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Δηµοσκόπηση;
Γνωρίζω,
δέν ἀπαντῶ!
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Μόνο τό Σίγουρο Βόλι τοῦ Χάρου τόν νίκησε...

Ἕ

µέσα στήν ἑλληνική Βουλή!

Γιά χάρη τῶν πολλῶν φίλων πού ἀναρωτιόντουσαν στή
διεθνή ἡµερίδα γιά τό Ποντιακό στήν Κοµοτηνή (σελ.
4-5), πῶς εἶναι ρέ παιδί µου (φυσιογνωµικά) ὁ νοµάρχης
Ροδόπης, δηµοσιεύουµε τήν ἀνωτέρω φωτογραφία τοῦ
Ἄρη Γιαννακίδη (πρῶτος ἀπό ἀριστερά - µά εἶναι κι
ἀριστερός, δέν τό ξέρατε; - σέ περσινή του συνάντηση
µέ κάτι Τούρκους ὑπουργούς κι ἕναν ἀναµνηστικό
γυφτοτέντζερη).
Πάντως δέν θά ξαναχαραµίσουµε τόν χῶρο µας
γιά τό τίποτε. Ὅποιος θέλει νά δεῖ τόν νοµάρχη δέν
ἔχει παρά νά πάει σέ ὁποιανδήποτε ἐκδήλωση τοῦ
τουρκικοῦ Προξενείου. Τί δουλειά ἔχετε ρέ σεῖς νά τόν
ψάχνετε σέ ἡµερίδες Ποντίων, Ἀρµενίων καί ἄλλων µή
(κατευθυνόµενων) ψηφοφόρων;

Σενάρια µαῦρα γιά τόν τόπο Αὐτοεκπληρούµενες προφητεῖες
«...Πέραν ἐξ’ ἄλλου ἀπό τό Αἰγαῖο,
τούς ἴδιους στρατηγικούς στόχους
ὑπηρετεῖ ἡ τουρκική πολιτική καί
στή Θράκη ὅπου, πολύ φοβοῦµαι,
θά ἑστιαστεῖ µελλοντικά ἡ Ε/Τ
ἀντιπαράθεση, ὅπως ἀπό πολλά
χρόνια
προσωπικά
ὑποστηρίζω.
Θυµᾶµαι ὅτι εἶχα ἐπισηµάνει τίς
δυσοίωνες σχετικές προοπτικές στόν
γ.γ. τοῦ ΝΑΤΟ Μ. Βέρνερ ἤδη ἀπό
τό 1989 καί ὁ συνοµιλητής µου εἶχε
πραγµατικά ἐντυπωσιασθεῖ ἀλλά
δέν θέλησε, φυσικά, νά παραδεχθεῖ
ὅτι θά ἦταν ποτέ δυνατόν νά πάρει
τέτοιες διαστάσεις ἡ τουρκική
ἀδηφαγία ἤ - γιά νά µήν τά ρίχνουµε
ὅλα στούς Τούρκους - ἡ συµµαχική
ἀνεκτικότητα. Καί ὅµως, χάρις καί
στίς διεθνεῖς ἐξελίξεις γενικότερα
καί στά Βαλκάνια εἰδικότερα βλέπε καί Κοσσυφοπέδιο - καί µέ τό

προσχηµατικό ἐπιχείρηµα τῆς προστασίας µειονοτικῶν δικαιωµάτων
ὁµοεθνοῦς καί ὁµόθρησκου στοιχείου,
πού ἠχεῖ συµπαθῶς στά ὦτα τῆς
σύγχρονης διεθνοῦς κοινότητος, ἡ
Τουρκία προωθεῖ συστηµατικά πλέον
ἐπεκτατική καί διεκδικητική πολιτική
στή Θράκη πού ἄν δέν ἀντιµετωπισθεῖ
ἔγκαιρα καί ἀποτελεσµατικά, ἐνδέχεται νά καταλήξει σέ πολύ ὠµότερη
ἐκδήλωση τουρκικῆς ἁρπακτικότητας...»
Πρόκειται γιά ἀπόσπασµα τῆς
εἰσήγησης τοῦ πρέσβυ ε.τ. Χρήστου
Ζαχαράκη, στήν παρουσίαση τοῦ
ἐξαίρετου βιβλίου τοῦ πρ. ὑπουργοῦ
Ἀναστάση Πεπονῆ “ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ” (Παλαιά Βουλή,
19/5/08). Τό ἐπιλέξαµε γιατί εἶναι
ἕνα χαρακτηριστικό δεῖγµα τοῦ κλίµατος πού ἔχει διαµορφωθεῖ στήν

Θρασσεία “ἐρώτηση” Μάντατζη

Φορέας τούρκικου ρατσισµοῦ

νας θρῦλος τῆς Λατινικῆς Ἀµερικῆς πέθανε τίς προάλλες,
χωρίς νά ἀσχοληθεῖ µαζί του τό σύστηµα: Δέν γράφτηκαν
ἁγιολογίες, δέν κυκλοφόρησαν µπλουζάκια µέ τό πρόσωπό του,
δέν ἔγινε τ’ ὄνοµά του σύνθηµα στά ἀδερφοαριστερά κόµµατα τοῦ
παχύσαρκου κόσµου. Ὁ Μανουέλ Μαρουλάντα (Πέδρο Ἀντόνιο
Μαρίν τό πραγµατικό του ὄνοµα καί «Τίρο Φίχο» - δηλ. «Σίγουρη
Βολή» - τό παρατσούκλι του) πέθανε στά 78 του ἐλεύθερος στή
ζούγκλα τῆς Κολοµβίας, ὅπου γεννήθηκε κι ὅπου ὀργάνωσε τό
µεγαλύτερο ἀντάρτικο τῆς ἱστορίας της, τό FARC («Ἔνοπλες
Ἐπαναστατικές Δυνάµεις τῆς Κολοµβίας»). Στά 45 χρόνια
τῆς ὀργάνωσης, µέ τούς 10.000 - 20.000 ἀντάρτες του (καί τούς
δεκαπλάσιους συνεργάτες στόν λαό) ἀπέκρουσε 7 τοὐλάχιστον
µαζικές ἐκστρατεῖες κυβερνητικῶν καί ἀµερικανικῶν (Εἰδικῶν)
Δυνάµεων καί γελοιοποίησε τήν ἐπικήρυξη τῶν 5.000.000 δολαρίων, πεθαίνοντας πρόσφατα ἀπό φυσικό θάνατο.
(Συνέχεια στή σελίδα 10)

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΣ
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«Δῶσε θάρρος στόν χωριάτη...» Τή γνωστή λαϊκή
ρήση θύµισε ὁ βουλευτής Ξάνθης Τσετίν Μάντατζη,
ξεπερνώντας τόν ἑαυτό του σέ ἀναίδεια καί
προκλητικότητα: Ζητᾶ νά µάθει τί θά πράξει τό
ὑπουργεῖο Παιδείας γιά νά µήν ξανακουστοῦν
«βουλγάρικα» τραγούδια σέ ἐθνικό ἑορτασµό!
Ἐλπίζουµε νά τό πληροφορήθηκαν καί κεῖνοι
πού πιστεύουν ὅτι «ἀδικοῦµε τούς Τούρκους τῆς
Θράκης». µπάς καί ἀντιληφθοῦν κάποτε πῶς
παίζεται τό παιχνίδι στήν περιοχή καί τί ἐννοεῖ ἡ
προξενική ἀγέλη ὅταν µιλάει γιά «δικαιώµατα» καί
«αὐτοπροσδιορισµούς». Διαβάστε τή σχετική ἐπιστολή
τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ποµάκων Ξάνθης

Ἀθήνα, ἀπότοκο κάποιων φηµῶν
πού ἔφτασαν καί στά δικά µας τ’
αὐτιά. Ἐπειδή λοιπόν πολλοί φίλοι,
ἄνθρωποι σοβαροί καί καλοπροαίρετοι, ἐπικοινώνησαν µαζί µας γιά
νά πληροφορηθοῦν τή γνώµη µας,
καί ἴσως ἄλλοι νά τήν ἀναµένουν
ἐπίσης, σπεύδουµε νά διευκρινίσουµε
ὅτι:
Α) Πέρα ἀπό µία αὐξηµένη κινητικότητα τῶν προξενικῶν ἐγκάθετων καί
πρωτοβουλιῶν δέν ἔχει ὑποπέσει
στήν ἀντίληψή µας κάτι παραπάνω
(χωρίς βέβαια αὐτό νά σηµαίνει
ὅτι ἀποκλείουµε τό νά ὑπάρχει). Ἡ
δυναµική βέβαια εἶναι δεδοµένη
καί οἱ κακοί συσχετισµοί δυνάµων
παραµένουν.
Β) Τό πρόβληµα εἶναι πώς, δυστυχῶς,
ἡ Τουρκία ἔχει ὄντως τή δυνατότητα
νά µᾶς ἀνακατέψει ἄσχηµα ὅταν
θά τό θελήσει (τό γράφουµε ἀπό
χρόνια ἐµεῖς στόν «Α», ἀλλά µόλις
τώρα ἄρχισαν κάποια µυαλά νά
καθαρίζουν ἀπό τά κατακάθια τῆς
τουρκολαγνικῆς προπαγάνδας τοῦ

(Σελ. 8)

ψευτοεκσυγχρονισµοῦ καί τοῦ ἀντιεθνικισµοῦ). Τό ζήτηµα εἶναι ἄν τό
θέλει τώρα, δηλαδή ἄν τήν συµφέρει
ἡ συγκυρία. Ἐµεῖς δέν βλέπουµε νά
συµβαίνει κάτι τέτοιο.
Γ) Δέν λέω, πρέπει νά ἑτοιµαζόµαστε
γιά κάθε ἐνδεχόµενο. Ὅµως πρῶτον
δέν πρέπει νά τήν πάθουµε ὅπως ὁ
βοσκός µέ τόν λῦκο - ἤ ἡ Αὐστρία µέ
τόν Χίτλερ - καί δεύτερον δέν πρέπει
νά µᾶς καθησυχάζει ἡ ἀποφυγή τῶν
χειρότερων. Τά πράγµατα δέν εἶναι
καλά οὕτως ἤ ἄλλως καί φταῖµε
πρῶτα ἀπ’ ὅλους ἐµεῖς οἱ ἴδιοι. Νά
ξυπνήσουµε πρίν ἐπιβεβαιωθοῦν τά
πιό µαῦρα σενάρια. καί ἀντί νά µᾶς
ἀδρανοποιοῦν οἱ φῆµες, ὥστε νά
καταλήγουµε νά τίς ἐπιβεβαιώνουµε,
πρέπει νά µᾶς κινητοποιοῦν ἀκόµη
περισσότερο. Μποροῦν, ἄς ποῦµε νά
µελετηθοῦν οἱ ποικίλες πλευρές τοῦ
ζητήµατος, νά προγραµµατισθοῦν
στοχευµένες δράσεις, νά πλησιάσει
ὁ προϋπολογισµός τοῦ τοπικοῦ γραφείου τοῦ ΥΠΕΞ ἐκεῖνον τοῦ τουρκικοῦ
Προξενείου τῆς Κοµοτηνῆς; Ἄν ὄχι...
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Η Τροχαία Έκφρασης
και μια εργασία για τους εισηγητές
θεμάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις
Το θέμα της Έκθεσης στο οποίο διαγωνίστηκαν
φέτος οι μαθητές στις πανελλαδικές εξετάσεις
προβλημάτισε αναφορικά με το αν και κατά πόσο
εκπληρώνονται οι σκοποί που θέτονται από το
εκπαιδευτικό μας σύστημα για τη διαμόρφωση
της προσωπικότητας των μαθητών μέσω του
γλωσσικού μαθήματος. Ας θυμηθούμε το
θέμα: «Ο Δήμος σας διοργανώνει μια εκδήλωση
με θέμα την παράδοση. Ως εκπρόσωπος της
μαθητικής σας κοινότητας αναλάβατε τη
σύνταξη ενός κειμένου που θα εκφωνηθεί στην
εκδήλωση. Σ’ αυτό να αναφέρετε τις αιτίες για τις
οποίες πολλοί νέοι σήμερα έχουν απομακρυνθεί
από την παράδοση και να προτείνετε τρόπους
επανασύνδεσής τους με αυτήν.»
Καταρχάς, και αναφορικά με τους στόχους,
όπως είπαμε, που θέτει το εκπαιδευτικό μας
σύστημα, ας δεχτούμε ότι μια εργασία που ζητά
από τους μαθητές να αναπτύξουν γραπτά τις
σκέψεις τους όντως τους βοηθά να κατακτήσουν
σταδιακά το γλωσσικό όργανο επικοινωνίας. Ας
δεχτούμε ότι, εφόσον τους καλεί να κινηθούν
μέσα στο κοινωνικό σύνολο και να γνωρίσουν
τις παραδόσεις του, όντως τους βοηθά να
συνειδητοποιήσουν το ρόλο της γλώσσας στην
κοινωνική ζωή και να εκτιμήσουν τη σημασία
της ως φορέα έκφρασης του πολιτισμού. Στόχος
όμως του γλωσσικού μαθήματος –κι αντιγράφω
εδώ από τις «Οδηγίες για τη διδασκαλία των
φιλολογικών μαθημάτων στο Λύκειο»– δεν είναι
απλώς «να συνειδητοποιήσουν [οι μαθητές]
τη σημασία του λόγου για τη συμμετοχή τους
στην κοινωνική ζωή» αλλά να τον κατακτήσουν
κατά τρόπο τέτοιο «ώστε να μετέχουν στα
κοινά είτε ως πομποί είτε ως δέκτες του λόγου
με κριτική και υπεύθυνη στάση». Οπότε το
ερώτημα που εύλογα εγείρεται εδώ είναι αν
θέματα αυτού του είδους επιτρέπουν στους
μαθητές να καλλιεργήσουν μία στάση κριτική
και υπεύθυνη.

Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων σχολιάζοντας
το θέμα σημείωσε πως «τίθεται με μια
τυποποιημένη μορφή, η οποία […] αποκλείει τη
δυνατότητα διαφορετικής άποψης, στοχασμού
και προβληματισμού». Πράγματι, το θέμα, όσο
κι αν αποπειράται να αποφύγει τη γενίκευση
και την απολυτότητα («πολλοί νέοι», όχι όλοι),
δεν παύει να εκλαμβάνει τις επισημάνσεις
του ως δεδομένες, ως γενικά ισχύουσες, και
να καλεί τους μαθητές να αναπτύξουν τις
απόψεις τους αφού προηγουμένως υιοθετήσουν
τις διαπιστώσεις του. Με άλλα λόγια οι
εισηγητές του θέματος, «ζηλεύοντας» την
Τροχαία Εθνικών Οδών που διευθετεί τη ροή
των οχημάτων, επιφυλάσσουν στον εαυτό
τους τον ρόλο της Τροχαίας Έκφρασης,
υποδεικνύοντας στους μαθητές την κατεύθυνση
προς την οποία θα πρέπει να κινηθεί η σκέψη
τους. Είναι όμως κάτι τέτοιο θεμιτό για ένα
εκπαιδευτικό σύστημα που υποτίθεται ότι δεν
επιθυμεί την χειραγώγηση των μαθητών αλλά
την καλλιέργεια μιας στάσης «κριτικής και
υπεύθυνης»;
Φαίνεται ότι στην περίπτωσή μας επιζητείται
μάλλον η χειραγώγηση παρά η «κριτική
και υπεύθυνη» στάση. Κι αυτό γιατί παρά,
όπως είπαμε, την απόπειρα του θέματος
να «απαλύνει» τις εντυπώσεις και να μην
γενικεύσει με τρόπο απόλυτο πως η πλειοψηφία
των νέων έχει απομακρυνθεί από την παράδοση
(υποτίθεται, δηλαδή, πως θα μπορούσε να
αντειπεί κανείς ότι οι «πολλοί νέοι» δεν
είναι η πλειοψηφία κι ότι μιλάμε απλώς για
έναν σημαντικό αριθμό ατόμων που έχουν
απομακρυνθεί από την παράδοση και τα όσα
θετικά τη συνοδεύουν), ωστόσο η διατύπωσή
του παρουσιάζει αναμφίβολα σαν δεδομένο
το γεγονός πως οι «πολλοί νέοι» που «έχουν
απομακρυνθεί από την παράδοση» είναι και η
πλειοψηφία. Γιατί αν δεν ήταν, δεν θα υπήρχε
λόγος να «ανησυχούμε», ούτε να διατυπώσουμε
τις προτάσεις μας για την «επανασύνδεση»
των νέων με την παράδοση, καθώς ο γενικός
κανόνας θα ’ταν πλέον πως οι νέοι ακολουθούν
την παράδοση, κι όχι πως απομακρύνονται
από αυτήν. Οι δε εξαιρέσεις θα ’ταν κάτι

το φυσιολογικό κι όχι το «ανησυχητικό»,
δεδομένου πάντα πως μιλάμε για διαφορετικές
ιδεολογίες, οι οποίες προφανώς δεν απειλούν
την ανθρώπινη ζωή αλλά τη γονιμοποιούν μέσα
από τη σύνθεση των απόψεων, και δεδομένου
πως οι «λίγοι» –αν είναι λίγοι– που υιοθετούν
διαφορετική άποψη δεν είναι, για παράδειγμα,
χρήστες ναρκωτικών, οι οποίοι σαφώς και δεν
αποτελούν πλειοψηφία, αντιμετωπίζουν όμως
το φάσμα της απώλειας της ζωής τους, άρα
δικαίως προκαλούν το ενδιαφέρον και την
ανησυχία μας.
Πέρα από τα προηγούμενα όμως, η ίδια
η παραδοχή του θέματος πως οι νέοι (η
πλειοψηφία των νέων, όπως ερμηνεύσαμε
παραπάνω) «έχουν απομακρυνθεί από την
παράδοση» είναι συζητήσιμη. Έχουν πράγματι
απομακρυνθεί; Αν ναι, τότε πώς εξηγείται, για
παράδειγμα, τ’ ότι οι διάφοροι πολιτιστικοί
σύλλογοι που συντηρούν τις παραδόσεις (π.χ.
χορευτικοί) είναι γεμάτοι νέους; Κι ακόμη
παραπέρα: πού στηρίζεται η παραδοχή πως η
παράδοση λειτουργεί πάντοτε θετικά, ώστε να
επιδιώκεται οπωσδήποτε η επανασύνδεση με
αυτήν; Αποκλείεται σε ορισμένες περιπτώσεις
να λειτουργεί ως παράγοντας ανασταλτικός
της προόδου (π.χ. όταν εκδηλώνεται μια
στείρα προγονοπληξία); Και δεν θα πρέπει οι
περιπτώσεις αυτές να επισημανθούν;
Το κρισιμότερο, ίσως: η «παράδοση»
παρουσιάζεται στο θέμα της έκθεσης σαν
έννοια μονοσήμαντη. Όσοι καλούνται να
«επανασυνδεθούν» μαζί της, καλούνται να
καλλιεργήσουν την προσωπικότητά τους προς
μία και μόνη κατεύθυνση, αυτήν που «ορίζεται»
από την «παράδοση». Προσεγγίζοντας την
«παράδοση»
καθίστανται
ομοιόμορφοι
κι εντάσσονται ίσως αρμονικότερα στην
γενικότερη ομοιομορφία του «Δήμου» τους.
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν της ομοιομορφίας και,
κατ’ επέκταση, της ισοπέδωσης, υπάρχει χώρος
για τη συνύπαρξη διαφορετικών ιδεολογιών;
Υπάρχει χώρος για τη συνύπαρξη διαφορετικών
«παραδόσεων»; Και προς ποια «παράδοση»
του υπονοούμενου ενιαίου και ομοιόμορφου
κοινωνικού συνόλου, εκείνου του «Δήμου»,

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

«Τσάµηδες» καί τή «Μεγάλη Ἀλβανία».

ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ

4) Ἐκφράζουµε τή λύπη µας καί τήν ἀγανάκτησή µας
γιά τούς Πανεπιστηµιακούς ἐκπαιδευτικούς, οἱ ὁποῖοι
πρόσφατα στό Πάντειο Πανεπιστήµιο ὑποστήριξαν τά
δῆθεν δίκαια τῶν «Τσάµηδων».

Ἐν Δελβινακίῳ 18-5-2008

5) Διαµαρτυρόµαστε ἔντονα γιά τίς µεθοδεύσεις τῶν
Σκοπίων νά ἀναγνωρισθοῦν διεθνῶς ὡς «Μακεδονία».
Ἡ Μακεδονία γιά µᾶς εἶναι µία καί εἶναι ἑλληνική.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
Ἐνῷ τά δυτικά Βαλκάνια, µετά τήν «ἀνεξαρτητοποίηση»
τοῦ Κοσσυφοπεδίου, µοιάζουν µέ καζάνι πού βράζει,
ἡ Ἱερά Μητρόπολη µας ἐπραγµατοποίησε καί φέτος
τίς ἐκδηλώσεις γιά τόν Αὐτονοµιακό Ἀγώνα τῆς
Βορείου Ἠπείρου (17-2-1914) καί γιά τήν ὑπογραφή τοῦ
«Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας» (17-5-1914). Οἱ ἐκδηλώσεις
ἔλαβαν χώραν στό ἡρωϊκό Δελβινάκι, σήµερα, Κυριακή
18η Μαΐου 2008, µέ τή συµµετοχή µελῶν τοῦ ΠΑΣΥΒΑ
καί τῆς ΣΦΕΒΑ, καθώς καί πλήθους λαοῦ. Μετά τήν
ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε µνηµόσυνο
ἐπί τοῦ τάφου τοῦ Δρυϊνουπόλεως Βασιλείου γιά τούς
πρωτεργάτες καί τούς µετασχόντες στόν Αὐτονοµιακό
Ἀγώνα, κατετέθη στεφάνι καί ἐπακολούθησε ἡ ὁµιλία
τοῦ Μητροπολίτη κ. Ἀνδρέου. Στή συνέχεια ἔγινε ἡ
εἰρηνική πορεία µέχρι τό ἡρῶον, ὅπου ἐψάλη σύντοµο
τρισάγιο, κατετέθη στεφάνι καί ἡ ὅλη ἐκδήλωση ἔκλεισε
µέ τόν Ἐθνικό µας Ὕµνο. Οἱ παριστάµενοι ἐνέκριναν
διά βοῆς τό ἀκόλουθο
ΨΗΦΙΣΜΑ
1) Διακηρύσσουµε τήν ἀνάγκη
Αὐτονοµίας στή Βόρειο Ἤπειρο.

ἐφαρµογῆς

τῆς

2) Ζητοῦµε νά διευθετηθῆ τό ἐκπαιδευτικό ζήτηµα
µέ τήν κάθαρση, κυρίως τῶν βιβλίων τῆς Ἱστορίας
καί Γεωγραφίας ἀπό τά στοιχεῖα τῆς ἀλβανικῆς
προπαγάνδας καί νά ἱδρυθοῦν σχολεῖα ἑλληνικά, ὅπου
ὑπάρχουν Βορειοηπειρῶτες.
3) Καταδικάζουµε µέ τόν πιό κατηγορηµατικό τρόπο
τίς κινήσεις τῶν Ἀλβανῶν ὑπευθύνων σχετικά µέ τούς

6) Τέλος, στέλνουµε ἀγωνιστικό χαιρετισµό στούς
Κυπρίους ἀδελφούς. Εὐχή καί προσευχή µας εἶναι, τόσο
ἡ Κύπρος ὅσο καί ἡ Βόρεια Ἤπειρος νά γιορτάσουν
σύντοµα τήν ἐθνική τους ἀποκατάσταση.

θα πρέπει να στραφούν, για παράδειγμα, οι
μετανάστες που ζουν στη χώρα μας και τα παιδιά
τους, πολλά από τα οποία βρέθηκαν αντιμέτωπα
με την ανάπτυξη του θέματος; Η μονοσήμαντη
αυτή αντίληψη της έννοιας της «παράδοσης»
βοηθά άραγε στην προετοιμασία των νέων «να
ζήσουν ως πολίτες σε μια πολυπολιτισμική
Ευρώπη», σύμφωνα με έναν ακόμη στόχο που
θέτει το μάθημα της γλώσσας;
Όμως ας μην συνεχίσουμε με περαιτέρω
προεκτάσεις. Γιατί εν προκειμένω το ζητούμενο
δεν είναι αν επιχειρηματολογούν πειστικότερα
όσοι υιοθετούν την παράδοση ή όσοι την
απορρίπτουν. Άλλωστε, ακόμη κι αν το θέμα
διατύπωνε αντίστροφα μία σαφή τοποθέτηση
ενάντια στην παράδοση, πάλι αντίστοιχες
ενστάσεις θα καταθέταμε. Το ζητούμενο είναι αν
οι στόχοι που θέτει ένα μάθημα, είτε κρίνονται
επαρκείς είτε ανεπαρκείς, εκπληρώνονται. Από
τον έλεγχο, λοιπόν, του φετινού θέματος στην
Έκθεση προκύπτει πως υπάρχει αναντιστοιχία
των σκοπών με τα μέσα που χρησιμοποιούνται
για την εκπλήρωσή τους.
Το παρήγορο πάντως είναι ότι η περίπτωση
του φετινού θέματος είναι μεμονωμένη. Αν
ανατρέξει κανείς στα θέματα από το 2000 κι
εξής, οπότε κι εφαρμόζεται το νέο σύστημα
εξέτασης της νεοελληνικής γλώσσας, θα
διαπιστώσει ότι δεν εμφανίζονται ανάλογες
διατυπώσεις. Το ίδιο μάλιστα ισχύει και για
το σχολικό βιβλίο, το οποίο προκρίνει για
πολλά ζητήματα την παράθεση αντιτιθέμενων
απόψεων κι αφήνει ελεύθερους τους μαθητές
να επιλέξουν μόνοι τους εκείνη που τους πείθει
περισσότερο (αναφέρουμε, για παράδειγμα, ότι
σχετικά με την τεχνολογική ανάπτυξη παραθέτονται δοκίμια τόσο κατά όσο και υπέρ της).
Θέλουμε να πιστεύουμε, επομένως, πως η
διατύπωση του φετινού θέματος συνιστά
αστοχία της στιγμής, κι όχι απόπειρα επιβολής
ιδεολογίας. Αν όμως υπήρχε πραγματικά τέτοια
πρόθεση, τουλάχιστον όχι από την πολιτεία
αλλά από τους συγκεκριμένους ανθρώπους
που εισηγήθηκαν το θέμα, θα μας επιτρέψουν
αυτοί να τους επιστρέψουμε μια εργασία, που
προορίζεται τάχα για τους μαθητές, μα στην
πραγματικότητα απευθύνεται στους εισηγητές:
«Το θέμα της Έκθεσης για την παράδοση,
το οποίο και κληθήκατε να αναπτύξετε,
στηρίζει την βασική του τοποθέτηση στην
επιχειρηματολογία του Γιώργου Σεφέρη, όπως
αυτή ξετυλίγεται στο δοκίμιο του ποιητή που
σας δόθηκε εξαρχής. Δεδομένου πως απουσιάζει
ο αντίλογος στην άποψη αυτή, τι νομίζετε ότι
εξυπηρετεί η επίκληση στην αυθεντία από την
πλευρά των συντακτών του θέματος; Θεωρείτε
θεμιτή ή όχι αυτήν την απόπειρα επίκλησης της
αυθεντίας; Να αιτιολογήσετε την απάντησή
σας.» Και καλή τους επιτυχία.
Γιάννης Στρούμπας
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Ἀνα-γνώσεις
Τα αγαθά του πολυπολιτισμού
Στο in.gr τα μαντάτα από τη Νότιο Αφρική, που θα μπορούσαν να προέρχονται και
από άλλες χώρες του κόσμου - ή να δείχνουν και το δικό μας μέλλον:
«Έξι χιλιάδες μετανάστες έχουν τραπεί σε φυγή καταφεύγοντας σε αστυνομικά τμήματα,
εκκλησίες και δημοτικούς χώρους για να γλιτώσουν από το κύμα ξενοφοβικών επιθέσεων
που έχει μετατρέψει τις φτωχές συνοικίες του Γιοχάνεσμπουργκ σε «εμπόλεμη ζώνη»
κοστίζοντας μέχρι σήμερα 22 ζωές... Πλήθη Νοτιοαφρικανών, οπλισμένα με ρόπαλα
και πυροβόλα όπλα, σαρώνουν εδώ και μία εβδομάδα τις υποβαθμισμένες περιοχές
και συνοικίες της οικονομικής πρωτεύουσας της χώρας, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς,
τραυματίες και αναγκάζοντας τους μετανάστες να εγκαταλείψουν τις καλύβες τους, τις
οποίες πυρπολούν.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα μιλούν για «κλασική περίπτωση προσφύγων». Οι περισσότεροι
εκ των μεταναστών που βρίσκονται στο στόχαστρο των άγριων ξενοφοβικών επιθέσεων
κατάγονται από τη Ζιμπάμπουε, την οποία εγκατέλειψαν για να ξεφύγουν από τη βία και
τη φτώχεια. Στη Νότιο Αφρική εκτιμάται ότι βρίσκονται σήμερα 3.000.000 μετανάστες
από τη Ζιμπάμπουε. Η ανταποκρίτρια του BBC στο Γιοχάνεσμπουργκ αναφέρει ότι οι
μετανάστες έχουν μετατραπεί σε αποδιοπομπαίους τράγους για τα κοινωνικά προβλήματα
της Νοτίου Αφρικής, την ανεργία, την εγκληματικότητα και την έλλειψη στέγασης.
Το Σαββατοκύριακο το Γιοχάνεσμπουργκ και τα προάστιά του έμοιαζαν με «εμπόλεμη
ζώνη». Πάνοπλοι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες για
να διαλύσουν τα πλήθη που έψαχναν για να σκοτώσουν μετανάστες και κατέστρεφαν
καταστήματα που ανήκουν σε ξένους. Η αστυνομία κατέφυγε και τη Δευτέρα στη χρήση
πλαστικών σφαιρών, προχωρώντας σε νέες συλλήψεις στην προσπάθεια να καταστείλει
το ξενοφοβικό ξέσπασμα βίας. Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανακοίνωσε ότι από την
περασμένη εβδομάδα 22 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Άλλοι ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου,
άλλοι κάηκαν ζωντανοί. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 220 άτομα με κατηγορίες στις
οποίες περιλαμβάνεται η δολοφονία, ο βιασμός και η ληστεία. Χιλιάδες μετανάστες έχουν
εγκαταλείψει τα σπίτια τους αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο σε αστυνομικά τμήματα,
εκκλησίες και κοινοτικούς χώρους. Οι ξενοφοβικές επιθέσεις άρχισαν στις 11 Μαΐου στην
παραγκούπολη της Αλεξάντρα, όπου δύο άτομα σκοτώθηκαν, και εξαπλώθηκαν σε όλο
το Γιοχάνεσμπουργκ αυτό το Σαββατοκύριακο. Το μεσημέρι της Δευτέρας η Τζίνα Τέμπα
θήλαζε τη μόλις δύο εβδομάδων κόρη της στο πάτωμα μιας αίθουσας σε αστυνομικό
τμήμα στο κέντρο του Γιοχάνεσμπουργκ. Το προηγούμενο βράδυ γείτονες με τους οποίους
ζούσε δίπλα-δίπλα για τρία χρόνια εισέβαλαν στο σπίτι της και απαίτησαν να φύγει. Αυτή
η σκηνή επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά τις τελευταίες ημέρες με τους φτωχότερους από
τους φτωχούς να στρέφονται ο ένας ενάντια στον άλλο...»

ΙΡΑΝ:
Οἱ πραγµατικοί τροµοκράτες

Τό φῶς τοῦ Ἰούδα εἶναι ἀπό...
Καινές Διαθῆκες πού καίγονται!
Στήν Ὄρ Γιεχούντα (στά
ἑβραϊκά σηµαίνει «τό φῶς
τοῦ Ἰούδα») τοῦ κεντρικοῦ
Ἰσραήλ, µία πόλη µέ πληθυσµό 34.000 ἀνθρώπους,
δίπλα στό ἀεροδρόµιο τοῦ Τέλ
Ἀβίβ, ἔλαβε χώρα ἕνα συµβάν
πού µόνο σέ προπολιτισµικές
ἐποχές σκότους θά µποροῦσε
νά παραπέµψει. Ἐξ ὅσων
γνωρίζουµε πουθενά δέν δηµοσιεύθηκε τίποτε, ὅπως ἄλλωστε συµβαίνει µέ ὁτιδήποτε
ἀµαυρώνει τό εἰκονοστάσι τοῦ περιούσιου - κυρίαρχου λαοῦ.
Ἐπρόκειτο γιά µία ἐκστρατεία
διανοµῆς θρησκευτικοῦ ὑλικοῦ ἀπό
τούς λεγόµενους «Μεσσιανικούς
Ἑβραίους», δηλαδή ἀπό Ἑβραίους πού
µεταστράφηκαν στόν Χριστιανισµό:
διανεµήθηκαν χιλιάδες ἀντίτυπα
τῆς Καινῆς Διαθήκης. Οἱ θρησκευόµενοι κάτοικοι τῆς πόλης παραπονέθηκαν στίς Ἀρχές καί ὁ ἀντιδήµαρχος Οὔζι Ἀχαρόν στίς 15/5
βγῆκε µέ ἕνα αὐτοκίνητο καί µέ
µεγάφωνο καλοῦσε τούς κατοίκους
νά παραδώσουν τό ἔντυπο ὑλικό
στούς θρησκευόµενους µαθητές
«γιεσίβα» (στή φωτογραφία), οἱ
ὁποῖοι πήγαιναν ἀπό πόρτα σέ
πόρτα γιά νά τό µαζέψουν.
Τά βιβλία γίνανε ἕνας σωρός καί
τά βάλανε φωτιά, δίπλα σέ µιά
συναγωγή τῆς πόλης! Σύµφωνα

Η Δύση στα πόδια του
κόμματος Μιλόσεβιτς!

Τό ὑπουργεῖο Πληροφοριῶν τοῦ Ἰράν ἀνακοίνωσε τό Σάββατο 17 Μαΐου λεπτοµερῶς µία
ὑπόθεση ἐντοπισµοῦ καί διάλυσης τροµοκρατικοῦ δικτύου πού σχετιζόταν µέ τίς
Ἡνωµένες Πολιτεῖες.
Στίς 7 Μαΐου, µέ µιά συνδυασµένη ἐπιχείρηση,
οἱ µυστικές ὑπηρεσίες τῆς χώρας συνέλαβαν
µέλη τροµοκρατικῶν ὀργανώσεων στίς
περιοχές Φάρς, Κουζεστάν, Γκιλάν, στό
δυτικό Ἀζερµπαϊτζάν καί σέ ἐπαρχίες
τῆς πρωτεύουσας. Ἕνας ἀπό τά µέλη τῆς
ὀργάνωσης σκοτώθηκε στήν διάρκεια τῆς
ἐπιχείρησης σύλληψής του, ἐνῷ οἱ ὑπόλοιποι
κρατοῦνται. Τά σχέδια τῶν συλληφθέντων
εἶχαν ἐκπονηθεῖ στίς ΗΠΑ, σύµφωνα µέ τήν
ἐπίσηµη ἀνακοίνωση, καί συµπεριελάµβαναν
βοµβιστικές ἐπιθέσεις σέ ἐπιστηµονικά,
ἐκπαιδευτικά καί θρησκευτικά κέντρα, ὅπως
καί δολοφονίες, ἐνέργειες πού θά κλόνιζαν τό
αἴσθηµα τῆς δηµόσιας ἀσφάλειας. Σύµφωνα
µέ τήν ἴδια ἀνακοίνωση ἀπό τήν ἴδια χώρα
προέρχονταν τά ὅπλα καί ἡ ἐκπαίδευση τῆς
ὁµάδας, στήν κατοχή τῆς ὁποίας βρέθηκαν
πυροµαχικά,
ἐκρηκτικές
ὕλες,
χάρτες,
φωτογραφίες καί σκίτσα στόχων σέ διάφορες
πόλεις. Στό δίκτυο αὐτό ἀποδίδεται ἡ ἔκρηξη
τῆς 12ης Ἀπριλίου στό θρησκευτικό κέντρο
τοῦ τεµένους Σεγιέντ οὔλ Σοχάντα στό Σιράζ,
ὅπου σκοτώθηκαν 13 ἄνθρωποι καί 190
τραυµατίστηκαν. Ἡ συλλήψεις ἀπέτρεψαν
παρόµοιες ἐπιθέσεις στήν διεθνή Ἔκθεση
Βιβλίου τῆς Τεχεράνης, στό Ρωσικό Προξενεῖο
τῆς ἐπαρχίας Γκιλάν, στούς πετρελαιαγωγούς
τοῦ νοτίου Ἰράν καί σέ ἄλλους στόχους.

Συγκρίνοντας τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα στη
Σερβία με κείνα των προεδρικών εκλογών του περασμένου Φεβρουαρίου ή με των βουλευτικών του Ιανουαρίου
2007, γίνεται φανερό ότι όσα ισχυρίζεται η δυτική
προπαγάνδα (μέσα ή έξω από τη Σερβία) περί δυτικής
στροφής της χώρας και ήττας των «εθνικιστών», είναι και
πάλι φούμαρα. Οι εξελίξεις μάλιστα που αναμένονται θα
διαλύσουν και τις τελευταίες αμφιβολίες για τη διατήρηση
ή μη του ελέγχου από την ευρωαμερικανική παράταξη.
Σε σχέση λοιπόν με τις βουλευτικές εκλογές πριν 16 μήνες,
το Ριζοσπαστικό Κόμμα κέρδισε 41.000 ψήφους επιπλέον,
αυξάνοντας το ποσοστό του από 28,6% σε 29,4%, άσχετα
με το γεγονός ότι χάνει 3 έδρες. Τα νούμερα με τις
προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου, όπου ο Νίκολιτς
ήταν αντίπαλος μόνο με τον Τάντιτς κι όχι με 22 κόμματα,
δεν είναι φυσικά συγκρίσιμα. Το κόμμα του Κοστούνιτσα
(DSS-NS), αντιθέτως, έλαβε μόλις 11,3%, χάνοντας
208.000 ψήφους. Όσο για το Σοσιαλιστικό Κόμμα (Ίβιτσα
Ντάτσιιτς), με τη νέα του συμμαχία κέρδισε 68000
ψήφους και 2 ποσοστιαίες μονάδες, αγγίζοντας το 8% και
αναδεικνυόμενο σε ρυθμιστή των εξελίξεων.
Το Δημοκρατικό Κόμμα του προέδρου Τάντιτς κατέβηκε
στις εκλογές σε συμμαχία με τα G17 plus, SPO, LSV
και SDP, φτάνοντας το 38,5% και τις 102 έδρες - σε
σύνολο 250 - από τις οποίες όμως μόνο 65 ανήκουν στο

µέ τήν ἐφηµερίδα «Μααρίβ»,
στήν φωταδιστική αὐτή ἐνέργεια
ἔλαβαν µέρος ἑκατοντάδες µαθητές
«γιεσίβα» καί κάηκαν χιλιάδες
(ἑκατοντάδες, κατά τούς ἀπολογητές
τῆς πρωτοβουλίας) Καινές Διαθῆκες.
Ὁ Κάλεβ Μάγιερς, πού ἐκπροσωπεῖ
τούς «Μεσσιανικούς Ἑβραίους»,
ζήτησε νά δικαστοῦν οἱ ὑπεύθυνοι,
καθώς δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού
ἡ µικρή (περί τίς 10.000) κοινότητά
τους δέχεται ἐπίθεση. Πρό µηνῶν
ἕνα παιδί τραυµατίστηκε ὅταν
ἄνοιξε πακέτο - βόµβα καί πέρυσι
στήν Ἱερουσαλήµ πυρπολήθηκε
ἐκκλησία (γιά δεύτερη φορά µετά τό
1982) τῆς ἴδιας κοινότητας.
Εἲναι προφανές ὅτι κάποιοι, πού
ἀρέσκονται νά αὐτοπαρουσιάζονται
ὡς τά «αἰώνια θύµατα» τῆς µισαλλοδοξίας ἄλλων, δέν εἶναι καί τόσο
ἀνεκτικοί σέ ἀπόψεις πού διίστανται
ἀπό τίς δικές τους...

κόμμα του Τάντιτς (όπως και πέρυσι). Άρα τα κέρδη του
δυτικόφιλου μπλοκ είναι μηδαμινά, παρά την διαχείριση
της εξουσίας και τις άπειρες αβάντες που του παρέχονται.
Εν όψει λοιπόν της απώλειας της Κυβέρνησης, άρχισε
μία απίστευτη προσπάθεια προσεταιρισμού
του Σοσιαλιστικού Κόμματος του μακαρίτη
Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, με τη σύμφωνη
γνώμη και των Βρυξελλών! Αυτοί που μέχρι
χθες δαιμονοποιούσαν τον νεκρό Σέρβο ηγέτη
και την πολιτική του κληρονομιά, άρχισαν
να κολακεύουν το κόμμα του, υποσχόμενοι
την ένταξή του - υπό τους δικούς τους
όρους, βεβαίως - στη Σοσιαλιστική Διεθνή
κτλ. Ο διάδοχος του Μιλόσεβιτς, Ίβιτσα
Ντάτσιτς έκανε ένα ταξίδι στη Ρωσία (για να δει τον
Πούτιν ή την οικογένεια Μιλόσεβιτς;) και επιστρέφοντας
δήλωσε ότι θα συμμαχήσει με Νίκολιτς-Κοστούνιτσα,
προκαλώντας άγριες αντιδράσεις στο φιλοδυτικό μπλόκ.
Η αντιπολίτευση λοιπόν τώρα διαθέτει τη δυνατότητα
σχηματισμού κυβέρνησης, με την πλειοψηφία στη
Βουλή που δημιουργεί το άθροισμα των εδρών των
SRS (Ριζοσπάστες), DSS-NS (Κοστούνιτσα) και της
συμμαχίας του Σοσιαλιστικού Κόμματος (SPS-PUPSJS). Η προοπτική αυτή έφερε τους ΗΠΑνθρώπους σε
αδιέξοδο: Κάποιοι μίλησαν για λαϊκές αντιδράσεις, ο ίδιος
ο Τάντιτς για «κυβέρνηση - Τιτανικό»! Μετά επικράτησε
ψυχραιμία και πιάσαν δουλειά οι «καλοί μπάτσοι»*. Το
γνωστό σενάριο, όπου το αποτέλεσμα της κάλπης δεν
βολεύει τους «δημοκράτες», επιστρατεύονται οι απειλές,
τα παρασκήνια, ο εξωνημένος Τύπος κτλ μέχρι να χάσουν
οι «κακοί». Όμως στη Σερβία οι καταστάσεις πιέζουν
δραματικά και τα περιθώρια εξαπάτησης του κόσμου
εξαντλούνται...

* Ώς κι ο Γιωργάκης ανέλαβε ρόλο, καλώντας στην Αθήνα
τον Ντάτσιτς για συνάντηση με τον Λουξεμβούργιο ΥΠΕΞ,
προκειμένου να δελεάσουν με το ευρωπαϊκό άλμπενι τούς
Σέρβους σοσιαλιστές. Και η Ντόρα από κοντά!
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Διαδικτυακός πόλεµος... on camera!
Τό τί εἶναι ἡ Wikipedia, λίγο πολύ
ὅλοι οἱ ἀσχολούµενοι µέ τό ∆ιαδίκτυο τό
γνωρίζουν. Εἶναι ἡ πιό κοινόχρηστη, σύγχρονη
ἐγκυκλοπαίδεια τῆς online ἀνθρωπότητας,
ὅπου καθένας µπορεῖ νά συµβάλλει, ὑπό
προϋποθέσεις, ὡς ἀρθρογράφος καί νά
συνεισφέρει στή γνώση πού παρέχεται ἐπί
παντός ἐπιστητοῦ. Βεβαίως πρόκειται γιά µία
κατάσταση πού λειτουργεῖ µέσα στίς σύγχρονες
ἰσορροπίες δυνάµεων καί στίς ἰδεολογικές
προϋποθέσεις, ἀπό τίς ὁποῖες λογικά δέν µπορεῖ
νά ἀποστασιοποιηθεῖ, παρά τήν ἐλευθερία πού
παρέχει τό Internet, ἐνδεχοµένως καί παρά
τίς ἀρχικές ἀγαθές προθέσεις τοῦ ἱδρυτῆ της
Wikipedia, Τζίµµυ Γουέιλς.
Ποιός λοιπόν καί πῶς ἀποφασίζει
νά ὀργανώσει τή γνώση - ἑποµένως καί
τήν εἰκόνα τοῦ κόσµου - τῶν νέων γενιῶν;
Τό ἐρώτηµα ἀνέκυψε ἐκ νέου µέ τήν
ἀφορµή τῆς συνωµοσίας πού ἀποκάλυψε ἡ
φιλοπαλαιστινιακή ἱστοσελίδα τοῦ Σικάγου,
Electronic Intifada: ἡ ἀκροσιωνιστική
ὀργάνωση
CAMERA (Committee
for

Accuracy in Middle East Reporting in
America - Ἐπιτροπή γιά τήν Ἀκρίβεια τῶν
Μεσανατολικῶν Ἀναφορῶν στήν Ἀµερική)
κάλεσε «ἐθελοντές πού µποροῦν νά ἐργαστοῦν
ὡς ἀρθρογράφοι πού θά ἐξασφαλίσουν ὅτι οἱ
ἀναφορές τῆς Wikipedia σέ ζητήµατα σχετικά
µέ τό Ἰσραήλ» θά συµφωνοῦν µέ τίς θέσεις τους.
Οἱ συµβουλές τοῦ πρωταγωνιστῆ (κάποιου µέ
τό ψευδώνυµο Ζέκ) ἦταν νά κρατηθοῦν ὅλα
µυστικά, νά χρησιµοποιεῖται οὐδέτερη γλῶσσα
στή διατύπωση τῶν ἰσραηλινῶν θέσεων, νά
εἶναι οἱ ἐθελοντές προετοιµασµένοι γιά µιά
µακρόχρονη προσπάθεια σέ βάθος χρόνων
(«πρόκειται γιά µαραθώνιο κι ὄχι γιά σπρίντ»),
νά µήν παρουσιαστοῦν στό µεσοδιάστηµα

Εκδήλωση Κυπρίων &
Ιρλανδών αγωνιστών
στο Δουβλίνο
Η εκδήλωση των Κυρίων και Ιρλανδών
αγωνιστών στις φυλακές Αγγλίας
κατά την περίοδο του αγώνα το 195659, έλαβε χώρα στο Δουβλίνο την 10η
Μαΐου, όπως είχε προγραµµατισθεί. Σ΄
αυτήν πήρε µέρος µια αποστολή από
την Κύπρο αποτελούµενη από τούς Βία
Λειβαδά, Ρένο Κυριακίδη και Δηµήτρη
Φιλιαστίδη, που µεταφέρθηκαν στις
φυλακές Αγγλίας κατά την περίοδο
του αγώνα και ο Λευτέρης Ιωάννου,
αδελφός τού Νικόλα Ιωάννου που
σκοτώθηκε από τούς Άγγλους στην
προσπάθειά του να βοηθήσει στην
απόδραση των Κυπρίων και Ιρλανδών
αγωνιστών.
Η εκδήλωση έγινε στο Pearse Centre,
προς τιµή τού Ιρλανδού ηγέτη Patraig
Pearse, που σκοτώθηκε από τούς
Άγγλους το 1916. Η εκδήλωση άρχισε
µε απαγγελία ενός ποιήµατος τού
αγώνα του ΙΡΑ, χαιρέτησε ο Ρένος
Κυριακίδης, που εξέφρασε την
συγκίνησή του για την συνάντηση µε
τους Ιρλανδούς αγωνιστές µετά από
49 χρόνια και κάλεσε ένα Ιρλανδό
που πέρασαν µαζί στις φυλακές
τού Λονδίνου να προσφωνήσει την
συγκέντρωση στα Ελληνικά που είχε
µάθει από τούς Κύπριους τότε.
Στη συνέχεια ο Ιρλανδός συγγραφέας

πουθενά µέ φιλοϊσραηλινά ἄρθρα, νά µήν
γνωστοποιήσουν πουθενά τά πραγµατικά τους
ὀνόµατα... Κανονική συνωµοσία, δηλαδή!
Τελικά, καθώς
ἡ
ἠλεκτρονική
ἀλληλογραφία τῶν φασισταριῶν (µιλᾶµε
γιά ὀργάνωση πού καταγγέλει τούς New
York Times καί τήν Washington Post ὡς...
φιλοαραβικές ἐφηµερίδες!) ἀποκαλύφθηκε
ἀπό τήν Electronic Intifada τοῦ Ἀλή
Ἀµπουνιµά, τό σχέδιο µαταιώθηκε καί καµµιά
δεκαριά ἀπό τούς συνωµότες πού ἤδη εἶχαν
δραστηριοποιηθεῖ ἐξουδετερώθηκαν. Τέλος
καλό, ὅλα καλά; ∆ύσκολο νά τό πεῖ κανείς. Μέ
δεδοµένη τήν παγκόσµια ἐπικράτηση κάποιων
ἀπόψεων - π.χ. ἡ Χαµάς εἶναι «τροµοκρατική
ὀργάνωση» καί γιά τήν Wikipedia - καί τήν
ἀπανταχοῦ διείσδυση ἀτόµων πού διέπονται
ἀπό σιωνιστικές ἰδέες (ποιοί γιά παράδειγµα
ἐλέγχουν τήν καταλληλότητα τῶν ἄρθρων;)
καί εἶναι ἐνταγµένοι σέ διαχρονικές δοµές
(ἀκόµη κι αὐτή ἡ ἄθλια CAMERA µετράει
26 χρόνια ζωῆς) µέ σταθερούς σκοπούς καί
ἄπειρα χρήµατα, θέλει πολλή φαντασία γιά νά
προβλέψει κανείς τό ἀποτέλεσµα;
Τό ∆ιαδίκτυο εἶναι σαφῶς
ὁ χῶρος τοῦ µέλλοντος, µέσα ἀπό
τόν ὁποῖο θά περάσει ἡ γνώση τοῦ
21ου αἰώνα. Ὅταν ὑπάρχουν ἀναφορές καί
πληροφορίες γιά προγράµµατα τῆς CIA µά
καί τοῦ Ἀµερικανικοῦ Πενταγώνου (Εlectronic
Manhattan Project) πού κοστίζουν 30 δισ.
δολάρια, προκειµένου νά κερδίσουν τή µάχη
στό Ἴντερνετ, εἶναι κωµικό νά θεωρεῖ κανείς
ὅτι ὁ πλέον κατεστηµένος ἱστοχῶρος γνώσης
θά εἶναι ἀπαλλαγµένος ἀπό τήν ἐπιρροή τῶν
ἀφεντικῶν. Αὐτοί τρέχουν µέ 200, ἐµεῖς οἱ
ἄλλοι τουλάχιστον προχωρᾶµε µέ 5;
Υ.Γ. Νά ρωτήσουµε τό τί πράττει ἡ χώρα µας,
ἤ ἔστω κάποιοι συµπατριῶτες µας, γιά τήν
προβολή τοῦ τόπου µας (ἤ τῆς Θράκης, ἄς
ποῦµε); Καλά, µήν κάνετε ἔτσι, πλάκα κάναµε...

Pit Pat Coogan, που ασχολήθηκε µε
την περίπτωση των Ιρλανδών και
Κυπρίων σε βιβλία του, παρουσίασε
την αγγλική έκδοση του βιβλίου του
Βία Λειβαδά «Κύπριοι και Ιρλανδοί
Πολιτικοί κατάδικοι στις φυλακές
Αγγλίας». Το κεφάλαιο της σύγχρονης
ιστορίας της Ιρλανδίας, αυτό των
σχέσεων των Ιρλανδών και Κυπρίων
αγωνιστών στις φυλακές της Αγγλίας
είναι πολύ λίγο γνωστό. Και συνέχισε:
«Κανείς από τους δυο µας - Ιρλανδία
και Κύπρος - δεν πήρε αυτό για το οποίο
άρχισε τον αγώνα, αλλά αυτό έρχεται
και µάλιστα έρχεται σύντοµα. Αλλά
εκεί που η Ιρλανδία ιστορικά είχε να
κάνει µόνο µε µια µεγάλη δύναµη, η
Κύπρος κλυδωνίζεται σαν ένας φελλός
σε µια καταιγίδα που σχηµατίστηκε
από πολλούς κυκλώνες». Στη συνέχεια
αναφέρθηκε στις άγνωστες πτυχές των
σχέσεων αυτών, που τώρα δίνονται
µε λεπτοµέρειες από εκείνους που
έζησαν τα γεγονότα και επεσήµανε
τη µεγάλη σηµασία που δηµιουργούν
αυτές οι συνεργασίες στις σχέσεις των
δύο χωρών.
Ο Λευτέρης Ιωάννου ευχαρίστησε
τούς οργανωτές γιατί αφιέρωσαν την
εκδήλωση αυτή, καθώς και το βιβλίο,
στη µνήµη του αδελφού του Νικόλα.
Ο
συγγραφέας
Βίας
Λειβαδάς,
ευχαρίστησε τούς οργανωτές και
τον συγγραφέα Pit Pat Coogan για
την παρουσίαση του βιβλίου του.
Αναφέρθηκε στις πολύ φιλικές
και συναγωνιστικές σχέσεις που
δηµιουργήθηκαν µεταξύ των Ιρλανδών

3 ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ, ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Ἡ ἡµερίδα «Τρεῖς γενοκτονίες, µιά στρατηγική», πού διεξήχθη
στήν Κοµοτηνή στίς 24 Μαΐου, ἦταν µιά τεράστια ἐπιτυχία. Ἡ
µεγάλη προσέλευση (περί τά 500 ἄτοµα), τό ἀντιπροσωπευτικό
πάνελ, ὁ διεθνής της χαρακτήρας, οἱ σηµαντικές προσωπικότητες
στό ἀκροατήριο καί τό πλούσιο ὑλικό πού παρουσιάστηκε ἦταν τά
θετικότερα στοιχεῖα πού πιστώνονται βέβαια
στούς ὀργανωτές. Τό χρονικό ξεχείλωµα
τῶν προσφωνήσεων καί ἡ (συνακόλουθη)
ἀπάλειψη τοῦ στρογγυλοῦ τραπεζιοῦ ἦταν
στά «µεῖον». Πάντως µέ µιά συνοπτική µατιά
θά ἔλεγε κανείς ὅτι: Ἡ ὁµιλία τῆς Θέας Χάλο
(τήν παραθέτουµε στήν ἑπόµενη σελίδα)
ἦταν ἰσορροπηµένη µεταξύ συγκίνησης
καί ἐπιχειρηµατολογίας, µέ ἀµερικανικό
ἐπαγγελµατισµό παρουσίασε τό θέµα της καί
θά µποροῦσε νά... κλείσει κι ἐκεῖ ἡ ἡµερίδα.
Ὁ Φάνης Μαλκίδης ἦταν ὅπως πάντα
οὐσιώδης καί ἐνθουσίασε τό ἀκροατήριο,
παρουσιάζοντας µάλιστα καί γιά πρώτη
φορά ντοκουµέντα πού θά ἀξιοποιηθοῦν
ἀπό τούς ἱστορικούς τῆς γενοκτονίας. Ὁ
Μάριος Εὐρυβιάδης µετέφερε τήν ἐµπειρία του ἀπό τίς ΗΠΑ
καί τή δουλειά του γιά νά δώσει παραδείγµατα καί πρακτικές
ὁδηγίες στούς παριστάµενους. Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρµενίων
καί τῶν Ἀσσυρίων παρουσίασαν τήν ὑπόθεση ἀπό τή δική τους
πλευρά καί ἀναµένεται τώρα ὁ συντονισµός τῶν βηµάτων τῶν
τριῶν ἐθνῶν. Ὁ Ἀντώνης Παυλίδης, πού εὐθύνεται ἐν πολλοῖς
καί γιά τήν ἀρχική πρωτοβουλία, συνόψισε τά πεπραγµένα καί
οὐσιαστικά ἀναλαµβάνει τόν ρόλο τοῦ ἐνδιαµέσου.
Ἡ χειρότερη πλευρά τῆς διοργάνωσης ἦταν ἡ προσβλητική στάση
τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν: Ἀπό µία τόσο σπουδαία ἐκδήλωση, µοναδική
γιά τά δεδοµένα τῆς περιοχῆς, ἀπουσίασαν ΟΛΟΙ: ὁ Μητροπολίτης
κ. Δαµασκηνός, ὁ Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Δηµήτρης Σταµάτης,
ὁ ὑπερνοµάρχης Γιῶργος Μηνόπουλος, ὁ νοµάρχης Ροδόπης
Ἄρης Γιαννακίδης, ὅλοι οἱ βουλευτές (πλήν τοῦ... Σερραίου
Ἠλία Πολατίδη ἀπό τόν ΛΑΟΣ) καί ὅλοι οἱ δήµαρχοι! Βεβαίως
κάποιοι ἦταν δικαιολογηµένοι, τοὐλάχιστον οἱ Στυλιανίδης
καί Πεταλωτής ἔστειλαν ἐκπροσώπους πού ἀπηύθυναν καί
χαιρετισµό (κάτι πολύ σηµαντικό γιά τά δεδοµένα τῆς Ροδόπης),
ἀλλά ἡ γαϊδουριά κάποιων ξεπέρασε κάθε προηγούµενο.

και Κυπρίων αγωνιστών, που από την
πρώτη µέρα τής άφιξης των Κυπρίων
έγιναν µια οµάδα, γιατί αγωνίζονταν
για τον ίδιο σκοπό, την ελευθερία
της πατρίδας τους, ενάντια στον ίδιο
κατακτητή.
«Με πραγµατική και βαθιά συγκίνηση
βρισκόµαστε ξανά µε τούς Ιρλανδούς
συναγωνιστές µας, µε τους οποίους
τόσα πολλά περάσαµε στις αγγλικές
φυλακές µακριά από την πατρίδα µας.
Γνωρίζαµε τούς αγώνες των Ιρλανδών
όπως και οι Ιρλανδοί γνώριζαν για
τους δικούς µας αγώνες. Έτσι δεν
χρειάστηκαν συστάσεις, γίναµε µια
οµάδα, η «οµάδα των επαναστατών»
όπως µας αποκαλούσαν.
Οι συµφωνίες της Ζυρίχης µε τις
οποίες λύθηκε το Κυπριακό, είναι πιστή
αντιγραφή των συµφωνιών του 1922 για
την Ιρλανδία, µε µόνη τη διαφορά ότι η
διαίρεση σ΄ αυτές ήταν θρησκευτικές,
ενώ για την Κύπρο φυλετικές. Οι
συµφωνίες της Ζυρίχης ήταν λειψές,
µε µειωµένη κυριαρχία, µε εγγυήτριες
δυνάµεις που τελικά κατέληξαν στην
τούρκικη εισβολή και κατοχή του 37%
της πατρίδας µας
Μόνιµος στόχος µας ήταν η απόδραση.
Όσο δύσκολο κι απραγµατοποίητο κι αν
φαινόταν, τίποτε δεν µας αποθάρρυνε
προκειµένου να αγωνιστούµε για την
πατρίδα µας. Στις 11 Φεβρουαρίου
υπογράφηκαν στη Ζυρίχη οι συµφωνίες
για τη λύση του Κυπριακού. Δεν µας
ικανοποίησαν, γι αυτό αποφασίσαµε
την πραγµατοποίηση τής απόδρασης
που ορίστηκε για τις 12 Φεβρουαρίου,

που κατέληξε µόνο στην απόδραση του
Seamus Murphy.
Αν το σχέδιο πετύχαινε πλήρως, οι
αγώνες τόσο του ΙΡΑ όσο και της ΕΟΚΑ
θα γίνονταν πολύ γνωστοί διεθνώς
και θα ανύψωνε το ηθικό και την
περηφάνεια των αγωνιστών. Αυτό θα
ήταν ένα καίριο κτύπηµα κατά της
αποικιοκρατίας και θα ενθάρρυνε τούς
υπόδουλους λαούς να αγωνιστούν για
την ελευθερία τους.
Με αυτούς τούς αγωνιστές, κατέληξε,
ενώσαµε τα όνειρά µας, τις προσδοκίες
και τις ελπίδες µας για µια ελεύθερη
πατρίδα, χωρίς να διακρίνουµε αν
επρόκειτο για τη Κύπρο ή για την
Ιρλανδία. Ένα µόνο είχε αξία: η
υπεράσπιση
τής
πανανθρώπινης
λευτεριάς!»
Στη συνέχεια οι Ιρλανδοί αγωνιστές
τίµησαν την κ. Κατίνα Γιαµάκη, για
την συνεισφορά της στην προσπάθεια
απόδρασης από τις φυλακές Wakeﬁeld,
και καταχειροκροτήθηκε από τούς
παριστάµενους.
Στη διάρκεια της παραµονής τους εκεί,
οι Ιρλανδοί αγκάλιασαν τους Κύπριους
συναγωνιστές τους µε θέρµη και τούς
έκαναν να νοιώθουν ότι βρίσκονταν
ανάµεσα σε αδέλφια. Μίλησαν για τα
παλιά, τους αγώνες και τους πόθους
τους που δεν πραγµατώθηκαν, για
τις δύσκολες αλλά ηρωικές µέρες που
παραµένουν αλησµόνητες στη µνήµη
όλων. Το αίσθηµα της αδελφοσύνης
είναι πολύ βαθιά ριζωµένο στις ψυχές
των συναγωνιστών και δεν σβήνει µε
τίποτε.
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Θέα Χάλο: Γιά τή γενοκτονία τῶν προγόνων
µας καί τή µνήµη τῶν ἀπογόνων µας
(...) Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, η
µητέρα µου είναι µια περήφανη Ποντία.
Γεννήθηκε το 1910 και στις 10 Μαιου
γιόρτασε τα 98α γενέθλιά της. Μου ζήτησε
να θυµηθώ να δώσω την αγάπη της σε όλους
σας. Όταν επισκέφθηκε την Θεσσαλονίκη
το 2001, πολλοί Πόντιοι την αποκαλούσαν
γιαγιά όλων των Ποντίων. Είναι πολύ
περήφανη γι’ αυτήν την τιµή. Μία από
τις επιθυµίες της είναι να της απονεµηθεί
τιµητικά η ελληνική υπηκοότητα. Το ίδιο
επιθυµώ κι εγώ. Δεν είναι άλλωστε αυτός
ο καλύτερος τρόπος να την ευχαριστήσουν
για την ακούραστη αφοσίωσή της στην
µνήµη των Ποντίων;
Η µητέρα µου κατάγεται από ένα µικρό
χωριό στον Πόντο που ονοµαζόταν Αιοντόν
ή Άγιος Αντώνιος. Είχε µία ευτυχισµένη
ζωή περιτριγυρισµένη από την οικογένεια
και τους φίλους της. Τα γειτονικά χωριά
ήταν όλα τουρκικά. Όπως µου είπε, δεν
είχαν προβλήµατα µε τον τουρκικό λαό.
Συµβίωναν ειρηνικά και βοηθούσαν ο ένας
τον άλλον. Αργότερα όµως την άνοιξη
του 1920, Τούρκοι στρατιώτες έφταναν
στα χωριά και χτυπούσαν τις πόρτες µε
το κοντάκι των όπλων τους φωνάζοντας
την τροµερή διαταγή του Μουσταφά
Κεµάλ: «Πρέπει να φύγετε από εδώ.
Μπορείτε να πάρετε µόνο όσα µπορείτε
να κουβαλήσετε.»
Η µητέρα µου και οι 3.000 κάτοικοι του
Αγ. Αντωνίου εκδιώχθηκαν πέρα από τα
ψυχρά βουνά του Βορρά και διέσχισαν
τις νοτιότερες ερηµικές εκτάσεις χωρίς
κατάλληλο φαγητό, νερό, καταφύγιο. Έτσι
πολλοί πέθαναν στον δρόµο. (...) Τέτοια
ήταν η µοίρα της οικογένειάς µου και
εκατοµµυρίων άλλων Ελλήνων. Αρµενίων
και Ασσυρίων µεταξύ των ετών 1914-1923.
Ωστόσο, για µεγάλο χρονικό διάστηµα και
πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οι Έλληνες
και οι Ασσύριοι αναφέρονταν σπάνια σε
µεταγενέστερες µελέτες εκτός Ελλάδος.
Στην καλύτερη περίπτωση αναφέρονταν
απλώς ως «µια ακόµη κατηγορία» στην
ιστορία. Το όνοµα των Ποντίων, όπως και
των Ασσυρίων είχε ξεχαστεί εκτός των
ορίων των δικών τους κοινοτήτων. Και
ακόµη τις σπάνιες φορές που ιστορικοί
- εκτός των Ελλήνων και των Ασσυρίων αναφέρονταν σε αυτούς τους πληθυσµούς,
δεν γινόταν ποτέ λόγος για γενοκτονία.
(...) Τα τέσσερα χρόνια της συµµετοχής
µου σε διεθνή συνέδρια για την γενοκτονία,
γνώρισα αρκετούς νέους µελετητές της
γενοκτονίας των Αρµενίων, που όµως
αγνοούσαν ότι Έλληνες και Ασσύριοι
ζούσαν επίσης στη Μικρά Ασία και σε άλλα
µέρη της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.
Ήταν σαν η χιλιόχρονη παρουσία τους
στην Μικρά Ασία και τον Πόντο να
σβήστηκε µαζί µε την εκτόπισή τους, που
πραγµατοποιήθηκε µε µαζικές εκτελέσεις
και την αναγκαστική και βίαιη αποµάκρυνσή
τους υπό συνθήκες που ήταν βέβαιο ότι
θα προκαλούσαν τον θάνατό τους. Κοινό
στοιχείο των µακροχρόνιων προσπαθειών
των µελετητών να καταστήσουν γνωστή
στον κόσµο την γενοκτονία των Αρµενίων
είναι η σχεδόν ολοκληρωτική αποτυχία
τους να συµπεριλάβουν κάποια αναφορά
στην γενοκτονία που έλαβε χώρα στον
ίδιο τόπο και στον ίδιο χρόνο µε θύµατα
σχεδόν ένα εκατοµµύριο Έλληνες και τα
τρία τέταρτα του ασσυριακού πληθυσµού:
τα θύµατα αυτής της γενοκτονίας κατ’
άλλους υπολογισµούς ανέρχονται σε
750.000. Αυτά τα θύµατα, εκτός των
Αρµενίων, ήταν ακριβώς οι άλλοι
χριστιανοί που αναφέρονται σε χιλιάδες
έγγραφα της κεµαλικής περιόδου. Η σιωπή

της ακαδηµαϊκής κοινότητας έπαιξε το
ρόλο της στην φαινοµενική διαγραφή
των χριστιανικών πληθυσµών της
αυτοκρατορίας. Είναι αυτή η αποσιώπηση
που ολοκλήρωσε την γενοκτονία τους.
Σήµερα, σε µια νίκη της ιστορικής ακρίβειας
η Διεθνής Ένωση των Ακαδηµαϊκών για
την µελέτη των Γενοκτονιών, µία από τις
πλέον ειδικές παγκόσµιες οργανώσεις για
την γενοκτονία, διακήρυξε µε συντριπτική
πλειοψηφία ότι µεταξύ των ετών
1914-1923 οι χριστιανικοί πληθυσµοί,
Ασσύριοι, Πόντιοι και άλλοι Έλληνες
της Ανατολίας υπέστησαν µία γενοκτονία

που ήταν ποιοτικά και ποσοτικά όµοια
µε την γενοκτονία που υπέστησαν οι
Αρµένιοι. Αυτό είναι πραγµατικά ένα
σπουδαίο βήµα. Το ψήφισµα ανοίγει νέους
δρόµους για µία συνολικότερη µελέτη της
οθωµανικής και κεµαλικής περιόδου και
των αντιχριστιανικών διώξεων που έλαβαν
χώρα κατ’ αυτήν.
Για να καταστήσω σαφές πόσο σηµαντικό
είναι το ότι µελετητές και επιστήµονες
συµµετέχουν σε συνέδρια για τη
γενοκτονία, θα ήθελα να σας παρουσιάσω
συνοπτικά πώς συνετάγη και εξεδόθη
το ψήφισµα που ανέφερα παραπάνω.
Συµµετείχα για πρώτη φορά σε συνέδριο
της Διεθνούς Ενώσεως Επιστηµόνων
Μελέτης της Γενοκτονίας το έτος 2003.
Στο συνέδριο είχαν προγραµµατιστεί
πολλές συζητήσεις για την γενοκτονία
των Αρµενίων, το Ολοκαύτωµα και άλλες
γενοκτονίες που συνέβησαν σε όλον
τον κόσµο, ενώ για την γενοκτονία των
Ελλήνων του Πόντου υπήρχε µία µόνο
εισήγηση. Αλλά ακόµη και αυτός ο ένας
Έλληνας ιστορικός δεν εµφανίστηκε και
ζήτησα να τον αντικαταστήσω. (...) Η
κριτική που άσκησα στους ακαδηµαϊκούς
γι’ αυτό το θέµα λήφθηκε σοβαρά υπόψη
από δύο πανεπιστηµιακούς καθηγητές,
µέλη της Διεθνούς Ενώσεως Επιστηµόνων
Μελέτης της Γενοκτονίας, που έγιναν
σταθεροί υποστηρικτές των θέσεών µου:
ήταν ο Χένρι Χούτενµπαχ και ο Ανταµ
Τζόουνς. Μετά από το συνέδριο του 2005
κάλεσα τον καθηγητή Χούτενµπαχ σε µία
ηµερίδα που οργάνωσα στο Πανεπιστήµιο
του Φόρνταµ µε την βοήθεια µίας ακόµη
υποστηρίκτριας και µετέπειτα φίλης,
της καθηγήτριας Ανι Καλατζιάν. Είχα
γνωρίσει την Ανι στο συνέδριο του 2003.
Στην ηµερίδα αυτήν η εισήγησή µου
είχε τον τίτλο Η αποκλειστικότητα του
πόνου: όταν οι φυλετικές ανησυχίες
προηγούνται της ιστορικής ακρίβειας,
και αναφερόταν στην αποτυχία πολλών
ιστορικών να αναφερθούν και σε άλλα
θύµατα γενοκτονίας, πλην των θυµάτων
του ολοκαυτώµατος και της αρµενικής
γενοκτονίας. Ο Χένρι Χούτενµπαχ
στην εισήγησή του αναφέρθηκε επίσης
στα θέµατα αυτά. Έπειτα πρότεινε
να επανέλθουµε σ’ αυτά τα ζητήµατα
στο συνέδριο της Διεθνούς Ενώσεως

Επιστηµόνων Μελέτης της Γενοκτονίας το
2007, όπως και τελικά έγινε.
Η παρουσία µου στο συνέδριο του 2005
είχε επίσης ως συνέπεια την συµµαχία
µου µε τον πανεπιστηµιακό καθηγητή,
ειδικό στα θέµατα γενοκτονίας, τον Άνταµ
Τζόουνς. Ο Τζόουνς στη συνέχεια µε
προσκάλεσε να παραστώ σε ένα σεµινάριο
και να παρουσιάσω την άνω εισήγησή µου
σε µια οµάδα µελετητών στο Πανεπιστήµιο
Yale. Τόσο οι προηγούµενες αναφορές µου
όσο και αυτό το σεµινάριο και η διαρκής
µας
επικοινωνία
ευαισθητοποίησαν
ακόµη περισσότερο τον Τζόουνς σχετικά
µε τα προβλήµατα που οι Έλληνες και οι
Ασσύριοι αντιµετώπιζαν για δεκαετίες:
δηλαδή την σχεδόν ολοκληρωτική
αποσιώπησή τους από την ιστορία, από
βιβλία, εκδηλώσεις µνήµης και αποφάσεις
που αναφέρονταν σ’ αυτήν την περίοδο της
οθωµανικής αυτοκρατορίας.
Προς αποκατάσταση αυτής της ιστορικής
παράλειψης ο Άνταµ Τζόουνς στις
19 Μαρτίου του 2007 πρότεινε στην
Διεθνή Ένωση Επιστηµόνων Μελέτης
της Γενοκτονίας ένα ψήφισµα, για
να συµπληρώσει και να διορθώσει το
προηγούµενο ψήφισµα της Ενώσεως
του έτους 1997 που ανακριβώς ανέφερε
την οθωµανική γενοκτονία µόνο ως
γενοκτονία κατά των Αρµενίων. Ο
Τζόουνς εισηγήθηκε στην Επιτροπή της
Διεθνούς Ενώσεως Επιστηµόνων Μελέτης
της Γενοκτονίας ότι: «Τα τελευταία χρόνια
εµείς οι ασχολούµενοι µε την µελέτη των
γενοκτονιών ενηµερωθήκαµε ολοένα
και περισσότερο για το γεγονός ότι η
γενοκτονική εκστρατεία των Οθωµανών
δεν στρεφόταν µόνο κατά του αρµενικού
πληθυσµού της αυτοκρατορίας. Αντίθετα,
στόχος της ήταν και οι άλλοι χριστιανικοί
πληθυσµοί, οι Ασσύριοι, οι Πόντιοι και
γενικά οι Έλληνες της Ανατολίας. Οι µέθοδοι
που εφαρµόστηκαν - µαζικές θανατώσεις
και πορείες θανάτου - είναι κατά βάση
αντίστοιχες µ’ αυτές που εφαρµόστηκαν και
κατά των Αρµενίων. Πιστεύω ότι η Διεθνής
Ένωση των Ακαδηµαϊκών για τη µελέτη
των γενοκτονιών οφείλει να επεκτείνει
την αναγνώριση των γενοκτονιών που
διεπράχθησαν από τους Οθωµανούς και
να αναγνωρίσει ρητώς και µε σαφήνεια
ότι πράξεις γενοκτονίας υπήρξαν και
εναντίον αυτών των πληθυσµών. Εύχοµαι
και προτείνω το ακόλουθο ψήφισµα να
παρουσιαστεί στο συνέδριο του 2007.»
Η επιτροπή της Διεθνούς Ενώσεως Επιστηµόνων Μελέτης της Γενοκτονίας
ανταποκρίθηκε θετικά. Ως συνεισηγή-τρια
του ψηφίσµατος βοήθησα στη συγκέντρωση πηγών, εγγράφων και σχετικής
βιβλιογραφίας για την ενηµέρωση των
µελών της Ένωσης και την θεµελίωση των
πορισµάτων. Οι ψήφοι καταµετρήθηκαν
στις 1-12-07 και το ψήφισµα εγκρίθηκε µε
συντριπτική πλειοψηφία. (...) Το ερώτηµα
που τίθεται τώρα είναι: πώς προχωράµε
από εδώ και πέρα;
Η συντριπτική πλειονότητα των µελών
της Διεθνούς Ενώσεως Επιστηµόνων
Μελέτης της Γενοκτονίας που υπερψήφισε
το άνω κείµενο έστειλε ένα δυνατό
µήνυµα που σηµατοδοτεί µία καινούρια
φάση στη µελέτη των γενοκτονιών
αυτής της περιόδου. Το ψήφισµα ανοίγει
τον δρόµο για την δουλειά που µας
περιµένει και προσφέρει πολλές ευκαιρίες
και δυνατότητες για την µελλοντική
ενασχόληση µε την γενοκτονία σε
επιστηµονικό επίπεδο. Ήδη την ώρα αυτή
που σας µιλάω γράφονται πολλά βιβλία.
Μου ζητήθηκε να γράψω τα κεφάλαια που
αφορούν τους Έλληνες και τους Ασσυρίους
για δύο από αυτά. Το ένα έχει τον τίτλο
«Οι ξεχασµένες γενοκτονίες». Όσοι νέοι
µελετητές επιθυµούν να µελετήσουν και

να γράψουν σχετικά µε τους Έλληνες και
Ασσυρίους της Οθωµανικής περιόδου θα
βρουν ένα τεράστιο αρχείο ντοκουµέντων
που µπορούν να χρησιµοποιήσουν για να
αποδείξουν τόσο την γενοκτονική πρόθεση
όσο και την εκτέλεση της γενοκτονίας
από το καθεστώς των Νεοτούρκων και
του Κεµάλ. Πολλά από αυτά τα στοιχεία
είχαν ήδη συγκεντρωθεί και περιληψθεί
στο 14τοµο έργο του δικού σας καθηγητή
Κωνσταντίνου Φωτιάδη. Όλοι περιµέναμε
ότι η ελληνική κυβέρνηση θα εκδώσει την
επιτοµή του άνω έργου µεταφρασµένη
σε άλλες γλώσσες ώστε να αποκτήσουν
πρόσβαση σε αυτό το υλικό ακόµη και οι
µη µιλούντες την ελληνική. Όμως εάν δεν
μπορούν να βρεθούν τα κονδύλια, θα πρέπει
να τα εκδώσουμε εμείς οι ίδιοι. Σας καλώ
όλους να συλλέξετε οικογενειακές ιστορίες
και διηγήσεις και να τις µοιραστείτε µε
τις βάσεις δεδοµένων και την ιστοσελίδα
greekgenocide.org.
Θα ήθελα ακόµη να προτείνω κάτι
που τα τελευταία χρόνια επιθυµώ να
πραγµατοποιήσω εδώ στην Ελλάδα: ένα
ίδρυµα στο όνοµα της µητέρας µου στον
Άγιο Αντώνιο Βασιλικών µε την επωνυµία
Ίδρυµα Ποντιακής Κληρονοµιάς Σάνο
Θυµία Χέιλο, που θα µπορούσε να
αποτελέσει ένα ερευνητικό κέντρο, για
να καλούµε ακαδηµαϊκούς από όλο
τον κόσµο να το επισκέπτονται και να
µελετούν την ιστορική αυτή περίοδο,
την γενοκτονία γενικότερα, και να
γράφουν, να ζωγραφίζουν, να ανεβάζουν
θεατρικές παραστάσεις, ταινίες και να
µοιράζονται την δηµιουργικότητα ή τα
ιστορικά πορίσµατά τους µε την ελληνική
κοινότητα και ας ελπίσουµε µε όλον τον
κόσµο. Για να βρεθούν τα χρήµατα γι’
αυτήν την προσπάθεια, το ίδρυµα θα
µπορούσε να ζητήσει από κάθε Πόντιο
ανεξαρτήτως ηλικίας να προσφέρει ένα
ευρώ ή το αντίστοιχο ποσό σε δολάρια.
Αν µπορούµε να παρακινήσουµε κάθε
έναν από τα 3.000.000 των Ποντίων που
αριθµεί η ποντιακή κοινότητα σε όλον τον
κόσµο, θα έχουµε συγκεντρώσει 3.000.000
ευρώ χωρίς επιβάρυνση κανενός και έτσι
οι Πόντιοι που έχουν υποφέρει τόσο στο
παρελθόν θα έχουν κάνει µία µεγάλη
δωρεά για το όνοµά τους. Θα ήθελα επίσης
να ευχαριστήσω τον Δήµαρχο Βασιλικών
κ. Χρήστο Βαγγέλη και τη σύζυγό του
Σίσσυ για τον ενθουσιασµό τους για το
ίδρυµα που σχεδιάζω και για την υπόσχεσή
τους να παραχωρήσουν την απαιτούµενη
έκταση. Μία ακόµη έντονη επιθυµία µου
είναι να γυριστεί µία ταινία βασισµένη
στο βιβλίο µου «Ούτε το όνοµά µου».
Αυτό το εγχείρηµα θα άνοιγε τον δρόµο
σε µια καθολικότερη γνώση της ιστορίας
των Ελλήνων, Αρµενίων και Ασσυρίων
που έχασαν την ζωή τους, τα σπίτια και
την πατρίδα τους. (...) Αλλά η µνήµη
δεν πρέπει να γίνει µέσο αναµόχλευσης
µίσους για τον τουρκικό λαό. Το µίσος
καταστρέφει ό,τι καλό και αγνό υπήρξε
στο παρελθόν και υπάρχει στο παρόν. Κατά
βάθος είµαστε όλοι αδέλφια. η διατήρηση
της ιστορικής µνήµης µας είναι απλά ένας
τρόπος να αγκαλιάζουµε ό,τι είναι δικό
µας. Θα έπρεπε επίσης να τιµούµε και τους
Τούρκους που έθεσαν σε κίνδυνο την ζωή
τους για να σώσουν Έλληνες, Αρµενίους
και Ασσυρίους από βέβαιο θάνατο. Σας
καλώ όλους να σκεφθείτε καινούριους
δηµιουργικούς τρόπους διατήρησης της
ιστορίας του Πόντου, του ποντιακού λαού
και όλων των Ελλήνων της τότε Οθωµανικής
αυτοκρατορίας και να εργαστούµε µαζί σ’
αυτήν την προσπάθεια.
Παρόλο που έζησα το µεγαλύτερο µέρος
της ζωής µου αγνοώντας την καταγωγή µου,
σήµερα είµαι πολύ περήφανη που µπορώ
να πω: Είµαι Πόντια. Σας ευχαριστώ.
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ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ «ΑΛΦΑ»
ή πως γίνεται ένας εργολάβος να απασχολεί
περισσότερους δικηγόρους απ΄ ό,τι µηχανικούς
Είναι αλήθεια πως παρακολουθούµε ως έντυπο, την εξέλιξη του φαινοµένου
κατά τα τελευταία τρία µόνο έτη και αναφερόµαστε σε τρία κυρίως έργα.
Ίσως το δείγµα να είναι µικρό αλλά όπως θα δείτε είναι χαρακτηριστικό.
Θυµάστε την αντιπληµµυρική προστασία της Μαρώνειας και τις
καταγγελίες του κ. Γιώργου Πετρίδη, δηµοτικού συµβούλου τότε στον Δήµο
Μαρώνειας; Τη γνωστή φωτογραφία του χαρτοφύλακα µας, που πρέπει
να είχε περίπου 4 µέτρα ύψος, αφού είχε φωτογραφηθεί να µισοκαλύπτει
ένα χαντάκι που στα χαρτιά των επιµετρητικών εργασιών του έργου είχε 4
µέτρα ύψος; Το δικαστήριο δεν πείστηκε για την ορθότητα των καταγγελιών
και όλα τελείωσαν εκεί.
Την επόµενη χρονιά ο ίδιος εργολάβος κατασκεύασε τον δρόµο Οργάνης
– Σµιγάδας. Σε καταγγελίες µας για κακοτεχνία, αντέδρασε η δικαιοσύνη
διά του ανακριτή κ. Πολυζά, έγινε µια µικρή έρευνα µε καταθέσεις των
επιβλεπόντων σε γνώση του νοµάρχη κ. Γιαννακίδη αλλά η υπόθεση
έκλεισε ήσυχα – ήσυχα. Ο δρόµος όµως, σε πείσµα των θεσµικών
οργάνων της πολιτείας, έσπασε σε πολλά σηµεία, έξι µόλις µήνες αφότου
ασφαλτοστρώθηκε (λεπτοµέρειες στο φύλλο του «Αντιφωνητή» 244, 16/4/08).
Μέχρι στιγµής δεν έχουµε πληροφόρηση για την αντίδραση της Νοµαρχίας
Ροδόπης.
Η τελευταία εµφάνιση του φαινοµένου γίνεται στον Δήµο Φιλύρας. Ο
εργολάβος έχει κατασκευάσει τµήµατα της εσωτερικής οδοποιίας του Δήµου,
δεν συµµορφώνεται µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ο επιβλέπων της
υπηρεσίας τον κηρύσσει έκπτωτο. Η αντίδραση της Περιφέρειας ΑΜ-Θ είναι
να κάνει… Ε.Δ.Ε. εναντίον του επιβλέποντα (δηλαδή του ανθρώπου της),
κατά την Ε.Δ.Ε. ο εργολάβος εκτελεί (επιτέλους) µερικές από τις συµβατικές
του υποχρεώσεις και απειλεί πως θα κάνει µήνυση στον επιβλέποντα,
ζητώντας τεράστια αποζηµίωση. Κι όσο ο επιβλέπων µηχανικός µαζεύει
χρήµατα για τα δικαστήρια, καθώς ο εργοδότης του (το ελληνικό Δηµόσιο)
δεν τον καλύπτει, εµείς ως χρηµατοδότες και χρήστες των έργων, ας
διατυπώσουµε ορισµένα ερωτηµατικά:
Α) Με ποιόν είναι το Δηµόσιο σε µια περίπτωση µη τήρησης της νόµιµης
διαδικασίας, µε αυτόν που την παραβιάζει ή µε αυτόν που την απαιτεί;
Β) Τι γίνεται στην περίπτωση που η τήρηση της νόµιµης διαδικασίας
σπανίζει; Δηµιουργεί µήπως ένα προηγούµενο στο οποίο αν κάποιος πάει
κόντρα και την ζητήσει, θεωρείται ύποπτος ;
Γ) Ένας επιβλέπων στα Δηµόσια έργα πόση περιέργεια έχει για να
απαντήσει στην πρώτη ερώτηση; Και πόσα χρήµατα και άγχος µπορεί να
διαθέσει για να ρισκάρει να κάνει τη δουλειά του;
Δ) Ένας δηµόσιος υπάλληλος που δεν έχει καµµιά περιέργεια να απαντήσει στην τρίτη ερώτηση, θα βγει χαµένος ή κερδισµένος - µε την αυστηρά
προσωπική έννοια;

Σχόλια

πτερόεντα

Ἀπό τό παρόν φῦλλο λοιπόν κάνουµε ἄλλη µία προσπάθεια γιά
βελτίωση τῆς ποιότητας καί τῆς ἐµφάνισης τοῦ «Ἀντιφωνητῆ», διά τῆς
συνεργασίας µας µέ ἄλλο τυπογραφεῖο. Γράφοντας τίς ἀράδες αὐτές
δέν γνωρίζουµε βεβαίως γιά τυχόν µικροπροβλήµατα πού ἐνδέχεται
νά προκύψουν στό πρῶτο αὐτό φῦλλο, ἀλλά εὐελπιστοῦµε ὅτι ἡ ἀναβάθµιση
θά εἶναι πασιφανής καί θά ἱκανοποιήσουµε τούς φίλους τοῦ ἐντύπου πού µᾶς
ζητοῦσαν ἐναρµόνιση (πρός τά πάνω) τῆς συσκευασίας µέ τό περιεχόµενο.
Κι ἐπειδή βεβαίως χωρίς χρήµατα τίποτε δέν πάει µπροστά, καλά εἶναι
νά θυµηθοῦµε ὅλοι καί τίς τυχόν ἐκκρεµότητές µας µέ τίς συνδροµές ἤ τίς
καταχωρήσεις πού θά βοηθοῦσαν τήν πρόοδο τοῦ «Α».
Τίς τελευταῖες µέρες λάβαµε µαζεµένες κάποιες προφορικές
παρατηρήσεις γιά παραλείψεις σέ κάποια ἄρθρα µας. Ζητώντας
καί ἐγγράφως συγγνώµη ἀπό τούς φίλους µας πού ἐπικοινώνησαν
µαζί µας, διορθώνουµε: Στήν ποµάκικη βραδυά πού διοργάνωσε ὁ
Ποµακικός Σύλλογος Ξάνθης παρέστησαν ἐπισήµως ὡς κόµµατα µόνο ὁ
ΛΑΟΣ καί ὁ Συνασπισµός, ὁ δεύτερος µάλιστα µέ ἀπόφαση τῆς Νοµαρχιακῆς
του Ἐπιτροπῆς (µπράβο, Δηµήτρη!), ἐνῶ οἱ ἄλλοι πολιτικοί παράγοντες πού
βρέθηκαν ἐκεῖ προσῆλθαν ὡς ἄτοµα. Τό διορθώνουµε γιά νά µήν µένει
κάποια ὑπόνοια ὅτι µεροληπτοῦµε σέ βάρος τοῦ ΣΥΝ, κατά τοῦ ὁποίου ὅλο
καί κάτι γράφουµε. Ἐπίσης, στό Χιντερλέζ τῆς Κοµοτηνῆς, πού διοργάνωσε ὁ
πολιτιστικός σύλλογος Ρόµ, ἐκτός τοῦ δηµάρχου παρέστη ἐπίσης ὁ ἐκπρόσωπος
τοῦ βουλευτῆ Γ. Πεταλωτῆ, Χρῆστος Ἀµπατζιάνης. Καί κάτι συναφές, µά
λίγο διαφορετικό: Πρίν λίγο καιρό εἴχαµε ἀναφορά στήν ἐκδήλωση τοῦ
ἀµερικανικοῦ Προξενείου Θεσσαλονίκης γιά τούς Ροµά, συνδέοντάς την
µέ τόν διαφαινόµενο ὑπερατλαντικό σχεδιασµό γιά δηµιουργία ἐθνικῆς
τσιγγάνικης µειονότητας στίς εὐρωπαϊκές χῶρες. Ἀπό τόν ὑπεύθυνο τῆς
συγκεκριµένης διοργάνωσης κ. Πελαργίδη πληροφορηθήκαµε πώς ἡ ἡµερίδα
ἐκείνη δέν ἐνεῖχε καµµία ὑστεροβουλία καί ἦταν ἀνοιχτή σέ πολύ καί
διάφορο κόσµο. Ἐµεῖς δέν ἔχουµε καµµία πληροφορία γιά τό ἀντίθετο, ὅµως
ἐξηγήσαµε πώς ἄν τό γενικότερο πλαίσιο πάει «ἀλλοῦ», δέν χρειάζεται νά
εἶναι κανείς συνωµοσιολόγος γιά νά πάει στό «κακό» ὁ νοῦς του...
Λάβαµε τίς διαµαρτυρίες πολιτῶν καί καταστηµαταρχῶν τῆς
Κοµοτηνῆς µά καί τῆς Ἀλεξανδρούπολης γιά τήν καρεκλοπληµµύρα
στούς δηµόσιους χώρους τῶν δύο πόλεων. Οἱ ἀµέτρητες καφετέριες,
µπορεῖ νά εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχήν χῶρος τῆς συνεύρεσης τῶν νεοελλήνων, ὅµως καί κάποια συµµόρφωση µέ τά προβλεπόµενα ὥστε νά µήν
παρεµποδίζεται ἡ κίνηση τῶν πεζῶν (εἰδικά τῶν ἀτόµων µέ ἀναπηρία) καί
ἡ πρόσβαση τῶν πελατῶν στά µαγαζιά, εἶναι στοιχειῶδες. Ἐλπίζουµε οἱ
καταλήψεις τῶν ἡµερῶν τῶν Ἐλευθερίων νά µήν εἶναι... κεκτηµένο.
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Πολιτιστικός Σύλλογος Ποµάκων Ξάνθης

Ἀπάντηση στήν πρόκληση Μάντατζη
Στόν ἑορτασµό τῆς 25ης Μαρτίου, ἡ
γιορτή τοῦ Γυµνασίου Γλαύκης στήν
πλατεία τῆς Σµίνθης συµπεριέλαβε
γιά πρώτη µᾶλλον φορά καί ἕνα
ποµάκικο τραγούδι, χάρη στήν
πρωτοβουλία τῶν ἐκπαιδευτικῶν
τοῦ σχολείου. Ἡ ἐπιλογή αὐτή
ἐξόργισε τήν Τουρκία καί διά τοῦ
βουλευτῆ
Ξάνθης
Τσετίν
Μάντατζη
ἐγκάλεσε
τό
ΥΠΕΠΘ γιά τό συµβάν µέ
τά... βουλγάρικα τραγούδια!
Βεβαίως τό ὑπουργεῖο τόν
ἔγραψε ἐκεῖ πού ἔπρεπε καί
κάλυψε τούς ἐµπλεκόµενους
ἐκπαιδευτικούς,
τήν
δέ
ἀπάντηση
στόν
Τοῦρκο
βουλευτή ἔδωσε ἡ ἐπιστολή
τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου
Ποµάκων ν. Ξάνθης (14/5/08)
πρός τόν ὑπουργό Παιδείας Ε.
Στυλιανίδη, τόν πρόεδρο τῆς Βουλῆς
κ. Σιούφα, τόν πρόεδρο τοῦ ΠΑΣΟΚ Γ.
Παπανδρέου καί τούς προϊσταµένους
Δευτεροβάθµιας καί Πρωτοβάθµιας
Ἐκπαίδευσης τοῦ νοµοῦ Ξάνθης:
Κύριε Υπουργέ, κύριε πρόεδρε της
Βουλής, κύριε πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ,
κύριοι προϊστάµενοι,
Με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορηθήκαµε την επερώτηση του
βουλευτή Ν. Ξάνθης του ΠΑΣΟΚ κ.
Τσετίν Μάντατζη προς τον υπουργό
Παιδείας σχετικά µε τον εορτασµό της
εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου
στην περιοχή του Δήµου Μύκης. Ο
κ. Μάντατζη αναφέρει πως κατά τον
φετινό εορτασµό κάποιος δάσκαλος
«ανέθεσε στους µαθητές να χορέψουν
βουλγαρικούς σκοπούς» και ζητάει
από τον υπουργό να του πει «σε ποιες
ενέργειες θα προβεί προκειµένου
να αποφευχθούν τέτοιου είδους
πρακτικές».
Η πραγµατικότητα, απ’ όσο είµαστε
σε θέση να γνωρίζουµε, είναι εντελώς
διαφορετική. Στον εορτασµό της 25ης
Μαρτίου 2008 µαθητές χόρεψαν

µπροστά στο ηρώο της Σµίνθης
παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς
και ένα ποµάκικο χορό (παραλλαγή
του χασάπικου από την ορεινή Ξάνθη)
ακούγοντας το ποµάκικο παραδοσιακό
τραγούδι «‘Uchi mo, máyko, préuchi »
(δίδαξέ µε, µάνα µου, δίδαξέ µε πιο
καλά). Οι παρευρισκόµενοι Ποµάκοι,

µικροί και µεγάλοι, συµµετείχαν µε
ιδιαίτερο ενθουσιασµό στον εορτασµό
της απελευθέρωσης της Ελλάδας από
την Τουρκία, καταχειροκρότησαν τα
µαθητικά χορευτικά συγκροτήµατα
και χάρηκαν ιδιαίτερα που στα
δηµοτικά τραγούδια που ακούστηκαν
συµπεριλήφθηκε και ένα τραγούδι
της περιοχής τους, το οποίο δεν είναι
βέβαια «βουλγάρικο» αλλά ποµάκικο.
Θεωρούµε ιδιαίτερα παράξενη
τη
σύγκριση
των
ποµάκικων
τραγουδιών µε τα βουλγάρικα εκ
µέρους του κυρίου Μάντατζη και
αναρωτιόµαστε: Έχει ο κ. Μάντατζη
τις µουσικολογικές ή γλωσσολογικές
γνώσεις που απαιτούνται για να
διακρίνει τη µουσική των Ποµάκων
από την αντίστοιχη των Βουλγάρων;
Με ποιο δικαίωµα θα αποφασίσει
αυτός στην ελληνική επικράτεια να
µας απαγορεύσει να τραγουδάµε τα
δικά µας τραγούδια; Με ποιο δικαίωµα
ο κύριος Μάντατζη µας αµφισβητεί το
δικαίωµα να µιλάµε τη γλώσσα µας, να
γιορτάζουµε µε το δικό µας τρόπο τις
εθνικές γιορτές της απελευθέρωσης

Ξεσάλωσαν οἱ πράκτορες!
Κάθε µέρα πού περνάει ὅλο καί προκλητικότεροι ἐµφανίζονται οἱ ἄνθρωποι
τῆς Ἄγκυρας στήν ἑλληνική Θράκη. Κι ὄχι µόνο ὑπερασπιζόµενοι τόν
τελοσπάντων τουρκισµό τους ἀλλά καί ἐπιτιθέµενοι σέ ὅσους τολµοῦν
νά διαφοροποιηθοῦν ἀπό τό κοπάδι τους. Παράδειγµα τρανταχτό ὁ δῆθεν
θρησκευτικός τους ἡγέτης, Ἀχµέτ Μέτε. Στήν τελετή λήξης (χάτιµ) τῶν
µαθηµάτων Κορανίου (Κοράν Κουρσού) στόν Κένταυρο, ὁ τουρκοµουφτής
Ξάνθης δήλωσε ξεκάθαρα: Διδάσκουµε τόν τουρκικό ρατσισµό σέ βάρος
τῶν Ποµάκων! Τί εἶπε ἐπί λέξει; «Ὑπάρχουν κάποια σηµεῖα στά ὁποῖα πάντα
ἀναφερόµαστε στά χάτιµ. Ἀφοροῦν τά παιχνίδια σέ βάρος τῆς ἐθνικῆς µας
ταυτότητας, µέσῳ τῶν ὁποίων θέλουν νά µᾶς διαιρέσουν. Οἱ κακίες πού µέσῳ
τοῦ ὑποτιθέµενου ποµακισµοῦ προσπαθοῦν νά µᾶς περάσουν - καί ἰδιαίτερα στίς
νέες γενιές - καί τά παιχνίδια µέ τίς ψεύτικες ταυτότητες, δέν θά ἐπιτραποῦν
ποτέ. Ἐµεῖς ὡς µουφτεία προσπαθοῦµε ἰδιαίτερα στά µαθήµατα Κορανίου νά
λάβουµε σοβαρά µέτρα στόν τοµέα αὐτόν. Εἶναι ἡ καλύτερη ἀπάντηση σέ ὅσους
ἀνησυχοῦν γιά τό τί δουλειά κάνουν τά Κοράν Κουρσού»! Καί τά προκλητικά
αὐτά λόγια τά συνδυάζει µέ ἀνάγνωση λόγων τοῦ Κεµάλ Ἀτατούρκ γιά
τή Θράκη καί µάλιστα ψάλλεται κι ὁ ἐθνικός ὕµνος τῆς Τουρκίας! Ἄν αὐτό
δέν εἶναι ἐξαπάτηση τοῦ κόσµου καί χρήση τῆς θρησκείας γιά πολιτικούς
σκοπούς ἄλλης χώρας, τί εἶναι;! Πάντως καί τό πνεῦµα πού κυκλοφορεῖ στόν
τουρκόφωνο Τὺπο δέν πολυδιαφέρει, προσέξτε τή «Μιλέτ»: «Δέν πρέπει νά
ξεχνιέται ὅτι χωρίς τήν 19η Μαΐου 1919 οὔτε Τουρκία θά ὑπῆρχε, οὔτε Τοῦρκοι
τῆς Δυτ. Θράκης. Ὀφείλουµε τήν ὕπαρξή µας στό πνεῦµα τῆς 19ης Μαΐου 1919.
Ἄν µποροῦµε σήµερα νά λέµε ὅτι εἴµαστε Τοῦρκοι καί µουσουλµάνοι καί ἄν
µποροῦµε νά συνεχίζουµε τή ζωή µας ὡς Τουρκοµουσουλµάνοι στή Δυτική
Θράκη, τό ὀφείλουµε στούς ἑκατοντάδες χιλιάδες πεσόντες παπποῦδες µας
πού ἔσωσαν τήν τουρκική δηµοκρατία...»

της πατρίδας µας της Ελλάδας από
τον τουρκικό ζυγό; Πολύ περισσότερο
αφού οι πρόγονοί µας θυσιάστηκαν
για την Ελλάδα µας. Αν εκείνος
επιθυµεί να αυτοπροσδιορίζεται ως
«Τούρκος», όταν εµείς συµµετέχουµε
σε τέτοιες εθνικές γιορτές εκείνος
οφείλει να µας αφήσει κι εµάς να
αυτοπροσδιοριζόµαστε ως µουσουλµάνοι, ως Έλληνες και ως Ποµάκοι.
Με παλιά ποµάκικα τραγούδια όπως
«‘Uchi mo, máyko, préuchi », «Planino
staro planino» «Nurye ye bolna legnala»,
«Zagáliha se», «Rúsa kósa ímom», «Glôday
mo glôday, lûbe», «Rádo bélo mílo»,
«Υótkacháy mo ot bahchéta», «Púkniso
trésni momína máyko», «Trimína brátye»,
«Kukavíchkana kukóva» και πολλά άλλα
έχουν µεγαλώσει
πολλές γενιές
Ποµάκων. Είναι τραγούδια που τα
µάθαµε από τους παππούδες µας και
από τις γιαγιάδες µας, είναι η γλώσσα
µας, η ιστορία µας, η πολιτιστική µας
κληρονοµιά. Την τελευταία δεκαετία
είχαµε την ευκαιρία να χαρούµε τα
τραγούδια µας σε µουσικές εκδόσεις
από λαϊκούς Ποµάκους τραγουδιστές
όπως ο Μολλά Χασάν Ραήφ (από το
Ωραίον), ο Ρόγγο Αλή, ο Σοφτά Χαλήλ,
ο Αλή Εφέντη Φεράτ, ο Αχµετσίκ
Μουσταφά, η Νερµάν Μολλά και
πολλοί άλλοι. Όλα αυτά αποτελούν
για µας κειµήλια ιερά, τα αγαπάµε
και δεν επιτρέπουµε σε κανέναν να
µας τα προσβάλλει.
Κλείνοντας, θα θέλαµε να
ρωτήσουµε
αν
τις
φασιστικές
και αντιποµακικές θέσεις του κ.
Μάντατζη συµµερίζεται ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Παπανδρέου. Κύριε
πρόεδρε, αναµένουµε εκ µέρους σας
µία υπεύθυνη τοποθέτηση για τη
µισαλλοδοξία και τον αντιποµακικό
φανατισµό που κατά καιρούς έχει
επιδείξει ο συγκεκριµένος βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ. Τελειώνουµε µε µία
θερµή παράκληση προς τον υπουργό
Παιδείας: Κύριε υπουργέ, θα θέλαµε,
ως Ποµάκοι της ορεινής Ξάνθης, να
σας παρακαλέσουµε να µεριµνήσετε
για την προστασία της γλώσσας µας
και της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς

Φωτιά στό Δροσερό

(καί στά µπατζάκια µας)

Τό ἀπόγευµα τῆς 23ης Μαΐου, γύρω
στίς 19:00, ἐκδηλώθηκε φωτιά στίς
προκατασκευασµένες αἴθουσες τοῦ
δηµοτικοῦ σχολείου στό Δροσερό
Ξάνθης. Ἡ φωτιά κατέστρεψε
ὁλοσχερῶς τίς δύο (ἄδειες ἐκείνη
τήν ὥρα, εὐτυχῶς) αἴθουσες,
οἱ ὁποῖες εἶχαν προστεθεῖ στό
κτιριακό συγκρότηµα, προκειµένου
νά στεγάσουν τά ἀµέτρητα παιδιά
τῶν µουσουλµάνων Ροµά τοῦ
οἰκισµοῦ, πού τά τελευταῖα χρόνια
(χάρη στίς ἄοκνες προσπάθειες τοῦ
Γραφείου Πολιτικῶν Ὑποθέσεων
Ξάνθης) στρέφονται πρός τή

Ἀντιγόνη Οἰδίποδος
ἤ ... Οἰδιβαλάντη;
Τήν ἱστορία τῆς Ἀντιγόνης λίγο
πολύ ὅλοι θά τήν ἔχετε ἀκούσει.
Τόν παραδειγµατικό της ἡρωισµό
ἐνώπιον
τῆς
ἐξουσίας,
τήν
παροιµιώδη της προσήλωση στίς
ἀνθρωπιστικές, ἑλληνικές καί
πανανθρώπινες, ἀξίες, τόν τρόπο
µέ τόν ὁποῖο παράκουσε τίς ἄνωθεν
ἐπιταγές νά ἀφήσει τόν ἀδελφό της
ἄταφο ὡς προδότη, τήν καταδίκη
της ἀπό τόν Κρέοντα καί τήν τελική
της αὐτοκτονία, πού συµπαρασύρει
τόν ἀρραβωνιαστικό της καί
γυιό τοῦ τύραννου. Γενικά τήν
ἔχουµε συνδεδεµένη µέ πράξεις
ἀνιιοτελεῖς καί ἐπαινετέες, πού
γίνονται στό φῶς τῆς µέρας, µέ ἕνα
ἀξιοθαύµαστο θάρρος τῆς γνώµης.
Τί θά λέγατε ὅµως ἄν µαθαίνατε
ὅτι ὁ µῦθος ἔχει καί συνέχεια; Ὅτι
ἡ Ἀντιγόνη ἀντί νά αὐτοκτονήσει
συµµαχεῖ µέ τόν ἐχθρό καί
πασχίζει πλέον ὄχι γιά κεῖνο πού
θεωρεῖ σωστό ἀλλά γιά κεῖνα
πού... κονοµάει ἀπό τόν ἀλλοεθνή
τύραννο; Καί µάλιστα τόν κάνει
ἐραστή της - θά ξεράσω! - καί τόν
σπρώχνει σέ ὅλο καί ἐπιθετικότερη
στάση κατά τῶν Θηβῶν (ἤ τῆς
Θράκης); Θά εἶχε ἐνδιαφέρον µιά
τέτοια παραλλαγή τῆς τραγωδίας,
ἄν κάποτε γραφότανε, ἀλλά θά
ἦταν καί λιγάκι σάν προσβολή
στό ἔνδοξο ὄνοµα τῆς κόρης τοῦ
Οἰδίποδα, δέν συµφωνεῖτε;
από αυτούς που συστηµατικά την
υπονοµεύουν. Επίσης σας παρακαλούµε να µεριµνήσετε ώστε να καθιερωθούν τα ποµάκικα τραγούδια κατά
τον εορτασµό όλων των εθνικών
γιορτών στα Ποµακοχώρια της
Θράκης.
Με ιδιαίτερη τιµή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ταχήρ Κόντε

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιρφάν Μεχµεταλή

δηµόσια ἐκπαίδευση. Τά αἴτια
τῆς φωτιᾶς δέν ἀνευρέθηκαν
ἀκόµη, ὅµως εἶναι σίγουρο τό ποιοί
χάρηκαν µέ τό πλῆγµα αὐτό στήν
δηµόσια ἐκπαιδευτική ὑποδοµή τοῦ
Δροσεροῦ - καί πού ἐνδεχοµένως θά
µποροῦσαν καί νά τήν προκαλέσουν,
προκειµένου νά πλήξουν τόν
(καινοφανή) σχεδιασµό τῆς χώρας
µας γιά ἔνταξη τοῦ πληθυσµοῦ
αὐτοῦ στήν εὐρύτερη κοινωνία.
Εὐτυχῶς οἱ ἁρµόδιοι ἔδρασαν
µέ τρόπο ...µή προσήκοντα στά
γνωστά περί ἑλληνικοῦ δηµοσίου,
ἀντικαθιστώντας ἐντός... τριηµέρου
(καί µάλιστα µέ Σαββατοκύριακο
µέσα!) τίς δύο αἴθουσες µέ δύο νέες
τοῦ Ὀργανισµοῦ Σχολικῶν Κτιρίων
πού ἦρθαν ἀπό τή Λάρισα. Ἡ
ἀποτελεσµατική αὐτή κινητοποίηση
ἔδειξε ὅτι ὅταν θέλουν οἱ ἀπό πάνω,
µποροῦν καί οἱ ἀπό κάτω - ἤ ἀλλιῶς
νά µήν ρίχνουµε τό φταίξιµο στούς
ὑπαλλήλους ἀλλά στήν πολιτική
ἡγεσία πού ὅταν δείχνει νά µήν
πολυκαίγεται γιά ὅσα παραγγέλνει,
πριµοδοτεῖ τήν δηµοσιοϋπαλληλική
ἀβελτηρία...
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Θα γυρίσει ο ήλιος;
Με την ευκαιρία των εκλογών του ΠΑΣΟΚ
στη Ροδόπη για τοπικά και περιφερειακά
όργανα, στις οποίες επικράτησε ο
Παύλος Δαμιανίδης ως γραμματέας της
Νομαρχιακής Επιτροπής, τον συγχαίρουμε,
του ευχόμαστε καλή και παραγωγική
θητεία, και λέμε να σχολιάσουμε.
Πολλά χρόνια πριν την αλλαγή
κυβερνητικής σκυτάλης το 2004, το
ΠΑΣΟΚ θριάμβευε στην εξουσία, ωστόσο
σάπιζε σαν κόμμα, σαν οργανωμένη δηλαδή
δομή που διευκολύνει την παραγωγή
πολιτικού και κοινωνικού έργου το οποίο
να συσπειρώνει φιλότιμους πολίτες για
τη διεκδίκηση καλύτερων όρων ζωής για
όλους. Αυτό περίπου άλλωστε δεν είναι
το ρομαντικό αρχετυπικό στερεότυπο
για ένα αριστερό (κοινωνικό) κόμμα;
Αντ΄ αυτού γίναμε συχνάκις μάρτυρες
μιας πραγματικότητας που όσον αφορά
την βιτρίνα συμπυκνώνεται σε αυτό
που περιέγραψε το 1996 ο Βαγγέλης
Μπίστικας: «Το ΠΑΣΟΚ παρήγαγε και
αναπαράγει πρότυπα συμπεριφοράς, κύριο
στοιχείο των οποίων ήταν ο ανηθικισμός.
Που επέδειξε φιλικότατα ανοχή προς την
αμάθεια, την αγένεια και την ευτέλεια.
Αυτά μαζί με την μωρία (ενίοτε) και την
πονηρία (πολύ συχνότερα) εξέχυσαν την
αναίδεια προς κάθε κατεύθυνση». Όσο για
τις διαδικασίες αυτού του παρελθόντος
και τη «δημοκρατική» τους νομιμοποίηση
μία σχετικά ήπια αποστροφή του Λευτέρη
Κωνσταντινίδη το 1998, ο οποίος ανήκε
στην «αριστερίζουσα» (ΔΗΚΚΙ) τάση στο
πάλαι ποτέ αυθεντικό λαϊκό κίνημα του
Ανδρέα Παπανδρέου, τα λέει πρακτικά
όλα: «Γιαγιάδες, παππούδες, αδέλφια,
ξαδέλφια, θείοι, μπατζανάκηδες γράφονται
στις τοπικές οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ».
Μετά τα διαδοχικά χαστούκια από το 2004
και δώθε, πολλοί ελπίσαμε ότι παρ’ όλες
τις δυσκολίες, ο Γιώργος Παπανδρέου (για
κάποιους εντελώς ακατάλληλος, για άλλους
απλά άτυχος) θα υλοποιούσε το σαφές
μήνυμα «αλλαγής» για να ανασυγκροτήσει
ένα ιστορικό κόμμα εξουσίας ώστε η
πολιτική μας ζωή να αποκτήσει και πάλι
ένα «έρμα». Και λογικά αναμέναμε
μια οργανωτική δυναμική που να το
πιστοποιεί αυτό. Δυστυχώς και για όλους
μας (και κυρίως για το ΠΑΣΟΚ) αυτό δεν
συνέβη. Το χαοτικό μοντέλο του ανοικτού
κόμματος απέτυχε οικτρά. Οι «φίλοι» και
τα «μέλη» που εγγράφονται χαλαρά, χωρίς
διασταύρωση και έλεγχο δεν εμφανίζουν

κάποιο συγκεκριμένο δεσμό και κίνητρο
προσφοράς πέραν:
· της ανάγκης να εκτονώσουν μια
συναισθηματική
ροπή
αυθόρμητης
συμμετοχής στα κοινά και τυφλού
επηρεασμού των καταστάσεων
· της ξεχρέωσης υποχρεώσεων, της
εξόφλησης παλιών και προεξόφλησης
μελλοντικών

Δαµιανίδης - Πεταλωτής, τό νέο πράσινο
αἷµα τῆς Ροδόπης. Μᾶλλον δέν ἀρκεῖ...

Κατέστη έτσι ανέκδοτο και η έννοια
«συμμετοχή» και η έννοια «λειτουργία
κόμματος». Οι «δημοψηφισματικές» ουρές
των αρχαιρεσιών που έχουν επικρατήσει
στο ΠΑΣΟΚ δεν χρησιμοποιούνται για
σημαντικά διλημματικά διακυβεύματα
(π.χ. εκλογή αρχηγού), οπότε και
ίσως είναι κατανοητό το «άνοιγμα»
στην κοινωνία. Χρησιμοποιούνται ως
δημοκρατικός μαϊντανός, πάντα και
παντού πια, ακολουθώντας το άθλιο
προηγούμενο της διαδοχής του 2004. Αντί
της πραγματικής συμμετοχής κυριαρχεί
η ευτέλεια. Ο πληθωρισμός τελικά είναι
κακό πράγμα παντού, ακόμα και στην
ΠΑΣΟΚική επίδειξη «δημοκρατίας» και
«συμμετοχής».
Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των
στελεχών του τοπικού ΠΑΣΟΚ να κρύψουν
τη διάλυση και την κούρασή τους από τις
αλλεπάλληλες αναμετρήσεις σε μεγάλη
πλέον κλίμακα συμμετοχής με αμφίβολα
κίνητρα και ανεξέλεγκτης ποιότητας
επιδιώξεις, η διάλυση δεν κρύβεται.
Ούτε στην ταλαιπωρία και την απορία των
«ουρών» για να ψηφίσουν οι προφανέστατα
«αναγκασμένοι», ούτε στο απλανές βλέμμα
των υπομονετικών ψηφοφόρων όλων των...
αποχρώσεων και των... προελεύσεων που
με το χαρτάκι στην τσέπη διαγκωνίζονταν
μήπως και ξεμπερδέψουν γρηγορότερα,
ούτε στη σύνθεση των εφορευτικών
επιτροπών και της πλημμελούς εποπτείας
της διαδικασίας. Δεν κατηγορούμε
το κόμμα. δεδομένης της εποχής μας
διεκπεραιώνει οργανωτικούς άθλους που

ΔΩΡΟ «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ»!
Τήν ἰδέα µᾶς δώσατε κάποιοι ἐξ ὑµῶν καί λέµε νά τήν προτείνουµε
σέ ὅλους: Σέ φίλους κι ἀνθρώπους πού ἀγαπᾶτε - κι ἐκτιµᾶτε ὅτι εἶναι
πιθανόν νά πιάσει τόπο - κάντε δῶρο µιάν ἐτήσια συνδροµή τοῦ «Α»!
Εἶναι κάτι πού ἤδη ἀπό χρόνια σποραδικά γίνεται ἀπό συνδροµητές
σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα (µέ κορυφαῖα παραδείγµατα µερικούς ἐξαίρετους
φίλους ἀπό τήν Ἀθήνα, τή Θήβα, τίς Σέρρες, τήν Ξάνθη...) ἀλλά θά
µποροῦσαν νά τό πράξουν κι ἄλλοι, ἐφόσον θεωροῦν ὅτι ἀξίζει τόν κόπο.
Μέ τόν τρόπο αὐτόν τόν µέν «Ἀντιφωνητή» βοηθᾶτε νά ἐπιβιώσει καί νά
προχωρήσει, στούς δέ φίλους σας κάνετε ἕνα πρωτότυπο δῶρο οὐσίας,
πού µπορεῖ νά τό βροῦν ἀναπάντεχα ἐνδιαφέρον.
Ἔρχονται λοιπόν γιορτές; Ἐπικοινωνῆστε µαζί µας, δίνοντάς µας
πλήρη στοιχεῖα διεύθυνσης τοῦ ἑορτάζοντος καί µεῖς καταχωροῦµε τόν
ἑορτάζοντα στούς συνδροµητές µας, στέλνοντας κι ἕνα δωροκουπόνι
ἐτήσιας συνδροµῆς. Ἄν µέ τή λήξη τῆς συνδροµῆς θελήσει ὁ ἴδιος νά τήν
ἀνανεώσει, αὐτό θά εἶναι πλέον δική του ἀπόφαση...
Τό θεωρεῖτε καλή ἰδέα; Βάλτε το ἀµέσως µπρός!

όμως δεν ξεφεύγουν από το στοιχείο του
κωμικού. Απλώς διαπιστώνουμε άσκοπη
σπατάλη δυνάμεων στον βωμό ενός μύθου,
αυτού του «ανοικτού κόμματος». Και
προσθέτουμε ότι αν και μπορούσε κάποιος,
με μια περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή,
να ψηφίσει έως και ... 100 φορές, σε
διαφορετικό δήμο, αυτό δεν έγινε. Ακόμα
και τα περιστατικά κάποιοι να ψηφίζουν
μαζικά για λογαριασμό τρίτων κατ΄
εξουσιοδότηση, ήταν πολύ περιορισμένα.
Φωνές και μαλώματα ανύπαρκτα. Μπράβο
λοιπόν για την έστω και προσχηματική
συντροφικότητα του κόμματος, όμως τα
μηνύματα που ενδιαφέρουν την κοινωνία,
τοπική και ελλαδική, είναι άλλα:
· Ότι το ΠΑΣΟΚ παραείναι κολλημένο για
να λάβει τις γενναίες οργανωτικές αποφάσεις που θα το έβγαζαν απ’ το τέλμα
· Ότι η ρήση του Λευτέρη Κωνσταντινίδη
ισχύει στο ακέραιο, εμπλουτισμένη βέβαια
με άλλου είδους ενισχύσεις πέραν των
μπατζανάκηδων, δηλαδή με στρατούς
«φιλικούς», «πολιτιστικούς», «γονικούς»,
«συναλλακτικούς»
· Ότι το ΠΑΣΟΚ και στη Ροδόπη όπως κι
αλλού ξέμεινε από ισχυρές εφεδρείες νέων
μορφωμένων και καταξιωμένων στην
πραγματική ζωή, αλλά και όσες τέτοιες
«εφεδρείες» προσπαθούν να συμμετάσχουν
είτε αποδοκιμάζονται, είτε επιδοκιμάζονται
οριακά, άρα χωρίς προοπτική (το πρώτο
τέτοιο «ξεκαθάρισμα» άλλωστε έγινε στις
εκλογές για το συνέδριο)
· Ότι «δοκιμασμένα», «παραδοσιακά»
«στελέχη» του τοπικού ΠΑΣΟΚ που
έχουν φιλοδοξίες για μελλοντική τοπική
εξουσία και εκλογική επιρροή, περιμένουν
σαν ύαινες στο παρασκήνιο σνομπάροντας
τα κομματικά όργανα είτε για να μην
εκτεθούν σε έναν πιθανό υποσκελισμό από
νεώτερους, είτε για να μην κατηγορηθούν
ως «μονιμάδες», είτε για να μην χρεωθούν
ευθύνες στο επόμενο ναυάγιο
· Ότι ξαναεπιστρατεύθηκε απρόθυμα
για επικεφαλής του κόμματος ο Παύλος
Δαμιανίδης, για να αποφευχθεί η πιθανή
επικράτηση του φιλότιμου κομματικά αλλά
«λίγου» για τις απαιτήσεις των καιρών
Γιώργου Μανανά
· Ότι τελικά «πολύ κακό για το τίποτα»
εφόσον οι Νομαρχιακές Επιτροπές των
κομμάτων έχουν πια καταγραφεί ως
αγγαρειομάχοι εκλογικών αγώνων και
συγγραφής επετειακών ανακοινώσεων,
για να μη μιλήσουμε για τις μουσειακές
τοπικές δημοτικές οργανώσεις
· Ότι τα ανά περιοχή αποτελέσματα

για τους υποψηφίους στη Νομαρχιακή
Επιτροπή, παρά το μερικό φτιασίδωμα,
όζουν περιχαρακώσεων και «ανταλλαγών»,
που δεν συνάδουν με ένα ομονοούν
αριστερό κόμμα, με συντρόφους που
γνωρίζονται μεταξύ τους και βάσει κοινών
ιδεολογικών και ιστορικών αναφορών
αναπτύσσουν δημόσια μια πολιτική άμιλλα
και έναν διακριτό λόγο πάνω στα οποία
στηρίζεται η επίδοσή τους (είδατε πόσο
κομψά παρουσιάζουμε οι μπαγάσηδες
τον «προξενισμό» και τον νέας κοπής
«ομαδαρχισμό / κομματαρχισμό»!...)
· Ότι πλην του Δαμιανίδη, όλοι οι υπόλοιποι
του επίσημου τοπικού νομαρχιακού
ΠΑΣΟΚ, είναι εύκολα θύματα της
κυβέρνησης αν ποτέ συγκρουσθούν
πολιτικά δημοσίως, προφορικά ή γραπτά.
Πράγμα αμφίβολο βέβαια, αλλά γι’ αυτό
δεν υποτίθεται ότι εκλέχθηκαν;
· Ότι αυτό που είπε ο Πάγκαλος το 2000
για να περιγράψει τα κομματικά στελέχη
του ΠΑΣΟΚ της εποχής εκείνης, όχι και
τόσο μακρινής, φαίνεται να ισχύει ακόμη:
«Όλοι αυτοί είναι στελέχη 3Α, δηλαδή
Ανεπάγγελτοι, Ανίκανοι και Ανυπόμονοι»
αν και ο Θόδωρος σήμερα θα έλεγε «όλοι
αυτοί και αυτές»
· Πώς ερμηνεύεται και τι ερωτηματικά
προκύπτουν αφενός για τα πάρα πολλά
«λευκά» που εμφανίστηκαν στην εκλογή
για γραμματέα και αφετέρου για τα πολύ
λίγα από τα περίπου 5500 εγγεγραμμένα
μέλη του ΠΑΣΟΚ Ροδόπης τα οποία
ψήφισαν και τα πολύ περισσότερα
καινούργια που γράφτηκαν επί τόπου,
αν βέβαια δημοσιοποιηθούν ποτέ τόσο
επικίνδυνα νούμερα
· Ότι αποκτά συναινετικό προβάδισμα για
υποψήφιος δήμαρχος Κομοτηνής με το
ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Πετρίδης, ενώ ο Άρης
Γιαννακίδης θα δοκιμάσει το 2010 να
παραμείνει έως το 2014 στη Νομαρχία
· Κατακαημένη Αράχωβα...
· Πού είναι ο Βάγκνερ; Πού είναι ο
Πουτσίνι; Κανείς τους πια δεν έχει μείνει!
· Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά
πολλή (και κάμποση τύχη...)
Ευχόμαστε λοιπόν καλή τύχη στο τοπικό
ΠΑΣΟΚ και στα νέα του όργανα. Ο
ανωτέρω εκτενής σχολιασμός νομίζουμε ότι
δείχνει το ενδιαφέρον μας και επιβραβεύει
το ότι τουλάχιστον οι λειτουργίες τους
δημιουργούν μια τιμητική αντίθεση
με τους άλλους ντόπιους κομματικούς
σχηματισμούς, που δείχνουν ανύπαρκτοι
και απολιθωμένοι.
Ο ΠΑΣΟΚΟφωνητής

Ἐπενδύσεις...

µία τῆς περιοχῆς, ἀφοῦ τόν ἐντόπιο
ἀνθρώπινο δυναµικό προφανῶς δέν
ἀρκεῖ. Ὅµως, καί πέρα ἀπό κάθε
µεµψιµοιρία ἤ ὑπεραισιοδοξία, δέν
πρέπει νά µᾶς διαφεύγουν τά ἐγγενῆ
προβλήµατα πού ἀφοροῦν τό σύνολο
τῆς χώρας καί τή Θράκη εἰδικότερα.
Μπορεῖ κανείς νά φανταστεῖ σοβαρές
ξένες ἐπενδύσεις στόν τόπο µας, ὅπου
τό πᾶν µπορεῖ νά ἀνατραπεῖ ἀπό ἕναν
ἄχρηστο ἤ λαδιάρη ὑπάλληλο (γιά
νά µήν µιλήσουµε γιά τά µύρια ἄλλα
ὅσα); Χώρια ὅτι διαβάζοντας τίς χῶρες
προέλευσης τῶν ἐµπορικῶν ἀκολούθων
εἴδαµε ὀνόµατα πού µόνο θυµηδία θά
προκαλοῦσαν: Ἀναµένει, ἄς ποῦµε,
κανείς ἐπενδύσεις ἀπό τήν Ἀλβανία,
τήν Οὐρουγουάη, τήν Αἰθιοπία ἤ τήν...
Ἀγκόλα;
Κι ἀλήθεια, τί ἔγινε ἐκείνη ἡ
αἰγυπτιακή αὐτοκινητοβιοµηχανία πού
θά ξεκινοῦσε παραγωγή στήν Ξάνθη;
Νά πάρουµε σειρά γιά ΙΧ ἤ... ἀκόµα;

Δέν µπορεῖ κανείς παρά νά
ἐπαινέσει τήν πρωτοβουλία τῆς οἰκείας
Περιφέρειας (ΑΜ-Θ) πού συνεχίζει νά
προωθεῖ τίς ἐπενδύσεις στήν περιοχή,
ἐπιδιώκοντας τήν οἰκονοµική της
ἀνάπτυξη καί τήν θωράκισή της. Τό
τελευταῖο της ἔργο στήν κατεύθυνση
αὐτή εἶναι ἡ διοργάνωση τῆς
τριήµερης ἐπιχειρηµατικῆς ἐπίσκεψης
Οἰκονοµικῶν καί Ἐµπορικῶν Ἀκολούθων ἀπό 32 ξένες Πρεσβεῖες, σέ
συνεργασία µέ τήν Invest in Greece
Agency (πρώην ΕΛ.Κ.Ε.). Ἡ συνάντηση
θά γίνει στίς 4-6 Ἰουνίου σέ Ξάνθη
καί Κοµοτηνή, προσφέροντας στούς
ξένους ἐπισκέπτες τή γνωριµία µέ
τή Θράκη καί τίς ἐπιχειρήσεις της,
ὥστε νά ἀναζητηθοῦν οἱ δυνατότητες
ἐπιχειρηµατικῶν συνεργασιῶν.
Βεβαίως ἡ λεγόµενη «ἐξωστρέφεια» εἶναι ἕνα ζητούµενο στήν οἰκονο-
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Λαογραφία καί Οἰκολογία
Στό Ἵδρυµα Θρακικῆς Τέχνης καί
Παράδοσης µίλησε (19 Μαΐου 2008)
ὁ ἐπ. Καθηγητής Λαογραφίας (∆ΠΘ)
Μανώλης Σέργης γιά τίς σχέσεις τῆς
σύγχρονης Λαογραφία ςµέ τήν Οἰκολογία.
Μέ ἀφορµή τήν προφητεία τοῦ ἁγίου
Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, πού ἔλεγε ὅτι «Οἱ
ἄνθρωποι θά µείνουν φτωχοί γιατί δέν θά
‘χουν ἀγάπη στά δέντρα», ἀναδείχθηκε
ἡ σχέση ἀνθρώπου καί φυσικοῦ χώρου
στόν παραδοσιακό πολιτισµό, ὅπου τό
φυσικό περιβάλλον δέν ἦταν ἁπλῶς
τό πεδίο ἄσκησης τῆς παραγωγικῆς
δραστηριότητας, ἀλλά ὁ τόπος ὅπου τό
ἄτοµο γεννιόταν, µεγάλωνε καί πέθαινε,
ὁ τόπος ἦταν δηλαδή τελικά στοιχεῖο τῆς
ταυτότητάς του.
Ἡ σύγχρονη λαογραφία εἶναι µία
πολύπλευρη ἐπιστήµη. Ἀντικείµενο
τῆς µελέτης της εἶναι ὁ πολιτισµός
ὑπό περιεκτική προοπτική. Αὐτό πού
χαρακτήριζε τίς κοινωνίες παλαιότερα
ἦταν τό πνεῦµα τῆς οἰκολογικῆς
συνείδησης καί πρακτικές πού σήµερα
ἀποκαλοῦνται
ἀειφορικές.
Στίς
παλαιότερες κοινωνίες παρατηρούσαµε
τρόπους οἰκειοποίησης τῆς φύσης µέσα
ἀπό τήν ἱεροποίηση τοῦ χώρου, τῶν
νερῶν... Τό πνεῦµα τους ἦταν ἐξόχως
ἀντικαταναλωτικό
καί
ἐµπνέονταν
ἀπό οἰκολογικό ἦθος. Στή σύγχρονη
λαογραφική ἔρευνα ἡ ἀστική λαογραφία,
ὡς συνεχῶς ἀνανεούµενη ἔρευνα καί
µελέτη, ἡ θεµατική ἐπικεντρώνεται στίς

τρέχουσες πρακτικές, τά ἤθη καί ἔθιµα
πού διαµορφώνουν µορφές πολιτισµοῦ.
Τό ἐρώτηµα, κλασικό πιά, ἄν τό φυσικό
περιβάλλον καθορίζει τόν πολιτισµό ἤ
ἀντίστροφα, ἀντιµετωπίζεται πλέον ὑπό

τό πρῖσµα τῶν κοινωνικῶν ἐπιστηµῶν,
αὐτό πού ἀποκαλεῖται ὡς θεωρία
κοινωνικῆς καί πολιτισµικῆς κατασκευῆς
τοῦ περιβάλλοντος. Ὁ χῶρος παράγεται
κοινωνικά. Σέ πολιτισµούς καί ἐποχές
διαφοροποιοῦνται οἱ ἀντιλήψεις πού
ἔχουν οἱ ἄνθρωποι γιά τόν χῶρο. Ὁ
τρόπος µέ τόν ὁποῖον οἱ πολιτισµοί
νοηµατοδοτοῦν τό περιβάλλον ἀλλάζει.
Ὁ χῶρος γίνεται τρόπος.
Πῶς ἀντιµετώπισε ὁ παραδοσιακός

ἄνθρωπος τόν τόπο του; Ἦταν
διαφορετικό τό οἰκολογικό ἦθος. Τό
περιβάλλον ἦταν γι’ αὐτόν χῶρος
καθαγιασµένος µέ διάφορα τελετουργικά
καί ὅρια. Ἡ κοινωνία καί ἡ ὀργάνωση
τοῦ τρόπου ζωῆς ἦταν συνυφασµένες
µέ τή συλλογική µνήµη, τήν ἱστορία καί
οἱ ἄνθρωποι εἶχαν ἐπίγνωση τῶν ὁρίων.
Εἶναι ἐνδεικτική ἡ προσέγγιση τῶν
ξυλοκόπων, πού θεωροῦσαν πώς ἡ κοπή
τῶν δέντρων ἔπρεπε νά γίνει µέ ὁρισµένο
τρόπο, γιά νά µήν πειραχθεῖ ἡ ψυχή τοῦ
δάσους. Τά ὑψώµατα, τά προσκυνητάρια
ἦσαν τά ὁρόσηµα. Τό ἴδιο καί τό ἀλσύλιο
(βακούφι ἤ καί κεφαλάρι) στά βόρεια
τῶν χωριῶν µέ τό ξωκκλήσι γιά τήν
προστασία τοῦ δάσους. Ἡ ἱεροποίηση
τοῦ περιβάλλοντος συνδέεται καί µέ
τήν δαιµονοποίηση τοῦ νεροῦ (δράκοι,
λάµιες) πού κατακρατοῦν τίς πηγές. Ἡ
βρύση τοῦ χωριοῦ ἦταν δοµικό στοιχεῖο
καί συνυφασµένη µέ λειτουργίες
κοινωνικές. Στήν καθηµερινή ἰδεολογία
ριζωµένη καί ἡ ἀντίληψη τοῦ ἀνθρώπου
ὡς σπορέα καί θεριστῆ, ἄρρηκτα δεµένη
µέ τόν κῦκλο τῆς ζωῆς. Ἡ ζωή ἐξαρτᾶται
ἀπό τόν θάνατο, ἀφοῦ ὁ τελευταῖος
ἀπελευθερώνει χῶρο. Ὁ θάνατος ἔχει
γονιµοποιητική δύναµη - π.χ. τό ἄγγιγµα
τοῦ νεκροῦ γιά τούς Πόντιους. Ὁ χῶρος
συνοδεύεται µέ τό κοσµικό δέος τῶν
ἀνθρώπων, ὅπως ἐκφράζεται µέ τίς
δεισιδαιµονίες, πού ὅµως ἑδράζοται στόν
φόβο καί στόν σεβασµό ἀπέναντι στή
φύση. ∆εισιδαίµονας εἶναι κι ὁ σύγχρονος
δῆθεν ἄνθρωπος, µέ µιά διαφορά: ὁ ἀστός
εἶναι ἐγωκεντρικός.

Μνηµειώδης ἀρθρογραφία
Λοιπόν πρέπει να αληθεύει, έγινε το βήμα
που όλοι οι Αλεξανδρουπολίτες περιμέναμε
χρόνια: η αδελφοποίηση του Δήμου μας για
θέματα αισθητικής, με την Βαρκελώνη και
το Ντουμπάι. Αυτές οι δύο αδελφοποιήσεις
μας δίνουν πλέον το έναυσμα ούτως ώστε
να ασχοληθούμε με τα κακώς (αισθητικώς)
κείμενα που προσβάλουν την ειδυλλιακή
εικόνα της πόλης μας. Κι αφού από κάπου
έπρεπε να γίνει η αρχή, βλέπω πως γίνεται
με την επανεξέταση της αισθητικής των
μνημείων. Δεδομένου δε ότι στις 25/5
γίναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου της
γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου,
ζητούνται εγγυήσεις για το αισθητικό
αποτέλεσμα.

Αισθητικής (;) αν η φυσιογνωμία της πόλης
μας θα επιβαρυνθεί από την τοποθέτηση
του εν λόγω μνημείου. Της φυσιογνωμίας
δηλαδή εκείνης που όλοι απολαμβάνουμε
καθημερινά, μόλις απομακρυνθούμε πέντε
μέτρα από την παραλιακή λεωφόρο...
Όμως δεν είναι μόνον αισθητικής φύσεως
οι ανησυχίες των συνγκάτζων μας, αφού
και οι πολιτικές αναλύσεις είναι το
αγαπημένο πνευματικό άθλημα πολλών.
Στις 22/5/08, π.χ., η κ. Θραψανιωτάκη
είχε μία στρατηγική ανάλυση της οποίας το
ρεζουμέ ήταν περίπου το εξής: «Αρμένιοι,
Πόντιοι καθίστε καλά ΣΤΟΠ μην ζητάτε
αναγνώριση γενοκτονιών που δεν γίνανε
ΣΤΟΠ θα μας βάλετε σε μπελάδες με την
φίλη, σύμμαχο και ειρηνική, δημοκρατική
Τουρκία ΣΤΟΠ καλά περνάμε ΣΤΟΠ εσάς
σκοτώσαν και σκαλίζετε περασμένες ξεχασμένες ιστορίες; ΣΤΟΠ καλά θα κάνει
μετά η πανίσχυρη και δικαίως θυμωμένη
Τουρκία να μας κάνει πόλεμο που θα
τον χάσουμε ΣΤΟΠ όλα είναι σχέδιο
των Ρώσων για να πουλήσουν όπλα,
πετρέλαιο να αρπάξουν το Πατριαρχείο

και να αγοράζουν πιο φθηνές γούνες από
Καστοριά και Κατερίνη ΣΤΟΠ o God
να βάλει το χέρι του (και να ευλογεί την
Αμερική).»
Ο ιστορικός του 22ου αιώνα, στο κεφάλαιο
‘’εθνομηδενισμός,
ραγιαδισμός
και
ολιγόνοια στον 21ο αιώνα“ σίγουρα θα
έχει αυτό το άρθρο στην πρώτη σελίδα
(μαζί με ένα σωρό άλλα από εξίσου
«προβληματισμένους» συνέλληνες.)
Αντε πάλι, τί θυμήθηκα τώρα που είπα
για προβληματισμένους. Εκείνον τον
Μακροδημόπουλο της «Γνώμης» που
τους τελευταίους μήνες εμφανίζεται
συνεχώς και μόνο για να κινδυνολογήσει
εναντίον του αγωγού που θα είναι ολέθριος
γεωστρατηγικά για την περιοχή μπλα,
μπλα θα νευριάσει η Τουρκία μπλα, μπλα
θα μας κλάσει η στενή σύμμαχος Αμερική
μπλα,μπλά, θα ξαναγίνει μικρασιατική
καταστροφή μπλα μπλα. Ρε παιδιά! Κανείς
δεν τον ακούει τον άνθρωπο; Πώς πάει ο
Πρωθυπουργός και κάνει συμφωνίες χωρίς
να πάρει πρώτα το ΟΚ από USA, SOROS,
TURKEY, MAKRODIMOPOYLOS?

Καί µία παρατήρηση τοῦ Β. Μουρνιανοῦ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΔΙΧΩΣ ΜΝΗΜΗ;

Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει νά λάβουν οι
ιθύνοντες υπόψιν τους τις επιφυλάξεις του
κ. Λασκαράκη και της δημοσιογράφου
Κ. Ηπειρώτου. Σε φύλλο της «Γνώμης»
(8/5/08) ο πρώτος ήθελε να γνωρίζει αν το
μνημείο πληροί τους κανόνες αισθητικής
ενώ η Κ.Η. αγωνιούσε για μία απάντηση
από τον πρόεδρο της δημοτικής Επιτροπής

Τήν Κυριακή, 25 Μαΐου, µετά ἀπό ἀρχιερατικό µνηµόσυνο στόν καθεδρικό
ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀλεξανδρούπολης καί µετά ἀπό πορεία τῶν Ποντίων,
παρουσίᾳ τῶν Ἀρχῶν καί πολύ κόσµου, ἔγιναν τά ἀποκαλυπτήρια τοῦ µνηµείου
µέ τόν ἔνοπλο Πόντιο ἀντάρτη στό ἄλσος τῆς παραλίας. Ὥς ἐδῶ ὅλα καλά.
Ὅµως στήν ἐπιγραφή τοῦ µνηµείου, πού ἔγινε - ὅπως δηλώνει καί ἡ
λέξη - γιά τήν διατήρηση τῆς µνήµης τῆς Ἀντίστασης καί τῆς Γενοκτονίας,
γίνεται λόγος µόνο γιά τούς ἀγωνιστές Ποντίους, χωρίς νά δηλώνεται ἐναντίον
τίνος ἀγωνίστηκαν οἱ ἀντάρτες καί ποιοί διέπραξαν τή γενοκτονία. Ἄν µάλιστα
σ’ αὐτό προσθέσουµε καί ὅτι στά σχετικά ρεπορτάζ τῶν τοπικῶν ἐφηµερίδων
δέν ἀναφέρθηκε πουθενά ἡ ἀκατανόµαστη λέξη «Τοῦρκοι», τότε µᾶλλον περί
συγκαλύψεως τῶν ἐνόχων πρέπει νά µιλᾶµε. Καί εἶναι γνωστός πιά νόµος τῆς
Ἱστορίας, ὅτι ὅποιος λαός ξεχνᾶ, εἶναι ἀναγκασµένος νά ξαναζήσει τά ἴδια. Θά
δικαιώσουµε τόν Μητσοτάκη γιά τά περί τῆς µνήµης µας ἤ θά συνταχθοῦµε µέ τόν
ποιητή µας Γ. Σεφέρη «Κύριε βοήθα νά θυµόµαστε πῶς ἔγινε αὐτό τό φονικό»;

LA GIOUMOULTZINE
IRRÉSISTIBLE
(Part toxique deuxième)
Συνέχεια από τη σελ. 11
Θα μπορούσα τέλος να εκλάβω ως ειλικρινή
ακόμη και τη μόνιμη επωδό για επιθυμία
ενίσχυσης «των τοπικών φορέων παραγωγής
πολιτισμού», κατανοώντας ταυτόχρονα και
τη βαθύτατη σύγχυση κάποιων για το τι
τελικά σημαίνει «πολιτισμός». Ως εδώ, ας
πούμε, ότι όλα καλά…
Τελικά όμως τα πάντα στη ζωή έχουν κι
ένα όριο, έτσι; Γιατί αφ’ ενός μεν, για να
παραγάγεις οτιδήποτε (από…πολιτισμό μέχρι
βρουβοβλάσταρα), απαιτούνται ευτυχώς ή
δυστυχώς και κάποιες προϋποθέσεις - ή,
αν σας φάνηκε εκλαϊκευμένο αυτό και το
θέλετε επιστημονικότερα, με τις πορδές
αυγά δεν βάφονται. (Δηλαδή άμα εγώ τώρα
δω κάνα…υγρό καλλιτεχνικό όνειρο και
θέλω να το παίξω Καβάκος, πάρω και τον
Καραϊσκο να βγούμε στην πλατεία και να
γρατζουνάμε από ένα βιολί, μέχρι να φύγουν
απ’ τα γύρω δέντρα ΟΛΕΣ οι κάργιες,
πόση δηλαδή επιχορήγηση θα πάρουμε;)
Αφ’ ετέρου δε, εντάξει, είπαμε, απολύτως
συγγνωστή η ασχετίλα κάποιων υπευθύνων
ή ακόμα και η ενδεχόμενη αποστροφή τους
για οποιαδήποτε σοβαρή μορφή τέχνης (στο
κάτω-κάτω, δικαίωμά τους), επειδή όμως
δεν τους είπαμε να στήσουν καλλιτεχνική
βραδιά ή ν’ ανεβάσουν παράσταση στο
σαλόνι του σπιτιού τους (όπου μπορούν
να κάνουν ό, τι θέλουν), αλλά τυχαίνει να
βρίσκονται και σε κάποιες θέσεις, όπου
πέραν των προσωπικών τους γούστων,
οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και τα
γούστα ΟΛΩΝ των πολιτών (άρα και
ημών), συνεπώς δε και την παιδεία τους
(μας), το πράγμα πλέον καθίσταται τελείως
διαφορετικό…
Καταθέτω ως εκ τούτου στη δημοτική μας
αρχή τα δικά μας γούστα (και μιλάω και εξ
ονόματος και κάποιου κόσμου τώρα, που
συμμερίζεται τις ίδιες ανησυχίες με μένα
και που ΔΕΝ είναι πέντε ή δέκα άτομα).
Γουστάρουμε λοιπόν το ΔΗΠΕΘΕ όχι μόνο
να μην αφεθεί στο χρονοντούλαπο, αλλά
και να αναβαθμιστεί και πολύ σύντομα να
ανεβάσει και πάλι δικιά του παράσταση. Και
θα τολμήσω να διευκρινίσω μάλιστα πως
δεν εννοώ οποιαδήποτε παράσταση - γιατί
μπορεί τελικά (πού ξέρετε, όλα είναι πιθανά
υπό τον ήλιον) να υπάρχουν και θεατρόφιλοι
δεξιοί και να με ακούσουν, εγκρίνοντας
κάνα έργο πολύ βαριάς κουλτούρας (ξέρετε
σεις τώρα, «Τάσος και Γκόλφω», «Η τύχη
της Μαρούλας», «Αστέρω», κλπ.). Εντάξει,
μην το παρακάνουμε κιόλας, εγώ για κάτι
ανάλαφρο και εύπεπτο μιλάω, δηλαδή
κανένα Μπρεχτ, κανένα Πίντερ, τέτοια
light πράγματα. Όσο για τις ερασιτεχνικές
προσπάθειες, καλό είναι να συνεχίσουν να
υπάρχουν και όντως να στηρίζονται, αρκεί:
α) να μη συγχέονται με τις επαγγελματικές
(καθότι άλλο ο κανονικός γιατρός κι άλλο
η θειά μου η Ελπινίκη - κι ας έτυχε να
μάθει πέντε γιατροσόφια), πόσο δε μάλλον
να μην αποβαίνουν σε βάρος τους, και β)
να στηρίζονται με κάποιο μέτρο (ειδικά
για το…σανίδι, που, ως γνωστόν, ε, δεν
τυγχάνει και το καλύτερο βάλιουμ για την
ανθρώπινη ματαιοδοξία) και με βάση
κάποια κριτήρια (εντάξει, μην αγχώνεστε,
δεν εννοώ audition στον Peter Hall,
για βασικά πράγματα μιλάω, π.χ. ΔΕΝ
εγκρίνουμε επιχορηγήσεις τραγουδιού σε
μουγκούς, μπαλέτου σε παραπληγικούς,
θεατρικής παράστασης σε φαφούτηδες με
νεκρική ακαμψία, αυτά). Νομίζω πως όλος
αυτός ο τοπικός πολιτιστικός…θησαυρός,
που στην πραγματικότητα είναι εν πολλοίς
άνθρακες, έχει ήδη αρχίσει να κουράζει.
Μπάστα λοιπόν με τους άνθρακες. Ήτοι
(για να ξαναθυμηθώ και τον Κούρκουλο)
ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ!
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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Αντιφωνητικό κουΐζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1) 29 Μαΐου 1453: Ἅλωση τῆς
Κωνσταντινούπολης ἀπό τούς
Ὀθωµανούς Τούρκους. Σέ ποιόν
ἀναφέρεται ὁ κορυφαῖος Βρετανός
βυζαντινολόγος Στῆβεν Ράνσιµαν

4) 5 Ἰουνίου 1907: Θάνατος τοῦ
Μακεδονοµάχου καπετάν Ἄγρα

Βουλγαρία
Β) Θά εἶχε ἀπό τότε ἐνταχθεῖ στήν
Ἑλλάδα
Γ) Θά εἶχε παραµείνει στήν
Ὀθωµανική Αὐτοκρατορία

6) 10 Ἰουνίου 323 πΧ.: Θάνατος
τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, τοῦ
ἀναµορφωτῆ τῆς ἀνθρωπότητας
καί τοῦ µόνου ἀληθινά µεγάλου

Δ) Θά εἶχε περιορισµένη αὐτονοµία
3) 3 Ἰουνίου 1957: Πεθαίνει ὁ
ζωγράφος Σπῦρος Παπαλουκᾶς,
ἔχοντας καταφέρει νά συνθέσει
στό ἔργο του τόν µοντερνισµό
µέ τήν παραδοσιακή ἑλληνική

ὅταν σχολιάζει λέγοντας «Τά κτήνη
εἶναι τοῦ Θεοῦ. Οἱ κτηνωδίες εἶναι
τῶν βαρβάρων ἀνθρώπων»;
Α) Στόν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο
Β) Στούς Ἰταλούς συµµαχητές του
Γ) Στόν βυζαντινό στρατό
Δ) Στά ὀθωµανικά στίφη
2) 1 Ἰουνίου 1878: Συνέδριο
Βερολίνου καί ἀναθεώρηση τῆς
Συνθήκης τοῦ Ἁγίου Στεφάνου
πού δηµιουργοῦσε τή Μεγάλη
Βουλγαρία. Ποιά θά ἦταν ἡ µοίρα
τῆς Θράκης ἄν δέν ἄλλαζαν τά
πράγµατα;
Α) Θά εἶχε προσαρτηθεῖ στή

ζωγραφική. Ποιός ἦταν ὁ ρόλος του
στήν Μικρασιατική Ἐκστρατεία;
Α) Ἁπλοῦ στρατιώτη
Β) Ἐπίσηµου εἰκονογράφου
Γ) Ἀξιωµατικοῦ τοῦ Στρατοῦ µας
Δ) Ἀρνήθηκε νά ὑπηρετήσει τόν
µικροϊµπεριαλισµό τῶν Ἑλλήνων
µπουρζουάδων

θάνατό του
Γ) Τόν σκότωσαν συγγενεῖς τῶν
ἐκτελεσθέντων χωρικῶν
Δ) Μεταφέρθηκε στή Γερµανία
γιά ἀνακρίσεις καί κάποια στιγµή
ἀφέθηκε ἐλεύθερος

µέ ἀπαγχονισµό ἀπό τούς Βούλγαρους
κοµιτατζήδες,
ἔχοντας
ἐµπνεύσει τήν Πηνελόπη Δέλτα
γιά νά γράψει τά “Μυστικά τοῦ
Βάλτου”. Ποιό ἦταν τό πραγµατικό
ὄνοµα τοῦ ἥρωα;
Α) Σαράντης Ἀγαπηνός
Β) Εὐάγγελος Ἰωάννου
Γ) Κώστας Σηµίτης
Δ) Ἀνδρέας Εὐαγγελόπουλος
5) 10 Ἰουνίου 1944: Οἱ ναζί πυρπολοῦν
τό Δίστοµο Βοιωτίας καί ἐκτελοῦν
218 κατοίκους του, ὡς ἀντίποινα
γιά τόν θάνατο 40 Γερµανῶν
στρατιωτῶν σέ µάχη µέ τόν ΕΛΑΣ.
Ὁ Χάνς Ζάµελ, πού θεωρήθηκε
ὑπεύθυνος γιά τή σφαγή, µετά τό
τέλος τοῦ πολέµου συνελήφθη στή
Γαλλία καί ἐκδόθηκε στή χώρα
µας. Ποιά ἦταν τελικά ἡ τύχη του;
Α) Ἐκτελέστηκε ὡς ἐγκληµατίας
πολέµου
Β) Ἔµεινε στή φυλακή µέχρι τόν

τῆς Ἱστορίας, στή Βαβυλώνα.
Πόσες φορές εἶχε τραυµατιστεῖ στή
διάρκεια τῆς ἐκστρατείας του;
Α) Καµµία
Β) Δύο
Γ) Πάνω ἀπό 17
Δ) Μά... πολεµοῦσε κι αὐτός;!

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Δ, 2Α, 3Β, 4Α, 5Δ, 6Γ.

Μόνο τό Σίγουρο Βόλι
τοῦ Χάρου τόν νίκησε...
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα

Ἀλληλογραφοῦµε
Ἀπό τόν κ. Μιχάλη Σ. Βάρδα (Ἀθήνα)
λάβαµε τήν κάτωθι ἐπιστολή:
«Ἀγαπητέ κ. Καραΐσκο,
Μόλις προχθές ξεφύλλισα τό φῦλλο
240 (20 Φεβρουαρίου 2008) τῆς ἔγκριτης ἐφηµερίδας σας. Εἶχα κατά λάθος
ἀρχειοθετηθεῖ µαζί µέ ἄλλα, ἐπαγγελµατικῆς φύσης ἔγγραφά µου. Στή
σελίδα 2, ἐντός πλαισίου, ἀναφέρετε
τά τῆς ἐπιστροφῆς τῶν σορῶν δέκα
παιδιῶν τῆς Ἑλλάδος στήν πατρίδα
µας. Ἐπικοινώνησα µέ φίλο µου,
µέλος τῆς λέσχης Καταδροµῶν
Κρήτης, ὁ ὁποῖος δέν ἐγνώριζε (οὔτε
ἡ λέσχη ἐγνώριζε) ὅτι ἀνευρέθη καί
ἐπιστοποιήθη ἡ σορός τοῦ στρατιώτου
Γιαννακάκη Μηνᾶ, στή µνήµη τοῦ
ὁποίου ἔχει ἀνεγερθεῖ ἀναµνηστική
στήλη σέ πλατεία τοῦ τόπου (χωριοῦ)
καταγωγῆς του καί ὁ ὁποῖος ἀκόµη
καί σήµερα πού σᾶς γράφω θεωρεῖται
ἐκεῖ ὡς ἀγνοούµενος...
Κάνετε ἀναφορά στήν ἀναλγησία τοῦ
ἑλληνικοῦ κράτους καί τήν ἔνοχη
σιωπή τῶν ἀθηναϊκῶν ΜΜΕ, πού εἶναι
ὑπαρκτές. Μοῦ θυµίσατε κάποιαν
ἐπιστολή πού εἶχα ἀποστείλει στή
Λέσβο πρίν άκριβῶς τρία χρόνια, µέ
ἀφορµή ἀντίστοιχο ἐρέθισµα. Ἔψαξα
καί βρῆκα τήν ἐπιστολή αὐτή πού τήν
ἐδηµοσίευσε ἡ τοπική ἐφηµερίδα τῆς
Μυτιλήνης «Δηµοκράτης», ἀρχές
Μαΐου 2005. Σᾶς τήν ἀποστέλλω,
διότι πιστεύω ὅτι τέτοιες ἐπιστολές*
εἶναι πάντα ἐπίκαιρες καί µπορεῖτε
ἄν θέλετε νά τήν δηµοσιεύσετε στόν

Ἀντιφωνητή...»
* Ἡ ἐπιστολή ἀναφέρεται στήν
ἀνέγερση µνηµείου στή Λέσβο γιά
τόν στρατιώτη Ἀσηµάκη Μπουρέκα
πού εἶχε πέσει ὑπέρ πατρίδος στήν
Κύπρο τό 1974 καί στίς δηλώσεις τοῦ
νοµάρχη Λέσβου Παύλου Βογιατζῆ
πού «κατάφερε» νά µιλάει γιά τό
θέµα, χωρίς πουθενά νά ἀναφέρει
τό ὄνοµα τοῦ (Τούρκου) εἰσβολέα,
κατά τήν γνωστή ἐκσυγχρονιστική
συνταγή...
Ἀπό τόν ἀγαπητό φίλο Τάσο Γούλα
(Γερµανία) λάβαµε ποικίλα ἐνδιαφέροντα σχόλια, µεταξύ τῶν ὁποίων
καί γιά τήν Γκαζπρόµ:
«...Ἐνισχύει οἰκονοµικά 2 ποδοσφαιρικές ὁµάδες. Τήν Ζενίθ τῆς Ἁγίας
Πετρούπολης πού τῆς ἀνήκει καί τή
Σάλκε 04 τοῦ Γκέλζενκιρχεν πού
εἶναι χορηγός της, ἀφοῦ ἡ ΟΥΕΦΑ
δέν ἐπιτρέπει δύο ὁµάδες νά ἔχουν
ἕναν ἰδιοκτήτη. Ἡ Ζενίθ εἶχε
τελευταῖα µεγάλες ἐπιτυχίες κι ἔτσι
ἡ Γκαζπρόµ κατάφερε νά καταστεῖ
κολεκτιβοποιηµένος / συλλογικός
Ἀµπράµοβιτς (κορυφαῖο στέλεχος
τῆς Γκαζπρόµ καί ἰδιοκτήτης τῆς
ἀγγλικῆς Τσέλσυ). Τά κέρδη τῆς
Γκαζπρόµ γιά τό 2006 ἦταν 25 δισ.
δολάρια, µέ µόνο 10% γιά µερίσµατα,
ποσοστό πού ὁ Μεντβέντεφ χαρακτήρισε ἱκανοποιητικό. Ὁ Ντιµίτρι
Μεντβέντεφ ἀνέλαβε στά µέσα
τοῦ 2000 τή θέση τοῦ προέδρου τοῦ
διευθυντηρίου. Τά µελλοντικά σχέδια
προβλέπουν ἀγωγό µέχρι τήν Κίνα καί

µεταφορές στήν Ἀµερική, µέ πλοῖα
µεταφορᾶς ὑγροποιηµένου ἀερίου.
Τό τηλεοπτικό κανάλι ΟRΤ ἔβγαλε
βρώµα τό 1999 πώς ἡ Γκαζπρόµ
καταθέτει τά κεφάλαιά της στήν
Κύπρο µέσῳ τῆς ἑταιρίας ITERA.
Τόν πρῶτο ἀγωγό Σαράτοφ - Μόσχα
κατασκεύασαν λίγο µετά τόν Β’
Παγκόσµιο Πόλεµο Γερµανοί αἰχµάλωτοι πολέµου ὑπό τόν Λαυρέντη
Μπέρια, ὑπεύθυνο γιά τήν ἐξέλιξη
τῆς σοβιετικῆς ἀτοµικῆς βόµβας.
Ἡ πρώτη παράδοση ἀερίου ἀπό τή
Σοβιετία στή Δυτική Εὐρώπη ἔγινε
τήν 1η Ὀκτωβρίου 1973, ὥρα 13:15.
Μόνο στή Ρωσία, ἡ Γκαζπρόµ κατέχει
463.000 χιλιόµετρα ἀγωγῶν, δηλαδή
ὅσο ἡ ἀπόσταση ἀπό τή γῆ στή
Σελήνη...
Ὁσο γιά τή Λαµπρινή Θωµᾶ, νοµίζω
ὅτι εἶναι λίγο αὐστηρή µέ τήν κριτική
της (γιά τή χρήση τοῦ ἀγγλικοῦ ὅρου
South Stream), ἄν σκεφτοῦµε πώς
στά ἑλληνικά - καί στά γερµανικά
- ὑπάρχει τό ἠλεκτρικό ρεῦµα καί
τό ρεῦµα τοῦ ποταµοῦ. Τά ἀγγλικά
προσφέρουν καλύτερη ἀκουστική
λύση µέ τό Stream γιά ροή, ἐνῷ
γιά τό ἠλεκτρικό οἱ λέξεις urrent,
electricity, power προσφέρουν ἕναν
σαφέστερο προσδιορισµό καί µόνο
λόγῳ ἀκουστικῆς/ἤχου. Ἄν γινόταν
χρήση τοῦ Νοτίου Ρεύµατος, πού ἡ
Θωµᾶ θεωρεῖ πιό σωστή, τότε πάλι
προκύπτει τό ἐρώτηµα ἄν ἀφορᾶ
ρεῦµα ποταµοῦ ἤ ἠλεκτρικοῦ.
Πάντως ὁπωσδήποτε κινεῖται ἐνάντια
στό ρεῦµα, πρᾶγµα πού οἱ περισσότεροι ἀποφεύγουν...»

Δέν πῆρε ποτέ φράγκο ἀπό δυτικούς
«φίλους», δέν ἔδινε συνεντεύξεις σέ
«ἀντικαθεστωτικούς» δηµοσιογράφους, δέν πάτησε τό πόδι του σέ
ξένη πρωτεύουσα (οὔτε καί στήν
Μπογκοτά!), δέν ἔβγαλε λόγο σέ
κανένα θλιβερό «ἀντικαπιταλιστικό
Φόρουµ». Μόνο ἄντεξε µισόν αἰώνα
τήν ἀποικιοκρατική βαρβαρότητα,
στήριξε
ἑκατοντάδες
χιλιάδες
ἐκτοπισµένους χωρικούς, τούς
ὀργάνωσε
στό
σοσιαλιστικό
του ὄνειρο, συναίνεσε - χωρίς
ἐνθουσιασµό - στήν κάθοδο τῆς
«Πατριωτικῆς
Ἕνωσης»
στίς
ἐκλογές στή δεκαετία τοῦ ‘80 πού
κατέληξε στή σφαγή 5.000 µελῶν
της ἀπό τά ἀπσπάσµατα θανάτου...
Κι ὅταν στό ἀπόγειο τῆς ἐπιτυχίας
του κατάφερε νά ἐλέγχει τή µισή
χώρα καί νά βρίσκεται 40 χλµ
ἀπό τήν πρωτεύουσα, δέχθηκε ν’
ἀνταλλάξει τήν εἰρήνευση µέ τόν
τότε πρόεδρο Παστράνα ἔναντι
µιᾶς ἀναδιανοµῆς τῶν γαιῶν καί
τοῦ πλούτου ὑπέρ τῶν φτωχῶν.
Τά τελευταῖα δύο χρόνια, µέ τήν
αὐξηµένη ἀµερικανική ἐµπλοκή
καί τό δολοφονικό ἀµόκ τῶν
δυνάµεων τοῦ Οὐρίµπε, βρέθηκε
σέ ὑποδεέστερη θέση καί µέ µιά
τακτική ὑποχώρηση διαφύλαξε τίς
δυνάµεις του. Ὁ θάνατός του ἀπό
καρδιά, στά χέρια τῶν ἀνθρώπων
του (26 Μαρτίου) ἐπιβεβαιώθηκε
µόλις πρό ἑβδοµάδος.
Εὐχαριστοῦµε τόν ἀγαπητό καθηγητή Τζέηµς Πέτρας γιά τό ἄρθρο
στή µνήµη τοῦ Τίρο Φίχο.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 28-5-2008

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Σεξουαλικός (διά της βίας) τουρισμός
Η Δανέζα τουρίστρια τα στοιχεία της οποίας
δεν ανακοινώθηκαν, ξεκίνησε με το ποδήλατο
από την Δανία μόνη της, αλλά περνώντας
από την Τουρκία ισχυρίστηκε πως την στιγμή
που είχε σταματήσει για να ξεκουραστεί σε
μια βρύση στην περιοχή της πόλης Γιόζγκατ
την βίασαν. Η δανέζα που σκόπευε να πάει
στην Καππαδοκία έκανε μήνυση ισχυριζόμενη
πως την λήστεψαν και την βίασαν δύο άτομα.
Στα πλαίσια των ερευνών της αστυνομίας
συνελήφθησαν ο 17χρονος Ο.Α. κι ο 22χρονος
Φ.Σ.. Τα χρήματα της τουρίστριας βρέθηκαν
πάνω τους και επεστράφησαν.
(12-5-08, εφ. Χουριέτ)
Κατά Κεμαλισμού
Στην εκδήλωση του συλλόγου Özgür-Der
σχετικά με τις απειλές πραξικοπήματος
στην Τουρκία, μεταξύ άλλων μίλησε και ο
δημοσιογράφος της Βακίτ, Αμπντουραχίμ
Ντιλιπάκ. Ανέφερε πως η Τουρκία δεν
είναι κράτος δικαίου και πως υπάρχει
ένα σύστημα που θεωρεί εαυτόν υπεράνω
του νόμου. Επίσης είπε πως, παρά το
πέρασμα στην πολυκομματική δημοκρατία,
δεν ξεπεράστηκε ακόμη η περίοδος του
Εθνικού Ηγέτη. Απόδειξη άλλωστε γι΄ αυτό
είναι πως στα κεντρικά γραφεία όλων των
κομμάτων, δίπλα στις φωτογραφίες των
αρχηγών, υπάρχει πάντα και φωτογραφία
του Ατατούρκ. Μιλώντας στην εκδήλωση ο
Μεχμέτ Παμάκ δήλωσε: Από την εποχή της
οργάνωσης «Ένωση και Πρόοδος» μέχρι τα
πραξικοπήματα της δημοκρατίας υπάρχει μια
συνέχεια. Το καθεστώς προσπαθεί συνεχώς
να οδηγεί τον λαό στην κεμαλική ιδεολογία,
και όταν δεν το πετυχαίνει προσπαθεί να τον
ελέγξει μέσω του φόβου. Αν δεν εξαφανιστεί
το κεμαλικό σύστημα ούτε τα πραξικοπήματα,
ούτε οι συμμορίες θα τελειώσουν.
(12-5-08, διαδικτ. εφ. Χαμπέρβακτίμ)
Κάθε μέρα διαλύουν τό ΡΚΚ...
Κάθε μέρα στις τηλεοράσεις αναφέρονται επί
μακρόν οι επιτυχίες των ενόπλων δυνάμεων
ενάντια στο ΡΚΚ. Ξεχνάμε όμως ότι από το
να κατέβουν αυτοί από το βουνό είναι πιο
σημαντικό να μην ανεβαίνουν άλλοι εκεί.
(...) Μερικές φορές όμως τα φουσκώνουμε με
τίτλους που κλονίζουν την εμπιστοσύνη της
κοινής γνώμης. Κάθε εβδομάδα κάνουμε λόγο
για ¨διάλυση του ΡΚΚ¨ και για τον ¨πανικό¨
του. Ηγέτες που αποχωρούν, και φουσκωμένα
νούμερα νεκρών. Αν τα υπολογίσουμε αυτά
θα έπρεπε όλα τα μέλη του ΡΚΚ να είχαν
σκοτωθεί. Και όμως ακόμα γυρνάνε και
σκοτώνουν τους στρατιώτες μας.
(23-5-08, εφ. Χουριέτ, Αλή Μπιράντ)
Νέα της Ψευτομακεδονίας
Μετά τη θετική έκβαση της σχετικής νομικής
προσφυγής, το τζαμί Χουσαμετίν Πασά που
είχε κατασκευαστεί τον 16ο αιώνα στην πόλη
Ιστίπ της «Μακεδονίας» και είχε μετατραπεί
σε εκκλησία το 1973 θα αποδοθεί ξανά ως
τζαμί. Μάλιστα από το 1973 και μετά κάθε 2
Αυγούστου οι «Μακεδόνες» γιόρταζαν εδώ την
απελευθέρωση τους από τους Τούρκους κάτι
που προκάλεσε την αντίδραση των Τούρκων
που ζούν εδώ. Ο Ισά Ισμαήλ, μουφτής «Α.
Μακεδονίας», προσέφυγε στο δικαστήριο
στηριζόμενος στα αρχεία που είχε στα χέρια
του. Η δίκη κράτησε χρόνια και τελικά το
τζαμί που χρησιμοποιούνταν ως εκκλησία
παραδόθηκε στην μουφτεία. Το τζαμί, όπως
δήλωσε ο μουφτής, θα επισκευαστεί με την
βοήθεια φιλάνθρωπων και οι εργασίες θα
αρχίσουν τους επόμενους μήνες.
(26-5-08, εφ. Νέτγκαζετε)
Μ.Κ.

kyneg@otenet.gr

11

Ἀντιφωνήµατα
Πόσα φτάσαν λέτε τήν τελευταία
τριετία ἐπισήµως τά ὀρφανά στό
Ἰράκ; Πέντε (5) ἑκατοµµύρια! Καί
οἱ φταῖχτες κύριοι ἀνάµεσά µας!
Κι ἄν οἱ στατιστικές δέν σᾶς λένε
τίποτε, ἰδού µιά προσωπική ἱστορία:
Ὁ 40χρονος Ἀφγανός πούλησε τήν
11χρονη κόρη του 2.000 $, γιά νά
ζήσει τά ἄλλα 3 παιδιά του.
Πολιτικός θρίαµβος τῆς Χεζµπολά
στόν Λίβανο, µέ ἐπιβολή τῶν ὅρων
της καί ἐκλογή τοῦ Σουλεϊµάν ὡς
προέδρου. Ὁ Νασράλα δέν τά καταφέρνει µόνο στόν πόλεµο...
Εἰδήσεις στό CNN TURK, δελτίο
καιροῦ: Στόν χάρτη τῆς Τουρκίας
βλέπω καί τήν Κατεχόµενη Κύπρο.
Ἄντε βρέ, καί στά δικά µας!
Στίς 17/5 στήν Πρίστινα ἱδρύθηκε
ἀπό τόν Avni Klinaku «Κίνηµα γιά
τήν Ἑνοποίηση» τῶν ἀλβανικῶν
χωρῶν. Λέτε νά µᾶς... ἀφορᾶ;
Ἡ ἀποτέφρωση εἶναι ἡ µοναδική
µέθοδος διαχείρισης µολυσµατικῶν
νοσοκοµειακῶν ἀποβλήτων πού
δέχεται ἡ ΕΕ. Ὅ,τι γίνεται κι ἐδῶ, ἔ;
Τί γράφαµε (καί) πρίν 2 βδοµάδες
µέ ἀφορµή τό ἀστυνοµικό φιάσκο
στή Σίνδο; Ὅτι παίζουν καί τά τρίς

χειρότερα; Ἔ, ἦρθε κι ὁ ἐµπρησµός
τῶν 6 περιπολικῶν στό Αἰγάλεω
Ὅσο γρηγορότερα συνειδητοποιήσουµε ὅτι κράτος δέν ὑπάρχει, καί
ἀναλογιστοῦµε τί γίνεται σέ ἄλλα,
καίρια ἐπίπεδα, τόσο τό καλύτερο.
Τά 10 χρόνια τοῦ εὐρώ γιόρτασαν οἱ
µεγαλοµπεζαχτάδες κι οἱ διανοούµενοι τσάτσοι τους. Ἔµ, ἄν ἔβγαζες
10.000.000 δρχ τό µήνα καί τώρα
παίρνεις 30.000 εὐρώ τί σέ χαλάει;
Ἡ ἐθνική κυριαρχία εἶναι ἀσυµβίβαστη µέ τά ἀνθρώπινα δικαιώµατα,
κατά τόν ὑπουργό Δικαιοσύνης Σ.
Χατζηγάκη! Ἄξιος ἐπίγονος τοῦ
ἀλήστου Σταθόπουλου, ἔ;
Ἡ νέα Ἀργώ, 35 αἰῶνες µετά τήν
τῶν Ἀργοναυτῶν, µᾶλλον δέν
θά πλεύσει ἀπό τόν Βόλο στήν
Κολχίδα. Ἡ Τουρκία φοβᾶται µήν
τῆς κλέψουν τό Ποντιόφωνο Δέρας

Ντάξει, γιά ὑποδοµές δέν φτάνουν
ἀλλά µᾶς πέφτουν ἀπό 3,5 εὐρώ
κατά κεφαλή, νά πιοῦµε λ.χ. µιά
φραπεδιά στήν ὑγεία τοῦ Τζίµα.
Ἀκούστηκε στό πετυχηµένο 16ο
συνέδριο τοῦ ΤΕΦΑΑ Κοµοτηνῆς,
ὡς πρόταση ἐπιτροπῆς τοῦ ΥΠΕΠΘ:
Νά µπεῖ ἡ... Γυµναστική στήν Ἐνισχυτική Διδασκαλία τοῦ Λυκείου!!!
Ἤ κάποιοι ζοῦν σέ ἄλλο σῦµπαν
ἀπό αὐτό τῆς Ἐκπαίδευσης ἤ οἱ
συντεχνίες ἔχουν ξεσαλώσει στό
κυνήγι τῶν συµφερόντων τους.
Τήν ἄθλια διαβίωση τῶν µουσουλµάνων Ροµά τῆς Ἀλεξ/λης καταγγέλλει ἡ δραστήρια πρόεδρος τοῦ
συλλόγου τους, Ἀινούρ Χαλήλογλου
Θά κάνει κάποιος κάτι ἤ θά
ψάχνουµε σέ καµµιά 20 χρόνια τά
«λάθη τοῦ παρελθόντος»;
Μπράβο στόν µητροπολίτη Ἄνθιµο
τῆς Ἀλεξ/λης γιά τήν ἵδρυση σχολείου στό Κονγκό. Ἄν καί βλέπω µεγαλύτερες ἀνάγκες κοντύτερα...

Καλή ἡ σαχλαµαρίστα µας στή
γιουροβύζιον ἀλλά... τρίτη. Ἄς
ὄψεται τό ἀνάδελφό µας: Ποῦ πᾶς
κόντρα σέ µιά ντουζίνα σλάβους;

Πολλά καί δίκαια τά παράπονα τῶν
Σαµοθρακιτῶν γιά τίς ἐλλείψεις
στό Κέντρο Ὑγείας. Ὅµως γιατί τά
γράψαν στόν... Ἀβραµόπουλο;

Ἀπό τό πρόγραµµα παραµεθορίων
περιοχῶν τοῦ ΥΜΑΘ, οἱ δῆµοι τῆς
Ροδόπης - ποιός τή χάρη τους! - θά
µοιραστοῦν 400 χιλιάρικα

Εἶναι σάν νά θέλεις π.χ. ἁµάξι καί
γράφεις στόν Ἅη Βασίλη. Μά καλά,
µεγάλοι ἄνθρωποι πιστεύουν ἀκόµη σέ τέτοια πράµατα;

LA GIOUMOULTZINE IRRÉSISTIBLE
(Part toxique deuxième)
Όπως θα θυμάστε, στο προηγούμενο φύλλο είχαμε ακροθιγώς
ασχοληθεί με κάποια διαχρονικά γνωρίσματα της καθ’ ημάς
Καλκούτας, όπως η απολλώνειος αισθητική που τη χαρακτηρίζει απ’
άκρου εις άκρον και οι δρόμοι της, μπροστά στους οποίους ωχριά
ακόμη και η πίστα της Ίμολα. Σήμερα λοιπόν, όπως προαναγγείλαμε,
ήρθε η ώρα να πούμε κάποια πράγματα και για το κεφάλαιο
«πολιτισμός»…
Και κατ’ αρχάς, δυο λόγια για τις εκδηλώσεις των Ελευθερίων,
για τις οποίες - για να το θέσω κομψά - ε, δεν θα έλεγα ότι μας
συγκλόνισαν κιόλας. Οι πιο πολλές από αυτές έγιναν απλώς για
να γίνουν, ιδιαίτερο κεντρικό άξονα και ειρμό ΔΕΝ μπορέσαμε να
εντοπίσουμε ή κι αν υπήρξε, είχαμε σίγουρα και…γραπτά εκτός
θέματος (π.χ. καλά τα τραγουδάκια της οπερέτας, αλλά αφού ο
κεντρικός άξονας υποτίθεται πως ήταν η ΠΑΡΑΔΟΣΗ, αυτά, παιδιά,
ΔΕΝ έχουν σχέση με την ημετέρα παράδοση - εκτός δηλαδή κι αν
εννοούσατε την επτανησιακή παράδοση, τουτέστιν τη φράγκικη,
οπότε ζητώ και συγγνώμη), ενώ είδαμε και πάλι να παίζουν μπάλα
(με πόση επιχορήγηση άραγε;) κάποιοι γνωστοί ατάλαντοι, που εδώ
και χρόνια όποια πέτρα και να σηκώσεις σ’ αυτόν τον νομό, από κάτω
θα τους βρεις. Είδαμε βεβαίως και καναδυό καλές συναυλίες, με την
επισήμανση ωστόσο ότι και αυτές σε μεγάλο βαθμό «ακυρώθηκαν»
από τον χώρο όπου έγιναν, γιατί - μεταξύ μας τώρα - εκείνη η
πλατεία με το όλο κλίμα χωρικής πανηγύρεως που έχει εκείνες τις
μέρες αφ’ ενός και την αλληλοπεριχωρούμενη ηχορύπανση των γύρω
καφετεριών αφ’ ετέρου, λυπάμαι, αλλά μονάχα για «Τσικουλάτες
τσικιντάν» προσφέρεται και για τίποτε περισσότερο…
Αλλά βεβαίως πέραν των περιπτωσιακών εκδηλώσεων, εμένα
εκείνο που με καίει πιο πολύ είναι το τι γίνεται με κάποιους μόνιμους
θεσμούς μας, που παρά τα όποια κουσούρια τους λειτούργησαν
συχνά με επιτυχία στο παρελθόν και πάντως αποτελούν δεδομένα

πολιτιστικά κύτταρα, που δεν μπορείς έτσι ελαφρά τη καρδία να τα
ξωπετάξεις στον Καιάδα. Και κυρίως βέβαια αναφέρομαι σε κείνο το
ρημάδι το ΔΗΠΕΘΕ, που εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει ν’ ανεβάσει
παράσταση και - μεταξύ μας - ΟΥΤΕ πρόκειται. Κι αν το επιχείρημα
μέχρι τώρα ήταν η οικονομική δυσπραγία, πολύ φοβάμαι ότι αυτό το
επιχείρημα πλέον μας έχει αφήσει οριστικά χρόνους. Γιατί βλέπετε,
η δυσπραγία προφανώς ΔΕΝ ήταν ικανή να αποτρέψει τον Δήμο να
χρηματοδοτεί αδρά θεατρικές συνεργασίες με άλλο ΔΗΠΕΘΕ (που
ο Θεός να τις κάνει βέβαια συνεργασίες, γιατί το ημέτερο ΔΗΠΕΘΕ
θα διαδραματίσει ουσιαστικά τον άκρως δημιουργικό ρόλο χορηγού,
ήτοι θλιβερής τσόντας, σε μια προκαθορισμένη και δρομολογημένη
από τους άλλους παράσταση), ούτε να κόβει μικροκονδύλια για
διάφορες παρεούλες της πλειονομειονότητας, αίτινες εζήλωσαν
άφνω δόξαν Σάρας Μπερνάρ. Και όλα αυτά με ποσά που, αν τα
βάλεις όλα μαζί κάτω, θα έφταναν και θα περίσσευαν για να ανέβει
κανονική και αυτόνομη παράσταση. Μετά απ’ όλα αυτά, άμα πω εγώ
ότι το πρόβλημα δεν είναι τα λεφτά, αλλά απλά η ιστορία μυρίζει
ολοφάνερη πρόθεση για επίσημη υποβάθμιση (για να μην πω
λουκέτο), θα με χαρακτηρίσετε πολύ καχύποπτο;
Και όσον αφορά αυτό το θέμα, έχω να παρατηρήσω τα εξής.
Δεδομένου ότι οι όροι «δεξιός φιλότεχνος» και ιδίως «δεξιός
θεατρόφιλος» είναι μάλλον τα πιο σύντομα sience ﬁction ανέκδοτα
που γνωρίζω - για να καταλάβετε εσείς τώρα, πιο κουλά ακόμα κι
απ’ το απόλυτο ανέκδοτο (δηλ. «πατριώτης της ηγεσίας του ΣΥΝ»)
- μπορώ να κατανοήσω ή και να δικαιολογήσω την ασχετίλα
κάποιων ή ακόμα και την ψηφοθηρική ανάγκη τους, που τους ωθεί
να χρηματοδοτούν το ψώνιο σε ντόπιες παρέες που την έχουν δει
Royal Theater of London (καθότι από κει μεριά, για να ψιλοθυμηθώ
και τον Κούρκουλο, «πολλά τα…κουκιά, Άρη», ενώ απ’ το ΔΗΠΕΘΕ
προφανώς εκρίθη ότι κουκιά γιοκ) και οι οποίες παρέες πολλαπλασιάζονται με την αναπαραγωγική διαδικασία της μίτωσης (όθεν
και επληρώθη το ρηθέν υπό Εξ Αποβλήτων του προφήτου, λέγοντος
ότι «μιας ψωνάρας μύριαι έπονται»).
Συνέχεια στη σελ. 9
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