰ τοῦ πεῖ µὲ δυὸ λόγια αὐτὰ ποὺ
ἔπρεπε νὰ ἀκούσει, γιὰ νὰ ὁδηγηθεῖ στὴ λύση.
Καὶ ὅταν τὰ προβλήµατα δὲν λύνονταν µόνο
µὲ «ἀνθρώπινη σοφία», τότε κατέφευγε στὴν
προσευχὴ καὶ µὲ τὴ θεία βοήθεια ξεπερνοῦσε
τὰ ἀδιέξοδα… θαυµατουργικά! Σὲ πόσους καὶ
πόσους ἀνθρώπους δὲν συνέβη αὐτό; Νὰ γιατί ὁ
κόσµος περίµενε µέσα στὴν ἄγρια νύχτα νὰ τὸν
δεῖ ἔστω καὶ γιὰ λίγα δευτερόλεπτα…
Μὲ τὴν ἴδια δύναµη προέβλεπε καὶ τὰ
µέλλοντα νὰ συµβοῦν σὲ παγκόσµιο πολιτικὸ
ἐπίπεδο. Ἔτσι ἔχει προείπει τὴν ἀνάκτηση τῆς Β.
Ἠπείρου ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ τὴ διάλυση
τῆς Τουρκίας ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ τὴν
δηµιουργία Κουρδικοῦ καὶ Ἀρµενικοῦ κράτους
στὰ ἐδάφη ποὺ κατέχει σήµερα, καθὼς καὶ τὴν
ἀνάκτηση τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπὸ τὴν
Ἑλλάδα. «∆ὲν θὰ τὴν πάρουµε» ἔλεγε, «θὰ µᾶς
τὴ δώσουν. Θὰ φέρει ὁ Θεὸς ἔτσι τὰ συµφέροντα
τῶν µεγάλων, ὥστε νὰ τοὺς συµφέρει ἡ Πόλη
νὰ ἀνήκει στὴν Ἑλλάδα. Γι’ αὐτὸ καὶ θὰ µᾶς τὴ
δώσουν». Αὐτὸ τὸ τελευταῖο µπορεῖ νὰ φαίνεται
ἀπίθανο, ἀπίθανη ὅµως φαινόταν καὶ ἡ πτώση
τῆς πάλαι ποτὲ κραταιᾶς Σοβιετικῆς Ἕνωσης
πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια. Ὁ γέροντας Παΐσιος ἔχει
µιλήσει σὲ πολλοὺς ἀνθρώπους γιὰ αὐτὰ τὰ

θέµατα µὲ λεπτοµέρειες καὶ ἔχουν καταγραφεῖ
σὲ βιβλία. Ἐγὼ τὰ ἔχω ἀκούσει ἀπὸ τὸ στόµα του
καὶ τὰ ἔχω γράψει σ’ ἕνα βιβλίο ποὺ ἐξέδωσα,
γιὰ νὰ ὑπάρχει µία µαρτυρία καὶ νὰ βοηθηθοῦν
οἱ καλοπροαίρετοι ἄνθρωποι νὰ καταλάβουν
τὴν µεγάλη ἀξία ποὺ ἔχει ἡ κατασυκοφαντηµένη
ὀρθόδοξη πίστη µας.
Ὁ π. Παΐσιος ἦταν ἔξω ἀπὸ κάθε µέτρο. Ἦταν
ἀπίστευτος, ἀνερµήνευτος γιὰ τὴν κοινὴ λογική,
ἕνα θεϊκὸ µυστήριο ποὺ τὸ εἴδαµε µὲ τὰ µάτια
µας, τὸ ἀκουµπήσαµε µὲ τὰ χέρια µας, ζήσαµε
µαζί του καὶ εὐεργετηθήκαµε ἀπ’ αὐτόν. Κι ὅµως
δὲν µπόρεσε κανείς µας νὰ ψηλαφίσει τὸ βάθος
αὐτοῦ τοῦ θεωµένου ἀνθρώπου. Ὅπως λέει κι ὁ
Περικλῆς στὸν Ἐπιτάφιό του, ἐµεῖς οἱ ἄνθρωποι
τείνουµε νὰ ἀπορρίπτουµε ὅ,τι ξεπερνᾶ τὰ
µέτρα µας ἐξ’ αἰτίας τοῦ φθόνου µας. Ἂς µὴν
ἐπιτρέψουµε στὸν ἑαυτό µας νὰ συµβεῖ αὐτὸ
σ’ αὐτὴν τὴν περίπτωση, γιατί θὰ εἶναι πολλὰ
καὶ µεγάλα αὐτὰ ποὺ θὰ χάσουµε. Καλύτερα
νὰ σκύψουµε καὶ νὰ ἐρευνήσουµε τὸ θέµα σὲ
βάθος καὶ θὰ κερδίσουµε πολλά. Ὁ µέγας αὐτὸς
ἄνθρωπος ἔζησε µεταξύ µας καὶ ὑπάρχουν
πάρα πολλὰ στοιχεῖα καὶ ἄνθρωποι ποὺ τὸν
γνώρισαν καὶ µποροῦµε νὰ βάλουµε τὸ χέρι
µας «στὸν τύπο τῶν ἥλων», ἂν τὸ θελήσουµε.
Ὅµως ὅταν ἡ κοσµοθεωρία µας δὲν συµφωνεῖ
µὲ τὰ γεγονότα, τότε πρέπει νὰ ἀλλάξουµε τὴν
κοσµοθεωρία µας καὶ ὄχι τὰ γεγονότα, γιατί
ἀλλιῶς αὐτοτυφλωνόµαστε καὶ χάνουµε πολὺ
µεγάλες ἀλήθειες.
Μία φορὰ ρώτησα τὸν π. Παΐσιο πῶς κάνει
ὅλα αὐτὰ τὰ πράγµατα. «Κοίταξε νὰ δεῖς», µοῦ
λέει, «κι ἐγὼ ἄνθρωπος εἶµαι. ∆ὲν λέει ὁ Χριστὸς
στὸ Εὐαγγέλιο ὅτι “αὐτὸς ποὺ πιστεύει σὲ µένα
θὰ κάνει καὶ µεγαλύτερα θαύµατα ἀπὸ αὐτὰ
ποὺ κάνω ἐγώ”; Ἔ, µὲ τὴ δύναµη τοῦ Χριστοῦ
γίνεται ὅ,τι γίνεται»!
Ὁ γέροντας Παΐσιος ἦταν ἕνα τεράστιο
πνευµατικὸ φῶς ποὺ ἔλαµψε στὶς µέρες µας
καὶ στήριξε χιλιάδες ἀνθρώπους, ἕνας µέγας
σύγχρονος Ἅγιος ποὺ ἔζησε ἀνάµεσά µας.
Οἱ λόγοι του ἔχουν καταγραφεῖ σὲ βιβλία
ποὺ µεταφράστηκαν σὲ πολλὲς γλῶσσες καὶ
γνωρίζουν τεράστια διάδοση. Ἡ δράση του καὶ
ἡ ἐπιρροὴ του συνεχίζεται καὶ µετὰ τὴν κοίµησή
του. Ὅσο ἡ Ἑλλάδα βγάζει τέτοιους ἀνθρώπους
πάντα θὰ ἐλπίζω, ὅσο καὶ ἂν φαίνονται µαῦρα
τὰ πράγµατα πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις. Γιατί,
ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ γέροντας, «ἔχουν οἱ ἄνθρωποι
τὰ σχέδιά τους, ἔχει ὅµως καὶ ὁ Θεὸς τὰ δικά
Του»…
Ἀθανάσιος Ρακοβαλὴς
Καθηγητὴς Φυσικὸς - Συγγραφέας
* Στή µνήµη τοῦ γέροντα, καθώς αὐτές τίς
µέρες κλείνουν 12 χρόνια ἀπό τήν κοίµησή του
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ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Τα προβλήµατα στις σχέσεις
µειονοτήτων – πλειονοτήτων δεν έπαψαν
ποτέ να είναι στην επικαιρότητα στη
σύγχρονη Ιστορία, άλλοτε µε δεδοµένη
την ευαισθησία της κοινής γνώµης για
τα δικαιώµατα των –έτσι κι αλλιώςαδύναµων
µειονοτικών
κι
άλλοτε,
κυρίως στην πρόσφατη ιστορία, ως
αντικείµενο εκµετάλλευσης από Μεγάλες
ή Αποικιοκρατικές δυνάµεις και πρόσχηµα
για την επέµβασή τους σε πολυεθνικά κράτη
του πλανήτη µε σκοπό να τα διαµελίσουν
(Κύπρος, Γιουγκοσλαβία).
Στην Ελλάδα τα µειονοτικά
προβλήµατα µέχρι το ∆εύτερο Παγκόσµιο
Πόλεµο δεν ήταν ιδιαίτερα οξυµµένα
(µουσουλµανικοί και εβραϊκοί πληθυσµοί
από το 1821 ακολουθούν τη µοίρα του
οθωµανικού στρατού, ενώ και η ανταλλαγή
πληθυσµών µετά το 1922 συνέβαλε στη
δηµιουργία ενός κράτους µε εθνική
οµοιογένεια). Προστριβές, βέβαια, υπήρχαν
µε µικρά διαλείµµατα αρµονικής συµβίωσης,
ωστόσο οι αντιπαραθέσεις αυτές είχαν
τοπικό χαρακτήρα και δεν απασχόλησαν
σοβαρά τη συνολική πολιτική του κράτους.
Από το 1940 και µετά, αφού και η Ελλάδα
µπήκε στη δίνη του τροµακτικότερου
πολέµου της Ιστορίας, πολλά παλιά πάθη
υποδαυλίστηκαν, ενώ εθνικές, θρησκευτικές
και κοµµατικές οµάδες έπρεπε να διαλέξουν
µε ποιον θα συµπαραταχθούν, καθώς η
ουδετερότητα και η αποχή ήταν κάτι το
αδύνατο.
Σήµερα σε περίοδο ειρήνης υπάρχει
ζωηρό ενδιαφέρον και προβληµατισµός για
τις σχέσεις µειονοτήτων – πλειονοτήτων,
καθώς δεν ολοκληρώθηκαν οι µετασεισµικές
δονήσεις στα Βαλκάνια µετά τη διάλυση
της Γιουγκοσλαβίας, ενώ και το κουρδικό
βρίσκεται σε κρίσιµη καµπή· η αναβάθµιση
των κουρδικών θέσεων σε συνδυασµό µε
την υποβάθµιση της γεωστρατηγικής θέσης
της Τουρκίας τροφοδοτούν σενάρια για
ένταση στην Ελληνική Θράκη (σε ένα είδος
πολιτικού ντόµινο για αντιπερισπασµό) µε
επίκεντρο τη µουσουλµανική µειονότητα,
τη στιγµή που εδώ και πολύ καιρό στους
κόλπους της τελευταίας διενεργούνται
συζητήσεις µε βασικό θέµα τον εθνικό της
αυτοπροσδιορισµό.
Στην πολυπλοκότητα αυτών των
προβληµάτων µε τις ιδιαίτερες παραµέτρους
και τις µοναδικές τοπικές ιδιοµορφίες
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα
ασφαλές «κλειδί» για τη νηφάλια
προσέγγισή τους. Με την παραδοχή ότι
στην Ιστορία δεν υπάρχουν πανοµοιότυπα
επαναλαµβανόµενα
γεγονότα,
έχει
ενδιαφέρον να ψηλαφίσουµε τρεις ιστορικές
περιπτώσεις, χαρακτηριστικές για τις
σχέσεις πλειονοτικών και µειονοτικών
πληθυσµών στην Ελλάδα και την Κύπρο
και ίσως αφουγκραστούµε καλύτερα τα
µηνύµατα των καιρών.
Η πρώτη περίπτωση είναι οι
Εβραίοι της Ελλάδας. Η ενσωµάτωση των

Ιονίων Νήσων (1864) και η απελευθέρωση
των Νέων Χωρών (Ήπειρος, Μακεδονία,
Θράκη) κληροδότησε στο ελληνικό κράτος
συµπαγείς, εύρωστες, µικρές και µεγάλες
εβραϊκές κοινότητες στα µεγάλα αστικά
κέντρα των προαναφερθεισών περιοχών.
Η συµβίωσή τους µε την πλειονότητα
ποικίλλει, από την αρµονική συµβίωση µέχρι
τα πολύ σοβαρά προβλήµατα, τα τελευταία
κυρίως σε Κέρκυρα και Θεσσαλονίκη.
Ειδικά στη συµπρωτεύουσα οι σεφαραδίτες
Ισπανοεβραίοι κατοικούσαν σε ξεχωριστές
συνοικίες, µιλούσαν µια δική τους γλώσσα
(«λατίνο») και ήταν φορείς σοσιαλιστικών
και πρωτοποριακών ιδεών από τις αρχές του
20ου αιώνα µε τη γνωστή συνδικαλιστική
τους οργάνωση, τη «Φεντερασιόν». Από
την εποχή της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας
και σ’ όλη την επικράτειά της Εβραίοι και
Χριστιανοί είχαν αναπτύξει ανταγωνιστικές
σχέσεις κυρίως για τη µέρα του Θεού
(Σάββατο οι µεν, Κυριακή οι δε) και του
παζαριού (αντίστροφα), αλλά και λόγω των
ιδιαίτερων προνοµίων που απολάµβαναν
σε ορισµένες περιπτώσεις οι Εβραίοι.
Στη Θεσσαλονίκη ειδικά, οι Εβραίοι
κατηγορήθηκαν –άδικα απ’ ό,τι φάνηκε- για
προδοτική στάση στο θέµα της Μακεδονίας,
πολύ απλουστευτικά ταυτίστηκαν µε το
νεοσύστατο τότε ΚΚΕ, ενώ η κατάσταση
εκτραχύνθηκε φτάνοντας σε εµπρησµό
της εβραϊκής συνοικίας Κάµπελ (1931) από
Έλληνες εθνικιστές αλλά και πολίτες των
οποίων η οικονοµική ανασφάλεια (απότοκο
της κρίσης του 1929) τους οδηγούσε
και σε εθνική ανασφάλεια· δεν πρέπει
επίσης να λησµονηθεί, για να µπούµε στο
κλίµα της εποχής και στην ψυχολογία του
ευαισθητοποιηµένου πολίτη, πως είχαν
περάσει µόνο δύο δεκαετίες από τότε που
η Μακεδονία ήταν «µήλον της έριδος»
για τα κράτη της περιοχής. Έτσι όταν ο
ναζισµός καθόρισε το µέλλον των Εβραίων
µε τις γνωστές συνέπειες, οι Εβραίοι της
Θεσσαλονίκης δεν είχαν καµµία τύχη, ενώ
οι Εβραίοι της Αθήνας, του Βόλου και άλλων
επαρχιακών πόλεων, έχοντας σηµαντικούς
δεσµούς µε τον τοπικό πληθυσµό, πέτυχαν
την αλληλεγγύη των γειτόνων τους και των
Αρχών της πόλης τους, τη συνδροµή του
αντιστασιακού κινήµατος και έτσι σώθηκε
περίπου το 70% των κοινοτήτων τους.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η
περίπτωση των Τσάµηδων της Θεσπρωτίας.
Όντας µουσουλµάνοι χρησιµοποιήθηκαν
από τον τουρκικό στρατό στο µέτωπο
του Α΄ Βαλκανικού Πολέµου λίγο πριν
από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων,
ενώ µε την επιµονή τους εξαιρέθηκαν από
την Ανταλλαγή πληθυσµών (1922), αφού
αντέτειναν ότι δεν είναι Τούρκοι αλλά
αλλόθρησκοι Έλληνες. Για µεγάλο διάστηµα
οι Τσάµηδες ήταν «υπ’ ατµόν», έτοιµοι να
µεταφερθούν στην Τουρκία, κάτι που δεν
έγινε, ενώ στα πλούσια εδάφη τους είχαν
ήδη εγκατασταθεί πρόσφυγες ή χριστιανοί
γείτονες. Τελικά οι Τσάµηδες έµειναν και

ΟΙ ΠΟΝΤΙΑΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
τοῦ Σάββα Καλεντερίδη
Μετά ἀπό περιπλάνηση µερικῶν ἐτῶν,
σχοινοβατώντας ἀνάµεσα στόν µῦθο,
τή λαµπρή ἱστορία τῶν Ἑλλήνων στήν
περιοχή καί τήν σηµερινή πραγµατικότητα,
οἱ
ἐκδόσεις
ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ
τοῦ
Σάββα
Καλεντερίδη
κυκλοφοροῦν
τούς ἱστορικούς καί ταξιδιωτικούς
ὁδηγούς «Δυτικός Πόντος -Βιθυνία Παφλαγονία» καί «Ἀνατολικός Πόντος,
Κοτύωρα - Κερασούντα - Τραπεζούντα
- Ἀργυρούπολη - Κάρς».
Μέσα ἀπό τίς σελίδες τῶν δύο ὁδηγῶν
γνωρίζουµε τήν Βιθυνία τοῦ Προυσία,
τοῦ Ἁννίβα, τοῦ Ἀντίνοου, τοῦ Ἀρριανοῦ
καί τοῦ Ἁγίου Παντελεήµονα. Τήν Σινώπη
τοῦ κυνικοῦ Διογένη, τήν Ἀµισό µέ τόν
«Ποντιακό θησαυρό» τοῦ Μουσείου της,
τήν Ἀµάσεια τῶν Μιθριδατῶν καί τοῦ
Στράβωνα, τήν Μερζιφούντα, πατρίδα
τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, τήν Νεοκαισάρεια

καταναγκαστικά συγκατοίκησαν µε άλλους
πληθυσµούς, ενώ πάντα εκκρεµούσε το
θέµα του νόµιµου ιδιοκτήτη των εδαφών
αυτών. Πολλοί απ’ αυτούς χωρίς περιουσία
αναγκάστηκαν να εκπατριστούν προς την
Αλβανία και να συναντήσουν εκεί πολλούς
οµόφυλούς τους, που είχαν κατηγορηθεί
για ανθελληνική δράση στους Βαλκανικούς
και διέφευγαν τη σύλληψη. Στον καιρό
του Β΄ Παγκοσµίου οι Ιταλοί φασίστες
εκµεταλλευόµενοι
την
καταπιεστική
πολιτική του Μεταξά προς τις µειονότητες,
υποκινούσαν τον αλβανικό εθνικισµό
εναντίον της Γιουγκοσλαβίας και της
Ελλάδας, στην τελευταία περίπτωση µε
αιχµή του δόρατος τους Τσάµηδες. Αυτοί
συνεργάστηκαν και µε τους Γερµανούς
και επιδόθηκαν σε λεηλασίες και σφαγές
εναντίον του ελληνικού πληθυσµού, ενώ
όταν ο Ε∆ΕΣ απελευθέρωσε την περιοχή
της Παραµυθιάς οι Τσάµηδες πλήρωσαν
µε τη σειρά τους βαρύ φόρο αίµατος
µε σφαγές, κακοποιήσεις γυναικών και
αρπαγή περιουσιών. Όσοι γλίτωσαν
κατέφυγαν σε αλβανικό έδαφος, φέροντας
τη ρετσινιά του προδότη· πρέπει ωστόσο
να αναφερθεί ότι µια σηµαντική µερίδα
Τσάµηδων στελέχωσαν το 4ο Τάγµα του
14ου Συντάγµατος του ΕΛΑΣ, µέτρησε
όµως περισσότερο στην κοινή γνώµη η
προσχώρησή τους για τρεις δεκαετίες στους
εχθρούς της Ελλάδας.
Το Κυπριακό, τέλος, είναι η πιο
«κοντινή» σε αναλογίες περίπτωση στη
Θράκη· άλλωστε πολλοί εκφράζουν το
φόβο «µήπως γίνει η Θράκη η Κύπρος του
21ου αιώνα». Οι ταραχές αρχίζουν µε τον
αγώνα της ΕΟΚΑ το 1955 εναντίον των
Άγγλων αποικιοκρατών. Οι Τουρκοκύπριοι
χρησιµοποιήθηκαν
στα
σώµατα
«επικουρικής αστυνοµίας» εναντίον του
ΕΟΚΑ µε αρκετά θύµατα και από τις δύο
κοινότητες. Η στάση των Τουρκοκυπρίων
είχε δυσµενέστατες επιπτώσεις για τις
σχέσεις των δύο κοινοτήτων και υλοποιούσε
στο ακέραιο την πολιτική της Μ. Βρετανίας.
Οι Τουρκοκύπριοι, µια κοινότητα υποτονική
πολιτικά και οικονοµικά, έγινε δορυφόρος
της Άγκυρας επειδή ένιωθε ανασφάλεια
για τη µελλοντική της θέση στο νησί και
τάχθηκε µε το µέρος του ισχυρού εκείνης
της χρονικής περιόδου. Μάλιστα µετά τη
δηµιουργία κυπριακού κράτους προέβαλλε
εµπόδια στη λειτουργία του, ενεργούσε
πάντα µε γνώµονα τον τουρκικό εθνικισµό,
φτάνοντας
µέχρι
την
αναγκαστική
µετακίνηση πληθυσµών για τη δηµιουργία
τουρκοκυπριακών θυλάκων στο νησί. Ο
πολωτικός δικοινοτισµός τελικά επετεύχθη,
όµως τη θέση πολλών Τουρκοκυπρίων
στο βόρειο τµήµα του νησιού πήραν
περισσότεροι έποικοι από την Ανατολία.
Μ’ αυτή την εθνολογική σύσταση το
–από οικονοµική άποψη- σηµαντικότερο
τµήµα της µεγαλονήσου δεν µπόρεσε να
ευηµερήσει, αντίθετα εισήγαγε και τα
οικονοµικά προβλήµατα της Τουρκίας.
Αποµονωµένο όπως ήταν δεν µπόρεσε να
ωφεληθεί από το «οικονοµικό θαύµα» που
συντελέστηκε στο νότιο τµήµα του νησιού

πατρίδα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί τοῦ
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ θαυµατουργοῦ,
τήν Θεµίσκυρα τῶν Ἀµαζόνων, τήν
Παφλαγονία,
τήν
Εὐδοκιάδα,
τή
Σαφράµπολη, τά Κάβειρα...
Πιό πέρα, στόν Ἀνατολικό Πόντο, εἶναι ἡ
γῆ τῶν Χαλύβων καί τό Ἰασώνειο Ἄκρο
τῶν Ἀργοναυτῶν, τά Κοτύωρα τῆς
Ὑπαπαντῆς καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἡ
Κερασούντα µέ τό Κάστρο καί τόν Ἅγιο
Νικόλαο, ἡ Τρίπολη, τά Πλάτανα καί
ἡ αὐτοκρατορική Τραπεζούντα τῶν
Κοµνηνῶν, τῆς Σουµελᾶ, τοῦ Βαζελῶνα
καί τοῦ Περιστερεώτα...
Τό ταξίδι κλείνει στήν Ἀργυρούπολη
τῶν Ἀρχιµεταλλουργῶν, τήν Ἄρδασσα
καί τήν Χερίανα τοῦ Διγενῆ Ἀκρίτα, στή
Ριζούντα καί τήν Ἀθήνα τοῦ Πόντου, στίς
κορυφές τῶν Ποντιακῶν Ἄλπεων, στό
Τσάγιελι τῶν Λαζῶν καί στό Χεµσίν τῶν
ἀρµενόφωνων, στό Ἄρτβιν τῶν κάστρων,
τῶν φρουρίων καί τῶν ἐκκλησιῶν, στό
Κάρς καί τό Ἀρνταχάν µέ τά ἄλλοτε 72
ἑλληνικά χωριά... Καλό ταξίδι!

µετά το 1974.
Τα ιστορικά αυτά παραδείγµατα
προσφέρονται για πολλαπλές αναγνώσεις
και µπορεί ο καθένας να τα προσεγγίσει από
διαφορετική οπτική γωνία. Από την άποψη
των σχέσεων µειονότητας – πλειονότητας
µπορούµε να κάνουµε τις εξής διαπιστώσεις:
α) Και στα τρία παραδείγµατα αλλοιώθηκε
η ιδιαίτερη φυσιογνωµία των περιοχών
από
εθνολογικής
και
πολιτισµικής
άποψης, γεγονός επιζήµιο για όλους. β) Ο
βαθµός ενσωµάτωσης (όχι αφοµοίωσης)
των µειονοτήτων στην τοπική κοινωνία
έχει µεγάλη σηµασία για την αρµονική
συµβίωση όλων. γ) Η εχθρική (ανθελληνική
στην περίπτωσή µας) ρητορική και δράση
της µειονότητας και οι ευκαιριακές της
συµµαχίες επιδεινώνουν τις σχέσεις της
µε την πλειονότητα. δ) Η ανασφάλεια των
µειονοτικών πολιτών,εύλογη και κατανοητή,
µπορεί να αποτελέσει κακό σύµβουλο στις
πολιτικές τους επιλογές. Σήµερα, σε χώρες
ευρωπαϊκές, προηγµένες ή αναπτυσσόµενες,
η νοµική θωράκιση και η προστασία των
µειονοτήτων δε δικαιολογούν την παρουσία
εξωτερικού «εθνικού προστάτη», ειδικά
όταν αυτός διοικείται από καθεστώτα που
δε διακρίνονται για την ευαισθησία τους
σε θέµατα µειονοτήτων και ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. ε) Τέλος, εκτός από τον εθνικό
αυτοπροσδιορισµό, που έτσι κι αλλιώς
είναι θεµιτός και νοµικά κατοχυρωµένος,
αυτό που έχει µεγάλη αξία για το µέλλον
του τόπου είναι οι σχέσεις φιλίας,
εµπιστοσύνης και αλληλεγγύης µεταξύ
εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων
που συµβιώνουν· σχέσεις τις οποίες είναι
ευθύνη και της πλειονότητας και της
µειονότητας να οικοδοµήσουν. Γιατί ο τόπος
–στην προκειµένη περίπτωση η Ελληνική
Θράκη – τους χρειάζεται όλους για την
επίλυση καυτών κοινωνικών προβληµάτων
(ανεργία, αγροτικά προβλήµατα, χαµηλοί
ρυθµοί ανάπτυξης, κτλ). Οι όποιες διαφορές
και αδικίες πρέπει να συζητηθούν και να
επιλυθούν στη βάση της αδιαµφισβήτητης
άσκησης των κυριαρχικών δικαιωµάτων
της Ελλάδας στη ∆υτ. Θράκη, όχι µε όρους
σύγκρουσης πολιτισµών (Χριστιανισµός
– Ισλάµ) και σίγουρα όχι στη βάση
της συνδιαχείρισης ή συνδιοίκησης
που επιδιώκει το πολιτικοστρατιωτικό
κατεστηµένο της Άγκυρας. Κι εδώ πρέπει
να αναδειχτεί η αυτοδυναµία του πολίτη,
πλειονοτικού και µειονοτικού, οι οποίοι
διορθώνοντας τις κοντόφθαλµες, φοβικές,
εθνικά επιζήµιες και καθ’ υπαγόρευσιν
επιλογές του παρελθόντος θα εργαστούν
για το συµφέρον του τόπου τους, άρα και το
δικό τους.
Παναγιώτης Καρακολίδης

Ì ðéíåëéÝò
§
Ôß ìÝ íïéÜæåé ἄí åἶóáé ÷ñéóôéáíüò ἤ
ìïõóïõëìÜíïò, ἄíèñùðïò åἶóáé;
§
Ἡ ìᾶæá ðÜíôá åἶíáé óêïýñá,
ἐíῶ ôü ὑðïêåßìåíï ðïëý÷ñùìï,
åὐÜëùôï ἀëëÜ êáß æùíôáíü.
§
Ðñïôéìῶ íÜ ìÜ÷ïìáé ἀðü ôü
óôñáôüðåäï ôïῦ Ëåùíßäá êé ἄò åἶíáé
ὁ èÜíáôïò âÝâáéïò. ÔïῦëÜ÷éóôïí
ἐäῶ ὑðÜñ÷ïõí óõíáéóèÞìáôá...
§
Ὁ Ìðßí ËÜíôåí êáß ὁ Ìðïýò åἶíáé ôü
ἴäéï äéêÝöáëï ôÝñáò. Ὁ ἕíáò ãåííÜåé
ôüí ἄëëïí. Êáß ïἱ äõü ðéóôåýïõí ὅôé ὅóïé
äÝí ðéóôåýïõí ὅ,ôé ðéóôåýïõí ïἱ ἴäéïé,
åἶíáé ἄðéóôïé
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Τό φάντασµα
τοῦ Δαρείου Α’
καί τό φάντασµα
τοῦ Μωάµεθ
τοῦ Πορθητῆ
Τοῦ Ἀνδρέα Παναγόπουλου*
Στούς Πέρσες τοῦ Αἰσχύλου (472
π.Χ.) τό φάντασμα τοῦ Δαρείου τοῦ
Μεγάλου, πατέρα τοῦ Ξέρξη, ἐμφανίζεται
τελετουργικά καί προβλέπει τήν διάλυση
τῆς Περσικῆς Αὐτοκρατορίας, ἄν συνεχίσουν
νά διαπράττουν ἀδικίες καί νά ἐπιδεικνύουν
ἀλαζονεία σέ βάρος τῶν Ἑλλήνων. Αὐτό
ἄρχισε κιόλας ζῶντος τοῦ Ξέρξη καί
ὁλοκληρώθηκε ἑνάμιση αἰώνα ἀργότερα
ἀπό τόν Μέγα Ἀλέξανδρο σέ βάρος τοῦ
Δαρείου τοῦ Γ’.
Στό “Hellas” τοῦ Ἄγγλου ποιητῆ Percy
Shelley (1821, πάνω στήν Ἐπανάσταση),
τό φάντασμα τοῦ Μωάμεθ τοῦ Πορθητῆ
ἐμφανίζεται στόν τότε Σουλτάνο Μαχμούτ
Β’ καί τοῦ προβλέπει, γιά τούς ἴδιους
λόγους, τήν καταστροφή τῆς Τουρκίας. Καί
αὐτή ἄρχισε ἀμέσως μέ τόν ξεσηκωμό καί
τήν ἀπελευθέρωση τῶν Ἑλλήνων καί μέ
τήν ἐξαγωγή ἐπανάστασης πού ἀκολούθησε
σέ ὅλα τά Βαλκάνια, καί ἀναμένεται νά
ὁλοκληρωθεῖ τώρα, ἐπί τῶν ἡμερῶν μας. Ἡ
ἀρχή θά γίνει μέ τήν θεωρούμενη ὡς βέβαια
ἵδρυση τοῦ Κουρδιστάν. Ὁ ἴδιος ὁ Shelley
ὁμολόγησε ὅτι δημιούργησε μιά συμβολική
παραλλαγή τῶν Περσῶν τοῦ Αἰσχύλου.
Τό ἀντιπεπονθός (“δράσαντι καί παθεῖν
ὀφείλεται”): οἱ Πέρσες πλήρωσαν γιά τίς
λεηλασίες καί καταστροφές τῶν ἑλληνικῶν
πόλεων καί τήν πυρπόληση τῆς Ἀθήνας
ἐπί Ξέρξη καί οἱ Τοῦρκοι στό «Ἑλλάς»
πληρώνουν
γιά τίς σφαγές
σέ βάρος τῶν
Ἑλλήνων καί τό
πα ιδομάζωμα
τότε ἐπί τοῦ
Μαχμούτ τοῦ
Β’, γιά τίς
γενοκτονίες
τῶν Ἀρμενίων,
Καµµιά θυσία
τῶν
Ποντίων
δέν πάει χαµένη
καί τῶν Ἰώνων
ἀπό
τούς
Νεότουρκους τοῦ Μουσταφᾶ Πασᾶ (Κεμάλ
Ἀτατούρκ) καί γιά τήν εἰσβολή τοῦ 1974 καί
τήν Κατοχή τῆς Βόρειας Κύπρου.
Ἔχει ὁ καιρός γυρίσματα. Τόν Αὔγουστο τοῦ
1974, μετά τόν Ἀττίλα Β’ καί τό «παύσατε
πῦρ», ἔγινε σύσκεψη ἀνἀμεσα στούς
ὑπουργούς Ἐξωτερικῶν Ἀγγλίας Κάλλαχαν,
Ἑλλάδος Μαῦρο καί Τουρκίας Γκιουνές. Ἐκεῖ
ὁ Ἄγγλος, στρεφόμενος στόν Τοῦρκο, εἶπε
κάτι πού συνιστᾶ ἱστορική εἰρωνεία (ἡ δράση
τοῦ ἐγελιανοῦ πανούργου πνεύματος τῆς
ἱστορίας): «Οἱ τουρκικές δυνάμεις Κατοχῆς
μπορεῖ στό μέλλον νά γίνουν αἰχμάλωτες
τῶν Κατεχομένων». Ἡ προφητεία! Ποιός
θά τό περίμενε ὅτι σήμερα, τριάντα δύο
χρόνια ἀργότερα, ὁ στρατός τῆς Τουρκίας
περνάει κάτω ἀπό τά Καυδιανά δίκρανα
τῆς ἀπροσκύνητης Κύπρου καί ἡ ἔνταξη
τῆς χώρας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἀπό τήν
Λευκωσία!
Ὅλοι καί ὅλα συνεργοῦν γιά τήν δικαίωση
τῶν δύο μεγάλων φαντασμάτων τῆς
παγκόσμιας λογοτεχνίας (τό τρίτο εἶναι τοῦ
πατέρα τοῦ Ἄμλετ στό φερώνυμο ἔργο τοῦ
Ἄγγλου βάρδου).

* Ὁ Ἀνδρέας Παναγόπουλος εἶναι
συγγραφέας καί καθηγητής τῆς Κλασικῆς
Φιλολογίας στό Πανεπιστήµιο Πατρῶν

Ἀντιφωνήµατα
Οἱ αἰχµάλωτοι βαφτίζονται “ἀπαχθέντες”,
οἱ δολοφονίες παιδιῶν “ἔξαρση τῆς βίας”,
οἱ ἀνυπεράσπιστοι στόχοι “τροµοκράτες”...
Καί νά ἦταν µόνον αὐτά;
Μετά τόν Γκέιτς καί τόν Μπάφετ, τώρα καί ὁ
(δήµαρχος τῆς Νέας Ὑόρκης) Μπλούµπεργκ
δηλώνει φιλάνθρωπος καί θά δωρήσει, λέει,
τήν περιουσία του τῶν 5 δις $!!!
Τελικά δέν ἔµεινε λέξη πού νά µήν τήν
µαγαρίσουν. Ἄκου “φιλάνθρωποι” οἱ
νεοταξοσκώληκες...
Ποιός ἀκούει τόν Τζών Γκίγκ, ἐπικεφαλῆς
τοῦ ΟΗΕ, γιά τήν ἀνθρωπιστική καταστροφή
στή Γάζα; Ὅλοι ἀκοῦν τά καθησυχαστικά
ἐΜΜΕσµατα, ὅπου καµµιά φωνή τῆς
«ἄλλης» πλευρᾶς δέν περνάει
Ὅταν τό 82% τῶν Ἰσραηλινῶν ζητᾶ
ἐκτέλεση τῶν ἀπαχθέντων ὑπουργῶν τῆς
Χαµάς, τότε ἡ εἰσβολή τοῦ Στρατοῦ εἶναι τό
ἔλασσον: Ἡ κυβερνητική πολιτική εἶναι ἡ
κορυφή τοῦ σιωναζιστικοῦ παγόβουνου
Συνέντευξη (Indepented) τοῦ «ἀµερικανοῦ»
Ἄλαν Ντέρσοβιτς: Προληπτικοί πόλεµοι,
Γκουαντανάµο, ντηµόκρασι vs τέρορ...
Ὅλες οἱ βρωµιές τοῦ Μπούς δικαιωµένες
ἀπό καθηγητή (σώωωπα!) τοῦ Χάρβαρντ
Στό Βέλγιο 2 µουσουλµάνοι τόλµησαν στήν
ἱστοσελίδα τους, µέ ἕνα λιβανέζικο βίντεο,
νά συγκρίνουν τόν ἰσραηλινό τέως ΥΠΕΞ
Νταβίντ Λεβί µέ τόν Χίτλερ
Παρότι τό βίντεο κατέβηκε, ἡ ἱστοσελίδα
ἔκλεισε καί τό Διαδίκτυο εἶναι ὑποτίθεται
ἐλεύθερο, φάγανε 10 µῆνες φυλάκιση καί
17.500 εὐρῶα γιά ὑποκίνηση µίσους καί
προσβολή τοῦ «ὁλοκαυτώµατος»!

καηµένη ἡ Βόρεια Κορέα καί εὐθύς ὄρθωσε
τό ἀνάστηµά της ἡ Διεθνής Κυνότητα: Ἔ,
ὄχι καί νά παράγει ὅπλα ἕνας κακός!
Άκόµα συζητᾶνε τήν κουτουλιά τοῦ Ζιντάν
στόν Ματεράτσι. Πάθος, κακή στιγµή, κάτι
θἄγινε, τοῦ ἔβρισε τή µάνα...
Ἀντί νά ποῦν ὅτι κι ἕνας τσόγλανος πού
τά καταφέρνει στή µπάλλα παραµένει
τσόγλανος. Κι ἄν πάλι τόν προβάλλουν γιά
πρότυπο, σέ τίποτε δέν γίνεται καλύτερος
«Τὄνα χέρι νίβει τ’ ἄλλο...» λέει ἡ καταχώρηση τοῦ Σουφλιᾶ στίς ἐφηµερίδες γιά τήν
ἐκτροπή τοῦ Ἀχελώου. Ποιά µπορεῖ νά εἶναι
τά δυό χέρια; Φυσικά τό ἀχώριστο ζεῦγος
Τύπου - ΥΠΕΧΩΔΕ.
Καλά ρέ παιδιά! Δέν µπορεῖτε νά τά βάλετε
µέ τούς νταβατζῆδες, τούς Εὐρωπαίους, τούς
Ἀµερικάνους... Μά οὔτε µἐ τόν Γκαγκάτση;!
Συγγνώµη ἀλλά τότε τί ἀκριβῶς κυβερνᾶτε;
Τελείωσε µέ τά ἐγκόσµια ὁ Ροζέ Μιλλιέξ,
ἕνας Γάλλος πού ἐπέλεξε νά γίνει Ἕλλην,
ἕνα ἀληθινό πνευµατικό καύχηµα γιά τή
νεότερη Ἑλλάδα.
Ὅταν (καθώς καταγγέλλει τό ΠΑΡΟΝ)
λογοκρίνεται ἕνας πρώην Πρόεδρος τῆς
Δηµοκρατίας (Χρ. Σαρτζετάκης) ἀπό τόν
Τῦπο, προφανῶς τό «Τ» γράφεται µέ «Ρ»
Καί κείνη ἡ φράση «Πρακτορεῖο Τύπου»
δείχνει νά συνδέεται καί µέ ἄλλη ἔννοια τῆς
πρώτης λέξης (ὄχι σχετική µέ ταξίδια)
Γράφτηκε πώς τό ΥΠΕΠΘ ζητᾶ ἀπό τούς
Κύπριους φοιτητές δήλωση ὅτι δέν ἔχουν
ἑλληνική καταγωγή! Ναί, ἔτσι ἀκριβῶς!
Δυσκολευόµαστε νά τό πιστέψουµε ἀλλά...

Καί στήν Ἁβάνα ἐγκαινιάζουν µνηµεῖο τοῦ
«Ὁλοκαυτώµατος», παρουσίᾳ τοῦ ἀρχιπράκτορα τῆς Μοσάντ καί νῦν ὑπουργοῦ, Ραφί
Ἐϊτάν (πού κατέχει ἀχανεῖς φυτεῖες στήν
Κούβα). Καί σύ τέκνον Φιντέλ;;;!!!

Θἅχει κι ἄλλη δικαστική συνέχεια ἡ προσωπική ἀντιδικία στόν σύλλογο Κωνσταντινουπολιτῶν. Τί θά γίνει ἀδέρφια, θά πάει
µακρυά ἡ αὐτοκωµώδηση; Μήπως θυµᾶστε
γιά ποῦ ξεκινήσαµε κάποτε;

Πῆγε νά σκαρώσει ἕνα πυραυλάκι ἡ

Ὁ νέος ἀναπτυξιακός νόµος παρουσιάζεται

τόν Σεπτέµβρη. Θά ἐξαλείψει τά φαινόµενα
πούχορτάσαµεστήΘράκηµέτάβιοµηχανικά
κουφάρια, τούς µιζοϋπάλληλους καί τούς
ἐπιδοβιοµήχανους; Δέν θά στοιχηµάτιζα...
Καί δυστυχῶς οὔτε στή σύσκεψη βιοµηχάνων
καί Ἐπιµελητηρίων στήν Κοµοτηνή (147) εἴδαµε κάποιαν τάση ἀλλαγῆς τοῦ ὅλου
πλαισίου - µόνον τοπικά αἰτήµατα
Νά πού µπαίνουµε, ὡς Θράκη, στήν ἐποχή
τοῦ βιοντῆζελ (Πέτσας στό Κουτσό, Αὐστριακοί στίς Φέρες, ΕΒΖ ὁσονούπω...) Κάλλιο
ἀργά; Θά δείξει.
Παρουσιάστηκε τό νέο, αὐτοβιογραφικό
βιβλίο τῆς κ. Βιργινίας Τσουδεροῦ στήν
Ἀλεξανδρούπολη. Πολύχρονη µαρτυρία
ἑνός ἤθους τόσο σπάνιου σήµερα
Στό χαλκιδιώτικο “Μανιφέστο” (τ. 6) τό καλό
ἀφιέρωµα στόν δάσκαλο Χρῆστο Γιανναρᾶ
καί ὕλη πάντα ἐνδιαφέρουσα (καί κολακευτικό σχόλιο γιά τόν «Α», µερσί, µερσί)
Γιά µιάν ἀκόµη φορά εὐχαριστοῦµε ὅσους
µᾶς τιµοῦν µέ ἄρθρα ἤ ἀλληλογραφία καί
ζητοῦµε τήν κατανόησή τους ἀφοῦ, ἐλλείψει
χώρου, συχνά µένουν ἀδηµοσίευτα
Καί ποῦ εἶστε; Νά πᾶτε διακοπές ἐκτός
Ἑλλάδος: Ἰταλία - Γαλλία κατά προτίµηση,
µήπως καί ξεπατικώσετε τό πῶς γίνεται
τουρισµός στόν πολιτισµένο κόσµο

Καλό καλοκαίρι!
Ἀγαπητοί φίλοι,
Μέ τό παρόν 200ο φῦλλο σᾶς
ἀποχαιρετοῦµε γιά ἕναν µήνα,
ὅπως κάθε χρόνο, καί θά
ξανακυκλοφορήσουµε στίς 17
Αὐγούστου (ναί, τοῦ 2006).
Βεβαίως καλά θά ἦταν νά κάναµε
κανένα πανηγυρικό ἐφφέ γιά τά
διακόσια (!) φῦλλα µας ἀλλά ὁ ἕνας
πῆγε διακοπές, ὁ ἄλλος βαριόταν, ὁ
τρίτος ψάχνει γκόµενα...
Ἔ, τί νά κάνουµε λοιπόν,
θέλοντας καί µή ξεπεράσαµε τίς
ἀριθµολογικές µαταιοσπουδίες...

Οδός Ικονίου:

Αΐδιον Μνημείο της... Μικρασιατικής Καταστροφής!
τώρα χαλασμάτων. Έτσι, θα προσδοκούμε ανυπόμονα τις πρώτες
λακκούβες που θα εμφανιστούν και πάλι, προφανώς πολύ σύντομα,
μετά την ασφαλτόστρωση της οδού! Άλλωστε είμαστε πάντα
εδώ για να καταγράψουμε τα νέα ρεκόρ εμφάνισης λακκουβών
σε φρεσκοασφαλτοστρωμένους δρόμους! Θα θέλαμε τέλος να
προτείνουμε στις Αρχές να επεκτείνουν το σχέδιο αντίστοιχων
συμβολισμών και στις υπόλοιπες οδούς της πόλης μας που φέρουν
ονόματα των χαμένων πατρίδων, ώστε να ενισχυθεί η ιστορική μας
μνήμη και να σφυρηλατηθεί η υπομονή μας, καθώς, στη σκέψη των
πολυεπίπεδων συμβολισμών, θα πάψουμε να αγανακτούμε με τις
λακκούβες στους δρόμους και θα γιγαντώσουμε την ανεκτικότητά
μας, διαμορφώνοντας το ήθος μας ανώτερο από ποτέ!
Γ.Σ.

Με απερίγραπτη χαρά διαπιστώνουμε πως οι Αρχές της πόλης μας,
σε αγαστή και απόλυτη σύμπλευση μεταξύ τους, αποφάσισαν να
καταστήσουν την οδό Ικονίου Αιώνιο Μνημείο της Μικρασιατικής
Καταστροφής. Βέβαια, η εικόνα της συγκεκριμένης οδού θύμιζε
εδώ και πολλά χρόνια βομβαρδισμένο τοπίο, παραπέμποντας
στον ξεριζωμό εκατομμυρίων Ελλήνων από τις κοιτίδες τους,
όπως δηλώνει και το όνομα της οδού που αναφέρεται σε μία
απ’ τις κοιτίδες αυτές. Ωστόσο, κάποια επίσημη ανάδειξη του
συμβολισμού δεν είχε ποτέ ως τώρα επιχειρηθεί. Γι’ αυτό και η
δραστηριότητα που καταγράφεται τις τελευταίες μέρες μάς γεμίζει
ανείπωτη ικανοποίηση, καθώς όλα δείχνουν ότι ο συμβολισμός
επισημοποιείται! Ελπίζουμε πως η ανάπλαση που θα προκύψει
από την εκσκαφή δεν θα ματαιώσει το συμβολισμό των έως

