Ἀντιφωνητὴς
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

Τουρκοκρατία!!!
Ὅποιοι ἀµφέβαλλαν γιά τήν πραγµατική κατάσταση στά πολιτικά
πράγµατα τῆς Θράκης, µία ἀκόµη ἀπόδειξη τῆς ἐµπεδωµένης
Τουρκοκρατίας ἦταν ἡ στάση τοῦ δηµάρχου Κοµοτηνῆς ἔναντι τῆς
(µιᾶς ἐκ τῶν δύο) ὑποψηφιότητας πού προερχόταν ἀπό τόν «χῶρο» µας στό ψηφοδέλτιό του. Στάση ἀπολύτως ἀπαράδεκτη ἀπό
ἄποψη προσωπικοῦ χειρισµοῦ καί ἀνοήτως
αὐτοκαταστροφική ὡς πολιτική ἐπιλογή.
Γιὰ µᾶς δέν ἐτέθη ποτέ ζήτηµα πολιτικῆς
καριέρας. Ὅµως ἐκτιµώντας τό ἔργο τῆς
δηµοτικῆς Ἀρχῆς καί ὁρισµένες πλευρές
τῆς προσωπικότητας τοῦ ἰδίου τοῦ Βαβατσικλῆ, καί µέ τήν (ψευδ)αίσθηση πώς
κάποιο λιθαράκι θά µπορούσαµε ἔσωθεν
νά βάλουµε γιά τήν πρόοδο τοῦ τόπου µας, συµφωνήθηκε κάποια
στιγµή - ἐδῶ καί µῆνες - ἡ συµµετοχή στό ψηφοδέλτιό του ἑνός
βασικοῦ µας συνεργάτη, τοῦ ὁποίου τό προφίλ µόνο αἴγλη καί
ὑπερκοµµατικότητα θά προσέθετε στή «Νέα Πορεία»: Πρόεδρος τῆς
ΕΛΜΕ Ροδόπης, διδάκτωρ Ἱστορίας στό ΑΠΘ, µέ δηµόσια παρουσία
σέ ΜΜΕ τῆς Θράκης καί τῆς Θεσσαλονίκης καί µέ ἄριστες σχέσεις
µέ τήν Ἐκκλησία τῆς περιοχῆς, ἀπό τόν Μητροπολίτη (προσωπικά)
µέχρι τόν τελευταῖο πιστό τῆς πόλης.
Κι ὅµως. Σέ µιά λεόντειο συµφωνία ὅπου, βλέποντας καθαρά
ὠφελιµιστικά τό προσδοκώµενο ἀποτέλεσµα, ὁ σίγουρος ὠφεληµένος
θά ἦταν ὁ δήµαρχος πού θά προσποριζόταν ἑκατοντάδες ψήφους
χαµένους ὁριστικά γι’ αὐτόν, ἡ µπαµπεσιά (εἰδικά ὅσον ἀφορᾶ τόν
τρόπο χειρισµοῦ) ἦρθε ἀπό τήν πλευρά τοῦ ...λέοντος: Ὑποχωρώντας
στίς πιέσεις τῶν Τούρκων - µέ ἐπικεφαλῆς τόν κοπρίτη πού παριστάνει
τόν «µετριοπαθή» παράγοντα στή δηµαρχία καί ὅταν βρίσκεται σέ
ἄλλα τραπέζια λυσσοµανάει κατά τῆς πατρίδας µας - ἀρνήθηκε νά
τηρήσει τόν λόγο του καί περιορίστηκε στίς... προξενικές ἐπιλογές, µέ
τήν ἐκτίµηση πώς ἡ ἄλλη πλευρά εἶναι τόσο µαλάκες πού θά χάψουν
τόν χονδροειδή ἑλιγµό. Μέ ἕνα σκεπτικό τοῦ παραλόγου, ὅπου τό
δεδοµένο «µᾶς βρίζουν χωρίς νά δώσουµε καµµία ἀφορµή» ὁδηγεῖ
στό ...συµπέρασµα «ἄρα νά µήν τούς δώσουµε πατήµατα» κι ὄχι στό
ἁπλούστατο «ἔ, τότε ἄς µᾶς τά σέρνουν δικαιολογηµένα». Τί ἔχει νά
φοβηθεῖ ὁ βρεγµένος ἀπό τή βροχή, αὐτό µόνο ἐκεῖ στή «Νέα Πορεία»
γνωρίζουν... Καί κάτι ἀκόµα, γιά τήν ἀλλεργία τῶν Τούρκων ἔναντι
τοῦ δηµάρχου: ∆έν εἶναι µόνο οἱ ἀντιλήψεις ἤ ὁ χαρακτήρας του πού
τούς ἀπωθοῦν. αὐτό πού τούς χαλάει εἶναι ἡ ἰσχύς του µέσα στήν
τοπική κοινωνία, τό γεγονός ὅτι µπορεῖ νά ἐκλεγεῖ ἤ νά διοικήσει καί
κόντρα στήν ἐνδεχόµενη ἀντίδρασή τους. Τόν ἴδιο τόν ...Ἐρντογάν νά
κατεβάσει γιά σύµβουλο, τούρκικη εὔνοια δέν πρόκειται νά δεῖ.
Ἴσως καί νά βγοῦµε ψεῦτες ἀλλά ὅλα δείχνουν ὅτι ὁ δήµαρχος
πέτυχε µ’ ἕνα σµπάρο τρία τρυγόνια: Πρῶτον νά προσβάλει καί ν’
ἀποκαρδιώσει ὅλους τούς Χριστιανούς (µεταξύ τῶν ὁποίων κι ἐµᾶς)
πού τόν πίστεψαν. ∆εύτερον νά πείσει τούς πάντες ὅτι τελικά κανένας
στήν τοπική πολιτική σκηνή δέν ἀντέχει νά σταθεῖ προεκλογικά µέ
στοιχειώδη ἐθνική ἀξιοπρέπεια. Καί τρίτον νά ἐξασφαλίσει ἀπό τήν
προξενική πλευρά στίς µεθαυριανές ἐκλογές τό τρίτο τό µακρύτερο.

Ἐδῶ θά εἴµαστε...

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ (ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ
ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΥ) CRASH TEST
Ἐννοεῖται βεβαίως ὅτι δὲν ξεκίνησε ὡς crash test. Ξεκίνησε ὡς
ἀπόπειρα προεκλογικῆς καὶ µετεκλογικῆς συνεργασίας πάνω σὲ
κάποιες συνιστῶσες ποὺ τότε φαινόντουσαν κοινὲς - συνεργασίας,
ἐννοεῖται, ἀποκλειστικὰ µὲ τὸν ἴδιο (οὐδεµία δηλαδὴ σχέση µὲ ὅλο
τὸ φαιδρὸ ἀνθυποτίποτα ποὺ τὸν περιτριγυρίζει) καὶ τὴν ὁποία ὁ
ἴδιος ὄχι ἁπλᾶ τὴν ἐπιθυµοῦσε, ἀλλὰ ἔδειχνε καὶ ἐνθουσιασµένος
µὲ τὴν προοπτική της. Ἐµεῖς ἀπὸ τὴν πλευρά µας εἴχαµε κάποια
µικρὰ ὄνειρα γιὰ αὐτὴν τὴν πόλη τοῦ ἀπόλυτου πνευµατικοῦ
τέλµατος καὶ τῆς φρικώδους κακογουστιᾶς καί δυσλειτουργίας
καὶ κάποιες ἁπλὲς καὶ ἀπολύτως ὑλοποιήσιµες ἰδέες γιὰ τὴ µερικὴ
ἔστω ἀποκατάσταση τοῦ χάους…
Τὸ πρόβληµα µέσα του ἄρχισε ἀργότερα - καὶ φυσικὰ πολὺ
γρήγορα τὸ καταλάβαµε. Ἦταν ὁλοφάνερο µὲ τόσα ἥξεις ἀφήξεις
καὶ τόσες ἀναβολές.
Συνέχεια στὴ σελίδα 7
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Πᾶνε πονηριές καὶ δόλοι
καὶ σωφρώνως λένε ὅλοι,
πὼς θὰ βάλουν πλέον παύλα
Στὰ σημερινά τὰ φαῦλα!
Γ. ΣΟΥΡΗΣ

ΕΤΟΣ 9ο / ΑΡ. Φ. 204 / ΤΙΜΗ 0,90 €

Προσφορά σὲ ὅλους τούς Θρακιῶτες

Καθώς δυό µόλις ἑβδοµάδες µᾶς χωρίζουν
ἀπό τή «γιορτή τῆς δηµοκρατίας», τίς ἐκλογές
τοῦ Ὀκτώβρη, εἴπαµε νά κάνουµε ἕνα συµβολικό
δωράκι στούς συντοπίτες µας πού πρόκειται καί
πάλι νά ἐκλέξουν δηµάρχους καί νοµάρχες µέ τά
γνωστά, ἀδέκαστα, λαϊκά τους κριτήρια: Εἶναι
µία οὔλτρα καλλιτεχνική σύνθεση τῆς τουρκικῆς
σηµαίας καί µιᾶς φωτογραφίας τοῦ Κεµάλ Ἀτατούρκ, γνωστοῦ καί ὡς πατέρα τοῦ ἀδελφοῦ σας
κράτους.
Τό σκεπτικό ἦταν ἁπλό: Ἀφοῦ κανένας
δέν δείχνει νά προσβάλλεται ἀπό τό καθιερωµένο,
χυδαῖο προεκλογικό παζάρι µεταξύ τῶν κοµµάτων
καί τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου. ἀφοῦ δέν περνάει
κἄν ἀπό τό µυαλό του ὅτι ἴσως καί νά ἔχει µιά
σηµασία γιά τό αὔριο τῆς Θράκης τό ποιόν θά
ψηφίσει. κι ἀφοῦ σχεδόν κανένας δέν θεωρεῖ πώς
ἀξίζει ν’ ἀσχοληθεῖ µισή ὥρα τόν χρόνο µέ τά
ἐθνικοτοπικά ζητήµατα...
Ἄς ἀρχίσει λοιπόν νά συνηθίζει καί τήν
ἰδέα τῆς συνύπαρξης µέ ἄλλα ἐθνικά σύµβολα
- νά ξεφεύγουµε κι ἀπό τόν ἐθνοκεντρισµό µας,

Προολυµπιακὴ Κίνα

ὅπως θἄλεγε καί µιά ἐπιστήµων σάν τήν καθ.
Ρεπούση πού ὑπογράφει τή νέα Ἱστορία τῆς
ΣΤ’ Δηµοτικοῦ. Μήν ἀνησυχεῖτε, πόλεµος δέν
πρόκειται νά γίνει. Ἁπλῶς θά κάνει µερικά ἀκόµη
βήµατα ὁ τουρκισµός στήν ἑλληνική Θράκη,
µέ τήν βοήθεια τῆς δικῆς σας στάσης. Ἐσεῖς δέν
ἔχετε παρά νά συνεχίσετε ὅ,τι κάνετε µέχρι τώρα:
νὰ ἀσχολεῖστε µόνο µέ τό πορτοφόλι σας καί τό
πουλί σας, νά χλευάζετε ἤ νά ἀγνοεῖτε ὅ,τι σᾶς
ξεπερνάει καί νά ψηφίζετε µέ βάση τό ποιός θά
χρηµατοδοτήσει τήν ἐκδροµή τοῦ “πολιτιστικοῦ”
συλλόγου σας στήν Κεσάνη, ποιός θά διορίσει τήν
ὡροµίσθια καθαρίστρια στό ΙΕΚ καί ποιός ἔχει τίς
περισσότερες παρουσίες σέ γάµους καί βαφτίσια.
Ἔτσι, σέ λίγα χρόνια θά γίνεται καί δηµόσια
διαγωνισµός γιά τό ποιός θά ρίξει περισσότερα
µπινελίκια στήν Ἑλλάδα, ἀποδεικνύοντας µέ τόν
τρόπο αὐτόν τό πόσο φιλοµειονοτικά αἰσθήµατα
τρέφει. Ὁ νικητής θά ἔχει τήν τιµή νά διορίζει
ἀντινοµάρχες, ἀντιδηµάρχους κτλ τούς ἔχοντες
τό προξενικό χρῖσµα. Ὅσο γιά σᾶς, ὑποµονή.
χαµοζωή εἶναι, θά περάσει...

Βλέποντας τά σχέδια γιὰ τὰ ὀλυµπιακά ἔργα τῆς
Κίνας, σκᾶς καί µόνο στή σκέψη µιᾶς σύγκρισης
µέ τά δικά µας: Ὅλα ἐκεῖ σχεδιάστηκαν ἀπό
ἐπώνυµους (Κινέζους καί µή) ἀρχιτέκτονες, ὅλα
µέ περιβαλλοντική µέριµνα, µέ ταυτότητα καί
µέ πρωτοτυπία (στή φωτογραφία τό νέο κτίριο
τῆς Κινεζικῆς Τηλεόρασης τῶν Rem Koolhaas
καί Ole Scheeren). Κάτι προσπάθησαν βέβαια καί
οἱ δικοί µας µέ τήν παρουσία τοῦ Καλατράβα,
ὅµως πέραν αὐτοῦ µονάχα ἡ σφραγῖδα τῆς
ντόπιας κακοµοιριᾶς...
Θά µοῦ πεῖτε, συγκρινόµαστε µέ τήν Κίνα;
Δέν µᾶς χαντάκωσε τό νταβατζιλίκι τῆς
«ἀσφάλειας» πού πληρώσαµε στόν ἀφεντικό;
Ναί, κι αὐτό ἰσχύει. Ὅµως µήπως βλέπετε
πουθενά γύρω αὐτές τίς ἀρχιτεκτονικές ἔγνοιες
σέ κάποια ἄλλα (δηµόσια ἤ ἰδιωτικά) κτίρια τῆς
πατρίδας µας; Ὁ κανόνας εἶναι κοντοφθαλµία,
ἀµνησία, προχειρότητα, ἐπιδειξιοµανία, ἄκριτη
ἀντιγραφή. Δέν µᾶς φταῖνε πάντα οἱ ἄλλοι...
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Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
ΣΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ (10-9-06)

ΟΥΤΕ ΣΚΥΛΑ
ΟΥΤΕ ΧΑΡΥΒΔΗ,
ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΑ
Στον µυθικο µας κόσµο ο Πόντος είναι
παρών µε τον Προµηθέα, τους Αργοναύτες,
τον Ιάσωνα, τις Αµαζόνες.
Σύµφωνα µε την Ελληνική αντίληψη για
την γέννηση του κόσµου είναι ένα από τα
συστατικά της δηµιουργίας του.
Στον ιστορικό µας κόσµο είναι παρών µε τις
Ελληνικές πόλεις – κράτη Σινώπη –Αµισσός
- Τραπεζούς – Κερασούς. Τους Μιθριδάτες
Βασιλείς του Πόντου. Ο Μιθριδάτης ο Στ΄
ο Ευπάτωρ έστησε άγαλµα του Πλάτωνα
στην Ακαδηµία που δηµιούργησε στην
Αθήνα ο µεγάλος φιλόσοφος.
Στους Κοµνηνούς αυτοκράτορες της
αυτοκρατορίας της Τραπεζούντος (1204
– 1461). Στους Υψηλάντες ηγέτες της
Ελληνικής και Βαλκανικής Επανάστασης
ενάντια στο Οθωµανικό παρασιτικό,
φεουδαρχικό καθεστώς τον 19ο αιώνα. Μια
νέα Δηµοκρατία για να τιµήσει τα ιδανικά
και τον αγώνα τους ταυτιζόµενη µε αυτά
έδωσε σε µια από τις νέες πόλεις της το
όνοµα τους. Το Υψηλάντη στο Μίτσιγκαν.
Η Δηµοκρατία αυτή ήταν οι ΗΠΑ.
Επί χιλιετίες ο Πόντος ήταν Οικονοµικό
και Εµπορικό κέντρο αλλά και κέντρο
Πολιτισµού. Ο φιλόσοφος Διογένης αυτός
που µας έδωσε την λέξη «κοσµοπολίτης»
εξ ού και το Cosmopolitan, ο γεωγράφος
και ιστορικός Στράβων, ο σωτήρας της
Ελληνικής κλασσικής γραµµατείας, των
βιβλίων από την Οθωµανοϊσλαµική
ολοκληρωτική βαρβαρότητα και µεγάλος
πατέρας του Ευρωπαϊκού και Δυτικού
Πολιτισµού ο Βησσαρίων, ήταν Πόντιοι.
Ο Πόντος ήταν πρότυπο αρµονικών
σχέσεων ανάµεσα στο φυσικό, ανθρώπινο
αρχιτεκτονικό τοπίο.
Ανάµεσα στους
λαούς, τους πολιτισµούς, τους ανθρώπους.
Αυτή η αρµονία διαταράχθηκε βίαια από
ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Αυτό το ιστορικό
Πολιτισµικό κέντρο δολοφονήθηκε και
ρίχθηκε στην υπανάπτυξη. Αυτό σήµαινε
η Οθωµανική Τουρκική κατάκτηση, το
Σουλτανικό καθεστώς, το πλέον βάρβαρο
καθεστώς που γνώρισε η Ανθρωπότητα.
Το τελικό όµως χτύπηµα δόθηκε από µια
ιδεολογία του θανάτου που αντιπροσώπευε
και αντιπροσωπεύει ο Κεµαλισµός. Ακόµη
και τώρα και άλλοι λαοί της Μικράς
Ασίας γνωρίζουν αυτόν τον γενοκτονικό
ρατσισµό διαρκείας.
Ο Πόντος σήµερα είναι ερείπια εκκλησιών,
µοναστηριών, ανακτόρων, παλατιών,
κυβερνείων, κατοικιών, εκπαιδευτηρίων,
χωριών,
πόλεων,
κάστρων
που
απετέλεσαν
εκλεκτά
δηµιουργήµατα
του παγκόσµιου πολιτισµού.
Αν δεν
δολοφονούνταν θα ήταν ωραιότερα
από την Τοσκάνη, την Βουργουνδία, την
Ανδαλουσία. Το σουλτανικό τουρικικό
ισλάµ όµως ήταν πολύ διαφορετικό από
αυτό της Ανδαλουσίας, ήταν βάρβαρο και
καταστροφικό.
Σε κανένα µέρος του κόσµου δεν
συναντάς τόσα ερείπια µνηµείων. Εδώ οι
Ταλιµπάν προϋπήρξαν κατά περιόδους,
δολοφονούσαν ανθρώπους και µνηµεία,
ήταν περισσότερο βάρβαροι και τον
προηγούµενο αιώνα είχαν την υποστήριξη
και της Ευρώπης και των Σοβιέτ. Μια
ανήθικη συµµαχία.
Μέσα σε αυτά τα ερείπια συναντάς
σήµερα τους τελευταίους φύλακες, τους
απόγονους αυτού του πολιτισµού που
µετά από αιώνες ολοκληρωτικών και
ρατσιστικών τυφώνων επιµένουν να
οµιλούν την πλησιέστερη προς την αρχαία
ελληνική οµιλούµενη σήµερα γλώσσα.
Είναι οι µεγάλοι αυτόχθονες πληθυσµοί
των εξισλαµισµένων ακόµη και κρυπτο
Χριστιανών Ποντίων που έµειναν στον
Πόντο.
Μέσα από τα ερείπια αναδεικνύονται οι
µελαγχολικές και ταυτόχρονα γλυκές
φιγούρες των µικρών παιδιών που στο
ερώτηµα : «πώς λεν τον κύρης και την

µάνας» απαντούν όπως απαντούσε ένα
παιδί την εποχή του Οµήρου. «Εις Αϊσέ
ακούει εις Μωαµέτ». Ο Όµηρος στους
στίχους του έλεγε. «Το όνοµα του άκουγε
Αχιλλέας, Οδυσσέας, Αίαντας». Δεν λέει
τον έλεγαν Αχιλλέα. Αυτής της γλώσσας
το σύγχρονο Τουρκικό κράτος αρνείται
την ύπαρξη. Αυτή ήταν η απάντηση του
Τούρκου εκπροσώπου στον ΟΗΕ Altay
Genciger* στην παρέµβαση µας στην
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του
Οργανισµού (Φεβρουάριος 2002) για τα
δικαιώµατα των εξισλαµισµένων Ποντίων
στον Πόντο σήµερα.
Δολοφονεί αντί να προστατεύει µια γλώσσα
που αποτελεί θεµέλιο της Παγκόσµιας
Πολιτισµικής Κληρονοµιάς.
Τα µικρά
παιδιά στα σχολεία της Τραπεζούντας
τροµοκρατούνται για να µην την οµιλούν.
Επί οκτώ περίπου δεκαετίες το έγκληµα της
γενοκτονίας που διαπράχθηκε στον Πόντο
από τους Νεότουρκους και τους Κεµαλικούς
συνεχίσθηκε, για γεωπολιτικούς λόγους,
µε το έγκληµα της σιωπής. «Η Τουρκία δεν
έπρεπε να ενοχληθεί».

που τους γνώρισε όλους. Σταυροφορίες
και Ιερούς πολέµους, Ναζιστές και
Κεµαλιστές. Γι αυτό ο λόγος µας είναι ένας
λόγος αλήθειας. Η αλήθεια και η πόλις, η
Δηµοκρατία, αποτελούν την ελπίδα για
όλους τους λαούς, τους πολιτισµούς και
τις θρησκείες. Με τους θεούς του πολέµου
θα σκοτωθούν όλοι οι θεοί. Ήδη από τον
Πόντο έφυγαν οι θεοί την περίοδο 1916
– 1923. Όπως σκέπτονται να φύγουν, αν
δεν έφυγαν ήδη, από το Λίβανο, το Ισραήλ,
την Παλαιστίνη. Με το οφθαλµόν αντί
οφθαλµού θα γίνουν όλοι οι λαοί τυφλοί.
Από την ίδρυση της αυτή η Πόλη, η
Φιλαδέλφεια, ως πρωτεύουσα µιας νέας
Δηµοκρατίας, ταυτίστηκε µε τα ιδανικά της
Ζωής, της Ελευθερίας, της Ανεξαρτησίας,
της Δηµοκρατίας.
Γι αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία σε αυτή την
Πόλη να επαναφέρουµε στην µνήµη µας
δύο µεγάλους ανθρωπιστές, διπλωµάτες,
φιλάδελφους, φίλους του δικαιώµατος
µας στη ζωή και της παρουσίας µας στις
ιστορικές µας πατρίδες, ανεγείροντας
δύο µνηµεία στη µνήµη τους. Ένα στην
Αθήνα και το άλλο
στις ΗΠΑ. Άργησαν
πολύ οι Έλληνες
και οι Πόντιοι αλλά
και
οι
Αρµένιοι
και
οι
Ασσύριοι
να το κάνουν.
Η
σύγχρονη
ιστορία
όµως
επαναφέρει
την
µνήµη
και
το
παράδειγµα
των δύο µεγάλων
Α µ ε ρ ι κ α ν ώ ν
Διπλωµατών,
των
George Horton και
Henry Morgenthau.
Θεωρούσαν από τότε
ύβρι να λερώνεται
η
Αµερικανική
Δηµοκρατία
µε
τα
Κεµαλικά
Δίπλα στόν Μιχάλη Χαραλαµπίδη ἡ Θέα Χάλο («Οὔτε τ’ ὄνοµά µου»)
γκουλάκ
και
τα
Κεµαλικά άουσβιτς
Οι φωνές των επιζησάντων, το ένα δεύτερο όπως το Δεβισλίκ στον Πόντο νότια της
του πληθυσµού, σκεπάστηκαν.
Αυτοί Τραπεζούντας. Το περιγράφουν σύγχρονοι
που σώθηκαν διαφεύγοντας προς τη τους. Και ο Χόρτον και ο Μοργκεντάου
Ρωσία, µετά τον Κεµαλισµό γνώρισαν τον είχαν ακούσει για την φρίκη που σε κυρίευε
Σταλινισµό εκτοπισµένοι στην κεντρική όταν το αντίκρυζες.
Ασία, την πατρίδα των Τούρκων. Πρόκειται Και οι δύο Διπλωµάτες ήταν µε τη Ζωή, µε
για µια από τις µεγαλύτερες ανωµαλίες τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους,
της ιστορίας.
µε τους λαούς, όλους τους λαούς. Γιατί
Εµείς όµως η νέα γενιά των Ποντίων εκτός των άλλων οι λαοί ήταν και είναι ο
είµαστε παιδιά της θεάς Μνηµοσύνης αγωγοί, τα υποκείµενα, τα χελιδόνια της
και των Μουσών. Αυτές που µας έδωσαν Δηµοκρατίας σε αυτήν την τραγική και
τις λέξεις Μουσική, Μουσείο, όπως το ιστορική περιοχή της Μικράς Ασίας.
Metropolitan Museum.
Δεν είναι
Δηµοκρατία η Σκύλα του
Τις τελευταίες δεκαετίες διεκδικήσαµε Κεµαλισµού και η Χάρυβδη ενός
την ανάκτηση της σχέσης µας µε την εύκολα χειραγωγούµενου, ιδιόµορφου,
Μνηµοσύνη και τις Μούσες διεκδικώντας καταστροφικού και βίαιου τουρκικού
το δικαίωµα µας στην Μνήµη. Όπως ισλάµ. Ούτε η σύνθεση τους η ένοχη
όλοι οι λαοί που υπέστησαν πολιτικές Σφίγγα. Τα δηµοκρατικά, πολυκεντρικά,
βίας, καθιερώσαµε µια ηµέρα µνήµης περιφερειακά – οµοσπονδιακά πολιτειακά
του Ποντιακού Ολοκαυτώµατος, την και διοικητικά συστήµατα, αποτρέπουν
19η Μαϊου. Τιµά την Πολιτεία της Νέας τις
ολοκληρωτικές
ιδεολογίες
και
Υόρκης, τον κυβερνήτη της George Pa�aki, η οδηγούν τους λαούς, όλους τους λαούς
αναγνώριση του εγκλήµατος και η ταυτιση ανεξαρτήτως θρησκείας και εθνικότητας,
του µε τη δική µας µνήµη (19 Μαϊου 2002). στον αλληλοσεβασµό, στη συµβίωση, στην
Είναι πλέον κοινή η µνήµη µας ενάντια ευηµερία. Αυτό έγινε στην Γερµανία µετά
στην ολοκληρωτική βία του ισλαµικού τον Χίτλερ, στην Ιβηρική µετά τον Φράνκο.
φονταµενταλισµού που γνώρισε η πόλη Αυτό πρέπει να γίνει στο Ιράκ. Αυτό έχουν
της Νέας Υόρκης.
ανάγκη οι λαοί στην Μικρά Ασία και την
Οι δικοί µας νεκροί για γεωπολιτικούς Μεσσοποταµία.
λόγους έµειναν επί δεκαετίες χωρίς Ήµασταν πολύ µόνοι και λίγοι στην
µνηµεία, χωρίς τάφους, µια και χάθηκαν Ελλάδα και στην Ευρώπη, όταν ο Σαντάµ
στις πορείες θανάτου στο εσωτερικό βοµβάρδιζε µε χηµικά τον αυτόχθονα
της Ανατολίας και του Κουρδιστάν, στα ιστορικό λαό, τους Καρδούχους του
Άουσβιτς, στα Μαουντχάουζεν εν ροή.
Ξενοφώντα. Την πλειοψηφούσα εθνική
Σήµερα όµως την 10η Σεπτεµβρίου οµάδα στην Μικρά Ασία σήµερα.
2006 αισθάνονται ιδιαίτερη αγαλλίαση, Το αίτηµα της αληθινής Δηµοκρατίας
ιδιαίτερα αυτοί των οποίων οι επιζήσαντες είναι πολύ πιο ισχυρό και πιο ώριµο στην
έφτασαν στις ΗΠΑ, κατ’ ευθείαν από τον Μικρά Ασία. Δεκαετίες πριν είπα ότι
Πόντο χωρίς να περάσουν από την Ελλάδα. αποτελεί την βασική προϋπόθεση για την
Αυτοί µιλούν Ποντιακά και Αµερικάνικα.
σταθερότητα, την ειρήνη, την ανάπτυξη
Έχει ιδιαίτερη βαρύτητα που το µνηµείο και την ευηµερία στην ευρύτερη περιοχή.
αυτό, το πρώτο στις ΗΠΑ, δηµιουργήθηκε Άλλο όµως Κεµαλικό απαρτχάιντ και άλλο
σε µια πόλη που το όνοµα της εκπέµπει Δηµοκρατία.
µηνύµατα µιας ιδεολογίας της ζωής, της Ιστορικά η Μικρά Ασία, η Ιωνία είναι
φιλίας, της αδελφοσύνης. Αυτό σηµαίνει η γενέτειρα της Δηµοκρατίας τόσο της
στα Ελληνικά Φιλαδέλφεια. Η πόλης σας Ευρώπης όσο και της Ασίας. Αυτό διδάσκει
εκ του ονόµατος της είναι αντίθετη µε τις η ιστορία.
ιδεολογίες του θανάτου που εκφράζουν Οι λαοί της Μικράς Ασίας και της
ο Ναζισµός, ο Κεµαλισµός, ο ισλαµικός Μεσσοποταµίας έχουν δικαίωµα στη
ολοκληρωτικός φονταµενταλισµός που δική τους Άνοιξη και τη Δηµοκρατία και
δίνει µια προοπτική παρακµής στους επόµενα την Ειρήνη.
ίδιους τους Μουσουλµανικούς λαούς. Οι Εικόνες, ιστορικά πρόσωπα, έργα τέχνης
Έλληνες, οι Πόντιοι είµαστε ένας λαός µε αναφορές στον Πόντο γεµίζουν και

κοσµούν σήµερα πολλά µουσεία της
Ευρώπης. Τελευταία έµαθα ότι σε µια
εκκλησία της Βορείου Ιταλίας διακρίνει
κανείς το πρόσωπο της Μαρίας της
Κοµνηνής, πριγκίπισσας της Τραπεζούντας.
Ήταν η ωραιότερη γυναίκα στον κόσµο το
1400. Γράφτηκαν το 18ο αιώνα οπερέττες
γι αυτήν στην Ευρώπη.
Οι Πόντιοι όµως δεν είναι ένας λαός των
µουσείων. Είµαστε το πλέον µαρτυρικό
κοµµάτι του Ελληνισµού και των
Ευρωπαϊκών λαών. Γνωρίσαµε όλους τους
ολοκληρωτισµούς Κεµαλισµό, Ναζισµό,
Φασισµό, Σταλινισµό. Είµαστε σε διαρκή
προσφυγιά.
Είµαστε όµως ένας λαός
υπαρκτός, µε σάρκα και οστά, µε υψηλό
αίσθηµα αξιοπρέπειας και αυτοσεβασµού.
Είµαστε πολύ περισσότεροι από ότι
ήµασταν µετά την γενοκτονία και τον
ξεριζωµό, διασκορπισµένοι σε όλη τη γη.
Ο Κεµάλ δεν έλυσε το Ποντιακό ζήτηµα
διά της σφαγής, απέτυχε. Ο Πόντος δεν
εξαφανίστηκε από το χάρτη της γης όπως
ήθελε. Οι Πόντιοι που έµειναν στον Πόντο
είναι πολύ υπερήφανοι και ευτυχισµένοι
να λένε ότι είναι Πόντιοι. Όπως οι Κούρδοι
να λένε ότι είναι Κούρδοι. Και σ’ αυτό
απέτυχε ο Κεµάλ.
Έκφραση αυτού του αυτοσεβασµού είναι
το µνηµείο της Φιλαδέλφειας, έργο ενός
µεγάλου στον ψυχικο και ηθικό του κόσµο
ανθρώπου, του Βασίλειου Θεοδωρίδη. Χάρις
σε σας οι Αµερικανοί Έλληνες, οι Πόντιοι
θα έχουν πλέον στην Φιλαδέλφεια το Σήµα
της µνήµης τους, του αυτοσεβασµού και
της συνέχειας τους. Όπως οι Αµερικανοί,
Νεοϋορκέζοι έχουν το δικό τους µνηµείο.
Οι Πολιτειακοί όµως θεσµοί των ΗΠΑ, το
Κονγκρέσο και η Γερουσία, θα βρίσκονται
σε αρµονία µε την κληρονοµιά της πόλης
της Φιλαδέλφειας όταν – όπως έπραξαν
ορισµένες Πολιτείες – αναγνωρίσουν την
δεύτερη γενοκτονία του 20ου αιώνα, την
Ποντιακή. Θα βρίσκονται σε αρµονία µε
τις αξίες και τα ιδανικά που πρέσβευαν
δύο µεγάλοι γνώστες της περιοχής
και φίλοι των λαών της, οι Χόρτον και
Μοργκεντάου.
Εγώ προσωπικά, απόγονος επιζησάντων
αλλά και πολλών που έµειναν άταφοι
στα χιονισµένα βουνά και τις πεδιάδες
της Ανατολίας, του Πόντου και του
Κουρδιστάν, οφείλω να συµβάλλω στην
απόδοση προς αυτούς της θέσης που τους
αξίζει στην ιστορική µνήµη των λαών µας.
Γιατί αν αποτρέπονταν ή καταδικάζονταν
το Δεβισλίκ, όπως πρότειναν, όχι µόνο δεν
θα είχαµε Άουσβιτς αλλά θα διακόπτονταν
αυτή η διαρκής βία και ο θάνατος που
πληµµυρίζει και παραµορφώνει επί
δεκαετίες την ιστορική µας περιοχή. Η
Μικρά Ασία και η Μεσοποταµία αρνούνται
πλέον την παραµόρφωση και ζητούν την
αυθεντικότητα τους.
* Μιχάλης Χαραλαµπίδης «Το Ποντιακό
ζήτηµα σήµερα – το Ποντιακό ζήµατα στον
ΟΗΕ», Εκδόσεις ΣΤΡΑΒΩΝ, Αθήνα 2005
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Ἀνα-γνώσεις
Η μοντέρνα μας εξάρτηση είναι άκρως επικίνδυνη
Η Μαρίνα Ζιώζιου στο «Έθνος» (24-9), για τις διαπιστωμένες επιπτώσεις των
κινητών τηλεφώνων που ...ουδόλως δείχνουν να μας πτοούν:
«Θανάσιμες επιπτώσεις στην υγεία μπορεί να έχει η χρήση των κινητών τηλεφώνων
όπως πιστοποιεί μεγάλη έρευνα του Tμήματος Bιολογίας του Πανεπιστημίου Aθηνών.
H έρευνα ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια και βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ωστόσο οι
επιστήμονες έχουν ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αλόγιστη χρήση του κινητού
μπορεί να προκαλέσει από καρκίνο του ακουστικού νεύρου έως μείωση της γονιμότητας,
αλλοίωση του γενετικού υλικού και επιτάχυνση του «θανάτου των κυττάρων».
«Τα πειράματά μας έγιναν σε πειραματόζωα αλλά και σε καλλιέργειες ανθρώπινων
κυττάρων υπό πραγματικές συνθήκες χρήσης κινητών», επισημαίνει ο επικεφαλής της
έρευνας καθηγητής Kυτταρικής Bιολογίας και Pαδιοβιολογίας του Πανεπιστημίου
Aθηνών Λουκάς Mαργαρίτης. H διεξαγωγή πειραμάτων σε ανθρώπους δεν μπορεί να
γίνει, με εξαίρεση μελέτες ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων, μελέτες επιδημιολογικές, ροής
αίματος στο αυτί, κ.ά. Όλες αυτές, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν καταδείξει επιπτώσεις
από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου στο αυτί.
«Tα κινητά είναι επικίνδυνα κοντά στο σώμα (αυτί, τσέπες ενδυμάτων) και για πολλά
λεπτά κάθε ημέρα και πρέπει επιτέλους να πάψει ο μύθος ότι δεν κάνουν κακό στην υγεία
μας», τονίζει ο καθηγητής. Oι επιπτώσεις στην υγεία, όπως εξηγεί ο κ. Mαργαρίτης,
εξαρτώνται από το είδος του κινητού και συγκεκριμένα από την τιμή SAR (speciﬁc
absorption rate). Πρόκειται για τον ειδικό ρυθμό απορρόφησης της ακτινοβολίας που
μετράται σε βατ ανά κιλό σωματικής μάζας και διαφέρει από συσκευή σε συσκευή.
Άλλες παράμετροι επικινδυνότητας είναι η διάρκεια και συχνότητα της συνομιλίας, η
συνολική διάρκεια (σε χρόνια) χρήσης του κινητού, η ισχύς της εκπομπής που σχετίζεται
με την ποιότητα του σήματος (απόσταση κινητού - σταθμού βάσης), ο τρόπος χρήσης
(απευθείας στο αυτί, hands free, blue tooth). Όπως υπογραμμίζεται στην έρευνα,
εάν το κινητό τοποθετηθεί στο αυτί κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, τότε μέρος της
ακτινοβολίας εισέρχεται στον εγκέφαλο και απορροφάται από τα κύτταρα του εγκεφάλου.
Σε περίπτωση που το έχουμε σε κάποιο σημείο του σώματος, στην τσέπη ή το κρατάμε
στα χέρια, τότε η ακτινοβολία θα απορροφηθεί από τα κύτταρα αρχίζοντας από την
επιδερμίδα και προχωρώντας προς τα μέσα.
«Oι επιπτώσεις και στις δύο περιπτώσεις εξαρτώνται ανάλογα με το ποιους ιστούς
θα προσβάλει η ακτινοβολία, την καρδιά για παράδειγμα, ή τα γεννητικά όργανα κ.α.»,
τονίζει ο κ. Mαργαρίτης. Oι μελέτες της ερευνητικής ομάδας που έγιναν σε κύτταρα
και σε πειραματόζωα έδειξαν μείωση γονιμότητας, επιτάχυνση της γήρανσης και τελικά
της καταστροφής του κυττάρου, ανωμαλία στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, αλλά
και ενεργοποίηση πρωτεϊνών που σχετίζονται με βλάβες στο DNA και ενδεχόμενη
καρκινογένεση. Ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα, βάσει των
μετρήσεων που έγιναν στο εργαστήριο της επιστημονικής ομάδας, είναι πως οι επιπτώσεις
από την ακτινοβολία του hands free και του blue tooth είναι μειωμένες έως και μηδενικές.
Όμως, και στις περιπτώσεις αυτές έχει μεγάλη σημασία η θέση στην οποία τοποθετούμε
το κινητό κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, αφού η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται σε
απόσταση τουλάχιστον 40 εκατοστών από οποιοδήποτε σημείο του σώματος...»
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ία ἀνακοίνωση τοῦ ΟΗΕ ἀναφορικά
µέ τό Ἀφγανιστάν, µέσα στό κλῖµα
τοῦ πολέµου πού ταλανίζει τήν κατεχόµενη
χώρα, δέν προσέχτηκε δεόντως: Ἡ πρόβλεψη
γιά τό ἔτος πού διανύουµε, µιλάει γιά µία
τεράστια αὔξηση στήν παραγωγή τοῦ ὀπίου:
59% γιά τίς καλλιεργούµενες ἐκτάσεις καί
49% στήν παραγωγή σέ σχέση µέ τό 2005!
Πιό συγκεκριµένα, τό Γραφεῖο τοῦ ΟΗΕ
γιά τά Ναρκωτικά καί τό Ἔγκληµα στή
Βιέννη ἀναµένει
παραγωγή
6.100
τόνων,
ἐνῷ πέρυσι οἱ
3.800 τόνοι ἦταν
ἤδη
δεύτερο
ἱστορικό ρεκόρ
τῆς χώρας. Κι
ὅλα αὐτά ἐνῷ τό
πρόγραµµα κατά
τῶν ναρκωτικῶν
πού εἶχε θέσει
σέ ἐφαρµογή ἡ
κυβέρνηση τῶν Ταλιµπάν σέ συνεργασία µέ
τόν ΟΗΕ τό 2000-2001 εἶχε σχεδόν µηδενίσει
τήν ὀπιοκαλλιέργεια - µόλις 185 τόνοι!
Σύµφωνα µέ τό ἴδιο γραφεῖο τοῦ ΟΗΕ, ἡ
ἀσιατική χώρα θά συνεισφέρει φέτος τό 92%
τῆς παγκόσµιας παραγωγῆς ὀπίου, ἀπ’ ὅπου
παράγεται καί ἡ ἡρωίνη.
Ποιά εἶναι τά ἔσοδα τῶν παραγωγῶν
(καί) τῆς χώρας ἀπό τόν τοµέα αὐτόν; Οἱ
ἐκτιµήσεις λένε γιά 2,7 δισ. δολάρια: Ἕνα
ἀπειροελάχιστο 5% τοῦ συνολικοῦ τζίρου
τοῦ ναρκεµπορίου πού εἶναι ὁ τρίτος σέ
µέγεθος τοµέας τῆς διεθνοῦς οἰκονοµίας
µετά τό πετρέλαιο καί τά ὅπλα. Αὐτό λοιπόν
πού δέν λέγεται εἶναι τό ποιός κυρίως
ἐπωφελεῖται ἀπό τήν ναρκοοικονοµία: Οἱ
διακινητές, οἱ µεγαλέµποροι, τό τραπεζικό
σύστηµα, οἱ προστάτες τῆς συνολικῆς
ἁλυσίδας, ὅλοι φυσικά ἀπολύτως ἄσχετοι

µέ τόν τόπο παραγωγῆς. Εἶναι ἄσχετη ἡ
διόγκωση τῆς παραγωγῆς µέ τήν παρουσία
(Στρατοῦ καί «ὑπηρεσιῶν») τῶν ΗΠΑ στό
Ἀφγανιστάν; Ὁ δεύτερος πρωταγωνιστής
διεθνῶς στόν ἴδιο τοµέα εἶναι ἡ Κολοµβία,
ὁ κυριότερος σύµµαχος τῆς Οὐάσινγκτον
στή Νότιο Ἀµερική, ὅπου ἐπίσης ὑπάρχει
τεράστια ἀµερικανική καί (παρα)στρατιωτική
παρουCIA.
(CIA; Ποιά CIA;!)

Ἰρλανδική
Ἐπανάσταση;

στήν πράξη θὰ µιλᾶµε γιά µιάν ἀνακάλυψη
πού θά λύσει τό ἐνεργειακό πρόβληµα ὅλου
τοῦ κόσµου!
Φυσικά οἱ πρωτεργάτες τοῦ ἐγχειρήµατος
δέν αἰθεροβατοῦν. καί τό µέγεθός του τό
ἀντιλαµβάνονται καί τίς δυσκολίες τίς
ἔχουν ἤδη ἀντιµετωπίσει. Ὅµως, ὄντας
σίγουροι γιά τήν ἀνακάλυψή τους (ἔχουν
κιόλας ἀναπτύξει ἐφαρµογές της γιά
ὑπολογιστές, τηλέφωνα, κτλ σέ συνεργασία
µέ ἄλλη εὐρωπαϊκή ἑταιρεία κατασκευῆς
µικρογεννητριῶν), ἔκαναν καταχώρηση
στόν Economist καί στόν Guardian, καλώντας
τόν ἐπιστηµονικό κόσµο νά συγκροτήσει
µία 12µελή ἐπιτροπή πού θά ἐξετάσει τήν
ἀνακάλυψη καί θά ἀποφανθεῖ τελικά γι’
αὐτήν. Ἤδη ὑπῆρξε τεράστιο ἐνδιαφέρον
καί ἀπό τίς 3.000 αἰτήσεις θά ἐπιλεχθοῦν
οἱ 12 πού θά
συγκροτήσουν αὐτό τό
«δικαστήριο» τό ὁποῖο θά ἀποφανθεῖ ἄν
πρόκειται γιά ἐπανάσταση ἤ γιά ἀπάτη
(στίς 13 τοῦ µηνός ἄρχισε ἡ προεπιλογή, µέ
τήν ἑταιρεία νά ζητᾶ πρόσθετα στοιχεῖα ἀπό
τούς ἐνδιαφερόµενους). Μπορεῖ ὁ δρόµος τῆς
γενικῆς ἀποδοχῆς νά πάρει χρόνια, ὡστόσο
εἶναι τέτοιο τό διακύβευµα πού σίγουρα
ἀξίζει τόν κόπο.
Ἡ προσπάθεια τῶν Ἰρλανδῶν ἐπιστηµόνων
θυµίζει τήν περίπτωση τοῦ µεγαλύτερου
ἴσως σύγχρονου ἐφευρέτη, τοῦ Σέρβου
Νίκολα Τέσλα. Ὁ Τέσλα, ὄντας ὁ πρῶτος πού
πέτυχε τήν ἠλεκτροδότηση µιᾶς πόλης (τοῦ
Μπάφαλο τῶν ΗΠΑ ἀπό τούς καταρράκτες
τοῦ Νιαγάρα), τήν ἀποστολή µηνυµάτων
καί τήν τηλεκατεύθυνση, ξεκίνησε στό
Long Island ἕνα πρόγραµµα µέ τό ὁποῖο
ἰσχυριζόταν ὅτι θά µετέφερε δωρεάν
ἐνέργεια σέ ὅλη τή γῆ. Τό πρόγραµµα αὐτό
ἐγκαταλείφθηκε «ἐλλείψει πόρων» καί ἡ
ἐπανάσταση δέν ἦρθε ποτέ. Θά πετύχουν
νά τή φέρουν οἱ «αἱρετικοί» Ἰρλανδοί τῆς
Steorn; Πάντως σύνθηµά τους σήµερα πού
ἀµφισβητοῦνται ἔχουν κάνει τή φράση τοῦ
Μπέρναρντ Σώ, «Ὅλες οἱ µεγάλες ἀλήθειες
ξεκινοῦν ὡς βλασφηµεῖες».

ΟΠΙΟ:
Ἀφγανική
ἡ παραγωγή,
διεθνῆ
τά ὑπερκέρδη

Ποντιόφωνοι Τουρκίας - Πομακόφωνοι Ελλάδος: Οι εκπλήσσουσες ομοιότητες
Ο Vahit TURSUN στον ιστότοπο ocean@ocena.info για τα συνεχιζόμενα βάσανα του
ελληνόφωνου Πόντου στην δημοκρατική Τουρκία:
«..Ο τουρκικός ρατσισμός κατάφερε να εξαπλωθεί εύκολα στην τοπική κοινωνία του
Πόντου, πατώντας πάνω στις αδυναμίες και τις ιδιαιτερότητες της, τη συντηρητικότητά
του λαού, την πίστη του, την ευαισθησία του προς την ομόνοια και σύμπνοια της χώρας,
τον σεβασμό του προς τον κρατικό μηχανισμό, την εκμετάλευση της άγνοιας του, την
ιστορική, κορυφαία αδυναμία του να καταφέρει να ελέγξει την πολιτική του κράτους, τ’
αδύνατα σημεία του κρατικού μηχανισμού, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να ζητήσει τα
δικαιώματα του και να υποκύπτει στις αδικίες που προέρχονται κυρίως από την παντελή
έλλειψη ελέγχου.
(...) Όπως μαθαίνουμε από τα νέα που φτάνουν εδώ από την περιοχή, στρατιωτικά
τμήματα στρατού πραγματοποιούν κατά περιόδους επιδρομές στα ελληνόφωνα χωριά,
ίσως και με εισαγγελικές άδειες που συμφωνήθηκαν σε τραπέζια, ίσως και χωρίς
καθόλου άδεια. Παραβιάζουν, σπίτια, οικογενειακά άσυλα, φωτογραφίζουν ιδιοκτησίες
χωρικών. Επίσης, όπως ακούμε, οι κρατικές δυνάμεις υποστηρίζουν τις παρανοϊκές
σπερμολογίες των ρατσιστών στην περιοχή και ψάχνουν γι αντάρτες, μέλη παράνομων
ανταρτικών οργανώσεων του ελληνόφωνου πληθυσμού. Προς αυτή την κατεύθυνση,
παρακολουθούν όλους όσους ασχολούνται λίγο πολύ με την αρχαία τοπική γλώσσα και
γενικά με την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής.
(...) Πέρα απ’ όλα τα παραπάνω, σχετικά με την προσπάθεια της εξαφάνισης αρχαίων
τοπικών διαλέκτων, διορίζουν στα σχολεία των χωρών δασκάλους ρατσιστές, που
παρακολουθούν το κάθε τι για να ενημερώνουν τις αρχές. Και φτάνουν να κατηγορούνε
σε μικρά παιδιά του δημοτικού την τοπική γλώσσα. Κι αν τύχει και το πράγμα πάρει
διαστάσεις, τότε το δικιολογουν ως «μεμονωμένη περίπτωση». Και όχι πολιτική του
κράτους. Μα εκτός απ’ τους δασκάλους είναι κι οι Χοτζάδες που διορίζονται στα τζαμιά,
και λένε πως η γλώσσα αυτή, τα ποντιακά, είναι γλώσσα των απίστων, προσπαθώντας
να πείσουν τον λαό να παρατήσει από μόνος του αυτή την ανεπιθύμητη για τις αρχές
γλώσσα.
Δυστυχώς όλες αυτές οι πολύ δυσάρεστες, αντιδημοκρατικές κι αντιπνευματικές
ενέργειες δεν καταγγέλλονται από κανέναν. Γιατί σε πολλά χωριά της Ανατολής, ο
λαός της περιοχής έχει επί εκατοντάδες χρόνια ζήσει σε καθεστώς της πιο αδυσώπητης
τρομοκρατίας. Τόσο που αυτή η τρομοκρατία, αυτός ο φόβος του’ χει μέσα του
κατασταλάξει ένα, θα λέγαμε φοβερό σεβασμό, για στολές, πηλίκια, γραβάτες, για κάθε
σύμβολο κρατικής εξουσίας.. Τόσο που έχει μείνει πίσω από τη μορφωμένη κοινωνία
Και πώς να διεκδικήσει τα δικαιώματα του, αφού δε γνωρίζει τίποτα για ανθρώπινα
δικαιώματα; Τόσο που να τα θεωρεί φυσιολογικά αυτά που γίνονται σε βάρος του κι
ούτε τα αναφέρει πουθενά ούτε, προφανώς από φόβο, τα καταγγέλλει. Έτσι δεν παίρνει
κανείς χαμπάρι, ούτε από τον δημοκρατικό Τύπο, είτε τις δημοκρατικές οργανώσεις, κι
ας ζούμε στον εικοστό πρώτο αιώνα, στο κέντρο του πλανήτη. Ο πλανήτης δε βλέπει ούτε
ακούει κι ο κρυφός πόλεμος για την εξαφάνιση ενός αρχαίου πολιτισμού συνεχίζεται...»

Μία µικρή (30 µετόχων) ἑταιρεία νέας
τεχνολογίας µέ ἕδρα τό Δουβλῖνο, ἡ
Steorn, ἰσχυρίζεται ὅτι ἔχει στά χέρια της
τό µυστικό πού θά ἀλλάξει ἀποφασιστικά
τόν κόσµο µας. Οἱ ἀνωτέρω εἰκονιζόµενοι
40άρηδες ἐπικεφαλῆς της, Sean McCarthy
καί Richard Walshe, µετά ἀπό µιά τυχαία
ἀνακάλυψη (καθώς ἔψαχναν γιὰ τήν
αὐτόνοµη λειτουργία µικροκάµερας σέ
τραπεζικά ΑΤΜ) καί δουλειά τριῶν ἐτῶν, θά
παρουσιάσουν ἐντός τῶν ἑπόµενων µηνῶν
µία πατέντα πού θά παράγει καθαρή, συνεχή
καί δωρεάν ἐνέργεια ἀπό µαγνητικό πεδίο,
µέ ἀπόδοση ἄνω τοῦ ...100%! Μέ λίγα λόγια,
ἄν οἱ ἰσχυρισµοί τῶν ἀνωτέρω ἐρευνητῶν
εὐσταθοῦν, ἀνατρέπεται ἡ γνωστή βασική
Ἀρχή τῆς Διατήρησης τῆς Ἐνέργειας καί ὁ
Δεύτερος Νόµος τῆς Θερµοδυναµικῆς, ἐνῷ

Kolchuga, δηλ. Εἰρήνη

Kolchuga. Αὐτό εἶναι τό ὄνοµα τοῦ πλέον
προηγµένου παγκοσµίως συστήµατος
παθητικοῦ ἐντοπισµοῦ ἀεροσκαφῶν
(καί Στέλθ!) πού τό παράγει ἡ Οὐκρανία
καί τό ἔχει προµηθευτεῖ σέ ἄγνωστο
ἀριθµό, σύµφωνα µέ τό ἔγκυρο
Jane’s Defence, τό ἀπειλούµενο ἀπό
τούς γκάγκστερς Ἰράν. Φυσικά καί
ἐπιχαίρουµε: Κάθε κίνηση ἀποτρεπτική
τοῦ πολέµου εἶναι βῆµα γιά τήν εἰρήνη.
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Τρεῖς ἑλληνικές ὑποτροφίες στή Νάµπλους
εἶναι σπουδαστής. Σὲ µιά στιγµή πού ὅλοι
ζοῦµε σέ πολύ κρίσιµες συνθῆκες κι ἀφοῦ
ὀνειρευόµασταν κι ἀκόµη ὀνειρευόµαστε
νά σπουδάσουµε καί νά δρέψουµε τοὺς
καρπούς τῶν προσπαθειῶν µας, µετά
ἀπό τόσα χρόνια πού ὀνειρευόµασταν νά
µποῦµε σ’ ἕνα κολέγιο - ὄχι γιά µᾶς ἀλλά
γιά τίς οἰκογένειές µας πού δούλεψαν πολύ
σκληρά γιά νά µᾶς φέρουν σ’ αὐτό τό στάδιο
τῆς ζωῆς, τῶν γονέων πού στερήθηκαν
τόσα στή ζωή τους γιά νά τά δώσουν σέ
µᾶς, πού ἔζησαν στή φτώχεια µόνο γιά νά
µᾶς ἱκανοποιήσουν, πού κάθε
βράδυ πήγαιναν στό κρεββάτι
µέ ἱδρωµένες πλάτες γιά νά
ξυπνήσουν πάλι τό πρωί καί
νά µᾶς φέρουν νά φᾶµε...
Τί πιστεύετε κ. Δήµαρχε γι’
αὐτούς τούς γονεῖς, ἄν θά
ἔβρισκαν κάποιον πού ἦρθε
ἀπό τόν οὐρανό µέ πρόσωπο
ἀγγελικό καί τούς ψυθίριζε
στούς ἱδρωµένους ὥµους
τους: «Ἔι, ἐδῶ εἴµαστε, µήν
ἀνησυχεῖτε, ἡ ζωή εἶναι ἀκόµη
καλή, ὁ κόσµος ἔχει ἀκόµη
ἀγγέλους»;
Κύριε Δήµαρχε, τά λόγια δέν
εἶναι καθόλου ἀρκετά γιά νά
εὐχαριστήσουν, µά αὐτό πού
Ἀπό τήν περσινή ἐπίσκεψη τοῦ δήµου Νάµπλους στήν Κοµοτηνή:
µποροῦµε νά ποῦµε σέ σᾶς,
Ἀριστερά ὁ κ. Μάτζεντ, στό κέντρο ὁ Τ. Βαβατσικλῆς
στούς φίλους σας, στόν λαό
τῆς Κοµοτηνῆς, «εἴµαστε πολύ
Χαµάς πρῶτα στούς τρεῖς ὅρους πού θέτουν
καί ὕστερα νά λάβει τήν διεθνή βοήθεια περήφανοι νά σᾶς θεωροῦµε οἰκογένειά
πού λάµβανε ἡ Παλαιστίνη τόσα χρόνια). µας, ἀδέρφια µας καί θεό - πατέρα µας
Οἱ τρεῖς φοιτητές, παιδιά πολύτεκνων (...) Καί στόν κ. Κώστα, τόν κ. Μάτζεντ,
ἐργατῶν, ἔλαβαν πρό ἡµερῶν τά χρήµατα πῶς µποροῦµε νά σᾶς εὐχαριστήσουµε;
(2000 εὐρώ συνολικά) καί ἀπέστειλαν Αὐτό πού µποροῦµε νά κάνουµε εἶναι µία
στόν δήµαρχο µία συγκινητική ἐπιστολή προσευχή γιά τή σωτηρία, τήν προστασία,
εὐχαριστώντας τον µέ τά παρακάτω τήν ὑγεία καί τήν προκοπή σας...»
[Ὑπογραφές: Σουχάντ Ντουεϊκάτ, Νεζάρ
λόγια:
«...Εἶναι µία ἐντυπωσιακή στιγµή, νά Μαχµούντ, Γιασµίν Χαµπάς].
σκεφτόµαστε ὅτι ὁ κόσµος εἶναι ἀκόµα Ἐµεῖς τί νά προσθέσουµε; Συγχαίρουµε
καλός καί ὑπάρχουν πολλοί πού ἀκόµη τόν δήµαρχο, χαιρόµαστε πού εὐδοκίµησε
σκέφτονται ὡς ἄνθρωποι. Μπορεῖτε νά ἡ προσπάθειά µας γιά στήριξη τῶν τριῶν
φανταστεῖτε κ. Δήµαρχε τήν ἀντίδραση παιδιῶν καί σύσφιξη τῶν σχέσεων τῆς
κάποιου πού περίµενε ἐπί µακρόν νά βρεῖ πόλης µας µέ τήν Παλαιστίνη κι ἐλπίζουµε
µιά ὑποστήριξη, µιά βοήθεια - εἰδικά ἄν νά ὑπάρξει συνέχεια.
Μὲ µία συµβολική κίνηση ἀνθρωπισµοῦ
καί ἔµπρακτης ἀλληλεγγύης πρός τόν
µαρτυρικό Παλαιστινιακό λαό, ὁ δήµαρχος
Κοµοτηνῆς Τάσος Βαβατσικλῆς χορήγησε
τρεῖς ὑποτροφίες πρός ἰσάριθµους φοιτητές
τοῦ Πανεπιστηµίου τῆς Νάµπλους, µέ
τήν ὁποία ἡ θρακική πρωτεύουσα ἔχει
ὑπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας.
(Σηµειώνουµε ὅτι ἡ οἰκονοµική κατάσταση
στά Κατεχόµενα Παλαιστινιακά ἐδάφη
ἔχει γίνει δραµατική µέ τήν προκλητική
ἀπαίτηση τῶν Δυτικῶν νά ὑποκύψει ἡ

Σχόλια

πτερόεντα

Στὴν Ἀκαδηµία Θρακικῆς Τέχνης καὶ Παράδοσης λειτουργοῦν καὶ φέτος, στὰ
ἄρτια ἐξοπλισµένα ἐργαστήρια της, τὰ τµήµατα Ἐλεύθερο Σχέδιο – Ζωγραφικὴ,
Εἰκαστικὰ – Ζωγραφικὴ γιὰ παιδιὰ, Κόµικς, Ἁγιογραφία, Ἁγιογραφία γιὰ παιδιά,
Ξυλογλυπτικὴ, Ἀρχιτεκτονικὴ Ξυλογλυπτική, Ἐκκλησιαστικὴ Ξυλογλυπτική,
Βιβλιοδεσία, Φωτογραφία, Κόσµηµα, Πληροφορική, Δηµιουργικὴ Ἀπασχόληση παιδιῶν,
Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, Λαογραφικὰ Θέµατα Θράκης. Παράλληλα θά λετουργήσει Κύκλος
ἀνοιχτῶν µαθηµάτων (Ὁµάδα Ἀνάγνωσης καί Ὀργάνωση σεµιναρίων). Ἐγγραφές Δευτέρα
ἕως καὶ Παρασκευὴ 9:00-13:00 & 18:00-21:00. Γιά περισσότερες πληροφορίες: Ἵδρυµα
Θρακικῆς Τέχνης καὶ Παράδοσης, Ὀδυσσέως Ἀνδρούτσου καὶ 12 Ἀποστόλων, Ξάνθη (τηλ.
2541029282, 2541026635, τ/ο 2541062086, www.thraceland.gr, �hrace@tph.gr)
Ὁ σύλλογος Ποντίων στά Λευκώγεια Δράµας ὀργάνωσε ἐκδήλωση µνήµης γιά τά
85 χρόνια τῆς ἐξόντωσης τῆς Ποντιακῆς ἡγεσίας στήν Ἀµάσεια ἀπό τούς Τούρκους.
Πρόκειται γιά τόν ἀφανισµό τῆς πνευµατικῆς πρωτοπορίας τοῦ ποντιακοῦ
Ἑλληνισµοῦ µέ καταδικαστικές ἀποφάσεις τῶν «δικαστηρίων τῆς ἀνεξαρτησίας»
(Σεπτέµβριος 1921), µία τεράστια ἀπώλεια γιά τόν Πόντο πού ἔχασε τήν φυσική του
ἡγεσία, ὅπως τόνισε ὁ ὁµιλητής Φάνης Μαλκίδης. Μὲ συνοπτικές διαδικασίες καί µὲ ψευδῆ
κατηγορητήρια ἐκτελέστηκαν 168 ἱερεῖς, πρόκριτοι, βουλευτές, δηµοσιογράφοι, καθηγητές,
δάσκαλοι, ἀκόµα και µαθητές γυµνασίων. Ἡ εἴδηση τῆς δολοφονίας τῆς Ποντιακῆς
ἡγεσίας εἶχε εὐαισθητοποιήσει τὴν ἑλληνική καὶ διεθνή κοινή γνώµη, εἰδικά µέ τό ψήφισµα
διαµαρτυρίας τῶν Ἑλλήνων διανοουµένων πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους συναδέλφους τους καὶ τὶς
κυβερνήσεις τους, ὑπόµνηµα τὸ ὁποῖο ὑπέγραφαν οἱ Bλαχογιάννης, Δροσίνης, Θεοτόκης,
Ἰακωβίδης, Kαζαντζάκης, Kαµπούρογλους, Kαρολίδης, Kόκκινος, Mαλακάσης, Mαλέας,
Nιρβάνας, Ξενόπουλος, Παλαµάς, Παπαντωνίου, Σικελιανός, Xατζιδάκις, Σβορῶνος, κ.ἄ.

Παράνοµοι κατά νοµίµων: Ἱστορία ἑλληνικῆς τρέλλας
Τό τζαµί στά δεξιά εἶναι ἡ
ἕδρα τοῦ νόµιµου µουφτῆ
Κοµοτηνῆς, τό Γενί Τζαµί.
Στήν προσπάθεια µερικῆς
ἀνακατασκευῆς του ἐπενέβη ἡ Ἀστυνοµία µὲ
ἐντολὴ τοῦ εἰσαγγελέα
κ. Σκιαδαρέση, συνέλαβε
γιά 6 ὧρες τόν ἰµάµη
Μπεκήρ Χασάν, πρόεδρο
τῆς ∆ιαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς Βακουφίων, ἐπέβαλε πρόστιµο
5.000 εὐρώ καί µαζί µέ τήν ἄδεια ἐπισκευῆς ἀναµένεται καί ἡ
...δικάσιµος. Τέτοια τήρηση τῆς νοµιµότητας! Σκέτη Ἑλβετία!
Ἀριστερά βλέπετε τόν νεόκτιστο µιναρέ στό τζαµί τῆς Ἰτέας.
Ἀνεγέρθηκε πρόπερσι χωρίς καµµία ἄδεια, µέ πρωτοβουλία τοῦ
ψευδοµουφτῆ Ἰµπράµ Σερήφ, ὅπως ἔγινε καί τόσες ἄλλες φορές ἔκτοτε (στόν Πετρόλοφο
µέ ρουσφέτι τοῦ δήµαρχου Ὀρφέα Πουλιλιοῦ, στά Πετρωτά, κτλ). ∆ηλαδή οἱ Τοῦρκοι πού
εὑρισκόµενοι ἐκτός νόµου κάνουν ὅ,τι ἀνθελληνικό γουστάρουν, καταγγέλουν στίς ἑλληνικές
Ἀρχές τούς φιλέλληνες µουσουλµάνους! Εἰσαγγελέας γι’ αὐτούς; Πλάκα κάνετε;

Νοµαρχία Ἕβρου γιά τόν νεοπροσφυγικό κόσµο
ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΡΘΡΩΣΟΥΝ!
Προσέξτε στό παρακάτω δελτίο Τύπου
τοῦ («πράσινου») συνδυασµοῦ «Κοινωνική
Συµµαχία» τίς προτάσεις τοῦ ἐπί 4 συναπτά
ἔτη νοµάρχη Ἕβρου Ν. Ζαµπουνίδη γιά τούς
«Παλιννοστοῦντες» τοῦ νοµοῦ Ἕβρου. Εἴπαµε νά
τίς ἀφήσουµε ἀσχολίαστες ἀλλά δέν ἀντέξαµε
στόν πειρασµό κι ἐνδώσαµε ἐντός παρενθέσεων:
1.
Καταγραφή
σπουδῶν,
δεξιοτήτων
γιὰ
ἐπαγγελµατική ἀποκατάσταση.
(Προσέξτε ὅτι αὐτή ἡ... καταγραφή δυναµικοῦ δέν
ἀφορᾶ τό... 1990 ἀλλά τό 2007 καί µετά! Ἀκόµα γιά
τά αὐτονόητα τῶν αὐτονοήτων, πού δέν ἔγιναν
τότε πού ἔπρεπε, συζητᾶνε οἱ ἄχρηστοι!)
2. Μελέτη καὶ ἐκπόνηση ἀντίστοιχου προ-γράµµατος
γιὰ τοὺς µικροπωλητές στὶς λαϊκές
(Νά σχολιάσουµε τήν καθήλωση τέτοιου ἀνθρώπινου δυναµικοῦ στά παζάρια; Περιττεύει...)
3. Πρόγραµµα Ἀνάπτυξης Τουριστικῆς καὶ
ἐπιχειρηµατικῆς συνεργασίας µὲ τὴ Ρωσία
(Τό γνωστό κόλληµα καί ρεζιλίκι τοῦ νοµάρχη
µέ τούς Ρώσους τουρίστες. Πάλι καλά πού δέν
ἀναφέρεται σέ - τετραψήφιους - ἀριθµούς)
4. Ἵδρυση συνδέσµου Ἑλληνορωσικῆς Φιλίας,
µὲ στόχο τὴν ἀδελφοποίηση καὶ συνεργασία
Παλιννοστούντων Ἕβρου µὲ µεγάλα Σωµατεῖα
Ποντίων στὴ Μόσχα
(Νἄχαµε νά λέγαµε...)
5. Συνεργασία µὲ Δ.Π.Θ. καὶ Ὑπ. Παιδείας
γιὰ τὴν καθιέρωση τῆς Ρωσικῆς γλώσσας
(Ποιάν «καθιέρωση» ρέ σύντροφοι; Ἀντί νά
παπαρολογεῖτε ζητεῖστε αὐτό πού ζητήσαµε κι
ἐµεῖς πρίν 3 χρόνια, τήν προαιρετική σχολική
διδασκαλία τῶν ρωσικῶν, ὅπως συνέβη φέτος µέ
τά τούρκικα)
6. Συνεργασία µὲ τὴν Περιφέρεια ΑΜ-Θ καὶ
ἀνάπτυξη προγράµµατος γιὰ τὴ λύση προβληµάτων
ὅπως στέγαση – ἀποκατάσταση

(Αὐτή ἡ πρόταση πρέπει νά διεκδικεῖ βραβεῖο
πρωτοτυπίας. Μά ποῦ τή σκέφτηκαν οἱ ἄτιµοι!)
7. Καταγραφή προβληµάτων στοὺς οἰκισµούς ὅλου
τοῦ Νοµοῦ καὶ δροµολόγηση λύσεων ἀπό Δῆµο καὶ
Περιφέρεια
(Πρόταση ἐφάµιλλη τῆς προηγούµενης)
8. Ἐξεύρεση οἰκοπέδου γιὰ κατασκευή µόνιµης
ἑστίας τῆς Ἕνωσης Παλιννοστούντων Ἕβρου
(Σᾶς µυρίζει ρουσφέτι; Κάτι σάν µαντρί γιά τά
σκόρπια τά ψηφαλάκια; Κι ἐµᾶς!)
9. Συνεργασία µὲ τὴν Κοινωνική Πρόνοια γιὰ τὴ
διαµόρφωση προγράµµατος ἀναξιοπαθούντων
οἰκογενειῶν
(Ἐδῶ πέρα ἀπό µιά κοινωνική εὐαισθησία σκέτο
σοσιαλισµό, εἶναι εὐδιάκριτη καί µία διάθεση
γραµµατικῆς καινοτοµίας τύπου Μπόστ: ἡ
ἀναξιοπαθών οἰκογένεια, π.χ.)
10. Διατήρηση µνηµείων, νεκροταφείων Ποντίων
µέσῳ πόρων ἀπό τὴν Περιφέρεια ΑΜ-Θ καὶ Ὑπ.
Ἐξωτερικῶν
(Ναί, σωστό, αὐτό πού δέν κατάλαβα ὅµως
εἶναι ὁ προτεινόµενος ρόλος τῆς νοµαρχίας στό
συγκεκριµένο ἔργο. Μήπως ἔχοντας λύσει ὅλα
τά ἐδῶ προβλήµατα, καί µέ τά χρήµατα καί
τό δυναµικό πού τῆς περισσεύει, σκοπεύει νά
ἐπεκταθεῖ καί ὥς τήν... Ἄλµα Ἄτα;)
11. Προσπάθεια ἠθικῆς ἀναβάθµισης τῆς κοινωνικῆς
ὁµάδας τῶν Παλιννοστούντων, προβολή ἱστορίας,
παραδόσεων κ.τ.λ. µέσω τοπικῶν τηλεοπτικῶν
ἐκποµπῶν
(Δέν ξέρω τί λένε οἱ ἴδιοι οἱ νεοπρόσφυγες γιά τήν
ἠθική ἀναβάθµιση πού τούς σχεδιάζει ὁ νοµάρχης
Ἕβρου. Ἐγώ πάντως προσδοκῶ τήν πνευµατική
τους ἀναβάθµιση µέχρι τοῦ σηµείου πού νά
παίρνουν µέ τίς λεµονόκουπες τούς ἀχρείους οἱ
ὁποῖοι σπεκουλάρουν µέ τόν πιό ἄθλια πρόχειρο
τρόπο γιά τήν ψῆφο τους).

ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ - Τα τριάντα φιλιά του ήλιου
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΑΝΙΔΗ,
Θερμοπυλών καί Πλάτωνος 11, 67100 Ξάνθη
τηλ. & τ/o: 25410 27544, info@spanidis.gr www.spanidis.gr

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 27-9-2006

5

Συνέδριο γιά φούλ ἐ πίθε ση!
Μεταξὺ 15 καὶ 17 Σεπτεµβρίου
διεξήχθη στὸ πολυτελές ξενοδοχεῖο
Crown Plaza τῆς Κωνσταντινούπολης τὸ
5ο διεθνὲς συνέδριο Τούρκων Δ. Θράκης.
Μέ δεδοµένο πώς κοστολογεῖται 230
εὐρὼ ἡ διανυκτέρευση στὸ ξενοδοχεῖο,
φανταστεῖτε τί κόστισε τὸ συνέδριο.
Ἦταν ὅλοι ἐκεῖ. Ὅλοι ὅσοι γιὰ τὸν
ἕνα ἢ τὸν ἄλλο λόγο, σὲ µεγαλύτερο ἢ
µικρότερο βαθµὸ ἔχουν ἐξαρτήσει τὰ
ἀτοµικὰ τους συµφέροντα µὲ αὐτὰ τῆς
Τουρκίας. Ὁ ἐκλεγµένος ἀπὸ τὴν Τουρκία
ψευδοµουφτὴς Κοµοτηνῆς, νῦν καὶ τ.
βουλευτὲς, ὁ Πρόξενος, δηµοσιογράφοι
- φερέφωνα τῆς Τουρκίας, πρόεδροι
παράνοµων συλλόγων, µέλη συλλόγων
ποὺ χρηµατοδοτοῦνται ἀπὸ τὴν Τουρκία.,
ἰµάµηδες ποὺ πληρώνονται ἀπὸ τὴν
Τουρκία κ.ἄ. Ἡ εἴσοδος ἐπιτρεπόταν
µόνον σὲ ὅσους εἶχαν πρόσκληση!
Κάλυψη ζωντανὴ παρεῖχε τὸ TRT
International καὶ τὶς τρεῖς µέρες, ἐκτὸς ἀπὸ
τὶς συνεδρίες τῶν ἐπιµέρους ἐπιτροπῶν,
ὅπου οἱ συνεδριάσεις ἦταν κλειστές. Ἡ
πλέον σηµαντικὴ παρουσία στὸ συνέδριο
ἦταν φυσικὰ αὐτὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ
Ἐρντογάν. Ἦταν ἡ πρώτη φορὰ ποὺ
ἐρχόταν Τοῦρκος πρωθυπουργὸς σὲ τέτοιο
συνέδριο καὶ αὐτὸ ἀπὸ µόνο του ἔχει µία
βαρύτητα. Μὲ τὴν ἔναρξη κρατήθηκε
ἑνὸς λεπτοῦ σιγὴ πρὸς τιµὴν τοῦ Κεµάλ,
τῶν συναγωνιστῶν του, τοῦ Ἀχµὲτ Σαδὶκ
καὶ τοῦ προσφάτως θανόντος Μεχµέτ
Ἐµίν Ἀγκά. Ἀκολούθησε ὁ τουρκικός
ἐθνικὸς ὕµνος ποὺ τόν ἔψαλαν ὅλοι
ὅσοι φαίνονταν στὴν κάµερα. Πρὶν
ἀπὸ τοὺς χαιρετισµοὺς τῶν ἐπισήµων
παίχτηκε βίντεο µὲ «τὰ βάσανα καὶ
τοὺς καηµοὺς τῶν Τούρκων τῆς Δυτικῆς
Θράκης». Δίπλα στὸν Ἐρντογάν καθόταν
ὁ γ.γ. τῶν Συµβουλευτικῶν Ἐπιτροπῶν
Ἐρὸλ Κασίφογλου καὶ ἀριστερὰ του ὁ
ψευτοµουφτής Κοµοτηνῆς Ἰµπράµ Σερήφ.
Παρόντες ἐπίσης ἦταν ὁ Διευθυντὴς
Ἀσφάλειας Κων/λης, ὁ παρακρατικός
ἱµάντας Μοµτάζ Σοϋσάλ, ὁ νοµάρχης τῆς
Πόλης, ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ CHP, κ.ἄ.
Τὸ ἐντυπωσιακὸ σηµεῖο τῆς
ὁµιλίας τοῦ Ἐρντογάν, πέρα ἀπό τήν
ἔκκλησή του γιά µαζική ὑπερψήφιση τῶν
Τούρκων ὑποψηφίων στίς ἐπερχόµενες
ἐκλογές καί τή σύγκριση τῶν ἑκατέρωθεν
βακουφίων (ὅταν τά ἁρπαγµένα δικά
µας στήν Πόλη εἶχαν ἑκατοντάδες φορές
µεγαλύτερη ἀξία ἀπό τά µουσουλµανικά
σέ Ξάνθη καί Κοµοτηνή), ἦταν ὅταν εἶπε
πὼς «ἡ Ἑλλάδα εἶναι ὑποχρεωµένη νὰ
λύσει αὐτὰ τὰ προβλήµατα. Θὰ τὰ λύσει

Μουτζαχεντίν
κατά Καραγκιόζη
Στόν δηµοκρατικό Ἐχῖνο - ἐδῶ τελειώνει
τό ἀνέκδοτο - πρίν τό τέλος τῆς προηγούµενης σχολικῆς χρονιᾶς, βρέθηκα γιά µία
παράσταση Καραγκιόζη. Ὅπως παίζω σέ
ὅλα τά σχολεῖα τῆς Ἑλλάδος, µετά ἀπό
ἄδεια τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ἄδεια
πού τήν πῆρα µετά ἀπό παράσταση στήν
Ἀθήνα ἐνώπιον ἐπιτροπῆς ἀπό πανεπιστη
µιακούς, θεατράνθρωπους, εἰδικούς στό
παιδαγωγικό θέατρο, κτλ. Εἴµαστε λοιπόν
30 θίασοι πού ἔχουµε τό δικαίωµα νά
µπαίνουµε στά σχολεῖα τῆς χώρας, ἀρκεῖ
νά τό δεχθεῖ ὁ σύλλογος διδασκόντων.
Ὁ σύλλογος δασκάλων τοῦ Ἐχίνου,
λοιπόν, µετά ἀπό πρότασή µου, µέ
κάλεσε νά παίξω. Ἄνοιξαν οἱ πόρτες τοῦ
σχολείου, ἔστησα τόν µπερντέ, ἀλλά ἔλα
ντέ! Οἱ µαντῆλες τῆς µισαλλοδοξίας, οἱ
ἔχιδνες τοῦ Ἐχίνου, καιροφυλακτοῦσαν.
Εἰσέβαλαν στό δηµοτικό σχολεῖο καί χωρίς
νά λάβουν κἄν ὑπ’ ὄψη τήν ἀπόφαση
τῶν δασκάλων, µέ οὐτσεκά διάταξη
ἀνάγκασαν τόν καραγκιοζοπαίχτη νά
µήν ἀρχίσει τήν παράσταση. Τά παιδιά
δυσαρεστηθήκανε πού δέν θά βλέπανε
Καραγκιόζη καί µέ πολύ φιλότιµο
µᾶς κουβάλησαν τά πράγµατα µέχρι
τό αὐτοκίνητο. Ἐκεῖνο πού πρέπει
νά σηµειωθεῖ εἶναι ὅτι τό δηµοτικό

πιστεύω. Ἂν δὲν τὰ λύσει τότε ἡ Τουρκία θὰ
κινηθεῖ στὰ πλαίσια τῆς ἀµοιβαιότητας»!
(µακάρι νὰ τὸ κάνει µήπως καὶ κάνουµε
καὶ ἐµεῖς τίποτε ἀνάλογο ἐπιτέλους
µὲ κάποιους πράκτορες). Ἀξίζει νὰ
ἀναφερθεῖ πὼς ὅταν ἔκανε λόγο γιὰ
ἀµοιβαιότητα χειροκροτήθηκε θερµὰ
ἀπό τούς …συµπατριῶτες µας. Μάλιστα
ὁ Ἐρντογάν τὰ λέει αὐτὰ ὅταν ὑποτίθεται
πὼς ἐπιθυµεῖ τὴν συνέχιση τῆς στήριξης
τῆς Ἑλλάδας γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ πορεία
τῆς χώρας του. Ἀλλὰ ἔτσι εἶναι, ὅταν σὲ
ἔχουν δεδοµένο σοῦ φέρονται ἀνάλογα...
Ἀξίζει µία ἀναφορὰ στὰ σηµαντικότερα συµπεράσµατα - προτάσεις στὰ
ὁποῖα κατέληξαν οἱ διάφορες ἐπιτροπὲς:
Ἐπιτροπὴ Τύπου καὶ διεθνῶν Σχέσεων
-Ἡ ἱστοσελίδα τοῦ συνεδρίου νὰ
ἐµπλουτιστεῖ καὶ µὲ ἄλλες γλῶσσες
πέραν τῶν ἀγγλικῶν, τουρκικῶν καὶ
ἑλληνικῶν καὶ νὰ ἐνηµερώνεται συχνά.
Νὰ καταρτιστοῦν στελέχη πολύγλωσσα,
γνῶστες καὶ τῆς ἑλληνικῆς µὲ σκοπὸ
τὴν ἐντονότερη δραστηριότητά τους
σὰν λόµπι. Νὰ γίνουν προεργασίες
γιὰ τὴν δηµιουργία ἑνὸς πρακτορείου
εἰδήσεων καὶ µιᾶς ἡµερήσιας ἐφηµερίδας
στὴν Θράκη. Νὰ συσταθεῖ ἐπιτροπὴ ἡ
ὁποία θὰ ἐνηµερώνει τακτικὰ τὶς ξένες
διπλωµατικὲς ἀποστολὲς σὲ Ἑλλάδα καὶ
Τουρκία σχετικὰ µὲ τὰ προβλήµατα τῶν
Τούρκων τῆς Θράκης. Νὰ αὐξηθοῦνε τὰ
ἔντυπα τοῦ µειονοτικοῦ Τύπου πρὸς τοὺς
Τούρκους ὁµοεθνεῖς τοῦ Ἕβρου.
Ἐπιτροπὴ Βακουφίων - Θρησκευµάτων
Νὰ γίνουν ἐκλογὲς µουφτήδων παράλληλα µὲ τὶς ἐκλογὲς τῆς αὐτοδιοίκησης.
Οἱ ὑποψηφιότητες τῶν µουφτήδων νὰ
κρίνονται ἀπὸ τὴν Συµβουλευτικὴ Ἐπιτροπή. Τὸν ἀρχιεπίσκοπο στὴν Κων/λη ὁ
νοµάρχης τὸν ἐκλέγει; Ἂν ἡ Ἑλλάδα δὲν
ἐπιτρέψει τὴν ἐκλογὴ τῶν µουφτήδων τότε
θὰ πρέπει νὰ ἐπανεξεταστεῖ ἡ ἐλεύθερη
ἐκλογὴ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κων/λεως
(Σ.Σ.: ἐννοοῦν φυσικά τόν Οἰκουµενικό
Πατριάρχη). Νὰ κλείσει ἡ Ε.Π.Α.Θ. καὶ νὰ
ἱδρυθεῖ σχολὴ γιὰ ἰµάµηδες ἡ ὁποία θὰ
ὑπάγεται στὴν ἀρχιµουφτεία Κοµοτηνῆς.
Νὰ καταγραφοῦν ὅλα τὰ τουρκικὰ
µνηµεῖα, πρῶτα στὴν Θράκη καὶ ἔπειτα
πανελλαδικά.
Ἐπιτροπὴ παιδείας καὶ πολιτισµοῦ
Ἀνάπτυξη τοῦ τουρκικοῦ πολιτισµοῦ
καὶ ἀναβάθµιση τῆς ποιότητας τῆς
ἐκπαίδευσης στὴν κατεύθυνση τῶν
ἐθνικῶν συµφερόντων, τῆς ὁµοψυχίας καὶ
τῆς ἰσχύος. Νὰ ἀναπτυχθεῖ συνεργασία
καὶ ἀδελφοποιήσεις ἀνάµεσα σὲ σχολικὲς
σχολεῖο
εἶναι
ὑπερσύγχρονο
καί ἄρτια ἐξοπλισµένο,
ὅσο
κανένα
ἄλλο
ὁπουδήποτε.
Παρόλα
αὐτά
δίνει τήν ἐντύπωση πώς δέν
βρίσκεται στήν
Ἑλλάδα
ἀλλά
στή
Σαουδική
Ἀραβία.
Πῶς ἐπιτρέπει
Ὁ Καραγκιόζης
τό
Ὑπουργεῖο
Ποµακότουρκος
Παιδείας
νά
πηγαίνουν
τό
πρωί µόνο τά 70 περίπου κοριτσάκια,
ὅλα µέ µαντήλα, σάν τά Ἀραβικά
Κακοµοιράτα, καί µόνο µετά τίς 3 τά
(ἄλλα τόσα) ἀγοράκια, σέ ἕνα σχολεῖο πού
ἔχει δυνατότητα στέγασης 400 περίπου
παιδιῶν;! Μιλᾶµε γιά εὐνουχιστική
κατάσταση ἄκρως ἐπικίνδυνη γιά
τήν δηµοκρατική µας ὑγεία. Κάποιοι
θέλουν νά διατηρήσουν µιά κατάσταση
µουτζαχεντίν,
οὐτσεκάδικου
τύπου,
βοηθάει καί ἡ µορφολογία τοῦ ἐδάφους.
Ὅµως δέν ἔχει ὅλη ἡ κοινωνία αὐτό τό
πρόσωπο. Αὐτό τό πρόσωπο θέλουν νά
δείχνουν τά τριάντα κοπρόσκυλα πού
θέλουν νά διατηρήσουν τή σφηκοφωλιά.
Στό διπλανό Γυµνάσιο παρατηρεῖς τά
παιδιά (ὅλα σχεδόν ἀπό χωριά ἐκτός τοῦ

µονάδες τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Τουρκίας.
Νὰ ἐπεκταθοῦν τὰ νηπιαγωγεῖα καὶ οἱ
παιδικοὶ σταθµοὶ µὲ σκοπὸ τὴν ἀνάπτυξη
τοῦ τουρκικοῦ πολιτισµοῦ. Νὰ αὐξηθεῖ ἡ
ποσόστωση γιὰ τὴν εἴσοδο µειονοτικῶν
ἀποφοίτων σὲ τουρκικὰ πανεπιστήµια.
Νὰ ἀξιολογηθεῖ ἡ τουρκικὴ παιδεία στὴν
Δ. Θράκη ἀπὸ µία µικτὴ ἐπιτροπὴ τῶν
ὑπουργείων Παιδείας τῶν δυὸ χωρῶν. Ἡ
εἰσαγωγὴ τῆς τουρκικῆς ὡς κατ΄ἐπιλογὴν
µάθηµα ἀποτελεῖ µία βυζαντινὴ ἴντριγκα
µὲ στόχο τὸν σφετερισµὸ τοῦ δικαιώµατος
τῆς µειονότητας γιὰ τουρκικὴ παιδεία. Τὰ
κέντρα ὑπολογιστῶν ποὺ λειτουργεῖ ὁ
Σύλλογος Ἐπιστηµόνων νὰ ἐπεκταθοῦν
στὴν Ξάνθη, στὸν Ἐχῖνο, στὶς Σάπες, στὴ
Φιλλύρα καὶ στὰ Ἀρριανά. Νὰ δηµιουργηθοῦν Κέντρα Τουρκικοῦ Πολιτισµοῦ
στὴν Κοµοτηνή, στὴν Ξάνθη καὶ στὴν
Ἀλεξανδρούπολη.
Σηµειώνουµε καί τά λεχθέντα
ἀπό τόν ἔχοντα τὸ γενικὸ πρόσταγµα Ἐρὸλ
Κασίφογλου. Ξεχείλιζε ἀπό δηµοκρατικότητα ὅταν ζητοῦσε «οἱ ἐκλογὲς γιὰ
τοὺς µουφτῆδες νὰ γίνονται παρουσίᾳ
δηµοσιογράφων ἀπὸ Ἑλλάδα καὶ Τουρκία
καθὼς καὶ ἀνεξάρτητων παρατηρητῶν
ἀπὸ τὸν ΟΗΕ, τὴν Ἰσλαµικὴ Διάσκεψη
καὶ τὸν ΟΑΣΕ»! Πῶς ὅµως δέχεται τήν
διαφορετικότητα ἐντός τῆς µειονότητας;
Λέγοντας πώς «Ἄτοµα καὶ σύλλογοι µὲ
τὴν στήριξη τοῦ παρακράτους χωρίζουν
τὴν µειονότητα σὲ Ποµάκους, Τσιγγάνους
καὶ Τούρκους»!!!
Αὐτά …µόνο εἶναι τὰ αἰτήµατα
τῶν «Τούρκων τῆς Δυτικῆς Θράκης»,
ὅπως ἐκφράστηκαν στὸ προχθεσινό
συνέδριο. Ἀναρωτιέµαι λοιπὸν, ὅταν αὐτοὶ
ἔχοντας ὡς στρατηγεῖο τὸ Προξενεῖο,
δηλώνουν ὅτι ἐπιθυµοῦν νὰ κάνουν
αὐτὰ ποὺ ἀνέφεραν µέσα στὴν πατρίδα
µας, ποιὰ εἶναι ἡ ἀντίρροπη ἑλληνικὴ
δύναµη; Ὅταν ἡ Τουρκία λειτουργεῖ µὲ
πράκτορες (ὑπὸ ὁποιαδήποτε κάλυψη),
διορίζει ψευτοµουφτῆδες, προβάλλει
ὑποψηφίους, ἐπιβάλλει τὸ θέληµά της,
ἐκφοβίζει µειονοτικούς, ποιὰ εἶναι ἡ
ἀντίδραση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους; Πῶς
ἀνέχονται τοὺς πράκτορες νὰ ἁλωνίζουν
καὶ νὰ µᾶς δίνουν κι ἀπὸ πάνω µαθήµατα
ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων; Κι ὅµως,
ὄχι µόνο τοὺς ἀνέχονται ἀλλὰ χάριν
ἐκλογικῶν ὠφεληµάτων προσδοκοῦν
- ἐνίοτε παρακαλοῦν γιὰ µία συνάντηση
ἢ φωτογραφία µαζί τους. Μὲ τὸν
πρόξενο, µὲ τὸν ψευδοµουφτή, µὲ τὴν
ἀρχιπρακτόρισσα κ.ἄ.
Ὁ καθένας ἀπὸ τοὺς προαναφερθέντες µειονοτικοὺς καὶ µή, κάνει τὴ
«δουλειά» του. Ἐµεῖς τί κάνουµε;
Μ.Κ.
Ἐχίνου) νά ἀνεβαίνουν µιλώντας τήν
ἀπαγορευµένη ποµάκικη γλῶσσα, δυό
τρεῖς πιτσιρικάδες φορώντας σκουλαρίκι,
κοπελίτσες µέ µεσοῦλες ἔξω... Ἄρα
στόν Ἐχῖνο κάποιοι κατάφεραν νά
πετάξουν ἕνα σκαιῶδες προπέτασµα µά
ἡ κατάσταση δέν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι. Οἱ
ἴδιες οἱ γυναῖκες τους καί οἱ κοπέλες τους
θά τούς µαγειρέψουν µέ τά σπανάκια
- ἔρχεται!
Ὁ σύγχρονος κόσµος ὑποφέρει ἀπό δύο
µανιχαϊσµούς: Ὅποιος δέν εἶναι µέ τόν
Μπούς εἶναι διάολος, ὅποιος δέν εἶναι µέ
τόν Λάντεν εἶναι ἄπιστος. Ἄς πᾶνε στό
διάολο καί οἱ δυό! Τό ὑπογράφω ὅλο, ἀπό
τήν ἀρχή µέχρι τό τέλος!
Γ. Βουλτσίδης

Σηµείωση «Α»:
Πρίν µερικές ἡµέρες, µέ τή νέα σχολική
χρονιά, ἀνανεώθηκαν οἱ σχολικές ἐφορεῖες
σέ πολλά σχολεῖα. Μεταξύ τῶν γονέων πού
ἄλλαξαν, καθώς τά παιδιά τους ἔπαψαν
πιά νά φοιτοῦν στό δηµοτικό, ἦταν καί ὁ
Ἐχινιώτης Ἰλτέρ Μέτσο, θεολόγος µέ µισθό
ἀπό τήν Τουρκία, ὁ ὁποῖος κατήγγειλε τήν
ἀντικατάστασή του στόν µειονοτικό Τῦπο
κοµπορρηµονώντας γιά τήν περσινή του
συµµετοχή στήν ἐτσιθελική µαταίωση τῆς
παράστασης τοῦ Καραγκιόζη στό σχολεῖο!
Ἦταν ἡ µόνη περίπτωση πού µαταιώθηκε
παράσταση σέ ὅλα τά Ποµακοχώρια τῆς
Ξάνθης. Τό ἴδιο ἄτοµο εἶχε καλέσει στό
σχολεῖο µέ τήν εὐκαιρία τῆς «γιορτῆς τῆς
µητέρας» τόν ...Τοῦρκο Πρόξενο!

«Δέν µποροῦµε
νά ἀµφισβητοῦµε
τήν ἐθνική ταυτότητα
τῆς µειονότητας»

Μέ τούτη τήν βαθυστόχαστη, ἀνδροπρεπή
καί ἐθνικά ὑπερήφανη δήλωση τοῦ
ὑποψηφίου (µέ τόν Συνασπισµό) δηµάρχου
Κοµοτηνῆς, ἐπιγράφει ἡ πρωκσενοφυλλάδα
(Γκιουντέµ, 15-9-06) τῆς Θράκης τήν
συνέντευξή της µὲ τὸν Δάµωνα Δαµιανό.
Δέν θά ἀσχοληθοῦµε µέ τίς λεπτοµέρειες τῶν
ὅσων ἀναφέρει, ἔχουµε πολύ σοβαρότερες
ἀσχολίες. Ἐπειδή ὅµως µερικά πράγµατα
πού λέγονται, ἔστω καί ἀπό ὑποψήφιους τοῦ
συγκεκριµένου βεληνεκοῦς, καί βαρύνουν
καί δηµιουργοῦν συνολικά κλῖµα, ἁπλῶς τό
ἐπισηµαίνουµε: Ὑποψήφιος δήµαρχος τῆς
Κοµοτηνῆς «δέχεται τήν ἐθνική ταυτότητα
τῆς µειονότητας ἀσυζητητί». Καί ποιά
εἶναι αὐτή; Μά προφανῶς ἡ µόνη πού
προβάλλεται, ἡ τουρκική, κι ἄς ντρέπεται
νά πεῖ τή λέξη ὁ ἀνθυποψήφιος, µήν τυχόν
καί θιχτεῖ κανένας ὑπνώτων Ἕλληνας.
Νά τόν χαίρεται ὁ νέος πολιτικός χῶρος πού
τόν φιλοξενεῖ, καί σ’ ἀνώτερα - τήν ἑπόµενη
φορά νά κατεβάσει γιά δήµαρχο κανέναν
γραµµατέα τοῦ Προξενείου, π.χ...

«Προσόν» ὁ ἀνθελληνισµός;

Ὁ Ριτβάν Μολλά Ἰσά, πού σπούδασε ἀρχιτέκτονας στήν Τραπεζούντα, εἶναι ὑποψήφιος µέ τή
Νέα Πορεία τοῦ Τάσου Βαβατσικλῆ γιά τόν
∆ῆµο Κοµοτηνῆς. Καθώς ὑπῆρξε γραµµατέας
τοῦ Συλλόγου Ἐπιστηµόνων Μειονότητας
(παραιτήθηκε ἀφοῦ ἀνακοίνωσε τήν ὑποψηφιότητά του) καί κάποια στιγµή καὶ πρόεδρος τοῦ
Συλλόγου Γονέων καὶ Κηδεµόνων τοῦ µειονοτικοῦ σχολείου «Μάστανλη», τό ὄνοµά του εἶχε
συνδεθεῖ µέ προξενικά θελήµατα καί µᾶλλον
φανατικές τουρκοπρέπειες. Ἔτσι λοιπόν, κι ἐπειδή
ἴσως νά κάνουµε καί λάθος, θά θέλαµε νά µάθουµε
περισσότερα γιά τά «ἐπαινετά δηµοκρατικά
φρονήµατά» του πού ἀναφέρει τό βιογραφικό του
στήν ἱστοσελίδα τῆς παράταξης. Καὶ πάντως ἡ
φράση γιά «πλούσια συµµετοχὴ στὴν ὑπεράσπιση
τῶν Μειονοτικῶν δικαιωµάτων» πού ἀπαντᾶται
στό ἴδιο βιογραφικό δείχνει µᾶλλον εὐφηµισµός:
Ποιά Μειονοτικά (µέ ...κεφαλαῖο Μ!) δικαιώµατα
ὑπερασπίστηκε µωρέ καί µέ ποιές συγκεκριµένες
ἐνέργειες; Πλάκα µᾶς κάνετε, «σύντροφοι»;
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Οι Καραθεοδωρήδες ως
εθνικός θησαυρός
Ν. Λυγερός
Το θέµα του Καραθεοδωρή δεν είναι τόσο απλό όσο
φαίνεται. Όταν µελετάµε το έργο του Κωνσταντίνου
Καραθεοδωρή, δεν κατανοούµε αµέσως το βάθος
του, αλλά βλέπουµε την αξία του. Αυτή είναι τόσο
προφανής που δεν υπάρχει επιστήµονας να την
αµφισβητήσει. Όπως και στη µουσική που δεν
µπορούµε ν’ αµφισβητήσουµε την αξία του Mozart.
Όµως το θέµα του Καραθεοδωρή, αν θέλουµε να
διατηρήσουµε την αναλογία στη µουσική, µοιάζει
περισσότερο µε τον Bach ή µε τον Strauss παρά µε τον
Mozart. Διότι δεν υπάρχει µόνο ένας Καραθεοδωρής
που να είναι αξιόλογος. Σίγουρα, στον µαθηµατικό
τοµέα, ξεχωρίζει ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή. Όµως
η γνώση δεν αποτελείται αποκλειστικά από αυτόν
τον τοµέα. Και όταν την κοιτάζουµε σ’ ένα ευρύτερο
πλαίσιο, δεν µπορούµε να µην αντιληφθούµε το έργο
άλλων Καραθεοδωρήδων όπως π.χ. ο Αλέξανδρος και
ο Στέφανος. Η εµβέλεια του γένους Καραθεοδωρή
φαίνεται τόσο µεγάλη που θα χρειαστούν δεκάδες
ερευνητές για να µελετήσουν το βάθος της προσφοράς
τους στη γνώση, αλλά και στον ελληνισµό. Το θέµα δεν
είναι γενικό όπως φαίνεται. Υπάρχουν χειροπιαστά
σηµεία που είναι σηµεία αναφοράς για το έργο τους.
Μόνο και µόνο για τον Αλέξανδρο Καραθεοδωρή
τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά: η Συνθήκη του
Βερολίνου, η Ηγεµονία της Σάµου, η Διοίκηση της
Κρήτης, οι Ανατολικές µελέτες είναι µερικά από αυτά
τα χαρακτηριστικά στοιχεία. Το καθένα είναι µία
συµβολή και για τη γνώση και για τον ελληνισµό. Κατά
συνέπεια, οι Καραθεοδωρήδες ως εθνικός θησαυρός
είναι µια πρόκληση για την Ελλάδα και ειδικά για τη
Θράκη, η οποία πρέπει να λειτουργήσει ως κεντρικός
κόµβος για τα Βαλκάνια. Οι Καραθεοδωρήδες δεν
είχαν µια ελλαδοκεντρική προσέγγιση. Ο κόσµος τους
ήταν µόνο και µόνο ο ελληνισµός. Και τα Βαλκάνια
δεν είχαν τις τεχνητές διαχωριστικές γραµµές των
γραφειοκρατών. Με άλλα λόγια, η ύπαρξή τους και
το έργο τους µας δείχνουν νοητικά σχήµατα που
πρέπει ν’ ακολουθήσουµε, αν θέλουµε πραγµατικά να
αναδείξουµε τη Θράκη µας. Το θέµα του Καραθεοδωρή
δεν µπορεί να είναι τοπικό, ούτε κοµµατικό κι ούτε
πολιτικό. Ένας εθνικός θησαυρός δεν αντέχει αυτές
τις µικρότητες. Χρόνια οι Καραθεοδωρήδες πάλευαν
για την Ελλάδα και τον ελληνισµό δίχως να έχουν την
ανάλογη αναγνώριση. Τώρα επιτέλους, η ανάδειξή
τους έχει αρχίσει. Δεν πρέπει, όµως, να σταµατήσει
επειδή υπάρχουν τοπικιστικά αντανακλαστικά. Το
Μουσείο Καραθεοδωρή είναι πλέον έτοιµο ως κτήριο.
Και κάθε µέρα έρευνας το εφοδιάζει µε νέα στοιχεία.
Το όραµα γίνεται σιγά-σιγά µια πραγµατικότητα και
το αντιλαµβάνεται πλέον όλη η Θράκη. Και το έργο
υλοποιεί ιδέες που είχαν οι ίδιοι οι Καραθεοδωρήδες.

Ἡ ἐπιστημονικὴ Κοινότητα
τῆς Θράκης στὴν 71η ΔΕΘ
Στὸ περίπτερο τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ἔρευνας καὶ
Τεχνολογίας τοῦ Ὑπουργείου Ἀνάπτυξης φιλοξενήθηκαν
τὸ διάστημα 8-17/9/06, στὰ πλαίσια τῆς 71ης Διεθνοῦς
Ἔκθεσης Θεσαλονίκης μαζὶ μὲ ἄλλους ἐρευνητικοὺς καὶ
ἀκαδημαϊκοὺς φορεῖς, τὸ Ἐρευνητικὸ Ἰνστιτοῦτο ΙΠΕΤ/
ΑΘΗΝΑ καὶ τὸ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Ἡ προβολὴ τῶν δράσεων τοῦ ΙΠΕΤ μὲ προβολὴ
βίντεο, ἀναρτημένα posters, διανομὴ ἐντύπων καὶ CDs
μὲ ἐφαρμογὲς ποὺ ἀναπτύχθηκαν σὲ διάφορα ἔργα
συγκέντρωσε τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ κοινοῦ καὶ τῶν ἐπισήμων
ποὺ τὸ ἐπισκέφθηκαν. Ἡ προβολὴ τοῦ ἐρευνητικοῦ ἔργου
τοῦ ΙΠΕΤ ἀφοροῦσε στὶς τρισδιάστατες ἀπεικονίσεις, στὸ
ἐργαστήριο Ἀρχαιομετρίας, στὶς Μονάδες Πολιτισμικῆς
Τεχνολογίας καὶ Ἐκπαιδευτικῆς Τεχνολογίας. Τὸ περίπτερο
τοῦ Ἐρευνητικοῦ Κέντρου Ἀθήνα ποὺ περιλάμβανε καὶ
ἔκθεση προϊόντων καὶ δράσεων καὶ τῶν ἄλλων ἐρευνητικῶν
Ἰνστιτούτων του, ΙΕΛ καὶ ΙΝΒΙΣ, ἐπισκέφθηκαν μεταξὺ
ἄλλων στελέχη τῆς Κυβέρνησης, ἐκπαιδευτικοί καὶ
ἐρευνητές. Ἡ Ἐκπαιδευτικὴ Πύλη ΕΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
προβλήθηκε μὲ εὐμέγεθες poster καὶ τὴν προβολὴ βίντεο
μὲ τὸ κοινό, κυρίως ἐκπαιδευτικοί, νὰ ἐκφράζεται μὲ
κολακευτικὰ σχόλια γιὰ τὶς ὑπηρεσίες ποὺ προσφέρει στὸν
χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης καὶ τὴν εὐρεία ἀποδοχὴ ποὺ ἔχει
κατακτήσει στὸ σύντομο διάστημα τῆς λειτουργίας της. Ἡ
δράση προβολῆς στὴν 71η ΔΕΘ Θεσσαλονίκης, ὅπως καὶ
ἡ ἀντίστοιχη ποὺ προγραμματίσθηκε μὲ τὴν Ἑβδομάδα
Ἐπιστήμης καὶ Τεχνολογίας (Ζάππειο Μέγαρο, 28/6-5/7)
χρηματοδοτήθηκε ἀπὸ τὸ πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ τῆς ΓΓΕΤ.

Α ρ γ υ ρ ό κα σ τ ρ ο
Το ΙΕΚ Αργυροκάστρου «Πνοή Αγάπης»
αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της
Αλβανίας, η οποία μαζί με άλλες θέλουν να συμβάλλουν
στην επαγγελματική κατάρτιση των Αλβανών πολιτών.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του προκαθήμενου της
Εκκλησίας κ. Αναστασίου είναι σημαντική γιατί αφενός
πραγματοποιείται σε ένα χώρο με ιδιαίτερη πληθυσμιακή
σύνθεση λόγω της παρουσίας της ελληνικής μειονότητας και
αφετέρου γιατί αποτελεί ένα χώρο συνεύρεσης σπουδαστών
διαφορετικών θρησκειών και εθνικής προέλευσης, οι οποίοι
όλοι μαζί καταρτίζονται πάνω σε σύγχρονες ειδικότητες
(ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τουριστικές επιχειρήσεις, κ.ά.).
Ο κλάδος των τουριστικών επιχειρήσεων με την
καθοδήγηση του άξιου διευθυντή του ΙΕΚ Κωνσταντίνου
Δημητρόπουλου εξέδωσε ένα εξαιρετικής σημασίας
τουριστικό οδηγό για την πιο ιστορική πόλη της περιοχής.
Το Αργυρόκαστρο. Ο οδηγός εισάγει τον αναγνώστη στην
αρχαία ιστορία της Ηπείρου και στα μνημεία της περιοχής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΜΑΚΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ
ΤΟΝ ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΣΕΒΔΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (ΜΑΡΩ)

Βοηθός Βρεφονηπιοκόµου -Ἀθλήτρια τοῦ ΓΑΣ
Ὑποψήφια Νοµαρχιακή Σύµβουλος Ροδόπης
µέ τήν ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ καί
µέ νοµάρχη τόν Ἄρη Γιαννακίδη

Το Πολιτιστικό
Αναπτυξιακό
Κέντρο Θράκης
(ΠΑΚΕΘΡΑ),
στα πλαίσια της
συνεχιζόµενης
πολιτιστικής
του προσφοράς
οργανώνει
για
τέταρτη χρονιά
µ α θ ή µ α τ α
Ποµακικής
Γλώσσας
και
γνωριµίας
µε
τον
Ποµακικό
πολιτισµό.
Τα
µαθήµατα αυτά
απευθύνονται
σε όλους τους
πολίτες
που
ενδιαφέρονται
να γνωρίσουν τη
γλώσσα και τον
πολιτισµό των Ποµάκων της Θράκης.
Τα µαθήµατα της Ποµακικής Γλώσσας θα γίνονται
στο ΠΑΚΕΘΡΑ (Στάλιου 13, Παλιά Ξάνθη) µία φορά
(2 ώρες) την εβδοµάδα και θα διαρκέσουν επί ένα
επτάµηνο (Οκτώβριος-Μάιος). Με την ολοκλήρωση των
µαθηµάτων θα χορηγηθεί στους συµµετέχοντες βεβαίωση
παρακολούθησης. Εκτός από τα µαθήµατα γλώσσας,
θα διοργανώνονται αφιερώµατα σε επί µέρους θέµατα

Ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν Εὐριπίδης Στυλιανίδης
στό περίπτερο τοῦ ΙΠΕΤ/ΑΘΗΝΑ

Τὸ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο ἐκπροσωπήθηκε μὲ
δυὸ ἐργαστήρια τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς Ξάνθης:
τὸ Ἐργαστήριο Διαχείρισης καὶ Τεχνολογίας Ὑγρῶν
Ἀποβλήτων τοῦ Τμήματος Μηχανικῶν Περιβάλλοντος
(Καθηγητὴς Ἀλέξανδρος Ἀϊβαζίδης) καὶ τὸ Προδιδακτορικὸ
Πρόγραμμα Σπουδῶν στὰ Ἐφαρμοσμένα Μαθηματικὰ
(καθηγητὴς Βασίλειος Παπαδόπουλος) τοῦ Τμήματος
Πολιτικῶν Μηχανικῶν. Ἡ ὁμάδα τοῦ καθηγητῆ Βασίλη
Παπαδόπουλου παρουσίασε τὴν ἐρευνητικὴ ἐργασία
«Μοντελοποίηση συστημάτων Οἰκονομίας καὶ Διοίκησης
καὶ συστημάτων Μηχανικοῦ μὲ τὴ βοήθεια τῆς Ἀσαφοῦς
Λογικῆς» μὲ τά ἀντίστοιχα ὑπολογιστικά ἐργαλεῖα. Ἡ
ὁμάδα τοῦ Ἐργαστηρίου Διαχείρισης Ὑγρῶν Ἀποβλήτων
παρουσίασε μεθοδολογία καὶ τὸν ἀντίστοιχο μηχανισμὸ γιὰ
μία προηγμένη τεχνικὴ ἐπεξεργασίας ὑγρῶν ἀποβλήτων.

(αρχαίος τάφος στο Γεωργουτσάτι, ιερά μονή Ταξιαρχών
Δερβιτσάνης, Αγίας Τριάδας Πέπελης, κ.ά) σε οικισμούς με
ιδιαίτερη σημασία (Λάμποβο του μεγάλου ευεργέτη Ζάππα,
Σωτήρα, Βήρο, Δέλβινο και τη σχέση του με το Ισλάμ) για τον
«τεκέ» στο Ζάλι όπου και ένα σημαντικό κέντρο λατρείας των
Μπεκτασίδων της περιοχής, το κάστρο του Αργυροκάστρου
με την ιδιαίτερη ιστορική σημασία. Περιλαμβάνονται επίσης
ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις ξεναγών που ζουν στην περιοχή
αλλά και συνταγές τοπικών εδεσμάτων από την πλούσια
γαστρονομική παράδοση της περιοχής του Αργυροκάστρου.
Ο τουριστικός οδηγός αποτελεί μία συλλογική
εργασία νέων ανθρώπων που ζουν και σπουδάζουν σε ένα
χώρο με δυσκολίες αλλά και προοπτικές και συμβάλλει
καθοριστικά στην αλληλοκατανόηση και συνεργασία. Το
βιβλίο επίσης συμβάλλει στη γνωριμία με την ευρύτερη
περιοχή του Αργυροκάστρου, τις τοπικές ομορφιές, τους
μύθους, τη λαογραφία, την παράδοση, τα ιστορικά μνημεία,
τη γαστρονομία, τη τέχνη, τον πολιτισμό. Αποτελεί μία ιδιαίτερης σημασίας έκδοση, η οποία είναι ένα δείγμα της πολύ
καλής δουλειάς που γίνεται στο ΙΕΚ Αργυροκάστρου και της
παραγωγής πνευματικών εργασιών των σπουδαστών του.
µε τη µορφή ειδικών εκδηλώσεων, όπως συναυλίες
παραδοσιακής µουσικής, συζητήσεις, οµιλίες, προβολές,
επισκέψεις, πεζοπορικές διαδροµές.
Οι περιγραφόµενες δραστηριότητες αποτελούν για
το Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης µια συνέχεια
δράσεων που ανέπτυξε κατά τα προηγούµενα χρόνια.
Ειδικότερα για τους Ποµάκους της Θράκης, το ΠΑΚΕΘΡΑ
εξέδωσε το 1995 το έργο του Πέτρου Θεοχαρίδη: «Ποµάκοι,
οι µουσουλµάνοι της Ροδόπης», το οποίο θεωρείται
σταθµός στη σχετική βιβλιογραφία και ακολούθησε η
συµµετοχή του ΠΑΚΕΘΡΑ σε πρόγραµµα εκπαίδευσης
Ποµάκων οργανοπαικτών µε σκοπό τη µουσική εκπαίδευση
ατόµων ηλικίας 20 έως 40 ετών Ποµακικής καταγωγής
ώστε να αποκτήσουν επαγγελµατικά προσόντα λαϊκών
οργανοπαικτών. Τα δύο τελευταία χρόνια έγιναν από το
ΠΑΚΕΘΡΑ και δύο σηµαντικές εκδόσεις µουσικών cds
µε ποµάκικα τραγούδια. Πιο συγκεκριµένα εκδόθηκαν
οι δίσκοι: «Τραγούδια και σκοποί των Ποµάκων της
Θράκης από τα Κιµµέρια και τα Άσκυρα Ξάνθης» (2005)
και «Ποµάκικα τραγούδια από την ορεινή Ξάνθη µε τη
µοναδική φωνή της Νερµάν Μολλά» (2006).
Η Ποµακική γλώσσα είναι ένα παλαιοσλαβικό ιδίωµα
µε πολλές οµοιότητες µε τις νοτιοσλαβικές γλώσσες
(βουλγαρική, σερβική κλπ), αλλά και µε στοιχεία της
τουρκικής και της ελληνικής γλώσσας. Αποτελεί µία
από τις πιο ζωντανές ολιγότερο οµιλούµενες γλώσσες
της Ευρώπης και δεν µπορεί πλέον να θεωρείται άγραφη
γλώσσα. Η καταγραφή της έχει προχωρήσει τα τελευταία
χρόνια σε σηµαντικό βαθµό και µετά την έκδοση των
Ελληνο-Ποµακικών Λεξικών τώρα η Ποµακική γλώσσα
έχει τη θέση της και στο διαδίκτυο.
Έναρξη µαθηµάτων: Δευτέρα 2 Οκτωβρίου
Ενηµερωτική συνάντηση: Δευτέρα 25 Σεπτεµβρίου, ώρα
7.00 µ.µ. (Πληροφορίες - εγγραφές στα τηλέφωνα: 2541066702, 6947-434879)
Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, Στάλιου 13,
67100 Ξάνθη. Τηλ. & τ/ο 25410-73808, skias@civil.duth.gr
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Ξαναγράφοντας τὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια τῆς Ἱστορίας:

Μὲ ποιὸν τρόπο καὶ µὲ ποιὸν ἀκριβῶς σκοπό;
Μέρος Β’
Μὲ ὅλα ὅσα ἀνέφερα στὸ προηγούµενο
φῦλλο, θέλησα ἁπλῶς νὰ ἐπισηµάνω
ὅτι τὰ σχολικὰ ἱστορικὰ ἐγχειρίδια ἔχουν
πράγµατι ἀτέλειες καὶ ἑποµένως πρέπει
νὰ ἀναθεωρηθοῦν, ὄχι ὅµως στὸν βαθµὸ
καὶ - κυρίως - πρὸς τὴν κατεύθυνση ποὺ
ὑποστηρίζουν οἱ συνήθεις ἐπικριτές τους.
Ἂν τὸ ζητούµενο εἶναι ἡ ἀποϊδεολογικοποίηση τῆς Ἱστορίας, εἶναι προφανὲς ὅτι
αὐτὸ δὲν θὰ γίνει µὲ τὴν ἐκρίζωση τῶν
ὑπαρχόντων ἰδεολογηµάτων καὶ τὴν
ἀντικατάστασή τους ἀπὸ ἄλλα, γιατί σ’
αὐτὴν τὴν περίπτωση ἁπλούστατα «ἔσται
ἡ δευτέρα πλάνη χείρων τῆς πρώτης». Αὐτὸ
θὰ γίνει µόνο µὲ τὴν ἐφαρµογὴ ἀξιόπιστης
ἐπιστηµονικῆς µεθόδου στὴ διαδικασία
συγγραφῆς τῶν ἐγχειριδίων. Καὶ ἡ µέθοδος
στὴν ἱστορικὴ ἐπιστήµη εἶναι ἀπολύτως
συγκεκριµένη: ἀπὸ τὴ µελέτη τῶν πηγῶν
στὴν ὑπόθεση ἐργασίας καὶ ἀπὸ κεῖ
πάλι µέσῳ τῆς µελέτης τῶν πηγῶν στὴν
ἐπαλήθευση τῆς ὑπόθεσης. Ὄχι ὅµως κατ’
ἀνάγκην στὴν ἐπαλήθευση . ἡ ἐπαλήθευση
θὰ γίνει µόνο ἂν τὸ ἐπιτρέπουν οἱ πηγές.
Ὁ ἱστορικὸς µὲ ἄλλα λόγια ὀφείλει νὰ
εἶναι δέσµιος ἀποκλειστικὰ καὶ µόνο
τῶν πηγῶν του καὶ τῶν κανόνων τῆς
ἐπιστήµης του. Ἂν τὸ καταφέρει, θὰ
κατορθώσει νὰ µείνει ἀνεπηρέαστος καὶ
ἀπὸ κάθε εἶδος ἰδεοληπτικῆς νεύρωσης.
Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ ἐπιµένω ὅτι
τὸ πρωτογενὲς πρόβληµα τῶν σχολικῶν
ἐγχειριδίων εἶναι ἐπιστηµονικὸ καὶ ὄχι
ἰδεολογικό. Στὴν πραγµατικότητα ἡ
ἐπιστηµονική τους ἀναβάθµιση εἶναι ὁ
µόνος δρόµος ποὺ µπορεῖ νὰ ὁδηγήσει
καὶ στὴν ἀποϊδεολογικοποίησή τους.
Δὲν ἔχουµε λοιπὸν οὐσιαστικὰ παρὰ νὰ
ἐκµεταλλευτοῦµε καὶ στὴ σχολικὴ Ἱστορία
τὶς κατακτήσεις τῆς σύγχρονης ἱστορικῆς
ἐπιστήµης, ποὺ παρὰ τὶς δεδοµένες
δυσκολίες ποὺ ἔχει νὰ ἀντιµετωπίσει,
εἶναι ὡστόσο σήµερα πολὺ πιὸ ἀξιόπιστη

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ
(ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ
ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΥ)
CRASH TEST
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
Ἀλλὰ βεβαίως εἴχαµε καθῆκον ἀπέναντι
στοὺς ἑαυτούς µας νὰ ἀναµένουµε ὥς τὸ
τέλος ἐξαιτίας τῶν στόχων ποὺ εἴχαµε
ἐξαρχῆς προτάξει (καλά, τὸ θαυµαστὸ βίωµα
τῆς ὑπέρτατης ἡδονῆς νὰ εἶσαι ἐπὶ ἕνα
µήνα τὸ κόκκινο πανὶ γιὰ τουρκόφωνους
προξενορουφιάνους καὶ ὁρισµένους ἑλληνόφωνους ἀνθυποντενεκέδες τῆς καθεστώσης
τοπικῆς «ἐκσυγχρονιστικῆς» συµµωρίας, δὲν
εἶναι τῆς στιγµῆς νὰ τὸ ἀναλύσω τώρα…).
Πέραν αὐτῶν ὅµως, ἀπὸ ἕνα σηµεῖο κι
ἔπειτα ὑπῆρχε καὶ κάτι ἄλλο: µία σχεδὸν
νοσηρὴ περιέργεια νὰ δοῦµε ποῦ ἀκριβῶς
θὰ ὁδηγοῦσε αὐτὸ τὸ ἀνακῦψαν ἰδιότυπο
crash test. Θὰ ἀνένηπτε ἢ ἡ µπόχα αὐτῆς τῆς
ὁλοκληρωτικῆς πολιτικῆς τουρκοκρατίας ὁλόγυρά µας θὰ τὸν ἔθετε κι αὐτὸν τελικὰ ὑπὸ
ὁµηρία; Τί θὰ γινόταν λοιπόν; Πόσα ἀκριβῶς
ἀπίδια θὰ ἔπαιρνε ἐν τέλει αὐτὸς ὁ σάκος;
Τελικὰ λύγισε καὶ νικήθηκε. Καὶ τὸ ἂν
δὲν τὸ ἔκανε ἀβασάνιστα, τὸ ἂν τὸ ζήτηµα
τὸν παίδεψε πολύ, ὅπως λένε κάποιοι, πολὺ
ἁπλᾶ δὲν ἐνδιαφέρει. Ἐκεῖνο ποὺ µετράει
στὴν προκείµενη περίπτωση εἶναι τὸ τελικὸ
ἀποτέλεσµα ἀλλὰ καὶ ὁ τρόπος µὲ τὸν
ὁποῖο ἦρθε (µέσα ἀπὸ µία συµπεριφορὰ
ἀπολύτως ἀνοίκεια καὶ γαϊδουρινή). Ἔτσι
λοιπὸν τὰ µετρήσαµε τὰ ἀπίδια. Ὁ ἴδιος
ἐζυγίσθη, ἐµετρήθη καὶ εὑρέθη ἐλλιπής. Ὁ
δῆθεν µάγκας καὶ ἰσχυρὸς ὑποτάχτηκε καὶ
παράλληλα ἀποδείχθηκε ἀναξιόπιστος καὶ
ἀφερέγγυος. Καὶ ἔτσι ἦταν ποὺ γιὰ µία ἀκόµη
φορὰ σ’ ἐτοῦτο τὸ πανάθλιο Θρακιστάν

καὶ µπορεῖ πλέον σὲ µεγάλο βαθµὸ νὰ
προσεγγίζει
τὴν
ἀντικειµενικότητα,
ἀποβάλλοντας
τουλάχιστον
µεγάλο
µέρος ἀπὸ τὶς παλαιότερες ἁµαρτίες
τῆς «κατὰ παραγγελίαν» ἢ πάντως
τῆς
συναισθηµατικὰ
φορτισµένης
ἱστοριογραφίας. Ἂν συµβεῖ αὐτό, τότε
ἀπὸ µόνα τους θὰ ἐκπέσουν ὅλα τὰ
ἰδεολογήµατα καὶ ταυτόχρονα θὰ ἔλθει
ἀπὸ µόνη της αὐτόµατα στὸ προσκήνιο
καὶ ἡ ἀναγκαιότητα τῆς µεγαλύτερης

προβολῆς καὶ τῶν ἄλλων πολιτισµῶν,
πλὴν τοῦ ἑλληνικοῦ. Καὶ πάντως µόνο
τότε θὰ ἔχουµε θεωρητικὰ τὴ δυνατότητα
νὰ ἀποµακρυνθοῦµε σταδιακὰ ἀπὸ τὴ
λεγόµενη συµβαντολογικὴ Ἱστορία καὶ
νὰ ἀναδείξουµε περισσότερο τὴν ἔννοια
τῆς ἱστορικῆς ἑρµηνείας, τὴ σηµασία τοῦ
οἰκονοµικοκοινωνικοῦ παράγοντα µέσα
στὸ ἱστορικὸ γίγνεσθαι καὶ τελικὰ τὴν
ἀντίληψη τῆς Ἱστορίας ὄχι ὡς µίας ἁπλῆς
ἀλληλουχίας γεγονότων, ἀλλὰ κυρίως ὡς
µίας ἀργῆς µὰ συνεχοῦς πορείας δοµικῶν
µετασχηµατισµῶν, µέσα στὴν ὁποία καὶ
τὰ λεγόµενα ἱστορικὰ γεγονότα παίζουν
βεβαίως τὸν ρόλο τους. Καὶ µόνο ἔτσι
ἀσφαλῶς θὰ µπορέσουν νὰ ἀνακινηθοῦν
µέσα στὸ µυαλὸ τῶν µαθητῶν µας
ἐρωτήµατα καὶ προβληµατισµοί, ποὺ θὰ

ὅλα τὰ ’σκιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ
σκλαβιά…
Ἀλλὰ βέβαια νὰ µὴν κατηγοροῦµε
µονάχα αὐτόν. Ἐννοεῖται ὅτι φταῖµε κι ἐµεῖς,
ὡς συνολικὸ think tank (ποὺ λένε κι οἱ
ἀρχαιοελληνιστές). Μέγα σφάλµα τὸ ὅτι
εἴπαµε νὰ παραβλέψουµε τὰ κουσούρια
ποὺ γνωρίζαµε ὅτι ἔχει, ἐν ὄψει καναδυὸ
πραγµάτων ποὺ ὥς τώρα ἔδειχναν νὰ
τὸν ξεχωρίζουν ἀπὸ τοὺς ἄλλους (ἔ, ναί,
φυσικὰ σὰν τὸν µονόφθαλµο µὲς στοὺς
τυφλούς, ποτὲ δὲν φανταζόµασταν τίποτα
ἰδιαίτερο). Γνωρίζαµε γιὰ παράδειγµα τὰ
παλαιόθεν σεσηµασµένα του ἐλαττώµατα,
ὅπως ἡ σπηλαιώδης του συµπεριφορὰ
(ποὺ µὲ µετριοπαθέστατους ὑπολογισµοὺς
παραπέµπει κάπου 100.000 χρόνια πρὶν
ἀπὸ τὴν ἐµφάνιση τοῦ homo erectus) ἢ τὰ
πηχτὰ ἐγκεφαλικὰ του κολλήµατα ἀπέναντι
σὲ ἀπολύτως αὐτονόητα πράγµατα ποὺ
κάνουν τὴν πόλη νὰ τὸν βρίζει ἀπὸ πρωίας
µέχρι νυκτὸς (ὅπως ὁ δηµόσιος κίνδυνος
ποὺ πρεσβεύουν τὰ ὑπὸ τὴν προστασία του
τελοῦντα ἀναρίθµητα ἀγελαῖα κοπρόσκυλα).
Ἀσφαλῶς καὶ τὰ γνωρίζαµε - καὶ ὅποιος µᾶς
διαβάζει, σίγουρα θὰ θυµᾶται ὅτι ἀναρίθµητες
φορὲς ἔχουµε γράψει γι’ αὐτὰ - ἁπλῶς εἴπαµε
νὰ τὰ ἀνεχτοῦµε (µὲ τὴ χρήση, ἐννοεῖται, τῶν
δεόντων ὑπογλωσσίων) γιὰ τὴν ἐπιδίωξη
ἑνὸς ἀνώτερου στόχου.
Τώρα ὅµως µετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἐντυπωσιακὸ crash test µάθαµε πλέον καὶ ἄλλα,
ποὺ ἐν πολλοῖς τὰ ἀγνοούσαµε. Μάθαµε
ὅτι ἡ συµπεριφορά του δὲν εἶναι ἁπλῶς
σπηλαιώδης, ἀλλὰ χαρακτηρίζεται κι ἀπὸ
ἐµφανῶς παθολογικὴ ἀλαζονεία, ποὺ τὸν
κάνει νὰ αἰσθάνεται ὅτι µόνον αὐτὸς ὑπάρχει
στὸν κόσµο κι ὅλοι οἱ ἄλλοι ὀφείλουν
νὰ εἶναι ἄβουλα πιόνια του (ὅπως ἐµεῖς,
βεβαίως, σὲ καµµία περίπτωση δὲν θὰ
ἤµασταν). Συνειδητοποιήσαµε ἀκόµη τὴν
εὐκολία µὲ τὴν ὁποία ἕνα «σκληρὸ καρύδι»

συντελέσουν στὴν ὄξυνση τῆς κριτικῆς
σκέψης τόσο ἐκείνων, ὅσο ὅµως τελικὰ
καὶ ἡµῶν τῶν ἰδίων. Ἡ διαδικασία στὴν
περίπτωση αὐτὴ θὰ εἶναι ἀµφίδροµη.
Γιατί ἂν τὸ µάθηµα τῆς Ἱστορίας κινήσει
τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ µαθητῆ καὶ πάψει νὰ
εἶναι γι’ αὐτὸν αἰτία ἀποστήθισης, τότε
αὐτόµατα θὰ ἔχει πάψει νὰ εἶναι καὶ γιὰ
τὸν ἐκπαιδευτικὸ ἕνας ἁπλὸς µονόλογος
ἀπὸ καθέδρας.
Ὁ δρόµος λοιπὸν εἶναι ἡ ἐπιστηµονικὰ
εὐσυνείδητη
µελέτη
τοῦ
ἱστορικοῦ
παρελθόντος, ποὺ ἀπὸ µόνη της θὰ
καταρρίψει τὰ ἰδεολογήµατα καὶ τὶς
αὐταπάτες, καὶ ὄχι βέβαια ἡ ἐπικράτηση
τῆς ἰσοπεδωτικῆς πολυπολιτισµικῆς λογικῆς κάποιων νεόδµητων «ἐκσυγχρονιστικῶν» θεωριῶν, ποὺ ἁπλῶς τείνουν νὰ
ἀντικαταστήσουν µὲ νέες τὶς παλαιὲς
ἰδεοληψίες.
Καὶ
ὁ
ἐπιποθούµενος
σεβασµὸς τοῦ «διαφορετικοῦ» µόνον
ἔτσι πιστεύω ὅτι µπορεῖ νὰ κατοχυρωθεῖ
πραγµατικά: µέσα ἀπὸ τὴν ἐπιστηµονικὴ
ἀναζήτηση τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας, ὅσο
βέβαια καὶ µέσα ἀπὸ τὴν πληρέστερη
καὶ διεξοδικότερη προβολὴ τῶν ἑτέρων
πολιτισµικῶν ἐκφράσεων, ποὺ πρεσβεύουν
οἱ λεγόµενες µειονοτικὲς ὁµάδες. Αὐτὸ
ὅµως σηµαίνει ὅτι καὶ τὸ ἐρώτηµα ποὺ
ἀνέφερα τὴν προηγούµενη φορὰ σχετικὰ
µὲ τὸ τί ἀκριβῶς πρέπει νὰ διδάξουµε
καὶ πῶς νὰ τὸ διδάξουµε στοὺς µαθητὲς
εἶναι στὴν οὐσία ἀποπροσανατολιστικό.
Νοµίζω ὅτι πολὺ ἁπλᾶ θὰ πρέπει νὰ τοὺς
ποῦµε τὴν ἀλήθεια, σὲ ὅποιον βαθµὸ
ἐν πάσῃ περιπτώσει µπορεῖ ἡ ἱστορικὴ
ἐπιστήµη νὰ τὴ διερευνήσει καὶ νὰ τὴν
προσεγγίσει. Στὴν παρουσίαση βέβαια
αὐτῆς τῆς ἀλήθειας ὀφείλουµε νὰ εἴµαστε
ἐπιφυλακτικοὶ κι ὄχι κατηγορηµατικοί, εὖ
εἰδότες ὅτι εἶναι κάτι ποὺ θεωρητικὰ µπορεῖ
νὰ µεταβληθεῖ στὸ µέλλον, ἂν προκύψουν
νέα καὶ ἄγνωστα µέχρι σήµερα ἱστορικὰ
δεδοµένα. Σὲ συνειδητὲς ἀποσιωπήσεις
ὅµως καὶ παραχαράξεις ἐν ὀνόµατι τοῦ
σεβασµοῦ τοῦ θρησκευτικὰ καὶ πολιτισµικὰ «διαφορετικοῦ» δὲν ἔχουµε κανένα
ἀπολύτως δικαίωµα νὰ προβοῦµε καὶ
τοῦτο βέβαια ὄχι µόνο ὡς ἐπιστήµονες

ἀπέναντι στὸν πυρήνα τῶν τουρκοφρόνων,
προεκλογικὰ µαλάκωσε µέχρις ἀηδίας. Καὶ
ταυτόχρονα καταλάβαµε βεβαίως ὅτι δὲν
διαθέτει ἴχνος καθαρῆς πολιτικῆς κρίσης καὶ
ἱκανότητας νὰ ἐκτιµᾶ τὰ γύρω του δεδοµένα,
ὅπως ἀποδεικνύουν περίτρανα τόσο ἡ ἀρχική
του προσέγγιση µ’ ἐµᾶς (τότε δὲν µποροῦσε
δηλαδὴ νὰ προβλέψει τίς ἀντιδράσεις καὶ
µόνο ὅταν αὐτὲς ἐκδηλώθηκαν, τὸ κατάλαβε;),
ὅσο - κυρίως - καὶ ἡ τελική του ὑποχώρηση
πρὸς τὶς κραυγὲς καὶ τοὺς ψιθύρους ἀπὸ
τὶς διάφορες πρακτοράντζες γιὰ λόγους
ψηφοθηρικοὺς (τώρα ποὺ τὸ 42% µᾶλλον δέν
βγαίνει), χωρὶς νὰ µπορεῖ νὰ δεῖ ὅτι αὐτὸ θὰ
τὸν κάνει νὰ ἔχει µόνο ἀπώλειες ἀπὸ τὴ δική
µας πλευρὰ καὶ ἀπολύτως κανένα ὄφελος
ἀπὸ τὴν ἄλλη. Ἐκτὸς πιὰ κι ἂν ὁ µηδισµὸς
φτάσει σὲ δυσθεώρητα βάθη…
Τὰ πράγµατα λοιπὸν εἶναι ἐν κατακλείδι
πολὺ ἁπλά. Ἐτοῦτο τὸ crash test ἦταν ἐν τέλει
ἀπίστευτα ἀποκαλυπτικὸ γιὰ κάποιον ποὺ
φαινόταν ἕως πρότινος νὰ πρεσβεύει µία
µικρὴ ἐλπίδα. Γιὰ κάποιον ποὺ κι ἐµεῖς κάναµε
τὸ λάθος νὰ ὑποψιαστοῦµε ὅτι θὰ ἤθελε νὰ
συνδέσει τὴν τελευταία του τετραετία µὲ
δυό-τρεῖς σοβαρὲς κινήσεις γιὰ τὴν πόλη,
πράγµα ἄλλωστε ποὺ καὶ στὸν ἴδιο θὰ ἄφηνε
µία ὑστεροφηµία. Τώρα ὅµως τέλος! Τώρα
πιὰ οἱ ἑπόµενες τρεῖς ἑβδοµάδες θὰ δείξουν
ἁπλῶς ἂν ὁ πολὺς κύριος Βαβατσικλὴς θὰ
καταρρεύσει ὑπὸ τὸ βάρος τῶν πολιτικῶν
του παλινδροµήσεων καὶ τυχοδιωκτισµῶν ἢ
ἂν (ἀνάλογα µὲ τὸ πόση γῆ καὶ πόσον ὕδωρ
ἔχει δώσει ἐκεῖ ποὺ ξέρετε) θὰ προσθέσει καὶ
αὐτὸς ἐν πλήρει ὀνείδει τὸ ὄνοµά του στὴν
ὁµάδα τῶν θλιβερῶν τουρκοδηµάρχων καὶ
τουρκονοµαρχῶν, ποὺ ἐδῶ καὶ δεκαετίες
ταλανίζουν αὐτὸν τὸν ταλαίπωρο τόπο (πάντοτε ἐννοεῖται µὲ τὴ βλακώδη ἀνοχὴ τῶν ὡς
ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀνύποπτων κατοίκων του)…
Ν. ∆απέργολας
(Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)

ποὺ ὀφείλουν νὰ διαφυλάξουν τὸ κῦρος
τῆς ἐπιστήµης, ἀλλὰ καὶ ὡς παιδαγωγοὶ
ποὺ ἔχουν κάποιο ἠθικὸ χρέος ἀπέναντι
στοὺς µαθητές τους. Τὸ χρέος αὐτὸ δὲν
τὸ ὑπηρετοῦµε µπαίνοντας κατ’ οὐσίαν
στὴ λογική του ψεύδους καὶ ἐπιλέγοντας
ἕναν δρόµο ποὺ δὲν συντελεῖ στὴ λύση
τοῦ προβλήµατος ἀλλὰ ἁπλᾶ τὸ καλύπτει
ὥστε νὰ µὴν φαίνεται, ἕναν δρόµο ποὺ
στὴν πραγµατικότητα δὲν σέβεται τὶς
διαφορές, ἀλλὰ τὶς ἰσοπεδώνει.
Θὰ µποροῦσα βεβαίως ἐν τέλει νὰ
ἰσχυριστῶ ὅτι γιὰ νὰ ἀναβαθµιστεῖ πλήρως
ἡ Ἱστορία ὡς σχολικὸ µάθηµα, θὰ ἔπρεπε νὰ
ὁριστοῦν καὶ ἐκεῖνοι οἱ ἐκπαιδευτικοὶ ποὺ
θὰ εἶχαν τὴν ἀπαιτούµενη ἐπιστηµονικὴ
κατάρτιση γιὰ νὰ τὴ διδάξουν. Δὲν σκοπεύω
νὰ ὑπεισέλθω ὅµως στὸ θέµα αὐτό, γιατί τὸ
θεωρῶ µάταιο. Μὲ τὴ συγκεκριµένη δοµὴ
ποὺ ἔχει ἡ δηµόσια ἐκπαίδευση θὰ ἦταν
ἐντελῶς οὐτοπικὸ νὰ µιλήσουµε γιὰ τὴ
διδασκαλία τοῦ µαθήµατος ἀποκλειστικὰ
ἀπὸ ἐπιστήµονες ἱστορικούς, ἐνῶ ἀπὸ
τὴν ἄλλη πιστεύω ὅτι οὔτε καὶ ἡ εἰδικὴ
ἐπιµόρφωση αὐτῶν ποὺ ἤδη τὸ διδάσκουν
θὰ εἶχε ἰδιαίτερο νόηµα. Καὶ τοῦτο, ἐπειδὴ
ἁπλούστατα θεωρῶ ὅτι οἱ ἐπιµορφωτικὲς
διαδικασίες στὴν Ἑλλάδα σήµερα ἔχουν
σηµασία µόνο γιὰ ὅσους τὶς διοργανώνουν
(καὶ σὲ σχέση πάντοτε µὲ τὸ εὖρος τῶν
κοινοτικῶν κονδυλίων), ἐνῶ γιὰ τοὺς
ἴδιους τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς εἶναι στὴν
πραγµατικότητα παντελῶς ἀνούσιες καὶ
ἄχρηστες. Θεωρῶ ἑποµένως πολὺ πιὸ
ρεαλιστικὸ νὰ ἐπικεντρωθεῖ ἡ προσοχή
µας στὴν ἐπιστηµονικὴ ἀναβάθµιση
τοὐλάχιστον τῶν σχολικῶν ἐγχειριδίων. Ἂν
ὅµως οὔτε αὐτὸ δὲν γίνει, εἶναι φανερὸ ὅτι
δὲν ὑπάρχει ἡ παραµικρὴ πιθανότητα νὰ
µετεξελιχθεῖ ποτὲ τὸ σχολικὸ µάθηµα τῆς
Ἱστορίας ἀπὸ ἕναν ἀνιαρὸ ψυχαναγκασµὸ
ἀνούσιας ἀποστήθισης σὲ πραγµατικὸ
πεδίο καλλιέργειας ἱστορικῆς συνείδησης
καὶ δηµιουργικῆς κριτικῆς σκέψης.
Νεκτάριος Δαπέργολας,
Δρ Βυζαντινῆς Ἱστορίας τοῦ ΑΠΘ,
Πρόεδρος τῆς ΕΛΜΕ Ν. Ροδόπης

Μπινιές
§
Ὅσο πέφτει ἡ νύχτα ἄλλο τόσο
δυναµώνει τό καντηλάκι του τό
φεγγαράκι. Ἔτσι δέν γίνεται µέ ὅλα
τά πράγµατα; Ἡ φωτισµένη φιγούρα
γιά νά δείξει χρειάζεται καλό
σκοτάδι γύρω.
§
ΕΚΑΝΕ ΕΞΟΔΟ
Αὐτή δέν ντύθηκε τό κοστούµι,
ντύθηκε τό σκηνικό!
Μιλῆστε της, εἶναι ἐπεῖγον!
§
Ποιά κοινωνική λειτουργός,
αὐτή εἶναι κοινωνικά ἀλειτούργητη.
Πῶς νά νιώσεις τὰ χαµίνια
µέ τόσο λεπτή ...µέση
§

Ἄνοιξη. οἱ πιτσιρικάδες
µαρσάρουν τίς ψωλές τους!
(Καραΐσκο ἄστο ὅπως εἶναι, ἐγώ θά
πάω µέσα, πού ξέρω καί τόν δρόµο!)

Δόν Σάντσο - VRiZΩ Ντου
Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης
SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Τό ὡραῖο λυντσάρισµα
Ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς Ἀσφάλειας Ἰσμαήλ Τσαλισκάν εἶπε πὼς σχετικὰ μὲ τὴν
δήλωση τοῦ Διοικητῆ Ἀσφάλειας Κων/λης
Τζελαλετὶν Τσερὰχ σὲ ἑβδομαδιαῖο περιοδικὸ ὅτι ἡ προσπάθεια λυντσαρίσματος ἐκ
μέρους τοῦ πλήθους τῶν διαδηλωτῶν ποὺ
διαμαρτύρονταν γιὰ τὴν ἀποστολὴ στρατοῦ
στὸ Λίβανο ἦταν μία ¨ὡραία ἀντίδραση¨ δὲν
ἔχει διαταχτεῖ καμμία ἔρευνα. Ὁ Τσαλισκάν
δήλωσε σχετικὰ: Νομίζω πὼς ἄλλο ἤθελε
νὰ πεῖ. Αὐτὸ ποὺ εἶναι σημαντικὸ εἶναι ἡ
στάση τῆς Ἀστυνομίας, ποὺ ἔσωσε τοὺς
διαδηλωτὲς ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ κόσμου, ὅπως
στὴν Τραπεζούντα καὶ ἀλλοῦ.
(2-9, ἐφ. Χουριέτ)
(Σ.Σ.: Ἡ συγγραφέας Ἐλὶφ Σαφὰκ ἄλλωστε
δήλωνε πρόσφατα πὼς στὴν Τουρκία
ὑπάρχει µία κουλτούρα λυντσαρίσµατος…)
Ἀντίλαλος Σεπτεµβριανῶν
Ὁ δημοσιογράφος Γκιοκσὶν Σιπαχίογλου,
ποὺ μὲ τὶς ἐπικεφαλίδες ποὺ εἶχε βάλει
στὴν ἐφημερίδα Ἰστάμπουλ Ἐξπρὲς εἶχε
προκαλέσει τὶς ταραχὲς τῆς 6ης καὶ 7ης
Σεπτεμβρίου 1955 στὴν Κων/λη, χρόνια
μετὰ ἀνοίγει ἔκθεση φωτογραφίας, πάλι
στὶς 6-9. Προκαλεῖ ἐντύπωση ὁ τίτλος
τῆς ἔκθεσης: Τὴν κατάλληλη στιγμὴ στὸ
σωστὸ μέρος. Ὁ Σιπαχίογλου ποὺ εἶναι
καὶ ἱδρυτὴς τοῦ γνωστοῦ φωτογραφικοῦ
πρακτορείου Sipa Press ἀνοίγει τὴν 124η
φωτογραφιῶν ἔκθεσή του. Ὁ Σιπαχίογλου
στὰ γεγονότα ἐκεῖνα ἦταν ἀρχισυντάκτης
καὶ ἰσχυριζόμενος πὼς μὲ τοὺς τίτλους
¨Βομβαρδίστηκε τὸ σπίτι τοῦ Ἀτατοὺρκ¨
καὶ ¨Θὰ σπάσουν τὰ χέρια ποὺ ἁπλώνονται
στὰ ἱερὰ μας¨, ἔπαιξε σημαντικὸ ρόλο στὴν
ἔναρξη τῶν ἐπεισοδίων, ἰσοσκελίζει τὴν
πράξη του μὲ τὴν ἔκθεση αὐτή, πάλι στὶς 69. Ἡ εἴδηση γιὰ τὴν βόμβα ποὺ πέταξαν στὸ
σπίτι τοῦ Ἀτατοὺρκ στὴν Θεσσαλονίκη σὲ
σχέση μὲ τὰ μέσα ἐπικοινωνιῶν τῆς ἐποχῆς
ἔφτασε μὲ ἀστραπιαία ταχύτητα. Χρόνια
μετὰ ὁ ἰδιοκτήτης τῆς ἐφημερίδας ἐξιστορεῖ
ἐκείνη τὴν μέρα ὡς ἑξῆς: Ἡ ἐφημερίδα
ἦταν στὸ τυπογραφεῖο Τάν. Ἐγὼ ἤμουν στὰ
κεντρικά. Μὲ παίρνει τηλέφωνο ὁ Γκιοκσὶν
καὶ μοῦ προτείνει νὰ βγάλουμε δεύτερη
ἔκδοση. Τοῦ λέω νὰ μὴν βγάλουμε διότι καὶ
ὁ καιρὸς δὲν εἶναι καλὸς θὰ μᾶς μείνει στὸ
χέρι. Ἐντάξει, μοῦ εἶπε. Λίγο μετὰ μὲ παίρνει
τηλέφωνο ὁ ἀρχιδιανομέας τῶν ἐφημερίδων
Φουὰτ Μπουκέ. Θὰ δώσω τὰ χρήματα γιὰ
τὶς ἐφημερίδες μετρητοῖς. Ὅταν πῆγα στὸ
τυπογραφεῖο εἶχαν ἤδη τυπώσει 180.000
φύλλα. Ἐπειδὴ τὸ χαρτὶ ποὺ εἴχαμε γενικὰ
ἦταν περιορισμένο τοὺς ρώτησα ποῦ τὸ
βρῆκαν. ¨Τό βρήκαμε¨ μοῦ εἶπαν. Τότε
κατάλαβα ὅτι συνέβαινε κάτι ἀφύσικο. Ὁ
Σιπαχίογλου ὅταν ἀναφέρεται στὰ γεγονότα
λέει πὼς τὸν ἀδικοῦν καὶ πὼς ὁ ἀριθμὸς
τῶν φύλλων ποὺ ἀναφέρει ὁ Περὶν εἶναι
ψεύτικος: Μακάρι νὰ μὴν εἶχα γράψει ἐκείνη
τὴν εἴδηση. Ὅμως μὲ τὶς μηχανὲς ἐκείνης
τῆς ἐποχῆς ἦταν ἀδύνατο νὰ τυπώσουμε
200.000 φῦλλα, τὸ πολὺ 8-10.000 φῦλλα
τὴν ὥρα τύπωναν. Τὴν εἴδηση ἀκούσαμε
ἀπὸ τὸ πρακτορεῖο Anadolu καὶ ρωτήσαμε
τὸ Προξενεῖο. Ἀκολούθως βγάλαμε τὴν
ἔκτακτη ἔκδοση.»
(6-9, ἐφ. Χουριέτ)
Κουλτούρα νὰ φύγουµε
Ὁ 7ος πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κενάν
Ἐβρὲν ἄνοιξε τὴν 9η ἔκθεση ζωγραφικῆς του
στὴν Σμύρνη. Οἱ τιμὲς τους κυμαίνονται
ἀνάμεσα σὲ 3.000 - 15.000 λίρες. Ἀναφερόμενος στὶς τιμὲς εἶπε: Ἐγὼ ἔδωσα ἀρχικὰ
μικρότερες τιμές, ὅμως αὐτοὶ ποὺ καταλαβαίνουν ἀπὸ ζωγραφικὴ ἀνέβασαν τὶς τιμές.
Μὴ μὲ παρεξηγεῖτε.
(23-9, ἐφ. Χουριέτ)
(Σ.Σ.: Πολυτάλαντος ὁ πραξικοπηµατίας.
Μετά τίς φυλακίσεις πολιτικῶν, ἐξαφανίσεις
ἀντικαθεστωτικῶν καὶ τά βασανιστήρια,
ἐζήλωσε και τὴ δόξα τοῦ …Μποτιτσέλι!)
Μ.Κ.

kyneg@otenet.gr

Ἀντιφωνήµατα
Πάνω ἀπό 3.000 Ἰρακινοί βρίσκουν κάθε
µήνα τόν θάνατο ἀπό τή βία τῆς Κατοχῆς.
Χώρια οἱ καθηµερινές συλλογικές τιµωρίες
ἀµάχων σέ Ραµάντι, Φαλούτζα, Σαµάρα,
Καλντίγια, Ντουλουλίγια, Χαντίθα, Χίτ...
Θά πάει, λέει, ὁ καηµένος ὁ Λίβανος στή
Χάγη καί στόν ΟΗΕ κατά τοῦ Ἰσραήλ γιά
τόν βοµβαρδισµό τοῦ σταθµοῦ ἐνέργειας
πού ἔριξε τό πετρέλαιο στή θάλασσα
Δηλαδή σέ ἀπήγαγαν, σέ βίασαν, σέ βασάνισαν καί σύ κάνεις µήνυση πού σκίστηκε
τό φουστάνι σου!
Καί ἡ 3η προσφυγή τοῦ ἥρωα τῆς ἀνθρωπότητας Μορδεχάι Βανούνου στά ἰσραηλινά
δικαστήρια ἀπερρίφθη (7/9/06). Δυόµιση
χρόνια µετά τήν ἀποφυλάκισή του οἱ περιορισµοί σέ βάρος του καλά κρατοῦν
Ἡ πλήρης στήριξη τῶν Ἀδεσµεύτων χωρῶν
στό Ἰράν καί ἡ ὀργή τῆς ΙΑΕΑ κατά τῶν
ΗΠΑνθρώπων πού τήν συκοφαντοῦν πέρασαν στό ντούκου. Εἴδηση εἶναι µόνον ὅ,τι
θέλει ὁ ἔχων καί Κατέχων.
«Ἡ Ἀλκάιντα συµµάχησε µέ τήν ἀλγερινή
GSPC», εἶπε καί ἐλάλησε ὁ κατεστηµένος
Τῦπος, ἀπειλώντας τή Γαλλία. Πόσο βολικό
γιά φασίστες τύπου Σαρκοζί!
Ὁ ἀπόστρατος Nigel Wylde τῆς Ὑπηρεσίας
Πληροφοριῶν τοῦ Βρετανικοῦ Στρατοῦ
χαρακτήρισε τήν τροµοϊστορία τῆς 10/8/06
«ὑπόδειγµα ψέµµατος καί ἀπάτης»
Μπά, γιατί τό λέει αὐτό; Ἐγώ ἔκτοτε ἔχω
κατατροµοκρατηθεῖ. Λίγο τὄχουν οἱ ἀφεντικοί νά ρίξουν κανένα ἀεροπλάνο γιά νά
πειστοῦµε πόσο κακοί εἶναι οἱ Μπινλάντοι;
Βρῆκε τρόπο νά γίνει εἴδηση ὁ Ἀνδριανό-

Πολυπολιτισµικό κουίζ!
Απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν
και μάθετε πόσο πολυπολιτισμικοί είστε!

1. Τι εικονίζεται στα «παραθυράκια» του
εξώστη στο τέμενος της φωτογραφίας;
α) ένα αφηρημένο σχέδιο
β) ένα αφηρημένο σχέδιο σε κόκκινο φόντο
γ) ένα μισοφέγγαρο κι ένα αστέρι σε κόκκινο
φόντο
δ) η τουρκική σημαία
2. Πού βρίσκεται το συγκεκριμένο τέμενος;
α) στα… Σπάτα!
β) στην Άγκυρα
γ) στην Κωνσταντινούπολη (συγγνώμη, στο
Ισταμπούλ εννοούσαμε!)
δ) στην Δύμη του νομού Ροδόπης
3. Τι επιδιώκει να δηλώσει ο καλλιτέχνης
των σχεδίων στον εξώστη του τζαμιού, από
κοινού με όσους τού ανέθεσαν το «έργο»;

πουλος, ἐγκαλώντας τόν Παπούλια γιά
«ἀντιαµερικανισµό»! Σκατοδουλειά µωρέ
κι αὐτή, νἄσαι ΗΠΑλληλος στήν Ἑλλάδα...
Μήπως ὅµως οἱ πράσινοι ἐξ ὑµῶν θυµᾶστε
ποιός τοὔδωσε φωνή καί πολιτική ὑπόσταση
πρόπερσι, µέ ἕνα ἀπίστευτο ρουσφέτι ὑπερατλαντικῶν διαστάσεων;
Καλά πᾶµε στό ΝΑΤΟ, σέ ζητήµατα ὅπως ὁ
ἐξοπλισµός τῶν νησιῶν µας, οἱ ὑπερπτήσεις
τῶν ἀεροσκαφῶν µας κτλ. Οὐδείς τολµᾶ νά
θίξει τήν κυριαρχία µας στήν Κεφαλλονιά!

τούς πέφτει µακρυά, ἄρα συνεπάγεται ἀκριβές µετακινήσεις! Εἶναι νά τρελλαίνεσαι!...
Πολύ καλός ὁ λόγος τοῦ Μιχ. Ἀθανασιάδη,
γαλάζιου ὑποψηφίου γιά τή νοµαρχία Ροδόπης. Μόνο µιά ἔνσταση ἔχω: Τί γύρευε στήν
κηδεία τοῦ Ἀγκά; Νά δώσει κάνα µήνυµα;
Πρωταγωνιστής, µαθαίνω, στό στήσιµο τοῦ
µειονοτικοῦ δηµοτικοῦ συνδυασµοῦ στήν
Ξάνθη ὁ γνωστός προξενάνθρωπος καί
ἀντινοµάρχης Βιντινλί. Ὁ νοµάρχης ἄραγε
τί λέει γιά τήν ἐλεεινή αὐτή κατάσταση;
Μία σειρά βιβλίων τῆς ἐποχῆς Καραθεοδωρῆ
ἀγόρασε στή Γερµανία τό ὁµώνυµο Μουσεῖο
τῆς Κοµοτηνῆς µέ χρήµατα τοῦ ΥΠΕΞ. Τό
ὅραµα 2-3 ἀνθρώπων πῆρε σάρκα καί ὀστᾶ

Ὅσοι παρακολουθεῖτε τό λεγόµενο καί
ἑλληνικό ποδόσφαιρο, βλέπετε βεβαίως τήν
ἀπόλυτη ἀντιστοιχία του µέ τήν λεγόµενη
πολιτική µας ζωή. Καί δέν µιλῶ µόνο γιά τήν
τέλεια παρακµή καί τή γενική ἀδιαφορία...

Καί νέα πρωτοβουλία Στυλιανίδη, τούτη τὴ
φορά γιά ἔνταξη τῆς Θράκης στούς προορισµούς κοινωνικοῦ καί ὁργανωµένου τουρισµοῦ. Θ’ ἀποδειχθοῦµε ἐµεῖς ἕτοιµοι;

Ὅσο γιά κεῖνο τό θαῦµα τοῦ 2004 (εὐρωπρωτάθληµα στήν Πορτογαλία - εἴσοδος Κύπρου στήν ΕΕ χωρίς Σχέδιο Ἀνάν) πού ἔµεινε χωρίς καµµία συνέχεια

Οἱ κεµαλιστές ξαναχτύπησαν στό µειονοτικό Λύκειο: Ὁ Μ. Σινασί τῆς σχολικῆς
Ἐφορίας ζήτησε (µά δέν τοῦ πέρασε) νά µήν
ἔρχονται τά κορίτσια µέ µαντήλα. Ὅπως
στή Μητέρα - Πατρίδα του, δηλαδή

Καί διαγωνισµός συσκευασίας βιολογικοῦ
ἔξτρα παρθένου ἐλαιόλαδου στό Ecofestival
2006 (16-19/11, Mαρούσι). Κάαατι γίνεται
λίγο λίγο στή σωστή κατεύθυνση...

Ἄ, ξέχασα νά σᾶς πῶ ὅτι µετέχει καί στό
ψηφοδέλτιο Γιαννακίδη, ὅπου θἄχει καλή
παρέα: Δεβετζήογλου, Κασικτσίογλου, Σιµπέλ, Χατζηοσµάν... Ποιός τή χάρη µας!

Μαθαίνω ὅτι ξανακερδίσαµε ἀπό τούς Ἠπειρῶτες τήν πρωτιά στήν φτώχεια µεταξύ
τῶν περιφερειῶν τῶν 15 (ἡ παλιά ΕΕ). Ὄχι
θά µᾶς ὑποσκέλιζαν οἱ παγουρᾶδες!

Διακοπή ρεύµατος στό τυπογραφεῖο µας
(Κ. Παπάζογλου) τίς προάλλες καί, καθώς ἡ
ἄπειρη δουλειά τῶν συγκεκριµένων ἡµερῶν
δέν περιµένει, ὅλα κρέµονταν ἀπ’ τήν ΔΕΗ

Μᾶλλον γιαυτό ὡς Ἑλλάς εἴµαστε ὑπέρ τῆς
ἔνταξης κάθε χώρας στήν ΕΕ: Ντρέπονται
κάποιοι πού ἔχουµε κάνει κατάληψη στόν
πάτο (ἐνῷ ἄν µπεῖ, σοῦ λέει, ἡ Ἀλβανία, ἡ
Ἄνω Βόλτα, ἡ Ἐξωτερική Μογγολία...)

Τηλέφωνα ξανά καί ξανά... Πέρασε 1,5 ὥρα!
Μέχρι πού πῆρε ὁ ἄνθρωπος στό τηλέφωνο
ἕναν ὑποψήφιο πολιτευτή καί τό συνεργεῖο
ἔφτασε σέ 2 λεπτά! Ἠθικό δίδαγµα;

Γιατί δέν ἔγραψε ἡ Ὁµοσπονδία Χάντµπωλ
τόν Σπάρτακο Διδυµοτείχου; Γιατί... ὁ Ἕβρος

Ἄλλα 18 χιλιόµετρα Ἐγνατίας παρέδωσε
ὅλο περηφάνεια ὁ Σουφλιάς: Μιλᾶµε µάγκα
µου γιά 1.800.000 cm! Σαλονίκη, ἐρχόµαστε!

α) την αγάπη του για τη ζωγραφική τέχνη
β) το πάθος του για το χρώμα του πάθους,
το κόκκινο!
γ) τον ρομαντισμό του, με τη λατρεία των
στοιχείων της φύσης (φεγγάρι, αστέρια,
νύχτα)!
δ) τον τουρκισμό του
4. Ποιος έχει εμποδίσει τον καλλιτέχνη
και τους «προστάτες» του να εκφράζονται
τοιουτοτρόπως;
α) το Ισλάμ, που προκρίνει ως χρώμα του το
πράσινο και όχι το κόκκινο
β) ο Ευριπίδης Στυλιανίδης
γ) ο Τάσος Βαβατσικλής
δ) ο Οδυσσέας ως «Κανένας» στην σπηλιά
του κύκλωπα Πολύφημου!
Μετρήστε τώρα πόσες απαντήσεις σας ήταν
α), πόσες β), και πόσες γ) ή δ). Ανάλογα με
τις απαντήσεις που πλειοψηφούν, μάθετε
αμέσως πόσο πολυπολιτισμικοί είστε:
Αν έχετε περισσότερα α): Συγχαρητήρια!
Είστε ο ιδανικός «πολυπολιτισμικός» τύπος!
Αγωνίζεστε για την ανεξιθρησκία και την
προβολή των εθνικών διαφοροτήτων (πλην
της ελληνικής!). Αγωνίζεστε επίσης για
τον χωρισμό Πολιτείας – Εκκλησίας, με
εξαίρεση το Ισλάμ που μπορεί κάλλιστα
να ταυτίζεται με το τουρκικό κράτος (βλ.
φωτογραφία)! Γενικότερα είστε προοδευτικότατοι κι εντάσσεστε στο χώρο της αντιεξουσιαστικής αριστεροδεξιάς. Ε, τώρα,
αν βλέπετε καμιά φορά και μονόπλευρα
τα πράγματα, δεν πειράζει: υπάρχει πάντα
και η αντιεξουσιαστική αριστεροδεξιά στην
Τουρκία, που, εκφραζόμενη ελεύθερα (!),
εξισορροπεί τη μονοδιάστατη οπτική σας!
Αν έχετε περισσότερα β): Είστε σε πολύ
καλό δρόμο! Η πολυπολιτισμικότητά σας
σάς δίνει έναν αέρα κοσμοπολιτισμού, σε
βαθμό τέτοιο, ώστε να μην σας απασχολούν
και τόσο τα ζητήματα εθνικών διαφορο-

ποιήσεων, όσο η ειρηνική συμβίωση όλων
των ανθρώπων. Γι’ αυτό και το ενδιαφέρον
σας στρέφεται κυρίως σε ζητήματα τέχνης
(ζωγραφική, λογοτεχνία, αρχιτεκτονική
κτλ)! Θα γίνετε τελειότεροι, ωστόσο, μόνο
αν δραστηριοποιηθείτε για την ανάδειξη της
ιδιαιτερότητας και της ενότητας μέσα στην
ιδιαιτερότητα (!) της τουρκικής (τουρκικής,
παρακαλώ!) μειονότητας της Δυτ. Θράκης.
Αν έχετε περισσότερα γ): Δεν μας τα λέτε
καλά τα πράγματα! Η αδιαφορία σας
απέναντι σε ζητήματα πολυπολιτισμού είναι
προκλητικότατη! Μήπως πίσω από την
επιφανειακά ρεαλιστική ματιά σας κρύβεται
ένα εθνικιστικό γουρούνι; Κοιτάξτε να
συνέλθετε και να εκπολιτιστείτε άμεσα,
γιατί δεν σας βλέπω καλά! Και ειρωνικά
παιχνιδάκια με την ιστορική αυτοκρατορική
πρωτεύουσα Ισταμπούλ να ξέρετε ότι
δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά! Στο εξής
τίθεστε σε εποπτεία μέχρι να πολυπολιτισμικοποιηθείτε πλήρως! Άντε, γιατί α!
Αν έχετε περισσότερα δ): Ο ρατσισμός σας
δεν έχει όρια. Είστε αγιάτρευτα εθνικιστές.
Αναρωτιέμαι πού την είδατε την τουρκική
σημαία και τον τουρκισμό. Το σύρσιμο
στο ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρώπινων
δικαιωμάτων δεν το γλιτώνετε με τίποτα
(πληρώνει το… Διοικητήριο της Ιώνων!).
Σταματήστε επιτέλους να διώκετε τις
θρησκευτικές και εθνοτικές πεποιθήσεις
των άλλων, κουμάντο θα τους κάνετε τι να
ζωγραφίζουν στα τεμένη τους; Και ποιος θα
’ναι τότε ο ρόλος του… «Διοικητηρίου»;
Αν δεν εγκαταλείψετε αμέσως την φτηνή
διχαστική προπαγάνδα για δήθεν Πομάκους
και Τσιγγάνους, σύντομα θα κλάψετε πικρά
για τον στιγματισμό σας ως ακροδεξιών και
στενά σχετιζόμενων με τους φανατικούς
κύκλους του Χριστιανισμού! Βάλτε μυαλό!
Γ.Σ.

