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Ὁ Ἀββᾶς Πιέρ ἔφυγε,
Οἱ ὑβριστές του θριαµβεύουν...
Στίς 23 Ἰανουαρίου πέθανε στή Γαλλία,
πλήρης ἡµερῶν, ἡ µεγάλη µορφή τοῦ
γαλλικοῦ καθολικισµοῦ, ὁ ἀββᾶς Πιέρ.
Γιά πάνω ἀπό µισόν αἰώνα ἦταν ὁ

ἅγιος τῶν ἀστέγων καί τῶν φτωχῶν,
ἔχοντας δηµιουργήσει διεθνή ὀργανισµό («Ἐµµαούς») σέ 40 χῶρες γιά
τήν ἐξυπηρέτησή τους, πέρα ἀπό τά
ρωµαιοκαθολικά καλούπια. Ζητώντας
γιά τούς κληρικούς τό δικαίωµα στόν
γάµο, τήν εἰσαγωγή τῶν γυναικῶν στίς
τάξεις τῶν κληρικῶν κ.ἄ., σκανδάλισε τό
Βατικανό ἀλλά κέρδισε τήν ἐκτίµηση καί
τήν ἀγάπη ὅλης τῆς Γαλλίας. Μετεῖχε στήν
Ἀντίσταση κατά τῶν ναζί, συνελήφθη ἀπό
τήν Γκεστάπο καί γλύτωσε διαφεύγοντας
στήν Ἀλγερία. Ἡ µικρή θητεία του στὴ
Βουλή µεταπολεµικά ἔληξε µέ τήν δηµόσια
καταγγελία του πώς ὁ πολιτικός του
χῶρος ὑποστήριζε τούς ἀποικιοκρατικούς

Τ. ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Θρακικοί Σύλλογοι πρός Γιαννάκου:

Ἐπανόρθωση τῆς ἀνιστόρητης ὕβρεως
Πρό ἡµερῶν ἡ προσπάθειά µας νά
συντονιστοῦν οἱ θρακικές ἐνστάσεις κατά
τοῦ ἐλεεινοῦ σχολικοῦ ἐγχειριδίου Ἱστορίας
τῆς ΣΤ’ ∆ηµοτικοῦ, ἀπέδωσε τήν παρακάτω
ἐπιστολή προέδρων µαζικῶν φορέων τῆς
περιοχῆς µας πρός τήν πολιτική ἡγεσία τοῦ
ΥΠΕΠΘ:

Νοµίζετε ὅτι τόν Ἀρµένιο δηµοσιογράφο Χράντ Ντίνκ τόν σκότωσαν
κάποιοι Τοῦρκοι φασίστες; Χά! Εἶστε
πολύ µακρυά νυχτωµένοι. Σύµφωνα
µέ τόν µειονοτικό Τῦπο τῆς ἑλληνικῆς
Θράκης («Μιλέτ» 25/1, «Τζουµχουριέτ»
25/1) πρόκειται γιά καραµπινάτη
προβοκάτσια σέ βάρος τῆς Τουρκίας! Ἡ
πρώτη παραθέτει τίς ἀπόψεις τοῦ πρώην
ἀρχηγοῦ τῆς ΜΙΤ, Μαχίρ Καϊνάκ, πώς
«ἡ ἐπιχείρηση εἶχε ὁπωσδήποτε ξένη
προέλευση» καί στήν δεύτερη «ἀναλύει»
τήν ὑπόθεση ὁ Μπαρίς Χασάν κάτω ἀπό
τόν τίτλο «Κάντε νά σωπάσουν αὐτοί οἱ
δυτικοί!» (Μέ ποιόν τρόπο ἄραγε;)

...διαβάζοντας τόν καρπό
τοῦ βιβλίου πού ὀνομάζεται
ψέμα -Ἱστορία...

Ἐπειδή ἀκόµα καί οἱ ἀγῶνες
γιά σοσιαλισµό καί δηµόσια
παιδεία χρειάζονται ποῦ καί
ποῦ διαλείµµατα ἀνάπαυλας καί
ἐνδοσκόπησης, ἡ ΠΑΣΠ ὀργανώνει
τέτοιες βραδυές (καί) στήν
Ὀρεστιάδα. Νά, παραπάνω βλέπετε
τήν ἀφίσα µιᾶς πρόσφατης µέ
σπέσιαλ καλεσµένους τόν Γιάννη
Σπαλιάρα, πού πρωταγωνιστεῖ
στόν «Ἔρωτα» τοῦ ΑΝΤ1, καί τήν
Ὀρθούλα Παπαδάκου τῶν ρηάλιτυ
καί τῶν τηλεπαιχνιδιῶν. Προσέξτε
τό σηµατάκι πάνω τῆς ΠΑΣΠ,
µέ τή γροθιά καί τίς ἁλυσίδες,
πόσο ἁρµονικά δένει µέ τά ἄλλα
στοιχεῖα τῆς σύνθεσης...

πολέµους καί τίς γαλλικές βιαιότητες
στήν Ἰνδοκίνα. Στή δεκαετία τοῦ ‘80
ἔδωσε τό παρόν µέ τούς ἀκτιβιστές
πού ἐναντιώνονταν στίς ἀστυνοµικές
ἐπιχειρήσεις κατά τῶν καταληψιῶν. Στήν
κηδεία του θρήνησε ὅλη ἡ Γαλλία, ἀπό τόν
Σιράκ µέχρι τόν τελευταῖο φτωχοδιάβολο.
Ὅλη; Ὄχι ἀκριβῶς.
Τό 1996 ὁ ἀββᾶς εἶχε κάνει τό ὀλέθριο
σφᾶλµα νά ὑπερασπιστεῖ δηµόσια τόν
φίλο καί συµµαθητή του Ροζέ Γκαρωντύ,
ὅταν ἐκεῖνος δέχθηκε τήν ὁλοµέτωπη
ἐπίθεση τῶν σιωνιστῶν. Αἰτία ἡ συγγραφή
τῶν «Θεµελιωδῶν Μύθων τῆς ἰσραηλινῆς
πολιτικῆς», ὅπου ὁ Γκαρωντύ διέλυσε
τήν παραµυθολογία τῶν «φούρνων» καί
κατέδειξε τήν πολιτική χρήση τους ἀπό
τό µεσανατολικό κράτος - ἐγκληµατία. Ὁ
ἀββᾶς Πιέρ ἐπαίνεσε καί τόν συγγραφέα
καί τό βιβλίο, µέ ἀποτέλεσµα νά γίνει
στά γεράµατα στόχος µιᾶς ἀπίστευτης
ἐπίθεσης ἀπό τό ὑπηρετικό προσωπικό
τῶν ἀφεντικῶν στό χῶρο τῶν ΜΜΕ
καί τῆς «διανόησης». Τρεῖς µῆνες µετά
ὑποχρεώθηκε νά βάλει νερό στό κρασί του
καί ἔφυγε ἀπό τό µάτι τοῦ κυκλώνα ἀλλά
ἔκτοτε χρεώθηκε κι αὐτός τήν µοµφή τοῦ
«ἀντισηµιτισµοῦ» πού ἀναλογεῖ σέ κάθε
τίµια φωνή ἁπανταχοῦ τῆς γῆς.
Κι ἐνῷ ὁ ἀγαθός γέροντας ἔφυγε, τά
µαντρόσκυλα τοῦ ἐξουσιασµοῦ πού
λύσσαξαν νά τόν σπιλώσουν ἐξαπέλυσαν
µετωπική ἐπίθεση µέ τό «Ὁλοκαύτωµα»:
- Ἡ Γερµανία, πού προοδεύει στήν ΕΕ,
προωθεῖ τὴν ποινικοποίηση τῆς ἄρνησης
τοῦ Ὁλοκαυτώµατος σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη.
- Οἱ ΗΠΑ δηλώνουν πώς εὐελπιστοῦν ὅτι ἡ
Γενική Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ στίς 29-1-07 θά

ΠΡΟΣ
Τὴν Ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ
Θρησκευµάτων κ. Μ. Γιαννάκου
Κυρία Ὑπουργέ,
Ἀπευθυνόµαστε σὲ σᾶς µὲ ἀφορµὴ
τὴν ἔκδοση τοῦ ἀµφιλεγόµενου βιβλίου
Ἱστορίας τῆς Στ΄ ∆ηµοτικοῦ ποὺ γράφτηκε
µὲ εὐθύνη τῆς κ. Ρεπούση καὶ ἤδη
διδάσκεται στὰ σχολεῖα τῆς πατρίδας µας.
Παράλληλα µὲ τὸν δηµόσιο διάλογο ποὺ
προκάλεσε, θέλουµε νὰ σᾶς ἐπισηµάνουµε
µία ἰδιαίτερη πτυχὴ τῆς ὅλης ὑπόθεσης.
∆ὲν θὰ ἐπανέλθουµε στὰ γνωστά, ἄκρως
προσβλητικὰ - ὄχι µόνο γιὰ τὴν Ἑλλάδα
µά καὶ γιὰ τὴν ἀλήθεια - ποὺ γράφονται
ἢ ἀποσιωπῶνται στὸ συγκεκριµένο
βιβλίο. Αὐτὰ ἔχουν πιὰ ἀναλυθεῖ µὲ
ἀπόλυτη ἐπάρκεια καὶ εἴµαστε βέβαιοι
ὅτι ἔχουν πείσει καὶ σᾶς γιὰ τὴν προφανὴ
ἀκαταλληλότητα τοῦ ἐν λόγῳ ἐγχειριδίου.
Πέραν ὅµως τῶν γενικῶν µοµφῶν ποὺ µπορεῖ
κανεὶς νὰ προσάψει στὸ ἐν λόγῳ βιβλίο, οἱ
ὑπογράφοντες, ἐκπρόσωποι θεσµῶν καὶ
ὑπερψηφίσει τό ψήφισµα πού καταδικάζει
«κάθε ἄρνηση τοῦ Ὁλοκαυτώµατος».
- “Σᾶς προτρέπουµε νά ὑποστηρίξετε ὡς
χώρα τό Ψήφισµα γιά τήν ἄρνηση τοῦ Ὁλοκαυτώµατος πού πρόκειται νά ψηφιστεῖ
στήν Γενική Συνέλευση” γράφαν στίς 23-107 στούς πρέσβεις ὅλων τῶν χωρῶν στόν
ΟΗΕ οἱ Glen Lewy καί Abraham Foxman
τῆς Anti-Defamation League (ADL).
- Στίς 26-1-07, πάλι ἡ ADL, ἀπευθύνθηκε
στήν δήµαρχο Susana Leσn Gordillo
τῆς ἱσπανικῆς πόλης Ciempozuelos
γιά τή «ντροπιαστική» της ἐνέργεια νά
µνηµονεύσει τήν Παλαιστινιακή Γενοκτονία ἀνήµερα τῆς µνήµης τοῦ Ὁλοκαυτώµατος. Ἡ ADL µιλᾶ γιά «προσβολή τῆς
µνήµης τῶν θυµάτων τοῦ Ὁλοκαυτώµατος»,
τάση γιά «ἀπονοµιµοποίηση τοῦ κράτους
τοῦ Ἰσραήλ», «ἐνθάρρυνση µίσους» καί
«σκόπιµη προσβολή ὅσων ἐπιδιώκουν
ἐπίσηµη µνεία τῶν θυµάτων τῆς ναζιστικῆς
ἐκστρατείας ἐξόντωσης». Τέλος, καλεῖ
τήν δήµαρχο «νά ζητήσει συγγνώµη γιά
αὐτήν τήν ἀπαράδεκτη ἀπόφαση καί νά
ἐκπληρώσει µαζί µέ τόν Ἱσπανικό λαό τό
χρέος σεβασµοῦ τῆς Ἡµέρας Μνήµης τοῦ
Ὁλοκαυτώµατος στό µέλλον».
Δέν θά ἐπιχειρηµατολογήσουµε γιά τήν
προφανή (γιά µᾶς) χρήση τοῦ λεγόµενου
Ὁλοκαυτώµατος, τά ἔχει γράψει κι ὁ
Νόρµαν Φινκελστάιν µέ γονεῖς ἐπιζῶντες
τοῦ Ἄουσβιτς. Οὔτε θά σχολιάσουµε τά
ἀνωτέρω ἐνδεικτικά πρόσφατα γεγονότα.
Ἐπισηµαίνουµε µόνο τήν ἀπόφαση τῆς
ἑλληνικῆς κυβέρνησης γιά εἰσαγωγή τῆς
διδασκαλίας τοῦ Ὁλοκαυτώµατος στὰ
δηµόσια σχολεῖα ὡς δῆθεν «ἀντιρατσιστική
ἐκπαίδευση». Ὁ Μεσαίωνας εἶναι ἐδῶ!

συλλογικῶν φορέων τῆς Θράκης, θέλουµε
νὰ ἐπισηµάνουµε τὸν προκλητικὸ τρόπο µὲ
τὸν ὁποῖον οἱ συγγραφεῖς ἀγνόησαν τὴν
σχετικὴ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση 303/13-032003 ποὺ θέσπισε τὸ Ἀναλυτικὸ Πρόγραµµα
Σπουδῶν, τὸν διὰ νόµου (1566/85) ἀπαράβατο κανόνα, δηλαδή, ποὺ ὄφειλαν νὰ
ἀκολουθήσουν.
Καὶ ἀναφερόµαστε εἰδικά στὴν πρόβλεψη
τοῦ διδακτικοῦ στόχου «νὰ ἐκτιµήσουν
(οἱ µαθητές) τὴ συµβολὴ τοῦ ἑλληνισµοῦ
τῶν περιοχῶν τῆς Θράκης καὶ τῆς Μικρᾶς
Ἀσίας στὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἑλληνικοῦ
κράτους» µέσω τῆς θεµατικῆς ἑνότητας «Ἡ
Θράκη, ἡ Μικρά Ἀσία καὶ ὁ Πόντος, κέντρα
τοῦ Ἑλληνισµοῦ». Στὀ βιβλίο ὅµως δὲν
ὑπάρχει πουθενά ἡ παραµικρή φράση γιὰ
τὴ Θράκη. ὑπάρχει µόνο µία φωτογραφία
Ἀνατολικοθρακιωτῶν προσφύγων, ἐνῶ σὲ
µία ἐπεξήγηση γιὰ τὴ Συνθήκη τοῦ Νεϊγί
(!) ἀναφέρεται ἡ παραχώρηση τῆς ∆υτικῆς
Θράκης ἀπό τὴ Βουλγαρία στὴν Ἑλλάδα!
Συνέχεια στή σελίδα 4

Ο Αντώνης Φωστιέρης στην
Κοµοτηνή και στον «Α»
Ο «Αντιφωνητής» και ο Σύνδεσµος
Φιλολόγων παρουσίασαν (21/1) στην
Κοµοτηνή τον ποιητή Αντώνη Φωστιέρη,
σε µια ζεστή εκδήλωση µε αξιοπρεπή
παρουσία του κοινού, ιδίως αν αναλογιστεί
κανείς το γενικότερα περιορισµένο
ενδιαφέρον απέναντι στις σύγχρονες
ποιητικές συλλογές και τη στροφή των
αναγνωστών κυρίως προς την πεζογρα
φία. Ιδιαίτερη εντύπωση προξένησε η
προσήλωση του κοινού στον παρουσιαζόµενο ποιητή, γεγονός στο οποίο συνέβαλε
πρωτίστως ο ίδιος µε την υποβλητική
απαγγελία των ποιηµάτων του.
Τον συντονισµό της εκδήλωσης είχε
ο Ν. Δαπέργολας, ενώ στο ακροατήριο
σύστησε τον ποιητή η Πρόεδρος του
Συνδέσµου Φιλολόγων κ. Δώρα Κάσσα,
η οποία και παρουσίασε τα βιογραφικά
του στοιχεία. Η σχολική σύµβουλος
φιλολόγων κ. Σοφία Σταµούλη ανέλυσε
το ποίηµα «Discotheque», το οποίο
περιλαµβάνεται στο σχολικό εγχειρίδιο
του µαθήµατος της Λογοτεχνίας. Τέλος
ο Γιάννης Στρούµπας επιχείρησε µια
θαυµάσια ερµηνευτική προσέγγιση της
τελευταίας ποιητικής συλλογής του
Αντώνη Φωστιέρη µε τίτλο «Πολύτιµη
Λήθη» όπου ο ποιητής πραγµατεύεται
µε σκέψη βαθιά φιλοσοφική το µείζον
για τον άνθρωπο θέµα της ζωής και του
θανάτου. Προσεγγίζοντας µέσα από µια
παγερή ειρωνεία τον θάνατο, που οδηγεί
τα πάντα στη λήθη, και καθιστώντας
τον οικείο ανατρέπει την αγωνία του
ανθρώπου απέναντί του.
Τήν συνέντευξη τοῦ Ἀ. Φωστιέρη στόν
«Ἀντιφωνητή» µπορεῖτε νά διαβάσετε
στή σελίδα 6
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Σχετικά µέ τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο
Αγαπητέ «Αντιφωνητή»,
Διάβασα µε ιδιαίτερη προσοχή
στο φύλλο 210 της 20ης Δεκεµβρίου 2006,
το οποίο µόλις χθές (9-1-2007) έλαβα
,το άρθρο “VOTA COMMUNIA URBI
ET ORBI ή «συνεχιζόµενη επέλαση του
οικουµενισµού»’’ του κ. Ν. Δαπέργολα.
Παρότι το πλείστο µέρος του σκεπτικού και
της επιχειρηµατολογίας περί συγκρητισµού και πανθρησκείας µε βρίσκει
απολύτως σύµφωνο, σε καµµία περίπτωση
δεν µπορώ να υιοθετήσω την τελευταία
παράγραφο του άρθρου, όπου η σηµερινή
πραγµατικότητα
του
Οικουµενικού
Θρόνου σκιαγραφείται µε την έκφραση
«θλιβερή πνευµατική κατάντια» και η
πορεία του ως «θλιβερός κατήφορος». Ο
Οικουµενικός Θρόνος δεν έχει την ανάγκη
συνηγόρων και υπερασπιστών, πολλώ
δε µάλλον δεν χρειάζεται την δική µου
γραφίδα. Χρειάζεται όµως υπεράσπιση «η
των πραγµάτων αλήθεια». Δυστυχώς στο
άρθρο του κ. Δαπέργολα παρουσιάζεται
µόνο η αρνητική όψη των διαχριστιανικών
και διαθρησκειακών διαλόγων. Δεν υπάρχει
ούτε υποψία για τυχόν κέρδη από τον
διάλογο, κέρδη πέραν του διπλωµατικού
και πολιτικού πεδίου.
Η επιστροφή ιερών λειψάνων,
η απόδοση παλαιοχριστιανικών ναών,
η αναζωογόνηση του µοναχισµού στην
Κάτω Ιταλία, η αναθέρµανση του
ενδιαφέροντος για τις πατερικές σπουδές
κυρίως στην δυτική ευρώπη, το πλήθος
των δυτικοευρωπαίων χριστιανών που
θέλγονται από την ορθόδοξη λατρεία, είναι
µερικά από τα κέρδη του διαλόγου, κέρδη τα
οποία έρχονται ου µετά παρατηρήσεως και
οφείλονται τόσο στον µεστό θεολογικώτατο
λόγο και την ευγενική παρουσία της
ΑΘΠ του Οικουµενικού Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολοµαίου όσο και στην εν γένει
αρχοντιά που χαρακτηρίζει το Φανάρι,
αρχοντιά που φαίνεται στην λατρεία, στους
τρόπους, στη φιλοξενία και µαρτυρά το
ήθος µιάς άλλης βιοτής τόσο στην Πόλη όσο
και στην Οικουµένη.
Το άρθρο του κ. Δαπέργολα
παραγνωρίζει
όλα
τα
παραπάνω.
Παραγνωρίζει επίσης και το γεγονός ότι
ο Θεός δεν είναι απών από τον ιστορικό
χρόνο, αλλά είναι ο «καιρούς και χρόνους εν
τη ιδία εξουσία θέµενος». Δρά ο Θεός µέσα
στην ιστορία και η εκκλησία πορεύεται προς
τα έσχατα άλλοτε εις πείσµα και άλλοτε
µέσω των πολιτικών και διπλωµατικών
ισορροπιών. Ευτυχώς που κέντρο της
Ορθοδοξίας είναι το ασθενικό Φανάρι και
όχι η κραταιά Μόσχα, ευτυχώς που το
κέντρο της Ορθοδοξίας βρίσκεται έξω από το
ελλαδικό κράτος και δεν βγάζει ηθικιστικά
και ελληνοχριστιανικά κηρύγµατα αλλά
εκφέρει µεστό θεολογικό λόγο, ευτυχώς
που το κέντρο της Ορθοδοξίας εδρεύει στην
κοσµοπολίτικη Πόλη και δεν πάσχει από
πολιτιστική µειονεξία έναντι της Δύσεως,
ευτυχώς –τέλος- πού έχει την ειλικρίνεια
να λέει «Ναι» στον διάλογο και στην έξοδο
από τον εαυτό µας και δεν πράττει όπως
άλλες εκκλησίες, οι εκπρόσωποι των
οποίων χρησιµοποιούν συντηρητική γλώσσα
απευθυνόµενοι στους εντός, ενώ χορεύουν
οικουµενιστικούς χορούς στις οικουµενικές
συναντήσεις κι εκλιπαρούν –κυριολεκτικάγια µια πρόσκληση από τόν Πάπα.
Θα µπορούσα να γράψω έτι
περισσότερα αλλά σέβοµαι τον χώρο
της εφηµερίδας σας. Θλίβοµαι για την
ακροτελεύτια πρόταση του κ. Δαπέργολα τον
οποίο χωρίς να γνωρίζω, εκτιµώ. Τελειώνω
µε έκκληση για στήριξη του Οικουµενικού
Πατριαρχείου το οποίο αντιµετωπίζει
σήµερα σωρεία προβληµάτων, όχι από το
Βατικανό και τον Πάπα, αλλά απο τον νεοπαγή συνεταιρισµό Μόσχας και άλλων ….
Με τιµή, Αρχ/της Σωφρόνιος Γκουτζίνης
Ιεροκήρυκας Ι.Μ. Ξάνθης & Περιθεωρίου

Ἡ ἀπάντηση τοῦ Ν.Δ.
Λυπούµαι, αλλά είναι προφανές ότι µε
τον πατέρα Σωφρόνιο διαφωνούµε σχεδόν
στα πάντα. Κατ’ αρχάς, όσον αφορά την
επίσκεψη του Πάπα στην Πόλη - και επειδή
επισηµαίνει ότι παραγνωρίζω κάποια
πράγµατα - εκφράζω και εγώ τη θλίψη µου
γι’ αυτά που δείχνει να παραγνωρίζει εκείνος
(ή πάντως να µην ενοχλείται) σε σχέση µε
τα όσα εκεί ερρίφθησαν τοις κυσί και µε τα
οποία βεβαίως µόνο ακροθιγώς ασχολήθηκα
στο κείµενό µου (για περισσότερες λεπτοµέρειες τον παραπέµπω απλώς στην ανακοίνωση της Ι.Κ. του Αγ. Όρους, η οποία
µε καλύπτει απόλυτα). Πέραν βεβαίως
τούτου, αδυνατώ να αντιληφθώ και πώς
είναι δυνατό να συµφωνεί µε τις απόψεις
µου περί οικουµενισµού και συγχρόνως
να εξυµνεί τοιουτοτρόπως κάποιον που
αναλίσκεται σε συµπροσευχές µε λατίνους
ή και µε µουσουλµάνους (ως έπραξε λ.χ.
κατά το παλαιότερο ταξίδι του στη Μέση
Ανατολή), αλλά και σε επανειληµµένες
συγκρητιστικές δηλώσεις (όπως π.χ. ότι
όλες οι θρησκείες κρύβουν µέσα τους την
αλήθεια και ότι από όλες µπορείς να φτάσεις
στον Θεό). Θεωρώ την εν λόγω δήλωση
του π. Σωφρονίου άκρως αντιφατική. Όσο
για το επιµέρους εγκώµιο της αρχοντιάς
και της φιλοξενίας του Πατριάρχη το
αντιπαρέρχοµαι ασχολίαστο. Εκτός κι αν
δηλαδή θέλετε να συζητήσουµε και το αν
όλοι οι θεοφόροι µας άγιοι των τελευταίων
10 αιώνων που ουδεµία σχέση ήθελαν να
έχουν µε τον Πάπα, ήταν ακοινώνητοι και
αγριάνθρωποι.
Δεν αντιλαµβάνοµαι ωστόσο και προς
τι η ιδιαίτερη εξύµνηση του Πατριάρχη
σε σύγκριση µε την υποκρισία του
ηµετέρου Αρχιεπισκόπου (που πάντως δεν
κατονοµάζεται, παρότι σαφώς υπονοείται
- προς τι άραγε ο φόβος;). Και τούτο, επειδή
δεν θυµάµαι να διαφώνησα ως προς το
δεύτερο σκέλος, ούτε να έλαβα θέση υπέρ
του Αθηνών (ίσα-ίσα που τους επέκρινα
αµφοτέρους ως οικουµενιστές). Ελπίζω
λοιπόν να µην υπάρχει εδώ παρανόηση των
ελατηρίων µου, δια του γνωστού θλιβερού
φαινοµένου όποιος κριτικάρει τον ένα, να
καταχωρείται αυτοµάτως στη λίστα των
οπαδών του άλλου. Εγώ δηλώνω σαφώς
ότι αυτή η παρακµιακή ιστορία µε τα
οπαδιλίκια και τις ενδοεκκλησιαστικές
προσωπολατρείες µε αφήνει παγερά
αδιάφορο, γιατί γνωρίζω καλά ότι ούτε ο
Χριστός µεµέρισται, ούτε η Εκκλησία είναι
ποδοσφαιρικό γήπεδο ή χώρος ευδοκίµησης
καλλιτεχνικών σταρ σύστεµ. Δεν είµαι
λοιπόν ούτε του Παύλου, ούτε του Απολλώ
(για να θυµηθώ και την Α΄ προς Κορινθίους),
πολύ δε περισσότερο δεν είµαι και µε
αµφιφανώς αιρετικούς ιεράρχες, που επίσης
αµφιφανώς µάλιστα δεν συγκρούονται
µεταξύ τους για πνευµατικά ζητήµατα,
αλλά για τα κουκιά τους. Ο προσανατολισµός µου τυγχάνει προς τα όσα έγραψαν
οι µεγάλοι εκκλησιαστικοί µας πατέρες,
ορθοδοµώντας τον λόγον της αληθείας.
Ως εκ τούτου εκτιµώ και τους σύγχρονους
κληρικούς που ακολουθούν εκείνους, ενώ
τους υπόλοιπους πολύ απλά τους αγνοώ.
Σέβοµαι βεβαίως το σχήµα τους (προφανώς
πολύ περισσότερο απ’ όσο οι ίδιοι), από κει
και πέρα όµως ως πνευµατικούς οδηγούς
και ως ανθρώπους ουκ οίδα αυτούς.
Διαφωνούµε όµως µε τον π. Σωφρόνιο
και όσον αφορά τα υποτιθέµενα κέρδη
του επίσης υποτιθέµενου διαχριστιανικού
διαλόγου (και τον αποκαλώ έτσι, γιατί
πρόκειται µεν όντως περί γνήσιας
απόπειρας προσεγγίσεως, όχι όµως επί
της αρχέγονης αποστολικής αλήθειας,
αλλά απλούστατα επί ενός νεόδµητου
διαθρησκειακού τουρλού). Εν πρώτοις, αν
υπάρχει έλξη κάποιων δυτικοευρωπαίων
για την ορθόδοξη λατρεία, αυτό οφείλεται
στη γνωριµία τους µε το αυθεντικό ορθόδοξο
βίωµα και σε συνδυασµό µε τη βαθιά τους

And the winner is…
GREECE!
Μπορεῖ νὰ ἄργησε, ἦταν ὅµως καθοριστικῆς
σηµασίας. Ὁ λόγος γιὰ τὴ συµµετοχὴ
µελῶν καὶ τοῦ ἐνταῦθα Πανεπιστηµίου
στὸν µέσῳ τοῦ Τύπου δηµόσιο διάλογο
γιὰ τὴν Τριτοβάθµια Ἐκπαίδευση. Σὲ
κοινό τους ἄρθρο ποὺ δηµοσιεύτηκε στὴν
«Ἡµερησία» (27/01/07), ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ

ἐν λόγῳ Ἱδρύµατος µαζὶ µὲ κουµπάρο
του καθηγητὴ ἀνέλαβαν νὰ διαλύσουν
τὴν πλάνη στὴν ὁποία βρισκόταν ἐπὶ
σειρὰν δεκαετιῶν ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία.
Καὶ ὅµως δὲν εἴµαστε ὁ πάτος (καί)
στὴν διεθνὴ ἔρευνα, ἰδίως στὴν Ἰατρική.
Ἐπικαλούµενοι
πίνακα
βρετανικοῦ
χειρουργικοῦ περιοδικοῦ µὲ ὑψηλὸ impact
factor (γουάου…) ὑπαινίσσονται οὔτε
λίγο οὔτε πολὺ ὅτι, ἡ Ἑλλάδα µὲ 18,5
δηµοσιεύσεις ἀνὰ ἑκατοµµύριο κατοίκων
βρίσκεται µπροστὰ ἀπὸ τὸν Καναδά, τὴν
Γαλλία καὶ τὴν Γερµανία, τὴν στιγµὴ
ποὺ οἱ ΗΠΑ εἶναι πρῶτες σὲ ἀπόλυτο
ἀριθµὸ καὶ ἡ Ὀλλανδία πρώτη µετὰ ἀπὸ
ἀναγωγὴ ἀνὰ ἑκατοµµύριο κατοίκων! Κι
σάν νὰ µὴν ἔφτανε αὐτό, στὴ συνέχεια
ἀναδιατάσσουν κυριολεκτικὰ τὸν χάρτη
τῆς παγκόσµιας ἔρευνας. Ἂν γίνει καὶ νέα
απογοήτευση από τον δυτικού τύπου
αδιέξοδο Χριστιανισµό. Πάντως σίγουρα
δεν οφείλεται στη µέσω νεοεποχίτικων
αλχηµειών σύγκλιση της πίστης µας µε
κάτι που οι ίδιοι έχουν πλέον απορρίψει.
Όσο για τα υπόλοιπα κατονοµαζόµενα ως
κέρδη, δεν παραγνωρίζω την ύπαρξή τους,
αλλά απλούστατα υποτιµώ ΠΑΝΤΕΛΩΣ
τη σηµασία τους. Γιατί πιστεύω, βλέπετε,
πως ούτε τα λείψανα θα µας σώσουν, ούτε
τα ντουβάρια, ούτε η όποια άνθηση ενίων
«εκσυγχρονισµένων»
και
νοθευµένων
µορφών µοναχισµού, επιδοτούµενων από
κοινοτικά κονδύλια. Εκείνο που θα µας
σώσει είναι το αενάως επιτελούµενο
εκκλησιαστικό γεγονός και αυτό είναι που
πρέπει να διαφυλαχθεί παντί τω τρόπω
ανόθευτο. Θεωρώ αντίθετα ότι ο µόνος
που έχει στην πραγµατικότητα όφελος απ’
όλον αυτόν τον «διάλογο» είναι ο δούρειος
ίππος της Ουνίας - ήτοι ο γνωστός λύκος,
ο οποίος εµφανίζεται έτσι ως ακόµη πιο
προβατόσχηµος και ο οποίος, ως γνωστόν,
πλήττει κυρίως τις πρώην σοσιαλιστικές
χώρες (οπότε πολύ καλά κάνει και η Μόσχα
και αντιδρά έναντι τόσο του Πάπα, όσο και
των ηµετέρων πεπτωκότων). Για τη φράση
πάλι βέβαια ότι η Μόσχα αποτελεί το
πρόβληµα και όχι ο Πάπας (άρα προφανώς
κακώς επικρίνεται και το Φανάρι για τις
ανόσιες κουµπαριές µε Βατικανό και...
CIA), αρκούµαι απλώς στο να εκφράσω τη
βαθύτατη θλίψη µου. Περαιτέρω, αρνούµαι
να τη σχολιάσω.
Όσον αφορά τέλος το ίδιο το Οικουµενικό
Πατριαρχείο, κακώς υπονοείται ότι βάλλω
εναντίον του. Στην πραγµατικότητα το
σέβοµαι πάρα πολύ και τιµώ καθ’ υπερβολήν
τον τεράστιο και µακραίωνο ρόλο του. Εξ
ου άλλωστε και ο πόνος µου, αλλά και η
αγανάκτησή µου. Το πρόβληµά µου λοιπόν
δεν είναι ο οικουµενικός θρόνος καθ’ εαυτόν,
αλλά οι άνθρωποι που τον υπηρετούν επ’

ἀναγωγὴ δηµοσιεύσεων ἀνὰ ἑκατοµµύριο
κατοίκων ἀνὰ ποσοστιαία µονάδα ΑΕΠ
ποὺ διατίθεται στὴν ἔρευνα, ἡ χώρα τῆς
φαιδρᾶς πορτοκαλέας ξεπερνᾶ καὶ τὴν
πρώτη Ὁλλανδία µὲ δείκτη 28,4 ἔναντι 24,4!
Πῶς εἴπατε, χάσατε τὴ µιλιά σας; Ἂν καὶ
κάνουν µία προσπάθεια νὰ τὸ ἀπαλύνουν
κάπως στὸ τέλος ὑποτονθορύζοντας
κάτι γιὰ «ἀφέλεια νὰ πιστεύει κανεὶς
πὼς εἴµαστε πρῶτοι στὸν κόσµο», οἱ
ἐντυπώσεις µένουν ἀφοῦ τὰ στοιχεῖα ποὺ
παραθέτουν εἶναι ἀδιάσειστα.
Γιὰ νὰ σοβαρευτοῦµε, εἶναι προφανὲς
πὼς τὰ παραπάνω στὸ βαθµὸ ποὺ δὲν
συνιστοῦν (πρᾶγµα ἀπίθανο) ἀπόλυτη
ἄγνοια τῆς – ἄθλιας σύµφωνα µὲ τὸ
σύνολο σχεδὸν τῶν ἀναλύσεων καὶ
τῶν συναδέλφων τους καθηγητῶν
- κατάστασης στὴν ὁποία ἔχει περιέλθει
τὸ ἑλληνικὸ πανεπιστήµιο, τὸ πιθανότερο
εἶναι νὰ ἐντάσσονται σὲ µιὰ προσπάθεια
παραποίησης
καὶ
ἐξωραϊσµοῦ
τῆς
ζοφερῆς πραγµατικότητας ἀναπόσπαστο
κοµµάτι τῆς ὁποίας ἀποτελοῦν καὶ
οἱ ἴδιοι. Ὅσο γιὰ τὴν καραµέλα τῆς
ὑποχρηµατοδότησης τῶν Πανεπιστηµίων,
θὰ ἐπαναλάβουµε ἁπλῶς τὶς ἀπόψεις
πλειάδας πανεπιστηµιακῶν ποὺ κάνουν
λόγο γιὰ αὔξηση τῆς σπατάλης καὶ τῆς
ἀσυδοσίας σὲ περίπτωση ὑποθετικῆς
αὔξησης τῶν δαπανῶν ὑπὸ τὶς παροῦσες
συνθῆκες.
Τελευταῖο ἀλλὰ καθόλου ἔσχατο, µιά ποὺ
τὸ ’φερε ἡ κουβέντα: Θὰ εἶχε ἰδιαίτερο
ἐνδιαφέρον νὰ δίνονταν στὴ δηµοσιότητα
στοιχεῖα ποὺ νὰ δείχνουν τὴν πραγµατικὴ
λειτουργία µιᾶς πανεπιστηµιακῆς Χειρουργικῆς Κλινικῆς σχετικὰ µὲ τὸν ἀριθµό, τὸ
εἶδος, τὴν βαρύτητα καὶ τὶς ἐπιπλοκὲς τῶν
ἐπεµβάσεων ποὺ διενεργεῖ (χειρουργεῖ
µόνο σκωληκοειδίτιδες καὶ χολὲς γιὰ παράδειγµα ἢ καὶ οἰσοφάγους), σὲ σύγκριση
µὲ µία ἀντίστοιχη ἀνθυποκλινικὴ τοῦ
...basse classe Νοσοκοµείου Διδυµοτείχου
ἂς ποῦµε...
Π.Κ.
εσχάτων των χρόνων και οι οποίοι µε την
πολιτεία τους αποδεικνύονται ανάξιοί του.
Για τους τελευταίους εννοείται ότι αδυνατώ
να αναιρέσω τους χαρακτηρισµούς µου
περί θλιβερής κατάντιας και πνευµατικού
κατήφορου, τους οποίους µάλιστα στην
πραγµατικότητα τους θεωρώ και εξαιρετικά µετριοπαθείς. Όσο για το ότι ο Θεός
δρα µέσα στον ιστορικό χρόνο, εκεί θα
συµφωνήσω απόλυτα µε τον π. Σωφρόνιο.
Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι και τα όσα
πράττουν οι ιεράρχες µας είναι πάντοτε
εκ Θεού. Γιατί απλούστατα, βλέπετε, µέσα
στον ίδιο ακριβώς ιστορικό χρόνο, δρα
ταυτόχρονα και ο διάολος…
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Ἀνα-γνώσεις
Ὁ ἡγέτης. Ὁ ἀρχηγός. Τό ἴνδαλµα.
Ὁ Παν. Βασιλόπουλος στό ppol (15-01) γιά τά γενέθλια ἑνός ἑλληνικοῦ µύθου:
«Οι σκηνές στην αίθουσα συνεδρίων του ξενοδοχείου Divani Caravel το µεσηµέρι της
Πέµπτης, 8 Ιανουαρίου του 2004, ήταν πραγµατικά ροκ και µάλιστα ο ενθουσιασµός
πέριξ του «µεσσία» Γιώργου Παπανδρέου µόνο µε εκείνο γύρω από τον αείµνηστο
Κωνσταντίνο Καραµανλή µπορεί να συγκριθεί, όταν ο τελευταίος πάτησε το πόδι
του στο αεροδρόµιο του «Ελληνικού» για να σώσει το Έθνος. Εκστασιασµένος από το
παραλήρηµα του αχαλίνωτου πλήθους που ποδοπατιόταν για να αγγίξει το «νυµφίο»,
ο γέρων της πασοκικής συναγωγής Αντώνης Λιβάνης, µε πρόσωπο που ακτινοβολούσε
σαν αυγουστιάτικο φεγγάρι, ανταποκρίθηκε ενθουσιωδώς στις κάµερες και τα
µικρόφωνα που τον περικύκλωσαν: «Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου! Αυτό τα λέει
όλα!». Έτσι ξεκίνησε ο κατήφορος του Γιώργου Παπανδρέου (ΓΑΠ), ακριβώς ένα
µήνα πριν πάρει και επίσηµα το σκήπτρο της αρχηγίας από τον τότε πρωθυπουργό
Κώστα Σηµίτη. Για τη µνηµειώδη δήλωσή του ο κ. Λιβάνης µπορεί να επικαλεστεί τον
πυρετό των συγκλονιστικών εκείνων στιγµών. Θα µπορούσε όµως να είχε διαλέξει
κάποιο άλλο εξίσου ενθουσιώδες σχόλιο αλλά, παρ’ όλα αυτά, «γλώττα λανθάνουσα
αλήθειαν είπε...» Ουσιαστικά η ανάληψη (ή κατάληψη), της αρχηγίας του ΠΑΣΟΚ
έγινε από το γιο του ιδρυτή του κληρονοµικώ δικαίω, παρά τον αντιπερισπασµό µε τη
«γιορτή» του ενός εκατοµµυρίου και κάτι ψιλά «ψήφων».
(...) Οι αυλοκόλακες της Χαριλάου Τρικούπη, οι... «κυρίες επί των τιµών», τα
«παπαγαλάκια» τους στο κόµµα και οι εναποµείναντες οπαδοί των παπανδρεϊκών
γονιδίων εξακολουθούν να διασπείρουν το µύθο ότι καλύτερος του ΓΑΠ δεν τους
βρίσκεται. Ακόµα και αν υιοθετήσουµε τα κυνικότερα των κριτηρίων, ότι δηλαδή ο
αρχηγός ενός κόµµατος εξουσίας πρέπει να παρασέρνει το λαό και να µοσχοπουλάει
διαφηµιστικό χρόνο στην τηλεόραση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επικοινωνιακά είναι
από αδιάφορος έως βαρετός. Είναι όµως µόνο επικοινωνιακό το πρόβληµα του κ.
Γιώργου Παπανδρέου; Παρά τη διαρκή εναλλαγή των στελεχών που εκπροσωπούν
το κόµµα του στον Τύπο, ο ίδιος όχι µόνο δεν πείθει αλλά, απεναντίας, αποδεικνύει
καθηµερινά στους πολιτικά απαιτητικούς Έλληνες ότι δεν ξέρει ούτε πώς
διευθύνεται ένα σύγχρονο κράτος, ούτε, ακόµα χειρότερα, πώς προστατεύονται και
προάγονται τα συµφέροντα, τρέχοντα και µελλοντικά, της Ελλάδας. Με τον τρόπο
που βρέθηκε στην καρέκλα του αρχηγού ο κ. Γιώργου Α. Παπανδρέου παρέσυρε
µεν τις µάζες των πολιτικά ακαλλιέργητων οπαδών του βαθέως ΠΑΣΟΚ -µαζί µε
πολλούς αγαθά σκεπτοµένους νέους- δεν διέφυγε όµως της προσοχής επίσης πολλών
πολιτών, ανεξάρτητα κοµµατικών προτιµήσεων, ότι από την «εκλογή» του ακόµα,
ο «πρίγκιπας» της ελληνικής σοσιαλδηµοκρατίας έδωσε στην πολιτική υποκρισία
νέα πνοή, µεγαλύτερη δυναµική και περισσότερο θράσος. Ας αγνοηθεί λοιπόν ο κ.
Αντώνης Λιβάνης που µίλησε σαν υπασπιστής κάποιου βασιλιά. Δεν είναι δυνατό
να αγνοηθούν τα γεγονότα της Κυριακής, 8 Φεβρουαρίου του 2004, όταν το ΠΑΣΟΚ
απέδειξε τη συγγένειά του σε νοοτροπία -και όχι µόνο- µε το συριακό... Μπάαθ. Γιατί,
επί της ουσίας, σε τι διαφέρει ο τρόπος που τον µακαρίτη δικτάτορα της Συρίας,
Χαφέζ Αλ ‘Ασαντ, διαδέχτηκε ο γιός του Μπασάρ, από τον τρόπο που αρχηγός του
ΠΑΣΟΚ «εξελέγη» ο Γιώργος Παπανδρέου; (...)
Επειδή όµως εδώ είναι Ευρώπη, τα παραδείγµατα οικογενειοκρατίας -εκτός
Ελλάδας- περιορίζονται µόνο σε ακροδεξιά κόµµατα. Αν εξαιρέσουµε τη φωτογενή
Αλεσάντρα Μουσολίνι που προσπάθησε αλλά προκοπή δεν είδε, µόνο το γαλλικό
«εθνικό µέτωπο» ακολουθεί το φωτεινό παράδειγµα του ΠΑΣΟΚ µε τη Μαρίν Λεπέν
να διαδέχεται τον ακατάβλητο πατέρα της, Ζαν-Μαρί. Την οικογένεια Λεπέν είχε,
ενδεχοµένως, κατά νου η αειθαλής Μάργκαρετ Παπανδρέου η οποία φέρεται να
προανάγγειλε ότι τον «Γιωργάκη» στην αρχηγία του ΠΑΣΟΚ θα διαδεχτεί η κόρη
του Μαργαρίτα! Ακόµα και ως ανέκδοτο αν δηµοσιεύτηκε το σχετικό κειµενάκι,
αποκαλύπτει το µέγεθος του ελλείµµατος πολιτικής αξιοπρέπειας στο οποίο έχει
περιέλθει ο τόπος µας -αφού και στο στρατόπεδο της οικογένειας Μητσοτάκη
παρόµοια «ανέκδοτα» λέγονται -και δεν γελά κανένας! Οι Έλληνες έχουν υποκύψει
στην οικογενειοκρατία και περιορίζονται σε πικρόχολα σχόλια για το φαινόµενο.
Όµως οι Ευρωπαίοι εταίροι µας και ατλαντικοί λυκο-φίλοι µας εκλαµβάνουν το
γνώρισµα αυτό ως στοιχείο που φανερώνει ότι η Ελλάδα αφ’ ενός µεν είναι πολιτικά
ασόβαρη οντότητα, αφού εξουσιάζεται µε φεουδαρχικό τρόπο και αφ’ ετέρου δε, ως
κοινωνία µε τέτοια ελλειµµατικά χαρακτηριστικά των µηχανισµών παραγωγής
ηγετών, εύκολα χαλιναγωγείται... »

Οἱ Ρῶσοι χαλᾶνε τό πάρτυ...

Τή δυσαρέσκειά τους ἐκδήλωσαν
ἰσραηλινοί ἀξιωµατοῦχοι γιά τήν
πώληση ρωσικῶν ἀντιαεροπορικῶν
συστηµάτων µικροῦ βεληνεκοῦς TOR-M1
(γνωστά κι ἀπό τήν ἐν Ἑλλάδι εἰσαγωγή
τους) στό Ἰράν. Καί τήν δυσαρέσκεια
αὐτή τήν συνόδευσαν καί µέ ἀπειλές
τοῦ τύπου «ναί µέν ἡ Ρωσία εἶναι µιά
κυρίαρχη χώρα ὅπου δέν ἐπεµβαίνουµε
ἀλλά ἐλπίζουµε νά καταλαβαίνει ὅτι
πρόκειται γιά µία ἀπειλή πού µπορεῖ
νά στραφεῖ καί ἐναντίον τῆς ἰδίας»! Ἡ
Μόσχα πάντως δέν πτοήθηκε καί γιά

πρώτη
φορά
ἐπιβεβαίωσε
διά
στόµατος τοῦ ὑπουργοῦ Ἄµυνας
Σεργκέι Ἰβανώφ τήν πώληση πού «δέν
ἔρχεται σέ σύγκρουση µέ καµµία διεθνή
συµφωνία». Ὡστόσο διαψεύσθηκαν τά
ρωσικά δηµοσιεύµατα γιά πώληση
καί πυραύλων S-300 στήν Τεχεράνη.
Ἀναρωτιέται
κανείς,
τί
ἄλλη
ὑποστήριξη χρειάζεται τό ἑβραϊκό
κράτος γιά νά ἀντιµετωπίσει αὐτό
πού βάφτισε «περσική ἀπειλή» γιά
τήν ὕπαρξή του; Δέν τοῦ ἀρκεῖ ἡ
διπλωµατική ὑποστήριξη ὅλης τῆς
Δύσης, ἡ πλήρης πολιτική κάλυψη ὅλων
τῶν ἐγκληµάτων του ἀπό τίς ΗΠΑ, ἡ
πανταχόθεν ἀφειδώλευτη οἰκονοµική
καί στρατιωτική βοήθεια (βλέπε καί
τελευταῖες ἀσκήσεις µέ τήν βρετανική
ἄδεια στό Γιβραλτάρ), πρέπει δηλαδή νά
εἶναι καί ἐντελῶς ἄοπλος ὁ ἀντίπαλος,
κάπου στήν ἐποχή τοῦ λίθου; Δέν
ἐµπιστεύονται δηλαδή οὔτε τόν... Γιαχβέ,
πού ἀποτελοῦν καί τόν ἀγαπηµένο του
λαό; Μπάαα...

Ὀρτέγκα ἀπό τά παλιά!
Ἡ ἐκλογική νίκη τοῦ Ντανιέλ Ὀρτέγκα
στὴ Νικαράγουα δέν θά ἀποδειχθεῖ ἁπλή
ἀλλαγή προσώπων στήν ἐξουσία τῆς
φτωχῆς κεντροαµερικάνικης χώρας. Ἤδη
στίς πρῶτες βδοµάδες του στό γκουβέρνο

ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ
& ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ
Τοῦ Σάσα Πάποβιτς*
Α’ Μέρος
Τό Σερβικό Ριζοσπαστικό Κόµµα κέρδισε
τίς περισσότερες ἕδρες στό Κοινοβούλιο.
Ὡστόσο, καθώς δέν ἀναµένεται νά
σχηµατίσει κυβέρνηση, ὁ πρωθυπουργός
ἀναµένεται νά προέλθει ἀπό τό 2ο κόµµα,
τό Δηµοκρατικό. Ἀνάλογοι τίτλοι εἰδήσεων
ἐπιβεβαίωσαν τήν δυτική παρεξήγηση
τῆς κατάστασης στή Σερβία. Κατά τούς
δυτικούς ἀναλυτές τό Δηµοκρατικό κόµµα
δικαιοῦται τή θέση τοῦ πρωθυπουργοῦ
καθώς ἡγεῖται τῆς ἀπό τήν Δύση καλούµενης
δηµοκρατικῆς πλευρᾶς. Ἔτσι ἀποσιωπᾶται
ἡ ὕπαρξη τοῦ µεγαλυτέρου κόµµατος γιατί
στή δεκαετία τοῦ ‘90 µετεῖχε στό καθεστώς
τοῦ Μιλόσεβιτς.
Δηµοκράτες ἐθνικιστικῆς προέλευσης
Εἶναι λιγότερο γνωστό ὅτι τό κόµµα τοῦ
πρώην ΥΠΕΞ Βούκ Ντράσκοβιτς, µέρος
τῆς κυβέρνησης τοῦ 1999, οὔτε συµµετεῖχε
στήν «δηµοκρατική» κυβέρνηση τῆς
περιόδου 2003-2006 οὔτε ὑποστηρίχθηκε ὡς
«δηµοκρατικός» σύµµαχος. Τό ἐθνικιστικό
του παρελθόν, µέ τήν συµµετοχή στή
δηµιουργία ἐθελοντικῶν σωµάτων γιά
τήν προστασία τῶν Σέρβων σέ Κροατία
- Βοσνία (1991) καί οἱ διακηρύξεις του
γιά Μεγάλη Σερβία στά 2/3 τῆς πρώην
Γιουγκοσλαβίας,
ἁπλῶς
διαλύθηκαν
ἐνώπιον τῆς ἐπιθυµίας του νά συνεργαστεῖ
σέ ὁποιανδήποτε ἀπαίτηση τῆς «διεθνοῦς
κοινότητας», είδικά στίς ἐκδόσεις Σέρβων
πολιτῶν στό Εἰδικό Δικαστήριο τῆς Χάγης.
Κι ὁ Ντράσκοβιτς - πού λόγῳ τῆς προδοσίας
του ἀπέναντι στόν πατριωτισµό δέν µπῆκε
κἄν στή Βουλή - ἴσως εἶναι τό πιό ἀκραῖο
παράδειγµα, δέν εἶναι ὅµως τό µοναδικό. Ὁ
νῦν πρωθυπουργός Βόισλαβ Κοστούνιτσα
δηµιούργησε τό κόµµα του ἀποχωρώντας
ἀπό τό Δηµοκρατικό Κόµµα γιατί δέν τό
ἔκρινε ἐπαρκῶς ἐθνικιστικό. Ἐπέκρινε τόν
Μιλόσεβιτς ὄχι γιά ἔλλειµµα δηµοκρατίας
ἀλλά γιατί δέν πέτυχε τήν δηµιουργία
µιᾶς Μεγάλης Σερβίας τό 1995, ὅπως εἶχε
προτείνει καί ὁ Ντράσκοβιτς. Στή συνάντηση
τῶν ἀντικοµµουνιστῶν ἐθνικιστῶν στήν
ἱστορική γιά τούς µοναρχικούς Ράβνα Γκόρα
(Μάιος 1995) ὁ Κοστούνιτσα κατηγόρησε
τόν Μιλόσεβιτς γιά προδοσία τῶν σερβικῶν
συµφερόντων
καί
ὑποσχέθηκε
µιά
πραγµατικά ἐθνικιστική Σερβία ὅταν πάρει
τήν ἐξουσία.
Ὁ Μιλόσεβιτς δέν ἦταν ἀρκετά ἐθνικιστής
κι αὐτή ἦταν ἡ κύρια κατηγορία πού τοῦ
ἀπηύθυνε ἡ τότε ἀντιπολίτευση. Ἀκόµα
καί τό µετριπαθές Δηµοκρατικό Κόµµα
τότε ἀνοικτά ὑποστήριζε τήν ἡγεσία τῶν
Σερβοβόσνιων. Ὅταν οἱ τελευταῖοι τό 1994
ἀρνήθηκαν νά ὑπογράψουν τήν Συνθήκη
Εἰρήνης καί ὁ Μιλόσεβιτς εἰσήγαγε
κυρώσεις σέ βάρος τους γιά νά πιέσει τόν
Κάρατζιτς νά ὑπογράψει, τρεῖς πολιτικοί
στό Βελιγράδι ἄρχισαν νά ὑποστηρίζουν τόν
Κάρατζιτς πού «ὑπερασπιζόταν τά σερβικά
συµφέροντα»: Ὁ Σέσελι, ὁ Κοστούνιτσα
καί ὁ ...Ζόραν Τζίντζιτς, πού ἀργότερα
ἀνακηρύχτηκε ἡγέτης τῶν δηµοκρατικῶν

ξεκίνησε τήν ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων
µέ τόν «ἀδελφό Κουβανικό λαό», τήν
συµµετοχή τῆς χώρας του στό πολιτικό
καί ἐµπορικό σύµφωνο µέ τήν Βενεζουέλα
τοῦ Τσάβες καί τήν Βολιβία τοῦ Μοράλες,
δέχθηκε πανηγυρικά τόν περιοδεύοντα στή
Λατινική Ἀµερική Ἰρανό πρωθυπουργό
Ἀχµαντινετζάντ (φωτογραφία) καί προχώρησε σέ δραστική µείωση τῶν ἀποδοχῶν του
ὡς πρωθυπουργοῦ, ἀπό 8.000 δολάρια σέ
3.200, καί ἀναλόγως ὅλων τῶν κυβερνητικῶν
ἀξιωµατούχων. Ἄν ἀναλογιστεῖ κανείς ὅτι
µέ τήν προηγούµενη κατάσταση µέχρι καί
στρατό στό Κατεχόµενο Ἰράκ εἶχε στείλει ἡ
Νικαράγουα, ἀντιλαµβάνεται εὔκολα τήν
ἀνατροπή πού ἐπῆλθε.
Τὄξερα ὅτι ὁ Ντανιέλ τῶν Σαντινίστας, πού
τόσες ἐλπίδες µας ὑποστασίασε πρίν 25
χρόνια, δέν θά µᾶς διέψευδε...

ἀλλαγῶν στή χώρα.
Ἡ συλλογική ἀµνησία ἐξάλειψε τό
γεγονός ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Τζίντζιτς ὑποστήριζε
τόν Κάρατζιτς κατά τήν κατάληψη τῆς
Σρεµπρένιτσα, πού ἡ Δὑση χαρακτήρισε
«τό µεγαλύτερο ἔγκληµα πολέµου µετά τόν
2ο Παγκόσµιο Πόλεµο». Αὐτός ὁ ἐθνικισµός
τῆς τότε ἀντιπολίτευσης ἦταν ἀπαραίτητος
ὡς στρατηγικό ὅπλο κατά τοῦ Μιλόσεβιτς.

Γιαυτό καί ἡ Δύση κάνει τά στραβά
µάτια στό ἐθνικιστικό τους παρελθόν.
Ὡστόσο ἔτσι ἀποδεικνύεται ἡ ὑποκρισία
τῆς «διεθνοῦς κοινότητας» σέ σχέση µέ
τήν σερβική πολιτική ζωή. Τό καθαρό
γεγονός ὅτι ἡ Δύση ὑποστήριξε ὄχι µόνο
µετριοπαθεῖς ἐθνικιστές τοῦ Δηµοκρατικοῦ
Κόµµατος ἀλλά καί ἐξτρεµιστές τύπου
Ντράσκοβιτς δείχνει ὅτι τό µόνο πού ἔχει
σηµασία εἶναι ἡ τρέχουσα σχέση του µέ τίς
δυτικές ἀπαιτήσεις. Οὔτε ἡ στάση ἔναντι
τῶν πολέµων τοῦ ‘90, οὔτε ἡ ἰδεολογία.
µόνο ἡ ἑτοιµότητα ἀπόλυτης ὑποταγῆς στά
κελεύσµατα τῆς «διεθνοῦς κοινότητας».
Κι ἐδῶ ἦταν τό Ριζοσπαστικό Κόµµα πού
ἀντιτάχθηκε ἀνοιχτά στίς πιέσεις. Ὁ ἡγέτης
του, Βόισλαβ Σέσελι, ἐλεύθερος ἀκόµη στό
Βελιγράδι, ἀποκαλοῦσε τά «δηµοκρατικά
κόµµατα»
πολιτικό
παραστρατιωτικό
σχηµατισµό τοῦ ΝΑΤΟ: «δέν µπόρεσαν
νά µᾶς κατακτήσουν καί δηµιούργησαν
αὐτά γιά νά κυβερνήσουν τήν Σερβία» (σέ
συνέντευξη τοῦ 2002).
Τά τελευταῖα 5 χρόνια αὐτά ἦταν τά
φιλοδυτικά κόµµατα. Δέν µπόρεσαν νά
κερδίσουν τή σταθερή προτίµηση τοῦ
ἐκλογικοῦ σώµατος. Κράτησαν τήν ἐξουσία
κατά κύριο λόγο µέ τήν δυτική ὑποστήριξη.
Ἔτσι δέν εἶχαν τήν δυνατότητα ἀνάπτυξης
ὁποιασδήποτε αὐτονοµίας καί ἦταν τά χέρια
ἑνός σώµατος πού τό κεφάλι του βρισκόταν
κάπου ἐκτός Σερβίας, στίς Βρυξέλλες ἤ
στήν Οὐάσινγκτον. Εἶναι ἐνδεικτική ἡ
στάση τελευταίως τοῦ σηµερινοῦ προέδρου
τοῦ Ριζοσπαστικοῦ Κόµµατος, Τόµισλαβ
Νίκολιτς: Γιά τόν Νίκολιτς δέν ὑπάρχει
διαφορά µεταξύ Κοστούνιτσα, Τάντιτς
καί τῶν ἄλλων ἡγετῶν τῶν µικρότερων
φιλοδυτικῶν κοµµάτων. Εἶναι ὁ Χαβιέ
Σολάνα πού θά σχηµατίσει Κυβέρνηση,
δήλωσε µετά τίς ἐκλογές, δείχνοντας πώς
ἀντιλαµβάνεται τίς «φιλοδυτικές δυνάµεις»
ὡς ἕναν εὐφηµισµό γιά τόν ἔµµεσο ἔλεγχο
τῆς Σερβίας ἀπό τό ΝΑΤΟ, µία παράφραση
ὅσων δήλωνε ὁ ἀρχηγός του πρίν πέντε
χρόνια.
* Ὁ Σάσα Πάποβιτς εἶναι δηµοσιογράφος καί
ἀναλυτής καί τό ἄρθρο του εἶναι γραµµένο
εἰδικά γιά τόν «Ἀντιφωνητή». Τό 2ο καί
τελευταῖο µέρος τοῦ κειµένου θά δηµοσιευθεῖ
στό ἑπόµενο φῦλλο µας
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Θρακικοί Σύλλογοι πρός ΥΠΕΠΘ:

Ἐπανόρθωση τῆς ἀνιστόρητης ὕβρεως
Συνἐχεια ἀπό τὴ σελίδα 1

Κυρία Ὑπουργέ,
Ὁ προσφυγικὸς ἑλληνισµός, καὶ εἰδικὰ
ὁ θρακικός, πάλεψε ἐπὶ χρόνια γιὰ νὰ
κερδίσει τὸ αὐτονόητο, τὴν οὐσιαστικὴ
ἐνσωµάτωση τῆς ἱστορίας του σὲ κείνη
τοῦ ὑπόλοιπου ἐθνικοῦ κορµοῦ. Μὲ τὴν
ἐνίσχυση τῆς αὐτοσυνειδησίας του καὶ τὴν
µἀχητικότητα τῶν διεκδικήσεών του πέτυχε
τὴν συγκατάθεση τοῦ πολιτικοῦ κόσµου τῆς
χώρας. Εἶναι λοιπὸν εὐνόητο ὅτι ἀπορρίπτει
τὴν αὐθαιρεσία ὁποιασδήποτε καθηγήτριας,
παραβιάζουσας τὴν ἐκπεφρασµένη βούληση
τῆς ἑλληνικῆς Πολιτείας καὶ ἀδιάφορης
γιὰ τὸ κυρίαρχο δηµόσιο αἴσθηµα, ποὺ θὰ

τὸν ξαναγυρίσει πίσω σὲ ἐποχὲς λήθης καὶ
µειονεκτικότητας. Ὡς Ἕλληνες Θρακιῶτες
ζητάµε τὴν παρέµβασή σας ὄχι µόνο γιὰ
τὴν ἀπόσυρση τοῦ βιβλίου ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν
διασφάλιση τῆς µελλοντικῆς τήρησης ὅσων

λογικῶν καὶ ἐπιβεβληµένων προβλέπει
τὸ Ἀναλυτικὸ Πρόγραµµα Σπουδῶν τοῦ
Ὑπουργείου σας γιὰ τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα
µας.
Τό παραπάνω κείµενο συνυπέγραψαν
ἡ Πανελλήνια Ὁµοσπονδία Θρακικῶν
Σωµατείων (ΠΟΘΣ) καί οἱ πρόεδροι
τῶν κάτωθι σωµατείων τῆς Ροδόπης:
Ἀντιφωνητής, Θρακική Ἑταιρεία, Μορφωτικός
Ὅµιλος Κοµοτηνῆς, Ἑταιρεία Παιδαγωγικῶν
Ἐπιστηµῶν, Ἐνδοχώρα (Ἀλεξανδρούπολης)
καί ΕΛΜΕ Ροδόπης. Βεβαίως δέν ἔχουµε τήν
ψευδαίσθηση πώς θά ἀνατρέψουµε µόνοι
µας τόν νεοταξίτικο τῶν ΗΠΑνθρώπων
τοῦ CDRSEE (ἡ φωτογραφία - Κουλούρη,
Γεωργιάδης, Τσίµας - ἀπό τήν παράσταση πού
ἔδωσαν στήν Ἀθήνα τόν Νοέµβρη) ἤ τῶν
ἰδεολογικῶν παραφυάδων του, τύπου
Ρεπούση. Ὅµως οἱ χυδαῖες ἀντιδράσεις
σάν ἐκεῖνες στά ἄρθρα τῆς Χρ. Κουλούρη
καί τοῦ Α. Λιάκου στό «Βῆµα» δείχνουν
τόν πανικό τους πρό τῆς γενικευµένης
κατακραυγῆς. Κι ἄν τό ἄθλιο ἔργο τους
προοδεύει στίς πρώην κοµµουνιστικές
χῶρες, ἐδῶ δέν θά ἔχουν εὔκολη
δουλειά. ∆έν χάσαµε κανέναν πόλεµο
ἐµεῖς, δέν θ’ ἀνταλλάξουµε τά τιµαλφῆ
τοῦ τόπου µας µέ κοκακόλες, καί ὁ
µόνος λόγος πού ἀκόµη δέν σαρώθηκε
τό ἔργο τους εἶναι ὁ ἐφησυχασµός µας.
Νά ξυπνήσουµε - πρωτίστως οἱ δάσκαλοι
- καί νά ἀπαλλαχθοῦµε ἀπό τίς ἀµερικανιές
τῶν ὀλιγόνοων καί τῶν ξεπουληµένων!
Κ.Κ.

πΛΗΣΤΗριασµοὶ...
Πρό ἡµερῶν λάβαµε γιά δηµοσίευση µία εὐχαριστήρια ἐπιστολή ἑνός
πολίτη τῆς Κοµοτηνῆς πρός τόν πρωθυπουργό τῆς χώρας, τό περιεχόµενο τῆς ὁποίας
παρατίθεται κατωτέρω. Αὐτό πού, ὡστόσο, δέν γίνεται εὔκολα ἀντιληπτό εἶναι τό
βάθος τοῦ θέµατος γιά τό ὁποῖο χρειάστηκε ἡ πρωθυπουργική παρέµβαση γιά νά
διευθετηθεῖ.
Δέν εἴµαστε βεβαίως οἱ ἁρµοδιότεροι γιά ζητήµατα τραπεζικῆς φύσεως,
ὡστόσο ἔχουµε ἀπό χρόνια γίνει δέκτες φρικτῶν παραπόνων γιά τόν τρόπο µέ τόν
ὁποῖο λειτουργοῦν κάποιες τράπεζες (ἤ κάποιοι διευθυντές / ὑπάλληλοί τους). Ἕναν
τρόπο πού κάποτε καταβαραθρώνει ἐπιχειρηµατίες - πελάτες τους καί ἐξυπηρετεῖ
κυκλώµατα ἁρπακτικῶν, µιζαδόρων καί τοκογλύφων.
Δηµοσιεύουµε λοιπόν σήµερα τήν ἐπιστολή τοῦ συµπολίτη µας, ἐκφράζοντας
τήν εὔλογη ἀπορία: Εἶναι δυνατόν νά ἀπαιτεῖται πρωθυπουργική παρέµβαση γιά
ἕνα ξεκάθαρο ζήτηµα ἐφαρµογῆς ὑπουργικῶν ἀποφάσεων ἀπό πλευρᾶς τραπεζῶν;
Κι ἄν δέν ἦταν τόσο ἄµεση ἡ κυβερνητική ἀνταπόκριση, προλαµβάνοντας τόν
πλειστηριασµό πού θά γινόταν µέσα σέ µιά βδοµάδα; Πρός ὄφελος τίνος θά ‘χανε
(µέ τρόπο παράνοµο!) µιά οἰκογένεια τά περιουσιακά της στοιχεῖα; Πόσα ἄλλα τέτοια
δράµατα γίνονται καθηµερινά γύρω µας καί «κλείνουν» µέ παρασκηνιακές συµφωνίες
ἤ µέ λεηλασίες περιουσιῶν, χωρίς νά βγοῦν στήν ἐπιφάνεια;
Κοµοτηνή, 18-1-07
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Σέ συνέχεια τῆς ἀπό 2-1-2007 ἐπιστολῆς µου. τόσο
ἐγώ ὅσο καί ἡ οίκογένειά µου εὐχαριστοῦµε θερµά
Ἐσᾶς, τόν ὑφυπουργό Οἰκονοµίας καί Οἰκονοµικῶν
κ. Πέτρο Δούκα, καθώς καί τήν ἁρµόδια τµηµατάρχη
τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους κ. Βασιλική
Παπαϊωάννου, διότι µέ ἄµεση παρέµβασή
σας ἀνεστάλη ὁ ἄδικος καί καταχρηστικός
πλειστηριασµός πού εἶχε προγραµµατισθεῖ ἀπό
τήν Τράπεζα Ἀττικῆς τήν 10η Ἰανουαρίου 2007 σέ
βάρος ἀκινήτων περιουσιακῶν µου στοιχείων καί
ἐπιπλέον αὐτή, ἡ Τράπεζα Ἀττικῆς, ὑποχρεώνεται
νά προχωρήσει σέ ρύθµιση τῶν ὀφειλῶν µου, µέ
ἐγγύηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Δηµοσίου, ὑλοποιώντας
τή σχετική ἐγκριτική ἀπόφαση 2/47589/0025/1311-2006 τῆς 25ης Δ/νσης τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου
τοῦ Κράτους στά πλαίσια τῶν διατάξεων τῆς 2/19605/0025/19-04-2006 ἀπόφασης τοῦ
ὑπουργοῦ Οἰκονοµίας καί Οἰκονοµικῶν.
Ἐπειδή ἐγώ καί ἡ οἰκογένειά µου ζοῦµε σέ µικρή κοινωνία, ἡ δηµοσίευση πλειστηριασµῶν
σέ βάρος ἀκινήτων περιουσιακῶν µου στοιχείων εἶχε καί ἕνα ἐπιπλέον ἀποτέλεσµα, αὐτό
τοῦ κοινωνικοῦ ἀποκλεισµοῦ, τοῦ δικοῦ µου καί κυρίως τῆς οἰκογενείας µου.
Ἔτσι ἡ παρεµβασή Σας ἀποκτᾶ καί µιά ἄλλη διάσταση καί ἀξία.
Μέ θερµές εὐχαριστίες
Δηµήτριος Α. Τσοµπανικολίδης

Σχόλια

πτερόεντα

Τί γίνεται µέ τίς κτηριακές ὑποδοµές (ξύλινα σπίτια) πού ξεκίνησαν στίς
Καστανιές τοῦ Ἕβρου γιά τό φεστιβάλ τοῦ Ἄρδα; Σύµφωνα µέ τόν βουλευτή
Ἕβρου Γιῶργο Ντόλιο, ὄχι ἁπλῶς δὲν προχώρησε τίποτε, ἀλλά ἡ Κυβέρνηση
προχώρησε στὴ διάλυση τῆς ἐργολαβίας. Θά περιµένουµε βεβαίως τήν
ἀλογοσκούφεια ἀπάντηση στό ἐρώτηµα τοῦ βουλευτῆ (20-1-07) ἀλλά ἡ σηµερινή εἰκόνα
µαθαίνουµε πώς εἶναι ἄθλια. Δέν γνωρίζουµε ἄν τεχνικοί λόγοι ἐπιβάλλουν τήν
ἀµφιλεγόµενη µετεγκατάσταση τῶν οἰκίσκων ἀλλά ἀφενός τό ὑψηλό κόστος (πού ἔχει
ἤδη ὑπερβεῖ τά 3,5 ἑκ. εὐρώ), κι ἀφετέρου ὁ καίριος ρόλος πού ἔχει ἡ ὁλοκλήρωση τῶν
ὑποδοµῶν γιά τή συνέχιση τῆς δηµοφιλοῦς διοργάνωσης πού ἔχει τόση σηµασία γιά τήν
βόρεια ἐσχατιά τῆς Ἑλλάδας, ἐλπίζουµε ὅτι θά ἐπιδειχθεῖ µία ἐλάχιστη ὑπευθυνότητα
ἀπό τήν πλευρά τῶν κυβερνώντων.
Στὰ πλαίσια τῶν καθιερωµένων πλέον µορφωτικῶν συναντήσεων
τοῦ Μορφωτικοῦ Ὁµίλου Κοµοτηνῆς, τὴν Δευτέρα 22 Ἰανουαρίου
πραγµατοποιήθηκε ἐκδήλωση γιὰ τὸ Ποντιακὸ ζήτηµα καὶ τὶς ἐθνικὲς καὶ
τὶς διεθνεῖς του διαστάσεις, µέ τόν λέκτορα τοῦ ΔΠΘ καί µόνιµο συνεργάτη
µας, Φάνη Μαλκίδη. Ὁ ὁµιλητής ἀναφέρθηκε µέ συγκεκριµένα στοιχεῖα στήν
ἑλληνική παρουσία (ἑλληνοφώνων καί κρυπτοχριστιανῶν) στὸν Πόντο κατά τούς δύο
τελευταίους αἰῶνες καί εἰδικά στήν κρίσιµη περίοδο 1908-1923. Τότε πού συντελέστηκε
τό ἀποτρόπαιο ἔγκληµα τῆς βίαιης ἐκρίζωσης ἑνός πληθυσµοῦ ἀπό τόν τόπο του
µετά ἀπό 27 αἰῶνες ζωῆς σ’ αὐτόν. «Ἡ ἀνάδειξη καί διεθνοποίηση τῆς Ποντιακῆς
ὑπόθεσης, αὐτή τῆς γενοκτονίας πού ὑπέστησαν οἱ πρόγονοί µας ἀπό τούς Τούρκους,
εἶναι ἕνα ζωντανό, ἐπίκαιρο ζήτηµα τοῦ σήµερα, ἕνα θέµα δηµοκρατίας, ἀνθρωπίνων
δικαιωµάτων, ἀξιοπρέπειας, πραγµατικῆς φιλίας καί συνεργασίας µεταξύ τῶν λαῶν»,
τόνισε καταληκτικά ὁ κ. Μαλκίδης.
Μία πολύ σηµαντική ἀπόφαση γιά τό µέλλον τοῦ πολιτισµοῦ στήν Κοµοτηνή
ἔλαβε ὁ νέος δήµαρχος τῆς πόλης, Δηµήτρης Κοτσάκης. Πρόκειται γιά τήν
ἀποδοχή τῆς πρότασης τοῦ Ἱδρύµατος Θρακικῆς Τέχνης καί Παράδοσης
νά ἔρθει στήν πόλη καί νά στεγαστεῖ στά παλιά της σφαγεῖα πού µέχρι
σήµερα ρηµάζουν, χωρίς καµµία προοπτική νά τά ἀναστηλώσει ὁ ἴδιος ὁ Δῆµος. Ἡ
παραχώρηση τῆς χρήσης τους γιά µερικές δεκαετίες θά φέρει καί χρήµατα στήν πόλη
(ἡ ἀνακατασκευή τους ἀπαιτεῖ πάνω ἀπό 1,5 ἑκατοµµύριο εὐρώ) καί - κυρίως - τεράστια
ὀφέλη στόν τοµέα τοῦ πολιτισµοῦ. Ἡ ἀπόφαση ἀναµένεται νά περάσει ὁσωνούπω ἀπό
τό δηµοτικό συµβούλιο καί ἡ ἐπέκταση τοῦ Ἱδρύµατος στήν Κοµοτηνή θά γίνει πράξη
τό ταχύτερο δυνατόν.

Δυό καµπάνες ἠχηρές
Νά λοιπόν πού ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη
πού τόσα πολλά (δικαίως καί ἀδίκως)
ἀκούει τά τελευταῖα χρόνια, ἐνίοτε µᾶς
ξαφνιάζει. Μᾶς ξαφνιάζει µέ ἀποφάσεις
οἱ ὁποῖες δείχνουν ἀντίθετες στήν γενική πεποίθηση πώς κλέφτες καί ψεῦτες
δικαιώνονται, ἀρκεῖ νά ἔχουν τὴν ἀπαραίτητη «ἄκρη». Δύο σηµαντικές γιά τήν
θρακική κοινωνία πρόσφατες ὑποθέσεις
λοιπόν κατέληξαν σέ καταδικαστικές ἀποφάσεις τοῦ Τριµελοῦς Ἐφετείου Ροδόπης
γιά πρόσωπα µέ θέσεις καί ὄνοµα στήν
περιοχή, δείχνοντας ὅτι δέν εἶναι ὅλα κοµµένα καί ραµµένα στά µέτρα κάποιων.
Ἡ πρώτη ὑπόθεση, πού ἦταν καί ἡ
σηµαντικότερη, ἀφοροῦσε τήν ἐπιδότηση
τῆς γνωστῆς ἑταιρείας Cocomat ἀπό τό
ἑλληνικό Δηµόσιο µέ τρόπο παράνοµο.
Τό 1995 λοιπόν, µέ ἕνα ἔγγραφο
τῆς
Ἐποπτείας
Ἐργασίας
Ξάνθης,
βεβαιώθηκε ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἐπιχείρηση
ἀπασχολοῦσε ἄνω τῶν 100 ἀτόµων, τή
στιγµή πού ἡ πραγµατικότητα ἦταν
πολύ... συντηρητικότερη: Μόλις 12 ἄτοµα
ἐργαζόντουσαν στήν µονάδα τοῦ Μιχ.
Εὐµορφίδη (σήµερα τά πράγµατα εἶναι
µᾶλλον ἀκόµη χειρότερα). Σηµειώνεται
πώς ἡ κρατική ἐπιδότηση θά ἦταν εὐθέως
ἀνάλογη τῶν θέσεων ἐργασίας πού
προσέφερε στήν τοπική κοινωνία. Ἐτσι,
ὁ τότε ἐπόπτης Ἐργασίας (Δ. Πατσής)
ἔδωσε τὴν πολύτιµη βεβαίωση, ἡ τριµελής
ἐπιτροπή πού τήν πῆρε «δέν ἔλεγξε» ἄν
ἀληθεύει καί ἄναψε τό πράσινο φῶς γιά τά
2 δισ. δραχµές νά ὁδεύσουν πρός τήν τσέπη
τοῦ ἐπιχειρηµατία. Ἦταν τότε ἐποχές
ΠαΣοΚ καί τῶν πράσινων κουµπάρων: Ὁ
Μιχ. Ρέππας, ὑπουργός τότε καί συγγενής
(ποιό τό κακό;) τοῦ ἐπενδυτῆ, ἐγκαινίασε
τή µονάδα πανηγυρικά.
Μέ τήν προχθεσινή καταδικαστική
ἀπόφαση τρεῖς προβεβληµένοι Ξανθιῶτες
- πέρα ἀπό τούς δύο ὑπεύθυνους τῆς
ἑταιρείας - πᾶνε φυλακή γιά οὐκ ὀλίγα
χρόνια: Ὁ ἐφοριακός, ἐπόπτης Ἀνωνύµων
Ἑταιρειῶν (καί πρῶτος δηµοτικός σύµβου-

λος Βιστωνίδας µέ τόν τ. δήµαρχο Β.
Τσολακίδη) Γιῶργος Παραστατίδης, τοῦ
ὁποίου τό ὄνοµα εἶχε κι ἄλλοτε ἀκουστεῖ
ὡς ἐµπλεκόµενο σέ συναφεῖς περιπτώσεις
(πχ. Πλαστικά Θράκης), καθώς καί οἱ δύο
µηχανικοί τῆς Ἐπιτροπῆς, Ζ. Τσατλίδης καί
Ι. Γερόπουλος. Μένει πάντως ἀναπάντητο
τό ἐρώτηµα: Καλά αὐτοί, ἐκεῖνος ὅµως
πού ἔδωσε τήν ψευδή βεβαίωση δέν φέρει
καµµιά εὐθύνη; Ἤ µήπως ἡ νοµοθεσία περί
(µή) εὐθύνης ὑπουργῶν (καί ὑφυπουργῶν)
καλύπτει καί τό... περιβάλλον τους;
Ἡ δεύτερη περίπτωση ἀφοροῦσε τήν
γνωστή σὲ ὅλη τήν Κοµοτηνή ὑπόθεση
τοῦ πρώην ἀντιδηµάρχου Κοµοτηνῆς καί
προϊσταµένου στό γραφεῖο Συγκοινωνιῶν τῆς Νοµαρχίας (ἕνα γραφεῖο πολύ...
εὐαίσθητο σέ ἐκλογικές καί µή ἐξυπηρετήσεις). Ἡ καταδίκη καί σέ δεύτερο βαθµό
τοῦ Δ. Ἀιδίνογλου ἦταν γιά πολλούς
ἀναµενόµενη, ἐφόσον ἡ ὑπόθεση ἔδειχνε
λίγο πολύ ξεκάθαρη: Πλαστογραφία
τίτλου σπουδῶν, µέ στόχο τήν µελλοντική
ὑπηρεσιακή του χρήση (προχθές τό
ΥΠΕΠΘ ἀνακοίνωσε ὅτι ἀνακάλυψε 310
πλαστά πτυχία ἐξωτερικοῦ!) Οἱ ἰσχυρισµοί
του γιά πλεκτάνη σέ βάρος του δέν ἔγιναν
δεκτοί κι ἔτσι µᾶλλον τερµατίζονται οἱ
ἔπαινοι καί οἱ ἀνταµοιβές µέ θέσεις ἀπό
τόν νοµάρχη καί τόν τέως δήµαρχο, πού
συνέχισαν καί µετά τό ξέσπασµα τοῦ
σκανδάλου καί τήν πρωτόδικη καταδίκη.
Φυσικά καί δέν ἔχουµε τίποτε ἐναντίον
κανενός προσώπου ἀπό τά προαναφερθέντα. Τό πρόβληµα εἶναι τό κυρίαρχο
παράδειγµα στήν κοινωνία ἡ προώθησή
του µέ τὴ γενικευµένη ἀτιµωρησία (βλ. καί
ἔκθεση τοῦ ἐπιθεωρητῆ δηµόσιας διοίκησης
γιά τό 2006). Ἡ Δικαιοσύνη αὐτή τή φορά
δέν χαρίστηκε καί τό δηµόσιο αἴσθηµα σέ
ἕναν βαθµό ἱκανοποιήθηκε. Παραµένει
ὅµως καίριο τό ἐρώτηµα: Μήπως εἶναι
καιρός πιά νά ἀπαγορευτεῖ στούς ἔχοντες
θέση προϊσταµένου σέ κάποιες δηµόσιες
ὑπηρεσίες νά πολιτεύονται; Διευθυντές
Πολεοδοµίας, Συγκοινωνιῶν, ἐφοριακοί
κλπ φτάνει πού µᾶς καταδυναστεύουν µέ
τήν ὑπηρεσιακή τους ἰδιότητα. ἄς λείψει
τοὐλάχιστον ἡ «πολιτική»...
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Μέτρα γιά τή Θράκη

Δῶσε θάρρος (καί
φράγκα) στόν χωριάτη...
Ὅσο τό Ποµακικό ζήτηµα ἀναδύεται ἀπό
τήν ἀφάνεια, τόσο περισσότερο λυσσᾶνε
τά µαντρόσκυλα τῆς Ἄγκυρας. Κι αὐτό
δέν ἀφορᾶ µόνο ὅσους παίρνουν µισθό
µονάχα ἀπό τό Προξενεῖο ἀλλά συχνά καί
ἄλλους πού τούς πληρώνει (σκανδαλωδῶς
πλουσιοπάροχα!) τό λεγόµενο ἑλληνικό
κράτος.
Πρίν λίγες µέρες λοιπόν (12 Ἰανουαρίου),
ὁ Σύλλογος τῶν ΕΠΑΘιτῶν δασκάλων
(Βασ. Παύλου 41, Κοµοτηνή) ἔβγαλε
ἀνακοίνωση καταδίκης τοῦ... ποµάκικου ἡµερολογίου πού τύπωσε τό µορφωτικό ἵδρυµα πού τούς ἀνέδειξε σέ
δασκάλους. Ἐκεῖ οἱ σεβαστοί διδάσκαλοι
(ὑπογράφουν οἱ Ἰδρίς Χασάν καί Χασάν

Νεότερα ἀπό τό µέτωπο
«Μειονότητα κι Ἐκπαίδευση»
Καθώς τό µεῖζον θέµα στὴ ζωή τῆς
µειονότητας
εἶναι
ἀναµφίβολα
ἡ
ἐκπαίδευση, ἐπανερχόµαστε στίς ἐπιµέρους
πτυχές του πού ἔχουµε κατά καιρούς θίξει.
1) ∆ηµόσιο σχολεῖο στή Μάνταινα Ξάνθης
Μετά τό αἴτηµα τῶν κατοίκων τῆς
Μάνταινας γιά δηµόσιο δηµοτικό σχολεῖο
στό χωριό τους, σέ οἰκόπεδο µάλιστα
πού οἱ ἴδιοι προσφέρουν δωρεάν γιά τόν
σκοπό αὐτό, ἀναµένεται ἡ ἀπάντηση τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας. Ἤδη οἱ τοπικοί
ἁρµόδιοι τῶν ὑπηρεσιῶν του, ἔχοντας
ἐπισκεφθεῖ τό χωριό, γνωρίζουν τήν
ὑπόθεση καί ὅλοι περιµένουν τήν ἀπόφαση
τῆς κ. Γιαννάκου. Φυσικά θά πρόκειται γιά
πολιτική ἀπόφαση τεραστίας σηµασίας,
ἡ ὁποία θά ἀνοίξει τόν δρόµο γιά νά
ἐκπληρώσει ἐπιτέλους τό κράτος τήν
στοιχειώδη του ὑποχρέωση γιά παροχή
τῆς στοιχειώδους µόρφωσης στούς
πολίτες του. Μέσα στόν Φεβρουάριο κάθε
χρόνο, ἐξ ὅσων γνωρίζουµε, ἱδρύονται νέα
σχολεῖα. Ἀναµένουµε λοιπόν τή στάση τῆς
Κυβέρνησης γιά ὅ,τι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ
διακυβεύεται σήµερα στή Θράκη.
2) Τό νηπιαγωγεῖο στό Προσήλιο Ξάνθης
Μέ τήν ἔγκριση δαπάνης 70.000 εὐρώ (!)

Ἕνα γράµµα - καταπέλτης
Κύριε Διευθυντά,
Μέ τήν ἐπιστολή µου πού ἀκολουθεῖ θέλω
νά σᾶς γράψω µέ τόν πιό ἀληιθινό τρόπο τίς
ἀπόψεις µου σχετικά µέ τήν µουσουλµανική
µειονότητα τῆς Θράκης. Ζώντας στόν
νοµό Ξάνθης, παρακολουθῶ µέ λύπη τίς
τελευταῖες ἐξελίξεις καί τά παιχνίδια πού
παίζονται σέ βάρος µας ἀπό κάποιους πού
θέλουν νά ποῦν ὅτι ὅλοι οἱ µουσουλµάνοι
στή Θράκη εἶναι Τοῦρκοι. Αὐτό εἶναι
µεγάλο ψέµµα. Ἐγώ καί ἡ οἰκογένειά µας
εἴµαστε Ποµάκοι καί εἴµαστε περήφανοι
γι’ αὐτό. Δέν ἐνοχλοῦµε κανέναν, ζοῦµε
µιά ἥσυχη ζωή καί δέν θέλουµε κανέναν
νά προσπαθεῖ νά µᾶς ἰσοπεδώσει. Μιλᾶµε
τήν δική µας γλῶσσα, ἔχουµε τή δικιά
µας κουλτούρα καί κάποιοι προσπαθοῦν
νά τήν ἐξαφανίσουν, λέγοντας ὅτι ἡ λέξη
«Ποµᾶκος» εἶναι βρισιά, ἐνῳ ἐµεῖς δέν
ντρεπόµαστε πού εἴµαστε Ποµάκοι.
Ἀρχίζω µέ τό ζήτηµα τοῦ ψευτοµουφτῆ.
Ὅποιος ἦταν στὶς δῆθεν ἐκλογὲς στίς
1 Ἰανουαρίου, θὰ κατάλαβε τί εἴδους
ἐκλογὲς καὶ δηµοκρατία θέλουν αὐτοὶ
ποὺ ξεσηκώνουν τὸν κόσµο γιὰ τὸ τίποτε.
Ὅ,τι ἤθελε ἔκανε, ὅ,τι ἤθελαν σηµείωναν
τά τσιράκια τοῦ κυκλώµατος καὶ κανέναν
δὲν ρωτοῦσαν. Μετὰ βγῆκαν καὶ εἶπαν
αὐτὰ ποὺ εἶχαν ἀπὸ τὰ πρὶν ἕτοιµα.
Σκέτη κοροϊδία. Τὰ πολιτικὰ παιχνίδια
τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου ἀλλὰ καὶ

Γιά «καταπιεζόµενοι» σάν πολύ ἄνετα
δέν ὑπογράφουν τόν ρατσισµό τους;

Χασάν) ἐκφράζουν τήν ἔκπληξή τους
γιά τήν... παρεκτροπή αὐτή τῆς Εἰδικῆς
Παιδαγωγικῆς Ἀκαδηµίας Θεσσαλονίκης
πού «προορίζεται νά βγάζει δασκάλους
τουρκικῶν γιά τά µειονοτικά σχολεῖα»! Σέ
λίγο θά µᾶς ζητᾶν τόν λόγο καί γιά τίς
µεταξύ µας συζητήσεις ἄν ἀναφερόµαστε
σέ Ποµάκους!
Ἐµεῖς ἀπό τήν πλευρά µας συγχαίρουµε
τούς ὑπεύθυνους τῆς ΕΠΑΘ γιά τήν
πρωτοβουλία τους αὐτή κι εὐχόµαστε νά
προχωρήσουν ἀκόµη τολµηρότερα καί
στό µέλλον.

ἀπό πλευρᾶς νοµαρχίας Ξάνθης, φαίνεται
νά δροµολογεῖται ἡ λειτουργία τοῦ
νηπιαγωγείου πού ζήτησαν οἱ κάτοικοι
µέ ἔγγραφό τους ἀπό τίς ὑπηρεσίες τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας. Τό ἄν θά ἱδρυθεῖ
ἤ ὄχι δέν ἔχει τόση σηµασία, µπορεῖ νά
λειτουργήσει καί ὡς παράρτηµα ἄλλου
νηπιαγωγείου. Ἄλλωστε ἡ κυβερνητική
ἀπόφαση γιά ὑποχρεωτική προσχολική
ἐκπαίδευση σέ ὅλη τή χώρα ἴσως λύσει τό
πρόβληµα µιά κι ἔξω.
3) Νέο µειονοτικό γυµνάσιο;
Στή Ροδόπη τά πράγµατα δέν εἶναι τόσο
εὐοίωνα. Κανείς δέν τολµᾶ νά σπάσει τό
κεµαλικό µπλόκ ἐξουσίας καί νά ἀντιλέξει
κάτι στήν ἄνωθεν λογική τοῦ γκέττο πού
ἐπιβάλλει τήν µειονοτική ἐκπαίδευση. Τό
χειρότερο εἶναι ὅτι καί οἱ πλειονοτικοί
παράγοντες (στή νοµαρχία Ροδόπης, ἄς
ποῦµε) κινοῦνται στήν ἴδια λογική, γιά τούς
προφανεῖς λόγους πού κι ἕνα πεντάχρονο
ἀντιλαµβάνεται. Ἔτσι, µαθαίνουµε ὅτι ἀναζητεῖται στά βόρεια τῆς πόλης οἰκόπεδο πού
θά µποροῦσε νά στεγάσει ἕνα νέο, δεύτερο
µειονοτικό γυµνάσιο (πέραν τοῦ πρώην
«Τζελάλ Μπαγιάρ») καί νά ἱκανοποιήσει
τό αἴτηµα τῶν ἀνθρώπων τῆς Ἄγκυρας.
Εὐτυχῶς δέν φαίνεται ἀκόµη φῶς κι ἔτσι
τά τουρκάκια θά πρέπει νά περιµένουν
λίγο. Ἄλλωστε ἔχουν ὁλόκληρη τετραετία
µπροστά τους...

ὁποιουδήποτε ἄλλου δὲν τὰ θέλουµε
στὴν πλάτη µας. Δὲν καταλαβαίνω, τί
σχέση ἔχει ἡ προσευχὴ στὸ τέµενος µὲ
τὶς ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις; Ποῦ ἀλλοῦ
συµβαίνουν τέτοια πράγµατα; Στὴν
Τουρκία γίνονται; Στὴν Ἀραβία; Πουθενὰ
δὲν γίνονται, µόνο ἐδῶ ποὺ βρῆκαν καὶ
κάνουν…
Δυό λόγια γιά τή µητρική µας γλῶσσα.
Ἡ γλώσσα τῶν κατοίκων τῆς ὀρεινῆς
Ξάνθης εἶναι ἡ ποµάκικη. Φαίνεται νὰ
εἶναι σλάβικη γλώσσα, κοντινὴ µὲ τὴ
βουλγάρικη, µὲ λέξεις µέσα της ἑλληνικὲς
καὶ τούρκικες. Μέχρι πρὶν λίγο ἦταν
ἄγραφη ἀλλὰ ἐδῶ καὶ 10 περίπου χρόνια
πολλοὶ ἄνθρωποι ποὺ δὲν ντρέπονται γιὰ
τὴν καταγωγὴ τοὺς προσπαθοῦν νὰ τὴν
καταγράψουν, µὲ πρῶτον καὶ καλύτερο
τὸν Ριτβᾶν Καραχότζα. Γράφτηκαν λεξικά,
γραµµατικές, παραµύθια, ἐφηµερίδες,
τραγούδια… Κάπου δὲν πρέπει καὶ τὸ
κράτος νὰ βοηθήσει αὐτὴν τὴν προσπάθεια;
Γιατί νὰ µὴν ἔχει τὸ κρατικὸ ραδιόφωνο στὸ
τοπικό του πρόγραµµα µερικὰ δικά µας
τραγούδια, κάποιες εἰδήσεις στὴ γλῶσσα
µας ὅπως ἔχει καὶ στὰ τούρκικα;
Σχετικά µέ τήν ἐκπαίδευση, ὑπάρχουν
πολλά
προβλήµατα.
Νηπιαγωγεῖα
ἐλάχιστα ἔγιναν, ὅλα τὰ τελευταῖα χρόνια.
Τὰ δηµοτικὰ σχολεῖα ὅλα εἶναι µειονοτικά,
καὶ τὰ µισὰ µαθήµατα γίνονται στὰ
τούρκικα, τὰ µισὰ στὰ ἑλληνικά. Ζητήσαµε
νὰ γίνονται µερικὰ ἀκόµη στὰ ἑλληνικά,
γιατί µετὰ πᾶνε τὰ παιδιά µας στὰ

Ὁ µειονοτικός Τῦπος λοιπόν, πού τόσο
ἀκριβοδίκαια κάλυψε τήν δολοφονία
τοῦ Ἀρµένιου δηµοσιογράφου Χράντ
Ντίνκ, συνασπίζεται: Μέ µερικές δεκάδες
χιλιάδες εὐρώ ἀπό τήν µητέρα - Πατρίδα
οἱ 5 ἐφηµερίδες τῆς Ροδόπης ἔγιναν δύο:
Μπιρλίκ καί Τζουµχουριέτ, ἀφήνοντας
µόνη τήν κατ’ ἐξοχήν προξενικοφυλλάδα
Γκιουντέµ, µήπως καί περισώσουν τήν
ἐπιδότηση. Τό πνεῦµα, φυσικά, δέν ἄλλαξε
διόλου. Καί δέν εἶναι µονάχα ἡ ὑπόθεση
Ντίνκ πού τό µαρτυρᾶ ἀλλά ὅλη ἡ ὕλη
καί τά πρόσωπα πού ἀρθρογραφοῦν. Π.χ.
ἕνας Μουσταφά Τράµπα ἀπό τόν Ἐχῖνο,
στή στήλη του «Διανοουµενίστικη µατιά»
(Σ.Σ.: !!!) γράφει ἕνα παραµύθι γιά κάποιον
µουσουλµάνο πού ἐρωτεύτηκε µιά Χριστιανή καί προκειµένου νά τήν πάρει
ἄλλαξε ὄνοµα καί θρήσκευµα, ἔδωσε τήν
περιουσία του στούς χριστιανούς καί τέλος
τόν ἔβαλαν νά βόσκει γουρούνια. Κάπως
ἔτσι, λέει ὁ κ. Τράµπα, θά καταλήξουν κι
ὅσοι δηλώνουν σήµερα... Ποµάκοι!
Μέσα σ’ ἕνα τέτοιο τοπίο τά περιθώρια
κινήσεων τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους δέν
εἶναι πολλά. Πάντως, µέ δεδοµένη τήν
γνωστή ἀτολµία του, πάλι καλά νά λέµε

πού προχωράει ἐπιτέλους στή ρύθµιση
γιά τίς µουφτεῖες σέ Ξάνθη, Κοµοτηνή
καί Διδυµότειχο µέ τίς 240 θέσεις
ἱεροδιδασκάλων Ἰσλαµικῶν Θεολογικῶν
Σπουδῶν γιά τήν θρησκευτικὴ καὶ πνευµατική καλλιέργεια τοῦ µουσουλµανικοῦ
στοιχείου. Οἱ συµβάσεις τῶν προσλαµβανοµένων θά εἶναι 9µηνες καί θά
ἐξαρτῶνται ἀπό τίς ἑκάστοτε ἀνάγκες.
Ἡ ἐπιλογή τῶν ἱεροδιδασκάλων θά
γίνεται ἀπό πενταµελή ἐπιτροπή ἡ ὁποία
θά ἀποτελεῖται ἀπό ἐκπροσώπους τῶν
Ὑπουργείων Ἐσωτερικῶν, Ἐξωτερικῶν
καί Παιδείας, καθώς καί 2 µελῶν ΔΕΠ
ἑλληνικῶν Πανεπιστηµίων, εἰδικῶν σέ
θέµατα τῆς ἰσλαµικῆς θρησκείας µετά
ἀπό γνώµη τοῦ οἰκείου µουφτῆ.
Ἦταν καιρός νά περιβληθεῖ µέ λίγο
κῦρος καί ἰσχύ ὁ (νόµιµος) µουφτής, τή
στιγµή πού ἡ ἄλλη πλευρά ἁλωνίζει, µέ
φράγκα καί χωρίς. Ἄς ἐλπίσουµε ὅτι ἕνα
χρόνιο πρόβληµα, µέ τούς πιστούς στή
νοµιµότητα ἰµάµηδες µονίµως ἀπλήρωτους, θά κλείσει ὁριστικά.
Κατά τ’ ἄλλα ἔρχεται ἡ Μπακογιάννη σέ
λίγες µέρες στήν Κοµοτηνή, µᾶλλον ὄχι
γιά ἐκδροµή. Θἄχουµε τίποτε θεαµατικές
ἀνακοινώσεις; Ἄς ἐλπίσουµε πώς ὄχι, γιατί
τό τυχόν «θέαµα» θἄναι σέ βάρος µας.

Ὁ ξεσηκωµός ἦταν... λογοτεχνικός
Ἀνοίγει ὁ χριστιανός τό ραδιόφωνο,
Σάββατο ἀπόγευµα κατά τίς πέντε
στήν Κοµοτηνή, ν’ ἀκούσει κανένα
τραγουδάκι καί ἀρχίζει νά ψάχνει τὴ
µπάντα τῶν FM. Κάποια στιγµή πιάνει
ἕναν τουρκόφωνο σταθµό ὅπου ξαφνικά
ἀκούει γιά... ξεσηκωµὸ τῶν Τούρκων
τῆς Θράκης! Σταµατάει λοιπόν ἀπό
περιέργεια ν’ ἀκούσει περισσότερα, νά
µάθει τί γίνεται. Κάποιος Γκιαούρ Ἀλῆ
πρωταγωνιστεῖ, εἶναι ἡ περίοδος τῶν
ἐπεισοδίων τοῦ 1990 (ἡ ἐπέτειός τους
εἶναι σέ δυό µέρες), ἀκούγονται φοβερά
πράγµατα γιά πουληµένο µουφτή, γιά
παπάδες πού φανατίζουν τούς Ἕλληνες,
τέτοια.
Τρελλάθηκε ὁ ἄνθρωπος. Κι ἐνῷ
ἄρχισε νά σκέφτεται (πάλι) πώς δέν
ὑπάρχει τίποτε σάν κράτος στόν τόπο
αὐτόν, τί ἀκούει ἀπό τά ἐρτζιανά;

ἑλληνικὰ γυµνάσια καὶ δὲν ξέρουν βασικὰ
πράµατα. Μᾶς τὸ ἀρνήθηκαν χωρὶς ἄλλη
κουβέντα, εἶναι λέει οἱ συµφωνίες µὲ τὴν
Τουρκία. Καὶ µέχρι πότε θὰ µᾶς µαθαίνουν
τούρκικα στὰ σχολεῖα µας; Δὲν ὑπέγραψε
ἡ Ἑλλάδα στὴ Συνθήκη τῆς Λωζάνης ὅτι
θὰ διδάσκει τὴν µητρικὴ γλώσσα τῶν
παιδιῶν τῶν µουσουλµάνων; Ἐµεῖς λέµε
ὅτι κι ἂν δὲν µπορεῖ νὰ τὸ κάνει αὐτό, ἂς
διδάσκει ἑλληνικά, εἶναι τόσο φοβερὸ
αὐτό; Θέλουµε δηµόσια σχολεῖα στὰ χωριά
µας, µάλιστα µὲ τοὺς συγχωριανούς µου
τὸ ζητήσαµε µὲ ἔγγραφο στὴ Διεύθυνση
Πρωτοβάθµιας Ἐκπαίδευσης καὶ οἱ
ὑπάλληλοι δὲν πίστευαν στὰ µάτια τους.
Ἀκόµα ἀπάντηση δὲν πήραµε. Σχολεῖο
ἑλληνικὸ ζητᾶµε, ὄχι τίποτε παράνοµο,

Ὅτι «ἀκούσαµε ἀποσπάσµατα ἀπό
τό σχετικό µυθιστόρηµα τοῦ Ἰµπράµ
Ὀνσούνογλου»! Ἄααα, πές το, ντέ! Δέν
ἐπρόκειτο γιά χυδαία προπαγάνδα
καί γιά διασπορά µίσους στόν κόσµο,
ἦταν σκέτη λογοτεχνία! Καί γιά νά µήν
κουράζει ὁ σταθµάρχης τό ἀκροατήριο
κάθε µέρα µέ Ντοστογιέφσκι καί
Παπαδιαµάντη, εἶπε µιά µέρα νά βάλει
καί Ὀνσούνογλου. Εἴπαµε καί µεῖς,
εἶναι δυνατόν ἔµ νά πληρώνουµε (τόσες
δεκαετίες, τόσες κυβερνήσεις), ἔµ νά
µαζεύουµε τέτοιες βρισιές κατάµουτρα;
Δέν µπορεῖ...
Καθησυχάστηκε λοιπόν ὁ χριστιανός,
ἄρχισε νά ψάχνει πάλι κανένα ἆσµα κι
ἔπεσε πάνω στόν Σαββόπουλο:
«...εἶναι ἡ γόπα πού µάζεψε ἕνας µάγκας
καί ὁ χαφιές πού µᾶς ἀκολουθεῖ...»

τί θὰ γίνει, δὲν εἶναι Ἑλλάδα ἐδῶ; Ὅπως
µπορεῖ ἕνας µουσουλµάνος τῆς πόλης νὰ
στείλει τὸ παιδί του σὲ µειονοτικὸ ἢ σὲ
δηµόσιο σχολεῖο, ἔτσι θέλουµε κι ἐµεῖς
νὰ µποροῦµε νὰ διαλέξουµε. Τίποτε
παραπάνω.
Στήν οἰκονοµία τὰ πράγµατα εἶναι
δύσκολα. Μπορεῖ ἔτσι νὰ εἶναι καὶ σὲ ὅλη
τὴν Ἑλλάδα, ἢ σὲ ὅλα τὰ χωριὰ σὰν τὰ
δικά µας, δὲν ξέρω. Αὐτὸ ποὺ ξέρω εἶναι
ὅτι ὁ κόπος µας δὲν πληρώνεται, ὅτι οἱ
ἔµποροι τοῦ καπνοῦ κάνουν ὅ,τι θέλουν, κι
ὅτι κανένας δὲν ξέρει τί θὰ γίνει σὲ λίγα
χρόνια. Εὐτυχῶς ἡ οἰκοδοµὴ ἀκόµη δίνει
µεροκάµατα ἀλλὰ οὔτε σίγουρη εἶναι οὔτε
καὶ κανένας ἀπό µᾶς ὀνειρεύεται τὸ παιδὶ
τοῦ µεθαύριο στὴ δουλειὰ αὐτή. Τόσος
νέος κόσµος ἔφυγε ἀπὸ τὰ χωριά µας γιὰ
Γερµανία, Ὀλλανδία, δὲν ἔφυγε ἐπειδή
καλοπερνοῦσε, γιὰ µία δουλειὰ ἔφυγε.
Θέλω κλείνοντας νά πῶ δυό λόγια καί
γιά τό ζήτηµα τῶν Ποµάκων καί τῶν
Τσιγγάνων. Ὅποιος θέλει ἂς λέει ὅτι εἶναι
Τοῦρκος, Ποµάκος, Τσιγγάνος… Ποιὸ εἶναι
τὸ πρόβληµά τους; Ἐµεῖς δὲν πήραµε ποτὲ
τούρκικα σαλβάρια νὰ ποῦµε ὅτι εἶναι
ποµάκικα. Οὔτε τραγούδια, οὔτε συνταγὲς
µαγειρικῆς, οὔτε πανηγύρια… Αὐτοὶ
γιατί τὸ κάνουν; Μήπως γιατί δὲν ἔχουν
τίποτε; Κι εἶναι λόγος αὐτὸς νὰ κλέβουν
τὰ δικά µας; Πρέπει ὅλοι, καὶ οἱ φανατικοὶ
καὶ οἱ πληρωµένοι ἀκόµα, νὰ µάθουν νὰ
σέβονται τοὺς ἄλλους.
Ἰρφάν Μεχµεταλή, Μάνταινα Ξάνθης
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Τὸ νέο µεγάλο ἔργο
τῆς Ἀθήνας
Χρῆστος Κηπουρός*

προβάλλονται ὡς συνεπεῖς, καὶ θὰ πᾶνε
τζάµπα καὶ πολλοὶ πρώην κυβερνητικοὶ
ἀξιωµατοῦχοι. Τόσο ὑπουργοὶ ὅσο καὶ
πρωθυπουργοί. Αὐτὸ ποὺ λέω ἐγὼ εἶναι
ὅτι ἡ Δηµοκρατικότητα δὲν ἔχει καµµιὰ
σχέση µὲ τὸ ναὶ ἢ τὸ ὄχι στὴν ἀναθεώρηση

...Αὐτὸ ποὺ λέω εἶναι νὰ ὑπάρξει
πρόβλεψη στὸ ὑπὸ µελέτη Νοµοσχέδιο
γιὰ τὰ µὴ κρατικὰ Πανεπιστήµια, ὡς πρὸς
τὴν σαφὴ περιφερειακὴ διάσταση τῆς
Ἀκαδηµαϊκῆς χωροταξίας. Ἀλλιῶς τὰ µὴ
κρατικὰ αὐτὰ ἰδρύµατα, πολὺ σύντοµα
µάλιστα, θὰ γίνουν τὸ νέο µεγάλο ἔργο
τῆς Ἀθήνας. Μία νέα Ἀττικὴ ὁδός, µἐτὰ
τῶν ὑπόγειων, ἐπίγειων, ὑπέργειων
καὶ ἐναέριων ἔργων. Τὸ τελευταῖο τὸ
λέω γιατί σχετίζεται προφανῶς µὲ τὴν
ταχύτερη προσπέλαση στὶς Βρυξέλλες.
Ἡ µία διάσταση τῆς κόντρας τῶν
ὑπερασπιστῶν τῶν κρατικῶν καὶ τῶν µὴ
κρατικῶν Πανεπιστηµίων εἶναι καὶ αὐτή.
Οἱ δυὸ πανεπιστηµιακοὶ µηχανισµοὶ µετὰ
τῶν ὅποιων Δεξιῶν ἢ Ἀριστερῶν, ποὺ θὰ
καυγαδίζουν γιὰ τὸ ποιὸς θὰ βάλει πρῶτος
χέρι στὰ κοινοτικὰ πακέτα, αὐτὸ ποὺ θὰ
κάνουν στὴν οὐσία εἶναι ἡ ἐξ ἀντικειµένου
ἀφαίρεσή τους ἀπὸ τὸν ἱστορικὸ δικαιοῦχο.
Τὴν Περιφέρεια.
Σύντοµα νοµίζω θὰ ἀποδειχθεῖ,
ἂν δὲν ἔχει ἤδη γίνει αὐτό, ὅτι τὸ δίληµµα
κρατικὰ ἢ µὴ κρατικὰ Πανεπιστήµια εἶναι
ψευδοδίλληµα. Ἂς µὴν ἐπεκταθῶ στὸ τί
σηµαίνει νὰ εἶναι κανεὶς ὑποστηρικτὴς
τῶν µὴ κρατικῶν. Οὔτε στὴν ταυτότητα
τῶν ὑποστηρικτῶν τῶν κρατικῶν. Θὰ
κρεµάσουν ὅµως τοὺς τελευταίους ποὺ

τοῦ ἄρθρου 16. Θὰ ἀποδειχθεῖ ἀπὸ τὸ
ποιὸς θὰ ὑπερασπιστεῖ µὲ τὴν ψῆφο του
τὴ διασφάλιση τῆς περιφερειακότητας τῆς
νέας ἀκαδηµαϊκῆς χωροταξίας. Τέτοιους
ἀνθρώπους θὰ πήγαινε µὲ τὸ φανάρι νὰ
ψάξει στὴ Βουλὴ, ἂν ζοῦσε, ὁ Διογένης. Ἐγὼ
ἁπλᾶ ρωτῶ, ποιοὶ εἶναι ἂν ὑπάρχουν;
Ἡ ἀπουσία περιφερειακοῦ λόγου
ἀπὸ τὴ Βουλὴ διευκολύνει τὴν Κυβέρνηση
νὰ ἀποσιωπᾶ τὴν µεγάλη της ἐκδούλευση
διαµέσου τῶν µὴ Κρατικῶν Πανεπιστηµίων,
στὰ κάθε τύπου σαΐνια τῶν Ἀθηνῶν. Ἀπὸ
τοὺς Κολλεγιοπῶλες ἕως αὐτοὺς ποὺ
σήµερα «διακονοῦν» τὴν εὐρύτερη κοινωνικοοικονοµικὴ καὶ πολιτικὴ σφαῖρα
ὡς Τηλεπῶλες, Χρηµατοπῶλες, Πετρελαιοπῶλες καὶ Πληροφοριοπῶλες, ὅπως θὰ

Συνέντευξη µέ τόν Ἀντώνη Φωστιέρη

Ποίηση, στάση ζωῆς
«Α»:
Κύριε
Φωστιέρη,
µόλις
κυκλοφόρησε µία ἀνθολογία ποιηµάτων
ποιητικῆς µὲ τίτλο «Ποίηση γιὰ τὴν Ποίηση»,
µὲ ἀνθολόγους ἐσᾶς καὶ τὸν κ. Θ. Νιάρχο.
Πῶς θὰ ὁρίζατε ὁ ἴδιος τὴν ποίηση;
Α.Φ.:
Στὴν «Ποίηση γιὰ τὴν Ποίηση»
ἀνθολογήσαµε 150 ποιήµατα ποιητικῆς,
δηλαδὴ ποιήµατα ποὺ ἀναφέρονται ὅλα
στὴν ποίηση, στὸ ποίηµα καὶ στὸν ποιητή,
ἀντλώντας ἀπὸ µία τεράστια δεξαµενὴ
ποιηµάτων ἀνάλογης θεµατικῆς – δεδοµένου
ὅτι ὅλοι σχεδὸν οἱ ποιητὲς ἔχουν γράψει γι’
αὐτὸ τὸ θέµα, µερικοὶ µάλιστα τοῦ ἔχουν
ἀφιερώσει ὁλόκληρες συλλογές. Ἂν σὲ
ὅλα τοῦτα προσθέσουµε καὶ τὰ θεωρητικὰ
κείµενα περὶ ποιήσεως, ἀπὸ τὴν «Ποιητική»
τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ τοὺς Πλατωνικοὺς
διαλόγους ὡς σήµερα, βρισκόµαστε µπροστὰ
σ’ ἕναν ἀπίστευτο ἀριθµὸ προσεγγίσεων
καὶ (ἄµεσων ἢ ἔµµεσων, ἀποφθεγµατικῶν
ἢ περιφραστικῶν) ὁρισµῶν τῆς ποίησης.
Τί σηµαίνει αὐτό; Σηµαίνει ὅτι τὸ ἐρώτηµα
«Τί εἶναι ποίηση;» εἶναι σχεδὸν ὀντολογικῆς
τάξεως, ἀνάλογο µὲ τὸ φιλοσοφικὸ ἀπόρηµα
«Τί τὸ ὄν;», τὸ ὁποῖο βρίσκει τὴν ἔγκυρη
ἀπάντησή του µόνο µέσῳ τῆς βίωσης καὶ
ὄχι µέσῳ τῆς ἀφηρηµένης θεωρίας. Δὲν
θὰ ἐπιχειρήσω λοιπὸν ἕναν ἀκόµη ὁρισµό,
ἀλλ’ ὅµως θὰ προσπαθήσω νὰ διαψεύσω
τὸν ἁπλούστερο, τὸν µᾶλλον ταυτολογικὸ
ὁρισµό, ποὺ ὑποβόσκει στὴν κοινὴ συνείδηση:
«Ποίηση εἶναι τὸ σύνολο τῶν ποιηµάτων ποὺ
ἔχουν γραφτεῖ.» Ἔχω τὴν πεποίθηση ὅτι
ἡ ποίηση εἶναι µία στάση ζωῆς καὶ ὄχι ἕνα
εἶδος γραφῆς. Ὡς ἐκ τούτου, τὰ ποιήµατα
µπορεῖ (στὶς εὐτυχέστερες περιπτώσεις) νὰ
ἐκφράζουν αὐτὴ τὴν ποιητικὴ στάση, αὐτὴ
τὴν ποιητικὴ διάθεση, δὲν ταυτίζονται ὅµως
µαζί της. Ἡ ποίηση ὑφίσταται, ἡ ποίηση
λειτουργεῖ, ἡ ποίηση βιώνεται καὶ ἐρήµην
τῶν ποιηµάτων – ἴσως µάλιστα, γνησιότερα
καὶ εἰλικρινέστερα, ἐρήµην τῶν ποιηµάτων.
«Α»:
Πῶς ἀντιλαµβάνεστε τὸν ρόλο
τῆς ποίησης σήµερα, σὲ µία ἐποχὴ ποὺ ἀπὸ
πολλοὺς χαρακτηρίζεται ἀντιποιητική;
Εἶναι δυνατὸν νὰ διακρίνουµε µία «κοινωνικὴ ἐντολή» στὸν ποιητὴ τοῦ σήµερα;

Α.Φ.:
Ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ λέξη ποίηση
προέρχεται ἀπὸ τὸ ρῆµα ποιῶ, ποὺ σηµαίνει
κατασκευάζω, ἐνῶ ἡ (ὅµοιας καταγωγῆς)
λέξη δηµιουργία φαίνεται νὰ θέτει ἐγγενῶς
τὸ αἴτηµα τῆς περίφηµης αὐτῆς «κοινωνικῆς
ἐντολῆς» γιὰ τὴν ὁποία µιλᾶτε, καθὼς
ἀναφέρεται στὸ ἔργο ποὺ ἀπευθύνεται στὸν
δῆµο. Ἄρα, ὁ ποιητὴς – δηµιουργὸς δὲν εἶναι
παρὰ ἕνας κατασκευαστὴς ποὺ παράγει
ἔργο γιὰ τὸν δῆµο, δηλαδὴ γιὰ τὴν κοινωνία
ποὺ τὸν περιβάλλει; Ἂν ἀνατρέξουµε στὴν
ἐτυµολογία καὶ στὴν κυριολεξία τῶν ἴδιων
τῶν λέξεων, θὰ πρέπει ἀπερίφραστα νὰ
ἀπαντήσουµε θετικά. Ἐντούτοις, ἡ σχέση
τοῦ ποιητῆ µὲ τὴν ἑκάστοτε κοινωνία
(ἑποµένως, µὲ τὸ κοινὸ στὸ ὁποῖο αὐτὸς
ἀπευθύνει τὸ ἔργο του ἐν τόπῳ καὶ χρόνῳ)
εἶναι σχέση κατεξοχὴν φαντασιακή, σχεδὸν
µεταφυσική, ἀφοῦ ἡ µόνη ἄµεση ἐπαφὴ του
εἶναι µὲ τὸ ἴδιο του τὸ κείµενο. στὶς ἐπιταγὲς
τοῦ κειµένου ὑπακούει καὶ τοὺς δικούς του
κανόνες ἐφαρµόζει. Ὁ ἀναγνώστης µὲ τὸν
ὁποῖο συνοµιλεῖ, στὴν πραγµατικότητα δὲν
εἶναι ὁ ἀλλότριος δέκτης ἑνὸς µηνύµατος ἢ
µιᾶς διδαχῆς, ἀλλὰ τὸ ἰδανικὸ alter ego τοῦ
ἰδίου τοῦ γράφοντος, ποὺ καλεῖται, πίσω
ἀπὸ τὸν καθρέφτη τοῦ τυπωµένου χαρτιοῦ,
νὰ τὸν ὑποκαταστήσει καὶ νὰ τὸν ὑποδυθεῖ.
Τί σηµαίνει αὐτό; Σηµαίνει ὅτι, παράλληλα
µὲ τὴν ὑποτιθέµενη κοινωνικὴ ἐντολή,
δηλαδὴ µία ἐξουσιοδότηση τῆς κοινωνίας
πρὸς τὸ µοναχικὸ ἄτοµο ποὺ παλεύει µὲ τὴν
τέχνη του, µποροῦµε νὰ διακρίνουµε µία
ἀντίστοιχη – ἀλλὰ ἀντίστροφης φορᾶς καὶ
κατεύθυνσης – ἐντολὴ τοῦ ποιητῆ πρὸς τὸ
κοινό του: νὰ ὀξύνει ἐκεῖνο τὴ συγκινησιακή
του δεκτικότητα, νὰ βαθύνει τὶς πτυχὲς τοῦ
στοχασµοῦ του, νὰ γυµνάσει τὴν ἀκοή του
στὴ φωνὴ τῆς ποίησης καὶ νὰ συντονιστεῖ µὲ
τὸ µῆκος κύµατος τῆς δικῆς της εὐαισθησίας.
Ἄλλωστε, οἱ ἐποχὲς ἔχουν προχωρήσει, τὰ
αἰτήµατα ἔχουν διαφοροποιηθεῖ, οἱ στόχοι
ἔχουν ἀλλάξει. Δὲν νοµίζω ὅτι περιµένει
πλέον κανεὶς νὰ πάρει πολιτικὴ γραµµὴ ἀπὸ
τοὺς ποιητές, ὅπως ἀντίστοιχα δὲν περιµένει
κανεὶς νὰ νιώσει τὸ ρῖγος τῆς δηµιουργικῆς
συγκίνησης ἀπὸ τὰ τυποποιηµένα λογύδρια

τοὺς ἀποκαλοῦσε στοὺς «Ἱππεῖς» του, ἂν
ζοῦσε, ὁ Ἀριστοφάνης.
Εἶναι τόσο ἀνόητες, εὐάλωτες
καὶ ψεύτικες οἱ κοµµατικὲς ἀλήθειες
ποὺ ἡ ἀλήθεια δὲν κατοικεῖ πλέον σὲ
κανέναν χῶρο. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ διατύπωσή
της µπορεῖ νὰ βρίσκει ὑπερασπιστὲς σὲ
ὅλο τὸ λεγόµενο πολιτικὸ φάσµα, ποὺ
κατὰ τὰ ἄλλα τείνει νὰ γίνει, ἂν δὲν ἔγινε
ἤδη, φάντασµα. Ἔστω καὶ ἂν µετὰ ἀπὸ
λίγο πέσουν ἐκ νέου θύµατα, ἀπὸ τοὺς
ὅποιους κοµµατικοὺς Παλαιοπῶλες ποὺ
καµώνονται τοὺς Νεοπῶλες. Κατὰ τοὺς
ὁποίους ἡ Δηµοκρατία µπαίνει σὲ κρίση,
ἐννοεῖται ὅταν δὲν κυβερνοῦν, καὶ ὅταν ἡ
κρίση αὐτὴ εἶναι κρίση πολιτικῆς ἐνῶ εἶναι
καθολική, ἡ ὁποία δὲν ἐξαιρεῖ κανέναν καὶ
κυρίως εἶναι κρίση τῆς µεταπολιτευτικῆς
συνύπαρξης τῶν θεµελιωδῶν ἀξιῶν
µὲ ἀναξίους. Τόσο πολιτικὰ καὶ ἠθικὰ
ἀναξίους, ὅσο καὶ διανοητικά.
Ναὶ µέν καλὴ εἶναι ἡ ὀρχήστρα,
ὅπως γίνεται µὲ κάποιους πολιτικοὺς χώρους ποὺ ὡς πρὸς τὰ µὴ κρατικὰ πανεπιστήµια διαθέτουν πλειοψηφικὰ πακέτα
τοῦ «ναί» ἀλλὰ καὶ τὰ δῆθεν ἐναλλακτικά
τοῦ «ὄχι», ὅµως πόσο καλὴ µπορεῖ νὰ εἶναι
µία ὀρχήστρα χωρὶς Μοῦσες καὶ γιαυτὸ
χωρὶς µουσική; Καὶ ποὺ καὶ ἂν ἀκόµη
ἔπαιζε play back ἀπὸ κάποιο πειρατικὸ
CD, πνίγεται τελικὰ ἀπὸ τὸ θόρυβο ποὺ
βγάζουν οἱ µηχανὲς µεγάλου κυβισµοῦ;
Εἶναι νὰ ἀπορεῖ κανεὶς τί χρειάζεται ἡ
µπαγκέτα. Γιὰ αὐτὸ κι ἐγὼ λέω ὅτι τὸ µόνο
καλὸ ποὺ µποροῦν νὰ κάνουν εἶναι νὰ τὴν
ἀφήσουν κατὰ µέρος καὶ νὰ ἀσχοληθοῦν
µὲ κάτι ἄλλο.

τῶν πολιτικῶν. Ἐάν, καὶ ὅποτε, ἡ κοινωνία
µέµφεται τὸν ποιητὴ γιὰ ἀποστασιοποίηση
ἀπὸ τὶς κοινωνικές, ἰδεολογικὲς (δηλαδὴ
πολιτικὲς ἢ κοµµατικές) ἀντιπαραθέσεις
καὶ τὰ ἑκάστοτε ἐπικαιρικὰ αἰτήµατα,
στὴν πραγµατικότητα ἐπιχειρεῖ διὰ τῆς
ἐπιθέσεως νὰ ἀµυνθεῖ: νὰ καλύψει τὴ δική
της ἄγνοια, τὴ δική της βαθιὰ καὶ πλατιὰ

Διάβασαν ὅτι σὲ ἄλλες Εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἔχουν ὡς σύνθηµα τὸ «νὰ
ἐφεύρουµε τὸ αὔριο» καὶ εἶπαν καὶ ἐδῶ νὰ
ποῦν κάτι ἀνάλογο. Ἔτσι τοὺς προέκυψε
ἡ φράση: «Μὲ τὸ βλέµµα στραµµένο
στὸ µέλλον». Ἐγὼ πάλι λέω ὅτι τὸ
βλέµµα δὲν φτάνει οὔτε στὸ ἐλάχιστο.
Πόσο µᾶλλον ὅταν κατατρύχεται ἀπὸ
πολύχρονο στραβισµό. Καὶ ἐπίσης καὶ ἀπὸ
ἀχρωµατοψία. Γιατί ἂν κάτι χρειάζεται
νὰ στραφεῖ πρὸς τὰ ἐκεῖ αὐτὸ εἶναι τὸ
πνεῦµα. Ὅµως καὶ τὸ µέλλον δὲν ἔχει νὰ
περιµένει κάτι. Δὲν ἔχει νὰ λάβει παρὰ τοῦ
µὴ ἔχοντος. «Οὐκ ἂν λάβει», συµπληρώνει
ἡ γνωστὴ ρήση γιὰ τὸ χρῆµα. Ἐπὶ τοῦ
προκειµένου, τὶς ἰδέες καὶ τὸν πνευµατικὸ
πλοῦτο. Ὁπότε τὸ µόνο σίγουρο εἶναι ὅτι
τὸ µέλλον θὰ ἐπιστρέψει ἄπραγο.
Ἂς ὑποθέσουµε ὅµως ὅτι κάνω
λάθος καὶ ὁ µόλις παρατεθείς ζωγραφικὸς
πίνακας δὲν ἀντικατοπτρίζει τὴν πραγµατικότητα καὶ ὅτι οἱ εἰκονιζόµενοι ἀγωνίζονται καὶ αὐτοὶ γιὰ τὴν Περιφέρεια. Ἂν
ὄντως εἶναι ἔτσι, τότε γιατί δὲν τόνισαν
στὶς ὁµιλίες τους στὴ Βουλὴ νὰ ἐξαιρεθεῖ
ἡ Ἀττικὴ ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῶν µὴ κρατικῶν
Πανεπιστηµίων; Τί σόι ἄλλωστε µὴ κρατικὰ
θὰ εἶναι ὅταν πέραν ὅλων τῶν ἄλλων αὐτὸ
ποῦ θὰ κάνουν θὰ εἶναι νὰ διογκώνουν τὸ
κράτος τῶν Ἀθηνῶν; Ἔστω ὅµως καὶ τώρα
µποροῦν νὰ καταθέσουν νοµοσχέδιο µὲ
ἕνα καὶ µόνον ἄρθρο: «Τὰ µὴ κρατικὰ
Πανεπιστήµια ἱδρύονται ἀποκλειστικὰ
καὶ µόνο στὴν Περιφέρεια». Ποιὸ εἶναι
λοιπὸν ἂν ὑπάρχει ἕνα συνώνυµο τῶν µὴ
κρατικῶν Πανεπιστηµίων; Ἡ µὴ Ἀθήνα.
* Πρώην βουλευτὴς Ἕβρου

µὲ τὸν λόγο τῆς ποίησης, ὥς ἕναν βαθµό.
Πάντως, ἐὰν πράγµατι ὑπάρχει (δὲν εἶµαι
καθόλου σίγουρος γι’ αὐτό) πρόβληµα
συντονισµοῦ ἀνάµεσα στὸν ποµπὸ καὶ στὸν
δέκτη τοῦ ποιητικοῦ λόγου, πιστεύω ὅτι ἡ
συντριπτικὴ εὐθύνη βαρύνει τὴν πλευρὰ τοῦ
δέκτη. Δὲν νοµίζω ὅτι τὸ ἰδίωµα τῆς ποίησης
ἔχει προχωρήσει σὲ δυσκολία περισσότερο
ἀπὸ τὰ ἰλιγγιώδη ἅλµατα τῆς
τεχνολογίας, τὰ ὁποῖα ὅµως ὁ
σύµπας κόσµος παρακολουθεῖ
καὶ ἀφοµοιώνει µὲ εὐχέρεια
σὲ
ἄπειρες
καθηµερινὲς
ἐφαρµογές.
«Α»:
Πόσο ἐπηρεάζει
σήµερα ἡ ποίηση τὴν ἀνανέωση
τοῦ
συλλογικοῦ
λεκτικοῦ; Εἶναι δυνατὸν νὰ
ἀναγνωρίσουµε στὸ τραγού
δι τὴν κοινωνικὴ ἀντιπροἈπό τήν ἐκδήλωση τῆς Κοµοτηνῆς (21-1-07): Γ. Στρούµπας, σώπευση ποὺ ἀσκοῦσε γιὰ
µακρὸ χρονικὸ διάστηµα ἡ
Α. Φωστέρης, Ν. Δαπέργολας, Σ. Σταµούλη
ποίηση;
ἀδιαφορία γιὰ τὴν ποίηση, τὴν τέχνη καὶ τὸν Α.Φ.: Ἡ ποίηση ἀποτελεῖ µία γλῶσσα µέσα
πολιτισµό.
στὴ γλῶσσα ἤ, ἂν θέλετε, µία µετα-γλῶσσα,
«Α»:
Ἔντονη εἶναι ἡ συζήτηση τελευ- δηλαδὴ µία γλῶσσα ἔξω ἀπὸ τὴν τρέχουσα
ταῖα γύρω ἀπὸ τὸ ἂν παράγεται οὐσιαστι- γλῶσσα τῆς καθηµερινότητας. Πάντως, σὲ
κὸς λόγος ἢ ὄχι. Ἡ ἀπώλεια µεταδοτι- καµµιὰ περίπτωση δὲν ταυτίζε-ται µὲ τὴν
κότητας τοῦ ποιητικοῦ λεκτικοῦ µήπως κοινὴ γλῶσσα καί, ὡς ἐκ τούτου, οὐδέποτε
εἶναι ἀποτέλεσµα τοῦ ἑρµητισµοῦ καὶ τῆς στὴν ἱστορική της διαδροµὴ ταυτίστηκε µὲ
κρυπτικότητας τῆς σύγχρονης ποιητικῆς τὸ συλλογικὸ λεκτικό, ἀλλὰ καὶ οὐδέποτε τὸ
γραφῆς;
«ἀνανέωσε» θεµατικά: αὐτὸ ποὺ προτείνει
Α.Φ.:
Γιὰ νὰ µιλήσει κάποιος µία ἡ ποίηση δὲν ἀφορᾶ τὸ λεκτικὸ ὑλικὸ αὐτὸ
γλῶσσα καὶ νὰ ἐπικοινωνήσει σ’ αὐτήν, καθαυτό, ἀλλὰ τὴ χρήση του µὲ τρόπο
πρέπει πρῶτα-πρῶτα νὰ τὴν κατανοήσει συγκινησιακό. Κατ’ αὐτὴ τὴν ἔννοια, ἡ ποίηση
ὡς ἀκροατής. Οἱ περισσότεροι κωφάλαλοι ἐξακολουθεῖ νὰ διαλέγεται µὲ τὸ (πάντα,
ὀφείλουν τὴν ἀδυναµία τους νὰ ἀρθρώσουν καὶ στὸ παρελθὸν καὶ στὸ παρόν, ποσοτικὰ
τὶς λέξεις ὄχι σὲ βλάβη τῶν φωνητικῶν τους µικρό) κοινό της, µὲ τρόπο οὐσιαστικὸ καὶ
ὀργάνων ἀλλὰ σὲ πρόβληµα κώφωσης: δὲν σχεδὸν ὑπόγειο ἢ περιθωριακό, χωρὶς
λειτουργεῖ ἡ ἀκοή τους καί, ὡς ἐκ τούτου, ἡ φιλοδοξίες «κοινωνικῆς ἀντιπροσώπευσης»
γλῶσσα τους δὲν µπορεῖ νὰ ἀναπαράγει τὸν ἢ µαζικῆς της κατανάλωσης. Τὸ τραγούδι,
λόγο. Κάτι ἀνάλογο συµβαίνει µὲ τὸν κώδικα ναί, αὐτὸ ἀποτελεῖ πράγµατι σήµερα ἕνα
τῆς ποίησης (ἰδιαίτερα τῆς σύγχρονης καταναλω-τικὸ προϊὸν εὐρείας ἀποδοχῆς
ποίησης), µὲ αὐτὸ ποὺ ἀποκαλεῖτε ποιητικὸ (θὰ ’λεγα ἀκριβέστερα: χρήσης), χωρὶς
λεκτικό. Ὁ ὁλοένα καὶ µεγαλύτερος ἐθισµὸς ὅµως αὐτὸ νὰ σηµαίνει ὅτι µπορεῖ νὰ
τοῦ κοινοῦ σὲ µία παθητικὴ πρόσληψη τῶν ὑποκαταστήσει στὴ βαθύτερη λειτουργία
πάντων (ὁ θρίαµβος τῆς τηλεόρασης τὸ της τὴν ἴδια τὴν ποίηση, ἀκόµη καὶ ὅταν
ἀποδεικνύει), ἡ ἄµβλυνση τῆς εὐαισθησίας (συχνά, πολὺ συχνά) τὴν ὑποδύεται.
του καὶ ἡ ἔλλειψη οὐσιαστικῆς καλλιέργειας «Α»: Κύριε Φωστιέρη, εὐχαριστοῦµε
ἔχουν ἐξασθενήσει ἐπικίνδυνα τὴν ἀκοή του θερµά!
καὶ ἔχουν δυσχεράνει τὴν ἐπικοινωνία του
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Η ΕΠΩΑΣΗ
ΤΟΥ ΚΕΜΑΛΙΣΜΟΥ
ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ
Η δολοφονία του Αρµένιου δηµοσιογράφου
Χράντ Ντίνκ έναν χρόνο µετά την δολοφονία του Ιταλού καθολικού ιερωµένου
στην Τραπεζούντα θέτει ένα ζήτηµα που
απαιτεί µια ηθική, ειλικρινή απάντηση:
Και
στις
δυό
περιπτώσεις
το
εκτελεστικό
χέρι ήταν δύο
νέοι – έφηβοι από
την περιοχή του
Πόντου. Το ερώτηµα είναι: Γιατί 80
– 90 χρόνια µετά
τις πρώτες γενοκτονίες του 20ού αιώνα, την Αρµενική
και την Ποντιακή, το κεµαλικό αυγό
του φιδιού επωάζεται στον Πόντο; Γιατί
συντηρείται ιδιαίτερα εκεί η γενοκτόνα,
αιωνόβια πλέον, ιδεολογία του θανάτου
που αντιπροσωπεύει ο κεµαλισµός και το
ιδιόµορφο τουρκοϊσλαµικό συµπλήρωµά
του; Γιατί συνεχίζουν να σκορπούν την βία
και τον θάνατο τα παιδιά του Κεµάλ και
του Τοπάλ Οσµάν;
Όλοι οι πνευµατικοί άνθρωποι καλής θέλησης στην Αθήνα, την Άγκυρα, την Θεσσαλονίκη, την Κωνσταντινούπολη οφείλουν
να µιλήσουν µε ειλικρίνεια. Η σιωπή για
το παλιό και το νέο δράµα του Πόντου είναι
συνενοχή. Το Ευρωκοινοβούλιο οφείλει να
δηµιουργήσει µια Επιτροπή για τον Πόντο.
Η Ευρώπη οφείλει πολλά σε αυτήν την
ιστορική περιοχή.

(Από οµιλία του Μιχάλη Χαραλαµπίδη
στη Σκύδρα Πέλλας µε θέµα Το Ποντιακό
ως Ευρωπαϊκό Ζήτηµα – Οι αντιδράσεις
της Τουρκίας κατά την παρουσίασή του
στον ΟΗΕ)

«Ὁ καπετάν Μάρκος
καί ὁ Γολγοθᾶς τοῦ
Κινήµατος»

Τό δίτοµο βιβλίο τοῦ ἀγωνιστῆ τῆς Ἐθνικῆς
Ἀντίστασης, προέδρου τοῦ Πανελληνίου
Συλλόγου Ἀναπήρων τοῦ Δηµοκρατικοῦ
Στρατοῦ Ἑλλάδας (καί καλοῦ µας φίλου)
Γιώργου Μανδίκου εἶναι τό ἔργο τῆς
πολυκύµαντης ζωῆς του. Ἕνα ἔργο πού
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Τὸ κράτος-φονιάς
Χρόνια τώρα ποὺ διαβάζω τὸν τουρκικὸ
Τύπο ἀποροῦσα µὲ τὸ θάρρος κάποιων στὴν
Τουρκία. Δυὸ ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν ὁ Χρὰντ
Ντὶνκ καὶ ὁ Ἀκὶν Μπιρντάλ. Ἂν οἱ δικοὶ
µας ἀριστεροὶ µιλοῦν γιὰ τοὺς ἀγῶνες τους
ἐπειδὴ µιά φορά ἔτσουξαν τὰ µάτια τους
ἀπὸ δακρυγόνα, ἢ κρατήθηκαν ἕναν µήνα
ἀπὸ τὴν Χούντα, δὲν φαντάζονται τί ἔχουν
τραβήξει δεκαετίες τώρα στὴν Τουρκία
ἀριστεροί, κοµµουνιστές, ἰσλαµιστὲς ἢ
ἄλλοι ἀντικαθεστωτικοί...
Κοντεύουν 11 χρόνια ἀπὸ τὴν δολοφονικὴ
ἀπόπειρα σὲ βάρος τοῦ ὑπερασπιστῆ τῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων Ἀκὶν Μπιρντάλ.
Θυµᾶµαι σὰν χτὲς τὸ κατακόκκινο ἀπὸ
τὰ αἵµατα πουκάµισο τοῦ Μπιρντάλ. Τὶς
ἀγωνιώδεις προσπάθειες τῶν διασωστῶν
νὰ τὸν κρατήσουν στὴν ζωή… Ἀπό
θαῦµα σώθηκε. Πέρυσι δολοφονήθηκε,
πάλι ἀπὸ ἀνήλικο, ὁ καθολικὸς ἱερέας
Ἀντόνιο Σαντόρο στὴν Τραπεζούντα.
Πέρυσι ἐπίσης σὲ διάφορα σηµεῖα τῆς
Τουρκίας, καὶ δὴ στὴν Τραπεζούντα,
εἴχαµε δεῖ ἐκεῖνες τὶς ἀπίστευτες σκηνὲς
µὲ τὰ διαµαρτυρόµενα µέλη τῆς TAYAD
νὰ ξυλοκοποῦνται ἀνηλεῶς ἀπὸ τοὺς
περαστικούς. Ἐνδεικτικά, µία φοιτήτρια
εἶχε πέσει κάτω οὐρλιάζοντας ἀπὸ τὸ
ξύλο καὶ ὁ ¨ἁγνός¨ λαὸς τὴν κλωτσοῦσε
στὸ πρόσωπο. Οἱ περαστικοί!!! Ὅσο
καὶ ἂν ἀκούγεται ἀπίστευτο, δὲν ἦταν
ἀστυνοµικοὶ µὲ πολιτικὰ αὐτοὶ ποὺ τοὺς
χτυποῦσαν, ἀλλὰ ἁπλοὶ παρατηρητὲς
τῆς διαµαρτυρίας πού… ἐξανέστησαν!
Μάλιστα οἱ ἀστυνοµικοὶ ἦταν αὐτοὶ ποὺ
τοὺς ἔσωσαν ἀπὸ βέβαιο λιντσάρισµα.
Τὸ ἔγκληµα τῶν µελῶν τῆς TAYAD ἦταν
πὼς διαµαρτύρονταν γιὰ τὶς συνθῆκες
κράτησης στὶς φυλακὲς τύπου F. Καὶ µετὰ
ἀπὸ τέτοιο περιστατικὸ βγαίνει ὁ νοµάρχης
τῆς περιοχῆς καὶ δηλώνει ¨Ὁ κόσµος τῆς
περιοχῆς µας εἶναι εὐαίσθητος καὶ αὐτοὶ
ἦρθαν καὶ τοὺς πρόσβαλαν. Ἐλπίζω νὰ
πῆραν τὸ µάθηµά τους¨!!! Burasi Turkiye!
Ὁ διευθυντὴς Ἀσφάλειας τῆς Κων/λης,
Τζελαλετὶν Τσερὰχ, στὶς πρῶτες δηλώσεις
του µετά τὴ σύλληψη τοῦ δολοφόνου
τοῦ Χρὰντ Ντὶνκ δήλωσε: «Δὲν ὑπάρχει
πολιτικὴ διάσταση στὴν δολοφονία, οὔτε

τό συναπαρτίζουν ψηφῖδες µέσα ἀπό τή
χρονική διαδροµή ἑπτά δεκαετιῶν, µέ
ἔµφαση ὅµως σέ δύο κυρίως περιόδους, οἱ
ὁποῖες ἄλλωστε σηµάδεψαν τήν πορεία
τοῦ ἔθνους µας. Ἡ µία ἀφορᾶ τήν Κατοχή,
τήν Ἀντίσταση καί τόν Ἐµφύλιο καί ἡ ἄλλη
τήν περίοδο τοῦ ΠαΣοΚ στήν ἐξουσία.
Ἡ πρώτη περίοδος στάθηκε ἰδιαιτέρως
ἀποφασιστική γιά τό µέλλον τοῦ λαϊκοῦ
κινήµατος (τό ὁποῖο συνεθλίβη µέ
συγκεκριµένες ἐπιλογές, τόσο τῶν Ἄγγλων
ὅσο καί τοῦ ΚΚΕ). Σ’ αὐτήν ἔπαιξε τόν
ρόλο του ὁ συγγραφέας καί µεταφέρει τίς
ἐµπειρίες καί τίς ἀπόψεις του γιά πρόσωπα
καί πράγµατα, τονίζοντας θετικά τήν
ἐξέχουσα προσωπικότητα τοῦ Μάρκου
Βαφειάδη. Ἡ γραφή εἶναι τολµηρή,
κάποτε σκληρή ἀλλά πάντοτε καθαρή.
Δέν φείδεται χαρακτηρισµῶν γιά κείνους
πού ὁδήγησαν τό λαϊκό κίνηµα στήν ἦττα
καί στήν ταπείνωση, κι ἔτσι εἶναι πιθανόν
κάποιοι πού βρίσκονται ἀκόµη ἐν ζωῇ
νά νιώσουν θιγόµενοι. Ὅµως πάντοτε
γίνεται προσπάθεια νά τεκµηριωθοῦν
τά γραφόµενα µέ τόν καλύτερο δυνατό
τρόπο κι αὐτό πού βγαίνει ὡς αἴσθηση ἀπό
τήν ἀφήγηση εἶναι ἡ καθαρή, δύσκολα
παρεξηγήσιµη µατιά τοῦ συγγραφέα.
Ἡ δεύτερη περίοδος εἶναι αὐτή τῶν
τελευταίων 25 χρόνων. Ἀφορᾶ τήν
περίοδο τῶν πρώτων µεγάλων ἐλπίδων
πού γέννησε ἡ ἄνοδος τοῦ ΠαΣοΚ στήν
ἐξουσία, τήν περίοδο τῆς παρακµῆς στό

κάποια ὀργάνωση κρύβεται πίσω ἀπὸ
αὐτήν». Ἀργότερα τὴν διόρθωσε λέγοντας
πὼς ἐρευνοῦνται οἱ σχέσεις µὲ πιθανὴ
ὀργάνωση. Σὲ ἀνάλογο µῆκος κύµατος
ἦταν καὶ οἱ δηλώσεις τοῦ Εἰσαγγελέα
Κων/λης. Ἡ δὲ «Χουριέτ» στὴ διαδικτυακὴ
της ἔκδοση τὶς πρῶτες ὧρες µετὰ τὴν
σύλληψη µιλοῦσε γιὰ σχιζοφρενή… Ἄλλη
ἐφηµερίδα (Τερτζουµάν) στὴν ἔκδοσή της
στὶς 21-1 ἔγραφε γιά… Ἀρµένιο δολοφόνο!
Ἀγωνιώδης ἡ προσπάθειά τους νὰ µήν
σπιλωθεῖ ἡ τιµὴ τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους.
Ἂς δοῦµε ὅµως πῶς ἔκρινε τὴν δολοφονία
ὁ Κενάν Ἐβρὲν (ἡγέτης τοῦ πραξικοπήµατος τοῦ 1980): «Ὁ 17χρονος ἐπελέγη καὶ
ἐκπαιδεύτηκε ἐπὶ τούτου. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι
ὡς ἀνήλικος ἡ ποινὴ εἶναι µικρότερη. Ἂν ἦταν
ἐνήλικος
θὰ
ἀντιµετώπιζε
τὰ ἰσόβια, ἐνῶ
τώρα καὶ µὲ
καλὴ διαγωγή,
θὰ
µείνει
λίγο
στὶς
φυλακὲς καὶ
θὰ βγεῖ. Ὅταν
συνελήφθη
ἔδειξε
τὴν
τουρκικὴ
σηµαία καὶ εἶπε
πὼς
¨ἔκανα
τὸ καθῆκον µου¨. Προφανῶς κάποιος τοῦ
ἀνέθεσε αὐτὸ τὸ καθῆκον. Καὶ δὲν πρόκειται
γιὰ δουλειὰ µερικῶν φίλων. Χρειάζεται νὰ
τὸ ἐρευνήσουµε καλά¨.
Ὁ ἐκ τῶν δραστῶν Ἐρχάν Τουντζέλ ἀποκαλύφθηκε ὅτι εἶχε εἰδοποιήσει τήν Ἀσφάλεια
Τραπεζούντας, ἀφοῦ ἦταν «καρφί» της,
ἀλλά οἱ ἐκεῖνοι... κώφευσαν. Ἔτσι µᾶλλον
δικαιολογεῖται ἡ ἀποµάκρυνση τοῦ ἐπικεφαλῆς Ρεσάτ Ἀλτάι, ὁ ὁποῖος εἶναι µπλεγµένος σέ παρακρατικές βρωµιές ἀπό
30ετίας. Ὅλα δείχνουν πιά ξεκάθαρα...
Ἀξιοσηµείωτες εἶναι καὶ οἱ ἀντιδράσεις
γιὰ τὰ συνθήµατα ποὺ ἀκούστηκαν στὴν
κηδεία. Μεταξὺ ἄλλων ἀκούστηκαν
συνθήµατα ὅπως ¨Εἴµαστε ὅλοι Χρὰντ
Ντὶνκ¨ καὶ ¨Εἴµαστε ὅλοι Ἀρµένιοι¨. Ἀκόµα
καὶ αὐτὴ ἡ συναισθηµατικὴ ὑπερβολὴ
προσέβαλε κάποιους! Ἡ «Χουριέτ» θεώρησε
σωστὸ νὰ ὀργανώσει δηµοσκόπηση µέσῳ
τοῦ διαδικτύου σχετικὰ µὲ τὸ ἂν ἦταν

δεύτερο µισό τῆς δεκαετίας τοῦ ‘80 καί
τήν περίοδο τῆς «ἐκσυγχρονιστικῆς»
µετάλλαξης στά µέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ‘90
µέ Σηµίτη - Γιωργάκη. Ὅσο γενναιόδωρος
εἶναι ὁ συγγραφέας ἔναντι τοῦ Ἀνδρέα
Παπανδρέου, τόσο καταγγελτικός γίνεται
(δικαίως, κατά τήν ταπεινή µας γνώµη)
ὅταν πρόκειται γιά τούς διαδόχους του. Τά
γεγονότα συντίθενται σέ µιάν ἐλεύθερη
ἀκολουθία, πηδώντας ἀπό τή µιά ἱστορική
στιγµή στήν ἄλλη, π.χ. ἀπό τόν καπετάν
Νάκο Μπελή στό non paper τοῦ Σηµίτη
κι ἀπό τήν κόντρα Μάρκου - Ζαχαριάδη
στά πολυπολιτισµικά παραληρήµατα τοῦ
Γιωργάκη, ἔτσι ὥστε νά καταδειχθεῖ ὅτι δέν
µπορεῖ νά αὐτά πού σήµερα (λές ὅτι) τιµᾶς
- ἑλληνική πατρίδα, ἐθνική ἀνεξαρτησία,
λαϊκή κυριαρχία - αὔριο νά τά φτύνεις καί
νἄσαι πάλι ἀπό πάνω, ἀπευθυνόµενος
µάλιστα καί στόν ἴδιο περίπου κόσµο.
Ἕνα µεγάλο µέρος τῶν ἀγωνιστῶν
τοῦ ΕΑΜ, καλῶς ἤ κακῶς, πίστεψε στό
ΠαΣοΚ τοῦ Ἀνδρέα, τό ὁποῖο ἤδη ἀποτελεῖ
µακρυνή ἀνάµνηση καί γι’ αὐτούς τούς
πρωταγωνιστές του. Τί ἔγινε τελικά;
Ποῦ βρισκόµαστε σήµερα; Ποῦ εἶναι ἡ
δηµοκρατική παράταξη τῶν ἡµερῶν µας;
Ὁ Γ. Μανδῖκος καταθέτει µαζί µέ τήν
λεβεντιά καί τήν ἄποψή του. Ὁ ἔχων ὦτα
ἀκούειν ἀκουέτω.
(Τηλ. παραγγελιῶν: 210 8628017)

σωστὰ ἢ ὄχι τὰ συνθήµατα. Πιὸ εὔγλωττη
ὅµως ἦταν ἦταν ἡ δήλωση τοῦ προέδρου
τοῦ Ἐµπορικοῦ Ἐπιµελητηρίου Ἄγκυρας,
Σινάν Ἀϊγκούν, πού δήλωνε: «Ἡ ταυτότητά
µας εἶναι καθορισµένη, ὅπως καὶ τὰ µέρη
ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἤρθαµε καὶ τὸ ποῦ φτάσαµε.
Εἴµαστε τὸ Τουρκικὸ ἔθνος καὶ συνεχίζουµε
τὴν ζωὴ µας ἑνωµένοι. Τὸ ἐπαναλαµβάνω,
εἴµαστε Τοῦρκοι καὶ ἐδῶ καὶ 1000 χρόνια
ζοῦµε σὲ αὐτὴν τὴν περιοχή....» Στήν
Τραπεζούντα, στόν ποδοσφαιρικό ἀγώνα
Trabzonspor - Kayserispor ἀκούστηκαν
συνθήµατα ὅπως «εἴµαστε Τραπεζούντιοι,
εἴµαστε Τοῦρκοι, εἴµαστε ὅλοι Μουσταφά
Κεµάλ», ζητοῦσαν τἠν ἐπάνοδο τοῦ Ἀλτάι,
ἐνῶ τό µεγάφωνο τοῦ σταδίου καλοῦσε σέ
ἔγερση τό κοινό κραυγάζοντας «ὅποιος
δέν σηκωθεῖ τώρα εἶναι Ἀρµένιος». Τά ἴδια
καί στά Ἄδανα κι ἀλλοῦ. Στήν Ἄγκυρα,
πρίν τόν ἀγώνα Ankaragücü-Bursaspor
οἱ φίλαθλοι τῶν δύο ὁµάδων πῆγαν καί
προσκύνησαν στό µαυσωλεῖο τοῦ Κεµάλ
καί µετά φωνάζαν σέ πλατεῖες «εἴµαστε
Τοῦρκοι,
εἴµαστε
Ἀτατουρκτσῆδες».
Συνταξιοῦχος στρατιωτικός κατέλαβε τό
φέρυ στό Τσανάκαλε διαµαρτυρόµενος γιά
τά συνθήµατα τῆς κηδείας...
Δέν εἶναι λοιπόν µόνο ἡ δολοφονία πού
πιστοποιεῖ τήν «εὐρωπαϊκή πορεία τῆς
Τουρκίας»*. Εἶναι καί ἡ ἐκ τῶν ὑστέρων
ἀντιµετώπισή της ποὺ γελοιοποιεῖ τίς
προσδοκίες τοῦ σύνολου πολιτικοῦ µας
κόσµου, ὁ ὁποῖος ὀκτώ χρόνια τώρα
πασχίζει νά παρουσιάσει τόν δράκο τοῦ
παραµυθιοῦ γιά πριγκηπέσσα...
Μ.Κ.

*
Τόν τελευταίο χρόνο δικάστηκαν η
συγγραφέας Ἰπέκ Τσαλισλάρ (19-12) γιά
ἐξύβριση τοῦ Κεµάλ, ὁ ἀρχαιολόγος Ἰλµιγιέ
Τζίγκ (1-11) γιά ὑποκίνηση θρησκευτικοῦ
µίσους, ἡ συγγραφέας Ἐλίφ Σαφάκ (2-9) γιά
προσβολή τοῦ τουρκισµοῦ, ἡ δηµοσιογράφος
Περιχάν Μαγδέν (27-7) γιά προπαγάνδα
κατά τοῦ Στρατοῦ, στίς 11 Ἰουλίου εἶχε
καταδικαστεῖ ὁ Ντίνκ γιά τήν ἀρθρογραφία
του κατά τοῦ νέου Ποινικοῦ Κώδικα, 5 δηµοσιογράφοι (7-2) γιά ἐξύβριση τῆς τουρκικῆς
Δικαιοσύνης πού ἀπαγόρεψε συνέδριο γιά
τήν Ἀρµενική ὑπόθεση, καί ὁ Ὀρχάν Παµούκ
(23-1) γιά προσβολή τοῦ τουρκισµοῦ.

Μπινιές
§
Ἡ Δύση ἔχει πολύ κακή σχέση
µέ τόν χρόνο. Ὅποτε θέλει
νά ἀποφύγει τόν ἑαυτό της,
ἑτοιµάζει σταυροφορίες!
§
Πλήθυναν τά λιφτινγκάδικα.
Λές κι εἶναι ντροπή
νά γεράσεις σάν ἄνθρωπος
(χωρίς τεντώµατα, δηλαδή).
§
Αὐτή ἡ κακή σχέση µέ τόν χρόνο
αὐξάνει παράλληλα µέ τήν
ὑποκρισία. Ἡ κάθε πουτανίτσα
τρέχει στόν γκουρού της γιά µιά
γρήγορη ἀπονευρωσποίηση µετά
ἀπό ‘να πενθήµερο µέ γαµῶ
µάνατζµεντ!
§
Σήµερα βιάζονται πολύ,
γι’ αὐτό δέν κινοῦνται!

Δόν Σάντσο - VRiZΩ Ντου
Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης
SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Ζητεῖται ἀναπηρικό καρότσι

Ἀντιφωνήµατα

Μέ πρόταση Πιλιλίτση καί παρέµβαση
Στυλιανίδη δόθηκαν τά 200.000 εὐρώ γιά τό
δίκτυο ὕδρευσης τοῦ νεοπροσφυγικοῦ οἰκισµοῦ στίς Σάπες. Ἔτσι ἴσως λήξει τό ζήτηµα

στή Χεβρώνα” ζητᾶ µέ ἄρθρο του (Jerusalem
Post) ὁ ἰσραηλινός πρώην ὑπουργός Δικαιοσύνης Γ.Λάπιντ. Kαταλαβαίνετε τί γίνεται...

Μόνο πού καί αὐτὴ ἡ ἀναφορά µετά ἀπό 15
χρόνια στά προβλήµατα τοῦ «νεόδµητου» (!)
οἰκισµοῦ εἶναι ντροπή µας.

Μῆνες τώρα οἱ Σερβοβόσνιοι καταγγέλλουν
τίς βοσνιακές ἀρχές γιά συγκάλυψη τοῦ
στρατηγοῦ Ἀτίφ Ντουντάκοβιτς πού πυρπολοῦσε σέρβικα χωριά µπροστά στίς κάµερες

Ἐρντογάν, Γκιούλ, Μπαρντάκογλου καί
ἄλλους τέτοιους συνάντησε πρό ἡµερῶν ὁ
νέος ψυεδοµουφτῆς Ξάνθης Ἀχµέτ Μέτε.
Τυπικός θρησκευτικός ἡγέτης, ἔτσι;...

Οὐδείς φυσικά ἀσχολεῖται. Ἀντιθέτως, τό
πρῶτο ψήφισµα (No 36) πού ἔφερε στό νέο
Κογκρέσο τό σιωνιστικό δίδυµο Lantos / Rοs
- Lehtinen ζητᾶ ἀνεξαρτησία τοῦ Κοσόβου

Γιά τήν Καραχασάν: Ποιόν πρότεινε λέτε
γιά πρόεδρο στό διευρυµένο νοµαρχιακό
συµβούλιο Ξάνθης-Καβάλας-Δράµας; Τόν
Οὐζούν Ἰρφάν ἀπό τόν Κένταυρο

Κύπρο, Λίβανο καί Αἴγυπτο ἀπειλεῖ ὁ Ταλάτ
πασᾶς γιά τίς συµφωνίες συνεκµετάλλευσης
θαλασσίων κοιτασµάτων φυσικοῦ ἀερίου
πού ὑπογράφουν. Εὐτυχῶς ἡ ἀπάντηση τῶν
ὑπουργῶν ἦταν τό φυσικό τους ἀέριο

Αὐτόν δηλ. πού µάζευε ὑπογραφές γιά νά
διωχθεῖ ἀπό τό σχολεῖο του ὁ Ριτβάν Καραχότζα πού τολµᾶ νά δηλώνει Ποµᾶκος «προσβάλλοντας τόν τουρκισµό τῶν χωρικῶν»!

70.000 µισθοφόροι πολεµᾶνε αὐτή τή στιγµή
στό Ἰράκ, µέ µισθούς 100 δισ. $ τόν χρόνο!
Καταδικάστηκε ὁ Μορδεχάι Μιζράχι στό
Μέρυλαντ γιά συµµετοχή σέ ἰσραηλινοαµερικανικό κύκλωµα παραχαρακτῶν. Ἐγώ
πάντως θεωρῶ ὅτι πρόκειται γιά γνήσιο
ἀντισηµιτισµό. Ἄκου νά φυλακίζεται ἕνας
ἀπόγονος θυµάτων τοῦ Ὁλοκαυτώµατος...
ΗΠΑ: Ἐνισχύεται νοµικά ἀπό τό Ὑπουργεῖο
Ἄµυνας τό καθεστώς τοῦ Γκουαντάναµο.
Βλέπετε πόσο βάρυνε ἡ ἐκλογική ἀποδοκιµασία τοῦ Μπούς στίς ἐκλογές, ἔτσι; Νέα
στρατά στό Ἰράκ, ἑτοιµασίες γιά τό Ἰράν...

Ὁ Μαχζούν Σενγκιούλ εἶναι 9 ἐτῶν, ἐκ
γενετῆς ἀνάπηρος καί ζεῖ στό χωριό Γέρκιοϊ
τοῦ Ἐρζερούµ µέ τήν ὀγδοντάχρονη γιαγιά
του Χατιτζέ καί τόν παππού του Χακκί. Ὁ
πατέρας του πέθανε ὅταν ἦταν 2 ἐτῶν καί ἡ
µάνα του τόν ἐγκατέλειψε πρό διετίας. Στό
σχολεῖο τόν πάει ἡ γιαγιά του, τόν χειµώνα
(πού ἡ θερµοκρασία πέφτει στούς -30ο) µέ
τόν τρόπο πού βλέπετε καί τό καλοκαίρι
στήν πλάτη της. Ἡ δασκάλα του Νετζλά
Γκιόκ λέει ὅτι εἶναι καλός µαθητής ἀλλά τόν
“ρίχνει” ὁ τρόπος µέ τόν ὁποῖο µετακινεῖται.
Δέν ὑπάρχουν χρήµατα γιά ἕνα ἀναπηρικό
καρότσι...
(27-1, ἐφ. Ζαµάν)
Τουριστικές ὑποθέσεις ρουτίνας...
Ἡ 43χρονη Γερµανίδα Ρέξιν Ἴνγκριντ στὴν
Ἀττάλεια ὅπου παραθέριζε ἔκανε µήνυση
γιὰ ληστεία καὶ βιασµό. Σχετικὰ συνελήφθη
ὁ 22χρονος µπάρµαν τοῦ ξενοδοχείου ὅπου
ἔµενε. Εἶχε ἔρθει πρὶν λίγες µέρες καὶ
εἶχε ἐγκατασταθεῖ µαζὶ µὲ τὸν ἀδερφό
της καὶ τὴ γυναίκα του σὲ ἕνα ξενοδοχεῖο.
Χτὲς κάνοντας µήνυση κατήγγειλε πὼς ὁ
µπάρµαν τὴ βίασε καὶ τῆς πῆρε τὰ 600 εὐρὼ
ποὺ εἶχε.
(4-1, ἐφ. Χουριέτ)
Γιά ποιόν ἄραγε τά ἑτοιµάζουν;
Μιλώντας µὲ τὸν Ὑπουργὸ Ἄµυνας Βετζντὶ
Γκιονοὺλ µαθαίνω ἐνδιαφέροντα νέα καὶ
θὰ σᾶς τὰ µεταφέρω γιὰ νὰ αἰσθανθοῦµε
λίγο ὑπερήφανοι. Ὁ σεΐχης τοῦ Ντουµπάι,
πρίγκιπας Ἐλ Μακτοὺµ ἀγόρασε ἀπὸ
τὴν Τουρκία πυραύλους ἀξίας 50 ἑκ $. Ἡ
Τουρκία γιὰ πρώτη φορά πραγµατοποίησε
τὸ δικό της ἀεροπλάνο µὲ δικό της σχέδιο.
Καὶ δὲν πρόκειται γιὰ συναρµολόγηση,
Τοῦρκοι µηχανικοὶ ἑτοίµασαν ὅλο τὸ
σχέδιο. Ἡ Τουρκία ἄρχισε νὰ κατασκευάζει
ἕνα ψηφιακὸ κράνος γιὰ τὰ πολεµικὰ
ἀεροπλάνα. Ἂν ὁ πιλότος πετάει µόνος
του θὰ φαίνονται στὸ τζάµι οἱ ἐνδείξεις
τῆς πτήσης. Ἂν ὑπάρχει κατάσταση µάχης
τότε αὐτὲς οἱ ἐνδείξεις θὰ σβήνουν καὶ θὰ
φαίνονται µόνο οἱ ἐνδείξεις ποὺ ἀφοροῦν τὴ
µάχη. Ναί, αὐτὰ καταφέρνουν οἱ Τοῦρκοι µη
χανικοί.
(29-1, ἐφ. Χουριέτ)
Ζητᾶνε τά ρέστα ἀπό τούς Ἄραβες
Ἡ Τουρκία ἀντέδρασε µὲ αὐστηρὴ νότα
διαµαρτυρίας γιὰ τὴ συµφωνία Κύπρου Λιβάνου γιὰ ἔρευνες. Σὲ ἀνακοίνωση τοῦ
ΥΠΕΞ προειδοποιοῦνται οἱ χῶρες τῆς Μέσης
Ἀνατολῆς νὰ µὴν κάνουν τέτοιες συµφωνίες
καὶ τονίζεται ἡ ἀποφασιστικότητα τῆς
Τουρκίας νὰ διαφυλάξει τὰ δικαιώµατα καὶ
τὰ συµφέροντά της στὴν περιοχή. Μεταξὺ
ἄλλων ἀναφέρεται στὴν ἀνακοίνωση: Θὰ
ἔπρεπε νὰ ληφθεῖ ὑπόψιν ἡ ἄποψη τοῦ
ἄλλου ἱδρυτικοῦ λαοῦ, τῶν Τουρκοκυπρίων,
καὶ ὅπως καὶ νὰ ἔχει νὰ θυµίζουµε πὼς θὰ
µποροῦσαν νὰ ἐπηρεαστοῦν ἀρνητικὰ οἱ συνο
µιλίες γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήµατος.
Στὶς θαλάσσιες περιοχὲς ἔχει εὐθῦνες καὶ
δικαιώµατα καὶ ἡ Τουρκικὴ Δηµοκρατία
τῆς Β. Κύπρου, οἱ Ρωµιοὶ δὲν ἐκπροσωποῦν
ὅλο τὸ νησί, καὶ γιαυτὸ οἱ συµφωνίες ποὺ
συνάπτουν µὲ ἄλλες χῶρες στεροῦνται νοµι
µότητας.
(30-1, ἐφ. Χουριὲτ)
Μ.Κ.

kyneg@otenet.gr

Αὐτά εἶναι τά καλά τῆς δηµοκρατίας. ἐσύ
µπορεῖς ἐλεύθερα νά πεῖς τή γνώµη σου καί
κεῖνοι, ἐξίσου ἐλεύθερα µετά νά σέ γράψουν
καταλλήλως (ἄν δέν σέ µπουζουριάσουν)
Κι ἄν νοµίζετε ὅτι αὐτά δέν συµβαίνουν
στήν Εὐρώπη, ἰδού: Νέο δηµοψήφισµα γιά τό
Εὐρωσύνταγµα ζητᾶ ἡ Σεγκολέν Ρουαγιάλ.
Προφανῶς δέν θἄναι καί τό τελευταῖο - ἐκτός
κι ἄν περάσει τό πολιτικῶς ὀρθό «ναί»
Γράφαµε γιά τόν σχεδιαζόµενο περιορισµό
τῶν ταξιδιῶν µελῶν τοῦ Κογκρέσου στό
Ἰσραήλ µέ τή συνοδεία τοῦ λόµπυ. Τελικά
θεσµοθετήθηκε ἁπλῶς µιά προέγκριση ἀπό
Ἐπιτροπή Ἠθικῆς. Πολύ κακό γιά τό τίποτε.
Στό τελευταῖο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ τῶν
Ἐνόπλων Δυνάµεων τῶν ΗΠΑ, διαβάζω τό
ἄρθρο τοῦ Seth Cropsey, Ἡ Ὁµήρου Ἰλιάδα
προσφέρει πολύτιµα µαθήµατα Ἡγεσίας
“Νά σταµατήσουµε τήν ἑβραϊκή βαρβαρότητα

Μέ Λιάκους, Ρεποῦσες καί Κουλοῦρες
ἱστορικούς στά δηµόσια πανεπιστήµια θ’
ἀρχίσουµε νά παρακαλᾶµε γιά ἰδιωτικά.
Ναί, καί τοῦ Σόρος ἀκόµα!
Πάντως ἐντελῶς ἀπαράδεκτη ἡ ἀπάντηση
τῆς Γιαννάκου γιά τά βιβλία Ἱστορίας. Θά
δώσει, λέει, διορθώσεις καί τό ἐκσυγχρονιστικό σκατό θά γίνει πατριωτικό λουκούµι
Γίνεται νά καταγγέλεται ἐπωνύµως (στήν
Ἐλευθεροτυπία) ὁ πρόεδρος τοῦ Μπαλουκλή
Δ. Καραγιάννης ὡς συνεργάτης τῆς ΜΙΤ καί
νά µήν τρέχει τίποτε; Τί ἄλλο θά δοῦµε;
Καλοδεχούµενες οἱ κινητές βιβλιοθῆκες τοῦ
Ὑπουργείου Μακ. - Θράκης στά ὀλιγοθέσια
σχολεῖα τῆς Ροδόπης, θά ἀναµένουµε καί
τόν ἀπολογισµό τοῦ προγράµµατος

LA GIOUMOULTZINE IRRÉSISTIBLE
(ήτοι «Οδηγός ναυτιλλοµένων δηµάρχων»)
Μιά ποὺ πλησιάζει ὁ καιρὸς οἱ νέες δηµοτικὲς
ἀρχὲς ν’ ἀρχίσουν σιγά-σιγὰ νὰ παρουσιάζουν
κάποιο ἔργο, εἴπαµε κι ἐµεῖς σήµερα νὰ
βοηθήσουµε µὲ µερικὲς συµβουλές, ποὺ (ποτὲ
δὲν ξέρεις) δὲν ἀποκλείεται ν’ ἀποδειχθοῦν καὶ
χρήσιµες. Καὶ µπορεῖ βεβαίως νὰ τὸ θέτουµε
γενικῶς, ἀλλὰ βασικὰ καταλαβαίνετε γιὰ
ποιὸν ἰδιαιτέρως χτυπάει ἡ κουδούνα, ἔτσι;
Καθότι ἡ Βουδαπέστη δὲν ἔχει ἀνάγκη, ἡ
Θεσσαλονίκη δὲν φτιάχνει µὲ τίποτα (ἔ, ἄµα
δὲν σέ…βοηθάει κιόλας), γιὰ τὸν δήµαρχο τῆς
Νέας Ὑόρκης χεστήκαµε, ἒ τί µᾶς ἔµεινε; La belle
Gioumoultzine, la cite irresistible! Ἰδοὺ λοιπόν:
1) Φάκελος Σκυλολόι A (κυριολεκτικῶς):
ἐξαφανίζουµε καθ’ ὁλοκληρίαν ὅλα τὰ ἀδέσποτα
κοπρόσκυλα ποὺ κυκλοφοροῦν ἐντὸς σχεδίου
πόλεως καὶ τὰ ὁποία ἐξέθρεψε µετὰ πατρικῆς
στοργῆς ἡ ἀπελθούσα δηµοτικὴ ἀρχή. Καὶ
ὅταν λέµε ὅλα, ἐννοοῦµε ΟΛΑ. Ἂν δηλαδὴ ὑπὸ
ἄλλες συνθῆκες δὲν θὰ πείραζε νὰ ὑπάρχουν
καὶ µερικὰ ἀδέσποτα, τώρα εἴµαστε πλέον
τόσο µπουχτισµένοι, ποὺ δὲν ἐπιθυµοῦµε νὰ
ξαναδοῦµε µπροστὰ µας οὔτε τρίχα σκύλου γιὰ
τὰ ἑπόµενα 350 χρόνια. Γιὰ νὰ περισυλλεγοῦν,
τὸ πρᾶγµα εἶναι σχετικὰ ἁπλό: δὲν ἔχουν παρὰ
νὰ ἀποσταλοῦν ὑπάλληλοι ποὺ θὰ τὰ φωνάξουν
µὲ τὰ ὀνόµατά τους, ὅπως τοὺς τὰ ἔδωσε ὁ
ἀπελθών καὶ τὰ κατέγραψε στὰ εἰδικὰ δηµοτικὰ
µητρῶα σκυλοαρρένων καὶ σκυλοθηλέων (ὅπως
µπαίνεις στὸ δηµαρχεῖο, 2ο γραφεῖο στὸ βάθος,
ἑφτὰ ντουλάπες πρᾶµα). Προσοχὴ µόνο, λίγο µὲ
τὸ µαλακό, γιατί αὐτὰ ξέρουν καλὰ τὶς φάτσες
µόνο τῶν παλιῶν δηµοτικῶν συµβούλων (ἄρα,
καὶ τῆς σκυλοδιανοίας προαµύνασθαι χρή). Γιὰ
τὸ ποὺ ἀκριβῶς βεβαίως θὰ ζοῦν ἀπὸ τοῦδε,
τὰ πράγµατα εἶναι σαφῶς πιὸ δύσκολα, καθότι
ἄντε τώρα νὰ βρεῖς τὰ ἀπαιτούµενα 150.000
ἑκτάρια γιὰ νὰ χωρέσεις ΤΟΣΟΥΣ σκύλους.
Ἴσως κάποια εἰδικὴ συµφωνία µὲ τὴ Βουλγαρία
νὰ βοηθοῦσε (π.χ. γιὰ ἀνταλλαγὲς πληθυσµῶν
µέσω τοῦ κάθετου ἄξονα: Βουλγάρες αὐτοί,

σκύλους ἐµεῖς). Ἄσε δὲ ποὺ οἱ µεγαλύτεροι ἀπὸ
αὐτοὺς µποροῦν νὰ παραχωρηθοῦν καὶ στὸν
Ἱππικὸ Ὅµιλο…
2) Φάκελος Καρακιτσαριό: φυσικὰ γιὰ νὰ
’ρθεῖ πάνω σὲ καρούλια ἡ Φλωρεντία καὶ νὰ
µεταφυτευτεῖ ἐδῶ, δὲν τὸ συζητᾶµε, ἀλλὰ
καναδυὸ πινελιὲς στὸ θεϊκῆς ὀµορφιᾶς κέντρο
τῆς πόλης ὅλο καὶ µποροῦν νὰ µποῦν (ναί, ναί,
εἴπαµε, λίγες - µήν ἀνησυχεῖτε, οὔτε κι ἐµεῖς
θέλουµε νὰ τὸ χαλάσουµε τὸ «Ἦχος καὶ Φῶς»).
Καὶ κάτι τουλάχιστον πρέπει νὰ γίνει ἐπειγόντως
µὲ τὸν θανάσιµο συνδυασµὸ ἀνισόπεδης πλατείας
καὶ «∆ιακτινισµοῦ» (περπατᾶς στὴν πλατεία,
µένεις ἄφωνος ἀπ’ τὸ ἀπίστευτο ποὺ βλέπεις, ἒ
µέχρι νὰ τὸ πιστέψεις, σαβουρντίζεσαι). Ὁπότε
ἢ ἰσοπεδώνουµε τὴν πλατεία ἢ ἐξαναγκάζουµε
τά πανάθλια καρακιτσοµάγαζα ν’ ἀλλάξουν
πρόσοψη. Ἀλλὰ καὶ πέραν τοῦ Κιτσακτινισµοῦ,
ὅλη ἐκείνη ἡ πλευρὰ τῆς πλατείας εἶναι γιὰ
γκρέµισµα ἢ ἔστω τουλάχιστον γιὰ ξήλωµα
ὅλης τῆς ἑτερόκλητης (ἐν εἴδει ἐπιγραφῶν
καὶ ταµπελῶν) σαβούρας, καθότι τὸ µόνο ποὺ
δὲν κρέµεται αὐτὴ τὴ στιγµὴ ἀπὸ κεῖ εἶναι τὸ
βρακὶ µου (τοῦ ὁποίου παραλλαγὴ βεβαίως, ὡς
γνωστὸν καὶ µιά ποὺ τὸ ’φερε κι ἡ κουβέντα,
κρέµεται πάνω ἀπὸ τὸ ἕτερον καλλιτεχνικὸ
µας ἔπος, στὴν καστροσωβρακογωνιὰ τῆς
Βενιζέλου, ἀλλὰ γι’ αὐτὸ θὰ τὰ ποῦµε κάποια
ἄλλη φορά)…
3) Φάκελος Γουρουνολακκοῦβες: ἐπειδὴ
ἐκτὸς τῆς συµπαθητικῆς µελάνης, εἰδικὰ στὴν
Κοµοτηνὴ εὐδοκιµεῖ καὶ ἡ συµπαθητική…
ἄσφαλτος (ξέρετε τώρα, αὐτὴν ποὺ τὴν ρίχνεις
τρεῖς µέρες πρὶν τὶς δηµοτικὲς ἐκλογὲς καὶ
τὴν ἑποµένη τῆς 2ης Κυριακῆς ἐξαφανίζεται),
µοιραῖα πλέον ἔχει ἐπέλθει ἡ …ἐξαΰλωσις κι ἐδῶ
καὶ καναδυὸ βδοµάδες ξαναβγαίνουµε πάλι γιὰ
θερινὰ σπὸρ (τσαπαρὶ στὴν Ὀρφέως, ράφτινκ
στὴν κυκλικὴ διαδροµὴ τοῦ Πανθρακικοῦ,
ψαροντούφεκο στὰ φανάρια τοῦ ΙΚΑ). Ἦρθε
πλέον νοµίζω ὁ καιρὸς γιὰ κάτι …µονιµότερο. Ἒ

Καί τζαµί «Σαδίκ Ἀχµέτ» ἐγκαινίασε στό
Μόναχο ὁ γιός τοῦ θανόντος φασίστα
βουλευτῆ µας. Καί σ’ ἀνώτερα!
Ἐκλογές λοιπόν στά βακούφια. Ἄς τίς δοῦµε...
Σηµαντικές οἱ πρωτοβουλίες τοῦ Συλλόγου
Κυπρίων Ξάνθης: Προχθές µέ τὸ Ἵδρυµα
Θρακικῆς Τέχνης & Παράδοσης παρουσίασε
«Τὰ κυπριακά ποιήµατα τοῦ Γ. Σεφέρη» µέ
τόν Δηµήτρη Βλάχο
Καί σήµερα µέ τὴν Δηµοτική Ἐπιχείρηση
Ἀνάπτυξης φέρνει τήν παράσταση «Ἡ Ἄννα
ποὺ περπατᾶ στὰ σύννεφα», ἀφιερωµένη σὲ
ὅλες τὶς µητέρες τῶν ἀγνοουµένων.
Ἄλα τις! Ὁ Πανθρακικός στήν καµπάνια τῆς
Hellenic Aid κατά τῆς παγκόσµιας φτώχειας!
Μετά πῶς νά µή σωθεῖ ἡ ὁµάδα ρέεεεε;...
τουλάχιστον, βρὲ παιδὶ µου, νὰ φτουρήσει µέχρι
τὸ Πάσχα (ποῦ νὰ τὸν σουρµαλᾶς δηλαδὴ τώρα
καὶ τὸν Ἐπιτάφιο πάνω στὶς πιρόγες!). Συνεπῶς,
ἢ κλείνουµε τὶς λακκοῦβες ἢ µετονοµάζουµε
τὰ δηµοτολόγια (ἔ, ξέρετε τώρα, «Ἡµερολόγιο
Καταστρώµατος», «Τὰ λόγια τῆς πλώρης»,
ὅλο καὶ κάτι σχετικὸ θὰ βρεθεῖ). Ἄντε, γιατί ἂν
συνεχιστεῖ αὐτὸ τὸ πρᾶµα, τέρµα καὶ οἱ δηµοτικὲς
ἐκλογές, ἔ; Τί σᾶς χρειαζόµαστε δηλαδή; Τὴν
ἐπόµενη φορά θὰ ἐκλέξουµε ∆όγη…
4) Φάκελος Σκυλολόι Β (µεταφορικῶς): ὁ
λόγος τέλος περὶ τῶν ἀνθεκτικῶν προϊστορικῶν
εἰδῶν homo lamoyius, homo rouﬁanus, homo
gliftoproxenus καὶ homo mizarpachtrus, τὰ
ὁποῖα, ὡς γνωστόν, ἐπιβιώσαντα κυρίως εἰς
τὸν ἑλλαδικὸν χῶρον, εὐδοκιµοῦν κατ’ ἐξοχὴν
σὲ παραδηµαρχιακὰ καὶ παρανοµαρχιακὰ
περιβάλλοντα (µόνο κεῖνος ὁ ἐρίφης ὁ
Νεάτερνταλ δηλαδὴ πῆγε κι ἐξαφανίστηκε). Καὶ
δὲν λέω ὅτι ἀποκλείεται τὸ φαινόµενο στὸ ἑξῆς
νὰ µετριαστεῖ. Θὰ ἐξαφανιστεῖ ὅµως καὶ τελείως;
(Καλά, µωρέ, µή βαρᾶτε, µιά πλάκα ἔκανα κι
ἐγώ! Νὰ µήν ποῦµε δηλαδὴ καὶ καµµιὰ µαλ…νὰ
περάσει ἡ ὥρα;)…
Αὐτὲς ἦταν λοιπὸν οἱ βασικὲς µας συµβουλές.
Βγάλτε τὸ τελευταῖο, ποὺ τὸ εἴπαµε ὄντως γιὰ
πλάκα (ἔ, δὲν εἴµαστε καὶ τόσο πλεονέκτες),
τὰ µισὰ ἀπ’ τὰ ὑπόλοιπα ἂν γίνουν, καὶ ἡ καθ’
ἡµᾶς Καλκούτα θὰ πάρει νὰ ἐξανθρωπίζεται
καὶ ὁ νέος δήµαρχος θὰ ἔχει φυσικὰ ἐκ τῶν
προτέρων κερδίσει αὐτοµάτως ἄλλες 30-40
τετραετίες. Βεβαίως ἔχει ἕνα σαφὲς πρόβληµα
συµπεριφορᾶς, ποὺ πρέπει νὰ διορθώσει,
καθὼς ἐτοῦτος παραεῖναι εὐγενικὸς - ἐντάξει,
εἴπαµε, ἀλλὰ δὲν χρειάζεται πιὰ καὶ τόσο,
ἀρκοῦν τὰ στοιχειώδη (π.χ. δὲν πυροβολοῦµε
παραπονούµενο πολίτη, δὲν βρίζουµε τοὺς
πολιτικοὺς ἀντιπάλους µας, δὲν δείχνουµε τὰ
παπάρια µας στὸν κόσµο, αὐτά). Ἔ, µήν πᾶµε
ἔτσι ξαφνικά, ρὲ παιδιά, καὶ στὸ ἄλλο ἄκρο.
Ἐτούτη ἡ πόλη εἶναι µπαρουτοκαπνισµένη,
τί νὰ κάνουµε τώρα! ∆ὲν τὸ σηκώνει τέτοιο
πολιτισµικὸ σόκ…
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

