Ἀντιφωνητὴς

“Ἡ ἐπιθυµία καὶ ἡ ἀγάπη
στοχεύουν σὲ πράγµατα
ἤ ἰδιότητες τὶς ὁποῖες ὁ
ἄνθρωπος δὲν κατέχει πρὸς
τὸ παρόν, ἀλλά οἱ ὁποῖες
τοῦ λείπουν”
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
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Η Χαρά µας φεύγει;
Όλα δείχνουν ότι ο γνωστός, διακαής πόθος του
τουρκικού Προξενείου, µα και κάποιων δικών
µας (τοπικών αρχόντων και υπηρεσιακών
παραγόντων), γίνεται πραγµατικότητα. Η
δασκάλα Χαρά Νικοπούλου µάλλον φεύγει
απ’ το σχολείο της κι από το Μέγα Δέρειο. Ο
τουρκικός εθνικισµός για µια ακόµη φορά
επιβάλεται, αποκαλύπτοντας - για µιαν ακόµη
φορά - την µειωµένη κυριαρχία της Ελλάδας
στην περιοχή. Κι επειδή η φράση ίσως ακούγεται
βαρειά, θα αναφέρω µερικά περιστατικά για να
αντιληφθεί καθένας το αξιοθρήνητο χάλι µας.
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Θράκοβο

Ὅ

ποιος νοµίζει ὅτι οἱ καταστάσεις τοῦ
Κοσόβου ἔχουν θεωρητική µόνο συσχέτιση
µέ κεῖνες στήν ἑλληνική Θράκη, µπορεῖ νά δεῖ (καί
ἐνδεχοµένως νά ἀναθεωρήσει) τήν ἀναφορά τῆς

(Σελίδα 7)
Ὅλοι µας ἔχουµε πλέον ἐµπεδώσει καλά
τό µάθηµά µας: Πάνω ἀπ’ ὅλα «ἀνθρώπινα
δικαιώµατα» καί «ἀντιρατσισµός», κόντρα στίς
ἀνθρωπόµορφες µάγισσες, πού ὅταν φτάσουν
στό κατώτερο στάδιο, στόν «ἀντισηµιτισµό»,
ἀποτελοῦν τό βδέλυγµα τῆς ἀνθρωπότητας
(καί βεβαίως τούς ἀξίζει ἡ πυρά).
Μέ αὐτούς τούς κοινούς τόπους κατά
νοῦ, δυσκολεύεται ἴσως κάποιος νά ἀντιληφθεῖ
τό νόηµα τῆς παρακάτω εἴδησης: «Τό Ἰσραήλ
ἀνακοίνωσε στίς 24/02/08 ὅτι θά µποϋκοτάρει τοῦ
χρόνου τή 2η ∆ιάσκεψη τῶν Ἡνωµένων Ἐθνῶν
γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώµατα στό Ντέρµπαν τῆς
Νοτίου Ἀφρικῆς». Τήν ἀνακοίνωση ἀµόλυσε ἡ
ΥΠΕΞ τοῦ ἑβραϊκοῦ κράτους, Τζίπι Λίβνι, στό
Παγκόσµιο Φόρουµ γιά τήν Καταπολέµηση
τοῦ Ἀντισηµιτισµοῦ, στήν Ἱερουσαλήµ. Τί
ἐπικαλέστηκε; Ὅτι «θά εἶναι ἀδύνατον νά
ἐµποδίσουν τή µετατροπή τῆς ∆ιασκέψεως σέ φεστιβάλ ἀντιισραηλινῶν ἐπιθέσεων»! Προσέξτε
προκλητικότητα: ∆έν συµµετέχουµε γιατί θά
βροῦµε τόν µπελά µας! Καί φυσικά ἐπειδή ἐπί
τῆς οὐσίας ἔτσι εἶναι (φάνηκε καί στήν πρώτη
∆ιάσκεψη, τοῦ 2001, ὅταν ἡ πλειοψηφία τῶν
συνέδρων ἔχεσε πατόκορφα τήν κρατική
κτηνωδία τῶν σιωνιστῶν - αὐτήν πού θέρισε
π.χ. προχθές ἀµέριµνα παιδάκια στή Γάζα, βλέπε
φωτογραφία - ζητώντας τά αὐτονόητα), αὐτή τή
φορά τόσο τό Ἰσραήλ, ὅσο καί οἱ ὑποτελεῖς του
(ΗΠΑ, Καναδάς κ.ἄ.) ἀναµένεται νά ἀποφύγουν
τίς κακές παρέες µέ τούς «τριτοκοσµικούς» καί
τούς «µονοµερεῖς».
Ἔτσι εἶναι. Ὅποτε µποροῦµε νά
ἐπιβάλουµε τήν δική µας ἀτζέντα καί τήν
δική µας ὁρολογία (περί «ἀντισηµιτισµοῦ»
κτλ), πρωτοστατοῦµε. Ὅποτε ὑπάρχει ἕνα
ψῆγµα δηµοκρατίας καί ἰσηγορίας - ἄρα καί
ἡ βεβαιότητα τῆς καταδίκης µας - ἔ, τότε
ἀπέχουµε καί εἴµαστε πάλι ὡραῖοι. Κι ὅσον
ἀφορᾶ τούς ἐναντιόφρονες τῆς ∆ιάσκεψης, ὅσο
ἀκούστηκαν τό 2001 ἄλλο τόσο θά ἀκουστοῦν
καί τοῦ χρόνου...
Κ.Κ.
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Ξεκινώντας αὐτὴ τὴ σειρὰ δηµοσιευµάτων γιὰ τὸ
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο, εἴχαµε ἐπίγνωση τῆς
ὁριακῆς παρακµῆς τοῦ νεοελληνικοῦ βίου ἐντὸς
τῶν πλαισίων τῆς ὁποίας ἀναπτύσσει καὶ αὐτὸ τὶς
δραστηριότητές του. Παρόλα αὐτὰ δὲν ἔπαψαν
νὰ µᾶς ἐκπλήσσουν δυσάρεστα ὅσα µαθαίνουµε
ὅλο αὐτὸ τὸ διάστηµα, τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ
ὁποῖα γιὰ διάφορους λόγους δὲν εἶναι δυνατὸν
νὰ δηµοσιευθοῦν. Ἐκεῖνο ποὺ ὁµολογοῦµε
ὅτι δὲν µπορούσαµε νὰ φανταστοῦµε εἶναι ἡ
ἀπουσία ὁποιασδήποτε οὐσιαστικῆς ἀντίδρασης
σὲ ὅσα σηµαντικότατα ἔχουµε καταγγείλει µὲ
ἀποδείξεις καὶ κάτω ἀπὸ κανονικὲς συνθῆκες
(θὰ ἔπρεπε νά) ἀφοροῦν ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἁρµόδιες
Ἀρχὲς καὶ τὸ σύνολο τῆς τοπικῆς κοινωνίας καὶ
ὄχι µόνον.

Δικαστής ζητᾶ Δικαιοσύνη
Τό θέµα δὲν προβλήθηκε ἀπό κανένα
ραδιοτηλεοπτικό µέσο στὴν Ἑλλάδα, πλὴν
κάποιας ἀναφορᾶς τοῦ ΣΚΑΪ, ἔγινε ὅµως θέµα στό
BBC! Καί πῶς ἀλλιῶς νά γινόταν δηλαδή, ἀφοῦ ἡ
κ. Μαρία Μαργαρίτη - Φώλια, πού τό προκάλεσε
διαµαρτυρόµενη µέ ἀπεργία πείνας ἔξω ἀπό τό
Μέγαρο Μαξίµου, βγάζει φόρα παρτίδα τά ἄπλυτα
τῆς Δικαιοσύνης. Τόσα ἄπλυτα πού οἱ ἀποκαλύψεις
γιά τό παραδικαστικό κύκλωµα τῶν τελευταίων
χρόνων ὠχριοῦν! Ἡ κ. Μαργαρίτη, πού ἐκδιώχθηκε
ἀπό τό δικαστικό σῶµα, ζητᾶ τήν ἀποκατάσταση
τῆς ἀλήθειας καί τήν δική της, ἀφοῦ τό κύκλωµα
πού τήν τιµώρησε συνεχίζει νά δρᾶ σέ πολλαπλά
ἐπίπεδα καί τήν ἐκδικεῖται.
Σεξουαλικές συνευρέσεις σέ χῶρο τῶν
δικαστηρίων Γρεβενῶν, δάνεια δισεκατοµµυρίων

Ὁ Γιάννης Φυντανάκης, πρόεδρος τῆς Πανθρακικῆς Ἕνωσης τῶν ΗΠΑ «Ὀρφέας», µιλᾶ µπροστά
στόν Λευκό Οἶκο (24/2) στούς ἑκατοντάδες Ἕλληνες, Ρώσους, Σέρβους τῆς ὀρθόδοξης συµµαχίας
STOP (Stop Terrorizing Orthodox Peoples) πού διαµαρτύρονται γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ Κοσόβου

Turkish Daily News τήν ἑποµένη ἀκριβῶς (18/2/08)
τῆς ἀνακήρυξης τῆς ἀνεξαρτησίας τῶν Ἀλβανῶν.
Ἡ ἐφηµερίδα (πού κάθε ἄλλο παρά ἀκραία µπορεῖ
νά χαρακτηρισθεῖ, ἀφοῦ ἐκφράζει κύκλους τοῦ
τουρκικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν) φιλοξενεῖ
δηλώσεις τοῦ Ἐρόλ Κασήφογλου, προέδρου τοῦ
«Συλλόγου Ἀλληλοβοήθειας Τούρκων Δυτικῆς
Θράκης», ἑνός ἀτόµου πού τοῦ ἔχει ἀπαγορευτεῖ ἡ
εἴσοδος στή χώρα µας λόγῳ τῆς παρακρατικῆς του
δράσης καί τοῦ ἀνθελληνικοῦ του µένους. «Ἐλπίζω
τό Κόσοβο νά εἶναι ἕνα παράδειγµα γιά τούς
Τούρκους πού ζοῦνε στήν Ἑλλάδα καί νά δοθοῦν
τά δικαιώµατά τους», δήλωσε ὁ κύριος αὐτός.
Καί ἡ ἐκτίµησή του γιά τό µέλλον; «Ἡ Ἑλλάδα
ἀνακοίνωσε ὅτι δέν θά ἀναγνωρίσει τήν ἀνεξαρτησία
τοῦ Κοσόβου ἀλλά µέ τόν χρόνο θά τό συνηθίσει, καί
τελικά αὐτό τό συµβάν θά ἀµβλύνει τά προβλήµατα
τῶν τουρκογενῶν πού ζοῦνε στή Θράκη».
Διακρίνετε κάτι σάν ψιλοειρωνεία - µικροαπειλή
στά λεγόµενα τοῦ Ἐρόλ; Μπά, µήν σᾶς πιάνει τό
πατριωτικό σας, συνεχίστε τά ψώνια σας...
γιά σεισµοπαθεῖς
πού
ἀποδεδειγµένα καταβροχθίστηκαν ἀπό κρατικές καί παρακρατικές παρέες
τῆς περιοχῆς, κύκλωµα µέ εἰσαγγελεῖς, δικαστικούς
ὑπάλληλους καί
ἀστυνοµικούς πού
συνωµοτοῦν γιά
τήν ἐξόντωση τῶν
ἀνθιστάµενων
στά σχέδιά τους...
Αὐτά καί ἄλλα πολλά καταγγέλονται µέ παρρησία
ἀπό τήν κ. Μαργαρίτη, ὅµως σχεδόν κανένας δέν
δείχνει νά... ἐνδιαφέρεται!
(Βλ. σελίδα 5)
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Ἐκδήλωση - συζήτηση στή Λάρισα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
ΝΕΟ ΚΟΣΟΒΟ

Τήν Κυριακή 2/3/08, ὁ Πατριωτικός Σύνδεσµος
Λάρισας διοργάνωσε στό ξενοδοχεῖο ΔΙΟΝΥΣΟΣ τῆς
θεσαλικῆς πρωτεύουσας ἐκδήλωση γιά τή Θράκη, µέ
ἀφορµή τίς πρόσφατες ἐξελίξεις στό Κοσσυφοπέδιο. Στό
πάνελ τῆς ἐκδήλωσης βρέθηκαν ὁ Γιάννης Κουριανίδης
(διευθυντής τοῦ περιοδικοῦ «Ἐνδοχώρα»), ὁ Σεµπαεδίν
Καραχότζα (ὑπεύθυνος τῆς ποµάκικης ἐφηµερίδας
«Νατπρές») καί ὁ Κώστας Καραΐσκος (διευθυντής τοῦ
«Ἀντιφωνητῆ»).
Ὁ Κώστας Καραΐσκος ἔδωσε τό γενικό πλαίσιο
τοῦ ζητήµατος, µέ στοιχεῖα γιὰ τὴ Θράκη γενικά καί
τήν παρουσία τῆς µουσουλµανικῆς µειονότητας.
Ἀναφέρθηκε ἐπίσης στήν πολιτική καί στίς στοχεύσεις
τῆς Ἄγκυρας στήν περιοχή, καθώς καί στά µέσα µέ
τά ὁποῖα ἐργάζεται. Ὁ Γιάννης Κουριανίδης ἐπέµεινε
περισσότερο στό πολιτικό µέρος τῆς ὑπόθεσης,
κάνοντας συγκεκριµένες ἀναφορές σέ συµβάντα
πού δείχνουν τή στάση τοῦ πλειονοτικοῦ πολιτικοῦ
προσωπικοῦ, τόσο ἔναντι τῶν πρακτόρων τῆς Ἄγκυρας,
ὅσο καί ἔναντι ἐκείνων τῶν µειονοτικῶν πού τολµοῦν
νά διαφοροποιηθοῦν ἀπό τό κοπάδι τοῦ τουρκισµοῦ.
Ὁ Σεµπαεδίν Καραχότζα, µέ ἀφορµή καί τήν πλούσια
προσωπική του ἐµπειρία, ἀναφέρθηκε κυρίως στά
ζητήµατα τῆς ἐκπαίδευσης καί τῆς γλώσσας, ὅπου
ἡ ἑλληνική πολιτεία δείχνει µιά δυσανεξία µέ
ὁποιανδήποτε µειονοτική γλῶσσα πλήν τῆς τουρκικῆς,
παραβιάζοντας ἔτσι καί τήν Συνθήκη τῆς Λωζάνης καί
τά δικαιώµατα τῶν 35.000 Ποµάκων στή µητρική τους
λαλιά. Τά παραδείγµατα ἦταν τόσο χαρακτηριστικά
καί τόσο γλαφυρά διατυπωµένα ὥστε ἐξέπληξαν
δυσάρεστα κι αὐτό τό µᾶλλον προετοιµασµένο γιά
τέτοιες καταστάσεις ἀκροατήριο.
Ἀξιέπαινη πραγµατικά ἡ πρωτοβουλία τῶν
διοργανωτῶν (καί ἰδίως τοῦ προέδρου Ἀστέριου Χάµου),
πού ἔφερε στήν καρδιά τῆς Θεσαλίας ἕνα ζήτηµα ἀπό
τή Θράκη, χωρίς νά βρίσκεται αὐτό στήν ἐπικαιρότητα
καί χωρίς καµµία κοµµατική ὑστεροβουλία. Μακάρι νά
ὑπάρξουν µιµητές κι ἀλλοῦ...

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ:

Ἀκόµη ἀντιστέκεται
στή µαφία τοῦ AIDS
Νέα ἐπίθεση κατά τῆς ὑπουργοῦ
Ὑγείας τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς,
Μάντο Τσαµπαλάλα - Μσίµανγκ,
ἐξαπέλυσαν τά διεθνῆ ΜΜΕ, µέ
ἀφορµή τήν νέα ἀµφισβήτηση τῆς
ἀπάτης τοῦ AIDS ἀπό τήν πλευρά
τῆς χώρας του.
Θυµίζουµε ὅτι
ὁ πρόεδρος Tάµπο Μπέκι εἶναι
ὁ πιό γνωστός ἀµφισβητίας τῆς
ἐπιστηµονικῆς ἀπατεωνιᾶς γύρω
ἀπό τόν ἰό ΗΙV ἡ ὁποία ἔχει ρηµάξει
τόν πληθυσµό τῆς χώρας του*. Τό
ἄθλιο δηµοσίευµα πασχίζει νά
παρουσιάσει ὡς ἀδαή καί γραφική
τήν µαύρη ὑπουργό, λέγοντας ὅτι
«παλαιότερα εἶχε ἀφήσει ἄφωνη τή
διεθνή κοινότητα µέ τίς ἀπόψεις της
γιά τό θέµα», ὅτι «εἶχε γελοιποιηθεί
διεθνῶς προτείνοντας λαχανικά γιά

Η πολιτική της Ελλάδος
µετά το 1923
(...) Θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το σηµείο.
Υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που
είχαν εγκαταλείψει τις εστίες τους, κυρίως λόγω
των διωγµών και της Γενοκτονίας, και είχαν
εγκατασταθεί σε χώρες της Σοβιετικής Ένωσης κυρίως στον Καύκασο-, αλλά και σε διάφορες άλλες
χώρες της Ευρώπης, καθώς και στις ΗΠΑ. Πολλοί δε
από αυτούς είχαν λάβει την υπηκοότητα της χώρας
που τους φιλοξενούσε. Αυτούς τους ανθρώπους,
τις περιουσίες τους και τα παραδοσιακά και νόµιµα
δικαιώµατα τους σε έναν τόπο µε τον οποίο είχαν
δεσµούς χιλιετιών, έξω από κάθε έννοια δικαίου
και λογικής, συµπεριέλαβαν στη συνθήκη περί
Ανταλλαγής των πληθυσµών η Ελλάδα και η
Τουρκία. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα πολιτικό και
δικαϊκό παράδοξο, που ήλθε να συµπληρώσει ένα
άλλο τέτοιο, η Συµφωνία της Άγκυρας, του 1930, µε
την οποία η Ελλάδα χάριζε στην ουσία τις περιουσίες
των Ελλήνων, των οποίων µόνο τη διαχείριση είχε
αναλάβει ως τότε το τουρκικό κράτος, η αξία των
οποίων ήταν πολλαπλάσια της ανταλλάξιµης των
µουσουλµάνων που εγκατέλειψαν την ελληνική
επικράτεια και τη διαφορά της οποίας έπρεπε να
καταβάλλει η Τουρκία στην Ελλάδα και αυτή στους
πρόσφυγες.Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης
πολιτικής γνωστά. Με το νόµο περί του «Πόθεν
έσχες της περιουσίαν» του 1942, γνωστό ως Βαρλίκ
Βεργκισί (Varlık Vergisi), νόµος που ψηφίστηκε ενώ η
Ελλάδα ήταν υπό τριπλή κατοχή και πολεµούσε στο
πλευρό των «συµµάχων» εναντίον του φασισµού και
του ναζισµού, τη στιγµή που η Τουρκία παρίστανε
τον «επιτήδειο ουδέτερο», εξοντώθηκαν οικονοµικά
και οδηγήθηκαν ξανά στα Τάγµατα Εργασίας οι
Έλληνες της Πόλης. Και όλα αυτά, πάνω στο χαρτί
της συµφωνίας ελληνοτουρκικής φιλίας του 1930.
Στην ίδια λογική συνεχίστηκαν οι θηριωδίες των
Τούρκων στους Έλληνες της Πόλης της Ίµβρου και
της Τενέδου το Σεπτέµβριο του 1955, οι απελάσεις
του 1964 και ξανά οι βιασµοί του 1974, βιασµοί και
καταπιέσεις που συνεχίζονται µέχρι σήµερα.
Σήµερα, που η Ελλάδα αντί για κατήγορος και
διεκδικητής, είναι απολογούµενη, στη λογική αυτού
που λέει ο λαός µας: «Εκεί που µας χρωστάγανε,
µας κλέψαν και το βόδι». Οι 150.000 Έλληνες της
Πόλης, της Ίµβρου και της Τενέδου, µετά από ένα
σχέδιο συστηµατικής γενοκτονίας που στήριξαν
και συνεχίζουν να στηρίζουν όλες ανεξαιρέτως οι
κυβερνήσεις της Τουρκίας, αλλά και σύσσωµος ο
τουρκικός λαός, µε µικρές εξαιρέσεις, έγιναν 1500
ψυχές, γηρασµένες και χωρίς ελπίδα υποστήριξης
από το εθνικό κέντρο. Τόσα χρόνια, αυτό έµαθαν
οι άνθρωποι. Από την άλλη πλευρά, οι 90.000

τήν καταπολέµηση τοῦ AIDS ἀντί γιά
φάρµακα» κτλ. Ἐπρόκειτο γιά ἕνα
ἀκόµη δηµοσίευµα ἀπό ὁλόκληρη
σειρά ὁµοίων πού πασχίζουν νά
συκοφαντήσουν τή Νότιο Ἀφρική,
ἡ ὁποία ἀντιστέκεται στίς ἀνοησίες
περί σχέσεως AIDS -ΗΙV, καί ἔτσι
κόβει µεγάλο µέρος τῆς δυνητικῆς
πελατείας τῶν φαρµακοεταιρειῶν
(εἶναι ἡ χώρα µέ τούς περισσότερους
«φορεῖς τοῦ ἰοῦ»). Θυµίζουµε ὅτι
µόνο γιά πρόληψη καί ἔρευνα ὁ
ΟΗΕ θέλει φέτος πάνω ἀπό 20
δισ! Πρίν ἑνάµιση χρόνο, στό 16ο
Διεθνές Συνέδριο γιά τό AIDS εἶχε
καταγγελθεῖ πάλι ἡ Νότια Ἀφρική
ἀπό διάφορους µεγαλόσχηµους
(Σ. Λιούις, Μ. Γουάινµπεργκ κ.ἄ.)
γιά «βλακώδη πολιτική» καί εἶχε
µάλιστα ζητηθεῖ ἡ παραίτηση τῆς
ὑπουργοῦ, καθώς κατηγορεῖτο γιά
ὀλιγωρία, ἀπαράδεκτες καθυστερήσεις κτλ. Φτάσαν στό σηµεῖο ν’
ἀναρωτιοῦνται γιατροί τοῦ Καναδᾶ
καί τῶν ΗΠΑ γιά τό «πῶς παραµένει

µουσουλµάνοι της Θράκης - Ποµάκοι, Τούρκοι
και Αθίγγανοι - έγιναν κατά τον κύριο Ερντογάν
και τον κύριο Μπαµπατζάν «150.000 Τούρκοι των
οποίων τα δικαιώµατα παραβιάζει ασύστολα και
κατά κόρον η Ελλάς»... Και δεν λέω ότι αυτό δεν
γινόταν στο παρελθόν. Ίσως η Ελλάδα, αδυνατούσα
να προασπίσει τα δικαιώµατα των Ελλήνων της
Πόλης της Ίµβρου και της Τενέδου, να παραβίαζε
ορισµένα δικαιώµατα των ανθρώπων αυτών.
Όµως τελικά, η Τουρκία, εκτός από τη γενοκτονία
που διέπραξε, εν τοις πράγµασι έχει παραβιάσει
βάναυσα τη συνθήκη της Λοζάννης, αφού µε
συγκεκριµένες πολιτικές πράξεις ανέτρεψε την
ισορροπία που προέβλεπε η Συνθήκη της Λοζάννης
ανάµεσα στις µειονότητες των δυο πλευρών.
Ποιο είναι το ζητούµενο σε όλη αυτή την ιστορία; Το
πως και το γιατί φθάσαµε εδώ.
Η Ελλάδα δεν κατόρθωσε να ενδοσκοπήσει την
Τουρκία, να συλλάβει και να υλοποιήσει πολιτικές
που θα της έδιναν τη δυνατότητα να αποκρούσει
την τουρκική επιθετικότητα και να προασπίσει τα
συµφέροντά της. Αντί να καθίσει στο σκαµνί την
Τουρκία, η οποία είναι ο µεγάλος ένοχος, αντί να
διεκδικήσει τη δικαίωση στο θέµα της γενοκτονίας,
αντί να διεκδικήσει τα δικαιώµατα των Ελλήνων
της Πόλης της Ίµβρου και της Τενέδου, τη δικαίωση
στην Κύπρο, ακριβώς για να βάλει φραγµό σε
τέτοιες πολιτικές και σε πολιτικές απροκάλυπτων
διεκδικήσεων, που όλοι γνωρίζουµε ποιες είναι,
κινούµαστε στην κατεύθυνση της εξοµάλυνσης των
ελληνοτουρκικών σχέσεων, στη λογική του σφάξε
µε πασά µου ν’ αγιάσω.
Στη λογική του καταθέτουµε στεφάνια στον τάφο
ενός καθαρού φασίστα, εγκληµατία εναντίον του
ελληνισµού, δεν προσβάλουµε µόνον τα θύµατα της
κεµαλικής και της τουρκικής θηριωδίας και στους
απογόνους τους. Προσβάλουµε όσους κρατούν
ακόµη Θερµοπύλες στην Κωνσταντινούπολη, την
Ίµβρο και την Τένεδο, προσβάλουµε αυτούς που
έχασαν τους δικούς τους και τις περιουσίες τους
στα Κατεχόµενα, προσβάλουµε να Ελληνάκια των
νησιών του Αιγαίου, που αντικρίζουν τους ουρανούς
και δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν αν τα πολεµικά
αεροπλάνα που πετούν πάνω από τα κεφάλια
του είναι ελληνικά ή τουρκικά. Αναρωτιέµαι
αν όλοι αυτοί, οι ταγοί του Έθνους µας, που µε
τις αποφάσεις τους µας έφεραν στη σηµερινή
κατάσταση, είναι σε θέση να κοιτάξουν στα µάτια
εµάς τους Πόντιους, τους Κυπρίους, τους Θράκες,
τους Κωνσταντινοπολίτες, τους Σµυρνιούς που
συνωστίζονταν.
* Μέρος τῆς ὁµιλίας τοῦ Σάββα Καλεντερίδη σέ
ἐκδήλωση τοῦ «Ἑλληνικοῦ Ἀνανεωτικοῦ Ρεύµατος»
(6-2-08) µέ θέµα τό Ποντιακό Ζήτηµα καί τό συναφές
πλαίσιο

στή θέση της µιά κυβέρνηση πού
ἀµελεῖ ἔτσι τόν πληθυσµό τῆς
χώρας»! Αὐτοί προφανῶς νοιάζονται
περισσότερο ἀπό τήν ἴδια τήν
δηµοκρατική κυβέρνηση Μπέκι,
πού πασχίζει νά ἀντισταθεῖ στή
διεθνή µαφία τῶν ψευτοφαρµάκων.
Μάλιστα πρίν λίγα χρόνια οἱ
τελευταῖοι
εἶχαν
ἀνακαλύψει
ὅτι ἡ ἀντίσταση τοῦ Μπέκι «εἶχε
καµφθεῖ» καί πώς «σιωπηλά ἔγινε
δεκτή» ἡ ἰατρική ἀπάτη τῆς Δύσης.
Τά χρόνια ὅµως πέρασαν καί, ὅπως
εἶναι φανερό, ἡ Νότιος Ἀφρική
πασχίζει ἀκόµη νά γλυτώσει, χωρίς
νά καταθέτει τά ὅπλα τῆς λογικῆς
καί τῆς πολιτικῆς.
*
Γιά τούς νέους µας ἀναγνῶστες
πού ἴσως ἐκπλήσσονται µέ τέτοιες
ἀναφορές στό AIDS, παραπέµπουµε
στά πρόσφατα φῦλλα µας 235-236, ὅπου
µιλοῦσε ἀναλυτικά ὁ κορυφαῖος καί
ἔντιµος ἑλληνοαµερικανός γιατρός καί
ἐρευνητής Ἄντριου Μανιώτης.

Ἀντιφωνητής
Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό
Ἔντυπο Γνώµης
Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρῆ 15,
691 00, Κοµοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 81537
Τηλεοµοιότυπο: 25310 81536
Ἠλ. διεύθυνση: karaiskk@otenet.gr
www.antifonitis.gr
Κωδικός 1380
Ἔκδοση τοῦ σωµατείου
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ
Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο:
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Ἐτήσια συνδροµή:
Ἰδιωτῶν 25 €
Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, ὀργανισµῶν,
κλπ: 50 €
Ἀριθµοί λογαριασµῶν:
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Ἀνα-γνώσεις
Καλός ἐθνικιστής ὁ βολικός ἐθνικιστής
Ὁ Στάθης Σ. στήν «Ἐλευθεροτυπία» (19/02/08) γιά τήν ἐπιβολή τῆς ἀλβανικῆς
λοιµικῆς στό σερβικό ἔδαφος, µέ τίς πλάτες τῆς δυτικῆς χολέρας:
«...Κι εγένετο «κράτος» (το Κοσσυφοπέδιο και άλλα που έρχονται). Άλλο να ‘σαι
ενεργούµενο κι άλλο να ‘σαι Πρωθυπουργός ενεργούµενο. Άλλο να ‘σαι µαφιόζος,
έµπορος όπλων, ηρωίνης, γυναικών κι άλλο Δικαστής µαφιόζος, Υπουργός
χοντροντήλερ, Περιφερειάρχης νταβατζής.
Άλλο να ‘σαι επαρχία κι άλλο ένα κράτος µαύρη τρύπα για µαύρο χρήµα,
ένας παράδεισος τραπεζών, µια µόνιµη αιτία ανάφλεξης, ένα προτεκτοράτο των
πολεµοκάπηλων. Και οι εθνικοί πόθοι των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου; Ανάλογοι
µε τους εθνικούς πόθους των Τούρκων (κατά τον αυτοπροσδιορισµό τους) της
Θράκης ή Κορσικανών ή... Βουργουνδών ή τέλος δεν έχουν οι «χρήσιµοι» εθνικισµοί
της παγκοσµιοποίησης. Όπου το σφαχτάρι πάντα χαρακτηρίζεται «εθνικιστής», ενώ
ο καταλύτης της αποσταθεροποίησης και του πολέµου, «αλύτρωτος».
Όπου είναι «νόµιµο» οι Σκοπιανοί να καταφεύγουν στον πιο ναζιστικό φυλετισµό
για να περιγράψουν την καταγωγή τους, αλλά ενοχλητικός ο αντίλογος σε αυτό το
παραλήρηµα (όχι των καφενέδων τους, αλλά του ίδιου του κράτους τους και του
εκπαιδευτικού τους συστήµατος). Τα εξ Εσπερίας νέφη συνεχίζουν να βοµβαδίζουν.
Και οι καθ’ ηµάς «χρυσές λόγχες» να γράφουν...»
Οἱ Ζντάνωφ τοῦ ἐθνοµηδενισµοῦ
Ὁ καθηγητής Νάσος Βαγενάς στό «ΒΗΜΑ» (20/01/08) ἐπανέρχεται στό θέµα τῆς
συστηµατικῆς παρανάγνωσης τῶν µεγάλων τῆς ἑλληνικῆς λογοτεχνίας:
«...Ενώ στην σταλινική ορθοπολιτική κριτική κυριαρχούσε ο έπαινος του εθνικού ως
λαϊκού (µέσα στο πλαίσιο της σοβιετικής πολυπολιτισµικότητας) και η απόρριψη του
κοσµοπολιτισµού ως αριστοκρατικού και εχθρικού προς το εγχώριο λαϊκό στοιχείο,
στη σηµερινή, µεταµοντέρνα, ορθοπολιτική κριτική, όπου η αρετή του σεβασµού προς
τον Αλλο έχει οδηγηθεί σε έναν φετιχισµό της ετερότητας, κάθε αναφορά στο ιθαγενές
και στο εθνικό έχει φτάσει να θεωρείται εθνικισµός - δηλαδή συντηρητικότητα και
έλλειψη προοδευτικότητας - και ο κοσµοπολιτισµός χαιρετίζεται ως υπέρβασή του.
Τίποτε δεν δείχνει καθαρότερα τη µεταµορφωτική ικανότητα του ζντανοφισµού από
τις σηµερινές - σε σύγκριση µε εκείνες της τελευταίας σταλινικής περιόδου - θέσεις
του ως προς το ποιητικό έργο του Σεφέρη. Σύµπασα η ορθοπολιτική κριτική στις µέρες
µας βασίζει την αξιολογική της κρίση για το έργο αυτό όχι στην καλλιτεχνική του
ποιότητα αλλά στον εθνικιστικό, όπως τον προσδιορίζει, χαρακτήρα του. Η αξία της
ποίησης του Σεφέρη αµφισβητείται, γιατί το έργο του θεωρείται ότι διαπνέεται από
το «δόγµα της ελληνικότητας», ότι είναι «ασύµφωνο µε τις ιδέες του κοσµοπολιτισµού
και της πολυπολιτισµικότητας», ότι «απέτρεπε από την εισαγωγή ξένων προτύπων
και τη συνακόλουθη µόλυνση των ναµάτων του γηγενούς λαϊκού πολιτισµού».
Ο εθνοκεντρισµός αυτού του έργου θεωρείται «ιδεαλιστικός», γιατί «αναζητά
διδάγµατα από το ανόθευτο πνεύµα του λαού» (Θεόφιλος, Μακρυγιάννης), «που
µεταφέρει αναλλοίωτες τις πανάρχαιες αξίες του ελληνισµού». Κρίνεται µάλιστα
και ότι το έργο αυτό «εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους», γιατί ως εθνολαϊκιστικό
και ιδεαλιστικό βρίσκεται στη «σκοτεινή πλευρά» (δηλαδή τη φασίζουσα) «του
αντιδραστικού µοντερνισµού».
Αυτά σήµερα. Μισόν αιώνα πριν η ορθοπολιτική κριτική µας φορούσε τα ρούχα της
αλλιώς και απαξίωνε τη σεφερική ποίηση µε εντελώς αντίθετα επιχειρήµατα. Η
σηµερινή της ελληνοφοβία ήταν τότε ξενοφοβία. «Ο Σεφέρης», έγραφε ο Γ. Σαραντής,
«είναι ένα κλασικό παράδειγµα λογοτέχνη που έµεινε ξένος και µακρυνός για την
ψυχή του έθνους του, γιατί από το έργο του λείπει η Εθνική, η Ελλαδίτικη φυσιογνωµία
του. Θέλησε να γίνει ένας κοσµοπολίτης ποιητής, χάνοντας έτσι και τον κόσµο και
την Ελλάδα», αποµακρυνόµενος από τον λαό και από τη «λυτρωτική καθοδήγηση του
κοινωνικού αισθήµατος» (...)
Το πρόβληµα µε την πολιτικώς ορθή κριτική είναι ότι όχι µόνο αυτό που θεωρεί
βασικό κριτήριο δεν είναι βασικό, αλλά και ότι το κριτήριο αυτό προκαλεί συχνά µια
ιδιάζουσα οφθαλµική διαταραχή, που κάνει τον κριτικό (παράδειγµα η ανάγνωσή
του της ποίησης του Σεφέρη) να βλέπει στα λογοτεχνικά κείµενα πράγµατα που δεν
υπάρχουν και να µη βλέπει πράγµατα που υπάρχουν. Για την ανεύρεση των αιτίων
αυτής της διαταραχής δεν αρκεί βεβαίως µόνο ο οφθαλµολόγος.»
Ἑλλάδα, χώρα τραπεζιτῶν...
Μερικοί ἀριθµοί ἀπό τόν Νίκο Μπογιόπουλο γιά τούς σύγχρονους Σάυλωκ:
«...«Τράπεζα «Αττικής», κέρδη εντός του 2007 ύψους 20,85 εκατ. ευρώ, αύξηση σε
σχέση µε το 2006 της τάξης του 2.400%! Τράπεζα «Eurobank», κέρδη εντός του 2007
ύψους 851 εκατ. ευρώ, αύξηση σε σχέση µε το 2006 της τάξης του 32,1%. Τράπεζα
«Μαρφίν», κέρδη εντός του 2007 ύψους 593 εκατ. ευρώ, αύξηση σε σχέση µε το 2006
της τάξης του 130%. Τράπεζα «Πειραιώς», κέρδη εντός του 2007 ύψους 653 εκατ.
ευρώ, αύξηση σε σχέση µε το 2006 της τάξης του 50%. Τράπεζα «Millennium», κέρδη
εντός του 2007 ύψους 22,1 εκατ. ευρώ, αύξηση σε σχέση µε το 2006 της τάξης του
46,5%. Τράπεζα «Κύπρου», (αναµενόµενα) κέρδη εντός του 2007 ύψους 504 εκατ.
ευρώ, αύξηση σε σχέση µε το 2006 ύψους 54%. Τράπεζα «Αλφα», (αναµενόµενα)
κέρδη εντός του 2007 ύψους 844 εκατ. ευρώ, αύξηση σε σχέση µε το 2006 ύψους 35%.
Τράπεζα «Εθνική», (αναµενόµενα) κέρδη εντός του 2007 ύψους 1,7 δισ. ευρώ, αύξηση
σε σχέση µε το 2006 της τάξης του 73%.
(...) Με άλλα λόγια, µέσα σε τρία χρόνια, σε τούτη εδώ τη χώρα - τη χώρα των 2
εκατοµµυρίων ανθρώπων που διαβιούν µε εισοδήµατα κάτω του ορίου της φτώχειας
και των εκατοµµυρίων µισθωτών µε τα 650 ευρώ βασικό - οι τραπεζίτες απέσπασαν
κέρδη που ξεπερνούν συνολικά τα 12 δισ. ευρώ! Για να έχουµε µια συγκριτική ανάλυση
τι σηµαίνουν αυτά τα λεφτά, αξίζει να τονιστεί ότι η κάστα των τραπεζιτών, µέσα σε
µια τριετία, «πέτυχε» κέρδη που ξεπερνούν κατά 40% το σύνολο των αποθεµατικών
των ασφαλιστικών ταµείων του ελληνικού λαού, για τα οποία οι εργαζόµενοι
πληρώνουν εισφορές µια ολόκληρη ζωή!...»

Ο ΒΡΩΜΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ!

Η απάντηση της ΜΙΤ στην έκθεση ΣΟΥΣΟΥΡΛΟΥΚ

Ε

ίναι λίγο πολύ γνωστή η υπόθεση
«Σουσουρλούκ» που αποκάλυψε πριν
12 χρόνια την αδιάσπαστη σχέση κράτους
και παρακράτους στην Τουρκία: Υπουργοί,
πράκτορες,
μοντέλες,
επαγγελματίες
φονιάδες, όλοι μια παρέα! Πολλά γράφτηκαν
τότε, όμως ξεχάστηκαν. Έρχεται λοιπόν
προ ημερών (27-01-08) η «Μιλλιέτ» και
δίνει στη δημοσιότητα σχεδόν όλη την
απάντηση της ΜΙΤ στην αναφορά, όπου
το ενδιαφέρον για την πατρίδα μας είναι
ΤΕΡΑΣΤΙΟ. Διαβάστε μόνοι σας και φρίξτε:

«Ο απόηχος από το ατύχημα που έγινε στο
Σουσουρλούκ στις 3-11-1996 άνοιξε τον δρόμο
σε ένα ακόμα σκάνδαλο. Μετά το ατύχημα,
κατά το οποίο συγκρούστηκαν μια Μερσεντές
με ένα φορτηγό, διέρρευσαν διάφορα κρατικά
μυστικά. Ο τότε πρωθυπουργός Ερμπακάν,
που αναφερόμενος σε όσα αποκαλύφθηκαν
τα χαρακτήρισε ¨ανοησίες¨, λίγο αργότερα
ανετράπη. Ο Γιλμάζ που ανέλαβε το 1997
ανέθεσε την έρευνα στον πρόεδρο του

Ελεγκτικού Συμβουλίου της πρωθυπουργίας,
Κουτλού Σαβάς. Η 120 σελίδων αναφορά
που ετοίμασε ο Σαβάς προκάλεσε ακόμα ένα
σκάνδαλο, διότι στην αναφορά αναδεικνύονταν
όλο το δίχτυ των βρώμικων σχέσεων.
Στην αναφορά η ΜΙΤ κατηγορείται πως
χρησιμοποιούσε τον Γεσίλ* και προσπαθούσε
να κρύψει την ταυτότητα του Τσατλί. Η
αναφορά αυτή, με την εξαίρεση 11 σελίδων
που κρατήθηκαν κρυφές, έγινε γνωστή. Δεν
έγινε γνωστή όμως η απάντηση της ΜΙΤ σε
αυτήν την αναφορά. Κι όμως, η υπηρεσία
αυτή λίγο μετά την δημοσίευση της αναφοράς
έστειλε ένα ¨σημείωμα πληροφοριών¨
προς την Κυβέρνηση. Το σημείωμα αυτό
με την ένδειξη ¨άκρως απόρρητο¨ ήταν
ιδιαίτερα σημαντικό διότι σε αυτό η ΜΙΤ
υπερασπιζόμενη τον εαυτό της, φανερώνει
πως στο σκάνδαλο αυτό απεκρύβη ο ρόλος
της Αστυνομίας, πως καταπατήθηκε το κράτος
δικαίου, καθώς και το μέγεθος της διαμάχης
ανάμεσα στις υπηρεσίες. Ένα αντίγραφο
αυτού του εγγράφου είχε σταλεί και στον
αντιπρόεδρο της τότε κυβέρνησης Ετσεβίτ. Τα
επτά σημεία της αναφοράς, τα οποία κατά την
ΜΙΤ θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγχυση
είναι τα εξής, όπως αναφέρονται κατά λέξη:
1) Επιχείρηση Μερσεντές: Η αναλυτική αναφορά στην επιχείρηση που οργανώθηκε στην
Συρία κατά του Οτζαλάν θα μπορούσε να φέρει
την Τουρκία σε θέση κράτους - τρομοκράτη.
Συνέχεια στη σελίδα 9

Ἐξαγωγή φασισµοῦ ἀπό τόν «περιούσιο»
µέχρι τή Βενεζουέλα!
Η εξωτερική πολιτική του προέδρου
της Βενεζουέλας Ούγο Τσάβες πού
συµµάχησε µε το Ιράν καί ἀνέπτυξε
επαφές µε τη Συρία και άλλα αραβικά
απελευθερωτικά κινήµατα, τον έχει
βάλει στο στόχαστρο της διαβόητης
νέο-µακαρθικής ADL (Anti Defamation
League). Ήδη άρθρα της κοσµούν τις πιο
γνωστές αµερικανικές εφηµερίδες, όπου
εξαπολύονται οι γνωστές κατηγορίες
περί αντισηµιτισµού και ξενοφοβίας.
Παράλληλα στο εσωτερικό της χώρας,
ήδη από το 2002, ο ραββίνος Πίνχας
Μπρέννερ συµµετείχε στο αποτυχηµένο
αµερικανοκίνητο πραξικόπηµα, όντας
στο πλευρό του πραξικοπηµατία Πέντρο
Καρµόνας. Η έρευνα για την ανάµιξή
του Μπρέννερ στο πραξικόπηµα από τον
εισαγγελέα Ντανίλο Άντερσον οδήγησε
στην δολοφονία του τελευταίου µε έναν
τρόπο που θυµίζει έντονα τη Μοσάντ.
Με τον Μπρέννερ συνδέεται και ο
ραββίνος Γιάκοµπο Μπενζακέν που
πιάστηκε από το φακό της κάµερας να
ηγείται των εκτεταµένων επεισοδίων
που προηγήθηκαν του πρόσφατου
δηµοψηφίσµατος στη Βενεζουέλα. Οι
έρευνες της Αστυνοµίας για την ανάµιξη
των συγκεκριµένων αντρών, αλλά και
άλλων µελών της εβραϊκής κοινότητας,
αντιµετωπίστηκαν µε τις γνωστές κατηγορίες περί αντισηµιτισµού, αν και κατά
το παρελθόν ο Άµπραχαµ Μπενσιµόλ,
πρόεδρος της Οµοσπονδίας Ισραηλιτικών Ενώσεων Βενεζουέλας, έχει παραδεχθεί ότι δεν έχουν γίνει πράξεις αντισηµιτικής βίας κατά των κοινοτήτων τους.
Με τον Μπενζακέν συνδέονται και
οµάδες φοιτητών προερχόµενες από τα
ιδιωτικά πανεπιστήµια, µε πιο γνωστή
την εξαιρετικά βίαιη Μ13 (March 13th

Movement). Ο ρόλος τέτοιων οµάδων
(που θυµίζουν καλά οργανωµένους
µικρούς στρατούς) είναι κοµβικός στη
διασπορά αντικυβερνητικής προπαγάνδας και στη δηµιουργία χάους, συνθηκών δηλαδή που προλειαίνουν τα
πραξικοπήµατα.
Άλλωστε είναι αποδεδειγµένη για τη
Λατινική Αµερική η ανάµειξη της CIA στην
δηµιουργία παραστρατιωτικών οµάδων
που εµπλέκονται σε πάσης φύσεως
δραστηριότητες εναντίον ανθρώπων και
κυβερνήσεων που εναντιώνονται στις
επιδιώξεις των ΗΠΑ. Σχετικά άγνωστη
είναι η πρόσληψη από την κυβέρνηση
της Κολοµβίας κατά την δεκαετία του
’80 Ισραηλινών στρατιωτικών για την
εκπαίδευση των οµάδων που αποτέλεσαν
το πρόπλασµα για τη σηµερινή παραστρατιωτική
τροµοκρατική
οµάδα
AUC που χρησιµοποιείται εναντίον
των ανταρτών. Πρόσφατα το περιοδικό
Tamas, κατηγορούµενο για αντισηµιτισµό από την ADL, έφερε στο φως
και την περίπτωση του ισραηλινού
Yair Klain: Βετεράνος στον πρώτο
πόλεµο του Λιβάνου και εκπαιδευτής
παραστρατιωτικών οµάδων σε Σιέρρα
Λεόνε, Λιβερία, Κολοµβία, Βενεζουέλα.
Η δράση των οµάδων αυτών στις
δυτικές περιοχές της χώρας έγκειται
και στη χρησιµοποίησή τους από
τους µεγαλοκτηµατίες εναντίον των
κοινοτήτων των µικροκαλλιεργητών
που επιδιώκουν αναδασµό της γης.
Η εντολή του προέδρου Τσάβεζ για
έρευνα της υπόθεσης έφερε στο φως
190 ανεξιχνίαστες µέχρι πρότινος δολοφονίες.
(Επιµέλεια Μ.Σ.)
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1204: Ἡ ξεχασµένη συµφορά
καί τό µαταιωµένο µέλλον µας
Τήν ∆ευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2008,
στό Ἐµποροβιοµηχανικό Ἐπιµελητήριο
Ροδόπης ὁ «Ἀντιφωνητής» παρουσίασε
τό τελευταῖο βιβλίο τοῦ Γιώργου Καραµπελιᾶ, «1204 - Ἡ διαμόρφωση τοῦ νεώτερου Ἑλληνισμοῦ». Ἦταν µία ἐκδήλωση πολύ
γόνιµη, οἱ εἰσηγήσεις κράτησαν ἀµείωτο
τό ἐνδιαφέρον τοῦ πολυπληθοῦς κοινοῦ
καί τό θέµα καλύφθηκε πολλαπλῶς.
Ὁ δηµοσιογράφος, συγγραφέας καί
σύµβουλος ὅλων τῶν συντηρητικῶν
κυβερνήσεων µετά τήν Μεταπολίτευση,
Νικόλαος Μέρτζος, ἐπέµεινε στόν ὅρο
«ρωµαϊκή» (Αὐτοκρατορία) καί «Ρωµαῖος
-Ρωµηός» καί στήν κληρονοµιά πού µᾶς
ἀµφισβητήθηκε τόσο ἀπό τούς Φράγκους
ὅσο καί ἀπό τούς Γερµανούς. Ἐπεσήµανε
τά σηµερινά ζητήµατα τῆς ἑλληνικῆς
χερσονήσου καί τίς ρίζες τους στό παρελθόν
καί ἀποτίµησε µέ τρόπο ἐξαιρετικά θετικό
τό βιβλίο καί τόν συγγραφέα. Ὁ ἴδιος ὁ
Καραµπελιᾶς ἀνέπτυξε τό σκεπτικό τῆς
συγγραφῆς, ἐπέµεινε στά ἀποικιοκρατικά
χαρακτηριστικά τῶν Σταυροφοριῶν (καί
ὅλης τῆς δυτικῆς ἐπέκτασης σέ βάρος τοῦ
Βυζαντίου) καί ἐπεσήµανε τήν κοµβική
µας ἀδυναµία, νά ἐκσυγχρονίσουµε τήν
παράδοσή µας. Αὐτό τό τελευταῖο, πού
ἤδη εἶχε ξεκινήσει πρίν 8 αἰῶνες (κλασικά
παραδείγµατα οἱ περιπτώσεις Πανσελήνου
καί Θεοτοκόπουλου στόν χῶρο τῆς
ζωγραφικῆς), παραµένει τό ζητούµενο καί
σήµερα γιά τόν ἑλληνισµό: Νά ξεφύγει
ἀπό τό πλαίσιο τῆς µίµησης τῶν δυτικῶν
καί νά πετύχει, ἔστω καί καθυστερηµένα,
τήν δική του Ἀναγέννηση. Ὅσο γιά τήν
εἰσήγηση τοῦ Νεκτάριου ∆απέργολα, πού
πέρα ἀπό βασικός συνεργάτης µας εἶναι
καί δρ. βυζαντινῆς Ἱστορίας, τό κυρίως
κείµενό της εἶχε ὡς ἑξῆς:
«...Το βιβλίο αποτελεί ένα έργο
απόλυτης ωριµότητας, αυθεντικής και
πολύ βαθιάς πνευµατικής αναζήτησης,
συγχρόνως όµως και µιας πραγµατικά
αξιοθαύµαστης επιστηµονικής ευσυνειδησίας. ∆εν στερείται εδώ σηµασίας η
οµολογία του ίδιου του Καραµπελιά ότι
αρκετές φορές στην πορεία µετέβαλε και
αναθεώρησε απόψεις σε σχέση µε κάποια
αρνητικά για το Βυζάντιο στερεότυπα
που υπήρχαν ακόµη µέσα στη σκέψη του,
πριν ξεκινήσει αυτή η έρευνα. Πέραν όµως
αυτής της οµολογίας, είναι κυρίως το ίδιο το
βιβλίο και ο καθ’ εαυτόν τρόπος της έρευνας
από την οποία προέκυψε, που καθιστούν
σαφές ότι ο συγγραφέας ακολούθησε
πραγµατικά µε απόλυτη εντιµότητα το
ιστορικό υλικό και δεν προσπάθησε να
το ποδηγετήσει, προσαρµόζοντάς το σε
προκατασκευασµένες αντιλήψεις. (...)
Και χρησιµοποιώ βεβαίως σκόπιµα τον
όρο αφύπνιση και όχι εθνογένεση, γιατί
σε απόλυτο πείσµα του Χοµπσµπάουµ
αλλά κυρίως των ηµετέρων νεόκοπων
αποδοµητών που φέρουν τη γέννηση
του ελληνικού έθνους ως προϊόν του
Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού ή και ακόµη
χειρότερα ως µεταγενέστερη ακόµα και
της Επανάστασης του ’21, η αλήθεια
ασφαλώς είναι ότι η ελληνική εθνογένεση
είναι ακόµη και σε σχέση µε την εποχή της
Φραγκοκρατίας µία απίστευτα παλαιότερη
χρονικά υπόθεση. Είναι γνωστό κατ’
αρχάς και τεκµηριωµένο πάνω σε πλήθος
στοιχείων ότι ήδη από τα αρχαία χρόνια
ο ελληνικός κόσµος είχε πλήρη συνείδηση
της εθνικής του ταυτότητας, παρά τον

πολιτικό του κατακερµατισµό - το µόνο
δηλαδή που του ήταν άγνωστο ήταν η
έννοια του «έθνους-κράτους». Φυσικά
αυτή η συνείδηση έµελλε να µεταβληθεί
στη συνέχεια µε την είσοδο νέων στοιχείων,
όπως ο Χριστιανισµός και κυρίως η
πολιτική ρωµαϊκή οικουµενικότητα, και

χρειάστηκε να περάσουν κάποιοι αιώνες
όσµωσης και ζυµώσεων, ώσπου να φτάσουµε στη διαµόρφωση της λεγόµενης νεοελληνικής ταυτότητας. Ακόµη και αυτή η
τελευταία διαδικασία όµως ξεκινά επίσης
αρκετά πριν από τη Φραγκοκρατία, και
είναι ήδη ορατή από τον 9ο ακόµη αιώνα,
κυρίως όσον αφορά τα λαϊκά στρώµατα.
Συνεχίζεται µετά τον 10ο αιώνα, όταν
εξαιτίας της εισβολής των Σελτζούκων η
Αυτοκρατορία συρρικνώνεται εδαφικά σε
περιοχές όπου κατοικούν σχεδόν αµιγώς
ελληνικοί πληθυσµοί και τείνει ήδη πλέον
να µετατραπεί σε εθνικό κράτος. Και µετά
το 1204 η εν λόγω διαδικασία συνεχίζεται
µε ακόµη πιο ραγδαίους ρυθµούς, καθώς
ο Ελληνισµός υπό συνθήκες αιχµαλωσίας
αποκτά µεγαλύτερη συναίσθηση της
ετερότητάς του απέναντι στους αλλόφυλους
και
ετερόδοξους
κατακτητές,
µε
αποτέλεσµα την περαιτέρω σφυρηλάτηση
της δικής του εθνικής αυτοσυνειδησίας.
Αλλά και στις περιοχές που παραµένουν
ελεύθερες, σχηµατίζονται τα κράτη της
Τραπεζούντας, της Ηπείρου και ιδίως της
Νίκαιας, που είναι πλέον κράτη καθαρά
εθνικά και αποτελούν κιβωτούς διάσωσης
του Ελληνισµού και απολύτως συνειδητές
εστίες εθνικής αντίστασης.
Ο Καραµπελιάς τα γνωρίζει πολύ καλά
όλα αυτά και µας τα δίνει µε τρόπο εξαιρετικά
συγκροτηµένο και ολοκληρωµένο. (...)
Ορθά επισηµαίνει κάποια πολύ σηµαντικά
δεδοµένα, όπως π.χ. η δηµώδης γλώσσα
του 9ου και 10ου αιώνα, που ελάχιστα
διαφέρει από τη νεότερη δηµοτική, ή ακόµη
και η επανεµφάνιση του όρου «Έλλην»,
που µπορεί αρχικά να είχε αποσυρθεί ως
ταυτισµένος µε την ειδωλολατρία και
σχεδόν απαγορευµένος, ήδη όµως από τον
11ο αιώνα επανέρχεται στο προσκήνιο
και ξαναχρησιµοποιείται, παράλληλα
βέβαια µε τους κυρίαρχους όρους Ρωµαίος
και Γραικός. Ακόµη όµως και για τους
προγενέστερους του 9ου βυζαντινούς
αιώνες, εκείνη τη µακρά περίοδο των
ζυµώσεων και µεταλλάξεων κατά την
οποία η νεοελληνική ταυτότητα δεν έχει
ακόµη εµφανιστεί, ο Καραµπελιάς έχει και
πάλι απόλυτο δίκιο, όταν διαπιστώνει ότι ο

Ελληνισµός συνεχίζει πάντοτε να υπάρχει
και να εξελίσσεται, χωρίς να παρατηρείται
καµία βίαιη τοµή, καµία διακοπή της
ιστορικής του συνέχειας σε σχέση µε την
ύστερη αρχαιότητα. Και φυσικά στέκεται
µοιραία κυρίως στην περιβόητη υπόθεση
του δήθεν εκσλαβισµού της Ελλάδας κατά
τον 7ο και 8ο αιώνα, γιατί βεβαίως από την
εποχή του Φαλµεράιερ µέχρι και σήµερα η
σλαβική διείσδυση είναι το γεγονός που
προβάλλεται ως η βασική αιτία αυτής της
υποτιθέµενης διακοπής. Λυπάµαι βέβαια
που όταν ο Γιώργος έγραφε το βιβλίο του, δεν
είχε ακόµη εκδοθεί η δική µου διατριβή για
τις σλαβικές εγκαταστάσεις του ελλαδικού
χώρου, και δεν είχε συνεπώς την ευκαιρία
να τη λάβει υπόψιν του. Θα ήθελα πάντως
απλά να του πω ότι το σύνολο των ιστορικών
δεδοµένων που διαθέτουµε, ανατρέπει όχι
µόνο τις παντελώς ασυνάρτητες θεωρίες
του Τζένκινς και του Μάνγκο, όπως
σωστά επισηµαίνει, αλλά τελικά ακόµη
και τις πολύ µετριοπαθέστερες απόψεις
του Βασίλιεφ, του Οστρογκόρσκυ και του
Λεµέρλ, που όµως επίσης υπερεκτίµησαν
τη σλαβική διείσδυση στον ελλαδικό χώρο.
Στην πραγµατικότητα, όλα τα στοιχεία
δείχνουν ότι όχι µόνο η βυζαντινή κυριαρχία
δεν διακόπηκε ποτέ, αλλά και ότι η σλαβική
παρουσία ήταν γεγονός πολύ πιο ήσσονος
σηµασίας, καθώς αφορούσε σε ελάχιστες
οµάδες, που ήταν περιορισµένες εδαφικά
και πληθυσµιακά, που περικλείονταν από
αριθµητικά πολύ υπέρτερους ελληνικούς
πληθυσµούς και που αποδεδειγµένα
εξελληνίστηκαν το αργότερο ως τα µέσα
του 10ου αιώνα. (...)
Ο Καραµπελιάς
πολύ εµπνευσµένα αλλά και βάσιµα τονίζει
ότι σε πείσµα της κρατούσας άποψης που
χρονολογεί τη δυτική αποικιοκρατία µετά
τον 15ο αιώνα, στην πραγµατικότητα το
πρώτο µεγάλο κρούσµα το αποτελούν
οι Σταυροφορίες, που εγκαθιδρύουν
ένα καθαρά αποικιοκρατικό καθεστώς
εκµετάλλευσης, αρχικά στη Μέση Ανατολή
και στη συνέχεια, µετά το 1204, και στον
ελλαδικό χώρο, που διατηρήθηκε µάλιστα
κατά τόπους για αρκετούς αιώνες. Αυτό
το καθεστώς µάλιστα συνοδεύτηκε από
τη συστηµατική και πλήρη λεηλασία και
οικονοµική αποµύζηση της Ανατολής,
αποτέλεσε συνεπώς ταυτόχρονα βασική
αιτία τόσο της οικονοµικής ανάπτυξης της
∆ύσης, όσο και της εξαθλίωσης της πάλαι
ποτέ κραταιάς Βυζαντινής Αυτοκρατορίας,
που ποτέ πια δεν επρόκειτο να συνέλθει
από το τροµαχτικό χτύπηµα. Στην
πραγµατικότητα βεβαίως γνωρίζουµε
ότι οι Σταυροφορίες - µε αποκορύφωµα
ασφαλώς την 4η - παρά την προσχηµατική
επίκληση θρησκευτικών λόγων, δεν ήταν
στην ουσία τίποτε άλλο παρά άθλιες
ληστρικές
επελάσεις
µατοβαµµένων
πλιατσικολόγων. Υπό την έννοια αυτή
µας θυµίζουν λοιπόν εξαιρετικά την
ιµπεριαλιστική
και
αποικιοκρατική
δράση των νεότερων χρόνων, που επίσης
βάσισε την απόπειρα του ιδεολογικού της
αυτοεξαγιασµού σε διάφορες θρησκευτικές
και πολιτισµικές ποµφόλυγες. Ε, αν τώρα
σας θυµίζουν και κάτι ακόµη πιο σύγχρονο,
π.χ. τα αγνά ιδεώδη της δηµοκρατίας και
της ειρήνης που επικαλούνται οι γνωστές
σηµερινές φιλανθρωπικές επιχειρήσεις της
νατοϊκής συµµορίας, φοβάµαι ότι, ακόµη
κι αν ήθελα, θα δυσκολευόµουν πολύ να
διαφωνήσω µαζί σας.
Εννοείται όµως ότι όλα αυτά
αποσιωπήθηκαν παντελώς, µε αποτέλεσµα
την
παραχάραξη
της
παγκόσµιας
Ιστορίας,
όπως
ακριβώς
βεβαίως
επίσηµα αποσιωπάται και από την

καθεστηκυία ηµετέρα διανόηση η σηµασία
της υστεροβυζαντινής εποχής για τη
διαµόρφωση του νεότερου Ελληνισµού,
παρότι αυτή αναγνωρίζεται και τονίζεται
απ’ όλους τους µεγάλους ιστορικούς µας.
Και όταν µιλάω βέβαια για ιστορικούς,
δεν εννοώ τα σύγχρονα επιστηµονικά
ανθυποµειράκια της αποδοµητικής σχολής,
που όπως προαναφέραµε, µέσα από ένα
απίστευτο χάος αυθαιρεσίας χρονολογούν
τη γέννηση του ελληνικού έθνους µέσα
στον 19ο αιώνα. ∆εν εννοώ δηλαδή ούτε
τον Λιάκο, ούτε τον Βερέµη, ούτε την
Κουλούρη, ούτε τις ρεπούσειες παραφυάδες
τους. Εννοώ τους µεγάλους δασκάλους
της επιστήµης µας, τον Σβορώνο,
τον Βακαλόπουλο, τον Άµαντο, τον
Καραγιαννόπουλο, δηλαδή πραγµατικούς
επιστήµονες, που ανεξάρτητα από τη
µαρξιστική ή συντηρητική προσωπική
τους ιδεολογία, δεν κατατρύχονταν
ωστόσο από ιδεοληπτικές νευρώσεις, δεν
βρίσκονταν σε διατεταγµένη υπηρεσία
και δεν διανοήθηκαν ποτέ να βιάσουν
και να ευνουχίσουν σκόπιµα καµµία
ιστορική πηγή, ώστε να ταιριάζει και να
δικαιώνει κάποια φαιδρά και a priori
κατασκευασµένα ιδεολογήµατα. Αφού
όµως οι µεγάλοι µας ιστορικοί µίλησαν,
γιατί αυτή η µετέπειτα αποσιώπηση; Γιατί
τα εµπεριστατωµένα επιστηµονικά τους
πορίσµατα παρέµειναν περιορισµένα στις
πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες και δεν
έγιναν κτήµα και συνείδηση των πολλών;
Γιατί το σύγχρονο ελλαδικό προτεκτοράτο
προωθεί επισήµως στην εκπαίδευση
βάναυσα αποκυήµατα παραχαραγµένης
ιστορικής φαντασίας, υπείκοντας στους
σκόπιµους αποσαθρωτές της εθνικής µας
µνήµης; Ο Γιώργος Καραµπελιάς στέκεται
βεβαίως και σ’ αυτό το ερώτηµα. Το εξετάζει,
το φωτίζει, το εξιχνιάζει. Και αναδεικνύει
την αδήριτη αλήθεια ότι η συγκρότηση
του νέου Ελληνισµού έγινε κυρίως µέσα
από την αντίσταση, υλική και πνευµατική,
απέναντι αρχικά στους Φράγκους και
αργότερα στους Τούρκους. Έγινε δια της
αρνήσεως της υποτέλειας, του ενδοτισµού
και της εθελοδουλείας. Πώς είναι δηλαδή
µε άλλα λόγια η σηµερινή µας στάση ως
κράτους και ως έθνους απέναντι στον
αµερικανικό και τον τουρκικό παράγοντα;
Ε, καµµία σχέση! Η χρονολόγηση συνεπώς
της ελληνικής εθνογένεσης µετά το 1830
και η παραχάραξη όλης της προηγούµενης
Ιστορίας είναι πολύ βολικές, γιατί µοιραία
παραγράφουν όλη αυτή την κυρίαρχη
αντιστασιακή διάσταση της ταυτότητάς
µας και έτσι συντηρούν αυτοµάτως την
αφασία µας µέσα στη συνεχιζόµενη έως
σήµερα δυτική αποικιοκρατία, καθιστούν
φυσιολογική και αυτονόητη τη διαιώνισή
µας ως καρπαζοεισπρακτόρων τζουτζέδων
του υπερατλαντικού µας επιβήτορα και
φυσικά διασφαλίζουν την ύπαρξή µας
ως απολύτως άχρωµου και ανώδυνου
εκτοπλάσµατος µέσα στον προωθούµενο
παγκοσµιοποιηµένο νεοταξίτικο χυλό. Το
ζητούµενο λοιπόν, τονίζει ο Καραµπελιάς
και µ’ αυτό θα κλείσω, είναι η αποτίναξη
της εξάρτησης, η απο-αποικιοποίηση της
σκέψης µας – τουλάχιστον αυτής µια
και η αποτίναξη της υλικής εξάρτησης
είναι βεβαίως πολύ πιο δύσκολη. Για
να το πράξουµε όµως αυτό, είµαστε
αναγκασµένοι να αναπλεύσουµε το ρεύµα
της Ιστορίας έως το ορόσηµο του 1204 και
να αναγνωρίσουµε την ιδιοπροσωπία µας.
Να ξαναβρούµε το ιστορικό µας αυτεπίγνωτον. Να ξαναβρούµε µε άλλα λόγια
την αυθεντική ταυτότητά µας, την πάλαι
ποτέ συγκροτηµένη δια της αντιστάσεως.»

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 5-3-2008

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Στά ἀζήτητα
τό περιβάλλον;
Ἀπό τήν Κίνηση Πολιτῶν
Μεσοχωρίου (διά τοῦ κ. Σισµάνη
Βασίλη), λάβαµε µία ἐπιστολή
πού ἅπτεται τῶν οἰκολογικῶν
προβληµάτων τῆς Ροδόπης καί τῆς
γενικευµένης ἀναισθησίας, πολιτῶν
καί Ἀρχῶν, γιά τό περιβάλλον.
Σ’ αὐτήν τήν ἐπιστολή λοιπόν,
διαβάζουµε:
«Κύριε διευθυντά,

Διεύθυνση Δασῶν πῆγε καί ὑλοτόµησε
τίς λεῦκες αὐτές, µά ἔκτοτε δέν εἴδαµε
καµµία ἀναδάσωση. Τί συνέβη λοιπόν
µετά; Ὁ χῶρος ἀλλοῦ «προσφέρθηκε»
γιά καταπατήσεις καί µετατροπή του
σέ καλλιεργήσιµη ἔκταση, κι ἀλλοῦ
µεταβλήθηκε σέ τόπο ρίψης µπάζων.
Ἐννοεῖται ὅτι καί στίς δύο περιπτώσεις
ἐξαφανίστηκε κάθε εἶδος χλωρίδας
καί πανίδας - τρυγώνια, µπεκάτσες,
πάπιες, ἀποδηµητικά - πού προϋπῆρχε
(γιά τό τοπίο ἄς µήν τό συζητᾶµε). Καί
δέν ἦταν µόνο οἱ ἁρµόδιες ὑπηρεσίες.
Κάθε
τόσο
κάποιοι
Ἀθίγγανοι
ὑλοτοµοῦν (παράνοµα, φυσικά) δέντρα
στίς ὄχθες τοῦ Βοσβόζη, χωρίς κανείς
νά ἐνδιαφέρεται!

Ἀπευθύνοµαι µέσῳ τῆς ἐφηµερίδας
σας πρός τούς συντοπίτες καί τίς
ἁρµόδιες Ἀρχές τῆς περιοχῆς, γιά
ἕνα ζήτηµα πού δείχνει ἴσως µικρό
µπροστά στά ὑπόλοιπα, ὅµως νοµίζω
ὅτι πρέπει νά µᾶς ἀπασχολεῖ
ὅλους. Τόσο γιά ἐµᾶς τούς
ἴδιους, ὅσο καί γιά τά παιδιά
µας πού πρόκειται νά ζήσουν
στόν τόπο µας. Ἀναφέροµαι
λοιπόν στήν κατάσταση πού
ἐπικρατεῖ στίς παρόχθιες
ἐκτάσεις τόσο τοῦ Φιλιουρῆ,
ὅσο καί τοῦ Βοσβόζη. Πρίν
κάποιες
δεκαετίες,
καί
πρίν ἀκόµη ὑπάρξει τόσος
λόγος καί θόρυβος γιά
τό περιβάλλον καί τήν
οἰκολογία, οἱ τότε Ἀρχές
εἶχαν φυτέψει στά ἀναχώµατα,
παράλληλα µέ τά δύο ποτάµια, πολλά
δέντρα, κυρίως λεῦκες, µέ στόχο τόσο
τήν προστασία ἀπό τίς πληµµῦρες
ὅσο καί τήν ὑλοτοµική ἐκµετάλλευση.
Παράλληλα ὑπῆρξε µία σηµαντική
οἰκολογική καί αἰσθητική ἀναβάθµιση
τοῦ χώρου. Πρίν κάπου δέκα χρόνια, ἡ

Ἐµεῖς ἀπευθυνθήκαµε σέ ὅλους τούς
ἁρµοδίους, ἀλλά µόνο ἀπό τήν Διεύθυνση
Δασῶν πήραµε µία ἀπάντηση, τόν
περασµένο Αὔγουστο, πού ἔλεγε ὅτι
δέν τούς παραχωρήθηκε ξανά ἡ ἔκταση

ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΑΠΛΗ

πραγµατικό λόγο υπάρξεως τους: να
µεριµνούν και να προσφέρουν στον
πολίτη-συµπατριώτη και όχι να τον
καταταλαιπωρούν,
καταρακώνοντάς
τον
ηθικά,ψυχικά,οικονοµικά
κ.α.
Άλλωστε η δηµόσια διοίκηση είναι
η άµεση και καθοριστική επαφή του
πολίτη µε το Κράτος-Πατρίδα που τόσο
πολύ, υποθετικά, αγαπάµε. Οικολογία:
Κι εδώ τα πράγµατα είναι ξεκάθαρα.
Από το να µην διανοηθείς να πετάξεις
ένα σκουπιδάκι που θα λερώσει και θα
ασχηµείνει τον δικό σου αγαπηµένο τόπο
έως την καταπάτηση δασικής εκτάσεως,
µπετονοποίηση-οικοπεδοποίηση
των πάντων, σεβασµό αιγιαλίτιδας
ζώνης, ρύπανση ποταµών-θαλασσών,
προστασία χλωρίδας-πανίδας κλπ γιατί
πολύ απλά αγαπάς την πατρίδα σου, το
µέλλον των παιδιών σου (των δικών σου
αλλά και των συµπατριωτών σου) και
το κύριο µέληµά σου θα είναι αυτά που
κληρονόµησες να τα κληρονοµήσουν
και οι επόµενες γενιές σε πολύ καλύτερη
κατάσταση. Πολιτική-πολιτικοί: Δεν θα
επεκταθώ πολύ γιατί είναι πασιφανές
πως θα πασχίζεις για το µέγιστο καλό
της Πατρίδος σου και των υπηκόων
της, και φαινόµενα διαφθοράς και
διαπλοκής δεν θα έχουν θέση. Με εθνική
αξιοπρέπεια και σοβαρή παρουσία στην
παγκόσµια σκηνή, υπολογίσιµη και
σεβαστή ως Χώρα που θα εµπνέει τους
πολίτες της. Με αγαστή συνεργασία για
το κοινό καλό και την κοινή προκοπή.
Ακαταµάχητο όπλο ενός πολιτικού
το να έχει συσπειρωµένο πίσω του,
για οποιοδήποτε θέµα σηµαντικό η

Στη σηµερινή κοινωνία η συσσώρευση
προβληµάτων έχει λάβει εκρηκτικές
διαστάσεις. Προβλήµατα δυσεπίλυτα,
µικρά και µεγάλα καθηµερινής φύσεως
ή και πιό πολύπλοκα. Προβλήµατα
ασήµαντα και σηµαντικά. Προφανώς
θα υπάρχει και λύση για το κάθε ένα
ξεχωριστά (άλλωστε το ζητούµενο για
κάθε πρόβληµα είναι η επιδίωξη της
λύσεώς του). Εδώ λοιπόν προτείνω,
µετά λόγου γνώσεως, µια πολύ απλή
και εφαρµόσιµη λύση - ή προϋπόθεση
λύσης - ανώδυνη και αποτελεσµατική.
Την απρόσκοπτη, αγνή και ανιδιοτελή
αγάπη για την Πατρίδα. Και εξηγώ.
Ας αναλογιστούµε πως επιδρά η
πραγµατική αγάπη για την πατρίδα σε
διάφορες εκφάνσεις της ζωής µας.
Δηµόσια Διοίκηση: Θα ήταν περιττό να
τονίζαµε το εύρυθµον της λειτουργίας
του κρατικού µηχανισµού, εφόσον
αυτός θα αποτελείτο από άτοµα που
θέλουν να προσφέρουν προς όφελος της
πατρίδας και απευθυνόµενοι, φυσικά,
σε συµπατριώτες τους. Προφανώς
θα είχαν εκλείψει και όλα αυτά τα
φαινόµενα κατάχρησης, λαδώµατος και
υπόγειων διαδροµών µαύρου χρήµατος
που συνεχώς συντελούν στην ολοένα
και αυξανόµενη Εθνική οικονοµική
αιµορραγία, µε ότι αυτό συνεπάγεται
για την πατρίδα µας. Νοσοκοµεία,
εφορίες, δηµόσιες υπηρεσίες κλπ
θα αναλάµβαναν, επιτέλους, τον

ὥστε νά τήν ἀναδασώσουν. Δήµαρχοι,
νοµάρχης, Περιφέρεια δέν ἀπάντησαν
κἄν. Μόνο στήν Οἰκολογική Ὁµάδα καί
στόν Κυνηγετικό Σύλλογο βρήκαµε
ἀνθρώπους πού ἐνδιαφέρθηκαν καί
µᾶς δήλωσαν ὅτι καί οἱ ἴδιοι ἔχουν
κατά καιρούς ἐπισηµάνει παρόµοια
προβλήµατα, χωρίς ὅµως ποτέ νά

πράξει κάποιος φορέας κάτι γιά
τήν λύση τους, παρά τήν ὕπαρξη
προγραµµάτων ἀναδάσωσης. Μάλιστα
εἰδικά στήν περίπτωση τοῦ Φιλιουρῆ,
πού ἡ κοιλάδα του εἶναι χαρακτηρισµένη
ὡς Περιοχή τοῦ Δικτύου NATURA 2000
καί ἄρα ἀπαγορεύεται κάθε ἀνάλογη
οἰκονοµική δραστηριότητα!
Θέλουµε λοιπόν µέ τήν παρούσα
ἐπιστολή νά ἐπιστήσουµε τήν προσοχή
τῶν συµπολιτῶν µας στίς διάφορες
δραστηριότητες πού µπορεῖ νά βλάψουν
τό περιβάλλον καί νά ρωτήσουµε τίς
ἁρµόδιες ὑπηρεσίες τί σκοπεύουν
νά πράξουν γιά τό θέµα. Καί κάτι
ἀκόµη: Ποῦ µπορεῖ νά ἀπευθύνεται
ἕνας πολίτης πού διαπιστώνει τέτοια
προβλήµατα; Ὡς γνωστόν κανείς
δέν νοιάζεται γιά τά δηµόσια ἀγαθά,
κανένας δέν ἐπιτηρεῖ τό τί συµβαίνει
στόν ἀγροτικό χῶρο. Ἡ Ἀγροφυλακή
πού ξαναδηµιουργεῖται, θά µπορεῖ
τοὐλάχιστον νά ἐπιλαµβάνεται τέτοιων καταστάσεων;»
Ἐννοεῖται ὅτι καί µεῖς, ὡς
ἔντυπο ἔγνοιας γιά τόν τόπο, ἑνώνουµε
τή φωνή µας µέ κάθε ἀνιδιοτελή
πρωτοβουλία πού ἀσχολεῖται µέ τό
συλλογικό µας αὔριο καί ἐλπίζουµε
νά ὑπάρξουν κι ἄλλες φωνές,
ἐκτός ὁποιουδήποτε κοµµατικοῦ
ἐλέγχου, πού θά ἐγκαλοῦν Ἀρχές καί
ἀρχόµενους γιά ὁτιδήποτε στραβό.
Είδικά πάντως γιά τό ζήτηµα τοῦ
περιβάλλοντος, ἄν θέλουµε πράγµατι
νά ἔχουµε ὡς Περιφέρεια κάποιο
«πράσινο» µέλλον (ὅπως ὁρισµένοι
κρατοῦντες κορυβαντιοῦν), µιά καλή
ἀρχή εἶναι νά συνειδητοποιήσουµε
ὅτι βρισκόµαστε πολύ κάτω ἀπό τή
βάση, γιά τήν ἀκρίβεια στόν πάτο.
Τότε ἴσως βροῦµε κι ἕναν τρόπο νά
ξεκολλήσουµε ἀπό κεῖ...

ασήµαντο, έναν ολόκληρο λαό που τον
εµπιστεύεται. Πολιτισµός: Ανάδειξη
και σωστή διαχείρηση του πολιτιστικού
µας πλούτου (από τις αρχαιότητές µας
µέχρι τον µουσικό µας πλουραλισµό).
Η γλώσσα µας, αυτός ο ανεκτίµητος
θησαυρός µας που πασχίζουµε να την
απαξιώσουµε, απονοηµατοποιήσουµε
και εν τέλει να την αντικαταστήσουµε,
θα είναι το διαβατήριό µας για την
επιτυχία του (υποθετικού) εγχειρήµατός
µας. Ο πολιτισµός µας, όµως, θα
διαφαίνεται και σε άλλες µορφές
καθηµερινότητας. Από τις πιο απλές
όπως την συµπεριφορά µας στον δρόµο,
έως και πιο σηµαντικά. Η διαχείριση
π.χ. της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν
θα ήταν δουλειά δηµοσιογραφίσκων,
πρωινάδικων, µεσηµεριανάδικων και
άλλων ανάξιων προτύπων.
Θα µπορούσαν να γραφούν ένα σωρό
εφαρµόσιµες πτυχές ,που η ανιδιοτελής
αγάπη µας προς την πατρίδα, θα
άλλαζαν άρδην την ζωή την δική µας
και των γύρω µας. Βεβαίως φαντάζει
ουτοπικό, ίσως σε µερικούς να
φαίνονται γνώριµες αυτές οι θέσεις ως
σοσιαλιστικές - κοµµουνιστικές, ή και
φασιστικές, όµως σκοπός µας δεν είναι
καµµιά συνταγή κοινωνικής ευτυχίας.
Λέµε ας βάλουµε την Ελλάδα στην
καρδιά µας, εκεί δηλαδή που της αξίζει,
και πολλά πράγµατα θα διορθωθούν
προς το καλύτερο.
Γεώργιος Δράκος, Αλεξ/πολη

Δικαστής ζητᾶ
Δικαιοσύνη
Συνέχεια ἀπό τή σελ. 1
Αὐτά πού περιγράφει ἡ κ. Μαργαρίτη εἶναι
στήν κυριολεξία ἐφιαλτικά. Μία δικαστής
πού πέρασε ἀπό τόσες ἕδρες (καί ἀπό τήν
Ξάνθη καί ἀπό τήν Κοµοτηνή...) καί τῆς
ὁποίας οἱ τελευταῖες της ἐκθέσεις ἦταν
ὅλες µεταξύ πολύ καλῆς καί ἀρίστης,
πού ἔφυγε ἀπό τά Γιάννενα ἀφήνοντας
τίς καλύτερες ἐντυπώσεις, ξαφνικά στά
Γρεβενά «µεταµορφώθηκε» σέ σκάνδαλο
τοῦ δικαστικοῦ σώµατος! Ἡ ἴδια πάντως
κατονοµάζει συγκεκριµένους ἀνθρώπους
(εἰσαγγελέα,
δικηγόρο,
δικαστικούς
ὑπαλλήλους, ἀστυνοµικούς κτλ) ὅτι
δροῦσαν ὡς κύκλωµα δικαστικό καί
οἱ ὁποῖοι στόν βρώµικο πόλεµο πού
ἐξαπέλυσαν ἐναντίον της βρῆκαν κι ἄλλους
πρόθυµους συµµάχους. Στόν πόλεµο
αὐτόν ὑπῆρξαν κλοπές ἑκατοντάδων
δικογραφιῶν,
στηµένες
ὑποθέσεις
ναρκωτικῶν, ἀπόπειρα κατά τῆς ζωῆς τῆς
δικαστοῦ καί τοῦ ἀνδρός της... Τελικά ἡ κ.
Μαργαρίτη - Φώλια ἀποπέµφθηκε ἀπό τό
δικαστικό σῶµα ὡς «ἀνεπαρκής», µέ µιάν
ἀπόφαση (12-12-02) πού βγῆκε ἐρήµην
της. Ἡ ἴδια χαρακτηρίζοντας σκανδαλώδεις
τίς αἰτιάσεις στό πρόσωπό της (ὅτι δῆθεν
ἐκκρεµοῦσαν 170 ὑποθέσεις της κι ὅτι
ἐρχόταν σέ σύγκρουση µέ δικηγόρους,
εἰσαγγελεῖς κτλ), ζήτησε τήν ἐπανάληψη
τῆς διαδικασίας, ὅµως δύο χρόνια
µετά ἀπορρίφθηκε τό αἴτηµά της ἐντός
δεκαλέπτου, ἀφοῦ δέν θεώρησε νέα τά
προσκοµισθέντα στοιχεῖα. Τόν περασµένο
Σεπτέµβριο ὑπέβαλε µηνυτήρια ἀναφορά
στόν Εἰσαγγελέα καί στόν Πρόεδρο τοῦ
Ἀρείου Πάγου καί πληροφορούµαστε
ὅτι ἡ ὑπόθεσή της ἔχει ἀνατεθεῖ σέ
Ἀντεισαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου. Μάλιστα
δέν ἀποκλείεται καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου
Πάγου νά ἐνεργοποιήσει τό πειθαρχικό
κοµµάτι τῆς ὑπόθεσης, ἀναγνωρίζοντας
τό µέγεθος τοῦ σκανδάλου πού ἐκτίθεται
ἐνώπιόν του.
Παράλληλα, ἡ πρώην δικαστής δέν ἔχει
γλυτώσει ἀπό κείνους πού καταγγέλει.
Μέ πρωταγωνιστή τόν δικηγόρο Κ.Κ.
κατατίθενται καί ἐκκρεµοῦν δεκάδες
ἀγωγές καί ἀποφάσεις σέ βάρος της
(ἀφορµώµενες ἀπό τίς ἀναφορές της), πού
κοντεύουν νά τήν καταστρέψουν ἠθικά καί
οἰκονοµικά. ∆ηλαδή ὄχι µόνο δέν βρῆκε
εὐήκοα ὦτα σέ ὅσα κατήγγειλε ἀλλά καί
γύρισαν ὅλα ἐναντίον της!
Γιατί ὅµως τόση δηµόσια σιωπή; Μήπως
ἡ προσέγγιση τοῦ τύπου «τά ΜΜΕ
προβάλλουν µόνο σκάνδαλα καί ἀρνητικά
πρότυπα γιατί αὐτά πουλᾶνε» ἀποδεικνύεται
ἀφελής; Γιατί δέν ἐπωφελοῦνται τώρα
µιᾶς τέτοιας περίπτωσης, πού ἐπωνύµως
µιλᾶ γιά τή διαφθορά στή χώρα, ὥστε νά
πουλήσουν; Μά προφανῶς γιατί ἡ µάρτυρας
εἶναι «ἀνεξέλεγκτη», τό ζήτηµα τεράστιο
καί φοβοῦνται τίς διαστάσεις πού µπορεῖ
νά πάρει ἄν σκάσει. Ἄν ἀρχίσει ὁ µέσος
πολίτης νά ὑποψιάζεται τόν βόρβορο πίσω
ἀπό τούς τίτλους, µιά ἀληθινή ἐπανάσταση
θά µποροῦσε νά ἐπισυµβεῖ - κι αὐτοί πού
κρατᾶνε τήν Τέταρτη Ἐξουσία δέν ἔχουν
σκοπό νά ρισκάρουν τά προνόµιά τους.
Θά βγάζουν ἁπλῶς λίγο λίγο τόν ἀτµό
ἀπό τή χύτρα, βασικά ὅταν ἡ ἐκτόνωση
θά τούς ἐξυπηρετεῖ, καί µετά ἀπό κάθε
«κάθαρση» θά µοιράζονται τή µπάνκα µέ
τούς «τίµιους» πού ἐπικράτησαν...

6

8

ΔΠΘ και αξιολόγηση

Σχόλια

Καθηγητής µε πλαστή διατριβή;!
Πιστοὶ στὸ ραντεβοὺ µας, καὶ
ἀφοῦ ἡ σύνοδος τῶν πρυτάνεων
µὲ τὶς ποµπώδεις διακηρύξεις περὶ
ἀξιολόγησης τῶν πανεπιστηµίων
µᾶς ἔδωσε ἀσίστ, συνεχίζουµε
σήµερα µὲ τὴν περίπτωση πανεπιστηµιακοῦ
ποὺ
ἐξελίχθηκε
πρόσφατα
σὲ
πρωτοβάθµιο
καθηγητὴ στὴν Ἰατρικὴ τοῦ ΔΠΘ.
Σηµαῖνον
κοµµατικὸ
στέλεχος
τοῦ σοσιαλεπώνυµου πυλώνα τοῦ
δικοµµατισµοῦ, ρέκτης θέσεων καὶ
ἀξιωµάτων, ὑπέβαλε πρὸ καιροῦ
αἴτηση ἐξέλιξης ἀπὸ ἀναπληρωτὴς
σὲ τακτικὸς καθηγητής. Μέχρι ἐδῶ,
σχεδὸν τίποτε µεµπτό. Καὶ λέµε
σχεδόν, ἀφοῦ γιὰ κακή του τύχη
ἔφτασαν ἀνώνυµες καταγγελίες
περὶ πλαστότητας τῆς διατριβῆς του
τὶς ὁποῖες τὸ πανεπιστήµιο ἦταν
ὑποχρεωµένο νὰ ἐλέγξει. Ἑκὸν
ἄκον σύστησε τετραµελὴ ἐπιτροπὴ
πρωτοβάθµιων καθηγητῶν, ἡ ὁποία
µετὰ ἀπὸ τὶς σχετικὲς διαδικασίες
κατέληξε στὴν ἀπόφαση ποὺ ὅλοι
ὑποψιαστήκατε: «Πρόκειται περὶ
ἐκτεταµένης ἀντιγραφῆς»!
Σὰ νὰ µήν ἔφτανε αὐτό, τὸ ἕνα µέλος
(πρωτοβάθµιος καθηγητής) τῆς
τριµελοῦς εἰσηγητικῆς ἐπιτροπῆς
στὴν κρίση τοῦ προαναφερόµενου
ὑποψηφίου, µὲ ἔγγραφό του καταγγέλει τὴν διαδικασία σύνταξης
τῆς
εἰσηγητικῆς
ἔκθεσης
ὡς

«παράνοµη, αὐθαίρετη, ἀντιδεοντολογική, ἀπαράδεκτη καὶ πραξικοπηµατική»,
κάνοντας
λόγο
γιὰ σηµεῖα καὶ τέρατα. Λέει ἐπὶ
παραδείγµατι ὅτι ὁ ἴδιος οὐδέποτε
ὑπέγραψε τὴν εἰσηγητικὴ ἔκθεση
ἀφοῦ δὲν ἔγιναν συναντήσεις τῶν
µελῶν τῆς εἰσηγητικῆς ἐπιτροπῆς
γιὰ νὰ γίνει ἀνάλυση καὶ συζήτηση
τοῦ ἔργου τοῦ ὑποψηφίου, ἐνῶ ὁ
ἴδιος ὁ πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ
εἶπε ὅτι ὁ ὑποψήφιος θὰ τοὺς πάει
στὰ δικαστήρια ἂν τολµήσουν
νὰ γράψουν κάτι κακὸ γι’ αὐτόν.
Τὸν νουθετεῖ µάλιστα παρακάτω νὰ
«µήν ἀνεβάζει τὶς κατεχολαµίνες του,
ἀφοῦ ὁ ὑποψήφιος θὰ ἐκλεγεῖ οὕτως ἢ
ἄλλως»! Ἀναφορικὰ δὲ µὲ τὸ κλινικὸ
ἔργο τοῦ ὑποψηφίου, τὸ ἐπίπεδο τῶν
γνώσεών του, τὴ µετεκπαίδευση
ἀλλὰ καὶ τὸ συγγραφικό του
ἔργο (ὅπου ἀναφέρεται καὶ στοὺς
πλαγιαρισµούς / λογοκλοπὲς πού
γράφαµε πρίν δυό βδοµάδες) οἱ
ἀναφορὲς στὸ ἔγγραφο ἐντυπωσιάζουν: «πολὺ φτωχὸ ἢ ἁπλῶς φτωχό,
χαµηλό, ἀνεπαρκές»!
Τελικά συνῆλθε τό ἐκλεκτορικό
σῶµα καὶ ἀφοῦ ἔλαβε ὑπόψιν τὰ
παραπάνω, µὲ διαφορά µιᾶς ψήφου
ἔκρινε τὸν ὑποψήφιο ἄξιο γιὰ τὴν
κατάληψη τῆς θέσης τοῦ τακτικοῦ
καθηγητῆ! Ἐσεῖς τώρα τί λέτε γιά τό
ἐπίπεδο τῶν ὑπερψηφισάντων;

«ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ»
Μία εξαιρετική εκδήλωση που
διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας
και Κοµοτηνής είχαµε την ευκαιρία να
παρακολουθήσουµε την Παρασκευή
22 Φεβρουαρίου στην αίθουσα του
Ιδρύµατος Παπανικολάου, µε καλεσµένο
τον µοναχό Αρσένιο Βλιαγκόφτη, έναν
από τους πλέον ειδικούς ανθρώπους
σήµερα στην Ελλάδα σε θέµατα αιρέσεων
και θρησκευτικών σεχτών - και συν τοις
άλλοις σύµβουλο έκδοσης του γνωστού
µας (και πολύ αγαπηµένου) περιοδικού
«Παρακαταθήκη», ο οποίος µίλησε µε
θέµα «Γιόγκα και ορθόδοξη πνευµατική
παράδοση».
Με ιδιαίτερα χαρισµατικό λόγο και µε
τρόπο νηφάλιο και βαθύτατα διεισδυτικό,
ο π. Αρσένιος κάλυψε ολοκληρωµένα
και σφαιρικά το θέµα «γιόγκα», τόσο
από επιστηµονικής - ιατρικής, όσο
βεβαίως και από πνευµατικής πλευράς.
Όσον αφορά την πρώτη παράµετρο,
στάθηκε στις βαρύτατες παρενέργειες
που µπορεί να προκαλέσει η γιόγκα
στο ανθρώπινο σώµα, επικαλούµενος
την ύπαρξη µιας τεράστιας διεθνούς
επιστηµονικής
βιβλιογραφίας
από
τον ιατρικό και ψυχιατρικό χώρο, από
την οποία προκύπτει ότι πέραν µιας
σωµατικής ευεξίας που προκαλεί σε
αρχικά στάδια (όπως συµβαίνει πάντως
και µε κάθε είδος γυµναστικής), µπορεί
στη συνέχεια να προκαλέσει τροµερές
βλάβες στην ανθρώπινη υγεία, όπως
διατάραξη της ορµονικής ισορροπίας
(εξαιτίας της πίεσης που ασκείται µε
τις ασάνες στους ενδοκρινείς αδένες),
ψυχολογικές διαταραχές, ή ακόµη
και σχιζοφρένεια ή καρκίνο (µε την
είσοδο σε πιο προχωρηµένες φάσεις,
όπως η Κουνταλίνι ή η Κρίγια γιόγκα).
Οι κίνδυνοι αυτοί, που τους οµολογεί
µάλιστα και ο ίδιος ο διάσηµος γκουρού

Σατυανάντα, δείχνουν πόσο επιβλαβής
είναι στην πραγµατικότητα η γιόγκα για
τον ανθρώπινο οργανισµό.
Πέραν όµως της ιατρικής πλευράς, ο π.
Αρσένιος στάθηκε κυρίως στο θέµα της
γιόγκα ως πνευµατικού-θρησκευτικού
φαινοµένου, καθώς ξεκαθάρισε άλλωστε
εξαρχής ότι δεν είναι απλά µία µορφή
σωµατικής άσκησης, όπως κατά κόρον
προβάλλεται στον σύγχρονο δυτικό
κόσµο (για τους αφελείς, συµπληρώνουµε
εµείς), αλλά αναπόσπαστο τµήµα των
ανατολικών θρησκειών, ανεξάρτητα και
σε αποσύνδεση από τις οποίες δεν µπορεί
ούτε πραγµατικά να εφαρµοστεί, ούτε
όµως και να µελετηθεί. Όπως τονίζει
άλλωστε και η Μπαγκαβάτ Γκιτά, το ιερό
βιβλίο του Ινδουισµού, αλλά παραδέχεται
και ο ίδιος ο Σατυανάντα, πρόκειται για
καθαρά θεϊκό δηµιούργηµα, που έδωσε
στους ανθρώπους ο «θεός» Κρίσνα ως
µια µορφή λατρείας και ως δρόµο που
οδηγεί προς αυτόν. Εδώ ήρθε µοιραία και
η σύγκριση µε την ορθόδοξη πνευµατική
παράδοση.
Ξεκινώντας
από
την
«παγίδα» της υποτιθέµενης (και συχνά
προβαλλόµενης) οµοιότητας της γιόγκα
µε τη νοερά προσευχή της ησυχαστικής
µας
παράδοσης,
ο
π.
Αρσένιος
αναφέρθηκε εκτενώς στην έννοια της
ορθόδοξης προσευχής, τεκµηριώνοντας
µε θεολογικά επιχειρήµατα ότι η
τελευταία, ως τρόπος επικοινωνίας µε τον
Τριαδικό Θεό, ουδεµία σχέση έχει µε τον
διαλογισµό, που είναι καθαρά ένα µέσο
αυτούπνωσης και αυθυποβολής, που
συνδέεται ουσιαστικά µε τη θεοποίηση
του γκουρού και την επίκληση σκοτεινών
δυνάµεων, σχετίζεται δε ακόµη µε
ακουστικές και οπτικές παραισθήσεις (οι
οποίες «ερµηνεύονται» ως πνευµατικά
γεγονότα και ως πνευµατική πρόοδος).
Συνέχεια στη σελ. 10

πτερόεντα

Τό Σάββατο (1 Μαρτίου), τό Τµῆµα Ἐκµάθησης Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν
γιά παιδιά τοῦ Ἱδρύµατος Θρακικῆς Τέχνης καί Παράδοσης,
παρουσίασε µέ τήν ἐκπαιδευτικό καί χειροτέχνη Ἔφη Κορέσογλου καί
τόν χειροτέχνη κ. Πέτερ Φέρσνερ τήν πολύ ἐνδιαφέρουσα ἐκδήλωση µέ
θέµα τά ἀρχαιοελληνικά παιχνίδια. Καθώς οἱ ἀρχαῖοι µας πρόγονοι ἔδιναν
µεγάλη σηµασία στόν ρόλο τοῦ (ὁµαδικοῦ) παιχνιδιοῦ, πού ἀναπτύσσει τήν
συντροφικότητα, ἀσκεῖ τό σῶµα, καλλιεργεῖ τό πνεῦµα καί µαθαίνει τόν
σεβασµό τῶν κανόνων, τά ἐντάξανε στό πρόγραµµα ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν.
Στήν παρουσίαση λοιπόν τά παιδιά γνώρισαν ἀρχαῖα ἑλληνικά παιχνίδια πού
παίζονται µέχρι καί σήµερα: τό τριόδιν, τήν ἐννεάδα, τά πεντάλιθα, τό στρόµβο,
τό «γιό - γιό» καί τήν ἴυγγα (κατασκευάζοντας µάλιστα τήν τελευταία).
Παράλληλα, ξεκίνησε τή δράση του καί ὁ νεοσύστατος Σύλλογος Φίλων τοῦ
Ἱδρύµατος Θρακικῆς Τέχνης καί Παράδοσης στήν Κοµοτηνή, καθώς τό Ἵδρυµα
ἐπεκτείνει τήν παρουσία του στή Θράκη. Σέ συνεργασία λοιπόν µέ τήν ΔΕΠΑΚ
ὀργανώθηκε χθές, Τρίτη 4/3/08, στό Θρακικό Ὠδεῖο Κοµοτηνῆς ἐκδήλωση µέ τήν
γνωστή συγγραφέα Ἄλκη Ζέη καί θέµα «τό Παιδί καί τό Βιβλίο». Προλόγισε
ἡ Μαρία Δηµάση, λέκτορας στό Τµῆµα Γλώσσας, Φιλολογίας καί Πολιτισµοῦ
Παρευξεινίων Χωρῶν (ΔΠΘ) καί παρακολούθησε πλῆθος κόσµου. Εὐχόµαστε
στό νέο σωµατεῖο καλή δύναµη καί ἐπιτυχία.
Πιστέψαµε ὅτι στή βράβευση τῶν δύο συντοπιτῶν µας ἠθοποιῶν, τοῦ
Γιώργου Χαραλαµπίδη καί τοῦ Χρήστου Ζορµπᾶ, ἀπό τόν δήµαρχο
Κοµοτηνῆς Δ. Κοτσάκη, δέν θά ἐλέγετο κάτι παραπάνω ἀπό τά
τετριµµένα (κολακεῖες, εὐχολόγια, ὡραιολογίες), κάναµε ὅµως µεγάλο
λάθος. Ὁ Χρ. Ζορµπᾶς δέν µάσησε τά λόγια του καί τά ‘πε ἔξω ἀπό τά δόντια:
Γιά τό µηδέν τῶν πολιτιστικῶν πραγµάτων τῆς Κοµοτηνῆς, γιά τό πολύ χαµηλό
της ἐπίπεδο, γιά τό χάλι τοῦ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., γιά τό ἀκόµη τραγικότερο κενό στόν
πανεπιστηµιακό χῶρο («πῶς εἶναι δυνατόν µιά πόλη µέ 17.000 φοιτητές νά µήν
ἔχει ἕναν ἐρασιτεχνικό θίασο;»), γιά τίς εὐθῦνες τῆς διοίκησης τοῦ Δηµοκριτείου
Πανεπιστηµίου («τί κάνουν οἱ πρυτάνεις καί ἀντιπρυτάνεις, ἔρχονται µιά φορά
τόν µήνα ἀπό τήν Ἀθήνα, παίρνουν τόν µισθό καί φεύγουν;»)... Ἄσχετα µέ τό ἄν
ἐπιµέρισε σωστά εὐθῦνες ἤ ὄχι, ὁ ἄνθρωπος ἐπεσήµανε ἕνα πρόβληµα µεγάλο.
Ἄν θέλουµε νά τό δοῦµε, µπορεῖ καί νά κάνουµε κάτι, ἀλλιῶς...
Ἡ νεοσύστατη στήν Κοµοτηνή ὁµάδα «ΘΑΛΗΣ+ΦΙΛΟΙ», παρουσιάζει
στό Θρακικό Ὠδεῖο (7-3-08, ὥρα 20:00) τήν διάλεξη τοῦ µαθηµατικοῦ καί
συγγραφέα Τεύκρου Μιχαηλίδη µέ θέµα «Ἕνα βιβλίο µᾶς ἀφηγεῖται
τήν ἱστορία του: τό Παλίµψηστο τοῦ Ἀρχιµήδη». Πρόκειται γιά τό
παλαιότερο σωζόµενο χειρόγραφο µέ ἔργα τοῦ µεγαλύτερου µαθηµατικοῦ ὅλων
τῶν ἐποχῶν. Ἦταν ἕνας παλίµψηστος κώδικας ὅπου οἱ ἀρχικά καταχωρηµένες
- γύρω στό 950 µ.Χ. - πραγµατεῖες τοῦ Ἀρχιµήδη καλύφθηκαν περί τό 1200 µ.Χ.
µέ προσευχές. Ἡ ἀνάκτηση τῶν µοναδικῶν κειµένων τοῦ Ἕλληνα σοφοῦ,
ὀφείλεται στήν ἐπιστήµη καί στόν συλλέκτη πού τό ἀπέκτησε τό 1998. Μᾶλλον
τελικά εἴµασταν τυχεροί πού δέν κέρδισε τότε τήν δηµοπρασία ἡ χώρα µας...
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Η ΧΑΡΑ ΜΑΣ
ΦΕΥΓΕΙ;
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παρέλαση π.χ. την 28-10-07; Έκαναν
µήπως στο Σιδηροχώρι, στο Μικράκιο,
στην Αγριάνη;
Η Χαρά έκανε αναφορά για µια σειρά

Συνέχεια από τη σελ. 1
Στις 7-11-07 έγινε λαϊκό δικαστήριο σε
βάρος της δασκάλας. Δηλαδή, µετά
από κάποιες υπογραφές γονέων που
ζητούσαν την αποµάκρυνση της,
ανέλαβε υπηρεσία ο εκλεκτός του
ΠΑΣΟΚ Αχµέτ Χατζηοσµάν ο οποίος
αξίωσε από τους προϊστάµενους της,
την αποµάκρυνση της από τη θέση της
εντός 3 ηµερών! Έτρεξαν λοιπόν τότε
στα πλαίσια του χρονικού περιθωρίου οι
άµεσοι προϊστάµενοί της για µία – όπως
της είχαν πει - φιλική κουβέντα µε την
ίδια και τους ...κατήγορους. Μάλιστα
ήταν τόσο… φιλική η κουβέντα που ένας
από τους γονείς που ήταν στην αίθουσα,
εξοργισµένος από τη θαρραλέα στάση
της, την αποκάλεσε δυνατά «µαλ…νη».
Ήµασταν εκεί και το ακούσαµε! Και δεν
σηκώθηκαν να φύγουν οι υπηρεσιακοί
παράγοντες! Μάλιστα όταν µετά την
εκδήλωση η Χαρά διαµαρτυρήθηκε
γι΄αυτό στους προϊστάµενους της, της
είπαν «Δώσε τόπο στην οργή, έτσι είναι
αυτοί»! Δηλαδή για να καταλάβω κ.
Τζιώτζιε και κ. Μαραγκέ, αν µεθαύριο
οι κύριοι ΑΥΤΟΙ π.χ έχουν καιρό να
πάνε µε γυναίκα, µήπως πρέπει να
τους… εξυπηρετήσουµε κιόλας; Ποιος
νόµος κύριοι σας δίνει το δικαίωµα
να εξευτελίζετε έτσι µια εξαιρετική
δασκάλα; Τη µόνη που έµενε
συνέχεια στο χωριό; Αλήθεια, πόσους
δάσκαλους έχετε σήµερα σε µειονοτικά
σχολεία να διδάσκουν δωρεάν το
απόγευµα ελληνικά στις γυναίκες
του χωριού; Πόσους δάσκαλους έχετε
να οργανώνουν χορωδία και να
αφιερώνουν εκεί τον ελεύθερό τους
χρόνο; Σε πόσα µειονοτικά σχολείου
του ορεινού όγκου αλήθεια έκαναν

από θέµατα του σχολείου, για χρήµατα
που έλειπαν από το ταµείο, για απειλές
σε βάρος γονέων κ.α. Τηρήθηκε η
νόµιµη διαδικασία µε τις αναφορές
αυτές ή µήπως κάπου «παράπεσαν»;
Ο κ. Μουχαρέµ, που δουλεύει στο
σχολείο του Μεγάλου Δερείου, από
ποιους πληρώνεται; ΙΚΑ του κολλάνε;
Τα χρήµατα που παίρνει τα δηλώνει; Ή
µήπως είναι κι αυτός… φιλοξενούµενος
- εθελοντής στο σχολείο; Κύριοι
υπηρεσιακοί
παράγοντες
του
Υπουργείου Παιδείας, τοπικοί και
κεντρικοί, πρέπει να σας ζητάει
κάτι ο... Χατζηοσµάν για να τρέξετε;
Διαφορετικά αρκεί η …«διπλωµατία»;
Εύγε! Από την πολύ πετυχηµένη
διπλωµατία σας, η Χαρά φεύγει. Την
έβρισαν, την απείλησαν, την χτύπησαν,
την έδιωξαν. Κι αν δεν µπορείτε επί
τόσους µήνες να τιµωρήσετε έναν
παραβάτη µουσουλµάνο δάσκαλο και
να αλλάξετε µια σχολική εφορία, τότε
αλήθεια τι µπορείτε να κάνετε; Καλές οι
δηλώσεις για στήριξη της Χαράς, αλλά
από έργα ώς τώρα µηδέν και ξέρετε ότι

Ἄλλη µειονοτική γλῶσσα ἀπό τήν τουρκική,
δέν γνωρίζουν στήν Ἀθήνα!
Μέ ἀφορµή τίς ἐπικείµενες
ἀποφάσεις τῆς κυβέρνησης γιά θεσµοθέτηση τῆς ἐξέτασης ὑποψηφίων
ὁδηγῶν στήν τουρκική γλῶσσα (!!!),
ποµάκικοι καί τσιγγάνικοι φορεῖς τῆς
Θράκης ἀπέστειλαν στόν ὑπουργό
Ἐσωτερικῶν, Δηµόσιας Διοίκησης καί
Ἀποκέντρωσης, Προκόπη Παυλόπουλο
ἐπιστολή µέ τήν ὁποία ζητοῦν ἴση
µεταχείριση µέ τούς τουρκόφωνους
ὁµοθρήσκους τους. Πρόκειται γιά τούς
Ταχήρ Κόντε (πρόεδρος τοῦ Συλλόγου
Ποµάκων νοµοῦ Ξάνθης), Σεµπαεδίν
Καραχότζα (διευθυντής τῆς ποµάκικης
ἐφηµερίδας ΝΑΤΠΡΕΣ), Ἀχµέτ Μουφίτ
(πρόεδρος τοῦ συλλόγου Ἀθιγγάνων ν.
Ροδόπης Ρόµ) κι Ἀµέτο Χασάν (πρόεδρος
πολιτιστικοῦ συλλόγου Ρόµ).
Ἄν καί εἶναι σίγουρο ὅτι ὁ
κύριος ὑπουργός θά τούς γράψει
ὅπου δέν πιάνει µελάνι (θυµίζουµε
ὅτι καί στήν ἐπιστολή µέ τίς 6.265
ὑπογραφές πού τοῦ ἀποστείλαµε κατά
τοῦ νοµοσχεδίου γιά τά βακούφια δέν
καταδέχτηκε νά γράψει µία ἀπαντητική
λέξη - ὅπως ἄλλωστε ἔπραξαν καί οἱ
ὁµοίως γάιδαροι συνάδελφοί του) εἶναι
καλό νά ὑπάρχουν στοιχεῖα γιά τίς
δυνατότητες µιᾶς ἄλλης µειονοτικῆς
πολιτικῆς στή θέση τῆς ξεφτίλας
πού ἀπαρέκκλιτα ἀκολουθήθηκε ἐπί
δεκαετίες. Παραθέτουµε τήν ἐπιστολή:

Κύριε υπουργέ,
Απευθυνόµαστε σε σας µε όλον τον
σεβασµό µα και µε την ελπίδα να
εισακουστούν τα δίκαια ενός κόσµου
που η Ελληνική Πολιτεία τον αγνοεί επί
δεκαετίες, παραβιάζοντας τα πιο βασικά
του δικαιώµατα.
Αφορµή για την παρούσα επιστολή ήταν
κάποιες εξελίξεις στη Θράκη και µερικές
φήµες που δείχνουν πολύ βάσιµες.
Και αναφερόµαστε στις ενέργειες µα
και στις διαφαινόµενες προθέσεις της
Κυβέρνησης να εντάξει στην δηµόσια
διοίκηση της περιοχής µας µεταφραστές
της τουρκικής γλώσσας, για χάρη των
τουρκόφωνων οµοθρήσκων µας.
Δεν θέλουµε εµείς να κρίνουµε τη
σκοπιµότητα της τακτικής αυτής
που ξεκίνησε πριν από δεκαετίες
στα δικαστήρια, στις εκλογές, στην
εκπαίδευση, στο κρατικό ραδιόφωνο
και πιο πρόσφατα στα νοσοκοµεία. Ως
Έλληνες πολίτες βεβαίως ανησυχούµε
από την απαράδεκτη λογική που από
τη µια αποδέχεται το «δικαίωµα» στην
άγνοια της επίσηµης γλώσσας του
κράτους και από την άλλη καθιερώνει
σχεδόν επίσηµα µιαν άλλη γλώσσα
στην ευαίσθητη περιοχή µας, αυτήν της
χώρας που µε κάθε ευκαιρία δηλώνει
το επικίνδυνο «ενδιαφέρον» της. Εκείνο

το αποτέλεσµα µετράει. Και φυσικά
δεν δέχοµαι ότι δεν ήταν ενήµερος ο κ.
Στυλιανίδης. Όφειλε να είναι. Στις 15-2
µήπως παρέλαβε µια πλήρη αναφορά
για τα γεγονότα; Τι έκανε έκτοτε; Και
αν ενεργεί έτσι ο Στυλιανίδης που
φαίνεται να είναι µακράν ο καλύτερος
πολιτικός του νοµού µας, τότε αλί και
τρισαλί…
Να µην ξεχάσω να συγχαρώ και τον κυρδήµαρχο, τον Πουλιλό*. Τα κατάφερε,
φεύγει η δασκάλα, θα επανέλθει η
«ηρεµία». Εγώ προτείνω µάλιστα και
κάτι άλλο. Για να επανέλθει απολύτως
η ηρεµία στο χωριό, απ’ όπου έχει από
χρόνια φύγει ο αστυνοµικός σταθµός,
να φύγει και το κοντινό στρατόπεδο.
Να µην υπάρχει πουθενά κι εκείνη η
αντιαισθητική γαλανόλευκη… Επειδή
λοιπόν µπορεί και να κατέβω και εγώ
υποψήφιος… δήµαρχος, τάζω από τώρα:
Αν εκλεγώ θα βάλω από έναν µπετόν
- Μουσταφά στην είσοδο και έξοδο του
χωριού, στον αυλόγυρο του σχολείου
και στο δηµαρχείο. Θα παραχωρήσω
µια αίθουσα στο τουρκικό Προξενείο
για τις τελετές του. Αντί για άδειες στα
µαγαζιά θα ζητήσω να υπάρχει µια
(τουλάχιστον) αφίσα του Κεµάλ. Στις
29-5 , 30-8 και 29-10 θα είναι κλειστά
όλα τα µαγαζιά της περιοχής του
δήµου µου, διότι τότε είναι οι εθνικές
γιορτές της γείτονος. Όχι θα κάτσω
να σκάσω για την κάθε δασκάλα ή την
κάθε πατρίδα. Όπως όλοι έτσι κι εγώ.
Να φάµε, να πιούµε και να πηδήξουµε.
Τελεία και παύλα..
Μ.Κ.

* Ο οποίος δήλωσε (κανάλι R-Channel,
26-2, δελτίο ειδήσεων) ότι θα παραιτηθεί
αν του προσκοµίσουν τεκµήριο πως
συνέδεσε την παραµονή της δασκάλας
στο σπίτι της µε την απόσυρση της
µήνυσης. Το προσκοµίσαµε την εποµένη. Θα παραιτηθεί ή ήταν κι αυτή µια
ασυναρτησία από τις τόσες;

όµως που πραγµατικά µας θλίβει ή και
µας εξοργίζει, είναι ότι η ίδια Πολιτεία
που δείχνει τόση ευαισθησία για την
τουρκική γλώσσα, δείχνει τέλεια
αναισθησία για την ποµακική και για
την ρωµανί! Κι ας δεχθούµε ότι οι
άνθρωποι που την χρησιµοποιούν είναι
λιγότεροι από τους τουρκόφωνους.
Μήπως τα ανθρώπινα δικαιώµατα, το
πρόσχηµα δηλαδή των κυβερνητικών
µέτρων, αφορούν µόνο τις πολυπληθείς
οµάδες; Κι αν «δεν µπορούν να µάθουν
ελληνικά» οι τουρκόφωνοι, που είναι και
µε διαφορά το πιο ανεπτυγµένο τµήµα
της µειονότητας, µπορούν οι άνθρωποι
που εµείς (και µόνο) εκπροσωπούµε, οι
Ποµάκοι και οι Ρωµ; Ή µήπως και µε τον
τρόπο αυτό θέλετε να µας εκτουρκίσετε
γλωσσικά, σαν να µην αρκεί η µειονοτική
εκπαίδευση ή τα άπειρα τουρκικά κανάλια στις τηλεοράσεις;
Κύριε υπουργέ, απευθύνουµε έκκληση
στα δηµοκρατικά σας ανακλαστικά,
στο πολιτικό σας αισθητήριο, στην
αγάπη σας για τη χώρα και στην κοινή
λογική. Αν σκοπεύετε να προχωρήσετε
σε τέτοια µέτρα θεσµοθέτησης της
τουρκικής γλώσσας οπουδήποτε, παρακαλούµε να µην µας παραβλέψετε για
άλλη µια φορά. Για κάθε µία τέτοια
θέση να ορίζεται κι ένας διερµηνέας της
ποµακικής γλώσσας κι ένας της ρωµανί.
Νοµίζουµε ότι ζητάµε το στοιχειώδες,
που είναι ταυτόχρονα εφικτό και ξεκάθαρο, και θα περιµένουµε µε αγωνία την
απάντηση και τις ενέργειές σας.

Ὑπουργολογίες
Στίς
22
Φεβρουαρίου
συζητήθηκε στή Βουλή ἡ ἐρώτηση
τοῦ βουλευτῆ (ΛΑΟΣ) Κ. Βελόπουλου
πρός τούς ὑπουργούς Ἐσωτερικῶν
καί Δικαιοσύνης, σχετικά µέ τήν
ἐπίθεση σέ βάρος τῆς δασκάλας
Χαρᾶς Νικοπούλου στό Μέγα Δέρειο.
Πρέπει νά ὁµολογήσουµε ὅτι παρά τίς
ἐπιφυλάξεις µας γιά τήν... τηλεοπτική
καριέρα τοῦ ἐρωτῶντος, ὁ λόγος του
στή Βουλή ἦταν ἀκριβής καί ἄψογος.
Ἀνέλαβε νά τοῦ ἀπαντήσει ὁ Πρ.
Παυλόπουλος.
Ἡ στάση τοῦ
ὑπουργοῦ δέν
ἦταν τελείως
ἀρνητική,
µίλησε
µέ
ἐπαινετικά
λόγια γιά τήν
δασκάλα
καί
Ὑπουργός...
τό ἔργο της,
ἀπέδειξε ὅµως
γιά ἄλλη µία φορά τόν κατεστηµένο
µας στρουθοκαµηλισµό. Τί εἶπε;
Μίλησε γιά «µεµονωµένο γεγονός»,
γιά «εὐνοµούµενη πολιτεία πού
λειτούργησε», ἀµφισβήτησε τούς
διαγραφόµενους κινδύνους καί τή
σηµασία τέτοιων συµβάντων καί
καταλόγισε στόν ἐρωτώντα βουλευτή
πώς ἄθελά του «κάνει ἀνθρώπους»
(ἐπί λέξει) µερικούς «ἀποµονωµένους»
καί «γραφικούς τύπους», φέρνοντας
τό γεγονός στή Βουλή.
Ἔλαβε βεβαίως τήν πολύ
σωστή ἀπάντηση ὅτι τό συµβάν ἴσως
ἦταν µεµονωµένο, ὄχι ὅµως καί τό
κλῖµα στήν περιοχή, ὅτι µέ τό µέρος
τοῦ δράστη ἦταν τόσο ὁ δήµαρχος
(Ε. Πουλιλιός) ὅσο καί βουλευτής
(Α. Χατζηοσµάν) πού ζήτησε τήν
ἀποµάκρυνση τῆς δασκάλας ἀπό
τό χωριό κι ὅτι κάποτε πρέπει νά
ἀντιµετωπίσουµε
τήν
ἀλήθεια
κατάµατα. Νά προσθέσουµε ἐµεῖς
ὅτι ὁ ὅρος «εὐνοµούµενη πολιτεία»
στή Θράκη µέ τά ὄργια τῶν
αὐθαιρεσιῶν εἶναι περίπου ἀνέκδοτο
καί δέν ἀποκτᾶ καµµία σοβαρότητα
ἀπό µία (µεµονωµένη;) δικαστική
ἀπόφαση. Ὅσο γιά τή σηµασία τοῦ
συµβάντος, αὐτή ἀναδεικνύεται ἀπό
τό γεγονός ὅτι οἱ φυσικοί καί ἠθικοί
αὐτουργοί µπορεῖ νά εἶναι µιά µικρή
µειοψηφία ἀλλά εἶναι ἡ κυρίαρχη
καί ἀποκλειστική ἔκφραση τῆς
µειονοτικῆς κοινωνίας, ἀφοῦ αὐτή
εἶναι ἡ ἐλίτ της. Ἄν ἐπρόκειτο γιά
ἕναν καηµένο φανατικό πού ἐκ τῶν
ὑστέρων ἀποµονώθηκε στό χωριό,
δέν θά τό κάναµε θέµα. Ὅταν ὅµως
βλέπουµε µετά τή δίκη νά γίνονται
π.χ. ἔρανοι γιά νά πληρωθεῖ ἡ ποινή
του, γιά ποιάν ἀποµόνωση µιλᾶµε; Ἄς
µᾶς δείξει ὁ ὑπουργός ΜΙΑ δήλωση
συµπαράστασης ὄχι µόνο µειονοτικοῦ
ἀλλά καί πλειονοτικοῦ παράγοντα
τῆς περιοχῆς ὑπέρ τῆς Χαρᾶς
Νικοπούλου καί µετά νά συζητήσουµε
τά λεγόµενά του. Ἐπειδή ὅµως δέν
ὑφίσταται πουθενά κάτι τέτοιο, ἀφοῦ
ἀκόµη καί οἱ χριστιανοί ταγοί τῆς
περιοχῆς προτιµοῦ τήν αἰδήµονα
σιωπή (ἄν δέν ταυτίζονται µέ τήν
ἐλεεινή στάση τοῦ Πουλιλιοῦ), ἡ πιό
κόσµια περιγραφή τῆς ὑπουργικῆς
ἀπάντησης εἶναι «λέµε καί καµµιά
µαλακία γιά νά περνάει ἡ ὥρα».
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Με αφορµή τα βακούφια

Ένα σενάριο για τη Θράκη
Μπράβο Θρακιώτες υπουργέ
σενάρια και το δικό μου είναι το εξής
και βουλευτές,
τα καταφέρατε να
φοβικό, δέχομαι ενστάσεις αλλά πάντα
περάσει το νομοσχέδιο για τα Βακούφια
με βάση τη δράση των μειονοτικών μέχρι
των μουσουλμάνων στη Θράκη. Δεν
σήμερα και όχι με τα γνωστά ευχολόγια.
αναφέρομαι στους υπόλοιπους βουλευτές
Κατ’ αρχήν, θα δημιουργηθεί αμέσως
που υπερψήφισαν, διότι είναι από την
ένα πολιτιστικό κέντρο (εντυπωσιακού
υπόλοιπη Ελλάδα και δεν κατέχουν καλά
μεγέθους με κυρίαρχο το κόκκινο), με
το θέμα.
Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα
σκοπό την διατήρηση των «τουρκικών
για την Δημοκρατία μας που δεν έχει να
παραδόσεων στη Θράκη». Το ανωτέρω
φοβηθεί τίποτα.
πολιτιστικό κέντρο θα φέρει φυσικά ένα
Ας υποθέσουμε λοιπόν πως
από τα ονόματα, «ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΕΜΑΛ
(χάχανα) κάνατε καλά τη δουλειά και
ΑΤΑΤΟΥΡΚ», «ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ»,
ίσχυαν και τα δύο ανωτέρω σχεδιάσματα,
«ΤΟΠΑΛ ΟΣΜΑΝ», κάτι τέτοιο.
και η διαχείριση των Βακουφικών
Φυσικά ένα μεγάλο μέρος
περιουσιών συγκεντρωνόταν σε
τρεις επιτροπές. Η Δημοκρατία
μας δεν θα απαγόρευε σε κανέναν
Μετέ (που μας γκιαούρησε) να
προεδρεύουν των επιτροπών.
Αντιθέτως, γνωρίζετε καλά πως
τέτοιοι θα είναι οι επίτροποι,
καθώς αυτοί προβάλλονται από
το μαγαζάκι της Ιώνων. Αυτοί
λοιπόν οι κύριοι, ξαφνικά θα
είναι διαχειριστές μιας τεράστιας
περιουσίας. που κανένας δεν
γνωρίζει πόση ακριβώς είναι,
αλλά όλοι φαντάζονται την τάξη Γνωστή ἡ περίπτωση µέ τό βακούφι ἔναντι τῆς
μεγέθους, για να την κάνουν 21ης Ταξιαρχίας (Κοµοτηνή) καί τό κυκλοφοριακό
ό,τι θέλουν. Από δω αρχίζουν τα ἔµφραγµα πού προκαλεῖ µέ τό «ἔτσι θέλω»

Ἀλληλογραφοῦμε
Σχετική µέ τό καί ἑλληνικό κράτος
ἀποκαλούµενο ἡ ἐπιστολή τοῦ κ. Γ.
∆ηµητράτου ἀπό τήν Κέρκυρα, γιά
κάποια θαύµατα τελούµενα στή ∆υτική
Μακεδονία:
Ἀγαπητέ Ἀντιφωνητή,
Ἀπό τό 1993 γίνεται παράνοµη ὑλοτόµηση
στό παραµεθόριο δάσος τῆς Φλώρινας,
καθώς ἀνακοίνωσε σέ δελτίο της ἡ ΕΤ3 πρίν λίγες µέρες (πρῶτο δεκαήµερο
Φεβρουαρίου), µέ ἤ χωρίς τή συµµετοχή
ντόπιων στοιχείων, πού ἄν ὑπάρχουν
εὔχοµαι νά βγῶ ψεύτης. Αὐτή ἡ θλιβερή
καί ἄκρως προσβλητική ὑπόθεση γιά
τή χώρα µας εἶναι µία ἀπό τίς πολλές
παρενέργειες ἀπό τήν «ἀπελευθέρωση»
τῆς γείτονος Ἀλβανίας, ὅπως τήν ἐννοεῖ ἡ
Εὐρώπη «µας»! Ἀναµφίβολα οἱ παράνοµοι
Ἀλβανοί ὑλοτόµοι, χωρίς συνοριακή
περιφρούρηση, ἐγκληµατοῦν ἀνέντια στή
δασική ἀκεραιότητα τοῦ νοµοῦ Φλώρινας,
ἀλλά οἱ διεποχικοί «ἄρχοντες» τῶν
διαφόρων ὑπηρεσιῶν τόσα χρόνια χαµπάρι
δέν πῆραν - ἄν εἶναι δυνατόν! Ἔτσι σήµερα
(2008) χάσκει ἀποψιλωµένη δασική
ἔκταση πλάτους δέκα (10) χιλιοµέτρων!
Ἐλπίζοντας κάποιοι νά ξαναενδιαφερθοῦν
γιά τήν ἐπιτήρηση καί αὐτῆς τῆς
συνοριακῆς περιοχῆς, θά συνεχίσω νά
ἐπεξεργάζοµαι µία πρόταση πού τριβελίζει
τό µυαλό µου χρόνια τώρα. ∆ηλαδή µήπως
πρέπει µετά ἀπό ὥριµη σκέψη νά πᾶµε
ὁµαδικά γιά «πνίξιµο» γιά νά ἡσυχάσει ὁ
τόπος καί ν’ ἀνήκει πλέον στά ζῶα, στά
ψάρια καί στά πουλιά;
Μέ ἀφορµή µιά περίεργη συνωνυµία
µέ Εὐαγγελικό ἐπιστολογράφο τοπικῆς
ἐφηµερίδας, γράφτηκε ἡ ἀπάντηση τοῦ
φίλου Π. Καρακολίδη:
Μὲ ἔκπληξη πληροφορήθηκα κάπως ἀργά,
παρότι εἴµαι ἀναγνώστης σας, ὅτι ὑπάρχει

συµπολίτης µας µὲ τὸ ἴδιο ὀνοµατεπώνυµο
µὲ µένα, ὁ ὁποῖος ἔστειλε ἐπιστολὴ
ποὺ δηµοσιεύτηκε στὸ φύλλο τῆς 7ης
Φεβρουαρίου 2008 καὶ ἀναφέρεται στὴ
στυγνὴ δολοφονία τῶν τριῶν προτεσταντῶν
ἱεραποστόλων στὴ Μαλάτια τῆς Τουρκίας
ἀπὸ Τούρκους ἐθνικιστές. Ἡ παράξενη καὶ
τυχαία αὐτὴ σύµπτωση – ἀρθρογράφος
µὲ κοινὸ µὲ µένα ὀνοµατεπώνυµο, χωρὶς
καµµία συγγένεια µεταξὺ µας, στὴν ἴδια
πόλη - µοῦ δηµιούργησε ταραχὴ στὴν
ἀρχή, καθὼς πολλοὶ φίλοι αἰφνιδιάστηκαν
ἀπὸ τὴν καθαρὰ εὐαγγελικὴ ὀπτικὴ
γωνία τοῦ ἐπιστολογράφου καὶ ταύτισαν
τὶς δικὲς µου θρησκευτικὲς πεποιθήσεις
µὲ τὴν εὐαγγελικὴ πίστη, τὴν ὁποία
πρεσβεύει καὶ διακηρύσσει ὁ συντάκτης
τῆς ἐν λόγῳ ἐπιστολῆς. Γιὰ πρώτη φορὰ
στὴ ζωὴ µου βρέθηκα ὄχι νὰ υἱοθετῶ
ἀπόψεις, ἀλλὰ ἀπόψεις «νὰ µὲ υἱοθετοῦν»
κι αὐτὸ τουλάχιστον µὲ ὁδηγεῖ στὴ θέση νὰ
ἐξετάσω ποιὲς εἶναι οἱ ἀπόψεις αὐτὲς κι ἂν
τελικὰ θὰ ἐπικυρώσω κι ἐγὼ µὲ τὴ σειρὰ
µου τὴν de facto αὐτὴ υἱοθεσία.
∆ιάβασα, λοιπόν καὶ συναίνεσα στὴ
διαµαρτυρία τοῦ συνονόµατου συµπολίτη
µου σχετικὰ µὲ τὴν τουρκικὴ θηριωδία
τοῦ κεµαλικοῦ παρακράτους µὲ θύµατα
τρεῖς
Εὐαγγελικοὺς
χριστιανούς.
Συµµερίζοµαι ἀπόλυτα τὸν ἀνθρώπινο
πόνο γιὰ τὴν ἀπώλειά τους καὶ ἀνησυχῶ
πάρα πολὺ γιὰ τὴν κατάσταση τῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων στὴ γείτονα.
Ἂν τὸ κείµενο σταµατοῦσε ἐκεῖ, θὰ ἔγραφα
µία διευκρινιστικὴ ἐπιστολή, λέγοντας
ὅτι ἔχω ἁπλὴ καὶ µόνο συνωνυµία µὲ
τὸν γράφοντα καὶ θὰ ἐνστερνιζόµουν
τὶς ἀπόψεις του προσυπογράφοντάς τες.
Ὅµως δὲν συµβαίνει ἔτσι καὶ ἔχω νὰ κάνω
ὁρισµένες παρατηρήσεις:
ἅ) Ἀκόµη κι ἂν τὸ κείµενο ἔχει θεολογικὴ
σκοπιά, ὁ γράφων δὲν µπορεῖ νὰ ἔχει
ἐπιλεκτικὴ ἀνησυχία. ∆ὲν µπορεῖ νὰ
ἀνησυχεῖ µόνο γιὰ τοὺς ὀµοδόξους
του ποὺ ἔπεσαν θύµατα τῶν «Γκρίζων

των Πομάκων και Ρόμ της Θράκης θα
προτιμήσει να «Τουρκέψει», να ταχθεί με
τον ισχυρότερο, παρά να παλεύει κόντρα
στο κεμαλικό κατεστημένο και στην
ισχυρή δημοκρατία μας. Μια δημοκρατία
που αδιαφορεί όταν οι Πομάκοι και
οι Ρομ καταγγέλουν τις απειλές που
δέχονται από τους «Τούρκους» όταν
ετεροπροσδιορίζονται σαν μειονότητα.
Χώρια που ίσως να έχει γίνει ήδη προσφυγή
με Έλληνες βουλευτές (του ΣΥΡΙΖΑ,
π.χ.), για το δικαίωμα του προσδιορισμού
της μειονότητας σαν Τουρκική και να έχει
δικαιωθεί πανηγυρικά.
Κατόπιν, κι αφού εμείς δεν αντιδράσουμε
(ποιος πολιτικός μας μπορεί; Για τους
θρακιώτες …άσε) οι «Τούρκοι μειονοτικοί»,
πλέον και με το δίκιο τους θα απαιτήσουν
από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, να
ακυρώσει την απόφαση περί γενοκτονίας
των Ελλήνων του Πόντου, διότι προσβάλει
την μνήμη του Μουσταφά Κεμάλ, για τον
οποίο το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν έχει
αποφασίσει επίσημα τι είναι για μας τους
Έλληνες. Ένας φασίστας, σφαγέας του
Ελληνισμού του Πόντου; Ο εθνάρχης
των γειτόνων μας; Ένας ανεπανάληπτος
ειρηνοποιός; Καθότι το Κοινοβούλιό μας
και την γενοκτονία του Πόντου αναγνώρισε
και τις τιμές που αποδίδουν στον Κεμάλ οι
ηγέτες των μεγάλων κομμάτων σιωπηλά
επιδοκιμάζει (εδώ η Δημοκρατία μας
αρχίζει και αδυνατίζει).
Στόχος
των
διαχειριστικών
επιτροπών θα είναι κάθε βακούφι να φωνάζει

με τον ένα ή άλλο τρόπο ότι εδώ είναι
«Τουρκία». Ιδιαίτερα όταν απεμπλακούν
από τους ευσεβείς μουσουλμάνους, μέχρι
τώρα διαχειριστές, που σκοπό είχαν την
διατήρηση της αφιερωματικής χρήσης του
κληροδοτήματος.
Από δω και πέρα θα συνδυαστεί
ο πακτωλός του κεμαλικού χρήματος
από το Προξενείο, με τον αριθμό των
βακουφικών οικοπέδων προς αξιοποίηση,
θα δούμε λοιπόν «ιδρύματα», «μουσεία»,
«βιβλιοθήκες», «πανεπιστήμια» ή «κέντρα
ελευθέρων σπουδών», «θέατρα», και ότι
άλλο «τουρκοπολιτιστικό» μπορεί να
φανταστεί κανείς στη Θράκη μας.
Για την χρήση της τουρκικής
γλώσσας σαν δεύτερης «επίσημης»
ΜΟΝΟ στη Θράκη, δεν φαντάζομαι να
έχει κανείς αντίρρηση τώρα πιά;
Στα μάτια του ξένου επισκέπτη σε
λίγα χρόνια η Θράκη θα είναι μια «ώριμη
περιοχή» για αυτονόμηση. Όταν δύο κράτη,
που ΔΕΝ μοιράζονται τα ίδια θεσμικά
ιδεώδη έχουν τόσο έντονη παρουσία σε
μία περιοχή, τα πράγματα μπορούν να
ζεσταθούν και εύκολα να αναφλεχθούν. Η
δημοκρατία μας τότε πώς θα αντιδράσει;
Δεν είμαστε Αλσατία, όπου μοιράζονται
την ελευθερία τους Γερμανοί και Γάλλοι.
Προσομοιάζουμε με άλλα μοντέλα
(Κύπρος, Κόσοβο, Γεωργία, Οσετία…) Η
κυριαρχία μας είναι πολύτιμη και πρέπει
να την προσέχουμε. Κι αν ακόμη χρειαστεί
να την μοιραστούμε, το θέμα είναι (και) με
ποιους.
Π.Κ.

Λύκων», χωρὶς νὰ ἀναφέρει ὅλη τη
χορεία τῶν θυµάτων, ξεκινώντας ἀπὸ
τοὺς Ἀρµένιους καὶ τοὺς Πόντιους, τοὺς
Ἀσσύριους, τοὺς Τούρκους ἀριστεροὺς
καὶ τοὺς Κούρδους, κι ὅλους τους ἄλλους
ἀναξιοπαθοῦντες ἀνεξαρτήτως θρησκείας
καὶ φυλῆς. Κάνοντας ἀναφορὰ µόνο
στοὺς Εὐαγγελικοὺς εἶναι τουλάχιστον
µὀνοµερής.
β) Μοῦ ἔκανε ἐντύπωση ὅτι ἡ ἐπιστολὴ
χρησιµοποιεῖ ὡς ἀφορµὴ τὸ γεγονὸς
τῆς Μαλάτιας, γιὰ νὰ δηµοσιοποιήσει
ἐπιγραµµατικὰ
καὶ
στρογγυλεµένα
τὶς βασικὲς θέσεις τῆς Εὐαγγελικῆς
Ἐκκλησίας. Τὰ τρία τέταρτα τῆς ἐπιστολῆς
ἀναφέρονται στὸ τελευταῖο. Ἡ κατήχηση
αὐτὴ εἶναι τουλάχιστον ἀσέβεια στὴ µνήµη
τῶν νεκρῶν. Νοµίζω ὅτι µποροῦσε νὰ γίνει
σὲ ἄλλη στήλη, σὲ ἕνα σηµείωµα ἴσως, καὶ
ὄχι νὰ χρησιµοποιεῖται ὡς ὄχηµα ἰδεῶν ἡ
δολοφονία τῶν ἱεροκηρύκων πρὸς ἄγραν
πιστῶν.
γ) ∆ιαβάζοντας τὶς θέσεις τῆς Εὐαγγελικῆς
Ἐκκλησίας, ὅτι «στὴν εὐαγγελικὴ πίστη
δὲν ὑπάρχουν οὔτε ἱερεῖς οὔτε ράσα,
ἀφοῦ ἡ εὐαγγελικὴ πίστη πιστεύει στὴν
ἱεροσύνη ὅλων τῶν πιστῶν καὶ ἐπίσης ὅτι
ὁ Χριστιανὸς δὲν πρέπει νὰ ξεχωρίζει ἀπὸ
τὰ ροῦχα του, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἅγια ζωὴ τοῦ»
σκέφτηκα, χωρὶς νὰ θέλω νὰ ὑπεισέλθω
σὲ θεολογικὰ θέµατα ἀλλὰ ὡς ἁπλὸς
χριστιανὸς ὀρθόδοξος, ὅτι κάτω ἀπὸ αὐτὲς
τὶς ἀπόψεις ὄχι µόνο δὲν ταιριάζει τὸ δικὸ
µου ὄνοµα, ἀλλὰ δὲν ταιριάζει τὸ ὄνοµα
κανενὸς Ἕλληνα ποὺ ἔχει βιωµατικὴ σχέση
µὲ τὴν ἑλληνικὴ παράδοση καὶ γνωρίζει
ὅτι τὸ ράσο εἶναι αἱµατοβαµµένο µέσα
στοὺς ἀπελευθερωτικοὺς ἀγῶνες τοῦ
ἑλληνισµοῦ ἀπὸ τὸν Σαµουὴλ καὶ τὸν
Κοσµὰ τὸν Αἰτωλὸ µέχρι καὶ τὸν πατέρα
Ἀνυπόµονο τοῦ ΕΑΜ. Εἶναι ἀκόµη οἱ
ἀπόψεις αὐτὲς ἐξωπραγµατικὲς γιὰ τὴν
ἑλληνικὴ παράδοση τῶν ρασοφόρων
ἁγίων του Ἁγίου Ὅρους, τῶν ὁποίων ἡ
βαθιὰ πνευµατικότητα πυρακτώνει τὴν

ψυχὴ κάθε Ἕλληνα ὀρθόδοξου.
δ) ∆ιαβάζω σὲ ἄλλο σηµεῖο ὅτι «ἡ
εὐαγγελικὴ πίστη δὲν ἔχει ἀντικείµενα
ποὺ µέσα ἀπ’ αὐτὰ προσκυνοῦµε τὸν
Θεό» καὶ διακρίνοντας πίσω ἀπ’ αὐτὸ
ἀποκαθήλωση τῶν εἰκόνων καὶ τῶν
λειψάνων, ἀναρωτιέµαι πόσο ἔχει σχέση
κάτι τέτοιο µὲ τὰ βιώµατά µας, ὅταν
σφίγγουµε στὰ χέρια µας τὶς φωτογραφίες
τῶν γυναικῶν καὶ τῶν παιδιῶν µας; Σ’
αὐτὴν τὴν περίπτωση δηλαδὴ λατρεύουµε
τὸ χαρτί; Πόσο ἀνοίκεια στὴν ἑλληνικὴ
παράδοση εἶναι ἡ ἀπαξίωση τῆς βυζαντινῆς
ἁγιογραφίας µὲ τὴν ἐσωτερικότητα καὶ
τὴν πνευµατικότητα τῶν µορφῶν της ποὺ
ἐπηρέασαν καὶ τὴν Ἀναγέννηση; Γιὰ νὰ
µήν ποῦµε γιὰ τὰ µυστήρια τῆς Ἐκκλησίας
καὶ τὶς βαθιὲς ρίζες τοῦ µυστηριακοῦ
χαρακτήρα τῆς ὀρθόδοξης πίστης ·
µυστήρια ποὺ ἀγνοοῦν οἱ Εὐαγγελικοί…
Θεωρῶ, λοιπόν, ὅτι ἡ εὐαγγελικὴ πίστη
βρίσκεται πολὺ µακριὰ ἀπὸ τὴ δικὴ µου
πίστη, αἰσθητικὴ καὶ φιλοσοφία «περὶ
θείου». Εἶναι περισσότερο κοντὰ στὴ
δυτικὴ θεολογία καὶ λατρεία καὶ ὄχι στὴν
«καθ’ ἡµᾶς» Ἀνατολή. Μ’ αὐτὴν τὴν ἔννοια
δὲν εἶναι δικὸ µου βίωµα, ἀλλὰ «αἵρεση»
(µὲ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ σηµασία αἱροῦµαι
= προτιµῶ κάτι ἄλλο, δὲν τὸ ἔχω µέσα µου),
ὅπως ἄλλωστε τὴ θεωρεῖ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία.
Παρόλα αὐτὰ σέβοµαι τὶς ἀπόψεις καὶ
τὴν πίστη τῶν Εὐαγγελικῶν, χάρηκα ποὺ
διάβασα γιὰ τὴν ἐν λόγῳ πίστη, ἔστω
καὶ µ’ αὐτὸν τὸν συµπτωµατικὸ τρόπο
καὶ πιστεύω ὅτι µέσα στὴν ἐλευθερία
διακίνησης τῶν ἰδεῶν καὶ µακριὰ ἀπὸ κάθε
θρησκευτικὴ µισαλλοδοξία θὰ συµβάλλει
καὶ ἡ Εὐαγγελικὴ Ἐκκλησία µὲ τὰ µέσα καὶ
τὶς διασυνδέσεις ποὺ διαθέτει στὶς ΗΠΑ
καὶ σὲ ἄλλες χῶρες στὴ βελτίωση τῆς
κοινωνίας µας καὶ τῆς θέσης τῆς Ἑλλάδας
στὸ εὐρωπαϊκὸ καὶ παγκόσµιο γίγνεσθαι.
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Θρακικές Λαογραφικές Γιορτές
- Ξανθιώτικο Καρναβάλι
Καθώς τό Καρναβάλι εἶναι
ἡ πραγµατική Ἐθνική Γιορτή τῶν
Ἑλλήνων, εἴπαµε νά ἑτοιµάσουµε
ἕνα πρόγραµµα γιά τίς µέρες πού
διανύουµε. Ἕνα πρόγραµµα πού,
ἀφοῦ ἐγκριθεῖ ἀπό τούς ἁρµοδίους,
θά µπορεῖ νά χρησιµοποιηθεῖ π.χ.
στήν Ξάνθη, ἡ ὁποία ἀπό χρόνια
ἔχει ἀναλάβει τήν διοργάνωση τῆς
θρακιώτικης Ἀποκριᾶς.
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
Τήν ἐναρκτήρια παρέλαση θά
τήν ἐγκαινιάζει ὁ µεγα-λύτερος
Καρνάβαλος
τῆς
ἑκάστοτε
Κυβέρνησης (π.χ. στήν
παρούσα
συγκυρία
ὁ
Δηµήτρης
Ἀβραµόπουλος).
Στήν
περίπτωση
πού ὑπάρχει διχογνωµία
γιά
τήν
πρωτιά - κάτι διόλου
ἀπίθανο - θά µπορεῖ
νά τήν ἐγκαινιάζει
ὁ ἑκάστοτε παριστάνων τόν πρωθυπουργό.
Ἡ παρέλαση θά ξεκινάει µέ ὅλα τά
βασικά ἅρµατα τῶν καρνάβαλων:
Κράτος, κόµµατα, δηµοσιογράφοι,
Ἐκκλησία, Στρατός, Ἀνεπιστήµια,
Δηµόσια Διοίκηση κτλ καί τά
πληρώµατά τους θά εἶναι οἱ ἁπλοί,
καθηµερινοί κωλοέλληνες πού τά
στελεχώνουν. Τό ἅρµα «κράτος» θά
εἶναι µιά τεράστια µαρµίτα γεµάτη
πενηντάευρα, τά «κόµµατα» θά εἶναι
ὁµάδες µαφιόζων µέ πανοµοιότυπες
ἐµφανίσεις καί διαφορά µονάχα
στό χρῶµα τῆς γραβάτας (µπλέ,
πράσινη, ρόζ...), ὁ «Στρατός» θά εἶναι

µιά ὁµάδα πού θά κοιµᾶται σέ ὅλη τή
διάρκεια τῆς διέλευσής της, τό ἅρµα
«Ἀνεπιστήµιο» θά εἶναι ἕνα πελώριο
σκονάκι (ὄχι µόνο φοιτητῶν) κτλ.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
Τά ὄργανα θά ξεκινᾶνε µέ τόν χορό
τῆς κοιλιᾶς, µέ σολίστα τόν πιό
«προσεγγιστή» δήµαρχο τῆς Θράκης
(π.χ. φέτος ὁ Ε. Πουλιλιός τοῦ δήµου
Ὀρφέα, πέρυσι ὁ Χατζη-ευαγγέλου
τοῦ Τοπείρου, κτλ), ὁ ὁποῖος καί
θά
ἀπεκδύεται
βαθµηδόν
τά
ἀραχνοΰφαντα πέπλα πού µετά βίας

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

θά ψευτοκαλύπτουν τίς ἐρεθισµένες
του κάλπες. Θά ἀκολουθεῖ ὁ χορός
τοῦ Ζαλόγγου ἀπό πολίτες πού
ἀνακαλύπτουν
τίς
τραπεζικές
καταθέσεις τῶν ἡγετῶν πού οἱ ἴδιοι
ψηφίζουν καί τῶν δηµοσιογράφων
πού διαβάζουν. Ὁ χορός τοῦ Ἡσαΐα
θά κλείνει τό πρόγραµµα µέ
ἐκπροσώπους τῶν ἀδελφοποιηµένων
δήµων Ἑλλάδος καί Τουρκίας (τό σέξ
τῆς πρώτης βραδυᾶς προαιρετικό).
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
Ἀπό τίς παραδοσιακές συνταγές τῆς
περιοχῆς θά µποροῦν νά ἐκτίθενται
µόνον ὅσες ἀφήνουν πίσω τίς

Ο ΒΡΩΜΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!

Η ΜΙΤ για την έκθεση ΣΟΥΣΟΥΡΛΟΥΚ
Συνέχεια από τη σελίδα 3
2) Οι σχέσεις με άλλες υπηρεσίες: Το να
αναφέρονται στην έκθεση οι επαφές με
υπηρεσιακούς παράγοντες της CIA και της
MOSSAD, δεν συνάδει με την σοβαρότητα
του κράτους. Κάθε χώρα ενεργώντας
στην κατεύθυνση των συμφερόντων και
της πολιτικής της δίνει βαρύτητα στις
σχέσεις της με άλλες υπηρεσίες. Όταν
όμως αντιθέτως παρουσιάζονται φανερά
οι σχέσεις με CIA και Μοσάντ, τότε αυτό
είναι κάτι που επηρεάζει την εικόνα της
ασφαλούς υπηρεσίας του αρχηγείου της
ΜΙΤ.
3) Ο ισχυρισμός για τις επιχειρήσεις της
Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων
στο εξωτερικό. Η αντανάκλαση στην κοινή
γνώμη από τον ισχυρισμό που εμπεριέχεται
στην έκθεση πως εκτός από την Αστυνομία
που κατηύθυνε την επιχείρηση ενάντια στον
Α. Οτζαλάν, επιχειρήσεις στο εξωτερικό
διεξήγαγαν και οι Ένοπλες Δυνάμεις και
η Στρατοχωροφυλακή θα μπορούσε να
τραυματίσει το κύρος της Τουρκίας και των
Σωμάτων Ασφαλείας.
4) Οι ανακοινώσεις σχετικά με το
Αζερμπαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν:
Η δημοσιοποίηση των σχέσεων του Ο.

προεπιστηµονικές
προσεγγίσεις
µιᾶς ἐθνοκεντρικῆς κουζίνας καί
συνδέονται µέ τήν πολυπολιτισµική
κουλτούρα τοῦ τόπου: Ἰµάµ µπαϊλντί,
Χασάν µπαϊλντί, Ὀζτούρκ µπαϊλντί,
Χουσαµετίν µπαϊλντί, τασακλαρίµ
µπαϊλντί κτλ. Τό ἴδιο βεβαίως ἰσχύει
καί γιά τά γλυκά (σουτζούκ λουκούµ,
παντσέτ λουκούµ, µπριζόλ λουκούµ,
παϊδάκ λουκούµ...). Ἀπαγορεύονται
αὐστηρῶς τά ἐθνικιστικά σουβλάκια,
τά σωβινιστικά κοκορέτσια, τά
ρατσιστικά κοντοσούβλια κ.τ.ὅ. Τά
οἰνοπνευµατώδη ποτά θά ἀπαγορεύονται γιά νά µήν προσβληθεῖ ἡ
πολιτισµική ἰδιατερότητα τοῦ κυρίου
Προξένου (ὄχι φυσικά ἀπό φόβο
ἀλλά ἀπό τάκτ, τί σκατά κληρονόµοι
τοῦ Ξένιου Δία εἴµαστε;).

Λουτφί Τοπάλ στο Τουρκμενιστάν και το
Αζερμπαϊτζάν που έφταναν μέχρι υψηλόβαθμους αξιωματούχους των κρατών
αυτών, είναι φανερό πως λειτούργησε
ενάντια στα πολιτικά και οικονομικά μας
συμφέροντα.
5) Τα γεγονότα στο Αζερμπαϊτζάν: Η
λεπτομερής περιγραφή με άδικες κρίσεις
για τα γεγονότα στο Αζερμπαϊτζάν, αν και
άσχετη με την υπόθεση Σουσουρλούκ, είχε
την αντανάκλαση της στην κοινή γνώμη.
Σε μια περίοδο που υπάρχει ανάγκη να
κρατηθεί ¨χαμηλά¨ η ένταση στις σχέσεις με
το Αζερμπαϊτζάν, η ανακίνηση του θέματος
δεν γίνεται αντιληπτό τι και ποιόν ωφελεί.
6) Οι ενέργειες του Α. Τσατλί πριν το
1984: Η φανέρωση των επιχειρήσεων
που διεξήχθησαν ενάντια στην αρμενική
τρομοκρατική οργάνωση ASALA στα έτη
1982-1984 εκτιμάται ως ένα κτύπημα στην
εικόνα της Τουρκίας, στις Αρμενοτουρκικές
και Τουρκογαλλικές σχέσεις και σαν ένα
επιχείρημα που θα μπορεί ανά πάσα στιγμή
να χρησιμοποιηθεί ενάντια στην Τουρκία.
7) Η αναφορά σε γεγονότα όπως η επίθεση
στο στρατόπεδο στη Λαμία, οι φωτιές σε
δάση της Ελλάδας, οι εκρήξεις σε τουριστικές τοποθεσίες στην Κρήτη και στην Ρόδο,

Γιά ὅσους ἔχουν, παρά τό κλῖµα τοῦ
ἀνέµελου ξεφαντώµατος, µιά διαρκή
πνευµατική ἀνησυχία, κάτι σάν
διανοητικό πριαπισµό, θά µποροῦν
νά ἐκτίθενται φωτογραφίες ἀπό τήν
περιοχή µέ ποικίλα θέµατα, πού θά
καλλιεργοῦν τήν αἴσθηση τοῦ ὡραίου
καί τοῦ ὑψηλοῦ. Νά, γιά παράδειγµα ἡ
φωτογραφία τῆς Χαρᾶς Νικοπούλου
µέ τό χέρι στόν νάρθηκα, µιά ἄλλη µέ
τούς µαµελούκους πού χύµηξαν στίς
ἠθοποιούς τοῦ ΑΛΦΑ στόν Ἐχῖνο,
µιά σειρά µέ τά κατεστραµµένα
παρεκκλήσια τῆς θρακικῆς ὑπαίθρου,
µιά φωτογραφία τοῦ ψευτοµουφτῆ
Ἰµπραήµ Σερήφ σέ στοχαστική
πόζα (τοῦ τύπου «Σκεπτόµενος» τοῦ
Ροντέν)...
Ἐπίσης γιά τούς σινεφίλ θά µποροῦν
νά προβάλλονται ἀφιερώµατα σέ
καταξιωµένους σκηνοθέτες (Εὔη
Τσέκου, Κώστας Γκουζγκούνης, Μάκης Τριανταφυλλόπουλος κτλ)
Τέλος, καί γιά νά µήν µένουν παραπονεµένοι οἱ βιβλιοφάγοι, µπορεῖ
νά διοργανώνεται ἕνα θεµατικό
φεστιβάλ βιβλίου (π.χ. µιά χρονιά

η τοποθέτηση βόμβας σε στρατόπεδα του
ΡΚΚ στην Βουλγαρία και την Ρουμανία, οι
επιθέσεις σε βάρος στελεχών του ΡΚΚ στην
Ρωσία και άλλες χώρες του ανατολικού
μπλόκ, ακόμα και αν δεν αναφέρεται από
ποιόν έγιναν και αν όντως είναι αλήθεια
ή όχι, και μόνο το ότι γίνεται λόγος
στην αναφορά για αυτά, θα μπορούσαν
αυτές οι χώρες να το εκμεταλλευτούν.
Πρόκειται για στοιχεία-αναφορές που
γεννάνε το δικαίωμα αμοιβαιότητας. Αυτή
η κατάσταση μπορεί να τραυματίσει την
πολιτική μας, τη στιγμή που αυτή στοχεύει
να αναδείξει το πραγματικό πρόσωπο
της Ελλάδας. Επίσης, όταν σε αυτήν την
αναφορά υπάρχει φράση “Είναι φυσικό
κάθε χώρα να χρησιμοποιεί και παράνομα
μέσα για να διαφυλάξει τα συμφέροντα της.
Αυτές οι μέθοδοι εφαρμόστηκαν, εφαρμόζονται και θα εφαρμόζονται”, τότε δεν
είναι δυνατόν να υπερασπίζουμε τις αρχές
και τους κανόνες του κράτους δικαίου.»
Παραθέσαμε σχεδόν όλο και αυτούσιο
το δημοσίευμα για να έχει ο αναγνώστης
πλήρη εικόνα. Σημειώστε και το
γεγονός ότι οι σελίδες που δεν δόθηκαν
στην δημοσιότητα είναι λογικά και οι
πιο «καυτές» και ας βγάλει καθένας
τα συμπεράσματά του: Ποιος είναι ο
τουρκοφοβικός (ή ο συνωμοσιολόγος)
στην Ελλάδα και ποιος είναι ο γραικύλος
(ή ο μαλάκας)... Μ.Κ.

νά εἶναι ἀφιερωµένο στά ἐντελῶς
πρωτότυπα ἰατρικά συγγράµµατα
τοῦ πρύτανη, µιά ἄλλη χρονιά στούς
ἱστορικούς πολιτικούς λόγους τοῦ
νοµάρχη Ροδόπης, ἄλλοτε πάλι στήν
ἐρωτική λογοτεχνία τῶν Σαπῶν ὅπως
τό πρόσφατο µπέστ σέλερ «Δηµοτική
βεβαίωση καί πίπα»...)
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ «ΓΚΡΙΖΟΥΣ
ΛΥΚΟΥΣ»
Βεβαίως δέν µπορεῖ νά λείψει µιά
µεγάλη συναυλία ἀπό µία τέτοια
διοργάνωση. Τό µεγάλο ὄνοµα θά
εἶναι οἱ «Γκρίζοι Λῦκοι», καλεσµένοι
ἀπό ποιάν χώρα µαντέψτε το, πού
θά τραγουδήσουν ὅλες τους τίς
ἐπιτυχίες («Ἄχ Ἀρµένη, φίδι κολοβό»,
«Γκιαούρηδες θά σᾶς βάλουµε τήν
Κύπρο στόν πρωκτό», «Κυρ-νοµάρχη ἄι
λάβ γιου», «Εἶµαι σκέτο παρακράτος»,
«Γκιοργκάκι µας, ποῦ χάθηκες;»...).
Πρίν τήν ἔξοδο τῶν «Γκρίζων Λύκων»
στή σκηνή, θά παίζουν ὡς supporting
groups, οἱ «Ἐκσυγχρονιστές χωρίς
Σύνορα», οἱ «Ἐργολάβοι χωρίς
Πατρίδα» καί οἱ «Δήµαρχοι χωρίς
Τσίπα», µέ τόν Ντῖνο Χαριτόπουλο
σέ ρόλο ἄνκορµαν.
ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ
Τό κλού τῆς διοργάνωσης θά εἶναι
τό κάψιµο τοῦ Καρνάβαλου µετά τό
τέλος τῆς καταληκτικῆς παρέλασης.
Γιά πιό ἐντυπωσιακό ἀποτέλεσµα
µποροῦν νά προβαίνουν οἱ παριστάµενοι ἑλληνόφωνοι ἄρχοντες καί
σέ ἕνα δηµόσιο σουνέτ, πετώντας
τό ἀπόρριµα τῆς περίτµησης στή
φωτιά τοῦ Καρνάβαλου. Ἐδῶ µόνο
θά πρέπει νά προσεχθεῖ λιγάκι
περισσότερο ἡ τήρηση τῆς τάξης,
καθώς ὑπάρχει περίπτωση νά
θελήσει ὁ κόσµος νά ρίξει τούς ἴδιους
στήν πυρά, ἐκφράζοντας ἔτσι τά
θερµά του συναισθήµατα γιά τήν
προσωπικότητά τους καί τό ἔργο
τους. Εἴπαµε νά διασκεδάσουµε,
ἀλλά ὄχι κι ἔτσι!

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Είναι απαιτητικός ο ρόλος σου, Αλήθεια.
Πάνω σου θα ’ναι στραµµένα όλα τα βλέµµατα
Κι εσύ πρέπει να λάµψεις κατάντικρυ στους προβολείς
Σαν θα µοστράρεσαι στα ευήλια τηλεπαράθυρα.
Τους καλούς µας τηλεανακριτές µην τους φοβάσαι
Όσο κι αν αλυχτούν· Δικοί µας είναι.
Ξέρεις άλλωστε την παροιµία
Για τα σκυλιά αυτά.
Κι όταν θα εισχωρούν ρηχά στο βάθος σου
Μη δυσφορήσεις· είναι φλογεροί εραστές.
Ούτε να τροµάξεις αν φουσκώσεις·
Θα ’σαι ασορτί µε τα ένθετα.
Μονάχα κράτα τα µατάκια σου ανοιχτά
Να φωτιστείς καλά-καλά, κοριτσάκι,
Καλά-καλά να τυφλωθείς.
Βγαίνοντας, όταν σ’ αποδεσµεύσουν, απ’ το µέγαρό µου
Έχε αυτό το µπαστουνάκι να µε ψηλαφίσεις
Που θα σε προσµένω απέξω µε τη λίµο
Με πούρα και σαµπάνια πίσω να κουκουλωθούµε
Στο τέλος της παράστασης.

Γιάννης Στρούµπας
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Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Καµπανάκι
κινδύνου λίγο πρίν
τό νέο σχέδιο

«Και µόνος
και µετά πολλών»
Ο Τάσσος Παπαδόπουλος
δεν µπόρεσε να πείσει τον λαό
της Κύπρου για το πραγµατικό
διακύβευµα των εκλογών. Ήδη η
ωχρά σπειροχαίτη της πολιτικής
- δηµοσιογραφικής µας ζωής τρίβει
τα χέρια της. Εκείνο το 76% του ΟΧΙ
στα µούτρά τους τους είχε αφιονίσει.
Εκτεθήκανε και στα αφεντικά, που
τους ζητήσανε τα ρέστα, γιατί τα
πήραν και δεν πέτυχαν την αποστολή
τους. Εξετέθη και η δική µας ενδοτική
κοµπανία γιατί ο Τάσσος µε την
στάση του τους κατέβαζε το βρακί
ως τον αστράγαλο και τους έβγαζε
την µάσκα. Το διάγγελµα του πριν
το δηµοψήφισµα πέρασε στην
Ιστορία. Συγκλόνισε, όποιον έχει
ψυχή. Δείτε ποιοι τον πολέµησαν
και στην Αθήνα. Το παρακράτος της
κατευθυνόµενης δηµοσιογραφίας,
τρόφιµοι των µυστικών κονδυλίων,
οι
κουκουλοφόροι
δοσίλογοι
της παράδοσης Οτσαλάν και τα
παπαγαλάκια τους, οι χειροκροτητές
των
βοµβαρδισµών
της
Γιουγκοσλαβίας, οι πρόθυµες πόρνες
των Πρεσβειών, οι αβανταδόροι
του σκοπιανού σωβινισµού και
του
τουρκικού
φασισµού
και
επεκτατισµού, ο ροζ πολτός της
χολερικής
και
µπατιρηµένης
ψευτοδιανόησης και οι πιο παλιές
καραβάνες του πολιτικού ενδοτισµού
και κυνισµού. Ο ωρυµαγδός της
λυσσαλέας
προπαγάνδας
και
κινδυνολογίας, τόσο χρήµα και
πρακτοριλίκι, δεν µπόρεσαν το 2004
να φέρουν το ΝΑΙ πάνω από το 50%
αλλά µπόρεσαν την περασµένη
Κυριακή να στερήσουν τον Τάσσο από
το κρίσιµο 1,5 - 2% που χρειαζόταν
για να περάσει στον δεύτερο
γύρο. Η επανάπαυση στις θετικές
δηµοσκοπήσεις, τα προβλήµατα
της εσωτερικής διακυβέρνησης,
η χαµηλή συσπείρωση της ΕΔΕΚ
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Δηµήτρης
Κωνσταντακόπουλος
εἶναι ἕνας ἐκ τῶν ἐπιφανέστερων
δηµοσιογράφων - ἀναλυτῶν πού
διαθέτει ὁ τόπος µας γιά τή διεθνή
σκηνή καί µία ἀπό τίς ἐλάχιστες πλέον
φωνές πού µπορεῖ κανείς νά ἐµπιστευτεῖ
στίς µεγάλες ἐφηµερίδες τῆς Ἀθήνας.
Οἱ θετικές του σπουδές (Φυσική),
σέ συνδυασµό µέ τήν πολύχρονη
δηµοσιογραφική ἐµπειρία του στό
ἐξωτερικό, τοῦ παρέχουν ἕνα ὑπόβαθρο
γιά παρατηρήσεις καί προσεγγίσεις
ἐξαιρετικῆς σηµασίας, πόσο µᾶλλον
ὅταν ἅπτονται τοῦ Κυπριακοῦ.
Τό τελευταῖο του βιβλίο, «Ἡ Κύπρος
σέ παγίδα» («Λιβάνης», 2008) δέν
ἀνατέµνει µονάχα τίς τελευταῖες
ἐξελίξεις στό µεγάλο ἐθνικό µας θέµα,
µά καί ἀφορµᾶται ἀπό αύτό γιά νά
διατυπώσει σωρεία τεκµηριωµένων
προσεγγίσεων γιά τά πάντα. Βεβαίως
κυρίαρχο θέµα του εἶναι ἡ σηµερινή
κατάσταση στό νησί, τέσσερα χρόνια
µετά τήν ἀπόρριψη τοῦ ἀθλίου
ἀνανουργήµατος, καί οἱ διαγραφόµενες
προοπτικές (κυκλοφόρησε ἕναν περίπου
µήνα πρίν τίς µοιραῖες ἐκλογές τῆς 17ης
Φεβρουαρίου). Ὅµως ὁ συγγραφέας, µέ
τήν στέρεη ἀριστερή καταγωγή καί τίς
γνήσιες ἐθνικές ἀνησυχίες, δράττεται τῆς

εὐκαιρίας καί παρουσιάζει τόν πολιτικό
κόσµο τῆς χώρας ὅπως εἶναι: γυµνό
- τσίτσιδο ἀπό κάθε ἄξια λόγου ἀρετή
(ἐπάρκεια, εὐαισθησία, ἀνεξαρτησία...)
Μᾶς ἀπαντᾶ σέ ὅλα αὐτά πού µᾶς
βασανίζουν καθηµερινά, γιά τό ποιοί
καί γιατί µᾶς κυβερνᾶνε, ἀξιοποιώντας
τό καθαρτήριο φῶς πού ρίχνει ἡ στάση
τοῦ καθενός τους στήν κρίσιµη στιγµή
τοῦ δηµοψηφίσµατος τοῦ 2004. Τότε πού
ὁ Ἕλληνας τῆς Κύπρου ἔσωσε τό κράτος
του ἀπό τό παγκοσµίως χειρότερο
Σύνταγµα, κόντρα στίς ὁρµήνειες τῆς
πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτικοῦ
κόσµου. Τί εἴδους ἡγεσία εἶναι αὐτή
πού ἐθελοτυφλεῖ στόν γκρεµό πού µᾶς
ἀνοίγουν οἱ Ἀγγλοαµερικανοί καί µᾶς
ζητᾶνε νά πέσουµε; Καί ποιό µέλλον
προδιαγράφει µία τέτοια κατάσταση γιά
τό σύνολο τοῦ ἑλληνισµοῦ, κυπριακοῦ
καί ἑλλαδικοῦ; Τίς ἀπαντήσεις µπορεῖ
νά τίς δώσει ὁ καθένας ἀπό µᾶς,
βρίσκοντας στό πόνηµα τοῦ Δηµήτρη
Κωνσταντακόπουλου
πλεῖστα
ὅσα
στοιχεῖα.
Μιά συγχρονική µά πανοραµική
ἄποψη τοῦ Κυπριακοῦ τῶν ἡµερῶν
µας, ἀνεπτυγµένη σέ 366 σελίδες, πού
διατίθεται στήν τιµή τῶν 20 εὐρώ.

κι η ραστώνη του ΔΗΚΟ, έπαιξαν
κι αυτά το ρόλο τους. Όµως το
βασικό ήταν ότι ο Πρόεδρος δεν
µπόρεσε να σπάσει τις γραµµές
των κοµµάτων πείθοντας ότι αυτό
που διακυβευόταν ήταν ο κίνδυνος
της επαναφοράς του Σχεδίου Ανάν
από τους δύο ανθυποψηφίους του,
κάτι που οι ίδιοι φρονίµως αρνούντο
έστω και έµµεσα, ενώ από την άλλη
η οργανωµένη µαύρη προπαγάνδα,
το παρακράτος των πληρωµένων
γραφίδων, οι πρόθυµοι υπηρέτες
του ξένου παράγοντα, το µπόλικο
χρήµα που λάδωνε την εναντίον
του πολεµική και το πελατειακό
σύστηµα των κυπριακών κοµµάτων,
έκαναν την δουλειά τους. Έβαλαν
στόχο να του στερήσουν αυτό το
ελάχιστο ποσοστό και το πέτυχαν.

Περιφέρειας, δουλευταράδες, που
ξέρουν να επιβιώνουν. Η εφαρµογή
στην Κύπρο ενός απαρτχάϊντ που
θα τους µετατρέψει σε «µαύρους»
των κεµαλικών φασιστών ή των
ισλαµοφασιστών του Ερντογάν
είναι χάντρες και καθρεφτάκια
που οι Έλληνες της Κύπρου δεν τα
ανταλάσσουν µε την ασφάλεια του
σπιτιού τους, το µέλλον των παιδιών
τους, το κράτος που έχτισαν πέτρα
τη πέτρα και µε λάσπη ζυµωµένη
µε το αίµα τους. Ο Χριστόφιας κι ο
Κασουλίδης πήραν την ψήφο των
Κυπρίων, δεν πήραν την ψυχή τους,
δεν πήραν επιταγή εν λευκώ. Οι
Κύπριοι δεν ψήφισαν συντριπτικά
υπέρ του ΟΧΙ γιατί τους το ζήτησε ο
Πρόεδρος Παπαδόπουλος. Ψήφισαν
ΟΧΙ, γιατί ένοιωσαν ότι κινδύνευε η
ασφάλεια και η ευηµερία τους, γιατί
τους ζητούσαν να προσκυνήσουν τον
φονιά κι ύστερα να πηδήξουν στο
κενό. Τίποτε από αυτά δεν άλλαξε.
Τα δύο τρίτα του Συναγερµού και τα
δύο τρίτα του ΑΚΕΛ ψήφισαν ΟΧΙ στο
δηµοψήφισµα και οι δύο υποψήφιοι
Πρόεδροι το ξέρουν.

Τώρα είναι µια άλλη µέρα. Ο
Χριστόφιας ήταν υπέρ του ΝΑΙ, που
µόνον το επιβιωτικό ένστικτο του
συνεδρίου του ΑΚΕΛ το ανέτρεψε.
Ο Κασουλίδης δεν ήταν υπέρ του
ΝΑΙ, ήταν υπέρ του ΝΑΙ - ΝΑΙ - ΝΑΙ
και µε ολίγες ρεβεράντζες, για να
είµαστε πιο πειστικοί. Είτε ο ένας
είτε ο άλλος έχουν ένα δύσκολο
πρόβληµα µπροστά τους. Το 76% του
ΟΧΙ είναι διακοµµατικό, ερείδεται σε
ένα αταβιστικό ένστικτο αποφυγής
του θανάτου, της καταστροφής.
Ο νέος Πρόεδρος που τυχόν θα
θελήσει να επαναφέρει το σχέδιο,
θα πρέπει να σπάσει το φρόνηµα
των Κυπρίων, να καθησυχάσει το
φιλύποπτο και επιβιωτικό ένστικτο
µε το οποίο αυτό το κοµµάτι του
Ελληνισµού έζησε αιώνες. Δύσκολο
έργο. Οι Κύπριοι, κοµµουνιστές ή
συναγερµικοί, πλούσιοι ή φτωχοί,
είναι πεισµατάρηδες και ξέρουν
ότι το κράτος τους, το σπίτι τους, η
ασφάλεια τους, χτίστηκε µε το αίµα
και τον ιδρώτα τους. Μόνον οι άσχετοι
και οι αντικύπριοι = ανθέλληνες
ηλίθιοι πιστεύουν ότι «ταϊζαµε» ή
«ταϊζουµε» τους Κυπρίους. Η Κύπρος
αναγεννήθηκε από τις στάχτες της
το 1974 µε τον ιδρώτα του λαού της,
Έλληνες των άκρων, της Ιστορικής

Το καθήκον µας δεν αλλάζει,
ήταν, είναι και θα είναι η σωτηρία
και απελευθέρωση της Κύπρου,
να µην γίνει η σηµερινή γενιά η
τελευταία γενιά Ελλήνων στην
Κύπρο, δουλοπάροικοι ενός oﬀ shore
προτεκτοράτου. Έχουµε Νέα Σµύρνη,
δεν χρειαζόµαστε και Νέα Λευκωσία.
Θα µπορούσε κανείς υπερβάλλοντας
να παροµοιάσει τις εκλογές αυτές µε
τις ελλαδικές εκλογές του 1920, την
ήττα του Βενιζέλου, την άνοδο µιας
ηττοπαθούς ηγεσίας και την απαρχή
των δεινών, που οδήγησαν τον
Ελληνισµό της Μ. Ασίας στον όλεθρο,
όµως δεν είναι έτσι. Οι Κύπριοι δεν
άλλαξαν γνώµη, η ψήφος στον
Κασουλίδη ή στον Χριστόφια δεν
σηµαίνει ΝΑΙ στο Σχέδιο Ανάν ή σε
όποιο παρεµφερές σχέδιο και ούτε
οι ίδιοι οι υποψήφιοι τόλµησαν να
ερµηνεύσουν έτσι το πέρασµα τους
στο δεύτερο γύρο. Ο ΔΗΣΥ θέλει να
επιστρέψει στην εξουσία και το ΑΚΕΛ

«ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ»
Συνέχεια από τη σελ. 6
Προχώρησε όμως και σε ευρύτερη ανάλυση
των ανατολικών θρησκευτικών δοξασιών,
στεκόμενος - πέραν του διαλογισμού - και σε
άλλες κυρίαρχες έννοιες όπως η μετενσάρκωση και το κάρμα, καθώς και στον τρόπο
που αυτές καθορίζουν (και ουσιαστικά
ποδηγετούν) όχι μόνο τις πνευματικές,
αλλά και τις κοινωνικές αντιλήψεις και όλη
γενικά την κοσμοθεωρία των οπαδών τους.
Μετά την ομιλία του π. Αρσενίου
ακολούθησαν πάρα πολλές ερωτήσεις, για
τις οποίες θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι συχνά έδειχναν μία πολύ νεφελώδη ή και εντελώς ανύπαρκτη γνώση του
θέματος. Πέραν λοιπόν του σχετικού και
σαφώς υποψιασμένου κοινού, υπήρχαν
και αρκετοί ανυποψίαστοι που προσήλθαν
στην εκδήλωση από περιέργεια ή για να
καλύψουν βασικές τους γνωστικές ελλείψεις
πάνω στο ζήτημα της γιόγκα. Όλοι μας βγήκαμε αναμφίβολα πολύ ωφελημένοι, κάτι
που ήταν και το μεγαλύτερο κέρδος της
βραδιάς.
Ν.Δ.

θέλει, για πρώτη φορά, να έχει δικό
του Πρόεδρο. Δηµοκρατικό δικαίωµα
τους, όµως ο κόσµος τους είναι αυτοί
οι ίδιοι άνθρωποι που συντριπτικά
πλειοψηφικά ψήφισαν ΟΧΙ στην
υποταγή, ΟΧΙ στην αυτοκτονία
της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Το
Κυπριακό Κράτος άντεξε το ολέθριο
πραξικόπηµα, την προδοσία και
την εισβολή, άντεξε την προσφυγιά
και την οικονοµική καταστροφή
και αναγεννήθηκε. Οι πολίτες της
Κύπρου, οι απλοί άνθρωποι, δεξιοί κι
αριστεροί ή ότι άλλο, οι πραγµατικοί
εργάτες της αναγέννησης της
ευρωπαϊκής πια Κύπρου, δεν θα
παραδώσουν
το
δηµιούργηµα
τους, την γη, την ασφάλεια, την
ευηµερία τους, τις ελευθερίες τους,
τις οικογένειες τους σε τυχοδιωκτικά
πειράµατα. Ο Χριστόφιας και ο
Κασουλίδης θα ακούσουν λοιπόν
την βάση τους όταν έρθει η ώρα ή θα
αποπειραθούν να αυτοκτονήσουν
πολιτικά
«εκτελώντας»
την
Κυπριακή Δηµοκρατία; Το ΑΚΕΛ
είναι συντηρητικό κόµµα, δεν πήρε
ποτέ στην Ιστορία του µεγάλα ρίσκα.
Θα πάρει λοιπόν το ρίσκο να κάνει
αυτό που δεν κατάφερε η Χούντα
του Ιωαννίδη, να «δολοφονήσει»
την Κυπριακή Δηµοκρατία και να
οδηγήσει την Κύπρο σε άλµα στο
κενό; Θέλει ο Χριστόφιας να γίνει
ο Γκορµπατσώφ της Κυπριακής
Δηµοκρατίας; Ο ΔΗΣΥ, το κόµµα
που θέλει να ανεµίζει την Ελληνική
Σηµαία και θέλει να είναι η
εκσυγχρονισµένη
συνέχεια
της
ενωτικής παράταξης, θα βάλει πλάτη
για την οριστική υποστολή της και την
µετατροπή των Ελλήνων της Κύπρου
σε ανδράποδα µιας υποτελούς στην
Τουρκία Σιγκαπούρης; Τότε στο «την
Πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσω»,
που είναι νοµίζω έµβληµα της
φοιτητικής παράταξης του ΔΗΣΥ, ας
προστεθεί «αλλά την παζαρεύω».
Του Φαήλου Μ. Κρανιδιώτη,
Δικηγόρου, Προέδρου του Δ.Σ. του
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ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Τέλος στην προδοσία
και την ασχήµια!
Ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα
των αµερικανικών εκλογών, δηλαδή
ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι ο
µελλοντικός πρόεδρος, η κολοσσιαία
πολεµική µηχανή έχει ήδη µπει
µπροστά µε στόχο την εξόντωση όλων
όσων θεωρεί εχθρούς της. Ακόµη
και αυτών όπως η Ελλάδα που δεν
υπακούνε τυφλά τις εντολές της, Ιράν,
Κορέα, Αραβικός κόσµος, µη υποτελείς
και φυσικά άµεσα η Ρωσία και στο
βάθος η Κίνα.
Μετά θα έρθει η σειρά των «ατάκτων»
της Νοτίου Αµερικής. Ένας άµεσος και
θανάσιµος κίνδυνος, πολυπρόσωπος,
πολυπλόκαµος σαν χταπόδι κάνει αργά
αλλά σταθερά την εµφάνισή του στο
προσκήνιο της παγκόσµιας ιστορίας.
Σηµερινός στόχος είναι τα Βαλκάνια
µε κύριο σύµµαχο την «Μεγάλη
Αλβανία», ξεκινώντας από το Κόσσοβο
µε συνεργάτες τους υπεύθυνους για
µαζικές δολοφονίες U.C.K.
Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά,
γεγονός πρωτοφανές για τη χώρα
µας, µερικοί «επιστήµονες» επέλεξαν
το
αµφιθέατρο
του
Παντείου
Πανεπιστηµίου για να αναπτύξουν
δηµόσια την υποστήριξή τους σε
ένα βασικό αίτηµα της « Μεγάλης
Αλβανίας»,
την
κατάκτηση
της
Ηπείρου έως την Πρέβεζα, µε την
δικαιολογία ότι ανήκε στην Αλβανική
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Τσαµουριά, από όπου τους έδιωξαν
µε εγκληµατικές πράξεις οι Έλληνες.
Ασφαλώς πρόκειται για οργανωµένη
προβοκάτσια των Η.Π.Α, ώστε να
µελετηθούν οι δικές µας αντιδράσεις
και να προπαρασκευαστεί ψυχολογικά
η εδαφική επέκταση της Αλβανίας µετά
το Κόσσοβο και σε ένα µεγάλο τµήµα
των Αλβανοφώνων των Σκοπίων και
ακολούθως και σε δικά µας εδάφη.
Από την άλλη µεριά η σύµπλευση
της Τουρκίας µε τις Η.Π.Α στο
Κόσσοβο, που έσπευσε πρώτη αυτή
να το αναγνωρίσει, προετοιµάζει το
έδαφος για πονηρά σχέδια σε βάρος
της χώρας µας µε βάση όχι µόνον το
Αιγαίο και την Κύπρο, αλλά και τη
µουσουλµανική µειονότητα στη Θράκη,
που ακολουθώντας το παράδειγµα του
Κοσσόβου µπορεί να διεκδικήσει την
δική της ανεξαρτησία.
Η πολιτική ηγεσία των Σκοπίων
φαίνεται ότι γνωρίζει από πρώτο χέρι τα
σχέδια των Η.Π.Α και για αυτό δείχνει
αυτή την αλαζονική αδιαλλαξία.
Και πράγµατι σε αυτή τη φάση
συµπορεύονται µε την πολιτική που
εκθέσαµε. Όµως τι θα κάνουν όταν
ξεκινήσει η επόµενη φάση, αυτής
της φιλοαλβανικής τακτικής, οπότε
το κρατίδιό τους θα κοπεί στη µέση,
γιατί θα πρέπει να γνωρίζουν τόσο
αυτοί, όσο και οι ΗΠΑ, ότι µπορούν
να αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες,
όµως φυλετικά είναι Σλάβοι και ως
εκ τούτου κατατάσσονται ουσιαστικά
στη χορεία των εχθρών των ΗΠΑ µαζί
µε την Ρωσία, τη Σερβία αλλά και τη
Βουλγαρία που και αυτή δεν πρέπει να
έχει αυταπάτες.

Έτσι γυρίζοντας σε εµάς τους Έλληνες
θα πρέπει να δούµε ότι η κατάσταση
όντως εξελίσσεται όπως εξελίσσεται και
είναι παραπάνω από τραγική δεδοµένου
ότι οι Αµερικανοί δεν πείθονται, όσες
υποκλίσεις και αν κάνουν απέναντί
τους οι ποικιλόµορφες αµερικανόφιλες
ηγεσίες, και αυτό γιατί φοβούνται,
µισούν τον λαό µας, για τον οποίο είναι

βέβαιοι ότι στη µεγάλη του πλειοψηφία
απορρίπτει τα φιλοπόλεµα σχέδιά τους,
για αυτό θέλει να µας τιµωρήσει µε κάθε
τρόπο εκτός και αν αποφασίσουµε όλοι
µαζί να γονατίσουµε και να φιλήσουµε
τα πόδια τους κάνοντας όρκους ότι
από δω και στο εξής θα ΄µαστε καλά
παιδιά και πειθήνια όργανα στην όποια
πολιτική τους.
Όµως αφού το παιχνίδι είναι για µας
έτσι και αλλιώς χαµένο, τότε ας πέσουµε
µε το κεφάλι ψηλά. Ας µην περιµένουµε
βοήθεια από πουθενά. Ούτε έχουµε
συµµάχους, είµαστε εµείς και εµείς,
ας φροντίσουµε λοιπόν να είµαστε
τουλάχιστον ωραίοι, περήφανοι και

Η ιουστινιάνειος νοµοθεσία, η κινέζικη αφορµή και η Θράκη
Τοῦ Δηµοσθένη Γ. Τακᾶ, δικηγόρου
Τα νοµικά συστήµατα αστικου δικαίου (civil law) που
επικρατούν σήµερα στον κόσµο κατατάσσονται σε
τέσσερις υποοµάδες: 1. Η οµάδα του Γαλλικού Αστικού
Δικαίου (Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεµβούργο, Κεµπέκ, Ιταλία,
Ισπανία και πρώην αποικίες αυτών των χωρών 2. Η οµάδα
του Γερµανικού Αστικού Δικαίου (Γερµανία, Αυστρία,
Ελβετία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Τουρκία, Ιαπωνία,
Νότια Κορέα και Δηµοκρατία της Κίνας (Taiwan) 3. Το
Σκανδιναβικό Αστικό Δίκαιο (Δανία, Φιλανδία, Ισλανδία,
Νορβηγία και Σουηδία) και 4. Το Κινέζικο δίκαιο που
είναι ένα µείγµα αστικού και σοσιαλιστικού δικαίου µε
θεµέλιο τον γερµανικό Burgerliches Gesetzbuch. Όλες
αυτές οι οµάδες έχουν ως θεµέλιο το βυζαντινορωµαϊκό
δίκαιο των «πανδεκτών», όπως αυτό κωδικοποιήθηκε από
τον αυτοκράτορα του Ανατολικού Ρωµαϊκού Κράτους
Ιουστινιανό Α΄, κατά τα έτη 529 – 534 µ.Χ..

Ο Ιουστινιανός γεννήθηκε από θράκες γονείς το έτος 482
µ.Χ. στο Ταυρήσιο, χωριό κείµενο κοντά στη Βεδεριάνα
(κοντά στο Νις). Από τη Βεδεριάνα καταγόταν ο θείος

του από την µητρική γραµµή αυτοκράτωρ Ιουστίνος. Το
πλήρες όνοµά του ήταν Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος και
οι γονείς του ήταν εκρωµαϊσµένοι θράκες χωρικοί. Ο
τόπος γέννησής του βρισκόταν πλησίον των σηµερινών
Σκοπίων. Ο Ιουστίνος τον υιοθέτησε και έλαβε το όνοµα
Iustinianus, ήτοι Iustin – us + ianus. Το Σαββάτιος ήταν
θρακικό και χριστιανικό όνοµα και προερχόταν από την
αρχαία θεότητα των Θρακών Σαββάζιο ή Σαββάτιο ή
Σαββάθιο που ήταν παρόµοια µε τον Διόνυσο.
Το σώµα της ιουστινιανείου νοµοθεσίας (corpus iuris civilis)
αποτελούνταν από τέσσερα µέρη: α. Τον κώδικα (codex), β.
τον πανδέκτη (digesta) γ. τις εισηγήσεις (institutiones) και
δ. τις νεαρές (novelae constitutiones). Τα τρία πρώτα µέρη
ήταν γραµµένα στη λατινική γλώσσα και το τέταρτο στην
ελληνική. Ο νοµοφύλαξ, νοµοδιδάσκαλος (Αντικήνσωρ)
και κριτής (Κριτής του Δρόµου, δηλ. ανώτατος δικαστής)
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Αρµενόπουλος ( 1320
– 1380) συνέταξε µια σύνοψη του corpus τον ΙΔ΄αι. το
«Πρόχειρον Νόµων ή Εξάβιβλος». Η συλλογή
αυτή ουσιαστικά εφαρµόζονταν στην χώρα
µας µέχρι την 23ην Φεβρουαρίου 1946, οπότε
άρχισε να ισχύει ουσιαστικά ο Αστικός
Κώδικας.
Μέχρι σήµερα δυστυχώς δεν έγινε αντιληπτό
από τους έχοντες δηµόσιο λόγο
εδώ
στην ιδιαίτερη πατρίδα µας τη Θράκη η
ανυπολόγιστη
σηµασία του γεγονότος
αυτού. Και αυτοί ακόµη οι ειδικοί δεν συνειδητοποίησαν ποτέ τί µπορεί να σηµαίνει ότι η
πολυπληθέστερη χώρα του κόσµου, η Κίνα,
και όχι µόνο αυτή, εισήγαγε στην νοµοθεσία
της civil law, δηλ. ουσιαστικά ιουστινιάνεια
νοµοθεσία µέσω Γερµανίας. Έχω την αµυδρή
ελπίδα ότι κάποιοι από τους ταγούς του τόπου
µας θα αφυπνιστούν και θα κατανοήσουν τις
διαστάσεις που έχει το γεγονός αυτό όχι µόνο για µας ή
για την Ελλάδα, αλλά για όλον τον κόσµο.

Κοµοτηνή, 29-02-08

γιατί όχι χαρούµενοι, αφού θα έχουµε
πάρει τη µεγάλη απόφαση να γίνουµε
όλοι µαζί µια γροθιά ενωµένοι µπροστά
στην προδοσία και την ασχήµια που
χτυπάει την πόρτα µας.
Γιατί είναι προδοσία η αναγνώριση
του Κοσσόβου χωρίς την έγκριση της
διεθνούς κοινότητας του ΟΗΕ, δηλαδή
µιας επαρχίας που από αιώνες αποτελεί
τµήµα της Σερβίας και τι θα νοιώθαµε
εµείς αν µεθαύριο έπαιρναν µε το έτσι
θέλω τη µισή Κύπρο, τη Θράκη ή την
Ήπειρο;
Όπως είναι ασχήµια να ανεχόµαστε
να µας περιφρονούν και να µας
εξυβρίζουν οχυρωµένοι κάτω από τα
σκέλια των Αµερικανών οι Σκοπιανοί
και εµείς να τους παρακαλάµε και να
ζητάµε µεσολάβηση των Αµερικανών,
χάνοντας κάθε µέρα όλο και πιο
πολύ την αξιοπρέπειά µας και την
υπερηφάνειά µας.
Ας κλείσουµε τα σύνορα, ας
σταµατήσουµε τις οικονοµικές και
διπλωµατικές µας σχέσεις και ας τους
αφήσουµε να αυτοαποκαλούνται όπως
θέλουν, κοροϊδεύοντας τους εαυτούς
τους.
Οφείλουµε να περάσουµε και από
αυτή τη νέα δοκιµασία µε το κεφάλι
ψηλά.
Μπορεί
να
υποφέρουµε,
όµως το ζητούµενο για µας είναι
να παραµείνουµε Έλληνες και θα
παραµείνουµε Έλληνες αν δεν ξεχνάµε
από πόσες δοκιµασίες περάσαµε ως
τώρα, όµως στο τέλος πάντα βγήκαµε
νικητές. Το ίδιο θα συµβεί και στο
µέλλον.
Αθήνα, 23/2/2008

Μπινιές
§
Ἀπό κάπου κάποτε
φτωχοπούλι πέρασα
πότε παίζοντας τζουρά
ἄλλοτε µαζεύοντας σταφύλια
Σ’ ἕναν καφενέ
µιά φτωχούλα πόρνη
µέ κουρασµένα µάτια
µέ κέρασε καφέ.
Ἴσως γιατί εἶδε µέσα µου
ἕναν τρόπο νά εἶσαι φτωχός
χωρίς νά ἐπιτρέπεις νά σέ πηδᾶνε!
Ὁ καφές της πάντως
ἀκόµη χλωρός στά χείλη µου
§
«Γιά δούλους ἔχω ὑπουργούς
γκαρσόνια τραπεζίτες
καί στόν µπαξέ γιά κηπουρούς
ὅλους τούς κυβερνῆτες»
- Τόν Ἀλογοσκούφη τί τόν ἔχεις;
- Σκούφια στή φοράδα µου!
§
- Τί ψάχνεις;
- Κάτι πού νά µήν ἐνοικιάζεται.
§
Ἐκτός ἀπό τά κέφια µας,
ὅλα τ’ ἄλλα πᾶνε κατά διαόλου!

Δόν Σάντσο - VRiZΩ Ντου
Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης
SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Μή εἰκονική οἰκονοµία (γιά ἀτυχεῖς
συγκρίσεις...)
Ὁ πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Ἐξαγωγέων,
Ὀγούζ Σατιτζί, ἀνεβασµένος σέ φορτηγό
TIR, ἀνακοίνωσε πώς οἱ ἐξαγωγές τοῦ
Φεβρουαρίου σηµείωσαν σέ σχέση µέ πέρυσι
αὔξηση 40,84%, φτάνοντας σέ ἀξία τά 10,674
δισ. δολάρια. Συνολικά τούς 2 πρώτους
µῆνες τοῦ 2008 ἡ αὔξηση ἦταν 44,8 % καί ἡ
ἀξία 20,5 δισ. Ὁ τοµέας µέ τίς περισσότερες
ἐξαγωγές ἦταν αὐτός τῶν µεταφορικῶν
ὀχηµάτων (ἀξίας 2,46 δισ). «Οἱ ἐξαγωγές
ἦταν 70% πάνω ἀπό τίς εἰσαγωγές»,
πρόσθεσε.
(2-3-08, εφ. Γενί Σαφάκ)

Ἀντιφωνήµατα
Θυµᾶστε τή φονική ἐπίθεση τοῦ Ἰσραήλ
στό φυλάκιο τοῦ ΟΗΕ (25/7/06, 4
νεκροί) στόν ν. Λίβανο; Ἔ, στίς 31/1/08
βγῆκε τό πόρισµα πού µιλᾶ γιά εὐθύνη
(καί ἄρνηση συνεργασίας) τοῦ Ἰσραήλ
Πάντως ἡ χήρα τοῦ Καναδοῦ Hessvon Kruedener λέει ὅτι χτυπήθηκαν
γιατί µαρτυροῦσαν τά ἐγκλήµατα πού
βλέπαν καί µετέδιδε ὁ ἄντρας της. Λέτε;
Μπά! Μᾶλλον ἀντισηµίτης θἄταν...
Ὁ 42χρονος, δηµοφιλής ἰµάµης Μάτζεντ
Μπαργκούτι, συγγενής τοῦ ὑπαρχηγοῦ
τῆς Φατάχ, πέθανε στίς φυλακές τοῦ
ἑβραιοτσολιᾶ Ἀµπάς. Θυµίζει λίγο µετεπαναστατική Ἑλλάδα (1830-40), ἔ;

Τουρκικά ἰδανικά...

Τουρκική εἰσβολή στό ἰρακινό Κουρδιστάν: Ἐφφέ, λόγια, ἀνακοινώσεις... Ἔ, 24
ὧρες µετά τό ἀµερικάνικο stop, ἄφησαν
πίσω ἕνα ἑλικόπτερο καί κάµποσα πτώ117 τουρκικές λίρες ἦταν τό πρόστιµο πού µατα, τά ‘µασαν ἄρον ἄρον καί πίσω...
κόπηκε στά δύο ἄτοµα πού, στά πλαίσια
τῆς τελετῆς τῶν Ἐλευθερίων, δώσανε τό
περίστροφο σέ δύο 13χρονες µαθήτριες γιά
νά πυροβολήσουν. Ὁ δήµαρχος τοῦ ΑΚΡ,
Χαλήλ Μπακιρτζή δήλωσε: «Τά µικρά
κορίτσια µας τή συγκεκριµένη στιγµή
πυροβόλησαν µέ ἐνθουσιασµό. Πρόκειται
γιά µιά ἐντελῶς φυσιολογική κατάσταση,
δέν χρειάζεται νά τό µεγαλοποιοῦµε». Τά
κορίτσια ἀναπαράστησαν τόν τρόπο µέ τόν
ὁποῖο σώθηκαν δύο νέες πρίν 90 χρόνια
ἀπό τά ἐχθρικά στρατεύµατα ἀλλά ὅταν ὁ
νοµάρχης εἶδε τίς εἰκόνες αὐτές ἔκρινε ὅτι
δέν ἁρµόζουν σέ µικρά κορίτσια τέτοιες
σκηνές. Ὁ δήµαρχος εἶπε ὅτι «στά χωριά
συνηθίζουν τούς νέους νά πυροβολοῦν, εἶναι στά γονίδια τῶν Ριζιωτῶν. Ἡ παροιµία
ἄλλωστε λέει ὅτι στά γονίδια τῶν Τούρκων
ὑπάρχει “τό ἄλογο, ἡ γυναίκα καί τό ὅπλο”»
(3-3-08, ἐφ. Μιλλιέτ)

«Κύριος»; Στή φυλακή, γρήγορα!
Μετά τά µέλη τοῦ DTP πού ἀσκήθηκαν
διώξεις σέ βάρος τους, διότι ἀποκάλεσαν τόν
Ὀτζαλάν «κύριο», ἦρθε τώρα ἡ σειρά τῶν
δικηγόρων του. Τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης
µετά ἀπό αἴτηµα τῆς Εἰσαγγελίας τῆς
Προύσσας ἔδωσε ἄδεια νά διεξαχθεῖ ἔρευνα
γιά τόν ἴδιο λόγο σέ βάρος 28 δικηγόρων.
Οἱ δικηγόροι αὐτοί ὀφείλουν νά ὑποβάλουν
ἐντός 10 ἡµερῶν τήν ἀπολογία τους. Σέ
ἀνακοίνωσή του τό νοµικό γραφεῖο «ΑΣΡΙΝ»
δηλώνει ὅτι «ἐπί 8 χρόνια χρησιµοποιοῦµε τίς
ἐκφράσεις τοῦ τύπου αὐτοῦ, ἀκολουθώντας
τούς κανόνες εὐγενείας. Δέν εἴχαµε
πρόθεση νά διαπράξουµε κανένα ἀδίκηµα.
Δέν βρίσκουµε σωστό νά µᾶς ἀπαγγέλουν
τέτοιου εἴδους κατηγορίες».
(2-3-08, ἐφ. Ραντικάλ)
Βρέθηκαν «καταπιεσµένοι Κοῦρδοι»:
Στό... Ἰράν!
Ἡ συνδικαλιστική ἕνωση Kamu-Sen, ἡ Ἕνωση
Ἀνθρωπίνων Δικαιωµάτων τοῦ Τουρκικοῦ
Κόσµου καί µαζί Ἰρανοί φοιτητές διαδήλωσαν
κατά τῶν ἐθνικῶν διακρίσεων στό Ἰράν,
ζητώντας νά πάψουν οἱ παραβιάσεις
τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων (...) Ὅσοι
κατάγονται ἀπό τό Ἀζερµπαϊτζάν καί τό
Τουρκµενιστάν, Κοῦρδοι, Ἄραβες, Βελοῦχοι
ὑφίστανται πιέσεις, βία καί πολιτικές
ἀφοµοίωσης λόγῳ τῶν ἐθνικῶν τους
ταυτοτήτων, ἐπειδή δέν εἶναι Πέρσες.
(3-3-08, ἐφ. Χουριέτ)
Μ.Κ.

kyneg@otenet.gr

µετά ἀπ’ τή Ντόρα ἐκτός ἀπό Βατερλώ;
Θ’ ἀναθεωρηθεῖ τό ἄθλιο ἀσυµβίβαστο
τῶν βουλευτῶν µέ τήν ἐπαγγελµατική
δραστηριότητα. Ἄλλο ἕνα «ἔργο» τοῦ
γίγαντα Σηµίτη διαγράφεται παµψηφί.
∆ιαβάσαµε τήν ἐπιστολή ὑποστήριξης
τοῦ Τσεχίας Χριστόφορου στόν Σέρβο
πατριάρχη Παῦλο, γιά τό Κόσοβο. Ἀπό
Ἀθήνα µεριά ἐστάλη κανένα γράµµα;
Κάτω ἀπό τήν Περιφέρειά µας βρέθηκε
τό 2005 ἀπό πλευρᾶς ΑΕΠ ἡ δυτική
Ἑλλάδα, ἐνῷ µᾶς ξαναπροσπέρασε ἡ
Ἤπειρος. Τώρα γιατί ἐγώ τά θεωρῶ αὐτά
ὅλα τρίχες, βαρυέµαι νά τό ἐξηγήσω
Τό βασικότερο εἶναι ὅτι ἡ χώρα παραµένει κάτω ἀπό τόν µέσο κοινοτικό ὅρο
τῶν «27», µέ βουλγαρορουµανίες µέσα!
Ἄντε, νά µποῦν κι οἱ ἀλβανοκοσοβάροι
µπάς καί πιάσουµε τή βάση...

«Πεσµένη» ἐπί µέρες ἡ σερβική ἱστοσελίδα Kosovo.net τοῦ Ἐπισκόπου Ἀρτεµίου
καί τῶν µοναχῶν τοῦ Πρίζρεν, ἔπαλξη
ἀλήθειας ἀπό τό 1999. Ἡ δηµοκρατία
τῶν Ἀλβανοκατσαπλιάδων λειτουργεῖ!

Ἀναγνωρίστηκε (µέσῳ τοῦ Εὐρωδικαστηρίου) ὁ Σύλλογος Μειονότητας ν.
Ἕβρου στό Γονικό. Ποιᾶς µειονότητας;
Ἔ, µήν κάνατε ἀφελεῖς ἐρωτήσεις...

Τήν πολυπολιτισµικότητα ὡς ἀπαρτχάιντ καί θάνατο τῆς ταυτότητας τῆς
χώρας ἄρχισαν ν’ ἀνακαλύπτουν οἱ
Τόρυς στή Βρετανία. Νωρίς νωρίς...

Ἐξακολουθοῦν νά µήν πιάνουν ἑλληνικά
κανάλια στά ποµακοχώρια καί Ντόλιος
- Πεταλωτής ρωτοῦν στή Βουλή: Πόσες
δεκαετίες χρειάζεται αὐτό τό σανό δυό
γαϊδάρων νά µοιραστεῖ;

Γιά τό «καθεστώς τοῦ Πούτιν» καί τά
«τεχνάσµατά του» µᾶς πληροφόρησε ἡ
κρατική τηλεόραση, περιγράφοντας τή
νίκη τοῦ Μεντβιέντεφ! Τούς ἔτσουξε τό
70% τούς καθεστωτικούς τῆς ∆ύσης!

Ὁ κοµµατοπαρασιτισµός τά ρήµαξε, ἡ
γεωργία µας σβήνει, τί µέλλον νά ‘χουν,
µεσοῦντος τοῦ νεοφιλελευθερισµοῦ, τά
συνεταιριστικά ἐργοστάσια τῆς Ξάνθης;

Πρώτη φορά ἀκούω τή µιά πλευρά νά
ἀναγνωρίζει τήν «κόκκινη γραµµή» τῆς
ἄλλης, πρίν τό παζάρι! Τί νά περιµένεις

«Ντίνο, Ντίνο, Τσιτσιολίνο» ἦταν τό σύνθηµα τῶν Ἀρειανῶν φιλάθλων πρίν 20
χρόνια γιά τόν Μενεγκίν. Ποῦ τό θυµή-

Κατωµακεδονικές σκέψεις
Καθώς ὁ καιρός τῆς µακεδονικῆς κρίσης ἔφτασε,
ὁ Κυρίαρχος Ἑλληνικός Λαός καλεῖται νά ἀπαντήσει:
Πῶς θέλει νά ὀνοµάζεται ὁ βορείως τῶν Τεµπῶν καί
δυτικά τοῦ Νέστου τόπος του; Κάτω Μακεδονία; Παλιά
Μακεδονία; Αἰγαιακή Μακεδονία; Δῆθεν Μακεδονία;
Ἑλληνοµακεδονία; Κατεχόµενη Μακεδονία;

θηκε τώρα ὁ Σαπαῖος ἀναγνώστης µας;
Τή βοήθεια τῶν πολιτῶν ζητᾶ ὁ ∆ῆµος
Κοµοτηνῆς γιά ζητήµατα καθαριότητας
ἀλλά δέν χρειάζεται σοφία: Μές στή
µπίχλα εἶναι ἡ πόλη - εἰδικά τά ἄχτιστα
οἰκοπέδα καί τά Β∆ της ἄκρα
Τά ‘κουσε χοντρά ὁ ὑφυπ. Καλαφάτης
στήν Ἀλεξανδρούπολη καί δέν πρόλαβε
νά συνηγορήσει ὑπέρ τοῦ χρυσοῦ. Ἔτσι
πρέπει, νά πάρουν τό µήνυµα ὅτι γιά µᾶς
τό θέµα ἔληξε: Χρυσός γιόκ. Τελεία.
Ἦρθε στήν Κοµοτηνή γιά τά ἐκπαιδευτικά ἡ ∆ιαµαντοπούλου. Καλά πῆγε, ὄντως: ∆έν εἶπε τίς περί ἀγγλικῆς µποῦρδες
της, οὔτε τίς ἄλλες τοῦ ΙΣΤΑΜΕ γιά τήν
µειονοτική ἐκπαίδευση. Πρόοδος.
Λάβαµε τήν µετά βδελυγµίας ἀπάντηση
τοῦ καθ. Κ. Τσιστελίκη σέ πρόσφατο
δηµοσίευµά µας. Θά δηµοσιευθεῖ
(ἀπαντηµένη) στό ἄλλο µας φῦλλο.

Ἔγραψε µεγάλη ἱστορία ὁ Φιντέλ.
Μισόν αἰώνα ἄντεξε, κάστρο πραγµατικό στή µύτη τῶν γκάγκστερς,
ἐπιβίωσε ἀπό ἑκατοντάδες ἀπόπειρες
κατά τῆς ζωῆς του, τά κατάφερε
καί µετά τό σάρωµα τῆς Σοβιετίας,
ἔστρεψε τήν Κούβα στήν οἰκολογική
γεωργία, ἐνσάρκωσε πλῆθος ὀνείρων
(ἔστω καί µέ δόσεις ἐφιάλτη), πρόλαβε ν’ ἀποκτήσει µιµητές ἡγέτες στή
Λατινική Ἀµερική κι ἀποσύρθηκε
οἰκειοθελῶς, πλήρης ἡµερῶν καί
δόξας, βλέποντας πλέον τίς ΗΠΑ
νά παρακµάζουν. Ἐλάχιστοι µᾶλλον
ἀξιώθηκαν τόσα πολλά...

Παρότι οἱ καηµένοι οἱ γνήσιοι Μακεδόνες (τῶν
Σκοπίων, ντέ) µᾶς ἔδωσαν τόσα χρόνια περιθώριο νά
ἀποφασίσουµε, αὐτά τζάµπα πέρασαν καί πουθενά
δέν ἔχουµε ἀκόµη καταλήξει. Βεβαίως θά µοῦ πεῖτε
ἔχουµε τόσα θέµατα ἀνοιχτά καί ἀναπάντητα, ποιό νά
πρωτοδεῖς, µόνο τό µακεδονικό εἶναι; Ποιός, ἄς ποῦµε,
τηλεφώνησε τελευταῖος στόν ἐργατολόγο πρίν πάει µέ
τήν 35χρονη στόν κουµπάρο τοῦ Θέµου, ὁ ὁποῖος εἶχε
πιάσει γκόµενα τήν ἀδερφή τοῦ Κουκοδήµου ὅταν ὁ
τελευταῖος πῆγε στό Μέγκα µέ σκοπό νά καλύψει τόν
σκηνοθέτη τοῦ ρόζ dvd πού φέρεται ἀναµεµειγµένος
κτλ κτλ; Ποιόν µοιάζει τό µωρό τῆς Μενεγάκη; Τί θά
θεωρήσει ἐπιτυχία ἡ Κακοµοίρα στή Γιουροβύζιον;
Ἦταν πέναλτυ αὐτό πού δόθηκε τήν Κυριακή στήν
ΑΕΚ; Τί λέει ἄραγε γιά τή ρωσική στάση στό ζήτηµα
τοῦ Κοσόβου ὁ Κώστας Μαρτάκης;
Μέ ὅλα τοῦτα τά µέτωπα ἀνοικτά, ἦρθε καί ὁ
Νίµιτς καί ξεσηκώθηκαν κάποιοι νά κάνουν, λέει,
συλλαλητήρια. Καλέ τί λέτε, τί συλλαλητήρια; Κάτι
σάν Gay Pride ἀλλά µέ ὁµοφοβικούς/µακεδονοφοβικούς; Καί τί γκλαµουριά θά µπορεῖ νά ἔχει ἕνα τέτοιο
event (ἐδῶ µέχρι καί ἡ ἀπονοµή τῶν Oscar φέτος ἦταν
τόσο πεσµένη), δέν σᾶς καταλαβαίνω. Μά ποῦ ζεῖτε
βρέ ἑλληναράδες µου;;;

