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ΡΑΝΤΑΝΠΛΑΝΙΣΜΟΣ
Τό συνέδριο τοῦ ΠαΣοΚ δέν τό παρακολούθησα, ὅµως τό λίγο πού ἄκουσα ἀπό
τόν Γιῶργο µέ ἀποζηµίωσε. «Δέν µᾶς
περισσεύει κανείς. Αὐτός εἶναι ὁ νέος µας
πατριωτισµός»! Τάδε ἔφη κλείνοντας ὁ
ἀρχηγός, ὅλο σοβαρότητα. Ναί, ὁ νέος του
πατριωτισµός εἶναι ἡ κοµµατική ἀξιοποίηση
ὅλων στό µαντρί: ὁ καλός τσοµπάνης δέν
κάνει διακρίσεις ἀνάµεσα στά πρόβατά του,
κανένα δέν τοῦ περισσεύει, ὅλα τά ἀρµέγει.
Μέ τό ἴδιο σκεπτικό µποροῦµε νά βροῦµε
κι ἄλλους «νέους πατριωτισµούς» γιά τόν
ΓΑΠ: «Ποσόστωση στήν πρωθυπουργία
γιά τούς χαζούς - Αὐτός εἶναι ὁ νέος µας
πατριωτισµός» ἤ «Φιλοκεµαλισµός - Αὐτός
εἶναι ὁ νέος µας πατριωτισµός» ἤ «Ἐµπρός
γιά µία νέα Σοφοκλέους. Αὐτός εἶναι ὁ
νέος µας πατριωτισµός» ἤ «Κάτω οἱ δεξιοί
Ντάλτον - Ζήτω ὁ Ράν Τάν Πλάν. Αὐτός
εἶναι ὁ νέος µας πατριωτισµός»...
Βοηθᾶτε καί σεῖς ρέ πατριῶτες!..

Ζήτω ἡ... Ποµακοαµερικάνικη Φιλία!

Ποῦ νά τό φανταζόµασταν ὅτι τό
καταφύγιό µας σέ σχέση µέ τό
ποµακικό ζήτηµα θά ἦταν τό...
State Department!
(ΣΕΛΙΔΑ 5)

Ἰσλάµ, ἀλλά µ’ ἕναν
τουρκισµό, νά!
Τί εἴδους θρησκευτικά σύµβολα
γνωρίζετε στό Ἰσλάµ; Εἶναι
µήπως µεταξύ αὐτῶν καί ἡ
τούρκικη σηµαία (βλ. καί νέο
τζαµί Κιµµερίων δίπλα); Καί ἄν
ὄχι, τότε τί εἴδους «διάκοσµος»
εἶναι αὐτός πού βλέπουµε νά
συνηθίζεται στά νεόδµητα (ἤ
στά ἀνακαινιζόµενα) τεµένη τῆς
Θράκης; (Βλέπε φωτό σελίδα 7)

(...) Εἶναι ἡ τρελλή ροδιά ποὺ µάχεται τὴ συννεφιά τοῦ κόσµου;
Στὴ µέρα ποὺ ἀπ’ τὴ ζήλια της στολίζεται µ’ ἑφτά λογιῶ φτερά
Ζώνοντας τὸν αἰώνιον ἥλιο µὲ χιλιάδες πρίσµατα
Ἐκτυφλωτικά, πέστε µου εἶναι ἡ τρελλή ροδιά
Ποὺ ἁρπάει µιὰ χαίτη µ’ ἑκατό βιτσιές στὸ τρέξιµό της
Ποτέ θλιµµένη καὶ ποτέ γρινιάρα, πέστε µου εἶναι ἡ τρελλή ροδιά
Ποὺ ξεφωνίζει τὴν καινούργια ἐλπίδα ποὺ ἀνατέλλει;

«ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»

Ἡ κωµικοτραγική ἱστορία τῆς Βελγίδας
Μονίκ ντέ Βάλ - ἤ Μίσα Ντεφονσέκα,
ὅπως παρουσιαζόταν - εἶναι ἐξόχως
διδακτική καί γιαυτό εἴπαµε νά σᾶς τήν
διηγηθοῦµε. Δῶστε βάση:

σέ 18 γλῶσσες µέ προτροπή τῆς
Ἑβραίας ἐκδότριας, Τζέην Ντάνιελ,
πρόσφατα δέ καί ταινία στά γαλλικά
(«Ἐπιβιώνοντας µέ τούς λύκους»). Ἡ
ἀπάτη ἀποκαλύφθηκε πρό ἡµερῶν,
µετά ἀπό τά ἐρωτήµατα πού ἔθεσαν
µέλη τῆς ἑβραϊκῆς διασπορᾶς γιά τό
γενεαλογικό της δένδρο καί τήν ἡλικία
της. Ἀποκαλύφθηκε ὅτι δέν ἦταν
Ἑβραία καί µάλιστα ὅτι ὁ πατέρας της
ἦταν µᾶλλον... συνεργάτης τῶν ναζί.
Νά ἡ ἀπάτη, ἔκλεισε τό ζήτηµα.

Πρίν λίγα χρόνια ἡ Μίσα (φωτό), µᾶλλον
ἐµπνευσµένη ἀπό τήν διαδεδοµένη
παραφιλολογία τῆς κακιᾶς ὥρας περί
«Ὁλοκαυτώµατος»,
κυκλοφόρησε
µία ἱστορία «αὐτοβιογραφική» ὡς
Ἑβραία πού σώθηκε ἀπό τούς ναζί
δραπετεύοντας ἀπό τό Ἄουσβιτς καί
ἐπιβίωσε µέ µιά ἀγέλη λύκων πού
τήν «υἱοθέτησε». Πρίν λίγα χρόνια τό
παραµύθι της ἔγινε ἐκδοτική ἐπιτυχία

Μιά ἀνάγνωση τοῦ θέµατος εἶναι
αὐτή. Ἄν θέλετε µιάν ἄλλη, ἔχουµε
καί τήν ἑξῆς: Καθώς ἡ βλακώδης
ἱστορία της ἔριχνε νερό στόν µῦλο τῆς
ὁλοκαυτωµατικῆς προπαγάνδας (καί
φράγκα στίς τσέπες τῶν ἐπιτηδείων),
περπάτησε µιά χαρά. Ὅταν ὅµως ἡ
συγγραφέας διεκδίκησε τά δικαιώµατά
της ἀπό τόν ἐκδοτικό οἶκο τῆς Ντάνιελ
(καί τό δικαστήριο τῆς Βοστώνης τῆς

Ἕνα (ἀκόµα)
ψεµµατάκι...

ἐπιδίκασε 22,5 ἑκ. $ ἀποζηµίωση),
ἀποφασίστηκε ἡ ἀποκαθήλωσή της.
Στό κάτω - κάτω παραήταν ἠλίθια ἡ
ἱστορία, ἔχουν ἤδη ξεσκεπαστεῖ καί πιό
ἀληθοφανεῖς ἀπάτες. Φτάνει, λοιπόν.
Κονοµήσαµε ἀρκετά, τούς παραµυθιάσαµε ἄλλο τόσο, ἔ, ἄς ἐκθέσουµε τώρα
τήν ψευτόγρια πού ἔχει καί ἀπαιτήσεις.
Ἄσε πού δέν εἶναι καί δική µας... Μήπως
ποιός θά ψάξει ἀνάλογες περιπτώσεις
τοῦ παρελθόντος καί τί συµπεράσµατα
θά βγάλει; (Καί ἄντε κι ἔβγαλε. Ποῦ
θά τά πεῖ, ἀφοῦ κάθε σχετικός λόγος
ἀπαγορεύεται;) Χά!
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Οι Πόντιοι Πιλάτοι και το… πιλάτες!
Ο αλληλοσπαραγµός των
«λειτουργών»
του
τύπου
στην
απόπειρά τους να επιβληθούν στους
ανταγωνιστές τους και να ασκήσουν
πίεση στην εξουσία µε στόχο το
προσωπικό τους όφελος προκαλεί την
αποστροφή των πολιτών απέναντί
τους. Οι σχέσεις διαπλοκής τύπουπολιτικής µεταβιβάζουν την απέχθεια
στον χώρο των πολιτικών προσώπων
και απέναντί τους. Την αρνητικά
φορτισµένη άποψη «όλοι ίδιοι είναι»
φαίνεται ότι την ασπάζονται πια όλο
και περισσότεροι, σε µία γενικευτική
απαξίωση απέναντι σε όσους ασκούν
την εξουσία ή έχουν προοπτικές να
την ασκήσουν, δηλαδή, µε βάση την
µέχρι σήµερα, τουλάχιστον, πολιτική
κατάσταση, απέναντι στις πολιτικές
παρατάξεις της ΝΔ και του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Τον
κίνδυνο
συρρίκνωσης
της
πολιτικής τους επιρροής
οσµίζονται
ήδη
τα
δύο µεγάλα κόµµατα.
Μάλιστα
επιδίδονται
πλέον σ’ έναν αγώνα να
πείσουν ότι η άρνηση που
εισπράττουν δεν είναι
βάσιµη, ότι οι µεταξύ
τους ιδεολογικές διαφορές
είναι σοβαρές, ότι οι
ευαισθησίες τους δεν έχουν
ατονήσει κι ότι µάχονται
ενάντια στο «κατεστηµένο» και την
«κακοδιοίκηση». Είναι χαρακτηριστική
η θέση του Πρωθυπουργού κ. Κ.
Καραµανλή, που διατυπώθηκε κατά
τη δευτερολογία του σε ερώτηση
του Προέδρου του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Α.
Αλαβάνου για θέµατα του Υπουργείου
Πολιτισµού στις 29/2/2008: «Δεν
διεκδικήσαµε και δεν διεκδικούµε
το αλάθητο. Δεν δέχοµαι όµως, και
δεν θα δεχθώ ποτέ, την απόπειρα
ισοπέδωσης των πάντων.» Στο ίδιο
µήκος κύµατος ο Πρόεδρος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γ. Παπανδρέου δήλωσε
σε συνέντευξή του στην εφηµερίδα
«Τα Νέα» στις 23/2/2008: «Στα µάτια
πολλών συµπολιτών µας “είµαστε
όλοι ίδιοι”. Και η προπαγάνδα για αυτό
καλά κρατεί! Σήµερα καλούµαστε
να αναδείξουµε ότι αυτό δεν είναι
αλήθεια. […] Το παραµύθι “όλοι ίδιοι
είναι” έφτασε τα όριά του.»
Φυσικά, ασφαλώς και δεν
είναι όλοι ίδιοι. Σε κάθε πολιτικό χώρο
µπορεί να υπάρχουν καιροσκόποι,
υπάρχουν όµως και άνθρωποι
µε ιδανικά και οράµατα, που
αφιερώνονται στην προσπάθεια να
εξυπηρετήσουν τους συµπολίτες τους.
Το θέµα όµως δεν είναι αν υπάρχουν
και πολιτικοί ευαισθητοποιηµένοι,
έντιµοι, µε αναπτυγµένη ηθική
συνείδηση και αίσθηµα δικαιοσύνης·
όπως είπαµε, υπάρχουν. Το θέµα είναι
πόσοι από αυτούς έχουν το ψυχικό
σθένος να ορθώσουν το ανάστηµά
τους και να διαφοροποιηθούν από
τον βόρβορο, µε ποιον τρόπο θα το
κάνουν και, κατ’ ανάγκη, µε ποιο
τίµηµα. Γιατί διαφορετικό πράγµα
είναι το να µην συµµετέχει κάποιος
σε παράνοµες ενέργειες, διατηρώντας
το ποινικό του µητρώο λευκό και τα
χέρια του «καθαρά», διαφορετικό είναι

να κρατά προσωπικές αποστάσεις
από τις ανοµίες, κάνοντας συνάµα
τα «στραβά µάτια» σε παρατυπίες
που υποπίπτουν στην αντίληψή του
µα προσποιείται ότι δεν τις γνωρίζει,
διαφορετικό είναι να διαφωνεί µε ό,τι
αντίκειται στον νόµο αλλά να µην
εναντιώνεται σε µέλη της παράταξής
του που παρανοµούν, προστατεύοντας
τόσο αυτά όσο και την ίδια την
παράταξη καθώς «νίπτει τας χείρας»
του σαν άλλος Πόντιος Πιλάτος, και
διαφορετικό είναι ν’ αναλαµβάνει
πρωτοβουλίες,
ενεργητικά,
για
να παταχθεί η διαφθορά, να µην
χαρίζεται σε κανέναν και να µην
συµβιβάζεται µε κανένα ολίσθηµα.
Αν λοιπόν απ’ όλες τις
προηγούµενες περιπτώσεις ζητούµενο
δεν είναι µία παθητική, τυπική

συµµόρφωση στη νοµιµότητα αλλά
µία συνεπής, ενεργητική υπηρέτησή
της, αποµένει να ελεγχθεί πόσοι
είναι εκείνοι που ακολουθούν την
δύσβατη αυτή τελευταία οδό· πόσοι
είναι εκείνοι που δεν θα διστάσουν να
κατονοµάσουν τους διεφθαρµένους,
που θα αρνηθούν τη συνύπαρξη
µαζί τους και θ’ απαιτήσουν την
αποβολή τους από την πολιτική ζωή.
Κρίνοντας όµως απ’ τον αριθµό των
πολιτευτών που κατονοµάζουν τους
διεφθαρµένους «συναδέλφους» τους
ή απ’ τον αριθµό των πολιτευτών
που
παραιτούνται
για
λόγους
ευθιξίας και αξιοπρέπειας επειδή δεν
εισακούστηκαν οι εισηγήσεις τους
προς τις παρατάξεις τους για την
αποµάκρυνση των διεφθαρµένων,
η απάντηση στα προηγούµενα
ερωτήµατα είναι «κανείς»: κανείς
δεν παραιτείται για λόγους ευθιξίας,
κανείς δεν απαιτεί την αποποµπή
όσων «διαπλέκονται» και, γενικότερα,
κανείς δεν θίγεται όταν η παράταξή
του καταστρατηγεί τις προεκλογικές
της υποσχέσεις. Το µόνο που ίσως
συµβαίνει, µάλλον για λόγους
εντυπωσιασµού παρά για λόγους
ουσίας, είναι να «επαναστατούν»
ορισµένοι πολιτευτές για διάφορα
ζητήµατα,
µε
χαρακτηριστικό
παράδειγµα τον βουλευτή της Ν.Δ.
κ. Γιάννη Μανώλη ο οποίος δεν χάνει
ευκαιρία για να «προασπίσει» τα δίκαια
των λαϊκών στρωµάτων, να απειλούν
ότι θα «παραιτηθούν» αν εφαρµοστούν
µέτρα «αντιλαϊκά», αλλά φυσικά να
µην το κάνουν! Σε επιβεβαίωση των
παραπάνω, ο κ. Μανώλης, παρά τους
προηγούµενους λεονταρισµούς του,
επιδοκίµασε στις 6/3/2008 τα µέτρα
της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό
µε το πρόσχηµα πως εισακούστηκαν

οι υποδείξεις του. Ακόµη όµως κι αν
δεχόµασταν ότι οι «παραιτήσεις» που
προαναγγέλλονται δεν είναι µέρος
των πολιτικών παιχνιδιών αλλά
φανερώνουν ειλικρινείς ευαισθησίες,
ωστόσο επιβεβαιώνουν την ατολµία
των αντίστοιχων προσώπων να
συγκρουστούν µε τη διαπλοκή και τη
διαφθορά, επιβεβαιώνουν εντέλει τη
στήριξή τους στο σύστηµα απ’ το οποίο
αποχωρούν παραιτούµενοι, εφόσον
δεν επιχειρούν να το ανατρέψουν
παρά το ανέχονται και το συντηρούν
αφήνοντάς του ελεύθερο το πεδίο
δράσης.
Όταν εποµένως κανένας πολιτευτής
δεν ευαισθητοποιείται εµπράκτως
στα θέµατα πάταξης της διαπλοκής
και της διαφθοράς, όταν καµιά
βουλευτική ασυλία δεν αίρεται κι όταν
παρατηρείται σκανδαλώδης σύµπνοια
για την διατήρηση της απαράδεκτης
παραγραφής
των
αδικηµάτων,
πώς υπάρχει η απαίτηση να µην
χαρακτηρίζονται όλοι «ίδιοι»; Όταν
επιµένουν να συντηρούν για τον εαυτό
τους «δικαιώµατα» στον διορισµό
προσωπικού στον δηµόσιο – και όχι
µόνο – τοµέα, παρακάµπτοντας
το Α.Σ.Ε.Π. και ακυρώνοντάς το,
στελεχώνοντας καίριες θέσεις της
διοίκησης µε κριτήρια κοµµατικά
και όχι αξιοκρατικά, πώς διεκδικούν
την ποιοτική διαφοροποίηση; Όταν
επιχειρούν να πείσουν τους πολίτες για
την ανάγκη να θυσιάσουν πολλά από
τα δικαιώµατά τους για οικονοµικούς
λόγους, αλλά δεν δίνουν ποτέ οι
ίδιοι το παράδειγµα εφαρµόζοντας
την οποιαδήποτε περιστολή πρώτα
στον εαυτό τους, πώς δικαιώνονται
να επιχειρηµατολογούν για την
ξεχωριστή τους ευαισθησία; Και µε
ποιον ακριβώς τρόπο µάχονται τελικά
ενάντια στο «κατεστηµένο» και την
«κακοδιοίκηση»;
Οι
προηγούµενες
διαπιστώσεις
φαίνεται να περιγράφουν κυρίως τη
λειτουργία των δύο µεγάλων κοµµάτων
«εξουσίας», δηλαδή της Ν.Δ. και του
ΠΑ.ΣΟ.Κ., όπως είπαµε. Όµως και η
λειτουργία των υπόλοιπων κοµµάτων,
εφόσον διαµορφωθούν γι’ αυτά οι
κατάλληλες συνθήκες «άνθησης», δεν
διαφοροποιείται, και χαρακτηριστική
πάνω σ’ αυτό είναι η περίπτωση του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α., που µετά από την ανάδειξη
του κ. Α. Τσίπρα στην ηγεσία του
εµφανίζεται στις δηµοσκοπήσεις
να συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά
αποδοχής. Η «εκτόξευση» του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. µάλλον δεν αποδίδεται
σε κριτήρια ουσίας και ποιότητας,
αλλά στη νεαρή ηλικία του νέου του
προέδρου και στη φρεσκάδα που
αποπνέει το πρόσωπο αυτού. Βεβαίως
δεν είναι δυνατόν να κριθεί ακόµη
ο κ. Τσίπρας· χρειάζεται υποµονή,
ν’ ακούσουµε τις προτάσεις του και
να τις κατανοήσουµε. Το γεγονός
ωστόσο είναι πως όσοι φέρονται να
στρέφονται προς τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. δεν
κατευθύνονται εκεί επειδή πρόλαβαν
να γνωρίσουν και να κατανοήσουν
τις πολιτικές θέσεις του κ. Τσίπρα,
αλλά επειδή «γοητεύτηκαν» από τη
ζωντάνια του και την «ανανέωση» που
αυτή υπόσχεται. Έχουµε να κάνουµε
συνεπώς µε ένα εγχείρηµα ανόδου
που δεν στηρίζεται στη βαθύτερη
ουσία αλλά στην επιφανειακή
εικόνα, άρα µε ένα εγχείρηµα που

συνιστά «επικοινωνιακό τρικ» και του
οποίου τα θεµέλια είναι εκ προοιµίου
σαθρά. Ό,τι προβάλλεται αυτή τη
στιγµή ως πλεονέκτηµα του ΣΥ.ΡΙΖ.
Α. είναι ταυτόχρονα και το αδύνατο
σηµείο του, για το οποίο σύντοµα θα
γίνει αποδέκτης και της αντίστοιχης
αµφισβήτησης. Και δικαίως, γιατί η
εικόνα που προωθεί πλέον ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
δεν διαφέρει σε τίποτα από την εικόνα
που επιχείρησε να διαµορφώσει για το
κόµµα της η Ν.Δ. όταν ο κ. Καραµανλής
έπαιζε ποδόσφαιρο µπροστά στις
κάµερες, ή από την αντίστοιχη εικόνα
που επιχείρησε να διαµορφώσει για
το δικό του κόµµα το ΠΑ.ΣΟ.Κ. όταν
ο κ. Παπανδρέου έκανε τζόκινγκ
µπροστά στις κάµερες. Το µόνο που
αποµένει είναι να δούµε και τον κ.
Τσίπρα να κάνει… «πιλάτες», που ’ναι
και της µόδας. Ποιος µπορεί όµως να
ελπίζει πραγµατικά σε κάτι καλύτερο,
όταν οι επιχειρούµενες «αλλαγές»
κουβαλούν όλη την παθογένεια του
παλαιοκοµµατικού συστήµατος;
Ποιος λοιπόν είναι εκείνος που
«ισοπεδώνει τα πάντα»; Και πόσο
«παραµύθι» που βρίσκεται στα «όριά
του» είναι η άποψη «όλοι ίδιοι είναι»;
Γιατί, όπως αναλύσαµε, τ’ότι υπάρχουν
οπωσδήποτε
έντιµοι
πολιτευτές,
οι οποίοι ωστόσο δεν τολµούν να
αξιώσουν την περιθωριοποίηση των
ανέντιµων, είναι δώρο άδωρο, που
τελικά δεν συµβάλλει καθόλου στην
εξυγίανση της πολιτικής ζωής και δεν
µαταιώνει τις νοσηρές λειτουργίες
της. Δυστυχώς για το πολιτικό µας
σύστηµα, µε βάση την πραγµατικότητα
που περιγράφτηκε, όπου ακόµη και οι
έντιµοι πολιτευτές δεν τολµούν να
απαιτήσουν την αποµάκρυνση των
διεφθαρµένων παρά «νίπτουν τας
χείρας» τους σαν Πόντιοι Πιλάτοι, και
όπου πολλοί άλλοι προετοιµάζονται
απλώς για… «πιλάτες», η άποψη «όλοι
ίδιοι είναι» σε ό,τι αφορά την ουσία της,
δηλαδή τη λειτουργία των πολιτικών
σχηµατισµών, δεν πρόκειται να
ανατραπεί. Απαιτείται ριζική ρήξη
µε το κατεστηµένο, την οποία όµως
κανείς δεν φέρεται διατεθειµένος να
την πραγµατοποιήσει, παρά µόνο
ίσως στα φτηνά λόγια…

Γιάννης Στρούµπας

Ἀντιφωνητής
Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό
Ἔντυπο Γνώµης
Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρῆ 15,
691 00, Κοµοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 81537
Τηλεοµοιότυπο: 25310 81536
Ἠλ. διεύθυνση: karaiskk@otenet.gr
www.antifonitis.gr
Κωδικός 1380
Ἔκδοση τοῦ σωµατείου
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ
Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο:
Καραΐσκος Κώστας
Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
Ἐκτύπωση: ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝ 5
Ἐτήσια συνδροµή:
Ἰδιωτῶν 25 €
Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, ὀργανισµῶν,
κλπ: 50 €
Ἀριθµοί λογαριασµῶν:

EUROBANK 306-0100211038
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 779/603135-81

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 19-3-2008

Ἀνα-γνώσεις
Μνηµεῖο τοῦ Ἀγνώστου Τσόγλανου
Τό ρεπορτάζ τοῦ Πέτρου Στεφανή στά ΝΕΑ (11-3-08) γιά τό περσινό ἐπεισόδιο
στό Μνηµεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτη, µέ τόν τότε παρόντα εὔζωνα:
«...Πολίτης πια εδώ και επτά µήνες, ο 23χρονος Σταύρος Κίττας δεν ξεχνά το
εφιαλτικό απόγευµα της 8ης Μαρτίου, πριν από έναν χρόνο, κατά τη διάρκεια της
υπηρεσίας του στο Σύνταγµα, ως εύζωνας της Προεδρικής Φρουράς. Οι εικόνες της
τρίωρης κόλασης που έζησε χαράχτηκαν, όπως λέει, εφ΄ όρου ζωής στο µυαλό του
(...) «Ένα τέταρτο αργότερα πέρασε από µπροστά µας, στην Αµαλίας, η πορεία των
φοιτητών, τεράστιο πλήθος. Στη θέα των αστυνοµικών που ήταν σε απόσταση στη
Βουλή, αρκετοί από τους νεαρούς τα έβαλαν αµέσως µαζί τους, γιουχάροντάς τους»,
περιγράφει. Η σπίθα ανάβει τελικά στις 4.30. «Μόλις ο τρίτος εύζωνας παρατηρητής
ήρθε µπροστά µας και έδωσε, χαιρετώντας µας στρατιωτικά, το σύνθηµα να
ξεκινήσουµε τον προβλεπόµενο βηµατισµό του ηµιώρου, εκεί πια µια µικρή µερίδα
διαδηλωτών εξοργίστηκε. Άρχισαν να χειρονοµούν και να µας αποδοκιµάζουν µε
συνθήµατα κατά του στρατού, να µας πετούν πέτρες και ξύλα, να ανεβαίνουν οµαδικά
στον χώρο του µνηµείου! Είδα να έρχονται κατά πάνω µας καµιά δεκαπενταριά άτοµα
µε κράνη και κουκούλες. Ελάχιστα λεπτά αργότερα, όταν σταθήκαµε και πάλι στα
ξύλινα σπιτάκια- τις σκοπιές µας- οι πέτρες εναντίον µας έπεφταν βροχή! “Μπείτε
µέσα, µη χτυπήσετε!”, µας ζήτησε αρχικά ο παρατηρητής. Ώσπου µια πέτρα έσπασε
το τζάµι στη σκοπιά µου. Τότε ήταν που είπα µέσα µου, “χαθήκαµε!”».
Ο αξιωµατικός που έφθασε στο µνηµείο έσπευσε να καλύψει το δίδυµο των ευζώνων
και το οδήγησε έξω, πίσω από τη σκοπιά. “Και πάλι ωστόσο, ανενόχλητοι αυτοί άρχισαν
και από τα πλάγια να µας πετροβολούν, επέµεναν να µας έχουν στόχο!”, αφηγείται
ο κ. Κίττας. Με σοβαρή καθυστέρηση, παρεµβαίνει τελικά η Αστυνοµία. “Τελείως
απαθής την περισσότερη ώρα, έκανε αργά το πρώτο “ντου”. Όχι όµως εναντίον των
10-15 κουκουλοφόρων, αλλά κυνηγώντας στον δρόµο τους υπόλοιπους- τους χιλιάδες
διαδηλωτές! Τα δακρυγόνα δεν είχαν τελειωµό, η ατµόσφαιρα ήταν αποπνικτική”,
θυµάται ο Σταύρος Κίττας που πολύ σύντοµα στεκόταν και πάλι κόκαλο στη θέση
του. Επίσης απτόητοι ωστόσο, οι λιγοστοί νεαροί φτάνουν πια µέχρι τα σκαλιά του
µνηµείου. Ένας από αυτούς βάζει φωτιά στο φυλάκιο του παρατηρητή! “Όταν είδα
και τη φωτιά, έτρεµε το φυλλοκάρδι µου. Όσο προσκολληµένος και να είσαι στον
ρόλο σου, δεν γίνεται διαφορετικά. Αστραπιαία µου πέρασε από το µυαλό ότι θα
έρθει να µας κάψει και εµάς. Φοβήθηκα, γιατί ήµουν ένας- ο στόχος- και από κάτω
οι πολλοί, ευτυχώς διαψεύστηκα! Ραγίζει πάντως η καρδιά σου να βλέπεις Έλληνες,
ανθρώπους της ηλικίας σου, για µια απερισκεψία της στιγµής να µη λογαριάζουν τα
σύµβολα της πατρίδας τους. Είναι σαν να καίνε το ίδιο σου το σπίτι”, τονίζει...»
Λύση µετά ἀπό 140 χρόνια
Στήν «Ἡµερησία» (5/3/08) ἡ εἴδηση γιά κάτι πού στήν µακαρία Ἑλλάδα εἶναι
ἀπολύτως ἀκατανόητο:
«Έπειτα από 140 ολόκληρα χρόνια, ο καθηγητής Ντάρεν Κράουντι από το Imperial
College του Λονδίνου κατάφερε να επιλύσει ένα µαθηµατικό πρόβληµα σε µια
περιοχή των µαθηµατικών γνωστή ως «Σύµµορφη Απεικόνιση». Πρόκειται για
ένα θεωρητικό εργαλείο που χρησιµοποιείται από µαθηµατικούς, µηχανικούς και
επιστήµονες για να µεταφράσουν πληροφορίες από ένα πολύπλοκο σχήµα σε ένα
απλούστερο, προκειµένου να γίνεται ευκολότερα η ανάλυση.
Στο πέρασµα των χρόνων, αυτό το θεωρητικό εργαλείο χρησιµοποιήθηκε σε µεγάλο
αριθµό επιστηµονικών κλάδων, µεταξύ των οποίων στην αεροναυπηγική για τη
µοντελοποίηση των εναέριων ρευµάτων ανάλογα µε το σχήµα των πτερυγίων. Σήµερα
χρησιµοποιείται στη νευροψυχολογία ώστε να απεικονιστεί η περίπλοκη µορφή της
φαιάς ουσίας στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ο τύπος, που είναι γνωστός ως η φόρµουλα
Schwarz-Christoﬀel, είχε αναπτυχθεί από τους δύο µαθηµατικούς στα µέσα του 19ου
αιώνα. Ωστόσο, για τα επόµενα 140 χρόνια υπήρχε µια έλλειψη σε αυτόν τον τύπο,
αφού η εφαρµογή του ήταν πλήρης µόνο για τα σχήµατα που δεν περιείχαν τρύπες
ή σχηµατικές ανωµαλίες. Ο καθηγητής Κράουντι έβαλε προσθήκες στην περίφηµη
φόρµουλα και έτσι πλέον µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πιο περίπλοκα σχήµατα.
Στον τοµέα της βιοµηχανίας, αυτό το εργαλείο χαρτογράφησης στο παρελθόν ήταν
ανεπαρκές. Ετσι, εάν ένα κοµµάτι από µέταλλο ή άλλο υλικό δεν ήταν οµοιόµορφο
σε όλη του την επιφάνεια, δηλαδή αν περιείχε ένα τµήµα µε διαφορετικό υλικό ή
είχε τρύπες, τότε δεν µπορούσε να εφαρµοστεί ο τύπος».
Ἡ νίκη τῆς ἀληθοῦς Πίστεως
Ὁ Πρωτοπρεσβυτέρος π. Γεώργιος Μεταλληνός γιά τήν προχθεσινή γιορτή:
«Στις 11 Μαρτίου 843 – πρώτη Κυριακή της Μ. Τεσσαρακοστής τότε – µία σύνοδος στην
Πόλη «αναστήλωσε», ανάρτησε και πάλι στους στύλους των ναών, τις άγιες εικόνες,
δίνοντας έτσι τέλος στην πολιτικοθρησκευτική αναστάτωση της εικονοµαχίας (726
– 843). Πρωτοστάτησε µία γυναίκα, η αυτοκράτειρα Θεοδώρα, επιβεβαιώνοντας το
γεγονός ότι οι γυναίκες, ως µόνιµος φορέας του πολιτισµού, σώζουν την πίστη! Η
Θεοδώρα είχε οσιακά τέλη στη Μονή των Γαστρίων και ίσως κάποιοι να µη γνωρίζουν
ότι το λείψανό της βρίσκεται ακέραιο και άφθαρτο στην Κέρκυρα. Ονοµάστηκε
«εορτή της Ορθοδοξίας» ως «νίκη της αληθούς Πίστεως», που προσφέρεται στον
άνθρωπο ως δυνατότητα σωτηρίας, δηλαδή θέωσης. Η Ορθοδοξία είναι, σύµφωνα
µε τον αγιοπατερικό χαρακτηρισµό, «εργαστήριον αγιότητος», δηλαδή «εργοστάσιο
παραγωγής Αγίων», ανθρώπων µεταµορφωµένων µέσα στη Θεία Χάρη, για να
µπορούν να ζουν ως συν – άνθρωποι, ικανοί να δηµιουργήσουν σχέσεις ισότητας και
αδελφοσύνης. Όπου δε σώζεται αυτός ο άνθρωπος, ούτε αυθεντική κοινωνία µπορεί
να υπάρξει. Στην Ορθοδοξία – όταν και όπου υπάρχει – σώζεται ένα τρισορθογώνιο
σύστηµα αναφοράς στο Θεό, το συνάνθρωπο και τον εαυτό µας, που συνιστά την
ενότητα και ακεραιότητα του ανθρώπου (=σαότης/σωτηρία). Στην Ορθοδοξία των
Αγίων µας δεν σώζεται κανείς ατοµικά, αλλά «διά του πλησίον». Αυτά γιορτάζουµε
σήµερα…»

ΙΡΑΝ: Κόντρα στίς κυρώσεις
Δύο δεκαετίες τώρα οἱ δυτικές - κυρίως
ἀµερικανικές - πιέσεις πρός τό Ἰράν,
µέ τήν γνωστή ἰσραηλινή προέλευση,
συνεχίζουν νά ἐντείνονται µέ τή µορφή
διαφόρων κυρώσεων, µέ πρόσχηµα τό
πυρηνικό πρόγραµµα τῆς Τεχεράνης.
Πέρα ἀπό τό προφανές ἄδικο τῆς
πολιτικῆς αὐτῆς, ἔχει ἐνδιαφέρον καί
ἡ µηδενική ἀποτελεσµατικότητά της
πού φαίνεται νά ἀπασχολεῖ πλέον καί
τήν κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ. Ἡ ἔκθεση
τοῦ Government Accountability
Oﬃce πρίν µερικές ἑβδοµάδες
ἀποκάλυψε ὅτι ἀπό τό 1987 πού
ξεκίνησε ἡ πολιτική αὐτή µέχρι
σήµερα (καί ἰδίως τά τελευταῖα
χρόνια) µᾶλλον... ἐνισχύθηκε
ἡ ἰρανική οἰκονοµία! Καί µιά
µατιά στό σηµερινό σκηνικό τῆς
περιοχῆς πείθει γιά τό βάσιµο
τῶν ἐκτιµήσεων αὐτῶν.
Στό Κατεχόµενο Ἰράκ, ὅπου
βρέθηκε πρόσφατα ὁ Ἀχµαντινετζάντ, ἡ περσική ἐπιρροή ὅλο
καί βαθαίνει. Ἐπενδύσεις, δάνεια,
ἐµπόριο (µαῦρο καί µή), συµβόλαια
γιά µονάδα παραγωγῆς ἐνέργειας
στή Βαγδάτη καί σύνδεση τῶν
ἠλεκτρικῶν δικτύων τῶν δύο χωρῶν,
κατασκευές στό κουρδικό τµῆµα τῆς
χώρας, συµφωνία γιά σιδηροδροµική
σύνδεση τῆς Βασόρας µέ τό περσικό
λιµάνι τοῦ Χοραµσάρ, σχέδια γιά
τήν κατασκευή ἀεροδροµίου στή
Νατζάφ ὅπου συρρέουν κάθε µήνα
40.000 Ἰρανοί σιίτες γιά προσκύνηµα,
συνθέτουν µία εἰκόνα πρωτόγνωρης
ἰρανικῆς παρουσίας στό Ἰράκ. Μέ τό
ὁµόδοξο Ἀζερµπαϊτζάν οἱ σχέσεις ὅλο
καί βαθαίνουν, µέ 5 νέες συµφωνίες
νά ὑπογράφονται πρόσφατα, µέ
νέους συνοριακούς σταθµούς νά
δηµιουργοῦνται καί προσφορά ἄµεσης
ὁδικῆς σύνδεσης τοῦ Ἀζερµπαϊτζάν
µέ τόν θύλακα τοῦ Ναχτσεβάν. Μέ τά
Ἡνωµένα Ἀραβικά Ἐµιράτα οἱ σχέσεις
πληθαίνουν, παρά τίς ἀµερικανικές
ἀντιρρήσεις καί παρά τή διένεξη γιά
τά τρία στρατηγικά νησάκια στά
στενά τοῦ Ὁρµούζ. Μέ τήν Μαλαισία,
τό Ἀφγανιστάν, τό Μπαχρέιν καί τήν
Ἀρµενία κλείστηκαν συµφωνίες στόν
ἐνεργειακό τοµέα. Στή Συρία τό Ἰράν
ἐπιδιώκει νά ἐπωφεληθεῖ ἀπό τίς
ἰδιωτικοποιήσεις καί, ἐπωφελούµενο
ἀπό τό δυτικό ἐµπάργκο κατά τῆς
χώρας, βρίσκεται τρίτο στίς ἐπενδύσεις
µετά τή Σαουδική Ἀραβία καί τήν
Τουρκία. Μέ τήν Κίνα τό διµερές
ἐµπόριο ἔφτασε στό ζενίθ καί φέτος
ἡ ἀνατέλλουσα δύναµη τῆς Ἀσίας
ἀναµένεται νά εἶναι ὁ µεγαλύτερος
ἑταῖρος τῆς Τεχεράνης. Ἀγοράζει
πετρέλαιο καί προµηθεύει στό Ἰράν
βιοµηχανικά προϊόντα καί ὅπλα,
ἐνῷ συµµετέχει καί στήν κατασκευή
ἀεροδροµίων καί τοῦ µετρό τῆς
Τεχεράνης. Ἀναφορικά µέ τή Ρωσία,
εἶναι γνωστές οἱ ἐπενδύσεις τῆς
Gazprom ἀπό τό 1997 στά τεράστια
κοιτάσµατα φυσικοῦ ἀερίου τῆς
χώρας, πού τώρα ἐπεκτείνονται καί
θά τήν ἀποδεσµεύσουν ἀπό τήν
προµήθεια τοῦ Τουρκµενιστάν. Ἡ
συνεργασία τῶν δύο χωρῶν στίς νέες
ἐνεργειακές µονάδες τοῦ Τατζικιστάν
δείχνουν ποιοί κάνουν τό ἐνεργειακό
παιχνίδι σέ ὅλη τήν Κεντρική Ἁσία. Ἡ
Τουρκία κάνει τεράστιες ἐπενδύσεις

στό Ἰράν, εἰδικά στόν ἐνεργειακό τοµέα,
παρά τόν ἐκνευρισµό τῆς Οὐάσιγκτον.
Μόλις πρό ἑβδοµάδων συµφωνήθηκε
νά περάσει ἀπό τήν Τουρκία ὁ ἀγωγός
Aleppo-Kiles ἰρανικοῦ ἀερίου πρός τή
Συρία, ἐνῶ τό διµερές ἐµπόριο ἔχει
ἐκτιναχθεῖ στά 7 δισ. δολάρια! Ὅσο
γιά τή Βενεζουέλα τοῦ Τσάβες, πέρα
ἀπό τίς 180 ἐµπορικές συµφωνίες
πού ὑπεγράφησαν τήν τελευταία
8ετία, ξεκίνησε µία σειρά κοινῶν µέ

Περίχωρα τῆς Τεχεράνης

τό Ἰράν δράσεων καί ἐπιχειρήσεων:
Τράπεζα,
ἐπενδυτικό
κεφάλαιο,
πρόγραµµα ἐκπαίδευσης τεχνικῶν
πετρελαίων, βιοµηχανική συνεργασία,
πετροχηµικά ἐργοστάσια...
Ἀπό τίς 8 Δεκεµβρίου 2007 τό Ἰράν,
2η σέ ἐξαγωγές χώρα τοῦ ΟΠΕΚ καί
µέ ρεκόρ παραγωγῆς ἐφέτος, ἔπαψε
νά πουλᾶ ὁποιαδήποτε ποσότητα
πετρελαίου σέ δολάρια, κάτι πού
εἶχε δροµολογηθεῖ ἤδη ἀπό τό 2003
µέ πρωτοβουλία τοῦ Μπούς. Αὐτό
τελικά, µέ τήν κατρακύλα τοῦ
δολαρίου, ἀπέβη πρός µεγάλο ὄφελος
τοῦ Ἰράν, µάλιστα τό ἴδιο σκέπτονται
καί σύµµαχοι τῶν ΗΠΑ σάν τό
Κατάρ καί τά Ἡνωµένα Ἀραβικά
Ἐµιράτα. Ὅσο γιά τίς ἐντεινόµενες
κυρώσεις σέ ἐπενδύσεις, τό µόνο
πού πέτυχαν ἦταν ἡ ἀντικατάσταση
τῶν ἀµερικανικῶν καί εὐρωπαϊκῶν
ἑταιρειῶν στό Ἰράν ἀπό τίς ρώσικες
καί τίς κινέζικες. Ἡ Ἑλβετία πού
συµφώνησε νά προµηθεύεται ἰρανικό
ἀέριο γιά 25 χρόνια εἰσέπραξε τήν
ἐπίσηµη δυσαρέσκεια τῶν ΗΠΑ
ἀλλά καί τί νά ἔκανε; Οἱ ἀπώλειες
µόνο τῆς Γερµανίας ἐκτιµῶνται σέ 2
δισ. εὐρώ ἀπό τόν ὑπουργό της τῶν
Οἰκονοµικῶν!
Ὅταν οἱ ἐπικηρυγµένοι «κακοί» τῆς
διεθνοῦς πιάτσας εὐηµεροῦν, µᾶλλον
ὁ µπάτσος δέν φτουράει πιά...

Εὐρωθρίαµβοι κατά...
Μπίν Λάντεν!
Περίεργο τρόπο βρῆκε τό Εὐρωκοινοβούλιο νά γιορτάσει τά 50ά του
γενέθλια. Σέ ἕνα θριαµβευτικό δελτίο
Τύπου ἀνακοίνωσε τήν τελική συµφωνία
(µετά ἀπό δυό χρόνια διαπραγµατεύσεων)
γιά τήν ἔνταση τῶν µέτρων ἀσφαλείας
στίς πτήσεις τῆς πολτικῆς ἀεροπορίας.
Μεταξύ τῶν νέων µέτρων καί ἡ παρουσία
ἔνοπλου συνοδοῦ («µάρσαλ»), ὅπως
- ὅλως τυχαίως - ζητοῦσε ὁ Μπούς!
∆έν ξέρω ποιό ἀκριβῶς πρόβληµα
θαρροῦν ὅτι λύσανε οἱ εὐρωπατέρες ἀλλά
ἐµεῖς πραγµατικά δέν πιστεύαµε στά
µάτια µας. Ἄν δηλαδή οἱ ὑποχωρήσεις
στίς πιέσεις τῶν ΗΠΑνθρώπων πανηγυρίζονται µέ προσχώρηση στήν ἀλκαϊντική
παπαρολογία, τότε κάτι πολύ σάπιο
ὑπάρχει στό βασίλειο τῆς Βρυξελλίας.
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Τό ἄδοξο τέλος τοῦ
σταυροφόρου Σπίτζερ
Ἡ εἴδηση στά ἐγχώρια ΜΜΕ δέν ξέφυγε ἀπό τά
ὅρια τοῦ γαργαλιστικοῦ κουτσοµπολιοῦ: Ἕνας
Ἀµερικανός πολιτικός, γνωστός ὡς πολέµιος τῆς
διαφθορᾶς, πιάστηκε ἐπ’ αὐτοφώρῳ σέ µιά βίζιτα,
µέ ἀποτέλεσµα νά παραιτηθεῖ (12/3/08). Ὅσο γιά
τίς λεπτοµέρειες τῆς ὑπόθεσης - τοὐλάχιστον στήν
τηλεόραση - βρῆκαν νά ἀναµεταδώσουν τό πόσα
ἔπαιρνε ἡ πόρνη, ποιά ἦταν τά προσόντα της, πῶς τήν
ἀποκαλούσαν χαϊδευτικά καί ἄλλα τέτοια καίρια.
Ὡστόσο ἡ περίπτωση τοῦ Κυβερνήτη τῆς πολιτείας
τῆς Νέας Ὑόρκης, Ἔλιοτ Σπίτζερ εἶναι µοναδική
καί ἐξόχως ἐνδιαφέρουσα. Ὁ 48χρονος Σπίτζερ, µέ
ἑβραϊκές ρίζες στήν Αὐστρία (τόν κατηγοροῦσαν
ὡς µή θρησκευόµενο καί ἀποµακρυσµένο ἀπό τήν
ἑβραϊκή κοινότητα, ἐπικαλούµενοι καί τόν γάµο
του µέ µή Ἑβραία), ἦταν µία µεγάλη ἐλπίδα γιά τό
∆ηµοκρατικό Κόµµα µά καί γιά τήν ἀµερικανική
πολιτική ζωή. Ἀκόµη ὡς βοηθός εἰσαγγελέα
εἶχε ἐξουδετερώσει τή δράση τῆς µαφιόζικης
οἰκογένειας Γκαµπίνο. Κι ἀργότερα, τόσο ἀπό τό
πόστο τοῦ γενικοῦ Εἰσαγγελέα, ὅσο καί ἀπό αὐτό
τοῦ Κυβερνήτη τῆς πολιτείας, δέν δίστασε νά τά
βάλει µέ τά θηρία καί κάµποσες φορές τά κατάφερε.
Στράφηκε κατά τῶν µεγαλύτερων τραπεζικῶν
καί χρηµατιστηριακῶν ἑταιρειῶν (Credit Suisse
First Boston, Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P.
Morgan Chase, Lehman Brothers, Merrill Lynch,
Morgan Stanley, Salomon Smith Barney, UBS
Warburg), ἐπιβάλοντας πρόστιµα δισεκατοµµυρίων
δολαρίων - ἔτσι τοῦ κόλλησαν καί τό προσωνύµιο
«σερίφης τῆς Wall Street». Χαρακτηριστικό ὅτι µέ
τήν ἀνακοίνωση τῆς παραίτησής του ἡ Wall Street
ξέσπασε σέ χειροκροτήµατα καί ἐπευφηµίες! Μά
καί ὡς Κυβερνήτης (ἐξελέγη πρίν 15 µῆνες µέ τό
ποσοστό - ρεκόρ τοῦ 69%!) ἔδιωξε τόν οἰκονοµικό
διευθυντή του Ἄλαν Χεβέσι (ἰσραηλινός µέ διπλή
ὑπηκοότητα) γιά διαχείριση τῶν πολιτειακῶν

ΚΟΣΟΒΟ: Ἡ ΝΑΤΟϊκή ἀλητεία
προκαλεῖ σερβικές ἀντιδράσεις

κεφαλαίων πρός ὄφελός του, καί πάσχισε νά θέσει
νέους ἐπιχειρηµατικούς κανόνες ἀνοίγοντας νέα
µέτωπα. Ἀπό τόν ἔλεγχό του δέν ξέφυγαν οὔτε οἱ
ἑβραϊκοί ὀργανισµοί National Council of Young
Israel καί World Jewish Congress, ἐνῶ στράφηκε καί
κατά τοῦ Λάρυ Σίλβερσταϊν, τ. ἰδιοκτήτη τοῦ World
Trade Center καί τοῦ Carlyle Group τῆς οἰκογενείας
Μπούς!
Κάπως ἔτσι λοιπόν φτάσαµε στό «σκάνδαλο τῆς
πορνείας». Ἕνας Ἰσραηλινός προαγωγός, ὁ Μάρκ
Μπρένερ, στάθηκε µοιραῖος γιά τήν καριέρα τοῦ
Σπίτζερ, καθώς ἡ κοπέλα πού τοῦ ἔστειλε, τελικά τόν
ἔκαψε. Θυµίζει κάτι ἀπό Κλίντον καί Λεβίνσκι; Ὄχι
τόσο, ὑπάρχει µιά ἀκόµη πιό παραπλήσια ἱστορία:
Αὐτή πρίν 4 χρόνια τοῦ James McGreevey, τότε
Κυβερνήτη στό Νιού Τζέρσεϋ, πού παραιτήθηκε µετά
ἀπό σεξοσκάνδαλο µέ τόν Ἰσραηλινό ἐπικεφαλῆς
ἐσωτερικῆς Ἀσφαλείας, Golan Cipel. Εἶναι φανερό
ὅτι πίσω ἀπό τή σκηνή τά κουµπιά µέ τήν ἔνδειξη
«σκάνδαλο» τά πατᾶνε ἄνθρωποι ἀπό συγκεκριµένη
συµµορία, µή φειδόµενοι καί αὐτῶν τῶν ὁµοφύλων
τους, ἄν οἱ τελευταῖοι ξεστρατίσουν καί βάζουν κακές
ἰδέες στό πόπολο. Βεβαίως ὑπάρχει καί ἡ ἐκδοχή
τοῦ κατεστηµένου Τύπου, ὅπως τήν ἐκθέσαµε στήν
πρώτη παράγραφο. ∆ιαλέγετε καί παίρνετε...
Κ.Κ.

Ἔνταση πάλι στόν Καύκασο

Τά προχθεσινά ἐπεισόδια στήν Κοσόβσκα Μιτρόβιτσα
ἔφεραν στήν ἐπιφάνεια ὄχι µόνο τήν προκλητική στάση
τῆς Διεθνοῦς Κυνότητας σέ βάρος τῶν Σέρβων ἀλλά
ἐπιβεβαίωσαν καί τούς φόβους γιά µιά κρίση πού µπορεῖ νά
ὁδηγήσει καί σέ γενικευµένη σύρραξη! Τήν 4η ἐπέτειο τῶν
ἀλβανικῶν πογκρόµ κατά τῶν Σέρβων διάλεξε ἡ UNMIK
γιά νά ἐπιτεθεῖ στό δικαστικό µέγαρο τῆς Μιτρόβιτσα, ὅπου
Σέρβοι δικαστές καί δικαστικοί ὑπάλληλοι εἶχαν κατάληψη,
ζητώντας τήν ἐπάνοδό τους στήν ἐργασία τους, ἀπ’ ὅπου
ἐτσιθελικά ἐξωπετάχτηκαν τό 1999. Ἡ UNMIK ἐπετέθη στούς
Σέρβους καταληψίες, τούς συνέλαβε χωρίς νά συναντήσει
ἀντίσταση καί προσπάθησε νά τούς βγάλει µέ τά ὀχήµατά
της. Τότε συγκεντρώθηκαν χιλιάδες Σέρβοι, πού ἐπετέθησαν
στούς στρατιῶτες, µέ ἀποτέλεσµα δεκάδες τραυµατισµούς
ἑκατέρωθεν (2 Σέρβοι µεταφέρθηκαν σέ κρίσιµη κατάσταση
στή Σερβία), τήν φυγάδευση 21 συλληφθέντων καί - µετά ἀπό
παρέµβαση τοῦ Σέρβου ὑπουργοῦ Κοσόβου κ. Σάµαρτζιτς
- τήν ἀπελευθέρωση καί τῶν ὑπολοίπων. Σηµειώνουµε τή
φράση τοῦ Β. Κοστούνιτσα γιά «διαβουλεύσεις µέ τή Ρωσία
γιά κοινή ἀντίδραση» πρός ὑπεράσπιση τῶν Σέρβων τοῦ
Κοσόβου καί βλέπουµε µέ χαρά τό ξύπνηµα τῶν γειτόνων.
Τό πανώ τῆς φωτογραφίας (µπῆκαν κάµποσα στό Βελιγράδι)
γράφει: «Χρόνια πολλά, στρατηγέ» γιά τά 65α γενέθλια τοῦ
(«ἀναζητούµενου») Ρ. Μλάντιτς στίς 12/3!

Αρτσάχ, η γη των
ελεύθερων Αρμένιων
Ν. Λυγερός

Στήν Ἀρµενία κηρύχτηκε κατάσταση ἔκτακτης ἀνάγκης ἀπό
τόν Πρόεδρο Ρ. Κοτσαριάν,
µετά τίς ταραχές (8 νεκροί καί
135 τραυµατίες) πού ἀκολούθησαν τίς ἐκλογές καί τίς συνεχιζόµενες διαµαρτυρίες τῆς
ἀντιπολίτευσης ὑπό τόν Λεβόν
Τέρ Πετροσιάν γιά τό ἐκλογικό
ἀποτέλεσµα. Ὁ πρωθυπουργός
Σέρτζ Σαρκισιάν ἐπικαλεῖται
τήν γενικά θετική ἄποψη τῶν
διεθνῶν παρατηρητῶν γιά τήν
διαδικασία.
Τήν ἴδια στιγµή οἱ σχέσεις µέ τό
Ἀζερµπαϊτζάν βρίσκονται σέ
ἔνταση, καθώς ἕνα µεθοριακό
ἐπεισόδιο
στήν
περιοχή
Μαντρακέρτ µετατράπηκε σέ
πολύωρη µάχη µέ θύµατα πού
ὁ ἀριθµός τους ἀµφισβητεῖται

(τά στοιχεῖα πού δίνουν οἱ
δύο χῶρες εἶναι ἐκ διαµέτρου
άντίθετα, πάντως µᾶλλον
τό προκάλεσαν οἱ Ἀζέροι).
Ὁ Ἀζέρος πρόεδρος Ἰλχάµ
Ἀλίεφ µιλᾶ γιά προετοιµασίες
τῆς χώρας του ὥστε νά
ἀνακαταλάβει τό Ναγκόρνο
Καραµπάχ
(Ἀρτσάχ),
πού
ἀπελευθέρωσαν οἱ Ἀρµένιοι
στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 90
µέ πόλεµο πού κόστισε τή ζωή
35.000 ἀνθρώπων. Ταυτόχρονα
οἱ ΗΠΑ προβαίνουν σέ περικοπή
τῆς στρατιωτικῆς βοήθειας
στήν Ἀρµενία, ἐνισχύοντας
ἔτσι τίς βλέψεις τοῦ Ἀλίεφ καί
προκαλώντας τίς ἀντιδράσεις
τοῦ ἀρµενικοῦ λόµπυ. Δηµοσιεύουµε δίπλα τίς ἐκτιµήσεις τοῦ
Νίκου Λυγεροῦ γιά τό ζήτηµα.

Οι απειλές μαίνονται αλλά δεν συγκινούν κανένα
στη γη των ελεύθερων Αρμένιων αγωνιστών, στο
Αρτσάχ. Σε τούτη τη γη, οι άνθρωποι είναι πιο κοντά
στον ουρανό γιατί τα βουνά τούς ανήκουν όπως κι
οι ίδιοι ανήκουν σ’ αυτά τα βουνά. Δεν αρκεί να
απειλείς για να προκαλείς φόβο, πρέπει να είσαι σε
θέση να κάνεις πράξη τις απειλές σου. Οι Αζέροι
χρησιμοποιούν τις μεθόδους των Τούρκων, αλλά η
αποτελεσματικότητά τους σπάει πάνω στο σκόπελο
της γης του Αρτσάχ. Στην ουσία, αυτή η επίσημη
απειλή αποτελεί απάντηση και όχι πρωτοβουλία.
Οι συνέπειες των εξελίξεων στο Κόσοβο γίνονται
αισθητές και οι Αζέροι ήταν αναγκασμένοι να
εκτοξεύσουν τις απειλές τους, έστω και αν δεν
είναι αξιόπιστοι. Αντιθέτως, εάν τίθεται θέμα
αξιοπιστίας στην περιοχή, αυτή θα τη βρούμε στο
Αρτσάχ. Διότι οι άνθρωποι αντιστάθηκαν στον
εισβολέα, απελευθερώθηκαν από το ζυγό του
και τον απομάκρυναν πέρα από τα σύνορα του
ιστορικού Αρτσάχ. Οι Αζέροι φοβούνται ότι το
Κόσοβο αποτελεί παράδειγμα για το αρμενικό
ζήτημα. Δεν υπολογίζουν ότι οι Αρμένιοι του
Αρτσάχ δεν περίμεναν τις εξελίξεις στο Κόσοβο
για να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Το
Αρτσάχ έχει Σύνταγμα από το Δεκέμβριο του 2006
και Πρόεδρο εκλεγμένο με καθολική ψηφοφορία
από τον Ιούλιο του 2007. Αυτά τα βήματα δεν είναι
μόνο συμβολικά, αποτελούν το προαπαιτούμενο
για τη διεκδίκηση της ύπαρξής του ως ανεξάρτητο
πλήρες κράτος. Δεν πρόκειται, λοιπόν, μόνο για μια
πατριωτική ή ακόμα ουτοπική επιθυμία. Υπάρχουν
άντρες και γυναίκες που εργάζονται με ζήλο και

επαγγελματισμό για την καθιέρωση θεσμών και
νόμων, κι αυτό γίνεται σε διεθνές επίπεδο. Αυτοί
οι άντρες και αυτές οι γυναίκες δεν φοβούνται τις
απειλές των Αζέρων, διότι ξέρουν ότι η ιστορία είναι
με το μέρος τους. Διότι η γεωπολιτική δεν μπορεί να
προσφέρει τίποτα χωρίς το πολιτιστικό υπόβαθρο.
Και οι Αζέροι δεν μπορούν να αναιρέσουν την
ύπαρξη της αρμενικότητας στη γη του Αρτσάχ.
Τίποτα δεν χαρίστηκε στους πολεμιστές του Αρτσάχ.
Απελευθέρωσαν αυτή την αρμενική γη, παρόλο
που ο αγώνας ήταν άνισος. Θυσιάστηκαν χωρίς να
ζητούν ανταλλάγματα. Είναι ακριβώς γι’ αυτόν το
λόγο που και πάλι δεν έχουν τίποτα να χάσουν σε
περίπτωση σύγκρουσης. Αυτοί οι άνθρωποι τα έχουν
δώσει όλα για το αρμενικό ζήτημα και το Αρτσάχ
τούς οφείλει την ύπαρξή του. Και οι άθλιες απειλές
των Αζέρων δεν πρόκειται να τους εκφοβίσουν ή να
τους αλλάξουν νοοτροπία. Μερικοί έχουν πεθάνει,
άλλοι έχουν γεράσει κι άλλοι ακόμα δεν πρόλαβαν
το χρόνο να γεννηθούν. Όμως, σε περίπτωση μιας
νέας σύγκρουσης, θα είναι όλοι παρόντες για να
δείξουν στους Αζέρους και στη διεθνή κοινότητα
ότι δεν είναι διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν το λαό
τους και τα βουνά τους. Επιπλέον, από την τελευταία
σύρραξη, γεννήθηκαν ελεύθεροι οι μικροί Αρμένιοι
αγωνιστές και θα είναι στο πλάι τους, εναντίον
της βαρβαρότητας της λήθης. Το μοναστήρι
Γκαντζασσάρ είναι ακόμα όρθιο σε πείσμα όλων
των επιθέσεων των Αζέρων και της επιδίωξής τους
να εξαλείψουν κάθε ίχνος αρμενικότητας στα εδάφη
του Αρτσάχ. Οι αγωνιστές του Αρτσάχ είναι σαν τα
μοναστήρια. Δεν φοβούνται τη μοναξιά. Ο ένας και
μοναδικός τους στόχος είναι να λάμψει το στίγμα
της αρμενικότητας όπως οι φάροι της μνήμης μέσα
στον ωκεανό της λήθης και της αδιαφορίας. Μόνο
τότε, θα πάψουν να είναι μόνοι σ’ αυτόν τον αγώνα
της μνήμης εναντίον της λήθης. Διότι αυτά τα βουνά
και αυτός ο λαός είναι και δικά μας. Γι’ αυτό, δεν θα
περάσει η βαρβαρότητα.
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Μισέλληνες ἀπό ψυχική ἀναπηρία
Ἀπό τίς ἐλάχιστες φορές πού προσπάθησα νά παρακολουθήσω δελτίο
«εἰδήσεων» σέ ἰδιωτικό κανάλι, ἦταν τό βράδυ τῆς 5-3-08 στόν ΑΝΤ1. Ἔτυχε λοιπόν
ὁ Εὐαγγελάτος νά παρουσιάζει ἕνα προπαγανδιστικό φίλµ τῶν Ψευτοµακεδόνων,
πού ἀφηγεῖτο τήν «ἐθνοκάθαρση τῶν Μακεδόνων τοῦ Αἰγαίου», τούς ὁποίους
«ἐξόντωσε µέ... ναπάλµ ὁ Ἑλληνικός Στρατός» στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα. Ζήτησε
λοιπόν τή γνώµη τοῦ ∆ηµήτρη ∆ανίκα γιά τήν ὑπόθεση. Αὐτό πού ἀκολούθησε ἦταν
µία ἀναπάντεχη ἔκρηξη ὀργῆς τοῦ ∆.∆., λές καί παρουσίασαν τούς γονεῖς καί τά
παιδιά του νά ἐκδίδονται στή Συγγροῦ! Ἕνας ὀχετός κραυγῶν κατά τῆς «ἑλληνικῆς
προπαγάνδας πού ἔχουµε ἐπί χρόνια ὑποστεῖ», τῶν «προκαταλήψεών µας», καί
«ποιόν πολιτισµό ἔχουµε ἐµεῖς νά ἐπιδείξουµε ἀπέναντι στόν βραβευµένο Σκοπιανό
σκηνοθέτη»... Ἕνα παραλήρηµα (ὅπως προσφυῶς τό χαρακτήρισε κι ὁ Εὐαγγελάτος)
γιά τήν τηλεόρασή µας πού ρίχνει λάδι στή φωτιά, καί µᾶς κάνει µπαλλάκι - ἤ κάτι
τέτοιο - «τοῦ κάθε Γεωργιάδη - Ἅδη» (!), γιά τήν ταινία πού «δέν µπορεῖ νά τήν κρίνει
χωρίς νά τήν δεῖ»... Οὔτε λέξη γιά τό προβληθέν ἐπίµαχο σηµεῖο, οὔτε λέξη γιά τά
ἐθνικά µας δίκια στήν ὅλη ὑπόθεση. ἀντιθέτως, µιά ἀσυγκράτητη λύσσα κατά παντός
ἑλληνικοῦ!
Τό παράδειγµα δυστυχῶς δέν εἶναι διόλου µεµονωµένο. Τό χρησιµοποιοῦµε
ὡς ἀφορµή σχολιασµοῦ γιά τόν σηµερινό κάτοικο τῆς Ἑλλάδος, κυρίως Ἀθηναῖο, ὁ
ὁποῖος κυριολεκτικά ΤΗΝ ΜΙΣΕΙ. Μιλᾶµε γιά ἀνθρώπους κατά κανόνα µορφωµένους
(µέ ἤ χωρίς εἰσαγωγικά) καί προοδευτικούς, µέ πνευµατικές ἀνησυχίες καί σύγχρονες
ἀντιλήψεις, πού ὅµως ἔχουν µία ἄκρως προβληµατική σχέση µέ τή συλλογική µας
µνήµη καί ταυτότητα. Ἄλλοτε συγχέοντας τήν Ἑλλάδα µέ τό νεοελληνικό (καί
µετεµφυλιακό) κράτος κι ἄλλοτε διακατεχόµενοι ἀπό τόν κυρίαρχο «κοσµοπολίτικο»
ἰδεοσυρµό, βλέπουν σέ κάθε ἔκφραση τῆς χώρας µας ἕναν ἀντίπαλο. Ζώντας σέ µιά
πόλη-κράτος κτηνώδη, ἀµνήµονα, τριτοκοσµική, ἀπρόσωπη, ἀκοινώνητη, δίχως
αἴσθηµα ρίζας καί δυνατότητα ταύτισης µέ ὅ,τι ὁρίζει τήν ἑλληνικότητα, εἶναι
κυριολεκτικά ἀνάπηροι. Εὑρισκόµενοι σέ προφανή ἀδυναµία νά συνδεθοῦν µέ τό
«ἐµεῖς» τοῦ Μακρυγιάννη, ἀπορρίπτουν (σέ µία φροϋδική ἀντίδραση) ὁτιδήποτε
ἐγχώριο καί, ἀντιθέτως, εἶναι εὐεπίφοροι σέ καθετί πού θά ἔπληττε τόν τόπο. Κάτι
«λογικό», ὅταν «τόπος» γι’ αὐτούς εἶναι τό κράτος πού δίωξε τούς (ἀριστερούς) γονεῖς
τους ἤ ἡ τερατούπολη πού τούς ἔδωσε µιά µίζερη ἐπιβίωση ἤ µιά καθυστερηµένη
ἀποικία τῆς µοντέρνας ∆ύσης ἤ µιά ἰδεοληψία τῶν φανατικῶν ἐθνικιστῶν πού
φλερτάρουν µέ τόν ναζισµό.
Ἄν τώρα σ’ αὐτούς προστεθοῦν καί ὅσοι ἐλαύνονται ἀπό κίνητρα λιγότερο
δυσδιάκριτα, ὅσοι γιά παράδειγµα ἔχουν ταυτίσει τή λειτουργία τοῦ σηµερινοῦ
ἐθνοµηδενιστικοῦ συστήµατος µέ τόν παρασιτισµό -γενικό µά καί προσωπικό- πού
τούς ἐξασφαλίζει τά τοῦ (χλιδάτου) βίου τους καί ἔχουν συνδέσει τήν ἀτοµική τους
βολή µέ τήν προσωρινή κυριαρχία τῶν ἀφεντικῶν, τό τοπίο γίνεται ἀκόµη πιό
γκρίζο. Καί ναί µέν τά τελευταῖα τέσσερα χρόνια ἡ «ἐκσυγχρονιστική» λέπρα δέν µᾶς
κυβερνᾶ ἄµεσα, ὅµως ἐξακολουθεῖ νά διαφεντεύει τόν τόπο - µιά µατιά στά µεγάλα
ΜΜΕ τῆς χώρας ἀρκεῖ γιά νά πείσει περί αὐτοῦ.
Καί τί νά κάνουµε ἐµεῖς πού καλούµαστε νά ζήσουµε µέ ὅλη αὐτήν τήν
συµπλεγµατικότητα κυρίαρχη (καί ἐξαπλούµενη) στό κοινωνικό σῶµα; Πῶς νά
ἀντιπαλέψεις τίς ἐξωτερικές προκλήσεις ὅταν αὐτές βρίσκουν πρόθυµους συµµάχους
στήν ἑλληνική κοινωνία; Ὅταν κάθε λόγος ὑπερασπιστικός τῶν συλλογικῶν µας
δικαίων κινητοποιεῖ παβλώφεια ἀνακλαστικά µανίας (τύπου ∆ανίκα) στό ἀνώτερο
τµῆµα της, αὐτό πού σέ µεγάλο βαθµό διαµορφώνει τή δηµόσια ἀτζέντα καί τήν
στάση τοῦ µέσου πολίτη, πῶς νά µιλήσεις γιά τό αὐτονόητο, τό δίκιο καί τό συµφέρον
τῆς πατρίδας µας; Καί τί µέλλον µποροῦµε νά ἔχουµε ὅταν τό µεγαλύτερο µέρος τῆς
κυρίαρχης (πνευµατικά-οἰκονοµικά-πολιτικά) τάξης τρέφει τέτοια ψυχοπαθητική
ἀπέχθεια γιά τή χώρα;
Κ.Κ.

Αλήθειες Αφτιασίδωτες
«Η Κύπρος δεν είναι ένα νησί Ανατολικά της
Ελλάδας. Είναι ένα μεγάλο νησί νότια της Τουρκίας,
και η ηπειρωτική Τουρκία είναι 10 φορές πιο κοντά
στην Κύπρο από ό,τι η ηπειρωτική Ελλάδα. Επιπλέον,
η Τουρκία είναι μια στρατιωτικά ισχυρή χώρα.με
πληθυσμό περίπου 7πλάσιο της Ελλάδας. Μπορεί
οι έλληνες να αγαπούν τους ελληνοκύπριους, αλλά
δεν θα κατέστρεφαν ποτέ τη χώρα τους πηγαίνοντας
σε πόλεμο με την Τουρκία για χάρη τους. Δεν είναι
θέμα ιστορικής δικαιοσύνης, είναι θέμα στρατηγικής
πραγματικότητας. Η ελληνοκυπριακή πλειοψηφία
δεν θα μπορούσε να τραβήξει τους τούρκους
συμπατριώτες της σε ένωση με την Ελλάδα, ούτε
και θα μπορούσε να τους διώξει, ενώ υπάρχει κι
ένα όριο, ακόμα και στο πόσο άσχημα θα μπορούσε
να τους φερθεί. Η Τουρκία δε θα το ανεχόταν και η
Ελλάδα δεν θα επενέβαινε στρατιωτικά.»
Ορίστε μια παράγραφος, απλοϊκή και
σαφώς προκατειλημμένη, από τους Tehran Times
της 23-2-08. Αποτυπώνει όμως με παιδιάστικη,
σκληρή και ωμή αφέλεια το τι παίζεται όχι μόνο
στο Κυπριακό αλλά συνολικά στο πρόβλημα

Ζήτω ἡ... Ποµακοαµερικάνικη Φιλία!
Πρό ἐλαχίστων ἡµερῶν λοιπόν
(11-3-08) δηµοσιεύθηκε ἡ νέα
ἔκθεση τοῦ ἀµερικανικοῦ
ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, γιά τά
ἀνθρώπινα δικαιώµατα στήν
Ἑλλάδα. Ἐκεῖ, µεταξύ ἄλλων, στά
περί µειονοτήτων, διαβάζουµε: «A
number of citizens identiﬁed themselves
as Turks, Pomaks (Slavic speaking
Muslims)...», δηλαδή: «Ἕνας ἀριθµός
πολιτῶν πού αὐτοπροσδιορίζονται
ὡς Τοῦρκοι, Ποµάκοι (σλαβόφωνοι
µουσουλµάνοι)...» Καταγράφηκαν
ἑποµένως οἱ Ποµάκοι ὡς ξεχωριστή
πληθυσµιακή συνιστώσα, παράλληλα
µέ τούς Τούρκους, σέ πεῖσµα τῶν
ἀσχέτων, τῶν κεµαλιστῶν καί τῶν
προσκυνηµένων!
Καί παρακάτω: «Some members of the
Pomak community claimed they were
pressured by members of the Turkish
speaking community to deny the existence
of a Pomak identity as separate from a
Turkish identity.» Δηλαδή: «Μερικά
µέλη τῆς Ποµάκικης κοινότητας
ἰσχυρίστηκαν ὅτι καταπιέζονται ἀπό
µέλη τῆς τουρκόφωνης κοινότητας νά
ἀρνηθοῦν τήν ὕπαρξη τῆς Ποµάκικης
ταυτότητας ὡς ξεχωριστῆς ἀπό τήν
Τουρκική»!
Ἐπιτέλους, οἱ ἀπόψεις τῶν καταπιεζόµενων Ποµάκων βρίσκουν κάπου
φιλοξενία. Ὄχι βέβαια µέσα στό
ἄχρηστο, ἐλεεινό, ὑποταγµένο ἑλλαδικό κράτος ἀλλά σέ ἐπίσηµο κείµενο
τῆς µοναδικῆς ὑπερδύναµης. Ὅσο κι
ἄν εἶναι ἀποστασιοποιηµένο τό ὕφος

τῆς ἔκθεσης, ἡ καταγραφή καί µόνη
τῆς ἀλήθειας εἶναι τεράστια ὑπόθεση
καί µεγάλη πρόοδος γιά τό θέµα.
Ὅλοι ἐµεῖς πού ἐδῶ καί 13 περίπου
χρόνια πασχίζουµε γιά τήν ἀνάδειξη
τοῦ θέµατος, δέν µποροῦµε παρά
νά νιώθουµε ἱκανοποίηση. Ὅσο γιά
τούς ξεφτιλισµένους πλειονοτικούς
τοπικούς ἄρχοντες πού συνεχίζουν
τήν ρατσιστική τους στάση ἀποσιωπώντας τήν ὕπαρξη τῶν Ποµάκων
γιά χάρη τῆς Τουρκίας καί καλύπτοντας τούς τραµπουκισµούς ἐναντίον
τους (βλ. εἰκονιζόµενο δηµοσίευµα),
ἡ ντροπή εἶναι ὅλη δική τους.
Νοµάρχες, δήµαρχοι καί βουλευτές
πού δέν τολµοῦν οὔτε νά προφέρουν
τή λέξη «Ποµάκος», ἀφοῦ στή θέση
τῶν γεννητικῶν τους ἀδένων ἔχουν
βάλει µιά κάλπη κι ἕνα κοµπόδεµα,
µποροῦν πλέον νά πᾶνε νά πνιγοῦν,
σύντοµα δέν θά ‘χει ἀνάγκη τήν ἀναγνώρισή τους τό ποµάκικο κίνηµα.

ΝΑΡΚΕΜΠΟΡΟΙ...

Τό Κατεχόµενο Ἀφγανιστάν παρήγαγε πέρυσι 8.200
τόννους ὀπίου, ἀρκετούς γιά νά παραχθεῖ τό 93% τῆς παγκόσµιας ἡρωίνης.
Ποιός τό διακινεῖ; Ἄν πιστέψουµε Ρώσους καί ἄλλους εἰδικούς (µά καί µέ βάση τή
γνώση µας ἀπό τό Βιετνάµ ἤ τήν Λατινική Ἀµερική), ὁ Ἀµερικάνικος Στρατός καί
ἡ CIA! Μπορεῖ σέ µία δουλειά 10 δισ. $ νά µήν ἐµπλέκεται ὁ κυρίαρχος τοῦ τόπου;
Πάντως γιά τούς 2 ἀδερφούς τοῦ προέδρου Καρζάι ἀκούγεται ὅτι πρωτοστατοῦν.
Ὁ δρόµος τοῦ ὀπίου λέγεται πώς περνάει ἀπό τίς ἀεροπορικές βάσεις τῶν
ΗΠΑ στό Ἰντσιρλίκ (Τουρκία) καί στό Γκάντζι (Κιργισία). Καί γιά νά φτάσει ὁ
Γ. Βαρβιτσιώτης νά µιλήσει ἔτσι ἀνοιχτά στήν Εὐρωβουλή γιά τίς εὐθῦνες τῶν
ΗΠΑ στό ἀφγανικό ναρκεµπόριο, κάτι παραπάνω ἀπό φῆµες ὑπάρχει...

υπόστασης της χώρας μας, κυρίως λόγω κοινωνικής
και δημογραφικής παρακμής. Με πλείστα όσα
άλλα μείζονα προβλήματα εμφανίζονται είτε
ως συμπτώματα είτε ως αιτίες της διεθνούς μας
ανυπαρξίας και της εσωτερικής μας κακοδαιμονίας.
Ορίστε τι σημαίνει πολιτικός υπολογισμός,
στάθμιση, θεμέλιο προθέσεων και επιλογής
στίγματος. Οι καιροί πολύ κρίσιμοι. Οι ηγεσίες
μας πολύ «λίγες». Εμείς οι ίδιοι φωνασκούντες
για τις «αδικίες της ζωής» πολύ ξεπερασμένοι
και ανίκανοι, και ατομικά και συλλογικά. Ελπίδα;
Εκτός του να αναβάλλουμε το μοιραίο ή να το
ευχαριστηθούμε, καμμία. Και δεν αναφερόμαστε
μόνο στον κίνδυνο να μας «κυριεύσουν» και να μας
«υποδουλώσουν» οι γείτονες. Λύση; Μα όλα από
μας τα περιμένετε; Αν την ξέραμε, έντυπο γνώμης
της επαρχίας θα ήμασταν; Αλλά και να την ξέραμε
και να τολμούσαμε να την προτείνουμε, σε πέντε
έξι παραλλαγές της έστω, μήπως θα μας άκουγε
κανείς; Η μάγκικη, εξυπνακίστικη ερώτηση που
μας απευθύνετε «καμμιά λύση ρε παιδιά;» μάλλον
ρητορική είναι. Για να μην πούμε ότι αποτελεί και
βολική υπεκφυγή.
Χ.Α.

Δροσερό Ξάνθης: Οι αυθαιρεσίες
των πρακτόρων του σκοταδισμού

Στο παράνομο αυτό κτίριο κάποιοι, χωρίς καμμία άδεια, μαζεύουν καθημερινά
τα παιδιά του Δροσερού τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και δεν
τα αφήνουν να μελετήσουν τα μαθήματά τους. Τους μιλάνε για τον Αστραΐλ
και τον Εσνεπίρ οι οποίοι θα τους κλέψουν την ψυχή τους και τα αποτρέπουν
από την σχολική εκπαίδευση. Στα παιδιά έχει δημιουργηθεί πρόβλημα
καθώς, πολλά από αυτά παραπονούνται για φωνές που ακούνε το βράδυ
ότι «κάποιος θα τους κλέψει την ψυχή»! Φαίνεται ότι στόχος των ημιμαθών
που βρίσκονται στον χώρο αυτό και τρομοκρατούν τα παιδιά, είναι να τον
μετατρέψουν σε τέμενος και κορανικό σχολείο, όπως τα εκατοντάδες άλλα
που λειτουργούν στην Θράκη χωρίς καμμία άδεια. Καλά θα κάνουν πάντως
να προσέχουν τον διάβολο, ακόμα και στο ξέφραγο αμπέλι που λέγεται
Ελλάδα μπορεί κάποια στιγμή να τους πάρει τον πατέρα...
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ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ κι
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Καθώς ὁ ∆ῆµος Κοµοτηνῆς ἀναµορφώνει
τόν κανονισµό καθαριότητας, ἔθεσε σέ
δηµόσια διαβούλευση τίς ἀλλαγές πού
πρέπει νά γίνουν, καλώντας τούς πολίτες
νά συµβάλουν. Τό ἐλάχιστο ἐνδιαφέρον
πού ἐπιδείχθηκε ἀπό τούς δηµότες
δείχνει δυστυχῶς καί τίς ἀντιλήψεις µας
γιά τό θέµα τῆς καθαριότητας (ἐξάλλου
τό χάλι ὅλων τῶν δηµόσιων χώρων τίς
προδίδουν). Τό ζήτηµα λοιπόν δέν εἶναι
µόνο µιά γενναία αὔξηση τῶν προστίµων
- καί ἡ εἴσπραξή τους - ἤ ἡ ἐξασφάλιση
τῶν (ἀπαραίτητων, βεβαίως) χώρων
καί διαδικασιῶν ἀλλά πρωτίστως µιά
συνολική µεταβολή στή συνείδηση ὅλων
µας. Οἱ ἀπεργίες µέ τά προβλήµατα
πού γέννησαν ἐπικαιροποιοῦν τό θέµα:
Προτείνουµε λοιπόν τήν καθιέρωση µιᾶς
ἐκστρατείας πού θά ἑτοιµαστεῖ σωστά, γιά
µία Ἡµέρα Ἐθελοντικῆς Καθαριότητας
ἡ ὁποία θά συµπεριλαµβάνει τούς
πάντες, κυρίως ὅµως τά σχολεῖα, ὅπου

Της Επιστήµης το κάγκελο
Είναι να απορεί κανείς µε τα όσα
συµβαίνουν - και καταγγέλλονται
- στην Ιατρική Σχολή του Δ.Π.Θ.
Δυστυχώς όµως δεν είναι το µοναδικό
παρατράγουδο
στο
ακριτικό
πανεπιστήµιο. Αν υπάρχουν εκεί
καθηγητές µε αµφίβολης ποιότητας
διδακτορικές διατριβές και µε εργασίες
διπλο- και τριπλο-υποβληθείσες σε
ξένα περιοδικά, σε άλλα τµήµατα
του Δ.Π.Θ. υπάρχουν υποψήφιοι
που εκλέγονται µε εργασίες που
έχουν 5 και 6 συν-συγγραφείς και
που τις χρησιµοποιούν εναλλάξ για
να γίνονται λέκτορες, επίκουροι
καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές
ακόµη
και
καθηγητές
πρώτης
βαθµίδας. Φυσικά το ζήτηµα αυτό
έχει θιγεί από ξένα σοβαρά περιοδικά
σε άσχετο χρόνο και έχουν υπάρξει
άρθρα για την περιβόητη «νόθα
συν-συγγραφή». Τέτοια κρούσµατα
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διαµορφώνονται οἱ αὐριανοί πολίτες τῆς
χώρας. Βρισκόµαστε στό µή παρέκει καί
κάτι πρέπει νά γίνει ἐπειγόντως!
Ἕνα ἄλλο µέγα ζήτηµα πού ἀκόµη
ἐκκρεµεῖ εἶναι ἡ ἀνακύκλωση,* ἡ ὁποία
παραµένει στό µηδέν. Ἡ συµφωνία
πού κλείστηκε (γράφαµε σχετικά πρό
µηνός) µεταξύ ∆ΙΑΜΑΘ καί ΕΕΑΑ εἶναι
ἐξαιρετικά ἑτεροβαρής καί σύντοµα αὐτό
θά τό βροῦµε µπροστά µας. Μέ δεδοµένα
τά διαδοχικά σχέδια τῶν κρατούντων πού
ἀποδείχθηκαν ὅλα ἀπό ἐπιπολαιότητες
µέχρι ἁρπαχτές, µά καί τίς ἀπανωτές
καταδίκες τῆς χώρας µας στήν Εὐρωπαϊκή
Ἕνωση γιά τό ζήτηµα τῶν σκουπιδιῶν,
ἐλπίζουµε νά µήν ξαναβρεθοῦµε σύντοµα
στό σηµεῖο µηδέν...
* Κάποια στιγµή ἴσως ἀποκαλυφθεῖ τό πῶς
κάποιοι - νοµάρχες, δήµαρχοι, περιφερειάρχες ὁδήγησαν στήν καταστροφή µιά πρωτοποριακή
τοπική
ἐπιχείρηση
ἀνακύκλωσης
πού
λειτουργοῦσε τρία χρόνια καί πῶς «δέν
βρέθηκε» µία δηµόσια ἤ δηµοτική ἔκταση γιά
νά στεγαστεῖ µιά τέτοια ἐπιχείρηση (περίπτωση
Τσοµπανικολίδη)...

εµφανίζονται συχνά - πυκνά σε
πολλές χώρες, όµως στο Δ.Π.Θ. τείνει
να αποκτήσει τη µορφή επιδηµίας …
Τι µπορεί να γίνει; Όσο τα εκλεκτορικά
σώµατα ελέγχονται από ποικίλες
συντεχνίες (κοµµατικές, µασονικές
κ.λ.π.) το φαινόµενο αυτό θα συνεχίσει
να υπάρχει. Η λύση βρίσκεται στον
καθένα από τους πανεπιστηµιακούς
δασκάλους, να αποκτήσουν επιτέλους
– όσο δύσκολο και αν είναι γι’ αυτούς!
– µια στοιχειώδη εντιµότητα πριν απ’
όλα απέναντι στον ίδιο τον εαυτό
τους. Για τα δεδοµένα – τουλάχιστον
κάποιων τµηµάτων του Δ.Π.Θ. και
κάποιων πανεπιστηµιακών (µε ή
χωρίς εισαγωγικά) – κάτι µάλλον
ανέφικτο. Έτσι θα συνεχίσουµε να
έχουµε αναπληρωτές καθηγητές
και καθηγητές πρώτης βαθµίδας µε
ανύπαρκτη αυτοδυναµία (κάτι βέβαια
που απαιτεί η ίδια η νοµοθεσία της
ελληνικής πολιτείας) …
Θρακοµακεδόνας

Σχόλια

πτερόεντα

Ἦρθε λοιπόν (πάλι) ὁ ὑπουργός Ὑγείας Δ. Ἀβραµόπουλος στήν Ἀλεξανδρούπολη καί ἔδρεψε τίς δάφνες τῆς πολιτικῆς του. Μία ἀπό τά
ἴδια, τό ἀπόλυτο τίποτε, ὅπως ἄλλωστε ἀπό χρόνια ἔχει καταφέρει νά
τό ἐκπροσωπεῖ. Κωµικά µπαλώµατα, ἀσπιρίνες γιά τόν καρκίνο πού
ταλανίζει τή δηµόσια ὑγεία (καί) στή Θράκη. Χωρίς λεφτά, σχέδιο καί τόλµη, τί
µπορεῖ ἄλλωστε νά πράξει µιά Κυβέρνηση; Μᾶλλον σωστά λοιπόν τό σκέφτηκε
κι ὁ ὑπουργός καί δέν κάλεσε κανέναν στήν λιγόωρη περιοδεία του, τί νά τίς
κάνει τίς παράτες; Γιά νά παρουσιάσει ἕνα µηχάνηµα λιθοτριψίας πού κι αὐτό
προέκυψε χάρη σέ εὐρωπαϊκά χρήµατα; Ἤ γιά τή νέα φουρνιά τῶν «ΘΑ»;
Σωστές ἑποµένως καί οἱ σχετικές ἐπισηµάνσεις τοῦ βουλευτῆ Ἕβρου Γιώργου
Ντόλιου, ἄν µάλιστα συνδυαστοῦν καί µέ τίς γνωστές τεράστιες εὐθῦνες τοῦ
δικοῦ του πολιτικοῦ χώρου γιά τά σηµερινά µας χάλια, τότε δίνουν µέ ἐνάργεια
τό τοπίο στήν Ὑγεία: Μεταξύ ἀνεπιστηµιακῆς ἀβελτηρίας, δηµόσιας ἐρήµωσης
καί ἰδιωτικῆς ἀποµύζησης. Ὁ 21ος αἰώνας εἶναι ἐδῶ!
Σὲ πρόβληµα µεγάλο ἄν ὄχι καί σέ σκάνδαλο διαστάσεων ἐνδέχεται νά
ἐξελιχθεῖ ἡ ὑπόθεση τοῦ ξενώνα νεοπροσφύγων τῆς «Ἀλληλεγγύης»
στήν Κοµοτηνή. Μιλᾶµε γιά 75 διαµερίσµατα τοῦ ΕΙΥΑΠΟΕ, πού τήν
εὐθύνη τους εἶχε ὁ Δῆµος Κοµοτηνῆς µὲ παραχώρηση ἀπὸ τὴν Περιφέρεια
ΑΜ-Θ, µετὰ ὅµως τὶς ἐκλογὲς τοῦ 2004 ξαφνικὰ ἀνακλήθηκε ἡ σχετικὴ
ἀπόφαση παραχώρησης. Στὴ συνέχεια, γιὰ τὴ διαχείριση τῶν ἐγκαταστάσεων
αὐτῶν, ὑπογράφηκε µνηµόνιο συνεργασίας µεταξὺ Περιφέρειας ΑΜ-Θ καὶ
τῆς Μ.Κ.Ο. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας, καθὼς καὶ ἡ σύσταση (;;;) ἐπιτροπῆς
ἡ ὁποία θὰ ἐργαζόταν γιὰ τὴν ἐξεύρεση πόρων γιὰ τὴ λειτουργία τοῦ ξενώνα.
Λέγεται ὅτι τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν γιὰ τὸν ἐξωραϊσµὸ καὶ τὴ συντήρηση τοῦ
ξενώνα ἔδωσε 1,15 ἑκ. εὐρώ! Στὶς 21-12-06 ὑπογράφηκε µεταξὺ τῆς Περιφέρειας
καὶ τῆς «Ἀλληλεγγύης» 25ετές χρησιδάνειο γιὰ τὴ στεγαστικὴ ἀποκατάσταση
ὁµογενῶν (Ξενώνας «ΑΓΑΠΗ») καί τά ἐγκαίνια ἔκανε πανηγυρικά ὁ τότε
Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Ἡ σύµβαση προέβλεπε ὅτι οἱ δαπάνες φύλαξης,
φόροι, τέλη κτλ θὰ βάρυναν τὴν «Ἀλληλεγγύη», κάτι πού ἴσχυσε µέχρι τὶς ἀρχὲς
τοῦ 2008. Ἀπό τότε ἡ «Ἀλληλεγγύη», µᾶλλον λόγῳ οἰκονοµικῆς στενότητας,
ἄρχισε νὰ ἀπαιτεῖ πληρωµές (ρεῦµα, νερό, θέρµανση) ἀπὸ τοὺς ἐνοίκους καί
ὅλα δείχνουν νά εἶναι στόν ἀέρα. Μήπως ἡ ὁριστική ἐπάνοδος στόν Δῆµο θά
ἦταν λύση; Καί ποιά θά εἶναι ἡ µετά Χριστόδουλο µοῖρα τῆς «Ἀλληλεγγύης»;
Διαβάσαµε τή δηµόσια ἀλληλογραφία Χατζηευαγγέλου - Παυλακάκη,
δηλ. τοῦ δηµάρχου Τοπείρου Ξάνθης καί τοῦ ἀντιπάλου του (πρ.
βουλευτῆ) καί... θαµάξαµε. Μά τί ἐπίπεδο, τί ἐπιχειρηµατολογία, τί
ἦθος ἀπέπνεαν οἱ δηµαρχιακές ἀπαντήσεις! Νοµίζω πώς µπορεῖ νά
ἀξιοποιηθεῖ ὡς παράδειγµα τοῦ τί ἀθλιότητα µπορεῖ νά ἐµπεριέχει ὁ ὅρος
«ἐπαρχιώτης δήµαρχος». Κι ἐπειδή αὐτό τό χάλι ἐντοπίζεται σέ πολλά µέρη
τῆς χώρας, κάτι πρέπει νά γίνει µέ τό φαινόµενο. Δέν µπορεῖ κάθε µηδενικό
πού ἀναρριχᾶται σ’ ἕναν θῶκο (συχνά καί µέ βρώµικα µέσα) νά παριστάνει τόν
τοπικό Ναπολέοντα. Ἐξέλιπε ἐντελῶς ἐκείνη ἡ ἔννοια τοῦ «ἐλέγχου»;

Ὁ Σώστης πού δέν ἔγινε Παπίκιο
Γιά µία ἀκόµη φορά τό Δηµοτικό
Συµβούλιο Σώστη ἀπέρριψε τήν
ἐξαιρετική πρόταση δηµότη του
(Κων/νου Δώδου) γιά µετονοµασία
τοῦ Δήµου Σώστη σέ Δῆµο Παπικίου.
Στήν συνεδρίαση τῆς 25/02/08
ἐπικράτησε καί πάλι ἡ προκατάληψη
(ἄν ὄχι καί χειρότερα κίνητρα)
µέ ἀποτέλεσµα τήν συντριπτική
καταψήφιση τῆς προτεινόµενης
µετονοµασίας, χωρίς κἄν νά δοθεῖ
µία στοιχειώδης αἰτιολόγηση. Εἶναι
µάλιστα χαρακτηριστικό ὅτι στήν
Κινστέρνα µοναστηριοῦ στό Παπίκιο
ἴδια συνεδρίαση καταψηφίστηκε
καί ἡ πρόταση νά γνωµοδοτήσουν
φορεῖς τῆς Κοµοτηνῆς καί τῆς Ροδόπης
Τώρα ὁ κ. Δῶδος προσφεύγει στόν γ.γ.
πού θά µποροῦσαν νά τεκµηριώσουν τήν
τῆς Περιφέρειας κ. Δ. Σταµάτη, ζητώντας
ἀξία τῆς ἱστορικῆς ὀνοµασίας Παπίκιο.
µέ ἐπιστολή του (7/3/08) τήν ἀκύρωση
Μιά ὀνοµασία πού θά ἀναδείκνυε τήν
τῆς παρανόµως ἀναιτιολόγητης ἀπόἱστορική µνήµη καί βυζαντινή ταυτότητα
φασης τοῦ δηµοτικοῦ συµβουλίου
τῆς περιοχῆς, ὅπου εἶχε δηµιουργηθεῖ ἡ
(25/2008) καί ἐξαντλώντας τά µέσα πού
µοναστική πολιτεία πρίν 1000 χρόνια.
διαθέτει. Ἐµεῖς βεβαίως θά ἀναµένουµε
Γιά λόγους µᾶλλον εὐνόητους ὅλοι οἱ
τήν ἀπάντηση τῆς Περιφέρειας ἀλλά
µειονοτικοί σύµβουλοι ἀπέρριψαν τήν
γιά νά ποῦµε τήν πάσα ἀλήθεια ΔΕΝ
πρόταση ἀσυζητητί καί µειοψήφισαν
πιστεύουµε στά εἴδωλα...
µόνον οἱ Χριστιανοί.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλῶν & Πλάτωνος 11,
Ξάνθη τηλ. - τ/ο 25410 27544, info@spanidis.gr
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Ἰσλάµ ἀλλά µ’ ἕναν τουρκισµό, νά!

Πρόξενος ἀλυτρωτικοῦ µίσους

Δέν εἶναι λοιπόν µόνο πού ἡ ἑλληνική Θράκη γεµίζει νέα ἐπιβλητικά τζαµιά, καινοφανοῦς
γιά τόν τόπο ἀρχιτεκτονικῆς καί ἄσχετης µέ τά µέτρα τοῦ τόπου (βλέπεις π.χ. τακτικά σέ ἕνα
ταπεινό χωριουδάκι µέ χαµόσπιτα ἕνα µπετονένιο τέµενος κτηνωδῶν διαστάσεων). Εἶναι
πού οἱ δηµιουργοί τους δέν βαστιοῦνται, δέν ἀντέχουν στόν πειρασµό νά ἐνσωµατώσουν
τά ἐθνικά σύµβολα τῆς Τουρκίας στούς λατρευτικούς χώρους. Φυσικά αὐτό συµβαίνει - ἐξ
ὅσων γνωρίζουµε - ἀποκλειστικά στά τζαµιά πού ἐλέγχουν οἱ ἰµάµηδες οἱ προσκείµενοι
στούς ψευτοµουφτῆδες. Καί δέν εἶναι βεβαίως τυχαία ἡ ἐπιλογή τοῦ... ντεκορατέρ: Ἀπό τή µιά
τονώνουν τό ἐθνοσυναίσθηµα τῶν τουρκοφρόνων καί ἀπό τήν ἄλλη ἐπιτείνουν στόν µέσο
ἀθῶο µουσουλµάνο τήν διαδεδοµένη σύγχυση θρησκείας - ἐθνότητας. Σιγά σιγά τό φαρµάκι
περνάει. Ἐµᾶς µᾶς ἀφορᾶ, τί λέτε;

Ὁ κύριος Χακάν
Ἀκµπουλούτ εἶναι ὁ
Τοῦρκος Πρόξενος
στό
Ἔσσεν
τῆς
Γερµανίας.
Πρίν
δύο περίπου µῆνες
(6/1/08)
µίλησε
στούς ἀλυτρωτικούς
συλλόγους
τῶν
ἐκεῖ
Τούρκων
µεταναστῶν,
πού
ἕλκουν
τήν
καταγωγή τους ἀπό
τήν ἑλληνική Θράκη
καί µεταξύ ἄλλων
τούς εἶπε καί κάµποσα µᾶλλον ἀπάδοντα τῆς
διπλωµατικῆς γλώσσας.

Κεντρικό τέµενος Ὡραίου (Ξάνθης), µέ τό
εὔγλωττο ὑπέρθυρο...

Τέµενος Σουνίου (Ξάνθης):
σύνθεση µέ πλακάκια...

Προσέξτε λεπτοµέρειες στίς παραστάδες τοῦ µιµπέρ
(ἄνω στό Ἁγίασµα καί κάτω στήν Ἐργάνη Ροδόπης)

Πρωτότυπη

Διάκοσµος σέ πόρτα τοῦ τεµένους
στό χωριό Κίδαρι (Ξάνθης)

Τουρκοφοβία
Τελικά ρέ παιδιά εἶναι πολύ διαδεδοµένη ἡ τουρκοφοβία στήν
Κοµοτηνή, πραγµατική κατάρα. Δώστε βάση στό πρόσφατο
συµβάν (Κυριακή, 9-3-08) µέ τήν σύλληψη τριῶν Τούρκων, πού οἱ
καηµένοι ἀσκοῦσαν ἁπλῶς ἕνα ἀθῶο χόµπυ τους.
Κάπου στίς 5 τό ἀπόγευµα, ὁ µουσουλµάνος Ἕλλην πολίτης
Κερατζή Ἰµπράµ Ἰµπράµ ἀπό τό χωριό Ἀρσάκειο τῶν Σαπῶν, καί οἱ
Τοῦρκοι πολίτες - ἀρχιτέκτονας ὁ ἕνας, ἐργολάβος ὁ ἄλλος - Χαρούν
Τσαλισκάν Τσόρλου καί Ἰσµαήλ Ἰλερί Τσόρλου, συνελήφθησαν
γιατί φωτογράφιζαν (µεταξύ ἄλλων) τίς ἐγκαταστάσεις τῆς ΧΧΙ ΤΘ
Ταξιαρχίας τῆς Κοµοτηνῆς. Ὁ ἀξιωµατικός ὑπηρεσίας τούς πῆρε
εἴδηση, ἔδωσε στήν Ἀσφάλεια τόν ἀριθµό τοῦ αὐτοκινήτου τους καί
µετά ἀπό λίγο οἱ τρεῖς συνελήφθησαν. Κατασχέθηκε ἡ ψηφιακή
φωτογραφική µηχανή τους (ὅπου βρέθηκαν ἐπίσης φωτογραφίες
ἀπό τό παρακείµενο δικαστικό µέγαρο καί τό µειονοτικό Γυµνάσιο
- Λύκειο) καί αὐτοί ἀφέθηκαν ἐλεύθεροι.
Καλά ρέ σεῖς, δέν σέβεστε τήν ἄδολη ἑλληνοτουρκική φιλία, δέν
ὑπολογίζετε τήν ψυχοσωµατική ταλαιπωρία τριῶν συνανθρώπων
µας, δέν σκοτίζεστε γιά τήν τουριστική δυσφήµηση τῆς περιοχῆς
µας στήν γείτονα χώρα, µά δέν σκεφτήκατε κἄν τήν καλλιτεχνική
πλευρά τοῦ θέµατος; Οἱ ἄνθρωποι, συνεπαρµένοι ἀπό τήν ἔµπνευση
πού τούς ἐµφύσησαν οἱ ροµαντικές φιγοῦρες τῶν ἐγκαταστάσεων
τῆς Ταξιαρχίας (Καψιµί, ὄρχος, πύλη κτλ), δέν καλοπρόσεξαν τίς
ἀναρτηµένες ἀπαγορεύσεις φωτογράφισης. Πρέπει τώρα δηλαδή
νά καταστραφεῖ ἕνας ἀναδυόµενος Τοῦρκος Χέλµουτ Νιοῦτον;

Δεῖγµα «θρησκευτικοῦ
διάκοσµου»
στό τέµενος τοῦ
Ληνοῦ (Ροδόπης).
Τό χρυσό µετάλλιο
πού ἀπένειµε ἡ
Τουρκική Ἐρυθρά
Ἡµισέληνος στήν
γνωστή «Συµβουλευτική Ἐπιτροπή
τῶν Τούρκων τῆς
Δυτικῆς Θράκης»...

Ὁ Πρόξενος λοιπόν τούς παρότρυνε νά
ἐνεργοποιηθοῦν καί νά διεκδικήσουν τά «ἀνθρώπινα
δικαιώµατά τους» στήν Ἑλλάδα, ἀναφέροντας
δύο ἀπό αὐτά: τήν ἐθνική τους ταυτότητα καί τά
βακούφια. Βεβαίως ἡ γκάµα ἦταν πολύ περιορισµένη
γιατί δέν ὑπάρχουν στήν πραγµατικότητα πουθενά
παραβιάσεις ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων, ὅµως ὁ
κυρ-Χακάν συνέχισε νά µιλᾶ γιά παραβιάσεις πού
ἀποτελοῦν ντροπή ὄχι µόνο γιά τή χώρα πού τίς
διαπράττει (δηλ. γιά τήν Ἑλλάδα) ἀλλά καί γιά
τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, πού κάνει τή σηµαιοφόρο
σέ τέτοια ζητήµατα. Μίλησε ἐπίσης γιά τήν διαρκή
στήριξη τῆς Τουρκίας καί γιά τόν τρόπο µέ τόν
ὁποῖο θέτει τό ζήτηµα σέ ὅλα τά διεθνῆ φόρα πού
συµµετέχει καί κάλεσε ἐπανειλληµµένως τό κοινό
σέ ἐγκατάλειψη τῆς ἀδράνειας καί συµµετοχή στόν
ἀγώνα. Προφανῶς δέν εἶναι καί πολλοί ἐκεῖνοι
πού συµµερίζονται τίς προξενικές ἀνησυχίες γιά
τόν τουρκισµό καί τά ὀθωµανικά βακούφια, ἴσως
οἱ µετέχοντες νά περιορίζονται µονάχα στούς
µισθοδοτούµενους ἀπό τά κρατικά/παρακρατικά
κονδύλια τῆς Ἄγκυρας.
Ἔχουµε πράγµατι µιάν ἀπορία: Ὑπάρχει κανένας
Ἕλληνας διπλωµάτης πού νά ἀπευθύνεται µέ τέτοιον
τρόπο σέ Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ, νά παροτρύνει
ἀνοιχτά τούς Ἕλληνες - ξένους ὑπηκόοους νά
στρέφονται κατά τῆς χώρας τους ἐπειδή τούς ἀρνεῖται
δικαιώµατα τέτοιου τύπου ὅπως ὁ συλλογικός
ἐθνικός αὐτοπροσδιορισµός; Σέ ποιά διεθνῆ φόρα
ἔχουµε θέσει (ὡς Ἑλλάς) τό ζήτηµα τῆς Ἴµβρου, τῆς
Πόλης, τοῦ Πατριαρχείου; Καί ἐπειδή ἡ ἀπάντηση
εἶναι γνωστή, γιά ποιά «φιλία» καί βελτίωση διµερῶν
σχέσεων ἐξακολουθοῦν νά µιλοῦν οἱ δικοί µας;

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Πριν από αρκετό καιρό ο πρώην βουλευτής
της Ν.Δ κ Ιλχάν Αχµέτ µε επερώτηση του
προς τον υπουργό Εξωτερικών ζητούσε οι
µουσουλµάνοι της Θράκης να µπορούν να
δίνουν εξετάσεις για δίπλωµα οδήγησης
στην Τούρκικη γλώσσα. Πριν από έναν µήνα
περίπου ο κ Ιλχάν Αχµέτ µε ανακοίνωσή
του έλεγε πως το θέµα αυτό εξελίσσεται
οµαλά και ότι σύντοµα οι κατά τον ίδιο
«Τούρκοι πολίτες της Θράκης» θα µπορούν
να εξετάζονται στα Τούρκικα για να πάρουν
δίπλωµα οδήγησης. Εµείς οι Ποµάκοι της
Θράκης που τόσα χρόνια αγωνιζόµαστε για
την ίση µεταχείριση και τα ίσα δικαιώµατα
όλων των πολιτών αυτής της χώρας απευθυνόµενοι τόσο στον κ. Ιλχάν Αχµέτ όσο
και στην Κυβέρνηση τους διαβεβαιώνουµε
ότι δεν έχουµε καµµιά διαφωνία να συµβεί
αυτό αλλά υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Για
εµάς που δεν ξέρουµε τα πολλά γράµµατα
δηµοκρατία είναι να ικανοποιείς τα αιτήµατα
όλων των πολιτών και όχι µόνο µιας µερίδας
εξ αυτών. Στην προκειµένη περίπτωση

φαίνεται ότι η κυβέρνηση επιθυµεί να δείξει
τον δηµοκρατικό της χαρακτήρα κι εµείς
µόνο θετικά µπορούµε να το δούµε αυτό.
Αφού λοιπόν στην χώρα αυτή όπως φαίνεται
η δηµοκρατία υπερχειλίζει τότε η κυβέρνηση
πρέπει µαζί µε την Τούρκικη γλώσσα να
εισάγει και την Ποµάκικη γλώσσα αλλά και
την γλώσσα των Ροµά στις εξετάσεις για
δίπλωµα οδήγησης. Εµείς τουλάχιστον αυτό
ζητάµε και µάλιστα το απαιτήσουµε και µε
έγγραφο αίτηµα µας προς την κυβέρνηση και
ας αφήσουν τις αστείες δικαιολογίες του στυλ
«η Ποµάκικη γλώσσα είναι άγραφη» κλπ. Η
Ποµάκικη γλώσσα όχι µόνο άγραφη δεν είναι
πλέον, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει
τέτοια βήµατα προόδου που είναι ξεκάθαρο
πλέον ότι η Ποµάκικη γλώσσα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί παντού και πάντα. Η θέση
µας λοιπόν ως προς τα διπλώµατα οδήγησης
στην Θράκη είναι σταθερή και ξεκάθαρη.
Να µπει η Τούρκικη γλώσσα για όσους
µουσουλµάνους επιθυµούν να εξετάζονται
στην Τουρκική αλλά ταυτοχρόνως να µπει
και η Ποµάκικη γλώσσα για όσος θέλουν να
εξετάζονται στην µητρική τους γλώσσα. Έτσι
λειτουργεί η σωστή δηµοκρατία.
Σεµπαεδίν Καραχότζα

8

8

ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ: Ἀπάντηση & ἀνταπάντηση
Ἀπό τόν ἐπίκουρο καθηγητή Κων/νο
Τσιτσελίκη λάβαµε καί δηµοσιεύουµε
τήν κάτωθι ἐπιστολή, σέ ἀπάντηση προηγούµενου δηµοσιεύµατός µας (6/2/08):
Περί αμοιβαιότητας συνέχεια:
«Εμείς» και «αυτοί»
Εξαρχής δηλώνω ότι είµαι νοµικός και
θεραπεύω τον επί µέρους κλάδο των
δικαιωµάτων του ανθρώπου και των
µειονοτήτων.
Η
«πανεπιστηµοσύνη»
κατά τεκµήριο είναι χαρακτηριστικό των
ανειδίκευτων δηµοσιογράφων. Επειδή είναι
αδύνατο, στον περιορισµένο αντικειµενικά
χώρο, να αναπαράξω το κείµενό µου και το
ευρύτερο άρθρο από το οποίο προέρχεται
σχετικά µε την ρήτρα της αµοιβαιότητας
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ως προς τα
µειονοτικά, παρακαλώ λάβετε υπόψη σας
τις εξής παρατηρήσεις:
1. Οι αναφορές σε περικοπές από το
κείµενό µου είναι παραπλανητικές. Για να
δώσω µόνο ένα παράδειγµα, «η εθνική
συγγένεια Ελλάδας και Τουρκίας», δεν
εννοείται η µεταξύ τους συγγένεια όπως
αναφέρετε, αλλά µε τις «µειονότητές τους»,
µε τις οποίες έχει αναπτυχθεί ένας ισχυρός
ιδεολογικός οµφάλιος λώρος.
2. Για το θέµα των Ποµάκων (και γενικότερα µουσουλµάνων και χριστιανών
σλαβόφωνων της Ελλάδας), έχω ήδη από
τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έχω
γράψει για το δικαίωµα στην µητρική
γλώσσα, θέµα στο οποίο µόνο επιλεκτικά
αναφέρεστε.
3. Για να βοηθηθείτε στην κατανόηση των
επιχειρηµάτων κατά της αµοιβαιότητας
µπορείτε να συµβουλευτείτε τις µελέτες

του συλλογικού τόµου που πρόσφατα
εκδόθηκε από τις εκδόσεις του πανεπιστηµίου Μπιλγκί της Κωνσταντινούπολης,
Ελλαδιτών, Ρωµιών και Τούρκων ερευνητών
(Reciprocity. Greek and Turkish Minorities
law and Politics, S. Akgonul ed.).
4. Η αρχή της αµοιβαιότητας αποτέλεσε
πάγιο νοµικό τέχνασµα της Άγκυρας για να
πλήξει τους Ρωµιούς και Έλληνες πολίτες
της Πόλης, Ίµβρου και Τενέδου. Αντίστοιχα
την χρησιµοποίησε και η Αθήνα στην
Θράκη και τα ∆ωδεκάνησα. Η πρόσφατη
απόφαση Αποστολίδης κατά Τουρκίας του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων
του Ανθρώπου διαπίστωσε τον ανενεργό
(και έκνοµο) χαρακτήρα της ρήτρας και
δικαίωσε τον Ρωµιό προσφεύγοντα στο
δικαίωµα στην περιουσία του που είχε
κατασχεθεί από τις τουρκικές Αρχές.
5. Η ρήτρα έχει ήδη καταγγελθεί πρόσφατα
από ελληνικό νόµο και δεν αναφέρεται
πλέον από τους δύο βακουφικούς νόµους
σε Ελλάδα και Τουρκία.
6. Η ρήτρα της αµοιβαιότητας είναι
παράνοµη κατά το διεθνές δίκαιο που
δεσµεύει τις δύο χώρες. Εξάλλου είναι
νοητή και επιτρεπτή η εφαρµογή της
µόνον σε αλλοδαπούς. Τέλος, αντίκειται
σε κάθε ιδέα ηθικής καθώς στρέφεται σε
ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν διαπράξει
καµία τιµωρητέα πράξη.
7. Την διατήρηση πολιτικών υπέρ της αµοιβαιότητας ζητούν µόνο οι ακροδεξιές παρατάξεις του ελληνικού και τουρκικού κοινοβουλίου (ΛΑΟΣ και ΜΗΡ αντίστοιχα)
ακριβώς µε την ίδια επιχειρηµατολογία (βλ.
σχετικά πρακτικά των συζητήσεων κατά

την υιοθέτηση των βακουφικών νόµων) που
χαϊδεύει τα αυτιά του ακροατηρίου τους.
Ἡ ἀπάντηση τοῦ «Α»:
Εὔχαριστοῦµε τόν Κ. Τσιτσελίκη γιά
τήν εὐκαιρία πού µᾶς δίνει γιά µία
ἀκόµη ἐνασχόληση µέ τό ζήτηµα τῆς
ἀµοιβαιότητας, µετά ἀπό κεῖνο τό ἄρθρο
του στό «Ἀζινλίκτσα» τοῦ Ἰανουαρίου πού
εἴχαµε τότε σχολιάσει. Προσπερνώντας
λοιπόν τίς εἰρωνεῖες πού µᾶς ἀνταποδίδει,
πᾶµε στήν οὐσία, ὅπου τέλος πάντων
µποροῦµε νά συνεννοηθοῦµε, καθώς οἱ
χαώδεις διαφορές µας (ἰδεολογικές καί
...ἄλλες) δέν ἀφήνουν πολλά περιθώρια.
Ἀπαντοῦµε λοιπόν ἕνα πρός ἕνα τά σηµεῖα
πού ἐπισηµαίνει:
1) Τό περί «ἐθνικῆς συγγένειας Ἑλλάδος
καί Τουρκίας» δέν τό εἴχαµε σχολιάσει γιατί
πραγµατικά ἦταν ἀκατανόητο. Μᾶλλον
τά ἑλληνικά τοῦ συντάκτη χρειάζονται
βελτίωση.
2) Στούς Ποµάκους ἔχει ὄντως ἀναφερθεῖ
ὁ Κ.Τ., ὅµως ἐµεῖς γράφαµε γιά τή χρήση
τοῦ ὅρου «τουρκοµουσουλµάνοι» γιά
τούς µειονοτικούς τῆς Θράκης στό
συγκεκριµένο κείµενο. Τί σηµαίνει ἄραγε ἡ
χρήση τοῦ ὅρου αὐτοῦ, πού χρησιµοποιεῖ
συχνά ἡ Τουρκία, ἀπό τήν πλευρά του ἄν
ὄχι ἀγνόηση τῶν ἄλλων ἐθνοτικῶν ὁµάδων
στήν µουσουλµανική κοινωνία; Ὅσο γιά
αὐτό πού ὀνοµάζει «ἐπιλεκτική ἀναφορά
µας» στήν ποµάκικη γλῶσσα, δέν εἴµαστε
σίγουροι ὅτι καταλάβαµε, ἄς τό κάνει πιό
κατανοητό γιά νά ἀπαντήσουµε δεόντως.
3) ∆έν χρειαζόµαστε τήν εὐγενική
του βοήθεια γιά τήν κατανόηση τῶν
ἐπιχειρηµάτων κατά τῆς ἀµοιβαιότητας.
∆έν µᾶς ἀπασχολεῖ ἰδιαιτέρως ἡ ρητή της
µνεία στά νοµικά κείµενα τοῦ ἑλληνικοῦ
κράτους οὔτε καί ἡ πολιτική ταυτότητα
τῶν ὑπερασπιστῶν της. Αὐτό πού µᾶς

Ἡ τούρκικη «ἄποψη» γιά τό θέµα τῆς Χαρᾶς
Στά προηγούµενα φῦλλα µας γράψαµε
τήν ὑπόθεση τοῦ Μεγάλου ∆ερείου, µέ
τήν δασκάλα Χαρά Νικοπούλου, ὅπως
συνέβη. Σήµερα σᾶς παραθέτουµε καί τήν
ὀπτική τῶν ἄλλων, αὐτά πού διαδίδουν
δηλαδή οἱ τουρκοφυλλάδες τύπου
«Μιλλέτ» στόν µειονοτικό πληθυσµό.
Προσέξτε ὕφος, ἐπιχειρηµατολογία
καί ἐπίπεδο. Προσθέστε καί τήν
ἐπίσκεψη τοῦ βουλευτῆ Μάντατζη
στό χωριό (7/3/08), ἐπικεφαλῆς τῆς
Συµβουλευτικῆς
Ἐπιτροπῆς
πού
συναντήθηκε καί φωτογραφήθηκε µέ
τόν Κασάικα, καί ἔκανε δηλώσεις ὑπέρ
τοῦ δράστη καί κατά τῆς παρουσίας τῆς
Χαρᾶς... Κι ἀναλογιστεῖτε ὅτι καµµία
Ἀρχή στή Θράκη, δικαστική ἤ ἄλλη, δέν
νιώθει νά τήν ἀφορᾶ! Ἰδού λοιπόν:
«...Ακόμα και οι Έλληνες δημοσιογράφοι
ανέφεραν πως η συγκεκριμένη κυρία
παράγει προβλήματα στο χωριό. Όμως
όταν πρόκειται για την κόρη του προέδρου
του Αρείου Πάγου, οι ομογενείς μας
καταδικάζονται σε φυλάκιση με τις
συκοφαντίες που εξαπολύει αυτή η κυρία.
Παίρνει χαρτί από το γιατρό για το αριστερό
της χέρι και εμφανίζεται στο δικαστήριο με
δεμένο το δεξί. Στην πραγματικότητα θύμα
είναι η ομοεθνής μας. Βρίσκεται σε δύσκολη
ψυχολογική κατάσταση από τις επικρίσεις
που δέχτηκε από τη Χ. Νικοπούλου.
Μια άλλη διάσταση του δημοσιεύματος
του Πρώτου Θέματος είναι ότι προσπαθεί
να διασπάσει τους ομογενείς μας που
κατοικούνε στο Μπουγιούκ Ντερβέντ.
Προσπαθεί να λανσάρει στην είδηση πως οι
χωρικοί είναι διαιρεμένοι σε Αλεβίτες και

Σουνίτες και πως εκ τούτου υπάρχει μεγάλο
πρόβλημα στο χωριό. Στο Μπουγιούκ
Ντερβέντ όμως από χρόνια οι ομογενείς
μας ζούνε μαζί, πηγαίνουν στο ίδιο το τζαμί,
στο ίδιο το σχολείο και στο ίδιο καφενείο.
Δεν μπορούμε να μην αναρωτηθούμε,
μήπως αυτή η κυρία δασκάλα ήρθε στο
χωριό για να δημιουργήσει πρόβλημα
Σουνιτών - Αλεβιτών; Σα να μην έφτανε
αυτό, ισχυρίζεται στο δημοσίευμα πως η
πλειοψηφία των μειονοτικών χωριών της
Θράκης αποτελείται από γειτονιές Σουνιτών
και Αλεβιτών. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμμα.
Διότι τα αδέρφια μας οι Αλεβίτες ζούνε
μόνο στην περιοχή του Έβρου. Πχ. δεν
υπάρχουν καθόλου Αλεβίτες στην Ξάνθη.
Προσπερνώντας αυτό για δείτε και τούτο.
Οι Σουνίτες αναφέρονται ως ¨φανατικοί
ισλαμιστές¨. Και ως εκ τούτου αναφέρεται
πως δήθεν εκτελούμε πειθήνια τις εντολές
του Προξενείου. Κοιτάξτε, αστήρικτες
εκφράσεις γεμάτες ψέμματα και ανοησίες.
Πρώτα από όλα γιατί ενοχλούνται τόσο πολύ
αυτά τα κέντρα από το τουρκικό Προξενείο;
Το τουρκικό Προξενείο είναι μια επίσημη
Αρχή που βρίσκεται σε αυτήν τη περιοχή.
Δεν είναι παράνομη. Βρίσκεται εδώ βάσει
συνθηκών, αποτελώντας τον εκπρόσωπο
της Τουρκικής Δημοκρατίας που είναι και
ο εγγυητής της τουρκομουσουλμανικής
μειονότητας. Το Προξενείο βρίσκεται εδώ
για μας και ευτυχώς, γιατί ποιος ξέρει τι
άλλο θα τραβούσαμε από τις εχθρικές
συμπεριφορές αυτών των κέντρων. Ο
Θεός να έχει πάντα μαζί μας την μητέρα
πατρίδα.» (Μπιλάλ Μπουντούρ, 28-2-08,
αρ. φύλλου 118, σελ. 4)

Καλό; Δείτε και ένα προηγούμενο:
«Η Χαρά Νικοπούλου κόρη του προέδρου
του Αρείου Πάγου που είναι δασκάλα στο
Μπουγιούκ Ντερβέντ, συκοφαντώντας
έναν ομογενή μας, προκάλεσε την 10 μηνών
φυλάκισης τιμωρία του. (...) Παίρνοντας
ψεύτικο δικαιολογητικό από τον γιατρό
και προκαλώντας την καταδίκη του
ομοεθνή μας προσπαθεί να εκφοβίσει
τους ομοεθνείς μας. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες μας ο λαός του χωριού αυτή
τη στιγμή είναι αρκετά ανήσυχος. Αυτή η
δασκάλα που έχει συνέχεια προβλήματα με
τον λαό του χωριού, δήθεν θα εκπαιδεύσει
τα παιδιά αυτού του χωριού. Άραγε οι
γονείς με τι συναισθήματα και σκέψεις
θα παραδώσουν τα παιδιά τους σε αυτήν
τη δασκάλα. Πού είναι οι αρμόδιοι της
μειονοτικής εκπαίδευσης; Δεν πρέπει να
επεμβαίνουν σε τέτοιες καταστάσεις ώστε να
σταματάει η αναταραχή στους πολίτες; Αυτή
τη στιγμή η Χαρά Νικοπούλου στο σχολείο
του Μπουγιούκ Ντερβέντ με τι μούτρα
εκπαιδεύει; Μήπως δεν ξέρει πως από δω
και πέρα οι ομοεθνείς μας στο Μπουγιούκ
Ντερβέντ θα την κρατάνε σε απόσταση; Τι
προσπαθεί να κάνει προκαλώντας ένταση
σε κάθε ευκαιρία; Εσείς γιατί λέτε η κόρη

ἐκπλήσσει εἶναι ἡ γελοία µεθόδευση
κάποιων νά µᾶς πείσουν ὅτι ὀφείλουµε
νά παραιτηθοῦµε ἀπό τό στοιχειῶδες
δικαίωµα τῆς συλλογικῆς αὐτοάµυνας,
ἀκόµη κι ὅταν κανένας ἀθῶος δέν
πλήττεται. Νά τό κάνουµε πιό λιανά γιά νά
τό καταλάβει καί ὁ Κ.Τ.: Ἄν ἐµεῖς ἀφήναµε
τά βακούφια στό σηµερινό καθεστώς
καί δέν ψηφίζαµε ἕναν νέο νόµο, ποιός
µειονοτικός πολίτης θά θιγόταν; Ἐµεῖς δέν
µιλᾶµε γιά ἀµοιβαιότητα σέ παρανοµίες
καί παραβιάσεις ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων
- ἄν εἶναι δυνατόν! Ἄσχετο λοιπόν τό
παράδειγµα τῆς ὑπόθεσης «Ἀποστολίδης
κατά Τουρκίας» πού ἀφοροῦσε κατάσχεση
προσωπικῆς περιουσίας καί τό ὁποῖο
ἀναφέρεται σέ ἐντελῶς διαφορετική
περίπτωση.
4) Αὐτό µέ «τό διεθνές δίκαιο πού δεσµεύει
τίς δύο χῶρες», δηλαδή καί τήν... Τουρκία,
ἦταν προφανῶς χιοῦµορ. Ἄς εἶναι καλά ὁ
Κ.Τ., µᾶς ἔκανε νά γελάσουµε...
5) Πολλά µᾶς ἔγραψε ὁ Κ.Τ., ὅµως
οὐδόλως ἀσχολήθηκε µέ τό βασικό
ἐρώτηµα τοῦ δηµοσιεύµατός µας ἐκείνου:
Παρέθετε τότε µία σειρά ἱστορικῶν
παραδειγµάτων γιά νά καταδείξει τά περί
«συνδρόµου τῆς ἀµοιβαιότητας». Ὅλα
σχεδόν ἦταν ἐγκλήµατα τῆς Τουρκίας κατά
τοῦ ἑλληνισµοῦ (στήν Πόλη, στήν Ἴµβρο,
στήν Κύπρο, στή Χάλκη...) Ἀπό τήν ἄλλη
πλευρά δέν εἶχε παρά ἕνα µόνο δεῖγµα,
τό κλείσιµο τῶν µειονοτικῶν σχολείων
Ρόδου - Κῶ. Ρωτούσαµε λοιπόν τότε
καί (τόν) ξαναρωτᾶµε καί τώρα: Ποιάν
ἀµοιβαιότητα διακρίνει (κι αὐτός µά καί ὁ
ὁποιοσδήποτε παρατηρητής) στό πλαίσιο
αὐτό; ∆έν θέλουµε οὔτε ἐξυπνακισµούς
οὔτε βιβλιογραφία, µιά καθαρή ἀπάντηση
φτάνει καί περισσεύει.

του προέδρου του Αρείου Πάγου να
αιτήθηκε να αναλάβει καθήκοντα στην
άλλη άκρη της Ελλάδος, το σκεφθήκατε
καθόλου; Στις δηλώσεις που έκανε στον
ελληνικό Τύπο αναφέρει ότι εθελοντικά
ασκεί τα καθήκοντα της στην περιοχή.
Μήπως επειδή μας αγαπάει πολύ; Η
μήπως επειδή υπάρχουν άλλοι στόχοι;
Μήπως επειδή θέλει να εξαφανίσει
τα τουρκικά μας και να γίνουν τα
ελληνικά η μητρική μας γλώσσα; Στις
ζωντανές συνδέσεις αυτά είπε ανοιχτά.
Αναμένεται οι αρμόδιοι να επέμβουν
μια ώρα αρχύτερα και να απομακρύνουν
από το χωριό Μπουγιούκ Ντερβέντ αυτή τη
δασκάλα που δεν σταματάει να δημιουργεί
θέματα. Είναι φυσικό αν αυτή η δασκάλα
μείνει στο Μπουγιούκ Ντερβέντ χωρίς
να περάσει καιρός, θα παρουσιαστούνε
και άλλες ταραχές και διαφωνίες. Ο
συντονιστής μειονοτικής εκπαίδευσης
πρέπει να λάβει υπόψιν του τις υπογραφές
που είχαν μαζευτεί και εφόσον η Χαρά
Νικοπούλου θέλει να μείνει στην περιοχή,
πρέπει να την διορίσει σε ένα ελληνικό
σχολείο αυτής της περιοχής. Ο τουρκικός
λαός που ζει στο Μπουγιούκ Ντερβέντ
μπούχτισε πια από την συμπεριφορά της. Οι
ομοεθνείς μας αναμένουν την το ταχύτερο
δυνατό, την απομάκρυνση της Νικοπούλου
από το σχολείο.» (21-2-08, αρ. φ. 117)
Κι ἄν ὅλα αὐτά δέν ἀποτελοῦν (πέρα
ἀπό συκοφαντική δυσφήµηση τῆς Χ.Ν.
διά τοῦ Τύπου) ὑποκίνηση φυλετικοῦ
µίσους, ἀπόπειρα διασάλευσης τῆς
κοινωνικῆς εἰρήνης καί παρακίνηση
σὲ ἐξέγερση, τότε τί εἶναι; Ὥς πότε
θά κάνουµε ὅτι δέν ἀκοῦµε καί δέν
βλέπουµε τά αἴσχη αὐτά, βουλευτῶν καί
ἐφηµερίδων τους;
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1821: Κλήρος κι Επανάσταση

Η

επανάσταση του 1821 αποτελεί
ένα από τα κορυφαία γεγονότα της
ελληνικής ιστορίας. Είναι ο αγώνας για
ελευθερία ενάντια στην ωµή τυραννία
του Τούρκου δυνάστη. Μια ελευθερία
που κατακτήθηκε µετά από επικούς
αγώνες, από ανθρώπους που θα έπρεπε
να είναι πρότυπα για το σήµερα: Κολοκοτρώνης, Μακρυγιάννης, Νικηταράς
ο Τουρκοφάγος …
Αυτό συνάµα είναι και που
φοβίζει τις κυρίαρχες ελίτ. Δεν θέλουν
ηρωικά πρότυπα, θέλουν άτοµα που να
καταναλώνουν και να υποτάσσονται
στα κελεύσµατα της Νέας Τάξης
Πραγµάτων και στον νεο-οθωµανισµό
των σηµερινών τούρκων πασάδων. Για
αυτό και η γνωστή κάστα των πανεπιστηµιακών καθηγητών έχει αποδυθεί
σε µία λυσσαλέα προσπάθεια να
κατασυκοφαντήσει ό,τι έχει σχέση µε
το 1821: οι πρωταγωνιστές του Αγώνα
ήταν Αλβανοσλάβοι, η επανάσταση
είχε αποκλειστικά κοινωνικό χαρακτήρα, η Εκκλησία ήταν απόλυτα
εχθρική στην εθνεγερσία κτλ κτλ.
Θα σταθούµε στον τελευταίο προπαγανδιστικό ισχυρισµό φέρνοντας ως
αντεπιχειρήµατα τις µαρτυρίες των
ίδιων των πρωταγωνιστών.
Ένα κοινότυπο επιχείρηµα που
χρησιµοποιείται κατά της Εκκλησίας
είναι ο αφορισµός της Επανάστασης
από τον πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε’.
Χρησιµοποιείται κατά κόρον από τους
αρχαιολάτρες µέχρι τους γνωστούς
καθηγητάδες και είναι εντυπωσιακό το
πώς αποµονώνεται από τον ιστορικό
του περίγυρο: ο πατριάρχης υπαγόταν

ΚΩΛΟΕΛΛΗΝΕΣ
Συνέχεια από σελ. 12
Κι αν κάποιες σπίθες ζωντανές
παρέμειναν ακόμη μέσα σ’ αυτό,
τροφοδοτούμενες από το μεγαλύτερο και
αείποτε ζων κομμάτι του Ελληνισμού,
που επιβίωνε πανσθενές - παρά τα
δεινά - πέρα από τα επίσημα σύνορα,
έσβησαν αργότερα κι αυτές μαζί με
τη συθέμελη κατάρρευση του παντός,
μέσα στη σκόνη και τους καπνούς
του ’22. Το 1922, ακροτελεύτια στην
πραγματικότητα χρονιά όχι μόνο της
Ελληνικής Επανάστασης αλλά και
του Βυζαντίου, χρονιά που οριστικά
«η Ρωμανία επάρθεν», είναι ίσως το
πιο καθοριστικό χρονικό ορόσημο στη
συνολική Ιστορία του Ελληνισμού.
Η συνθλιπτική ταφόπλακα, το βίαιο
τέλος μιας περιπέτειας 3000 χρόνων.
Και συνάμα η οριστική και μόνιμη
επιστροφή στη μίζερη, ευνουχισμένη
και μικρονοϊκή λογική του γελοίου
και τραγελαφικού ψευδοκράτους της
Μελούνας.
Από κει και πέρα, ο κατήφορος
προς τον πάτο δεν είχε πια τελειωμό.
Μία χώρα πλέον ανάπηρη, μια ιστορία
ακρωτηριασμένη κι ένας λαός σε βαθιά
σύγχυση που μετά και την τελευταία
αναλαμπή του - το μεγάλο κύκνειο
άσμα του στ’ Αλβανικά Βουνά και
την Αντίσταση - παραδόθηκε πια
εντελώς. Ένας λαός που (κατ’ εικόνα
και καθ’ ομοίωσιν άλλωστε μιας
άρχουσας - και αυτοφερόμενης ως
μεγαλοαστικής τάξης - γουνένδυτης

στη δικαιοδοσία του Σουλτάνου, µε
τον τελευταίο να µην έχει κανένα
πρόβληµα να θυσιάσει εκατοντάδες
χιλιάδες ψυχές προκειµένου να
ικανοποιήσει την πολιτική του θέληση.
Έτσι, προκειµένου να µην θανατωθούν
χιλιάδες χριστιανών ο πατριάρχης
εξαναγκάστηκε να εκδώσει τον
αφορισµό (είναι εξάλλου γνωστό ότι
η γενοκτονία των Αρµενίων έχει τις
ρίζες της στην Οθωµανική περίοδο).

Μα και οι ίδιοι οι αγωνιστές
είχαν συναίσθηση αυτού του γεγονότος: στην Ιστορία του Ελληνικού
Έθνους διαβάζουµε ότι ‘’Ο Υψηλάντης
που βρισκόταν στην Μολδοβλαχία
την εποχή που έγινε ο αφορισµός
της επανάστασης, όταν έµαθε για
τον αφορισµό από τον Πατριάρχη,
σε επιστολή προς τον Κολοκοτρώνη

bon viveur κουρελαρίας) αφιερώθηκε
πια ολοκληρωτικά στο νεόδμητο greek
dream του κομποδέματος και στην
πλέον παραληρηματική πολιτιστική
ασυναρτησία, κατορθώνοντας επί μισό
αιώνα να καταβροχθίζει με τη βουλιμία
οχετού και να χωνεύει με συνοπτικές
διαδικασίες ένα απερίγραπτο τουρλού,
μέσα στο οποίο στοιβάζονταν η
καραγκούνα με τον Τζίμη Μακούλη,
ο Μάρκος και ο Τσιτσάνης με το
ταγκό, η εκκλησιαστική σύναξη με την
προτεστάντικη ηθικολογία, ο πλάγιος του
δευτέρου με το τσιφτετέλι, ο Θεόφιλος
και ο Ελύτης με τη Μέριλυν, ο Γρηγόριος
Νύσσης με τις παραεκκλησιαστικές
οργανώσεις, ο Καζαντζίδης με τον Έλβις,
ο Κόντογλου με τον Γουόρχολ, ο Μάνος
και ο Μίκης με τον Τόνη Βαβάτσικο,
ο Βούλγαρης με τη Μενεγάκη και την
Αννίτα Πάνια, ο Σπανουδάκης με την
Καλομοίρα και τον Σαρμπέλ. Όσο για
την τελική απόληξη της συνολικής αυτής
εκπάγλου πολιτιστικής συνθέσεως (στην
πιο ξεφτιλισμένη της βεβαίως πλέον και
πεπτωκυία μορφή), αυτήν τη ζείτε και
τη βλέπετε πια καθημερινά στις κατ’
ευφημισμόν αποκαλούμενες πόλεις σας,
στις όζουσες γυάλινες οθόνες σας, στις
χάσκουσες αναγκαστικές συναναστροφές
των εργασιακών σας πρωινών, στη
φρικώδη μεταμεσονύκτια ηχορύπανση
των - χαμένων στην πολύβουη μοναξιά
τους - σαββατόβραδων.
Και για ποια τελικά απ’ όλα αυτά
θα είχαμε άραγε ποτέ το δικαίωμα να
κατηγορήσουμε οποιονδήποτε άλλον,
εκτός από τους ίδιους τους θλιβερούς
εαυτούς μας; Για ποια δηλαδή απ’ όλα

έγραψε: «Ο Πατριάρχης, βιαζόµενος υπό
της Πόρτας, σας στέλλει αφοριστικά
και Εξάρχους, παρακινώντας σας να
ενωθήτε µε την Πόρταν. Εσείς όµως
να τα θεωρήτε αυτά ως άκυρα, καθότι
γίνονται µε βίαν και δυναστείαν και
άνευ της θελήσεως του Πατριάρχου»
(Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., τ. ΙΒ’, σ. 36). Εξάλλου ο Σουλτάνος ο ίδιος θεώρησε
διπρόσωπη τη στάση του Γρηγορίου
του Ε’ και τον απαγχόνισε.
Με την ηµεροµηνία της
εθνικής µας επετείου ασχολείται
συχνά η γνωστή Χριστίνα Κουλούρη:
Ισχυρίζεται ότι το Β.Δ. του 1838 µε το
οποίο καθιερώθηκε η 25η Μαρτίου
ως ηµέρα της επανάστασης είναι
αποτέλεσµα... συνωµοσίας της Εκκλησίας µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη
προκειµένου να ταυτιστεί η εθνική
εορτή µε την θρησκευτική και έτσι,
προφανώς, να... φαρµακωθούν τα
µυαλά των νεοελλήνων .
Ο Κολοκοτρώνης (που δεν
γνώριζε από µεταµοντερνισµό και
φαίνεται ότι από τότε συνωµοτούσε
εναντίον της Κουλούρη και του Λιάκου)
είναι κατηγορηµατικός: «εις τα 1820 µε
ήλθαν γράµµατα από τον Υψηλάντη
διά να είµαι έτοιµος, καθώς και όλοι οι
εδικοί µας. 25 Μαρτίου ήτον η ηµέρα
της γενικής επαναστάσεως». Και λίγο
µετά: «έστειλα και εις τας επαρχίας
της Μεσσηνίας, Μιστρός …και τους
έλεγα ότι την ηµέρα του Ευαγγελισµού
να είναι έτοιµοι και κάθε επαρχία να
κινηθή εναντίον των Τούρκων ..» (1 ). Το
ίδιο µήνυµα, ότι δηλαδή η επανάσταση
θα γίνει στις 25 Μαρτίου µετέφερε και ο
Παπά Φλέσας στις αρχές του 1821 κατά
τη διαµονή του στη Βοστίτσα (2) Τελικά
η επανάσταση ξέσπασε νωρίτερα, στις

αυτά δεν ήμασταν υπεύθυνοι οι ίδιοι; Τα
πιο πολλά εμείς τα προκαλέσαμε. Αλλά
και για τα άλλα, πάλι εμείς φταίμε, που
δίχως αντίδραση τ’ αφήσαμε να συμβούν.
Κανένα απολύτως άλλοθι δεν μπορεί
να σταθεί για τον πάλαι ποτέ λαό της
αντιστάσεως, που απλώς κάποια στιγμή
επέλεξε, ως πλεγματικός νεόπλουτος, να
πετάξει αβασάνιστα στη χωματερή όλη
την Ουσία του, όλα τα σημαίνοντα και
σημαινόμενα του καθ’ ημάς Τρόπου, που
τον γέννησαν και τον κράτησαν ζωντανό
επί χιλιετίες. Κανένα άλλοθι για τον λαό
που θέλησε να γίνει «πολιτισμένος»,
πιθηκίζοντας ξένα πρότυπα και τρόπους
αλλότριους. Για να μάθει να συλλαβίζει,
κατά πως λέει κι ο Σεφέρης, «σπασμένες
λέξεις από ξένες γλώσσες». Και έτσι
πια εδώ, στο Σήμερα, έχοντας απολέσει
πλέον την ταυτότητά μας, απομείναμε να
κάνουμε εις το διηνεκές κύκλους γύρω
από το Πουθενά. Πνιγμένοι στην ξεφτίλα
των εορτοδανείων και τη σαβουριάλιτυ
κατινιά
των
βοθροκάναλων,
βουλιάζοντας στη ρηχότητα, το κιτς
και τη βλακεία, καταναλισκόμενοι σε
γάμους, φιλίες και δεσμούς δομημένους
με κριτήρια της πλάκας, προσκυνώντας
στοιβαδόν ειδωλόθυτα και σκύβαλα
τραγικά, ανάγοντας σε πρωταρχικές μας
αξίες το πορτοφόλι μας, το αμάξι μας
και το πουλί μας. Αδρανείς ρέκτες της
θυμηδίας, μανικοί εραστές του Τίποτα,
νευρωτικά υποχείρια του απόλυτου
εθισμού στον πνευματικό μας αυνανισμό.
Έρημα σαρκία, περιφερόμενα δίχως
νόημα και δίχως σκοπό. Άδεια, θλιβερά
σαρκία. Κωλοέλληνες…

22 Μαρτίου στην Καλαµάτα, επειδή οι
Τούρκοι άρχισαν να καταλαβαίνουν
τι γίνεται και έτσι οι επαναστάτες
φοβήθηκαν µη ναυαγήσουν τα σχέδιά
τους. Συµπέρασµα; Προφανώς η
Φιλική Εταιρεία και οι επαναστάτες
ήθελαν να συνδεθεί η επανάσταση µε
την θρησκευτική εορτή για ευνόητους
λόγους.
Η Κουλούρη συνεχίζει να
ανακαλύπτει µύθους λέγοντας ότι µε
το µύθο της 25ης Μαρτίου συνδέθηκε
και η ύψωση του λαβάρου στην Αγία
Λαύρα. Όντως ο Παλαιών Πατρών
Γερµανός δεν αναφέρει πουθενά στα
αποµνηµονεύµατά του ότι έπραξε κάτι
ανάλογο. Όµως υπάρχει η αναφορά για
ευλογία των όπλων των επαναστατών
στην Πάτρα στις 23 Μαρτίου από τον
εν λόγω αρχιερέα.(3) Πέραν τούτου
εκείνο που αξίζει να επισηµανθεί είναι
ότι υπήρξαν αρχιερείς που ευλόγησαν
την επανάσταση από την πρώτη ηµέρα
που ξέσπασε, µόνο που η Κουλούρη και
οι οµοϊδεάτες της αποφεύγουν συστηµατικά να το αναφέρουν καταφεύγοντας στην µεταµοντέρνα πρακτική της
αποσιώπησης:
Στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας
ο µητροπολίτης Βενιαµίν µαζί µε όλο
τον κλήρο ευλογεί την επανάσταση και
ανακηρύσσει τον Δηµήτριο Υψηλάντη
ως αρχηγό του ελληνικού έθνους (4).
Στις 22 Μαρτίου στην Καλαµάτα οι
εκεί ιερείς ευλογούν τις σηµαίες των
επαναστατών σε µια συγκινητική
τελετή (5). Ο Έλους Άνθιµος ευλόγησε
τις σηµαίες στην πολιορκία της
Μονεµβασιάς ενώ ο Δαµαλών Ιωνάς
ευλόγησε τα όπλα των επαναστατών
στην πρώτη πολιορκία της Κορίνθου.
Συνέχεια στη σελίδα 10

Τό καινούργιο τεῦχος (54) τῶν «Τετραδίων»
ἐπικεντρώνεται στίς ἐξελίξεις στό ΠΑΣΟΚ.
Πῶς µιά περίπτωση σάν τό ΠΑΣΟΚ ἄλλαξε
δραµατικά πορεία καί πολιτικά «πιστεύω»; Ποιές
ἀλήθειες πρεσβεύει τώρα καί ποιά ἐξουσιαστικά
σύνδροµα τό κατατρέχουν; Τί καλεῖται νά
εἶναι τό 8ο συνέδριό του; Ἀναστρέφεται ἡ τάση
συρρίκνωσής του; Ἀπαντήσεις ἐπιχειροῦν οἱ Δ.
Κωνσταντακόπουλος, Στ. Λυγερός, Β. Χωραφᾶς,
Παῦλος Χριστόπουλος, Π. Οἰκονόµου, Β.
Ἀσηµακόπουλος. Ἐπίσης καταθέτουν ἀπόψεις
καί ἰδέες 9 στελέχη τοῦ ΠΑΚ καί ἱδρυτικά µέλη
τοῦ ΠΑΣΟΚ. Τέλος, σέ δύο κείµενα ἀφιερωµένα
στή µνήµη τοῦ Ἀντόνιο Γκράµσι ἀσχολοῦνται µέ
τίς µεταµοντέρνες «ἀναγνώσεις» τοῦ ἔργου του.
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1821: Κλήρος κι Επανάσταση
Συνέχεια από τη σελίδα 9
Με την άφιξη του Υψηλάντη ως
αρχηγού της Φιλικής Εταιρείας στην
επιβλητική τελετή που διοργανώθηκε
για την υποδοχή του έγινε δοξολογία
από αρχιερείς (Παλαιών Πατρών Γερµανός, Βρεσθένης Θεοδώρητος ..) (6)
Το πιο ισχυρό επιχείρηµα όµως για
το πόσο η Εκκλησία στήριξε την
εθνεγερσία του ’21 και για το πόσο
µικρό αντίχτυπο είχε ο αφορισµός
της επανάστασης από τον πατριάρχη
είναι το ότι οι αρχιερείς, οι απλοί
παπάδες (το «παπαδαριό», κατά το
εκσυγχρονιστάν) και οι µοναχοί (οι ..
επάρατοι ρασοφόροι), συµµετείχαν µε
πρωτοφανές πάθος στην εθνεγερσία.
Καίριας σηµασίας ήταν η συµµετοχή
τους στη διαµόρφωση ηθικού: Η
ευλογία της επανάστασης από τους
αρχιερείς, η συµµετοχή παπάδων
και καλογήρων στις µάχες και η
πληροφορία του Φωτάκου ότι οι
ιερείς διάβαζαν ευχές µπροστά στους
πιστούς για να κερδηθεί η ελευθερία
και δεν θεωρούσαν αµάρτηµα το φόνο
άλλων ανθρώπων αφού αυτός θα
γινόταν για ιερό σκοπό είναι βέβαιο
ότι είχε καταλυτικό αντίκτυπο σε ένα
λαό βαθιά θρησκευόµενο όπως ήταν
τότε ο ελληνικός.
Σε ό,τι αφορά τους αρχιερείς : Είναι
πλέον παραδεκτό από την ιστορική
έρευνα ότι οι περισσότεροι ήταν µέλη
της Φιλικής Εταιρείας. Χαρακτηριστικά
παραδείγµατα ανδρείας αποτελούν
οι: Επίσκοπος Σαλώνων Ησαΐας και ο
Αρχιµανδρίτης Φλέσας (Παπαφλέσας).
Ο πρώτος, αφού σήκωσε τη σηµαία της
επανάστασης στις 26 Μαρτίου µαζί µε
τον Αθανάσιο Διάκο, πήρε µέρος σε
διάφορες µάχες και τελικά σκοτώθηκε
στη µάχη στη Χαλκωµάτα εναντίον του
Οµέρ Βρυώνη . Μαζί του σκοτώθηκε

και ο αδελφός του παπά Γιάννης. (7)
Ο Αρχιµανδρίτης Φλέσας, ένθερµος
φιλικός, όργωσε ολόκληρη την
Πελοπόννησο κηρύττοντας το µυστικό
της Εταιρείας. Με το ξέσπασµα της
επανάστασης είχε δικό του στρατιωτικό
σώµα του οποίου προηγούνταν ένας
ιερέας, ο επιβλητικός παπά Τούρτας
που κρατούσε έναν µεγάλο σταυρό. Ο
παπά Φλέσας φορούσε περικεφαλαία
και το όλο θέαµα συντάρασσε τους
χωρικούς που υποδέχονταν τον
στρατό (8). Δύο ενέργειες του παπά
Φλέσα ήταν καίριας σηµασίας για
τον Αγώνα. Η πρώτη είναι το κάψιµο
των ανακτόρων του Κιαµήλµπεη στην
Κόρινθο, κίνηση που εξανάγκασε τους
Κορίνθιους να µπουν στην επανάσταση κάνοντας δυσχερή την είσοδο
των τουρκικών στρατευµάτων στην
Πελοπόννησο, και η δεύτερη είναι η
αποστολή αυτοκτονίας εναντίον του
Ιµπραήµ στο Μανιάκι. Ο τελευταίος
επωφελούµενος από τις εµφύλιες
διαµάχες των Ελλήνων αλώνιζε στον
Μωριά και χρειαζόταν ένα ηρωικό
παράδειγµα αυτοθυσίας για να
ξυπνήσει τους επαναστάτες. Έτσι,
ως άλλος Λεωνίδας, ο Παπαφλέσας
πήγε στο Μανιάκι κι έπεσε ηρωικά
µαχόµενος.
Για
τους
απλούς
ιερείς
τα
παραδείγµατα είναι αµέτρητα. Αυτοί
γίνονταν στρατιώτες ή ανελάµβαναν
πιο δυναµική δράση γενόµενοι
καπετάνιοι και συγκροτώντας δικά
τους στρατιωτικά σώµατα. Ενδεικτικά
αναφέρουµε τους καπετάνιους παπά
Αντριά που πολέµησε γενναία στην
Αλαµάνα το 1822 (9), τον παπά Δηµήτρη
Χρυσοβιτσιώτη που έπεσε στη µάχη
στα Δερβενάκια, τον Οικονόµο Παπά
Καλοµοίρη που έπεσε στη δεύτερη
πολιορκία της Κορίνθου το 1822. (10)

21η Μαρτίου - ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ

Παγκόσµια Ἡµέρα Ποίησης µεθαύριο (21-3, ἀνήµερα τῆς ἐαρινῆς ἰσηµερίας) καί τό
ΕΚΕΒΙ ἀφιέρωσε τήν ἐπέτειο στήν πολιτική ποίηση. Ἔτσι, πέρα ἀπό τήν κεντρική
ἐκδήλωση µέ τήν Μαρία Φαραντούρη στό Μέγαρο Μουσικῆς, ἐκδόθηκαν 12
τηλεκάρτες ἀπό τόν ΟΤΕ µέ στίχους ἑλληνικῆς πολιτικῆς ποίησης καί ἐκλήθησαν
τά παιδιά τῆς Ἀνώτατης Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν νά φιλοτεχνήσουν τίς ἀφίσες πού
θά κυκλοφορήσουν (ἀνωτέρω δείγµατα δουλειᾶς τῶν Λευτέρη Κιουρτσόγλου,
∆ηµήτρη Παππᾶ) στά Μέσα Μαζικῆς Μεταφορᾶς τῆς Ἀθήνας - καί µέ πρωτοβουλία
τοῦ «Α» καί στῆς Κοµοτηνῆς. Θυµίζουµε ἐδῶ ὅτι ἀνάλογη πρόταση κάναµε πρίν
χρόνια (γιά διαρκή ἐναλλαγή ἐπιλεγµένων στίχων στά δηµοτικά λεωφορεῖα καί
στίς στάσεις) στόν τότε δήµαρχο Κοµοτηνῆς Τάσο Βαβατσικλή, χωρίς νά βροῦµε
ἀνταπόκριση. Ἴσως ὁ διάδοχός του ∆. Κοτσάκης δεῖ θετικότερα µία πρωτοβουλία
πολιτισµοῦ πού ἀντίπαλο δέν µπορεῖ νά ἔχει παρά µόνο τήν ἀδιαφορία.

Μέγα ήταν και το πάθος των µοναχών.
Τα µοναστήρια αποτέλεσαν διαδοχικά
κέντρα συνωµοσίας της Φιλικής
Εταιρείας, καταφύγια γυναικοπαίδων
και αγωνιστών, κέντρα ανεφοδιασµού
και στρατιωτικά ορµητήρια των
ενώ οι µοναχοί είτε πολέµησαν σε
στρατιωτικά σώµατα είτε µετέτρεψαν
τα µοναστήρια σε φρούρια που συχνά
έγιναν ολοκαύτωµα από τον εχθρό.
Ενδεικτικά και µόνο αναφέρουµε
κάποιες σπουδαίες περιπτώσεις: Μέγα
Σπήλαιο στην Αχαΐα
του οποίου
όλοι οι µοναχοί ήταν µυηµένοι στη
Φιλική Εταιρεία και διέτρεχαν την
Πελοπόννησο µε σκοπό να µυήσουν
τους Έλληνες στο µυστικό της
Εταιρείας, βοήθησαν στον ανεφοδιασµό
των αγωνιστών και πήραν µέρος σε 3
µάχες, Αγίου Γεωργίου του Φονιά όπου
ο ηγούµενος Ναθαναήλ και οι µοναχοί
άσκησαν
επίσης
προσηλυτιστικό
έργο και ετοίµασαν τα αναγκαία του
πολέµου κτλ. Επίσης το µοναστήρι
Παναγιά στην ΄Υδρα ανέδειξε τον
ηγούµενο Ιάκωβο: Αν και φίλος των
αρχόντων προσχώρησε στο κίνηµα
του Οικονόµου (που στρεφόταν τόσο
κατά των Τούρκων όσο και κατά των
τοπικών κοτζαµπάσηδων), προσέφερε
πρώτος χρήµατα στο ταµείο των
επαναστατών και σύστησε πολεµικό
σώµα που χρησιµοποιήθηκε στην
πολιορκία του Άργους (11). Τέλος
στο µοναστήρι στο Οµπλό κατέλυσε
ο Ζαϊµης κατά την πολιορκία των
Πατρών και το κατέκαυσαν έπειτα οι
Τούρκοι. (12)
Αξίζει και µια αναφορά για την
περιοχή της Θράκης: ως έχουσα
την ατυχία να βρίσκεται κοντά
στην Κωνσταντινούπολη, είδε τις
επαναστατικές
προσπάθειες
των
παιδιών της να καταπνίγονται στο
αίµα. Και εδώ όµως η Εκκλησία ήταν
παρούσα. Ξεχωριστό παράδειγµα
αποτελεί ο µητροπολίτης Σωζοπόλεως
Παΐσιος Βάρης ο οποίος αφού ετοίµασε
µαζί µε τον αδελφό του Δηµήτριο
στρατιωτικό σώµα, κήρυξε την
επανάσταση στις 17 Απριλίου του 1821.
Και ο µεν αδελφός του σκοτώθηκε
στην µάχη του Κιούπκϊοι, ο δε Παϊσιος
απαγχονίστηκε από τους Τούρκους
µετά από φρικτά βασανιστήρια.
Ο
µητροπολίτης
Μαρωνείας
Κωνστάντιος (το άγαλµα του οποίου
βρίσκεται στην πόλη µας) συγκρότησε
στρατιωτικό σώµα Κοµοτηναίων και
κατευθύνθηκε στο Άγιο Όρος από
όπου θα ξεκινούσε η επανάσταση
στη Μακεδονία. Εκεί ενώθηκε µε το
επαναστατικό σώµα του Εµµανουήλ
Παππά και σε πανηγυρική τελετή
που τελέστηκε στη µονή Εσφιγµένου
ευλόγησε την επανάσταση. Μετά
την αποτυχία του κινήµατος του Ε.
Παππά οι εναποµείναντες αγωνιστές
κατέβηκαν στη Νότια Ελλάδα για
να συνεχίσουν τον αγώνα ενώ ο
Κωνστάντιος πέθανε µετά από λίγο στο
Άγιο Όρος. Τέλος, τον Απρίλιο του 1821
οι Τούρκοι αφού προέβησαν σε σφαγή
των προκρίτων της Αδριανούπολης
ως αντίποινα για την επαναστατική
δράση των Ελλήνων στην περιοχή,
συνέλαβαν µετά από εντολή του
Σουλτάνου τον πρώην πατριάρχη
Κωνσταντινούπολης Κύριλλο τον
ΣΤ’. Μετά από τη διαπόµπευσή του
στους δρόµους της Αδριανούπολης εν
µέσω του απλού και… φιλειρηνικού
τουρκικού όχλου, τον κρέµασαν στο

κτίριο της τοπικής Μητρόπολης. (13)
Η προσφορά λοιπόν του κλήρου στον
αγώνα του 1821 είναι κεφαλαιώδους
σηµασίας και ασφαλώς και δεν
µπορεί να αναλυθεί µέσα σε λίγες
γραµµές. Το τραγικό της υπόθεσης
είναι ότι η παροιµιώδης άγνοια της
ελληνικής κοινωνίας για πλήθος
ζητηµάτων επιτρέπει τόσο στην κάστα
των καθηγητών όσο και σε αυτή των
ουφολατρών – αρχαιολατρών να κατασυκοφαντούν το ρόλο της εκκλησίας
µας την εποχή του 1821. Ελπίζουµε η
αναφορά αυτή της εφηµερίδας µας να
παρακινήσει τους αναγνώστες µας
προκειµένου να επιδοθούν στην µελέτη
των κλασικών κειµένων του Αγώνα,
πράγµα που εκτός των πολλών άλλων
ωφεληµάτων θα τους βοηθήσει να …
κατανοήσουν τον Άλλο, (τον Τούρκο
δυνάστη ντε) σε όλο του το µεγαλείο
της κτηνωδίας του.
Αφήσαµε για το τέλος τους µεγάλους
προδότες του ‘21: τους πολιτικούς
είτε
ήταν
κοτζαµπάσηδες
είτε
φαναριώτες/διαφωτιστές. Αυτοί όχι
µόνο µένουν στο απυρόβλητο από τους
µεγαλοκαθηγητάδες αλλά συνέβη και
η πρωτοφανής ύβρη ο Μαυροκορδάτος,
υπαίτιος για όσα µύρια κακά, να
υµνείται και να τοποθετηθεί δίπλα στον
Κολοκοτρώνη στο περίφηµο βιβλίο της
6ης Δηµοτικού! Παραθέτουµε λοιπόν το
παρακάτω απολαυστικό απόσπασµα
από τον Φωτάκο και δίπλα στη λέξη
Κοτζάµπασης µπορείτε να κάνετε
συνειρµούς µε το σήµερα: Έλληνας/
ίδα ΥΠΕΞ, µεταµοντέρνος καθηγητής
πανεπιστηµίου, δήµαρχος της Θράκης
(τελευταία είναι της µόδας οι Εβρίτες):
Τοιούτος ήτο ο κοτσάµπασης όστις
και κατά τα πάντα άλλα εµιµείτο τον
Τούρκον, καθώς εις την ενδυµασίαν,
εις τους εξωτερικούς τρόπους και εις
τα της οικίας του. Η ευζωία του ήτο
οµοία µε εκείνην του Τούρκου, και
µόνον κατά το όνοµα διέφερε, αντί πχ
να τον λέγουν Χασάνην, τον έλεγαν
Γιάννην, και αντί να πηγαίνει εις το
τζαµί επήγαινεν εις την εκκλησίαν.
Μόνον κατά τούτο υπήρχε διάκρισις.
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ
Παραποµπές
1. Θ. Κολοκοτρώνη Άπαντα, εκδόσεις
Μέρµηγκας, σ. 274
2. Φώτιος Χρυσανθόπουλος ή Φωτάκος,
Αποµνηµονεύµατα , τ.1, σ. 58
3. Σ. Τρικούπη, Ιστορία της Ελληνικής
Επαναστάσεως, τ.1, Αθήνα 1888, σ. 50
4. Φωτάκος ο.π. σ.8 – ο Φωτάκος
είναι ο αγωνιστής και ιστορικός που
αναλύει το ρόλο της Εκκλησίας στην
επανάσταση και για αυτό υπάρχουν
τόσες παραποµπές στο έργο του.
5. Κολοκ. ο.π. 279, Φωτάκος ο.π. σ.78
6. Φωτάκος ο.π. σ.93 ,138 , 190 .
7. Μακρυγιάννης, Αποµνηµονεύµατα,
εκδ. Ζαχαρόπουλος, 1998, σ. 254.
8. Φωτάκος ο.π. σ.79
9. Μακρυγιάννης, ο.π. σ. 253
10. Φωτάκος, ο.π. 407, 392
11. Πέρα από τα Αποµνηµονεύµατα
του Φωτάκου, πληροφορίες για τη
δράση των µοναστηριών και της Εκκλησίας γενικά µας δίνει έτερο έργο
του: Βίοι Πελοποννησίων Ανδρών, εκδ.
Ελεύθερη Σκέψις 2003, σ. 291 – 326
12. Παλαιών Πατρών Γερµανός, Αποµνηµονεύµατα, Δροµεύς, 1996, σ. 63-4
13. Απόστολου Ευθυµιάδη, Η συµβολή
της Θράκης εις τους απελευθερωτικούς
αγώνας του έθνους, Αλεξ/πολη 2005.
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Βίβα Ζαχόπουλε!
Ἔγραψες ἱστορία, Μεγάλε! Ἱστορία µέ µεγάλα
γράµµατα καί σέ θαυµάζω. Κατάφερες µέ
µιά θεαµατική κίνηση νά ἐξαναγκάσεις τήν
κοινωνία µας τῶν νεόπλουτων νεοελλήνων,
τήν ἀγγελικά πλασµένη, νά ξεράσει τά
ἐντόσθια της καί νά βγοῦνε στό φῶς τοῦ
Ἥλιου ὅλη ἡ σαβούρα καί ἡ ὑποκρισία πού
ἔκρυβε στά σπλάχνα της. Μόνο µέ µιά κίνησή
σου, Μεγάλε, γκρέµισες ἀπό τόν θρόνο τούς
λαµπερούς ἀστέρες τῆς πολυλογίας µέ τά
χρυσοποίκιλτα φωτοστέφανα καί ἔβγαλες τίς
µάσκες ἀπό τούς παπατζῆδες πού ποζάρουν
στό γυαλί γιά σπουδαῖες φιγοῦρες τῆς
σύγχρονης δηµοσιογραφίας. Οἱ ὁποῖοι, ὅπως
βλέπεις, πάνω ἀπό ἕναν µήνα βρίσκονται
σέ Ἐµφύλιο καί δέν κατέληξαν ἀκόµα στό
µέγιστο Ἐθνικό θέµα, πού βασανίζει τόν
ἑλληνικό λαό: Ἐάν δηλαδή ὁ Ἀνδριανός
διάβασε ἤ δέν διάβασε τήν κασέτα. Ἐάν
δηλαδή σέ ἀπόλαυσε µέ τήν ἀδαµιαία σου
στολή καί ἐάν ἐπίσης ἡ Εὔα δοκίµασε ἤ δέν
δοκίµασε τόν ἀπαγορευµένο καρπό ἀπό
τό «Δένδρο τῆς Γνώσεως». Δέν µποροῦν νά
κοιµηθοῦν οἱ ἄνθρωποι καί συνωστίζονται
πίσω ἀπό τήν κλειδαρότρυπα, συγχώρησέ
τους, Μεγάλε! Τυγχάνουν χωριατόπαιδα, δέν
εἶχαν ξαναδεῖ dvd.
Μέ ἐντυπωσίασε ὅµως τό γεγονός, Μεγάλε,
πού γιά χάρη τράβηξαν τά µακρυά τους ξίφη
ἡ διάσηµη «Μαύρη Τρύπα» ἀπό τή µιά καί
ἡ διασηµότερη «Κρυφή Κάµερα» ἀπό τήν
ἄλλη καί ἀπολαύσαµε θεαµατική ξιφοµαχία
πού θύµιζε Ντ’ Ἀρντανιάν τοῦ Ἀλέξανδρου
Δουµᾶ. Καί ἴσως εἶναι ὁ λόγος πού δέν
πρόλαβαν νά µᾶς ἐξηγήσουν πῶς ἔγιναν
δισεκατοµµυριοῦχοι καί µεγαλοεκδότες, µέ
ἄνω τῶν 180 ἀτόµων προσωπικό ἐν µιᾶ νυκτί,
πού µόνον οἱ µισθοί ἑνός µήνα ὑπερβαίνει
τίς 270.000 εὐρώ! Ὅταν εἶναι γνωστό ὅτι
καί οἱ δυό τους ἦταν µεροκαµατιάρηδες καί
ψωµοζοῦσαν µέ τίς τσέπες πανί µέ πανί
ἀλλά καί ἡ ὑπόληψή τους κάτω ἀπό τό
µηδέν! Χαρακτηριστική ἡ περίπτωση τῆς
«Μαύρης Τρύπας» πού ὅταν δούλευε στήν
«Ἐλευθεροτυπία» ὡς ἁπλός δηµοσιογράφος
οἱ συνάδελφοί του τόν «γιαούρτωναν» γιά
ἀνάρµοστη συµπεριφορά. Τήν ἴδια ἐποχή ἡ
«Κρυφή Κάµερα» γυρόφερνε τήν «Αὐριανή»
κάτω στόν Ταῦρο, γιά ἕνα πιάτο φαΐ ἀπό τό
µικροσκοπικό ἑστιατόριο πού εἶχε ἀνοίξει ὁ
Γιῶργος Κουρῆς γιά τούς δηµοσιογράφους
τῆς ἐφηµερίδας...
Γιῶργος Μανδῖκος

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΤΑΞΗ
Χρήστος Κηπουρός*
Η Ελληνική ιστορία, και όχι μόνο
αυτή, διδάσκει ότι η γνωστή και ως
Συντηρητική Παράταξη, πέραν όλων των
υπολοίπων, πασχίζει και καταφέρνει να
συντηρεί πρώτα από όλα τον εαυτό της.
Αλλιώς τι είδους συντήρηση θα ήταν.
Μπορεί λοιπόν όταν ένα συντηρητικό
κόμμα πηγαίνει στην αντιπολίτευση να
κάθεται εκεί λίγο ή και πολύ καιρό,
όμως δεν χάνεται ούτε και μπαίνει σε
κάποιο χρονοντούλαπο. Καταφέρνει και
συντηρείται πριν ανακτήσει τη χαμένη της
δύναμη και επιστρέψει στην εξουσία.
Δεν συμβαίνει το ίδιο με τα λεγόμενα
προοδευτικά κόμματα και τη γνωστή
επίσης ως Δημοκρατική Παράταξη.
Ειδικά για αυτή, η Ελληνική πολιτική
ιστορία ναι μεν τη θέλει ως ένα εκ των
δύο πυλώνων του από αρχαιοτάτων
χρόνων δικομματισμού, όμως κάθε φορά
που πρόκειται να επανέλθει στην εξουσία
αυτό γίνεται συνήθως με διαφορετική
ταυτότητα, μορφή και περιεχόμενα. Στο
μεσοδιάστημα φυλλορροεί και προς τις δύο
πλευρές. Και προς τα αριστερά και προς
τα δεξιά. Κάτι που μπορεί να οδηγήσει
μέχρι και στην τριχοτόμηση της πολιτικής
Ελλάδας, πριν την δριμύτερη επιστροφή
και αναβίωση του δικομματισμού.
Καταραμένου μεν, διαιωνιζόμενου δε.
Ο οποίος κάθε φορά προϋποθέτει μια
καινούργια Δημοκρατική παράταξη
με άφθαρτα πρόσωπα, πριν συνεχίσει
να ζει και να βασιλεύει, μια και η
ονομασία προέλευσής του είναι γνωστή.
Πρόκειται για ένα «made in Greece»,
αρχαίο πολιτικό, «φιλοσοφικό», όσο και
αμφιλεγόμενο προϊόν, εξαχθέν εν τούτοις
και υιοθετηθέν από πλείστες χώρες της
υφηλίου, από κοινού μετά των, κατά τα
άλλα, διαχρονικής όσο και παγκόσμιας
αξίας πολιτισμικών προϊόντων της

κλασσικής Αθήνας. Και που αν επεκταθεί
κανείς περισσότερο, εύκολα συναντά
στο υπόστρωμα της αποδοχής από τους
πολίτες, το γνωστό δυισμό. Συνήθως με
τη μορφή της εκλογίκευσης της ρήσης «εκ
δύο κακών το μη χείρον βέλτιστο», έστω
και αν το βέλτιστο αυτό πολλές φορές
είναι το χείριστο, αν όχι σαν θεολογία
του καλού και του κακού και δυισμός
ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Ζητήματα που
έχουν την αφετηρία τους στο γνωστό
διαζευκτικό σύνδεσμο «ή» που είναι και
το κλειδί της όλης υπόθεσης.

Αυτός δηλαδή που κατά βάθος
κυβερνά τους πολίτες είναι ένας απλός
διαζευκτικός σύνδεσμος ο οποίος από
δεκάδων αιώνων παραμένει πανίσχυρος.
Στην ουσία είναι ένα φωνήεν, το φωνήεν
«ΉΤΑ» της Ελληνικής αλφαβήτου
για το οποίο επιπλέον έχω να
παρατηρήσω τα εξής: Αν στο
«ΗΤΑ» αυτό προστεθεί το «Ζ»,
τότε προκύπτει το «Ζ-ΗΤΑ» που ως
γνωστό είναι το πριν από το «ΗΤΑ»
γράμμα της αλφαβήτου, και από το
οποίο, μεταξύ των άλλων λέξεων,
αρχίζει και η λέξη «Ζωή». Αν
πάλι στο ίδιο αυτό γράμμα «ΗΤΑ»
προστεθεί το «Θ» τότε προκύπτει
το «Θ-ΗΤΑ», που είναι το μετά από
το «ΗΤΑ» γράμμα, από το οποίο
αρχίζει, μεταξύ των άλλων, και η
λέξη «Θάνατος». Δεν ξέρω βέβαια
εάν το δίλημμα «Ζωή ή Θάνατος»
που προκύπτει σχετίζεται ή οδήγησε
στη σαιξπηρική ρήση «Να ζει κανείς
ή να μη ζει».

(...) Αν αυτό που χρειάζεται από τη μια
είναι η όσο πιο γρήγορη και ελπιδοφόρα
για το μέλλον της Δημοκρατικής
παράταξης αυτοδιάλυση του ΠΑΣΟΚ
με την ταυτόχρονη γέννηση και την
καινούργια ζωή της αντιπροσώπευσης
του Δημοκρατικού χώρου, από την άλλη
συνιστά προϋπόθεση ώστε ως αυριανή
κυβέρνηση να επιχειρήσει το μεγάλο
θεσμικό πέρασμα της χώρας μας από την
Τρίτη στην Τέταρτη Δημοκρατία. Αλλιώς
μνηστήρες εκ του ευρύτερου λεγόμενου
αριστερού χώρου θα συνεχίσουν να
εποφθαλμιούν,
ανάμεσά τους νέοι
στην ηλικία, που
όμως ακόμη και
αν συνιστούσαν το
νέο, που φυσικά δεν
συνιστούν, και πάλι
μέχρις ενός σημείου
θα έφταναν. Το πολύ
έως την τριχοτόμηση,
που έλεγα. Πέραν δε
τούτου ουδέν. Άλλο
όμως αυτό, άλλο η
Πολιτική. Η οποία
πρωτίστως οφείλει να
αποτελεί εξιστόρηση της λογικής και του
μέλλοντος.
* Πρώην βουλευτής Ἕβρου

Μπινιές
§
Σέ πλησιάζει σάν φωτιά
σ’ ἀποφεύγει σάν διάολο
εἶναι µικρή, µεγάλη
καί ξέρει νά παίζει.
Ὁ χορός αὐτός εἶναι πανάρχαιος.
§
Καί τό σηµαντικότερο χωρίς διακοπή
σταµάτησε σάν ἀπολιθωµένο µοντέλο
µοτοσυκλέτας τοῦ ‘30
ἔξω ἀπό τή µπαράγκα
στά ὅρια τῆς προβιοµηχανικῆς πόλης
στόν τενεκέ µαχαλά
λίγο πρίν ἡ πρέζα

Για τα Αρχαία Ελληνικά
«Το μάθημα των Αρχαίων
Ελληνικών στα γυμνάσια παίζει έναν
ιδιαίτερα
σημαντικό
ρόλο,
διότι
περιλαμβάνει τις βασικές αρχές του
ευρωπαϊκού πολιτισμού στην λογοτεχνία
και το θέατρο, στην πολιτική και το
σύνταγμα, στις επιστήμες και τη φιλοσοφία,
στις τέχνες και την αρχιτεκτονική,
καθώς και τις συνεχείς επιδράσεις τους
στο μεσαίωνα και στην νεότερη εποχή,
χρησιμοποιώντας με έναν ιδιαίτερο τρόπο
αναγνώσματα - πηγές.
Πέραν αυτού, η ελληνική γλώσσα
είναι η γλώσσα της Καινής Διαθήκης και
προσφέρει έτσι θεμελιώδεις γνώσεις της
χριστιανικής θρησκείας. Επιδίωξη του
αρχαιοελληνικού μαθήματος αποτελεί
η εμβάθυνση της βασικής εκπαίδευσης,
βασισμένη πάνω στις φιλοσοφικές και
ανθρωπιστικές αξίες.
Η σύγχρονη προσέγγιση του
ελληνικού μαθήματος, περιλαμβάνει και
στοιχεία της νεοελληνικής γλώσσας καθώς
και απόψεις για τη σημερινή Ελλάδα.»

Ποιός τα λέει όλα αυτά τα...
παρεξηγήσιμα πράγματα; Ο υπουργός
Παιδείας στο γερμανικό ομόσπονδο
κρατίδιο της Βάδης - Βυρτεμβέργης,
κ. Helmut Rau, εκθέτοντας στο τοπικό
Κοινοβούλιο
την
κρατούσα
στο
υπουργείο του άποψη για τη σημασία της
διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών
στα γερμανικά γυμνάσια (αφορμή
στάθηκε σχετική ερώτηση της βουλευτού
του κόμματος των Πρασίνων, Ρενάτε
Ράστετερ, για το παρόν και το μέλλον του
μαθήματος). Και συμπληρώνει ο κ. Ράου:
«Τα Αρχαία Ελληνικά είναι κατά κανόνα
η τρίτη ξένη γλώσσα στα γερμανικά
γυμνάσια και έτσι αποτελεί το μάθημα
προφίλ, του γλωσσικού προσανατολισμού
στο Γυμνάσιο γενικής παιδείας. Προς
το παρόν διδάσκονται σε συνολικά 30
δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια. Μετά τον
νέο “ευρωπαϊκό προσανατολισμό” για
δημιουργία ανθρωπιστικών γυμνασίων,
αυξήθηκε έντονα η συμμετοχή στο μάθημα
των Ελληνικών.»
Βρήκαμε την αναφορά σε
κείμενο του κ. Δ. Κούρτη, συντονιστή
Δ.Ε. Στουτγάρδης και την παραθέτουμε,

όχι μόνο για να καμαρώσουμε για το
αιώνιο κλέος των προγόνων μας ή για
πούμε στους εν Ελλάδι αρχαιόφοβους
«είδατε στήν Ευρώπη;» Το γράφουμε
και ως αφορμή για να αναρωτηθούμε αν
η εν Ελλάδι σημερινή διδασκαλία του
μαθήματος ανταποκρίνεται στους στόχους
που οι υπερασπιστές της επιδιώκουν.
Αν τα αποτελέσματα είναι αυτά που θα
θέλαμε, και αν όχι τι πρέπει να γίνει για
να τα πετύχουμε. Το θέμα δεν είναι μόνο
να αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας (άρα
και η απασχόληση των φιλολόγων) ή
να επιβάλλεται η Α πολιτική έναντι της
Β. Είναι να μπορούν κατά το δυνατόν
περισσότεροι
σύγχρονοι
Έλληνες
πρώτα να προσεγγίσουν και ύστερα να
αγαπήσουν το μάθημα. Τουλάχιστον όλοι
εμείς που το μισήσαμε στα σχολικά μας
χρόνια (και πολύ αργότερα αρχίσαμε
να ψάχνουμε τα αίτια μιας τέτοιας
παρεξήγησης), νιώθουμε σήμερα - από
τη θέση πλέον του διδάσκοντος - ότι
έκτοτε δεν άλλαξαν και πολλά προς το
καλύτερο. Και είναι - όχι κρίμα, αλλά
- αληθινή τραγωδία...

καί τό θόλωµα
δέσουν κι ἐδῶ στάσιµο
§
Μόνο τό γυµνό
θά µποροῦσε νά µέ νικήσει
ἀλλά κι ἐγώ
δέν εἶχα
τίποτα πάνω µου
§
Μέ τό ὡραῖο νά ἔρχεσαι σέ ἅµιλλα
ἀλλά νά µήν τό φθονεῖς
ἄν θέλεις νά φανεῖς
χρήσιµος στόν ἑαυτό σου
καί στούς ἄλλους.
§
Ὅ,τι δέν ἔχει σχῆµα εἶναι ἄσχηµο.
Τό σχῆµα εἶναι φαντασία καί ἀριθµός,
ἐλευθερία καί γεωµετρία ταυτόχρονα

Δόν Σάντσο - VRiZΩ Ντου
Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης
SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Κοίτα ποιός µιλάει...
Ὁ Ἐρντογάν δήλωσε: «Ἡ ∆ύση εἰσάγει
νέους. Εἶναι ἀνάγκη νά διαφυλαχθεῖ ὁ
νεανικός πληθυσµός τῆς Τουρκίας. Μέ τούς
σηµερινούς ρυθµούς τό 2030 ἡ πλειοψηφία
τοῦ πληθυσµοῦ τῆς Τουρκίας θά εἶναι πάνω
ἀπό τά 60. Ἀγαπητές µου γυναῖκες, δέν
µιλάω σάν πρωθυπουργός ἀλλά σάν ἕνας
στεναχωρηµένος ἀδελφός σας. Νά µήν
πέφτουµε σ’ αὐτήν τήν παγίδα. Πρέπει νά
διαφυλάξουµε τήν νεανικότητα τοῦ πληθυσµοῦ µας. Αὐτοί τί θέλουν νά κάνουν; Θέλουν
νά κόψουν τή ρίζα τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους,
αὐτό θέλουν. Ἄν δέν θέλετε νά µειωθεῖ ὁ
πληθυσµός µας, κάθε οἰκογένεια πρέπει νά
κάνει 3 παιδιά.»
(8-3-08, ἐφ. Χουριέτ)
Ἰσλαµοποίηση
Ἡ ἐπίδραση τῆς διακυβέρνησης τοῦ ΑΚΡ
στήν καθηµερινή ζωή καί γλῶσσα ὅλο καί
δυναµώνει. Ἀλλάζει ἡ θέση τῆς θρησκείας,
ὁ τρόπος ὁµιλίας, οἱ χρησιµοποιούµενη
φρασεολογία, ὁ τρόπος ντυσίµατος. (...)
Στόν τρόπο ὁµιλίας: Χρησιµοποιοῦνται
περισσότεροι ἀραβικοί ὅροι, παραδείγµατα
ἀπό τό Κοράνιο. Στή γλῶσσα τοῦ σώµατος,
παλιότερα εἴχαµε τή χειραψία. Τώρα ἄρχισε
µιά συνήθεια µέ τούς ἀσπασµούς καί ἡ
τελευταία µόδα εἶναι αὐτός ὁ χαιρετισµός
µέ τό χέρι στήν καρδιά. Στό φαγητό - ποτό,
ὅσο πάει ἀποµακρύνεται τό ἀλκοόλ ἀπό τό
τραπέζι. Χρειάζεται σχεδόν θάρρος γιά νά
παραγγείλει κανείς ἀλκοολοῦχο. Στό ντύσιµο
αὐξάνεται ἡ χρήση τῆς µαντήλας καί τῶν
ρούχων (µαντώ) πού καλύπτουν µέχρι
καί τά παπούτσια. Στήν καθηµερινή ζωή
ἐπιτείνεται ὁ χωρισµός ἀνδρῶν - γυναικῶν.
Αὐξάνονται οἱ πισίνες καί οἱ παραλίες πού
εἶναι µόνο γιά γυναῖκες. Πληθαίνουν τά
ξενοδοχεῖα πού δέν σερβίρουν ἀλκοόλ. Ἡ
προσέλευση στά τζαµιά αὐξάνεται ἐκρηκτικά. Ἀπό τά ΜΜΕ αὐξάνονται ὅσα φέρνουν
τή θρησκεία καί τό ἰσλάµ σέ πρῶτο πλάνο.
(13-3-08, Ἀλή Μπιράντ, ἐφ. Χουριέτ)
Γιά τό Κιρκούκ
Ὁ πρόεδρος τοῦ Τουρκικοῦ Ἱδρύµατος
Ἱστορίας, καθ. Γιουσούφ Χαλάτσογλου, σέ
ὁµιλία του ἀνέφερε τά ἑξῆς: Στά τέλη τοῦ
Α’ Παγκοσµίου Πολέµου τό Ἰράκ ἦταν στά
χέρια τῆς Τουρκίας. Λόγῳ συνθηκῶν ὅµως
δέν ἐνδιαφέρθηκε ἰδιαίτερα γιά τήν περιοχή.
Ἔτσι ἡ ἀπόφαση ἀφέθηκε στήν Κοινωνία
τῶν Ἐθνῶν. Σέ συµφωνία µέ τήν Ἀγγλία
αὐτά τά χώµατα δόθηκαν στό ἑνωµένο
Ἰράκ. Ἐάν ὅµως ὑπάρξει διάσπαση τοῦ Ἰράκ,
τότε ἡ Τουρκία ἔχει δικαιώµατα ἐκεῖ. ∆ιότι
τό 10% τῶν πετρελαίων ἀποτελεῖ δικαίωµά
της ἀναγνωρισµένο ἀπό τά Ἡνωµένα Ἔθνη.
(17-3-08, ἐφ. Χουριέτ)

Πρόσφατα ἡ Washington Post δηµοσίευσε
τήν παραπάνω φωτογραφία ἑνός ἀντάρτη
τοῦ ΡΚΚ. Οἱ Τοῦρκοι λύσσαξαν καί ἡ
ἐκστρατεία τῆς Χουριέτ ὑποχρέωσε τήν
ἀµερικανική ἐφηµερίδα σέ παραδοχή τοῦ
λάθους της: Ἕνας ἀντάρτης δέν µπορεῖ νά
ἐµφανίζεται µέ ἀνθρώπινο πρόσωπο.. Μ.Κ.

Ἀντιφωνήµατα
Κλείσανε 5 χρόνια Κατοχῆς στό Ἰράκ.
Καί ποιός ξέρει πόσα ἀκόµη ἔρχονται,
ἀφοῦ ἡ Κατοχή τῶν ΗΠΑ ἀπό τούς
«νεοσυντηρητικούς» καλά κρατεῖ...

Κι ὄχι βέβαια πώς φταίει γιά ὅλα αὐτός
ὁ καηµένος. Ἡ χρόνια ἐκπόρνευση εἶναι
κυρίως, καί ἡ κραυγαλέα ὑποκρισία. Ὁ
πρῶτος Τσίπρας λοιπόν τούς σκόρπισε.

Τελικά τό Κογκρέσο ἀσχολήθηκε (5/3)
µέ τή σφαγή στή Γάζα: Μέ ψήφους 404
- 1 (!!!) καταδίκασε τό... Ἰράν, τή Συρία
καί τίς... στρακαστροῦκες τῆς Χαµάς!

Τό 16,4% τοῦ παγκοσµίου στόλου (σέ
τόννους) κατέχουν οἱ Ἕλληνες πλοιοκτῆτες: 4.197 πλοῖα! ∆έν µᾶς ἔµεινε καί
τίποτε ἄλλο ὡς ἐθνικό καµάρι...

Ποιός µειοψήφισε; Ὁ µέγας Ρόν Πώλ,
ὑποψήφιος γιά τό ρεπουµπλικανικό
χρῖσµα (τόν παρουσιάσαµε πρίν καιρό)
πού τόν ἔθαψαν ὅλα τά ΜΜΕ.

Ἡ προσπάθεια γιά καθιέρωση τῆς
προαιρετικῆς χρήσης τοῦ πολυτονικοῦ
συστήµατος ἀνέβηκε καί στό διαδίκτυο:
www.dimokratiastinglossa.gr

Ὑπάρχει ὅµως κι ὁ Λευκός Οἶκος: Μέ
πρότασή του ἡ στρατιωτική βοήθεια
πρός τό Ἰσραήλ θά φτάσει τά $2.55 δισ.
γιά τό 2009, µέ στόχο τά 30 ὥς τό 2018!

Τό ἡλιακό παρατηρητήριο τοῦ θρακικοῦ
φύλου τῶν Ὀδρυσῶν (;) στή σηµερινή
Βουλγαρία προβληµατίζει γιά τίς ἀστρονοµικές τους γνώσεις κι ἀναδεικνύει
τήν ἄγνοιά µας γιά τήν ἀρχαία Θράκη.

Κακό σηµάδι ἡ πυρηνική συµφωνία τῶν
µεγάλων γιά ρώσικο οὐράνιο στούς
ἀµερικάνικους ἀντιδραστῆρες. Μᾶλλον
θά τήν πληρώσουν οἱ µικροί (Ἰράν κτλ)
Κλάψαµε γιά τά 8 θύµατα στό κατηχητικό τῶν ἐποίκων Yeshivat Mercaz Ha
Rav τῆς Ἱερουσαλήµ, ὅσο θά κλαίγαµε
νεκρούς SS ἀπό ἀντάρτικο βόλι. Τόσο.

ἀλλά ἐµεῖς κάνουµε ὅτι κοιτᾶµε ἀλλοῦ!
«Εἰρηνευτική ἐπιχείρηση» ὁ Ἀττίλας τοῦ
‘74 στήν Κύπρο, γιά τόν ἀντινοµάρχη
µας κ. ∆εβετζήογλου. Σωπᾶτε! Ξέρετε
κανέναν µειονοτικό µέ... ἄλλη γνώµη;
Πάντως γιά ἄλλη µιά φορά ὁ Εὐριπίδης
δέν δίστασε νά µιλήσει γιά τίς ἐθνοτικές
ὁµάδες τῆς µειονότητας καί λύσσαξαν
τά φασισταριά νά τόν καταγγέλουν.
Ἐξίσου εὐθύς καί σωστός ἦταν κι ὁ συνεπώνυµός του δήµαρχος Ξάνθης. Ὅσο
γιά τόν νοµάρχη Ξάνθης, πού καθόταν
δίπλα, ἦταν ὁµιλητικός σάν ψάρι.

Ρεκόρ ἐπισκεπτῶν, λέει, γιά τό φετεινό
Ξανθιώτικο Καρναβάλι. Μπράβο ρέ
παιδιά, κι ἄν συµµαζέψετε λίγο ἀκόµα
τήν αἰσχροκέρδια, ἀκόµα καλύτερα.
Συνάντηση ἐργασίας τουρισµοῦ προχτές
στή Νοµαρχία Ροδόπης Ἑλλήνων καί
Βουλγάρων «θεσµικῶν» (γουάου!). Πάντως ὁ τουρισµός τῶν θεσµικῶν σκίζει.

Ἐλπιδοφόρο τό κλῖµα στήν Τουρκία
µετά τήν κίνηση τοῦ δικαστῆ κατά Ἐρντογάν - Γκιούλ. Ἄλλωστε σέ ἕνα σερί
ἀπό θαύµατα ὀφείλουµε τήν κρατική
ὕπαρξή µας (ὥς πότε ὅµως...)

Στό Μαυροβούνιο µαζεύτηκαν (9/3/08)
«Τοῦρκοι µουφτήδες τῶν Βαλκανίων».
Φυσικά τά δύο ἀνδρείκελα τῆς Θρἀκης
(Μέτε-Σερήφ) ἤταν παρόντα

Ὅταν τά γράφαµε - µόνον ἐµεῖς ἀνοιχτά
- γιά τά «προσόντα» τοῦ ἀρχηγοῦ τους
εἴµασταν κακοί ἤ κρυφοδεξιοί. Τώρα
πού τό ΠαΣοΚ διαλύεται, βουβάθηκαν

∆ίπλα τους ὁ κυβερνητικός ὑπεύθυνος
θρησκευτικῶν ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας,
Α. Μπαρντάκογλου! Οἱ ἄνθρωποι κυκλοφοροῦν µέ ταµπέλα «ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ»

ΚΩΛΟΕΛΛΗΝΕΣ
του Ν.Δαπέργολα
Καθώς σε λίγες μέρες κοντεύει και πάλι η 25η Μαρτίου, είναι,
νομίζω, πλέον επιτακτική ανάγκη να αφήσουμε επιτέλους στην
άκρη τις συνήθεις ανιαρές επετειακές αναφορές, για να μάθουμε
να αντιμετωπίζουμε αυτή τη μέρα με έναν τελείως διαφορετικό
τρόπο. Με έναν τρόπο που πολύ απλά καλεί σε περισυλλογή ή
ακόμη και (γιατί όχι) σε μελαγχολία. Έχω άλλωστε την αίσθηση
ότι 187 χρόνια μετά τη Μεγάλη μας Επανάσταση – και 178 από την
επίσημη ίδρυση του θλιβερού προτεκτοράτου της Μελούνας – ο
μόνος τρόπος για να τιμήσουμε ειλικρινά τους ηρωικούς αγωνιστές
του ’21 περνάει πια αναγκαστικά μέσα από τον δρόμο της απόλυτης
κατάθλιψης.
Αναπόδραστος πράγματι αυτός ο δρόμος, όταν ζεις στη χώρα
της απάτης, της εκσυγχρονιστικής υστερίας, της πολιτιστικής
ασυναρτησίας, της πολιτικής διαφθοράς, της εκκλησιαστικής
εκκοσμίκευσης, της βαθιάς κρίσης ΟΛΩΝ ανεξαιρέτως των θεσμών.
Στη χώρα που τη λυμαίνονται μεγαλοεργολάβοι και μεγαλοεκδότες,
ανεπαρκείς πολιτικοί, διεφθαρμένοι ή πλανεμένοι ιεράρχες,
αγύρτες δημοσιογράφοι και γραικύλοι ψευτοκουλτουριάρηδες.
Στη χώρα όπου ζει πλέον ένας λαός τυφλός και αμνησιακός, που
καθημερινά βουλιάζει ολοένα και περισσότερο στη βαθύτερη
παρακμή και στην απόλυτη βλακεία, που δεν ξέρει πια πού πατά
και πού πηγαίνει. Ένας λαός που κάποτε ήταν ανυπότακτος,
που σφυρηλατήθηκε επί αιώνες μέσα από την αντίσταση, που
πολέμησε τους Φράγκους κατακτητές, που έχυσε το αίμα του σε
περισσότερες από 150 επαναστάσεις ενάντια στους Τούρκους. Και
έτσι, αφού τα έπραξε όλα αυτά, πήγε μετά και υποτάχτηκε από

Ὁ πρώην πρωθυπουργός τῆς Βρετανίας Τόνυ Μπλαίρ, δέν ἔµεινε τελικά
ἄνεργος. Στό Πανεπιστήµιο τοῦ
Γέηλ βρῆκε τρόπο γιά νά βγάζει
ἕνα µεροκάµατο - καί τί λέτε ὅτι θά
διδάσκει; Σύµφωνα µέ τόν πρόεδρα
τοῦ Yale, καθηγητή Richard Levin,
τό ἀντικείµενό του θά εἶναι τό «πῶς
οἱ θρησκευτικές ἀξίες µποροῦν νά
κατευθυνθοῦν πρός τήν συµφιλίωση
παρά στόν διχασµό»! Προφανῶς θά
µεταφέρει τήν ἐµπειρία του ἀπό τά
κατορθώµατά του στό Ἰράκ ὅπου
εἰσέβαλε καί πυροδότησε πρωτόγνωρα θρησκευτικά µίση...

μόνος του στα σκουπίδια.
Όπως βεβαίως ήδη αντιληφθήκατε, αυτό εδώ δεν είναι ένα
επετειακό κείμενο για μια νικηφόρα επανάσταση. Είναι απλά το
ρέκβιεμ για μια τραγική αποτυχία. Και ασφαλώς την αποτυχία όχι των
συγκλονιστικών ανθρώπων που κουβάλησαν στις πλάτες τους τον
μεγαλειώδη Αγώνα, αλλά εκείνων που διαχειρίστηκαν την απόληξή
του, των επιγόνων της επόμενης και της μεθεπόμενης μέρας. Μ’
άλλα λόγια, για την τραγική φενάκη εκείνου του μικροελλαδικού
κρατιδίου του 1830, που χτίστηκε εξαρχής πάνω στην απόλυτη
προδοσία του οράματος όσων πραγματικά αγωνίστηκαν, ποθώντας
εθνική ανεξαρτησία, θρησκευτική και πνευματική ελευθερία,
δημοκρατία και ισότητα. Για το τμήμα εκείνο του Ελληνισμού
που γλίτωσε πράγματι από τον τουρκικό ζυγό, γρήγορα όμως
πέρασε κάτω από άλλους ζυγούς, όχι τόσο ορατούς, αλλά πάντως
εξίσου επικίνδυνους - και τελικά πολύ πιο αποτελεσματικούς.
Που έγινε έρμαιο στα χέρια ξένων δυνάμεων, άθλιο θύμα της
οικονομικής του καχεξίας, χώρος αέναης ανακύκλησης αδικιών
και ανισοτήτων, πεδίο εισβολής και επιβολής ξένων πολιτισμικών
προτύπων που οδήγησαν στην πνευματική του διάβρωση. Που
έγινε έρμαιο μιας ατέλειωτης σειράς ανελλήνιστων πολιτικών,
φραγκεμένων κληρικών και πλεγματικών ανθυποδιανοούμενων, η
οποία ζηλούσα δόξαν πεμπτοφαλαγγίτικου σκουπιδαριού, ανέλαβε
να φέρει εις πέρας το παμμέγιστον έργον, ολοκληρώνοντας τη
μετακένωση του Ευρωπαϊκού Διασκοτισμού, πλήττοντας το
ζωντανό και σφύζον σώμα της Ρωμηοσύνης με τη βλακώδη
νεκρόφιλη λατρεία μιας (ιδεαλιστικά άλλωστε μεταλλαγμένης)
αθηνοκεντρικής αρχαιότητας και καθιστώντας σύντομα δυνατή
την κατάντια του δύσμοιρου κρατιδίου σε ένα μόρφωμα μίζερο,
απρόσωπο, πολιτισμικά ασυνάρτητο και χαοτικό.
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