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10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ!
Ποιός θά τὄλεγε! Ποιός θά φανταζόταν ἐν ἔτει
1998 ὅτι δέκα χρόνια µετά θά εἴµασταν ἀκόµη
ἐδῶ, ἰσχυρότεροι καί περισσότεροι ἀπό ποτέ!
Ὅ,τι ξεκίνησε σάν τόλµηµα κι ἐκτόνωση µέσα
στό ἀποπνικτικό κλῖµα τοῦ ἐλαύνοντος τότε
«ἐκσυγχρονισµοῦ», σήµερα εἶναι µία ἔκφραση
ἑνός κόσµου πολύ σηµαντικοῦ, εἴτε ἐκτιµηθεῖ µέ
ποιοτικά εἴτε µέ ποσοτικά κριτήρια. Ἡ Κοµοτηνή
ἔχει πιά καταγράψει στήν πνευµατική της ζωή ἕνα
ἔντυπο πού ὄχι ἁπλῶς ὑπῆρξε «διαφορετικό» ἀπό τά
συνήθη ὁµοειδῆ τῆς ἐπαρχίας µά ἔκανε καί πολλά
περαιτέρω βήµατα, ἀδιανόητα καί γιά ἐπαγγελµατίες τῆς πρωτεύουσας - ἄς
µήν ἀναφερθοῦµε ὅµως ἐδῶ σ’ αὐτά.
Πέρα ἀπό τή χαρά καί τήν ἱκανοποίησή µας γιά τή διάρκεια στόν χρόνο καί
γιά τή συνεχή ποιοτική βελτίωση σέ ἐµφάνιση καί περιεχόµενο, θέλουµε
νά ἀπευθυνθοῦµε στούς ἀναγνῶστες καί συνδροµητές µας (κάποιοι ἀπό
τούς ὁποίους κλείνουν ἐπίσης µιά δεκαετία συνδροµῆς!). Πέρα ἀπό τίς
ὀφειλόµενες εὐχαριστίες µας, πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι τά αἰσθήµατα ἀγάπης
καί εὐγνωµοσύνης, πού τακτικά µᾶς ἐκφράζουν, εἶναι ἀµοιβαῖα. Σέ ὅσους
µᾶς πίστεψαν, µᾶς πλησίασαν καί µᾶς στήριξαν, εἴτε κατοικοεδρεύοντας στή
Θράκη εἴτε ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, δίνουµε τόν λόγο µας ὅτι θά κάνουµε τό πᾶν
γιά νά µήν τούς διαψεύσουµε καί στά ἑπόµενα χρόνια. Κι ὅ,τι βγεῖ...

Θὰ σωθοῦµε ἀπὸ µιὰ
γλυκύτητα
στεφανωµένη µὲ ἀγκάθια
Ν. ΚΑΡΟΥΖΟΣ

ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 254 / ΤΙΜΗ 1 €

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
τοῦ καθηγητῆ
Κώστα
Βεργόπουλου
στόν «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗ»
(Σελ. 4)
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ:

3 νέες ὑποτροφίες στή Νάµπλους

Εἶναι πράγµατι παρήγορο νά διαπιστώνεις µία
στοιχειώδη συνέχεια στά δηµόσια πράγµατα, καί
µάλιστα σέ δηµαρχία ὅπου ὑπῆρξε ἀλλαγή ὡς πρός
τήν κοµµατική ὑποστήριξη. Ἔτσι, συγχαίρουµε τόν
δήµαρχο Κοµοτηνῆς ∆ηµήτρη Κοτσάκη καί τό
δηµοτικό συµβούλιο πού µέ πρόσφατη ἀπόφασή
του συνεχίζει νά στηρίζει οἰκονοµικά τρεῖς
Παλαιστίνιους φοιτητές τῆς Νάµπλους.
Συνέχεια στή σελίδα 4

Ὀµπάµα, ἀλλά... µὲ ἀντιπρόεδρο Τζό
Τὸ παληκάρι δίπλα στόν Ὀµπάµα εἶναι ὁ γερουσιαστὴς Τζόζεφ Μπάιντεν,
µέλλων ἀντιπρόεδρος τῶν ΗΠΑ, ἐφόσον (λογικά) ἐκλεγεῖ ὁ πρῶτος. Ἐν
µέρει ἰρλανδικῆς καταγωγῆς, ρωµαιοκαθολικός, ξεπέρασε σηµαντικὰ
προβλήµατα (ὑγείας κ.ἄ.)
στὴν προσωπική του ζωὴ, ζεῖ
ἁπλᾶ καὶ πηγαινοέρχεται
καθηµερινὰ µὲ τραῖνο στὴ
δουλειὰ του, ὅπως ὁ µέσος
πολίτης.
Εἶναι πάντως δηλωµένος
σιωνιστὴς καὶ φίλος τοῦ
Ἰσραήλ (ὁ γιὸς του µάλιστα
ἔχει
Ἀµερικανοεβραία
σύζυγο). Ὑπερψήφισε τίς
ἐπιδροµές στή Γιουγκοσλαβία καί στὸ Ἰράκ, πέρυσι
ζητοῦσε ἔνοπλη ἐπέµβαση
καὶ στὸ Νταρφούρ, κρατάει ὅµως µία κάποια πισινὴ γιὰ τὸ Ἰράν. Στὰ
ἑλληνικοῦ (καὶ ἀρµενικοῦ) ἐνδιαφέροντος θέµατα ἔχει θετικὴ τοποθέτηση
καὶ ...προϋπηρεσία, ὅµως εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ προσωπικὲς πεποιθήσεις ἢ
σχέσεις δὲν µποροῦν νά ἀλλάξουν καὶ πολλὰ πράγµατα στὸ ἐσωτερικὸ τῶν
κέντρων ἀποφάσεων τῶν ΗΠΑ. Ἀντιθέτως, προσαρµόζονται στίς ἑκάστοτε
συνθῆκες (συµφέροντα, σχεδιασµοί κτλ). Κι αὐτὰ τοῦ κατεστηµένου Τύπου
περὶ «ἐµπειρίας σὲ ζητήµατα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς» ποὺ θὰ προσφέρει
στὸν «νεαρὸ καὶ ἄπειρο Ὀµπάµα» (ἔ, δέν διαθέτει καί τήν ὡριµότητα ἑνός
Μπούς!...), µόνο ὡς ἕνας ἀκόµη νάρθηκας ποὺ θὰ λειτουργεῖ διορθωτικὰ
στὸν µαῦρο πρόεδρο µποροῦν νὰ ἑρµηνευθοῦν...

Ἐπιστροφή λοιπόν πίσω, ἐκεῖ ἀπ’
ὅπου τελικά δέν πολυλείψαµε
(πνευµατικά, ἰδίως). Κι ἀφοῦ
ἡ καλοκαιρινή ζέστη καί
διάλυση µᾶς κούρασε κι ἀφοῦ
τό ἐρχόµενο φθινόπωρο - καί
κατόπιν κι ὁ χειµώνας - ἔρχεται
µέ πολύ καλούς οἰωνούς, γιατί
ἐπιµένει αὐτή ἡ αἴσθηση τῆς
ἀπώλειας; Κάτι σάν τό αἴσθηµα

ὅταν ἀναπολεῖς µιά νεότητα πού
παρῆλθε ἀνεπιστρεπτί; Νά εἶναι
ἡ βαθύτερη συνειδητοποίηση
τῆς µαταιότητας; Ἡ µελαγχολία
τῆς ἐποχῆς καί τῆς κύκλιας
ἐναλλαγῆς τῶν πάντων; Ἤ...
ἁπλῶς δέν ἔχουµε ἀρκετά σοβαρά
προβλήµατα καί ψάχνουµε νά
βροῦµε;! Τί νά σᾶς πῶ, κι αὐτό
ἴσως νά παίζει...
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Ο ΦΑΣΙΣΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Όσοι άκουσαν το ρεσιτάλ
ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΥ και ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ
ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ που εκφώνησε ο Δημήτρης
Χριστόφιας στο συνέδριο των Αποδήμων,
προφανώς και θα έχουν
πεισθεί
πέραν
πάσης
αμφιβολίας ότι ο άνθρωπος
είναι πια επικίνδυνος και
για τον τόπο και για την
σωματική
ακεραιότητα
των ανθρώπων που έχουν
διαφορετική άποψη από
την δική του.
Ο Χριστόφιας
απαντούσε σε δηλώσεις
του Αρχιεπισκόπου - του
Αρχιεπισκόπου που πριν
λίγες εβδομάδες έλεγε τα
καλύτερα λόγια. Δεν είναι
λίγοι που, ακούγοντας
τότε τον Αρχιεπίσκοπο,
θεώρησαν ότι ο όλος καυγάς
με την περιουσία της εκκλησίας και την
φορολόγησή της ήταν ένα τέχνασμα,
ώστε να πιεστεί ο Αρχιεπίσκοπος να
κάνει κάποιες καλές δηλώσεις υπέρ του
Χριστόφια, με αντάλλαγμα την αναστολή
της απαίτησης της πολιτείας να μην
φορολογείται η Εκκλησία ως προνομιούχα
οντότητα.
Τελικά, στο Συνέδριο των Αποδήμων
η ομιλία του Αρχιεπισκόπου έκανε
τον Χριστόφια όχι μόνο να χάσει την
ψυχραιμία του, αλλά να συμπεριφερθεί
ωσάν να είναι αστυφύλακας της χούντας
και όχι Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Το φοβιτσιάρικο της αντίδρασης του
Χριστόφια δεν είναι αυτά που είπε ο ίδιος,
αλλά αυτά που είπε ο Αρχιεπίσκοπος.
Τα λόγια του Αρχιεπισκόπου ήταν
μετρημένα και μέσα στα πλαίσια
των προεκλογικών υποσχέσεων του

Χριστόφια. Ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε
την αντίθεσή του στην εκ περιτροπής
Προεδρία, την παραμονή των εποίκων
και πολλά άλλα, που ο ίδιος ο Χριστόφιας
χρησιμοποίησε για να κερδίσει την ψήφο
του λαού. Φανταστείτε αν έλεγε και
τίποτα πιο προχωρημένο. Το γεγονός ότι
ο Χριστόφιας έπαθε αμόκ αποδεικνύει ότι
είτε είναι ψεύτης και παρέσυρε τον λαό

Τα συνεταιράκια...
με κούφιες υποσχέσεις, είτε ότι είναι ένας
επικίνδυνος τσαρλατάνος της πολιτικής, ο
οποίος μάλιστα έχει σκοπό να συντρίψει
με κάθε τρόπο τους αντιπάλους της λύσης
που μαγειρεύει μαζί με την υπόλοιπη
ηγεσία μας και τους Τούρκους της άλλης
πλευράς.
Ο λαός ψήφισε τον Χριστόφια για
ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο
ΔΕΝ συμπεριλάμβανε την σημερινή
προτεινόμενη λύση. Προφανώς, ο
Χριστόφιας συγχύζει τον εαυτόν του
με τον κύριον Κώστα Θεμιστοκλέους,
ο οποίος πήρε ένα ασήμαντο ποσοστό
των Κυπρίων ψηφοφόρων και, για να
είμαστε δίκαιοι, ήταν ο μόνος ο οποίος
ήταν διατεθειμένος να πάρει την λύση
του κυπριακού στα μέτρα των Τούρκων,
στα μέτρα που ακολουθεί σήμερα και ο
Χριστόφιας. Μόνο που ο Θεμιστοκλέους

πήρε την απάντησή του και ο Χριστόφιας
μάχη της υπόληψης και αξιοπρέπειάς του.
άλλα μας έδειξε και άλλα πάει τώρα να
Η αψυχολόγητη επίθεση του Χριστόφια
μας μπήξει.
και μάλιστα στην πιο ισχυρή σήμερα
Εάν ο Χριστόφιας για μια τέτοια ήπια
θεσμική προσωπικότητα του τόπου,
κριτική βγάζει σπίθες απ’ το στόμα του
τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο τον Β’,
και αμολάει ασυναρτησίες και απειλές,
δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Ο
φανταστείτε τι θα γίνει όταν κοντέψουμε
Χριστόφιας είναι αποφασισμένος δια
στην λύση και θα μαθαίνουμε αναγκαστικά
πυρός και σιδήρου να πατάξει οποιαδήποτε
όλες τις υποχωρήσεις του και ως εκ τούτου
αντίσταση στα σχέδιά του. Ο Χριστόφιας
ο λαός θα αρχίσει να αντιδρά. Είμαι
πρέπει να καταλάβει ότι η Κύπρος δεν είναι
πεπεισμένος ότι ο λαός θα αντιδράσει σ’
κανένα κρατίδιο της Σοβιετικής Ένωσης,
αυτήν την λύση που ήδη διαγράφεται και
ούτε καμιά αφρικανική χούντα. Πρέπει
δεν διαφέρει ουσιαστικά από το Σχέδιο
να του εξηγήσει κάποιος ότι το πολίτευμα
Ανάν. Τώρα, στα μυαλά του λαού τα
του νησιού είναι η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και
τεκταινόμενα είναι σαν όνειρο, σαν μια
ότι στην Δημοκρατία υπάρχει και Η
μπόρα που μάλλον θα περάσει και γι’ αυτό
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ και πολλές άλλες
ΔΕΝ αντιδρά. Αύριο που θα αρχίσουν οι
αντιπολιτεύσεις. Αν δεν του αρέσει αυτό,
συνομιλίες και θα αποκαλυφθεί σε ποιους
ας ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ. Την παραίτησή του
κρημνούς μας οδηγεί ο Χριστόφιας, ο λαός
δεν έπρεπε να την ζητήσω εγώ, αλλά
μας δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια.
ΟΛΟΙ αυτοί που τον έφεραν στην εξουσία
Είμαι όμως και πεπεισμένος πως ούτε ο
γνωρίζοντας πολύ καλά ότι στο σχέδιο
Χριστόφιας και το βαθύ του κράτος - ο
Ανάν ψήφισε ΟΧΙ για να τσιμεντώσει το
Αναστασιάδης - θα μείνουν με σταυρωμένα
ΝΑΙ. Αν δεν έχουν τα κότσια να ζητήσουν
χέρια. Ο Χριστόφιας ήδη τρίζει τα δόντια
την παραίτησή του, ας παραιτηθούν από
του. Θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να
την κυβερνητική συμμαχία οι ίδιοι.
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΕΙ τον λαό και να μην
αφήσει περιθώρια για καμία αντίδραση. Ο
ΒΑΣΟΣ ΦΤΩΧΟΠΟΥΛΟΣ
λαός δεν πρέπει να φοβηθεί τους
σημερινούς
παλληκαρισμούς
του Χριστόφια και να φοβάται
επειδή νιώθει ΜΟΝΟΣ. Πρέπει
να ξέρει πως ΟΛΟΙ αυτοί
που μαγειρεύουν την λύση
φοβούνται την οργή του λαού
Φαίνεται κάτι θα ’ξερα
πολύ περισσότερο απ’ ότι εμείς
που απέφευγα τις διενέξεις.
αυτούς. Αυτοί κι αν νιώθουν
Προτιµούσα να µην µιλώ καθότι
ΜΟΝΟΙ. Φτάνει να αντιδρούμε
και να δείχνουμε την αντίθεσή
η σιωπή είναι χρυσός.
μας όσο κι αν οι συνθήκες δεν
Εξορύσσοντας χρυσές σιωπές βεβαιώθηκα
είναι ιδανικές. Φτάνει να μην
πως η σιωπή είναι µέταλλο. Πολύτιµο.
ξεχνάμε ότι και την περίοδο
Εξορύσσοντας χρυσές σιωπές δηµιούργησα
2002-2004 είμαστε λίγοι και οι
υπόλοιποι, ντόπιοι και ξένοι,
τον αµύθητό µου θησαυρό
πολλοί και παντοδύναμοι και
από γνωριµίες συλλεκτικές.
παρόλες τις ανισότητες ο λαός
Κι έµενα ήσυχος.
μας στο τέλος πέτυχε μια μικρή
επανάσταση και κέρδισε την

ΒΙΤΡΙΝΑ

Γνωριµίες συλλεκτικές. Βιτρίνας.
Κι η σιωπή είναι µέταλλο. Πολύτιµο;

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Τό θρησκευτικό προσκύνηµα
στή σύγχρονη Ελλάδα
(Τζίλ Ντούμπις, εκδ. Αλεξάνδρεια)
Ο στόχος της Ντούμπις, που πήγε αρκετές φορές στην Τήνο για
να μελετήσει το προσκυνηματικό φαινόμενο, ήταν από τη μία
να μην αποστεί των επιστημονικών ορίων και από την άλλη να
ξεπεράσει δυτικές προκατασκευές για την ελληνικότητα και για
το δέον των θρησκετικών εκδηλώσεων.
Οι δυτικοί με τη μανία τους για την εξωτερική ευταξία πού να δουν
το βάθος της ευλάβειας
των προσκυνητών στο
πρόσωπο της Παναγίας;
Και δεν ξενίζει το ότι η
περιηγήτρια Μπρέμερ
ή κάποιος “κύριος”
Μπράουν καταλογίζουν
σε μας πρωτογονισμό
και δεν ξέρω τι άλλο
σχετικά.
Φανερά
τουλάχιστον
δεν ειρωνεύτηκε την
πίστη των πιστών στα
θαύματα και μάλιστα
ομολόγησε την αγωνία

της στην προσπάθεια μιας δαιμονισμένης που τη συνόδευε
η αδελφή της να λυτρωθεί από τα δεσμά του πονηρού.
Αλλά τι τα θέλουμε, άν η Ντούμπις βλέπει την Εκκλησία
ως θεσμό, τότε τα όρια μεταξύ σκεπτικισμού και ερμηνείας
των γεγονότων εκ του πονηρού γίνονται δυσδιάκριτα.
Δεν θα είχε νόημα το αντικείμενο της μελέτης της, αν δεν
συνδεόταν με άλλες πτυχές και με αναγωγές στη σφαίρα του
δυτικού φαντασιακού, τραβηγμένες από τα μαλλιά. Με το ζόρι
πίσω από την αδιαμεσολάβητη πράξη αναζητούνται αλλότρια
κίνητρα, ίσα ίσα για να συντηρείται το ενδιαφέρον στο κυνήγι
πρωτότυπων αξιολογικών μεθόδων, που φέρουν κιόλας
ακαδημαϊκές περγαμηνές!
Απ’ όλη την μέθεξη θέλει να κρατήσει αποστάσεις η Ντούμπις,
μη τυχόν και συσκοτισθούν τα κριτήριά της. Όμως εδώ κι εκεί
ξεφυτρώνει κανένα συναίσθημα, ιδίως όταν αναστοχάζεται
τα βιώματά της. Θα προτιμούσα αντί των μεταμοντέρνων
ασαφειών να διατυπώνονταν ξεκάθαρα οι θέσεις της έναντι όσων
“εμπλέκονται” στο φαινόμενο με ποικίλους τρόπους. Η Ντούμπις
οχυρώνεται στη βολική ουδετερότητα της παρατήρησης, της
παράθεσης απόψεων συναδέλφων της, χωρίς να κουνήσει το
δαχτυλάκι της, ενώ βρίσκονται υπό επαναδιαπραγμάτευση
τόσα ζητήματα. Τα στερεότυπα για τον ρόλο της Εκκλησίας
δεν τυγχάνουν αντιμετώπισης σαν να γκρεμίζονταν τα τείχη της
δυτικής αυτάρκειας που στρίμωξε το θρησκευτικό συναίσθημα
στη σφαίρα του ατομικού. Η Ντούμπις αντιθέτως δεν στέκεται
απαξιωτικά στις εξωτερικεύσεις του πόνου των Ελληνίδων γιατί
και η ίδια πέρασε από ανάλογες καταστάσεις.
Μιχαήλ Ανδρεάδης

Μείνετε ανήσυχοι.
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Ἀνα-γνώσεις
Γερμανική άμυνα (όχι, εμείς δεν τη χρειαζόμαστε, παίζουμε φουλ επίθεση)
Στο in.gr (20/8/08) η είδηση για τον λεγόμενο “οικονομικό εθνικισμό”, για την αυτονόητη
δηλαδή άμυνα των εθνικών κρατών στην παγκοσμιοποιητική λεηλασία:
«Η γερμανική κυβέρνηση «φρενάρει» τις εξαγορές εγχώριων επιχειρήσεων από ξένες
εταιρείες, εφόσον θα θεωρεί ότι διακυβεύονται θέματα εθνικής ασφαλείας, με νόμο που
απαγορεύει την αγορά -κυρίως από κρατικά επενδυτικά κεφάλαια-μεριδίων άνω του 25%
χωρίς την κυβερνητική έγκριση. Συγκεκριμένα, το γερμανικό Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε,
την Τετάρτη, να φέρει νομοσχέδιο προς ψήφιση το οποίο θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την
προστασία των γερμανικών επιχειρήσεων (κυρίως αυτών που έχουν στρατηγικό ρόλο στην
οικονομία) από τις επιθετικές εξαγορές. Στόχος της γερμανικής κυβέρνησης είναι τα κρατικά
επενδυτικά κεφάλαια (sovereign wealth funds) από τις αραβικές, τις ασιατικές χώρες και τη
Ρωσία, που το τελευταίο έτος, μεσούσης της χρηματοπιστωτικής κρίσης στις διεθνείς αγορές,
αποκτούν σημαντικά μερίδια σε τράπεζες, εταιρείες ενέργειας, τηλεπικοινωνίες κτλ.
Τα κρατικά επενδυτικά κεφάλαια εκτιμάται ότι διαχειρίζονται κεφάλαια ύψους 3 τρισ.
δολαρίων. Με το νομοσχέδιο η γερμανική κυβέρνηση επεκτείνει τις ρυθμίσεις που μέχρι
σήμερα ίσχυαν μόνο για την αμυντική βιομηχανία. Η κυβέρνηση τονίζει ότι θα παρεμβαίνει
μόνο σε «εξαιρετικές» περιπτώσεις. Το υπουργείο Οικονομίας θα μπορεί να εξετάζει μία
εξαγορά μέχρι και τρεις μήνες μετά την υλοποίησή της ή τη δημοσιοποίηση της πρότασης
εξαγοράς. Στη συνέχεια, θα έχει δύο μήνες για να ασκήσει βέτο ή μη στην εξαγορά.»
Κάποιος Σίδερης που βλέπει τον Χρήστο Τσούντα ως ...αφηγητή!
Γράφει ο Αθ. Σίδερης στο “ΒΗΜΑ” (24/8/08) κάτι για τη σχέση Αρχαιολογίας και
εθνικισμού στην Ελλάδα. Προσέξτε φράσεις και ορολογία από στέλεχος του ...Ιδρύματος
Μείζονος Ελληνισμού (!):
«Ο ακρογωνιαίος λίθος στο ιδεολογικό αφήγημα των Παπαρηγόπουλου και Τσούντα ήταν
η αρραγής και διαχρονική συνέχεια της γλώσσας και του πολιτισμού των Ελλήνων επί τρεις
χιλιάδες χρόνια ως απόδειξη αλλά και βάση της ταυτότητας του έθνους. Ο μυκηναϊκός
κόσμος, η κλασική αρχαιότητα και το Βυζάντιο αντιμετωπίζονταν σε μια ρομαντική οπτική
ως ο ενιαίος κορμός επί του οποίου έθαλλε πλέον - ύστερα από τη σκοτεινή παρένθεση
της οθωμανοκρατίας - το ελεύθερο ελληνικό κράτος. Οι αντιλήψεις αυτές αντλούσαν
επιστημολογική νομιμότητα τόσο από τον γερμανικό ρομαντισμό και από θεωρίες όπως
αυτές των Droysen και Herder όσο και από τις μάλλον απλουστευτικές προσεγγίσεις της
νεοσύστατης ακόμη λαογραφίας, κυρίως υπό τον Νικόλαο Πολίτη.
(...) Η ιδέα της συνέχειας του ελληνικού πολιτισμού και του ίδιου του έθνους έτρεφε και
τρεφόταν ταυτοχρόνως από μιαν άλλη Ιδέα, τη Μεγάλη. Αυτή που προσέβλεπε στην
ενσωμάτωση σε μια κρατική οντότητα όλων των τόπων όπου ακόμη κατοικούσαν Ελληνες.
Με τα σκαμπανεβάσματά της η ιδέα αυτή ακολούθησε τις τύχες του ελληνικού κράτους.
Απώθηση μετά την ήττα του 1897, έπαρση και ευφορία από τις νίκες στους Βαλκανικούς,
για να καταλήξει σε οδύνη και ταπείνωση μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ετσι στη
δεκαετία του 1930 η συζήτηση για το τι προσδιορίζει την ελληνική ταυτότητα αποτέλεσε το
επίκεντρο των αναζητήσεων μιας ολόκληρης γενιάς διανοουμένων, της Γενιάς του ‘30. (...)
Οι θέσεις και τα ιδεολογικά προτάγματα της Γενιάς του ‘30 για την ελληνικότητα, καθώς και
η σχέση της τελευταίας με την αρχαιολογία, βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
των περισσότερων άρθρων του συλλογικού τόμου που επιμελήθηκαν οι Δημήτρης Δαμάσκος
και Δημήτρης Πλάντζος, επίκουροι καθηγητές Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Πρόκειται κατά κάποιον τρόπο για επίλεκτα και επαυξημένα πρακτικά του συνεδρίου με
τίτλο «Αρχαιότητα, αρχαιολογία και ελληνικότητα» που διοργανώθηκε από τους ίδιους
τον Ιανουάριο του 2007 στο Μουσείο Μπενάκη. (...) Το φάντασμα μιας αρχαιολατρικής
ελληνικότητας επιστρέφει από το ‘30 κι έπειτα τακτικά στη νεοελληνική καθημερινότητα...»
Νέο μακεδονικό χρυσό στεφάνι!
Στη «Μακεδονία» (30/8/08) βρήκαμε την ανακοίνωση για μιαν ακόμη μεγάλη ανακάλυψη
για την αρχαία Μακεδονία. Δεν ξέρω αν πρόλαβε να την διεκδικήσει ο Γκρούεφσκι...
«Το μεγάλο χάλκινο αγγείο -πράσινο από την οξείδωση- που βρέθηκε στις 26 Αυγούστου
2008 ανάμεσα σε αρχαία μπαζώματα στα βαθύτερα στρώματα της ανασκαφής και θεωρήθηκε
αρχικά πολεμικό υλικό έκρυβε ένα συγκλονιστικό μυστικό. Οι αρχαιολόγοι μόλις είχαν φέρει
στο φως ένα ολόχρυσο στεφάνι διακοσμημένο με φύλλα βελανιδιάς, σχεδόν ίδιο σε μέγεθος
(λίγο μικρότερο για την ακρίβεια) και τεχνική με εκείνο του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου
Β΄. Το στεφάνι βρέθηκε απείραχτο στο κυλινδρικό σκεύος από ομάδα του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πάνω σε ανθρώπινα οστά, ανάμεσα σε ρίζες.
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο και επιχορηγεί την ανασκαφή από
τον προϋπολογισμό του, επισημαίνει, στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, μεταξύ
άλλων: «Το εύρημα είναι πολύτιμο, καθώς το στεφάνι είναι σχεδόν εφάμιλλο σε ποιότητα
και διαστάσεις με εκείνα από τους ασύλητους βασιλικούς τάφους της Μεγάλης Τούμπας,
και το χρυσό αγγείο που δέχτηκε τα οστά (στο σχήμα μιας μεγάλης κυλινδρικής πυξίδας με
κάλυμμα), μοναδικό απ’ όσο γνωρίζουμε».
Το μυστικό του στεφανιού κρυβόταν χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε αρχαία μπαζώματα στα
βαθύτερα στρώματα της ανασκαφής. Η κινητοποίηση των επιστημόνων ήταν άμεση.
Ειδικευμένος συντηρητής ανέλαβε τις… πρώτες βοήθειες και επέβλεψε τη μεταφορά του
ευρήματος σε ασφαλές περιβάλλον με κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και
σκότους. Θα πάρει καιρό μέχρι το πολύτιμο στεφάνι και τα δύο εντυπωσιακά μετάλλινα
αγγεία να επανακτήσουν την αρχική τους μορφή. Μέχρι τότε, το εύρημα θα αποτελέσει
αντικείμενο εξειδικευμένων ερευνών και συνεργασίας ανάμεσα σε συντηρητές και χημικούς,
ανθρωπολόγους, κ.λπ. προκειμένου να απαντηθούν ειδικά ερωτήματα σχετικά με τα υλικά
και τη σύσταση των μετάλλινων σκευών, τα οστά και την ηλικία του νεκρού κ.ά. Αυτό που
απασχολεί έντονα τώρα τους αρχαιολόγους είναι το να εξηγήσουν τους λόγους για τους
οποίους ένα τέτοιο σύνολο (τόσο ταιριαστό για έναν τάφο) βρέθηκε εκτός των ορίων του
εκτεταμένου νεκροταφείου της βασιλικής νεκρόπολης και να κατανοήσουν την αιτία για την
απόκρυψη των οστών ενός ανώνυμου (αλλά κάθε άλλο παρά τυχαίου νεκρού) στο πιο δημόσιο
και το πιο ιερό από τα σημεία της οχυρωμένης πόλης. Η ανακοίνωση της ανακάλυψης έγινε
χθες, αν και βρέθηκε στις 26 Αυγούστου 2008.»

Ἑλλάδα καί Ρωσία
Ὁλική Ἐπαναφορά.Κάπως ἔτσι ἴσως µπορεῖ
νά περιγραφεῖ ἡ ἐπιστροφή τῆς Ρωσίας
στήν διεθνή σκηνή ὡς µεγάλης δύναµης,
κάτι πού ἔγινε στόν Καύκασο σαφές
καί µέ τόν πλέον ...πειστικό τρόπο, τόν
στρατιωτικό. Γιά µᾶς εἶναι τό πιό εὐοίωνο
σηµάδι τῶν τελευταίων χρόνων, κάτι πού
µᾶς φέρει κοντύτερα στόν τερµατισµό
τοῦ χύδην ἀµερικανισµοῦ καί τῆς νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης. Σέ
πεῖσµα ὅσων παπαγάλιζαν τά τσουτσέκια
τῶν ἀφεντικῶν σέ ΑΕΙ, ΜΜΕ κι ἀλλοῦ,
τά ἔθνη ἐπιστρέφουν στό προσκήνιο
καί παίζουν τόν πρωτεύοντα ρόλο,
ὅπως αὐτός ἔχει διαµορφωθεῖ ἀπό τίς
ἀδήριτες γεωπολιτικές ἀναγκαιότητες
(κι ὄχι βέβαια ἀπό τά νεοεποχίτικα
φληναφήµατα).
Καί ποιά εἶναι ἡ θέση τῆς Ἑλλάδας στό
τοπίο αὐτό; Πιάσαµε µιά γωνία µέσα
στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί στό ΝΑΤΟ
κι ἐλπίζουµε ὅτι µέ τήν ἀφωνία καί τήν
ὑπακοή µας θά περάσουν τά δύσκολα
χωρίς πολλές ἀπώλειες. ∆ηλαδή
ἐξακολουθοῦµε νά ἔχουµε συµµάχους
καί συνεταίρους τούς Ἀµερικανούς,
τούς Τούρκους, τούς Ἄγγλους, τούς
Γερµανούς καί ἄλλους πού ἱστορικά µᾶς
ἔσφαξαν ἤ µᾶς διαγούµισαν καί ἔχουµε
«ἀπέναντί µας» τούς Ρώσους καί τούς
Σέρβους! Εἴκοσι σχεδόν χρόνια µετά τήν
κατάρρευση τοῦ κοµµουνισµοῦ, αὐτοῦ
πού (ὑποτίθεται ὅτι) µᾶς χώριζε γιά 70
χρόνια, ἡ Ἑλλάς ἐξακολουθεῖ (κόντρα

στό αἴσθηµα τοῦ λαοῦ της) νά ἀνήκει
ὁλοκληρωτικά στή ∆ύση. Λές καί ἡ Ρωσία
ἀνήκει σέ ἄλλον κόσµο, ἀκολουθεῖ ἄλλο
κοινωνικοοικονοµικό παράδειγµα!
∆έν προτείνουµε φυσικά καµµιά ἀλλαγή
στρατοπέδου. Ἁπλῶς ὅσο συναγελαζόµαστε µέ τοῦτο τό συνάφι τῶν στυγνῶν
δολοφόνων, τῶν σιχαµένων ὑποκριτῶν
καί τῶν ἱστορικῶν µας ἐχθρῶν, καλά
θά ἦταν ἄν σέρναµε κανένα βῆµα καί
κατά Μόσχα µεριά, ὅπως ἔδειξε νά θέλει
κι ὁ πρωθυπουργός. ∆έν ζοῦµε στήν
Ἑλλάδα τοῦ Κριµαϊκοῦ Πολέµου (ἤ τῆς
ἐκστρατείας στήν Οὐκρανία), θέλουµε
νά ἐλπίζουµε ὅτι µιά σοβαρή προσέγγιση
τοῦ «ξανθοῦ γένους» - 177 χρόνια µετά τή
δολοφονία τοῦ Καποδίστρια -µποροῦµε
νά τήν ἀποτολµήσουµε.

Καλά τά νέα ἀπό τή Γάζα

Τ

ελικά τά κατάφεραν! Οἱ 46
ἐθελοντές
ἀπό
17
χῶρες
ἐπιβιβάστηκαν στά δύο ἑλληνικά
πλοῖα (πού ὀνοµάστηκαν Free
Gaza καί Liberty) καί µέσῳ Κύπρου
φτάσανε στή Γάζα. Ἦταν τά
πρῶτα πλοῖα πού ἔπιασαν στό
παλαιστινιακό λιµάνι µετά ἀπό τό
1967! Θυµᾶστε ἐνδεχοµένως καί τήν
περσινή ἀποτυχηµένη ἀπόπειρα
τῶν ὀργανωτῶν νά ὑλοποιήσουν
τό ἴδιο ἐγχείρηµα (γράφαµε τότε
πρωτοσέλιδα). Ἀξίζει ἴσως νά
θυµήσουµε καί τήν ἀπόπειρα τῆς
ΟΑΠ τό 1988 νά φτάσει µέ πλοῖο
ἀπό τή Λεµεσό στή Χάιφα: Τότε
οἱ ἰσραηλινοί εἶχαν ἀνατινάξει τό
πλοῖο Sol Phryne (εἶχε µετονοµαστεῖ
σέ Exodus-2) καί σκότωσαν τρία
µέλη τοῦ πληρώµατος µέ βόµβα
στό αὐτοκίνητό τους. Τώρα δέν
τόλµησαν νά υἱοθετήσουν τίς ἴδιες
γκαγκστερικές µεθόδους, λόγῳ τῆς
µεγάλης δηµοσιότητας πού πῆρε
τό ταξείδι (µά καί τῶν προσώπων
πού ἐπέβαιναν: δηµοσιογράφοι,
πολιτικοί, ἱερεῖς...). Περιορίστηκαν
σέ ἀπειλές, στήν ἠλεκτρονική
παρενόχληση τῶν πλοίων λίγο πρίν

τή Γάζα καί στόν χαρακτηρισµό τοῦ ἐγχειρήµατος ὡς
ἀνθρωπιστικῆς - ἄρα ἐπιτρεπτῆς - ἀποστολῆς. Σηµαντική ἡ
πρωτοβουλία ἀπό συµβολικῆς
πλευρᾶς, κι ἐλπίζουµε νά
ἀκολουθήσουν κι ἄλλοι, πού
θά σπάσουν στήν πράξη τόν
ἀποκλεισµό τῆς Γάζας.
Ἡ ὑποδοχή ἀπό 2.000 κόσµο
(κάποιοι πέσαν καί στή
θάλασσα γιά νά γιορτάσουν
τήν ἔλευση τῶν πλοίων) δέν
ἦταν λοιπόν ἔκπληξη. Οὔτε οἱ
φιλοφρονήσεις
τοῦ
Μουσταφά
Μπαργκούτι ἤ οἱ τιµές ἀπό τόν
Ἰσµαήλ Χανίγια. Τήν ἔκπληξη ἔκανε
ὁ Οὔρι Ντέιβις, Ἑβραῖος τοῦ Ἰσραήλ
πού δραστηριοποιεῖται χρόνια ὑπέρ
τῶν Παλαιστινίων, καί ἐπιβάτης τοῦ
πλοίου, ὁ ὁποῖος µεταστράφηκε στόν
µουσουλµανισµό γιά νά παντρευτεῖ
τήν καλή του Χουσεϊνί! Τά δυό πλοῖα,
πού βγῆκαν καί γιά ψάρεµα µέ τούς
Παλαιστίνιους στά 8 µίλια (πέραν
δηλαδή τῶν 6 ὅπου τούς περιορίζει
τό Ἰσραήλ) ἐπέστρεψαν στήν Κύπρο τήν περασµένη Παρασκευή,
µεταφέροντας καί ὁρισµένους Παλαιστίνιους σπουδαστές.
Καί κάτι τελευταῖο: Δέν ἔχουµε
καί πολλές ἀφορµές πλέον γιά νά
νιώθουµε περήφανοι γιά µιά ἑλληνική διεθνή πρωτοβουλία ἤ ἔστω
συµβολή. Πρός τί ἡ ἀποσιώπηση τῆς
ἱστορίας αὐτῆς ἀπό τά ἀθηναϊκά
βοθροκάναλα, τή στιγµή πού τά
µεγαλύτερα ΜΜΕ τοῦ κόσµου τήν
παρακολουθοῦσαν καί ἀναµετέδιδαν τακτικά;
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ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ!
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΩΣΤΑ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟ
Ουάσιγκτων, 4.8.08
του Λάμπρου Παπαντωνίου
Νίκη του Μπαράκ Ομπάμα στις προεδρικές
εκλογές της 4ης Νοεμβρίου, προβλέπει
ο διακεκριμένος Έλληνας καθηγητής
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου των Παρισίων, στην
αποκλειστική του συνέντευξη προς
την εφημερίδα μας. Και την συσχετίζει
μάλιστα με τη σωστή οικονομική
πολιτική που θ’ ακολουθήσει, κάτι
που, όπως επισημαίνει, θα βοηθήσει
πολύ την αμερικανική αλλά και την
παγκόσμια οικονομία. Αναφέρεται και
στην ελληνική οικονομία, εξηγώντας
και αναλύοντας την ακρίβεια που
μαστίζει την Ελλάδα. Το πλήρες
κείμενο της άκρως ενδιαφέρουσας
αυτής συνέντευξης:

ρυθμούς. Να υπενθυμίσω εδώ, ότι η μεγάλη
κρίση δεν άρχισε το 1929. Το 1929 έπεσαν
τα χρηματιστήρια και η μεγάλη κρίση
άρχισε δύο χρόνια μετά, το 1931. Τότε
πέρασε στην πραγματική οικονομία. Το
1929 με 1931 είχαν κορνιτοποιηθεί μόνο
οι χρηματιστηριακές αξίες. Μετά άρχισε η
ανεργία ,σε μεγάλη κλίμακα, και τα λαικά
συσσίτια. Τώρα άρχισαν πιο γρήγορα, όχι
μέσα σε δυό χρόνια, αλλά μέσα σε 6 μήνες.

- Ας αρχίσουμε με το σοβαρό θέμα της
ακρίβειας που πλήττει την Ελλάδα,
αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, παρακολουθώντας κανείς καθημερινά την
ειδησεογραφία. Γενικά η υφήλιος μαστίζεται από μια παγκόσμια οικονομική
κρίση και θα θέλαμε να έχουμε επ’ αυτών
την άποψή σας.
- Το χαρακτηριστικό είναι ότι, τόσο στην
Αμερική όσο φυσικά και στην Ελλάδα, πως
δεν υπάρχει ζήτηση. Υπάρχει το φαινόμενο
ακρίβεια και άνοδος των τιμών, χωρίς
να υπάρχει ανάλογη ζήτηση.΄Εχει γίνει
αυτό το περίεργο φαινόμενο, που θυμίζει
τον στάσιμο πληθωρισμό της δεκαετίας
του 70. Και αυτό οφείλεται στην μεγάλη
ανισότητα των εισοδημάτων.΄Εχει αυξηθεί
η ανισότητα, όσο ποτέ άλλοτε. Δηλαδή,
οι πλούσιοι είναι φοβερά πλούσιοι, όσο
ποτέ άλλοτε, και οι φτωχοί είναι ακόμη
πιο φτωχοί, για να μην πω ότι έχουνε γίνει
άποροι. Αυτό το βλέπουμε στην Αμερική.
Και αυτό που γίνεται στην Αμερική
επεκτείνεται στην Ευρώπη και στην
Ελλάδα. Δηλαδή, έχουμε εκατομμύρια
ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους.
Οικογένειες έχουν πεταχθεί στο δρόμο.
Εχουν χάσει τις δουλειές τους, έχουν χάσει
τα εισοδήματά τους και τώρα στέκονται
σε ουρές για τη σούπα. Δηλαδή το λαϊκό
συσσίτιο. Είναι σήμερα 30 εκατομμύρια,
αναμένεται να φθάσουν σύντομα στα 38
εκατομμύρια και ούτω καθ’ εξής.
- Αυτό πως το διαπιστώσατε, κ. Βεργόπουλε, ότι συμβαίνει στις Ηνωμένες
Πολιτείες;
- Οι άνθρωποι αυτοί και πολλοί άλλοι
εργαζόμενοι είναι ανασφάλιστοι. Μιλάμε
για 50, 60 και 70 εκατομμύρια ανασφάλιστους. Το μοντέλο αυτό επεκτείνεται
και στην Ευρώπη. Και θυμίζει μοιραία
την περίοδο της μεγάλης κρίσης του 19291930.
- Κύριε καθηγητά, φοβάστε ότι θα
οδηγηθούμε σε μια παγκόσμια οικονομική
ύφεση παρόμοιας του 1930;
- Και βέβαια. Πηγαίνουμε με αλματώδεις

- Μπορούμε να πούμε ότι ο Μπαράκ
Ομπάμα θα είναι μια λύση για την
ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης;
- Ναι! Γιατί ο Μπαράκ Ομπάμα, πρώτα από
όλα, θα είναι μια λύση για την Αμερική,
γιατί είναι μια φοβερή ευκαιρία και η
μοναδική από την εποχή του Ρούσβελτ.
Και ο Ομπάμα είναι μια μεγάλη ευκαιρία,
μια ανεκτίμητη ευκαιρία. Αλλά, μόλις
ο Μπαράκ Ομπάμα βγεί στην Αμερική
και εφαρμόσει αυτήν την πολιτική, αυτή
αμέσως θα γίνει παράδειγμα και για τις
άλλες χώρες. Όπως το 1935. Αυτό που
έκανε ο Ρούσβλετ για την Αμερική ήταν
πως τον μιμήθηκαν οι υπόλοιπες χώρες.
- Κατά συνέπεια, κ. Βεργόπουλε, εσείς
προβλέπετε νίκη του Μπαράκ Ομπάμα
στις γενικές προεδρικές εκλογές, της 4ης
Νοεμβρίου, και ότι αυτό θα συντελέσει
πάρα πολύ στο να βελτιωθεί η παγκόσμια
οικονομική κρίση;

- Κύριε καθηγητά, κατ’ αρχήν, σας
ευχαριστώ πολύ, για την καλωσύνη
σας να παραχωρήσετε αυτή την
αποκλειστική συνέντευξη στην
εφημερίδας μας.
- Και εγώ σας ευχαριστώ, κ. Λάμπρο, που
μου δίδετε αυτή την εξαιρετική ευκαιρία.

ό,τι δώσεις στον πλούσιο είναι χαμένο για
την οικονομία, ενώ ό,τι δώσεις στον φτωχό
είναι κερδισμένο για την οικονομία. Η
οικονομία σήμερα έχει άμεση ανάγκη να
κινηθεί, διότι είναι υπό κατάρρευση.

Απο το περσινό Καλοκαίρι έχουν αρχίσει οι
επιπτώσεις στην οικονομία. Και σύμφωνα
με σοβαρούς αναλυτές η κρίση θα είναι
μεγαλύτερη από εκείνη του 1929.
- Πού τοποθετείτε χρονικά το ζενίθ αυτής
της κρίσης;
- Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά, μιλάμε
τώρα, ότι η κρίση κατεβαίνει σήμερα από τα
χρηματιστήρια στην πραγματική οικονομία.
Δηλαδή, στις θέσεις εργασίας, που σβύνουν
και δημιουργείται ανεργία, στην παραγωγή
που μειώνεται, αλλά και στις τιμές που
ανεβαίνουν, αντί να κατεβαίνουν. Αυτό
οφείλεται στη μονοπωλιακή διάσταση
της προσφοράς. Στα καρτέλ, τα οποία δεν
δέχονται να ρυθμίζουν τις τιμές τους με
βάση την προσφορά και την ζήτηση, αλλά
με βάση τη συννενόηση, η οποία είναι και
παράνομη.
- Υπάρχει, σήμερα, κ. Βεργόπουλε, κάποιος
αποτελεσματικός τρόπος να σταματήσει
κανείς αυτό τον κατήφορο που έχει πάρει
η παγκόσμια οικονομία;
- Χρειάζεται αντίθετη οικονομική πολιτική
από αυτήν που έχει ακολουθηθεί μέχρι
τώρα. Δηλαδή, πολιτική απ’ ευθείας
ενίσχυσης των χαμηλών εισοδημάτων,
των χαμηλόμισθων και δημιουργία θέσεων
εργασίας. Δηλαδή, ακριβώς το αντίθετο.
Η ανακατανομή του εισοδήματος προς
τα κάτω. Δυστυχώς, δεν βλέπω κανένα
να φέρνει αυτό το θέμα, εκτός από τον
Μπαράκ Ομπάμα στην Αμερική.
- Κύριε καθηγητά, μια και θίξατε τον
Μπαράκ Ομπάμα μπορείτε να μας
πείτε τι ακριβώς κάνει στην προκειμένη
περίπτωση, ώστε να τον επικαλείσθε;
- Ο Ομπάμα, όπως ξέρετε, έχει σύμβουλό
του τον Ρόμπερτ Ράιχ που ήταν Υπουργός
του Κλίντον και έχει αποχωρήσει από
την επιρροή της οικογένειας Κλίντον.
Ο άνθρωπος αυτός συνειδητά - αλλά
και ο ίδιος ο Ομπάμα - ομιλούν για την
ενίσχυση των χαμηλών εισοδημάτων, διότι
τα χαμηλά εισοδήματα είναι αυτά που
δαπανούνται αμέσως. Ό,τι δώσεις στον
χαμηλόμισθο το δαπανά αμέσως, την ίδια
ημέρα. Ενώ, ό,τι δώσεις στον πλούσιο, το
κρατάει στο θησαυροφυλάκιο. Συνεπώς,

- Μάλιστα!
Είναι ο μόνος τρόπος
να ξεπερασθεί. Ο Ομπάμα λέει να
συμφιλιωθούμε με τις άλλες χώρες, αλλά
λέει επίσης, ότι έχει και οικονομικό
πρόγραμμα, δηλάδή να ενισχύουμε τους
χαμηλόμισθους, να δημιουργήσουμε θέσεις
εργασίας και να κάνουμε δημόσια έργα
τα οποία έχουν παραμεληθεί. Με αυτόν
τρόπο θα τονωθεί η οικονομία. Αλλά, με
αυτόν τον τρόπο, θα δώσει το παράδειγμα
να τον ακολουθήσουν και οι ευρωπαικές
χώρες, που μέχρι τώρα παραμένουν
μονοταριστικές και πολύ νεοφιλεύθερες
ακόμη και από την Αμερική.
- Κύριε καθηγητά, ας σταθούμε στον
Ομπάμα. Μια και μας λέτε με σιγουριά,
ότι θα κερδίσει τις εκλογές, υπάρχει
οποιοσδήποτε αστάθμητος παράγοντας
που θα μπορούσε να αποτρέψει την
πρόβλεψή σας;
- Κανένας δεν μπορεί να σταματήσει τον
Μπαράκ Ομπάμα. Με τίποτα απολύτως!
Κανένας δεν μπορεί ν’αποτρέψει την εκλογή
του Μπαράκ Ομπάμα στην αμερικανική
προεδρία. Αυτό που είδαμε με την κ.
Χίλαρι Κλίντον ήταν, ότι θεωρούσαν με
τον συζύγο της και έβλεπαν την προεδρία
της Αμερικής σαν να ήταν ιδιοκτησία
τους. Και δεν δέχονταν ότι μπορούσε και
κάποιος άλλος να βγεί στη θέση αυτή. Το
θεωρούσαν ότι ήταν οικογενειακή τους
ιδιοκτησία. Όπως έγραψαν και οι Τάιμς, τα
μαθηματικά ήσαν εναντίον της κ. Κλίντον.
Ήταν θέμα καθαρά μαθηματικό όλη αυτή η
ιστορία των προκριματικών εκλογών.
- Κατά συνέπεια, ξαναρωτάμε, εσείς
προβλέπετε στις εκλογές της 4ης
Νοεμβρίου, ο Μπαράκ Ομπάμα να
κερδίζει την Προεδρία των ΗΠΑ, έχοντας
αντίπαλο τον Τζων Μακέιν;
- Μάλιστα! Μας λένε ότι αν ο
Μπαράκ Ομπάμα βγεί υποψήφιος του
Δημοκρατικού κόμματος*, οι Αμερικανοί
δεν θα τον ψηφίσουν και θα προτιμήσουν
Τζων Μακέιν. Αυτό είναι ένας άλλος
εκβιασμός, για να μην πω, ότι αυτός είναι
ο προτελευταίος εκβιασμός. Ο τελευταίος
εκβιασμός είναι ότι και να βγεί ο Μπαράκ
Ομπάμα θα δολοφονηθεί.
- Δηλαδή, βλέπετε συν τοις άλλοις το
θέμα Ομπάμα να έχει και ρατσιστικές
διαστάσεις;
Α.

Απίστευτες!

Απίστευτα

εμπόδια.

Ευελπιστώ και πιστεύω ότι δεν θα
κατορθώσουν να τον σταματήσουν,
διότι ο Μπαράκ Ομπάμα βασίζεται
στον ενθουσιασμό των νέων, όλων των
χρωμάτων, όχι μόνο των μαύρων. Έχει
νεανικό ενθουσιασμό γύρω του. Και αυτό
είναι το κυριότερο όχημα, που φέρνει τον
Ομπάμα προς την κορυφή.
- Να περάσουμε πάλι στην Οικονομία.
Ύστερα από όλα αυτά τα τόσο
ενδιαφέροντα που μας είπατε, εσείς πως
βλέπετε την ελληνική οικονομία.
- Η ελληνική οικονομία είναι σε στάδιο
αναιμικό. Δεν έχει ξένες επενδύσεις και
έχει διαρκή δανεισμό από το εξωτερικό.
Ο δανεισμός που φέρνει από το εξωτερικό
είναι μεγαλύτερος από την αύξηση του
εθνικού προϊόντος. Σημαίνει δηλαδή ότι
στην ουσία δεν παράγει τίποτε και μάλιστα
δεν τρώει κιόλας απ΄ ευθείας, αλλά
καταναλώνει από αυτόν τον δανεισμό.
Δανείζεται 7% του ΑΕΠ κάθε χρόνο, για να
παραγάγει αύξηση του εθνικού ΑΕΠ 4%.
΄Ετσι, εμφανίζει την μεγαλύτερη αύξηση
του ΑΕΠ στην Ευρώπη, αλλά αυτή είναι
πλασματική, γιατί δεν υπολογίζουνε τον
δανεισμό, που είναι 7% τον χρόνο.
- Και μια τελευταία ερώτηση. Ποιό
προβλέπεται να είναι το μέλλον της
ελληνικής οικονομίας, κ. Βεργόπουλε.
- Το μέλλον είναι κακό. Υπάρχει
αδιέξοδο. Δεν μπορεί να συνεχίζεται
αυτό. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής.
Και αυτή η πολιτική, σήμερα, του κ.
Αλογοσκούφη δεν είναι δική του, αλλά
είναι συνέχεια της προηγούμενης. Είναι
του κ. Χριστοδουλάκη. Και οι δυό έχουνε
συμφωνήσει σε αυτήν την πορεία, η οποία
είναι μη παραγωγική. Είναι παρασιτική και
αδιεξοδική.

* Ακολούθησε βέβαια το συνέδριο του
Ντένβερ και ο σκόπελος προσπεράστηκε.

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ:

3 νέες ὑποτροφίες
γιά τή Νάµπλους

Συνέχεια ἀπό τή σελίδα 1
Πρόκειται γιά τό µοναδικό πρακτικό
µέρος τῆς πρό τριετίας ὑπογραφῆς
Πρωτοκόλου Συνεργασίας τῶν
δύο δήµων, ἑνός ἀρραβώνα πού
δέν κατάφερε νά µετεξελιχθεῖ σέ
γάµο - καί οἱ αἰτίες εἶναι πολλές.
Πάντως κι αὐτό τό µικρό βοήθηµα
γιά τρεῖς νέους πού µόνο σπουδές
καί καλύτερο αὔριο διεκδικοῦν,
εἶναι σηµειολογικά σηµαντικό. Οἱ
Hayat Mayalah, Suhad Dweikat καί
Nizar Mahmod εἶναι µία πρώτη
ὑποθήκη γιά κάτι περισσότερο
αὔριο καί ταυτόχρονα ἀποτελοῦν
µία ἀπόδειξη ὅτι οἱ δῆµοι µποροῦν
νά ἀσχοληθοῦν καί µέ πράγµατα
πέραν τῆς καθηµερινότητας ἤ τῶν
µικροσυµφερόντων. Ὅσο γιά µᾶς,
εἶναι µία ἀκόµη προσπάθεια πού
εὐοδώθηκε. Καί συνεχίζουµε.
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Ψηφίσµατα 4ης Πανελλήνιας
Συνάντησης Ποντιακής Νεολαίας
(Καβάλα 31 Αυγούστου 2008)
1.
∆ιακηρύσσουµε την πίστη
µας για τη συνέχιση και ολοκλήρωση
των προσπαθειών για τη διεθνή
αναγνώριση της Γενοκτονίας των
προγόνων µας αλλά και τη διάθεση
και την απόφασή µας για αγώνα
µέχρι την τελική ηθική δικαίωση.
2.
Απαιτούµε
την
αποκατάσταση της νοµιµότητας, της
δηµοκρατίας και της διαφάνειας στο
Ιερό Ίδρυµα της Παναγίας Σουµελά,
που ως θρησκευτικό, πατριωτικό
και ιστορικό σύµβολο ανήκει στην
εθνική µας κληρονοµιά και πρέπει να
απαλλαγεί
από
τον
σφιχτό
προκλητικό
εναγκαλισµό
των
ολίγων και να αποδοθεί στην
κοινωνία των ποντίων.
3.
Καλούµε το Υπουργείο
Εξωτερικών της Ελλάδος και τα
αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
να
προβούν
στις
απαραίτητες ενέργειες, προκειµένου
να διαφυλαχθούν τα ανθρώπινα
δικαιώµατα των Ελλήνων της
Γεωργίας (Αµπχαζία,Τσάλκα,Τιφλίδα
κ.α.), να τηρηθούν οι συνθήκες
ασφαλείας, να επιστραφούν οι
καταπατηµένες περιούσιες τους
και να αποζηµιωθούν πλήρως οι
ζηµιωθέντες.
4.
∆ιεκδικούµε
την
τροποποίηση
της
ισχύουσας
νοµοθεσίας, ώστε να επιτρέπεται η
υποβολή αιτήσεων για την κτήση
της ιθαγένειας στην Ελλάδα από

Έλληνες οµογενείς από τις χώρες
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, που
εγκαταστάθηκαν στην χώρα και
µετά τις 2 Μαΐου του 2001 και να
παύσουν οι άδικες απελάσεις τους.
5.
Ζητούµε τη συνέχιση της
χορήγησης στεγαστικών δανείων σε
Έλληνες από την πρώην Σοβιετική
Ένωση και την άµεση αποπληρωµή
της οφειλόµενης κρατικής αρωγής
στους δικαιούχους.
6.
Ζητούµε
την
ίδρυση
Κέντρου Σπουδών µε κεντρική
Βιβλιοθήκη και Αρχειακή Συλλογή,
όπου θα µελετώνται θέµατα,
που αφορούν στην Ιστορία, στον
Πολιτισµό και στη Λαογραφία του
Πόντου.
7.
Καλούµε την ελληνική
πολιτεία να µεριµνήσει για την
αναστήλωση και ανάδειξη όλων των
µνηµείων του πολιτισµού µας, που
καταρρέουν σήµερα στον Πόντο.
8.
Αποδεικνύουµε µε την
ενεργή συµµετοχή µας στη 4η
Πανελλήνια
Συνάντηση
της
Νεολαίας
της
Παµποντιακής
Οµοσπονδίας Ελλάδος πως οι νέοι
ευαισθητοποιούνται απέναντι σε
µεγάλα κοινωνικά προβλήµατα της
εποχής και γίνονται ενεργοί ποµποί
πολιτικής σκέψης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλῶν & Πλάτωνος 11,
Ξάνθη τηλ. - τ/ο 25410 27544, info@spanidis.gr

Η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέµβρη και η κατάληξή της
του Δαμιανού Βασιλειάδη
μέλους της ΚΕ του ΔΗΚΚΙ
Ήδη πέρασαν 34 χρόνια από την ιδρυτική
διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Η
διακήρυξη αυτή, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι
το αποτέλεσμα επίπονων και μακροχρόνιων
θεωρητικών διεργασιών του ΠΑΚ στα
χρόνια από την ίδρυσή του ως τη μέρα της
δημοσιοποίησης της την 3η του Σεπτέμβρη.
Ξεκίνησε από το πρώτο κείμενο του Ανδρέα
Παπανδρέου μετά την έξοδό του από την
Ελλάδα το 1968 και μετά από βασανιστική
επεξεργασία σε σεμινάρια, συνέδρια και
ειδικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε μετά
την τελική του επεξεργασία στο Καστρί (στο
ξενοδοχείο Καστρί και το σπίτι Καστρί του
Ανδρέα Παπανδρέου), για να διαμορφωθεί
πια ως πολιτικό κείμενο αρχών ενός πολιτικού
φορέα. Κατοχύρωνε τέσσερις βασικές αρχές:
Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία,
Κοινωνικοποίηση
και
Δημοκρατικές
Διαδικασίες, που στην πορεία του Κινήματος
δυσφημίστηκαν σκόπιμα, διαστρεβλώθηκαν
κακόβουλα, στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν
και στο τέλος – με την οριστική και τελεσίδικη
επικράτηση της αντιλαϊκής νεοφιλελεύθερης
πολιτικής στο Κίνημα επί Κώστα Σημίτη και
τώρα Γιώργου. Παπανδρέου - πετάχτηκαν
στον κάλαθο των αχρήστων. Όπως και να
χαρακτηρίσει κανείς την 3η του Σεπτέμβρη
και όσο και να θέλει να υποβιβάσει την αξία
της, όπως προσπαθούν ανεπιτυχώς μερικοί,
δεν μπορεί να απορρίψει με κανένα τρόπο
τις αρχές που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν, οι
οποίες έχουν διαχρονική αξία και των οποίων
η ισχύς παραμένει αναλλοίωτη. Τελικά
αποτελούν ακόμη και σήμερα ζητούμενο.
Για τις αρχές αυτές, στη διαμόρφωση των
οποίων πήραμε ενεργό μέρος, Αγωνιστήκαμε
με πάθος και αυταπάρνηση από τις γραμμές
του ΠΑΚ και του ΠΑΣΟΚ για τις αρχές
αυτές, στη διαμόρφωση των οποίων πήραμε
ενεργό μέρος, έως την απαρχή της καθοδικής
πορείας του, που ξεκινάει νομοτελειακά μετά
το 1977. Το Κίνημα στην πορεία του αντί να
αλλάξει την κοινωνία, άλλαξε το ίδιο. Τελικά
μεταλλάχτηκε σ’ ένα νεοφιλελεύθερο,
σκληρό, αντιλαϊκό κόμμα, στα πλαίσια της
νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης. Το
σημάδεψε η «αριστερή φρασεολογία και η
δεξιά πολιτική του πρακτική». Η εξέλιξή
του αυτή δεν είναι τυχαία. Έχει τις αιτίες
της.
Η αρνητική του πορεία - και αυτό πρέπει
να γίνει συνείδηση - ξεκινάει ήδη από τη
στιγμή που ο ίδιος ο ιδρυτής του Ανδρέας
Παπανδρέου εδραιώνει ένα συγκεντρωτικό,
προσωποπαγές, αρχηγικό κόμμα, θέτοντας
τα θεμέλια για την σταδιακή ακύρωση όλων
των διακηρυγμένων αρχών. Εκεί εντοπίζεται
η προδιαγεγραμμένη καθοδική του πορεία,
όπου πια διαπιστώνεται η οριστική
απόκλιση της διακηρυγμένης θεωρίας από
την πολιτική του πρακτική.
Ήδη από το 1977 έγραφα: «Όσον αφορά
το ΠΑΣΟΚ, τα πρώτα αχνάρια, τις πρώτες
αμυδρές ενδείξεις ότι ακολουθούμε
λαθεμένη τακτική, άρχισα να αποκτώ με
το κυνήγι των παλαιοκομματικών και τη
μέθοδο που ακολουθούσε το Κίνημα τότε.
Οι ενδείξεις έγιναν πια βεβαιότητα πριν από
το Προσυνέδριο στις 16 Μαρτίου 1975 και
ύστερα ό,τι ακολούθησε μετά απ’ αυτό. Από

κει και πέρα μου ήταν τελείως ξεκάθαρο ότι
ακολουθούμε καθοδική πορεία... Και δεν
υπάρχει καμιά, μα καμιά απολύτως ένδειξη
ότι ο κατήφορος αυτός θα σταματήσει.
Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε πια δια γυμνού
οφθαλμού. Τώρα ακόμη και οι πιο άπιστοι
Θωμάδες με καλή προαίρεση, διαπιστώνουν
εκ των υστέρων με μεγάλη απογοήτευση,
ότι το πάλαι ποτέ πατριωτικό, σοσιαλιστικό
Κίνημα δεν έχει πια σωτηρία. Ας το πάρουν

απόφαση εκείνοι που ακόμη προσδοκούν
την ανάσταση των νεκρών. Δεν υπάρχει
δυνατότητα ούτε για ανασυγκρότηση, ούτε
για ανάκαμψη, ούτε για αναγέννηση, ούτε
για επανίδρυση. Όλες οι προσπάθειες είναι
καταδικασμένες σε αποτυχία. Και το λέει
και το γράφει ένας άνθρωπος, που βίωσε σ’
όλες του τις φάσεις και σ’ όλα τα επίπεδα τον
πολιτικό αυτό φορέα από μέσα. (ως Γενικός
γραμματέας των οργανώσεων του ΠΑΚ
Γερμανίας, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου
του ΠΑΚ, υπεύθυνος του ΚΕΜΕΔΙΑ έπί
ΠΑΚ και ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνου οργάνου
για την τελική συγγραφή της 3ης του
Σεπτέμβρη). Πως είναι ένα αμπέλι που
έχει πάθει φυλλοξήρα; Έτσι είναι και το
ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει ελπίδα επιστροφής
στις ρίζες. Φέρει μέσα του την νόσο της
νεοφιλελεύθερης πολιτικής από την οποία
δεν υπάρχει γιατρειά και σωτηρία.
Και πάλι γράφαμε: «Το ΠΑΣΟΚ σταδιακά και
σταθερά μετατράπηκε σ’ ένα συνονθύλευμα
αλληλοσυγκρουόμενων
συμφερόντων,
χωρίς αρχές, χωρίς ιδεολογικές βάσεις, χωρίς
στοιχειώδη δημοκρατία, μ’ έναν λαϊκισμό
που δημιουργούσε προσδοκίες, χωρίς
πραγματικό αντίκρισμα»
Ένας πολιτικός φορέας που χάνει το όραμά
του, την ιδεολογία του, τους στρατηγικούς
του στόχους, μετατρέπεται σε μηχανισμό,
που σημαίνει ότι ο μόνος εναπομείνας
στόχος είναι η κατάκτηση και η νομή της
εξουσίας ως αυτοσκοπός. Που κι αυτό με τη
σειρά του σημαίνει ότι πάλι ο προδομένος
ελληνικός λαός θα σηκώσει το σταυρό του
μαρτυρίου, πληρώνοντας τα ανομήματα μια
ανάξιας και αφερέγγυας ηγεσίας και ενός
ΠΑΣΟΚ που δεν είναι πια ΠΑΣΟΚ, αλλά
ΑΝΤΙ - ΠΑΣΟΚ.
Αν σήμερα λοιπόν αναζητούμε κάποιον
πολιτικό φορέα που να εκφράζει και να
παλεύει με συνέπεια για τις αρχές και αξίες
της 3ης του Σεπτέμβρη, αυτές σίγουρα δεν
βρίσκονται πια στο ΠΑΣΟΚ. Οι αυταπάτες
για όσους πίστεψαν στο όραμα έχουν
ημερομηνία λήξης και τα άλλοθι για τους
καιροσκόπους τελείωσαν! Φτάνει πια η
απάτη και ο εμπαιγμός!
damon@damonpontos.gr

6

8

Τά ἀπόνερα τῆς Βιστωνίδας

Σχόλια

Ἡ Ἁγιορίτικη Μονή Βατοπαιδίου
βρέθηκε τόν τελευταῖο καιρό στό κέντρο
µιᾶς ὑπόθεσης πού χαρακτηρίστηκε
µέγα σκάνδαλο ἀπό ἀντιπολιτευόµενους
κύκλους καί ἀπό κάποια Μέσα Μαζικῆς
Ἐνηµέρωσης. Ἡ ἐκκίνηση τῆς ὑπόθεσης
αὐτῆς δόθηκε στή Ροδόπη πρίν λίγα
χρόνια, ὅταν ξεκίνησαν οἱ διεκδικήσεις
ἀπό τήν πλευρά τῆς Μονῆς µιᾶς
ἔκτασης γύρω ἀπό τήν λιµνοθάλασσα
τῆς Βιστωνίδας, ὅπου βρίσκεται καί τό
γνωστό µετόχι της, ὁ Ἅγιος Νικόλαος
τοῦ Πόρτο Λάγους.

Τὸ “ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ” ἀνακοίνωσε
τὸ πλούσιο πρόγραµµα τῶν ἐκδηλώσεών του στὴν Ξάνθη γιὰ τὸν
Σεπτέµβριο, τὸ ὁποῖο περιλαµβάνει: Α) Τρεῖς ἐκδηλώσεις γιὰ παιδιά, στὰ
πλαίσια τῶν Γιορτῶν Παλιᾶς Πόλης, στὴ σκηνὴ “Νησάκι”: Παραµύθια
τῆς Θράκης: «Ὁ φτωχὸς ψαράς» - «Οἱ µοῖρες» (Παρασκευή, 5 Σεπτεµβρίου,
ὥρα 20.00), βιβλιοπαιχνίδια: «Οἱ περιπέτειες τοῦ Τζιτζικο-Περικλῆ... καὶ τῆς
ἑλληνικῆς φύσης» (Σάββατο, 6 Σεπτεµβρίου, ὥρα 20.00, σὲ συνεργασία µὲ τὶς
ἐκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ), Παραµύθια τοῦ Κόσµου: «Τοῦ φεγγαριοῦ ἡ κόρη καὶ ἄλλα
παράξενα παραµύθια...» (Κυριακή, 7 Σεπτεµβρίου, ὥρα 20.00). Β) Τὰ ἐγκαίνια
τοῦ νέου κτιρίου «Π» ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Καπνεργατῶν ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς κ.
Δηµήτρη Σιούφα, παρουσίᾳ τῆς Προέδρου τοῦ Ἱδρύµατος κ. Βιργινίας Τσουδεροῦ
(Κυριακή, 21 Σεπτεµβρίου, ὥρα 11.00). Παράλληλα γίνονται τὰ ἐγκαίνια τῆς
ἔκθεσης «Χερσίν….Θρακῶν» (ἐκθέµατα ἀπὸ τὴ λαογραφικὴ συλλογὴ τοῦ Ἰωάννη
Δαδαλιάρη, δηµιουργήµατα Θρακιωτῶν τεχνιτῶν καὶ µαστόρων ἀπὸ τὸν 16ο
µέχρι καὶ τὸν 20ο αἰώνα - διάρκεια ἔκθεσης 21/9 ἕως 31/12) καὶ «Ὁ Μακεδονικὸς
Ἀγώνας» (σὲ συνεργασία µὲ τὸ Μουσεῖο Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, διάρκεια ἔκθεσης
21/9 ἕως 20/10) Γ) Τὴ διάλεξη τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ µὲ θέµα «Νέοι καὶ
Θρησκεία» (Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου, ὥρα 20.00), ὅπου ὁ γνωστὸς καθηγητὴς
καὶ ἱερέας θὰ ἐξετάσει τὸ θέµα στὶς σύγχρονες διαστάσεις του (ἡ ἐκδήλωση
πραγµατοποιεῖται σὲ συνεργασία µὲ τὸν Ὀργανισµὸ Νεότητας καὶ Πολιτισµοῦ
τῆς Μητρόπολης Ξάνθης). Νὰ σηµειωθεῖ καὶ ἡ ἔναρξη τῶν φθινοπωρινῶν
ἐκδηλώσεων τοῦ συλλόγου Φίλων τοῦ Ἱδρύµατος στὴν Κοµοτηνή, ἀρχῆς
γενοµένης στὶς 19 Σεπτεµβρίου (ὥρα 19:00, Πολύκεντρο Δήµου Κοµοτηνῆς) µὲ τὴ
σηµαντικὴ, πρωτότυπη ἔκθεση «Πλατεῖες τῆς Εὐρώπης».

Ἡ Μονή διέθετε χρυσόβουλα Βυζαντινῶν
αὐτοκρατόρων καί σουλτανικά φιρµάνια
πού βεβαίωναν τήν κυριότητα µιᾶς
ἔκτασης γύρω ἀπό τή λιµνοθάλασσα.
Ἡ Κυπριακή ἀδελφότητα πού διευθύνει
ἀπό χρόνια τό µοναστήρι προσέφυγε στά
δικαστήρια γιά νά διεκδικήσει τήν ἔκταση,
ξεκαθαρίζοντας ὅτι δέν πρόκειται νά θίξει
τούς ἀγρότες πού ἄρχισαν ν’ ἀνησυχοῦν
γιά τίς ἐκτάσεις πού καλλιεργοῦσαν ἀπό
χρόνια. Οἱ ἀντιδράσεις προῆλθαν µόνο
ἀπό τήν Ξάνθη καί ὄχι ἀπό τή Ροδόπη,
παρότι τό µέγιστο µέρος τῆς ἐν λόγῳ
ἔκτασης βρισκόταν στόν δεύτερο νοµό.
Εἴχαµε τότε (2003) παρακολουθήσει
τή δίκη. ∆έν πειστήκαµε γιά τήν
ἀκρίβεια τῆς ὁριοθέτησης τῆς ἔκτασης,
ἀφοῦ ἐπρόκειτο γιά µία προσπάθεια
ἀντιστοίχισης µέ σηµάδια µετά ἀπό
αἰῶνες. Καί πάντως εἶχε κάνει ἐντύπωση
ὅτι ἀπόφαση ποτέ δέν έξεδόθη, ἀφοῦ τό
ζήτηµα «διακανονίστηκε», ὅπως µάθαµε.
Ὁ τότε ὑφυπουργός Οἰκονοµικῶν Ἀπ.
Φωτιάδης, Ἀλεξανδρουπολίτης στήν
καταγωγή, ἔβαλε καί τήν δεύτερη

ὑπογραφή πού χρειαζότανε καί ἡ ὑπόθεση
ἔφυγε πιά ἀπό τή Θράκη, στήν ἀνεύρεση
ἀνταλλαγµάτων στό ἀντίτιµο πού (ποιοί;)
καθόρισαν. Ὅσα ἀκολούθησαν, µέ τήν
πώληση τῶν κτιρίων τοῦ Ὀλυµπιακοῦ
χωριοῦ, τήν κυριότητα ἤ µή τοῦ ∆ηµοσίου
στίς παραχωρηθεῖσες ἐκτάσεις σέ Μίκρα
καί Γραµµατικό, τήν πραγµατική ἀξία τῆς
γῆς στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο Πέλλας ἤ τήν
ὕπαρξη δάσους ἤ δασικῆς ἔκτασης στήν
Οὐρανούπολη καί πρωτίστως µέ τήν
οἰκογενειακή ἐµπλοκή τοῦ Βουλγαράκη
στά διαδικαστικά, εἶναι σαφῶς πρός
διερεύνηση. ∆έν προκύπτει ὅµως ἐκεῖ
κάποια ἀνἀµιξη τῆς Μονῆς, τοὐλάχιστον
ἐξ ὅσων γνωρίζουµε.
Αὐτό πού γνωρίζουµε εἶναι ὅτι ἡ ὑπόθεση
ξεκίνησε καί διευκολύνθηκε τά µᾶλα ἐπί
ΠαΣοΚ. Ὅτι γενικά ἡ κυπριακή ἀντίληψη
καί πρακτική γιά Ἐκκλησία - ἐπιχειρηµατία
εἶναι δεδοµένη καί διόλου βλαπτική γιά τό
κοινωνικό σύνολο. Καί ὅτι τό µοναστήρι,
τοὐλάχιστον στή Θράκη, προσφέρει ἔργο
µοναδικό τά τελευταῖα χρόνια (ἰδίως µέ
τήν παρουσία τοῦ π. Νήφωνα). Ὅσο γιά
τά ἄλλα, µιά συνολική τοποθέτηση τῆς
Μονῆς θά ἦταν ἰδιαιτέρως χρήσιµη.

Τό Βυζάντιο στή Βόρεια Ροδόπη
Καθώς οἱ Βούλγαροι, παρ’
ὅλα τους τά προβλήµατα, δέν
παύουν νά χρηµατοδοτοῦν
τίς ἀνασκαφές καί νά
ἀξιοποιοῦν - συχνά µέ τρόπο
ἀντιεπιστηµονικό,
εἶναι
ἀλήθεια - τά εὑρήµατά τους,
ὅλα τά νέα γιά τό θρακικό ἤ
τό βυζαντινό παρελθόν τῆς
περιοχῆς µας προέρχονται
...ἀπό βορράν.
Ἔτσι, πρό ἡµερῶν µάθαµε
πώς ὁ Νικολάι Ὀφτσάρωφ,
ὁ ὁποῖος µπερδεύει συστηµατικά τήν Ἀρχαιολογία µέ τήν προπαγάνδα, σκάβοντας στό Περπερικόν
(κοντά στό Κίρτζαλι) ἀνακάλυψε µεταξύ ἄλλων µιά σπάνια σφραγῖδα τοῦ
Βυζαντινοῦ αὐτοκράτορα Ἀνδρόνικου Παλαιολόγου τοῦ Β’ (1282-1321). Εἶναι
ἡ δεύτερη πού ἀνευρίσκεται στή γειτονική χώρα καί δέκατη παγκοσµίως.
Ἔχει µιά τρύπα στή µέση καί φέρει εἰκόνα τοῦ αὐτοκράτορα ἀπό τή µία
πλευρά καί τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν ἄλλη. Χρησιµοποιεῖτο γιά κλείσιµο
σηµαντικῶν ἐγγράφων καί λειτουργοῦσε ὡς ...business card στά χρόνια
ἐκεῖνα. Ταυτοχρόνως βρέθηκαν 4 ἀργυρά δαχτυλίδια, τό ἕνα µέ τό ὄνοµα
Μανουήλ ἐπάνω (προφανῶς κάποιου στρατηγοῦ ἠ ἀξιωµατούχου).
Αὐτό πού πρέπει νά σηµειώσουµε εἶναι ὅτι (εἰδικά) ὁ Ὀφτσάρωφ
πού πασχίζει νά βρεῖ βουλγαρικές ρίζες στή γῆ του, πέφτει διαρκῶς πάνω
στό ἑλληνικό παρελθόν. Πέρα ἀπό τίς παλαιότερες γελοιότητές του - µέ τόν
«τάφο τοῦ Ὀρφέα» πού εἶχε δῆθεν ἀνακαλύψει - καί τώρα στό κάστρο τοῦ
Περπερικοῦ µίλησε γιά τό «παλάτι τοῦ Βούλγαρου κυβερνήτη τῆς Ροδόπης»,
ὁ ὁποῖος «χρησιµοποίησε τό κάστρο ὅταν ἐπανεκατέλαβε τήν περιοχή». Ἔλα
ὅµως πού κανένα βουλγάρικο σηµάδι δέν ἀνακάλυψε. Ἀντιθέτως βρῆκε
τή βυζαντινή σφραγῖδα καί τό δαχτυλίδι µέ τό ἑλληνικό ὄνοµα! Πάντως
συνεχίζει µέχρι τίς 15 Σεπτεµβρίου τίς ἐργασίες, ἀφοῦ τά 100.000 εὐρώ τῶν
φετεινῶν ἀνασκαφῶν µᾶλλον δέν ἐξαντλήθηκαν. Κρατῆστε καί τό νούµερο
τοῦ 1.000.000 εὐρώ γιά τίς ἀναστηλώσεις του καί κάντε µία σύγκριση µέ τά
κονδύλια στή νότια (ἑλληνική) πλευρά τῆς Ροδόπης...

πτερόεντα

Τὴν Παρασκευὴ, 29η Αὐγούστου, ὁ Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ
Θρησκευµάτων Εὐριπίδης Στυλιανίδης παρέδωσε στὸν Δήµαρχο
Κοµοτηναίων Δηµήτρη Κοτσάκη τµῆµα τοῦ ἀρχείου τῶν ἐπιστολῶν
τοῦ Κωνσταντίνου Καραθεοδωρῆ, ποὺ περιῆλθαν στὴν κατοχὴ τοῦ
Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευµάτων µὲ δηµοπρασία (18-1-2008).
Τὸ ὑλικὸ αὐτὸ (συγκεκριµένα πρόκειται γιὰ 39 αὐτόγραφες ἐπιστολὲς τοῦ
Κωνσταντίνου Καραθεοδωρῆ στὰ γερµανικά, 7 ἀπαντήσεις τοῦ Rosenthal
Arthur καὶ 21 φάκελοι ἀλληλογραφίας) προορίζεται γιὰ τὸ νεοϊδρυθὲν Μουσεῖο
Καραθεοδωρῆ, τοῦ ὁποίου τὰ ἐγκαίνια ἀναµένονται συντόµως. Πάντως, κι ἐπειδὴ
ὁ χῶρος εἶναι ἀσφυκτικὰ µικρός, δὲν βλέπουµε τὸ πῶς θὰ γίνει τὸ Μουσεῖο
ἐπισκέψιµο ἀπό σχολεῖα (ὅπως δήλωσε ὁ Εὐριπίδης). Μεγάλη βεβαίως καί
ἐπαινετέα ἡ προσπάθεια, ὅµως πολύς δρόµος ἀκόµη µένει νὰ διανυθεῖ...
Πῶς νά ἐξηγήσει κανείς τή δράση τῶν τριῶν Βουλγάρων στρατιωτικῶν
(Τσαπώφ, Τσάποβα, Γκραµατίκωφ) πού συνελήφθησαν πρό ἡµερῶν νά
φωτογραφίζουν λεπτοµερῶς στρατιωτικές ἐγκαταστάσεις στόν βόρειο
Ἕβρο; Μαζί µας στό ΝΑΤΟ, µαζί µας σέ ἀσκήσεις µέ δικά µας σενάρια
(«HELLBROC»), ἡ ρηµαγµένη Βουλγαρία µόνο ...τουριστικές εἰσβολές µπορεῖ
πιά νά ἐπιχειρεῖ στήν Ἑλλάδα. Θά µποροῦσαν οἱ τρεῖς καταδικασθέντες νά
ἐργάζονται γιά κάποιον ἄλλον ἀπό τήν Τουρκία;
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ANOTHER BRICK IN THE WALL?
Δεν γνωρίζουµε πού θα καταλήξει
τελικά (για φέτος τουλάχιστον - γιατί
µακροπρόθεσµα βεβαίως µάλλον ξέρουµε)
όλος αυτός ο θόρυβος που ξέσπασε
γύρω από την τύχη του µαθήµατος των
Θρησκευτικών. Και δεν το γνωρίζουµε,
επειδή ό,τι φάνηκε να καθιερώνεται µε την
πρώτη εγκύκλιο (που έδειχνε απολύτως
καταδικαστική), µοιάζει να αµβλύνεται
κάπως τώρα µε την τελευταία, η
οποία κάνει λόγο περί αλλοθρήσκων
και αλλοδόξων, παρότι βεβαίως στην
πραγµατικότητα και αυτή κάθε άλλο
παρά διευκρινίζει την κατάσταση. Και
τούτο γιατί, εφόσον εξακολουθούν να
ισχύουν τα περί δηλώσεως απαλλαγής
από το µάθηµα δίχως αιτιολόγηση εξαιτίας αυτής της γνωστής γελοιότητας
µε τα …ευαίσθητα δεδοµένα - το ποιος
τελικά είναι αλλόθρησκος και αλλόδοξος
και ποιος όχι, απλούστατα ΔΕΝ µπορεί
να εξακριβωθεί! Κατά συνέπεια - και για
να µην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό
µας - αν ισχύσει τελικά η εν λόγω
δήλωση, είναι προφανές ότι θα µπορούν
να την κάνουν όχι µόνο οι αλλόθρησκοι
και αλλόδοξοι, αλλά ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως!
Εδώ φυσικά υπάρχει και ένα άλλο θέµα,
το ότι και αυτή η εγκύκλιος είναι επίσης
αντισυνταγµατική (καθώς οποιαδήποτε
µορφή προαιρετικής παρακολούθησης
του µαθήµατος των Θρησκευτικών
είναι προφανές για όσους ξέρουν
πέντε γράµµατα ότι δεν παρερµηνεύει
απλώς, όπως κατά κόρον λέγεται, αλλά
καταστρατηγεί κατάφωρα το άρθρο 16),
αυτό όµως είναι ένα ζήτηµα που δεν θα το
αναλύσουµε αυτή τη στιγµή…
Όλη αυτή η περιπλοκή και σύγχυση
µε τις αλλεπάλληλες εγκυκλίους
είναι αλήθεια ότι, πέραν του δεδοµένου
φόβου του πολιτικού κόστους από
µία ενδεχόµενη αντιπαράθεση της
κυβέρνησης µε τον εκκλησιαστικό
χώρο, ίσως κάτι να υποδηλώνει τελικά
και για τις προσωπικές προθέσεις του
νυν ΥΠΕΠΘ (όπως άλλωστε και οι
δηµόσιες δηλώσεις του ότι δεν σκοπεύει
να καταργήσει το µάθηµα). Φοβούµαι
όµως ότι όποιες και αν είναι αυτές οι
προθέσεις, για όσους παρακολουθούν εδώ
και 30 τουλάχιστον χρόνια την εξέλιξη

αυτού του παραληρηµατικού πράγµατος
που (κατ’ ευφηµισµόν και κατά την
πλέον ακραία αίσθηση του χιούµορ)
ονοµάζεται ελληνική εκπαίδευση, κανένας εφησυχασµός δεν δικαιολογείται. Η
πορεία προς την κατάργηση των Θρησκευτικών έχει δροµολογηθεί εδώ και
πολύ καιρό και είναι µια πορεία απολύτως
ξεκάθαρη, όπως και τα τούβλα στον τοίχο
που µπαίνουν ένα-ένα…
Και θα µου πείτε τώρα βεβαίως: «γιατί
όχι»; Ας αφήσουµε το τυπικό µέρος
(εκείνο της αντισυνταγµατικότητας) και
ας κοιτάξουµε την ουσία. Τι εξυπηρετεί
δηλαδή αυτό το µάθηµα, έτσι όπως έχει
πλέον καταντήσει, µε τα απωθητικά
βιβλία που υπάρχουν, µε τους πλείστους
όσους ντενεκέδες άθεους «θεολόγους» που
υποτίθεται ότι τα διδάσκουν (ενώ βεβαίως
στην πράξη µπορεί να µπαίνουν στην τάξη
και να κάνουν διαλέξεις για θέµατα από
την τρύπα του όζοντος µέχρι το…πουλί
τους), αλλά και µε τις ευρύτερες συνθήκες
της πλήρους εξαχρείωσης και απαξίωσης
που χαρακτηρίζουν γενικότερα το
δηµόσιο σχολείο; Η απάντηση όµως και
σε αυτό το ερώτηµα είναι πολύ απλή. Το
µάθηµα αυτό, εκλαµβανόµενο βεβαίως
ως µέσο όχι πνευµατικής ποδηγέτησης
(εντάξει, δεν είµαστε δα και στην εποχή
των παραθρησκευτικών οργανώσεων ή
των φασιστοηλιθίων του «Ελλάς Ελλήνων
Χριστιανών»), αλλά προβληµατισµού και
αναζήτησης ή έστω απλού προϊδεασµού
των νέων για την ύπαρξη (και µόνο) του
αγνοηµένου ορθοδόξου υπερπλούτου, θα
έπρεπε κανονικά να θεωρείται εκ των ων
ουκ άνευ, ειδικά σε µία τόσο µπερδεµένη και
αποπροσανατολισµένη εποχή απελπισίας
και πνευµατικών αδιεξόδων! Και αν κάτι
αξίζει και είναι υποβαθµισµένο, η λύση
δεν είναι η (µερική ή ολική) κατάργηση,
αλλά η αναβάθµιση, τουτέστιν η άρση
των αιτίων που το κατάντησαν όπου το
κατάντησαν. Από ποιους όµως ζητάµε
να το αναβαθµίσουν; Από αυτούς που
ΣΚΟΠΙΜΑ το υποβάθµισαν και το
ξεφτίλισαν, µε απώτερο σκοπό µια µέρα
να το καταργήσουν; Από τις γελοίες
και αφελληνισµένες κυβερνήσεις του
ψευδοκράτους; Από ποιους;
Οι ίδιοι δεν είναι άλλωστε που εδώ και

Χαρά, µία καί µοναδική

Κυκλοφορεῖ ...λυτός!

Ἕνας ἀπό τούς ἐλάχιστους φορεῖς
τοῦ Ἕβρου πού συµπαραστάθηκε
στή δασκάλα τοῦ Μεγάλου Δερείου,
Χαρά Νικοπούλου, ἦταν ὁ Σύλλογος
Ἀλληλεγγύης Πολιτῶν Βορείου
Ἕβρου «ΑΚΡΙΤΕΣ». Ἀπό τό δελτίο
Τύπου πού ἐξέδωσε, καταδικάζοντας
τίς ἐνέργειες τοῦ δηµάρχου Βαγγέλη
Πουλιλιοῦ, σηµειώνουµε: «Ἡ Χαρά
Νικοπούλου εἶναι ἡ µόνη δασκάλα
διορισµένη µέ ὀργανική θέση στήν
εὐρύτερη περιοχή τοῦ δήµου Ὀρφέα,
ἐνῶ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι ζήτησαν καί
ἔλαβαν ἀπόσπαση. Κανένας χριστιανός δάσκαλος δέν ἐκδήλωσε ἐνδιαφέρον γιά νά µείνει εἴτε στό σπίτι τῆς
δασκάλας τοῦ Μεγάλου Δερείου εἴτε
στά σπίτια τῶν δασκάλων σέ Γονικό,
Ρούσα, Πετρόλοφο, Μικρό Δέρειο...»
Μάλιστα κύριοι, αὐτή εἶναι ἡ
πραγµατική κατάσταση καί ὅλα τά
ἄλλα εἶναι ψεύδη καί ἀθλιότητες.
Μόνο ἡ Χαρά ἔµεινε ἐκεῖ πάνω, καί
βρῆκε καί τόν µπελά της ἀπό τούς
Τούρκους καί τά τσιράκια τους.
Ὅµως, δόξα τῷ Θεῷ, νικήθηκαν καί
µιά νέα, εὐοίωνη χρονιά ξεκινάει.

Λύσσαξαν οἱ τουρκοπράκτορες
µέ τόν νόµο γιά τούς ἰµάµηδες!
Μέ πρόσχηµα τήν ἐπιλογή τῶν
ὑποψηφίων ἀπό 5µελή ἐπιτροπή
χριστιανῶν,
πασχίζουν
νά
ξεσηκώσουν τόν µειονοτικό κόσµο
µέ
κινδυνολογίες.
Θυµίζουµε
ὅτι πρόκειται γιά τήν ἀπόπειρα
τῆς πολιτείας νά βάλει τάξη
καί νοµιµότητα ἐκεῖ πού τώρα
ἁλωνίζουν οἱ τουρκοµουφτήδες,
καί νά προσλάµβει ὅσους πληροῦν
τίς προϋποθέσεις καί τό ἐπιθυµοῦν.
Χαρακτηριστικές οἱ ἀντιδράσεις τῶν
µουσουλµάνων βουλευτῶν: Ὁ µέν
Χατζηοσµάν δηλώνει ὅτι ὁ νόµος
δέν θά ἐφαρµοστεῖ ποτέ, ἀφοῦ δέν
τόν θέλει ἡ µειονότητα, ὅπως ἔγινε
καί στό θέµα τῶν βακουφίων. Ὁ δέ
Μάντατζη µιλάει γιά «ὕβρη», γιά
προσπάθεια ἐλέγχου τῶν τζαµιῶν
ἀπό τό κράτος, γιά νέες ἀδικίες πού
γεννῶνται µετά ἀπό κεῖνες στά
(µειονοτικά) σχολεῖα καί γιά τή
βέβαιη ἀντίδραση τῆς µειονότητας.
Μάλιστα καλεῖ καί τούς νόµιµους
µουφτήδες νά ἀντιδράσουν! Θά τόν
µαζέψει ἄραγε κανείς;

δεκαετίες, µέσω συνεχών µεταρρυθµίσεων-απορρυθµίσεων,
επεχείρησαν
(απολύτως εσκεµµένα και συνειδητά) και
βεβαίως κατόρθωσαν να ξεχαρβαλώσουν,
να ευνουχίσουν και να απαξιώσουν και όλα
τα άλλα µαθήµατα που έχουν σχέση µε τα
υπόλοιπα βασικά δοµικά µας στοιχεία ως
λαού, δηλαδή τα µαθήµατα της Γλώσσας
(Αρχαιοελληνικής και Νεοελληνικής)
και της Ιστορίας; Ή µήπως δεν είναι οι
ίδιοι, που ξεχαρβάλωσαν και ευτέλισαν
ολόκληρη γενικότερα την εκπαίδευση,
επειδή ο απώτατος σκοπός τους (όπως
άλλωστε και κάθε εξουσίας) δεν ήταν
φυσικά ποτέ να γεννήσουν σκεπτόµενους
και προβληµατισµένους πολίτες, αλλά
να παράγουν µάζες από ζόµπι, µάζες
αγράµµατες, ανελλήνιστες και θρησκευτικά αποχρωµατισµένες, µάζες βυθισµένες στα σκατά των ευδαιµονιστικών
ονειρώξεων και της «διαφωτιστικής»
θυµηδίας, µάζες παντελώς αποκοµµένες
από το παρελθόν του τόπου τους και
πλήρως χειραγωγούµενες, µάζες έτοιµες
µε άλλα λόγια να πέσουν σωρηδόν στη
µηχανή του κιµά (κατά το προσφυές
κλασσικό video clip των Pink Floyd); Και
όσο και αν έχουµε κάποιους λόγους να
πιστεύουµε ότι οι προσωπικές απόψεις
του νυν υπουργού δεν είναι ακριβώς αυτές,
το βέβαιο είναι ότι και ο ίδιος υπόκειται
σε µηχανισµούς πολύ ισχυρότερους από
αυτόν. Απέναντι στα ξένα αφεντικά αφ’
ενός και στη γλοιώδη «εκσυγχρονιστική»
πλέµπα του κόµµατός του αφ’ ετέρου
(για ν’ αφήσω κατά µέρος την πίεση
της ιδεολογικής τροµοκρατίας που
πάντοτε ασκεί το πασοκοσυνασπιστικό
συνονθύλευµα), µικρή σηµασία µπορούν να
έχουν οι όποιες προσωπικές του απόψεις.
Όπως ακριβώς ελάχιστα µπορούν να είναι
και τα περιθώρια ελιγµών…
Το θέµα εξάλλου είναι ηλίου φαιδρότερον
ότι δεν είναι θέµα προσώπων. Είναι
πρόδηλο δια τους έχοντας οφθαλµούς
οράν και νουν συνιέναι, ότι όλες σχεδόν
οι κυβερνήσεις του προτεκτοράτου της
Μελούνας χτίζουν αργά αλλά σταθερά
(ουσιαστικά από το 1830 και εξής - µε
ελάχιστα διαλείµµατα και φυσικά όχι
πάντα εν πλήρει συνειδότι) έναν τοίχο
– έναν τοίχο αποκοπής αυτού του λαού
από το παρελθόν του και από τη βαθύτερη
ουσία του. Γι’ αυτό τελικά, τίποτε
παραπάνω από ένα ακόµη τούβλο σ’ αυτόν

τον τοίχο δεν θα είναι η κατάργηση του
µαθήµατος των Θρησκευτικών. Γιατί, ας
µη γελιόµαστε, µε βάση τουλάχιστον την
πρώτη εγκύκλιο (µια και µ’ όλα αυτά τα
ήξεις αφήξεις έχουµε βεβαίως όλοι µας
µπερδευτεί τελικά) περί καταργήσεως
ουσιαστικά θα πρόκειται – τα περί
«ελεύθερης επιλογής» έχουν τόση
σχέση µε την πραγµατικότητα, όση και η
απύθµενη µπούρδα της «ελεύθερης και
αδέσµευτης ψήφου» στην υποτιθέµενη
δηµοκρατία µας! Ποιος γνήσιος δηλαδή
γόνος του µέσου σύγχρονου κωλοέλληνα,
δεν θα έσπευδε να εξοικονοµήσει λίγο
ελεύθερο χρόνο από το φορτωµένο
ωρολόγιο πρόγραµµα, καθότι, ευλαβικά
πιστός άλλωστε στα υψιπετή πνευµατικά
ιδεώδη του γονιού του, χέστηκε πλέον για
οτιδήποτε άλλο εκτός από την Παπαρίζου,
το (εκκολαπτόµενο) πουλί του και το
(µελλοντικό) πορτοφόλι του; Και φυσικά
εννοείται ότι δεν τα ισοπεδώνω όλα: δόξα
τω Θεώ, βεβαίως υπάρχουν και εξαιρέσεις
- και µάλιστα πολλές! Ο κανόνας ωστόσο
είναι αυτός και κατά βάθος το ξέρουµε
πολύ καλά όλοι µας…
Αν από εκεί και πέρα βέβαια αναρωτηθείτε
τι ακριβώς κάνεις γι’ αυτόν τον ταλαίπωρο
γόνο του µέσου κωλοέλληνα (προσπαθείς
δηλαδή να του ξαναγεννήσεις κάποιους
προβληµατισµούς ή αντίθετα του δίνεις
µια και τον βουλιάζεις ακόµη βαθύτερα
στα σκατά που εµφορούν τη σκέψη
του µπαµπά του, της µαµάς του και
του ευρύτερου εν πολλοίς περιγύρου
του), θα συµφωνούσα απολύτως: εκεί
ΑΚΡΙΒΩΣ έγκειται το ερώτηµα! Και για
το πώς απαντούν στο ερώτηµα αυτό οι
εξουσίες γενικά µιλήσαµε ήδη, το αν
τώρα ειδικά ο νυν υπουργός µπορεί να
δώσει (ή τουλάχιστον να αποπειραθεί να
δώσει) κάποια σχετικά διαφοροποιηµένη
απάντηση, παρά τις όποιες πιέσεις
και τα όποια πολιτικά διακυβεύµατα,
αυτό βεβαίως αποµένει να αποδειχθεί.
Επειδή πάντως το ερώτηµα αυτό δεν
αφορά ασφαλώς µόνο στο µάθηµα των
Θρησκευτικών αλλά σε όλη ανεξαιρέτως
την εκπαίδευση, το µόνο βέβαιο είναι πως
οφείλει να απασχολήσει βασανιστικά
όλους τους εµπλεκόµενους σ’ αυτήν (και
φυσικά πρωτίστως τον ίδιο) ως η µόνη
θεωρητική ελπίδα να εξέλθει κάποια
στιγµή το δηµόσιο σχολείο από την
παρούσα απόλυτη καταισχύνη…
Ν.Δ.

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
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Κάλεσµα ἀπό τήν Ἔδεσσα καί τό «Ἄρδην»

Πρός «Δίκτυο Φίλων Θράκης»
Στήν 5η Πανελλαδική Συνάντηση
τοῦ ΑΡΔΗΝ στήν Ἔδεσσα (28-31/8)
δόθηκε καί πάλι ἡ εὐκαιρία νά
βρεθοῦµε µέ φίλους καλούς καί νά
συζητήσουµε ζητήµατα τῶν κοινῶν
µας ἐνδιαφερόντων, συνδυάζοντας
πάντα τό γενικό µέ τό τοπικό. Ἡ
ἀνάγκη µιᾶς βαλκανικῆς πολιτικῆς
συνεργασίας
διαπιστώθηκε
καί
πάλι, µέ τήν παρουσία Βούλγαρων
καί
Σέρβων
καθηγητῶν,
µιᾶς
συνεργασίας ὅπου ἡ Βόρεια Ἑλλάδα
θά ἔχει κεντρικό ρόλο. Παράλληλα
ἐξετάστηκαν οἱ ἐξελίξεις στά ἐπί
µέρους θέµατα (Κύπρος, Κόσοβο,
Θράκη, Μακεδονία) µά καί σέ τοµεῖς
ὅπως ἡ οἰκολογική καταστροφή καί ἡ
ἐκπαιδευτική κρίση. Ἀπό τήν δική µας
εἰσήγηση παραθέτουµε κατωτέρω τό
µεγαλύτερο µέρος - καί παρακαλοῦµε
νά ἐκλάβετε τήν καταληκτική κλήση
ὡς προσωπικό µας µήνυµα πρός ἐσᾶς
προσωπικά.
«...Το πεδίο διεξαγωγής του µειονοτικού
παιγνίου στη Θράκη έχει εν ολίγοις ως
εξής: Σε ένα σύνολο 350.000 κατοίκων
υπάρχει
ένας
µουσουλµανικός
πληθυσµός κάπου στις 110.000
ψυχές, ο οποίος στη συντριπτική του
πλειοψηφία, όταν κληθεί δηµοσίως
να
αυτοπροσδιοριστεί
εθνοτικά,
δηλώνει «τουρκικός». Μια ελάχιστη
µειοψηφία µονάχα είναι διατεθειµένη
να διακηρύξει την διαφορετικότητα
της καταγωγής της, είτε αυτή είναι
ποµάκικη είτε τσιγγάνικη. Κι ας
αποτελούν οι Ποµάκοι και οι Ροµά κάπου
τον µισό πληθυσµό της µειονότητας, µε
τάσεις µάλιστα αυξητικές. Η πολιτική
της Άγκυρας, που συνοψίζεται στον
πολιτικό έλεγχο της µειονότητας
και στην πολιτιστική της αφοµοίωση,
δηλαδή
στον
εκτουρκισµό
της,
δείχνει να φέρνει καρπούς, καθώς
από την ελληνική πλευρά ποτέ δεν
υπάρχει οργανωµένο σχέδιο δράσης
και σπανίζει ακόµη και η θέληση για
κάποιαν αντίσταση στις εξελίξεις.
Καλό είναι να δούµε στις λεπτοµέρειές
του το σκηνικό, αποφεύγοντας τις
γενικεύσεις και τους αφορισµούς,
µήπως και κάποτε ξεπεράσουµε τον
πρωτογονισµό στην συµµετοχή µας
στο παραπάνω παιχνίδι.
Ο βασικός παίκτης είναι η τουρκική
πολιτική, είτε αυτή εκφράζεται από
το Υπουργείο της των Εξωτερικών
δια του Προξενείου Κοµοτηνής και
της
µειονοτικής
Συµβουλευτικής
Επιτροπής είτε εκφράζεται από
τα παρακλάδια του παρακράτους
– βλέπετε και υπόθεση «Εργκενέκον»
στη γείτονα – δια των πρακτόρων που
δρουν ανεξέλεγκτα στην περιοχή.
Και λέγοντας για πράκτορες δεν
εννοούµε µόνο τα κορυφαία ονόµατα
δολοφόνων τύπου Γεσίλ ή Τσατλί αλλά
και για άλλους, ντόπιους, οι οποίοι
αυτοπροσφέρονται ως καλοί αγωγοί
του φανατισµού και του ατατουρκισµού.
Εκατοντάδες άνθρωποι λοιπόν δρουν
υπό καθοδήγηση και διοχετεύουν
όποτε χρειάζεται τη γραµµή προς τη
µάζα, δια των συλλόγων τους (που
πληθύνουν µε γεωµετρική πρόοδο),
των πολιτικών τους εκπροσώπων

(βουλευτών νυν και πρώην, δηµάρχων,
τοπικών συµβούλων…) και των
εφηµερίδων τους (κάπου 12-15, σχεδόν
όλες λαθρόβιες και επιδοτούµενες).
Ενδεχοµένως η θέση αυτή, ότι ο
βασικός παίκτης µέσα στην ελληνική
Επικράτεια είναι η Τουρκία, να ξενίζει
όσους ακόµη πιστεύουν στην ύπαρξη
ελληνικού κράτους. Η συµβουλή µας
είναι να συνέλθουν και να δουν την
πραγµατικότητα που βοά γύρω τους,
διαπιστώνοντας ότι ελληνικό κράτος

δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει είναι
ένα τσούρµο άχρηστων, ανίδεων,
αδιάφορων, ανεπίδεκτων µαθήσεως
τύπων οι οποίοι «στελεχώνουν»
- τροµάρα µας – µε τις γνωστές
υστεροβουλίες
για
χρήµα
και
δύναµη µία δοµή χωρίς στόχο, χωρίς
δυνατότητες, χωρίς συνοχή και χωρίς,
βεβαίως, καµµία αποτελεσµατικότητα.
Ευτυχώς για τον ελληνισµό τούτο το
κοπάδι δεν είναι αδιαφοροποίητο. Σε
ποσοστά µονοψήφια περιλαµβάνει
ενίοτε και ανθρώπους που διαθέτουν,
πέρα από την κοινή λογική, αν όχι τον
στοιχειώδη πατριωτισµό τουλάχιστον
το αίσθηµα της αυτοσυντήρησης. Οι
άνθρωποι αυτοί, ενίοτε βάζουν ένα
φρένο στην προδοτική ψηφοθηρία,
στον διακηρυγµένο φιλοτουρκισµό,
στην εκποίηση των πάντων, όταν
βέβαια καταφέρουν να ακουστεί ο
λόγος τους µέσα στις καταναλωτικές/
εθνοµηδενιστικές ιαχές των χαυνοπολιτών. Η πολιτική ηγεσία ναι,
είναι σήµερα καλύτερη από την
εκσυγχρονιστική λαίλαπα που είχε
ενσκήψει τα χρόνια 1999-2004 κι
αυτό είναι ένα παρήγορο σηµάδι.
Το φαντάζεστε; Κορυφή στο ΥΠΕΞ
µας είναι η Ντόρα Μπακογιάννη και
µπορούµε να µιλάµε για βελτίωση!
Τέτοιο λούκι περάσαµε!
Ο τρίτος παίκτης στη Θράκη είναι
το τοπικό γραφείο του ΥΠ.ΕΞ. Με
την έδρα του στην Ξάνθη, διαθέτει
έναν διπλωµάτη επικεφαλής, κάποιο
διοικητικό προσωπικό κι έναν µίζερο
προϋπολογισµό. Όταν ο διπλωµάτης
διευθυντής του έχει µια προσωπική
επάρκεια και έγνοια για τον τόπο
(κάτι όπως αντιλαµβάνεστε που δεν
επιπολάζει στον χώρο), µπορεί ίσως
και να παράξει ένα έργο. Να µεταφέρει
µια καλή εικόνα στα κεντρικά, να
δουλέψει µε ανθρώπους καθαρούς,

χριστιανούς και µουσουλµάνους για
το δηµόσιο συµφέρον και το καλό
όλων, να σταθεί εµπόδιο στο καθολικό
ξεβράκωµα των αιρετών πλειονοτικών
αρχόντων µπροστά στον εκάστοτε
Τούρκο Πρόξενο. Αυτή ήταν πάνω κάτω
η περίπτωση του Βασίλη Μπορνόβα,
που έµεινε 4 χρόνια στη Θράκη και
προσέφερε στον τόπο όσο λίγοι.
Πάντως δεν αποτελεί τον κανόνα και
αναµένουµε τον αντικαταστάτη του
να δούµε αν θα συνεχίσει τη δουλειά
που στήθηκε ή αν θα ξεκινήσουν όλα
εξαρχής. Ελπίζουµε τουλάχιστον οι
εποχές στις οποίες το γραφείο ήταν το
τσιφλίκι του γνωστού τριπλοπράκτορα
και που τα µυστικά κονδύλια πλήρωναν
τα µέλη κάποιων συµµοριών επωνύµων,
να έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί.
Ο τέταρτος παίκτης στη Θράκη είναι
η τοπική κοινωνία. Η πλειονοτική
κοινωνία έχει όλα τα γνωρίσµατα της
σύγχρονης ελλαδικής κοινωνίας στην
Περιφέρεια της χώρας. Μία παρακµή
που διαπερνάει το σώµα της και
εκδηλώνεται σε κάθε ευκαιρία: Από τον
τρόπο µε τον οποίον αντιλαµβάνεται
τον κόσµο και τη ζωή, µέχρι τον τρόπο
µε τον οποίο τοποθετεί τον εαυτό της
στον τόπο και στην Ιστορία. Από τον
αντιπαραγωγικό της προσανατολισµό
µέχρι
τον
ιδεολογικοποιηµένο
παρασιτισµό. Από την νεκροφάνεια της
Εκκλησίας της µέχρι την απαξίωση
των Ενόπλων της Δυνάµεων. Ούτε η
ευνοϊκή για την περιοχή γεωπολιτική
συγκυρία, ούτε η δηµογραφική ένεση που
προσέφεραν οι νεοπρόσφυγες από την
πρώην Σοβιετική Ένωση την ξύπνησαν.
Εγκατέλειψε τον απαξιωµένο αγροτικό
χώρο και συγκεντρωµένη στα τρία
αστικά κέντρα φαντασιώνει µιαν
αυριανή µετοίκηση στην Αθήνα. Να
αγωνιστεί για ποιο πράγµα; Μα ήδη
πριν το αναφέρεις, ήδη στο άκουσµα
του ρήµατος αναδύεται η πλήξη ή η
ειρωνεία. Σε αντίθεση µε την εικόνα
αυτή, από την άλλη πλευρά έχουµε
µια µειονοτική κοινωνία σε εγρήγορση,
που ευρισκόµενη «πίσω» προσδοκά να
κερδίσει το χαµένο έδαφος. Μεγάλη
βοήθεια σ’ αυτό της δίδει τόσο το
χάλι του σύνοικου στοιχείου που
περιγράψαµε, όσο και η οικονοµική
ευρωστία της Μητέρας πατρίδας.
Τεράστιες επιχειρήσεις ξεπετάγονται
σε όλους τους τοµείς (εµπορία,
µεταποίηση, τώρα και υπηρεσίες),
προδιαγράφοντας τον τρόπο που θα
προωθηθεί στο µέλλον η τουρκική
κυριαρχική παρουσία και συνείδηση.
Η θρακική ύπαιθρος έχει ήδη σαρωθεί,
αν κερδηθεί και η αγορά των αστικών
κέντρων δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να
ανακατευτούν τα …Μεχµετζίκ!
Και πάµε στον πέµπτο και τελευταίο
παίκτη του παιχνιδιού. Ενδεχοµένως να
ακουστεί υπερφίαλο, όµως η αλήθεια
είναι ακριβώς αυτή: Η οµάδα των
ανθρώπων γύρω από τον «Αντιφωνητή»
είναι πλέον ένας υπολογίσιµος
παίκτης και ουσιαστικά η µοναδική
οργανωµένη και διαρκής αντίσταση
– έστω και σε µορφή αντάρτικου – στον
πρώτο από τους παίκτες. Είναι µάλλον
γνωστό ότι η εφηµερίδα που πολλοί
από σας διαβάζουν είναι µονάχα το
επικοινωνιακό κοµµάτι της δράσης
µας και προέκυψε πριν δέκα χρόνια.
Ένας πυρήνας ευάριθµων Ελλήνων
και ένας ευρύτερος κύκλος µερικών
δεκάδων φίλων αποτελούν την

µεγαλύτερη και µακροβιότερη ελπίδα
για κάποια παρέµβαση στα πράγµατα,
έτσι όπως η δηµοκρατική συνείδηση,
η προσωπική αξιοπρέπεια και η
αυτονόητη φιλοπατρία επιτάσσουν.
Δεν µου είναι εύκολο να αρχίσω
να παραθέτω τεκµήρια αυτής της
τοποθέτησης, πόσο µάλλον που δεν το
θεωρώ απαραίτητο, αφού λίγο πολύ
όλοι γνωριζόµαστε. Ας πω µονάχα
εδώ ότι την εθνική γραµµή που τώρα
φαίνεται να υιοθετεί η πολιτεία,
την ανάδειξη της πολιτισµικής
ιδιαιτερότητας Ποµάκων και Ροµά,
την πρωτοδιατυπώσαµε πανοµοιότυπα
πριν δυό δεκαετίες µέσα σε ορυµαγδό
αντιρρήσεων. Χωρίς τη σκέψη και
τη δράση του Αντώνη Λιάπη, που
δυστυχώς δεν µπορούσε να είναι εδώ
µαζί µας, σήµερα δεν θα υπήρχε αυτό
το ζήτηµα! Να θυµίσω την παρέµβασή
µας στο ζήτηµα της Χαράς Νικοπούλου
ή στην εαρινή ηµερίδα των Βρυξελλών
για τις «αγνοηµένες µειονότητες της
Ελλάδας»; Ας προσθέσω ότι ακόµα
πασχίζουµε να παραµερίσουµε τις
ακατέργαστες απόψεις, τις βλαπτικές
υπερβολές, τις ύπουλες συκοφαντίες,
την ενδηµική βλακεία και κλείνω εδώ
τις περιαυτολογίες για να περάσω στο
«δια ταύτα».
Στη Θράκη, όπως και παντού φυσικά,
έχουµε µεγάλη ανάγκη από τη δράση
και τη συνδροµή σοβαρών ανθρώπων.
Κάποια
στιγµή
οι
αναλύσεις
εξαντλούνται και εξαντλούν, όµως
τα προβλήµατα δεν εκλείπουν. Η
κλίµακα στο συγκεκριµένο θέµα
είναι τέτοια που επιτρέπει σε µικρές
οµάδες να φέρνουν αποτελέσµατα, δεν
έχουµε εδώ ένα πρόβληµα του οποίου
οι διαστάσεις σε αποθαρρύνουν – όπως
είναι π.χ. το περιβαλλοντικό. Η βασική
υποδοµή υπάρχει, η στρατηγική έχει
χαραχθεί, ο χώρος είναι λίγο πολύ
γνωστός, οι δυνάµεις µας όµως είναι
αναλογικά λίγες. Θέλουµε βέβαια
πρωτίστως συµµάχους και φίλους
στην τοπική κοινωνία, όµως και όσοι
βρίσκονται µακρυά µπορούν επίσης να
συµβάλουν στο να κερδίσουµε πόντους
στο παιχνίδι. Πρώτη προϋπόθεση
βεβαίως είναι η γνώση, τουλάχιστον
των βασικών παραµέτρων, κάτι
που προσφέρει ο «Αντιφωνητής» σε
ικανοποιητικό βαθµό. Από κει και πέρα
υπάρχουν διάφορες δυνατότητες, όπως
λ.χ. να ενισχυθούν οι τολµητίες που
διαφοροποιούνται από την παντουρκική
γραµµή – ο Σεµπαεδίν Καραχότζα είναι
εδώ. Οι άνθρωποι που δηλώνουν Ροµά
ή Ποµάκοι χρειάζονται τακτικά ηθική,
υλική ή άλλη συµπαράσταση. Είναι
ανάγκη να διαδοθούν φωνές σαν τη δική
µας και να διευρύνουµε τους διαύλους
επικοινωνίας µε τα κατεστηµένα ΜΜΕ
(κυρίως τα αθηναϊκά κανάλια), καθώς
όποτε συµβαίνει κάτι σηµαντικό στη
Θράκη, µας είναι αδύνατον να το
περάσουµε σε µαζικό επίπεδο. Συχνά
δεν χρειάζονται χρήµατα αλλά
ανθρώπινο δυναµικό, εξειδικευµένη
γνώση, τεχνική βοήθεια. Προτείνουµε
λοιπόν να γίνει ένα δίκτυο φίλων της
Θράκης, από ανθρώπους που θέλουν να
κάνουν πράγµατα για τον τόπο, παρότι
µένουν µακρυά - ειδικά οι διαµένοντες
στην Αθήνα µπορούν να συνδράµουν
πολλαπλώς. Εµείς είµαστε εδώ και
εδώ θα µείνουµε - κι αναµένουµε!
Κ.Κ.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 3-9-2008

ΚΑΚΙΕΣ ...
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ
Θα μου πάρει λίγο καιρό ακόμα να
προσαρμοσθώ ξανά στην καθημερινότητα
μετά τις διακοπές. Ένα από τα πράγματα
που κάνω και δεν έχω τελειώσει ακόμα
είναι εκείνο του ξεφυλλίσματος του
τοπικού Τύπου για να δω τι «έτρεξε»
τοπικά όσο έλειπα. Ανάμεσα σε πολλά
ενδιαφέροντα, ανακάλυψα μια ανακοίνωση
– ευχαριστήριο του Δημάρχου Ιάσμου, του
Κυριάκου του Αμούτζα, σε εφημερίδα του
Ιουλίου. Τα λέει όλα από μόνη της. Εγώ τι να
σχολιάσω; Ποιος λογικός άνθρωπος, ποιος
υπεύθυνος πολίτης, ποια μη εξαγορασμένη
πένα, δεν θα κρυφογελούσε για τους
φανερούς και κρυφούς στόχους αυτής
της ενέργειας ακραίου επαρχιωτισμού;
Είναι τόσο χοντροκομμένο – σαν δήθεν
ανώδυνη αβρότητα – που πικραίνει για
το επαρχιακό μας επίπεδο σε καιρούς που
απαιτείται άλλη νοοτροπία, άλλη φινέτσα,
άλλη σοβαρότητα ακόμα και από μικρούς
δήμους της υπαίθρου.
Τι να πρωτοκριτικάρεις; Πόσο περιττή είναι
αν και χρυσοπληρωμένη; Πόσο στημένη
για τον πολιτικό μας φίλο – Νομάρχη /
ομαδάρχη, με τον οποίο «παίζουμε» αυτή
την περίοδο; Πόσο υπερβολική, κούφια κι
ανεπίκαιρη; Πιο ειδικά, να απομονώσω για
να γελάσουμε πικρά τα:
- «εκδήλωση μνήμης και τιμής»!!! Σιγά ρε
τη... γενοκτονία!

- «αποδίδοντας την οφειλόμενη τιμή»
!!! Δώστου και όνομα δρόμου, Κυριάκο,
οδός «Άρη Γιαννακίδη, Σούπερ Νομάρχης
Ροδόπης, προστάτης του Δήμου Ιάσμου
και κάθε πονεμένου»
- «πρωτοφανούς κρίσης»! Κόψε κάτι ρε
μεγάλε…
- «πάντα στο πλευρό […] μας […] σε
μικρές και μεγάλες διεκδικήσεις» / Ποιες
είναι οι «μεγάλες» ρε Δήμαρχε, θα βάλετε
κι εσείς … πυλώνες στο στάδιο Ιάσμου
να παίζει βράδυ ο Μέγας Αλέξανδρος,

αφού τον ανεβάσει ο Άρης «όλου του
λαού» στη Super League; Έλεος! Κάποια
σοβαρότητα! Κάποιος να τους προσγειώσει
τους τοπικούς «άρχοντες»! Ζουν το όνειρό
τους, τους αρέσει, και το επιδεικνύουν
αντιαισθητικά,
απογοητευτικά,
αντιδεοντολογικά. Απομένουν:
- Απλός αδριάντας του Άρη για την
προσφορά του έως τώρα στην πλατεία του
χωριού
- Γιγάντιος αδριάντας του Άρη στην
κορυφή του βουνού, προεξοφλώντας τη…

Δελτίον Ρουσφετιοῦ;
«Μὲ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Ἄµυνας Βαγγέλη Μεϊµαράκη, ὁ ἐγκληµατολόγος καὶ
ὑποψήφιος βουλευτὴς Κυριάκος Μπαµπασίδης τοποθετεῖται στὸ Ἐπιστηµονικὸ
Συµβούλιο τοῦ Ἰνστιτούτου Ἀµυντικῶν Ἀναλύσεων τοῦ Ὑπουργείου Ἄµυνας,
παίρνοντας τὴ θέση τοῦ παραιτηθέντος καθηγητοῦ κ. Ἰωάννη Μάζη ποὺ ἦταν
καὶ πρόεδρος τοῦ Ἐπιστηµονικοῦ Συµβουλίου. Ἡ τοποθέτηση αὐτὴ τοῦ Κυριάκου
Μπαµπασίδη ἀποτελεῖ ἔµπρακτη ἀπόδειξη τῆς ἀναγνώρισης ποὺ τυγχάνει ἡ
ἐπιστηµονικὴ του κατάρτιση καὶ ἡ πολιτικὴ του ἱκανότητα...»
Τὸ παραπάνω εἶναι ἀπόσπασµα δελτίου Τύπου τῆς 26ης Αὐγούστου, ποὺ
κυκλοφόρησε ἀπό τόν «ὑποψήφιο βουλευτή» (µὲ ποιὸ κόµµα ἄραγε; Μὲ τὸ
ΚΚΕ;...), προκειµένου νὰ ἐνηµερωθοῦµε γιὰ τὶς νέες κορυφές ποὺ κατέκτησε
µὲ «τὴν ἐπιστηµονικὴ του κατάρτιση καὶ τὴν πολιτικὴ του ἱκανότητα».
Δυσκολεύοµαι νὰ παρακολουθήσω τὸ σκεπτικὸ τῆς ἀνακοίνωσης, τὸ ὁµολογῶ.
Μιλᾶµε γιὰ µιὰ θέση - φέουδο τῶν ἑκάστοτε κυρίαρχων κοµµαταρχῶν ἤ ὄχι;
Τί σχέση ἔχει ἡ ὅποια ἐπιστηµονικὴ κατάρτιση ἑνὸς ἐγκληµατολόγου (!) µὲ τὰ
ζητήµατα γεωστρατηγικῆς πολιτικῆς, ἐθνικῆς ἄµυνας κτλ ποὺ (ὑποτίθεται ὅτι)
ἀφοροῦν τὸ Ἰνστιτοῦτο; Καὶ, τὸ κυριότερο, ὑπάρχει ἤ ὄχι στενὴ οἰκογενειακὴ
- ἐξ ἀγχιστείας - συγγένεια τοῦ Κ.Μ. µὲ τὸν προϊστάµενο ὑπουργό; Κι ἐπειδὴ
δὲν µπορεῖ νὰ µᾶς ἔχει ὅλους ὁ Κυριάκος γιὰ τόσο ζῶα ὥστε νὰ πάρουµε κατὰ
λέξη τὰ λεγόµενα, µᾶλλον ὡς πρόσκληση γιὰ ρουσφέτια τὸ βλέπω...

μελλοντική του προσφορά
- Οδός με το όνομά του
- Κατασκευή θαλάμου επιχειρήσεων και
διαχείρισης κρίσεων στο Δημαρχείο (η
αίθουσα θα φέρει ταμπέλα “«Θάλαμος
«Άρης Γιαννακίδης»”)
- Παρέμβαση στην εφοπλιστική κοινότητα
και την κ. Αγάπη Βαρδινογιάννη (αυτή
θυμάμαι από την εποχή Χαριτόπουλου στο
Σαψί) για να ονομαστεί κάποιο καράβι τους
περίπου σαν «High Speed Γιαννακίδης»
κατά το «Αίολος Κεντέρης»
Όλα τα λεφτά του ευχαριστηρίου βέβαια
είναι η φωτογραφία: Καταπληκτική
δουλειά! Κόμμωση Χόλυγουντ αλά
Λεονάρντο ντι Κάπριο, οδοντο-στοιχία
για μοντέλο οδοντιάτρων και ορθοδοντικών, το καλό προφίλ από τη μεριά που
κολακεύει (σαν τη Ντενίση), και δέρμα
εφήβου, αψεγάδιαστο, στιλπνό και συνάμα
«ώριμο», κιμπάρικο.
Απογοητευτική η πολιτική σκηνή της
περιοχής μας. Όλο και πιο πολύ ανησυχώ
για την αλαζονεία και τον Βοναπαρτισμό
πολλών ντόπιων παραγόν-των. Ρε υψιπετείς
Ροδοπαίοι, σιγά, σε λίγο θα χρειαστούμε
έλεγχο εναερίου κυκλοφορίας πολιτικών
ψώνιων για να μη θρηνήσουμε θύματα.
Κάλμα! Μπάστα! Μπρακ!
Άραγε σε ένα τέτοιο ευχαριστήριο να
χωράει και η «προεκλογική» φωτογραφία
του ευχαριστούντα;
Ο ΚΑΚΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η ελευθερία δεν είναι σπατάλη
Ν. Λυγερός
Τα νέα κοινωνικά σχήματα έχουν την τάση να μετατρέπουν την ελευθερία σε σπατάλη.
Έχουν πείσει τα άτομα ότι υπάρχει μια αγορά ελευθερίας, διότι υπάρχει ελεύθερη αγορά.
Στην πραγματικότητα, υπάρχουν μόνο εκπτώσεις. Και η χειρότερη είναι η έκπτωση της
ελευθερίας. Μόνο που η ελευθερία δεν αγοράζεται ακόμα κι αν έχει αξία και τιμή. Το
γελοίο της υπόθεσης είναι η απαγόρευση του γέλιου. Αν ένας άνθρωπος τολμήσει να
γελάσει με το τι συμβαίνει στο κοινωνικό πλαίσιο, είναι καταδικασμένος. Αυτό θυμίζει
την εποχή όπου τα ανέκδοτα ήταν απαγορευμένα στα απολυταρχικά καθεστώτα, όπως το
έγραψε ο Milan Kundera. Η ελευθερία μοιάζει με ανέκδοτο σε μία τραγωδία που έγραφε
το αυθαίρετο κοινωνικό σύστημα. Έχει νόημα γι’ αυτό μόνο όταν είναι εκφυλισμένη και
αποτελεί ένα προϊόν. Έτσι έχει λιγότερη αξία από την ειρήνη, η οποία παρουσιάζεται ως
αγαθό της κοινωνίας από τον Αριστοφάνη. Ερμηνεύεται ως μια ισορροπία για το σύνολο,
ενώ η ελευθερία είναι αστάθεια, διότι σχετίζεται με τα ανθρώπινα και μόνο κριτήρια. Έτσι
η κοινωνία στιγματίζει την ελευθερία με την μοναξιά και θεωρεί ότι η απόλυτη ελευθερία
είναι ουτοπία. Έχει ξεχάσει βέβαια τα διδάγματα του François Rabelais, αν και αυτό δεν
της προκαλεί προβλήματα συνείδησης. Κατά συνέπεια, η ελευθερία καταδικάζεται ως
αναρχική έννοια. Έτσι έρχεται σε αντίφαση με την ασφάλεια που αποτελεί το ιδανικό
μιας κοινωνίας απόλυτου ελέγχου. Η κοινωνία δεν προσφέρει επιλογές, διότι ξέρει ότι
η ελευθερία πληγώνει τη μνήμη. Προτιμά τη λήθη και την αδιαφορία των ατόμων. Ο
Vincent van Gogh δεν μπορούσε να είναι ελεύθερος, αλλιώς θα ζωγράφιζε τον κόσμο με
το ανθρώπινό του βλέμμα. Ακόμα κι ο Francisco Goya ήταν επικίνδυνος. Κι αν ο Pablo
Picasso δεν αντιμετώπισε τα ίδια προβλήματα, είναι διότι τον προστάτευσε ο κυβισμός. Η
κοινωνία τον παρεξήγησε και τον άφησε ήσυχο. Για τους δημιουργούς, η ελευθερία είναι
μια ανάγκη και όχι μια σπατάλη. Ο καθένας ξέρει πόσο πολύτιμη είναι και πόσο κοστίζει
μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο. Δεν το είδαν με τα μάτια του ο Edvar Munch και ο Albert
Einstein. Αν η ελευθερία είναι τόσο δύσκολη ως φιλοσοφική έννοια για τα άτομα είναι διότι
γνωρίζουν μόνο την σκλαβιά της ευτυχίας που αποτελεί τον απόλυτο στόχο της ασφάλειας
και της ειρήνης. Όμως τα άτομα δεν είναι καν νεκροί άνθρωποι. Διότι αυτοί παραμένουν
ζωντανοί μέσα στην ανθρωπότητα. Η ελευθερία είναι ένα από τα μέσα προσέγγισης της
ανθρωπότητας, διότι προσφέρει στο πλαίσιο της ανθρωπιάς μέσω της ισότητας και της
αλληλεγγύης. Γι’ αυτό και είναι τόσο επικίνδυνη για την κοινωνία της σπατάλης και της
αγοράς.

Από τόν Σύλλογο Κυπρίων ν. Ξάνθης εξεδόθη ευχαριστήριο (30/8/08)
προς τον υπουργό κ. Αλέξανδρο Κοντό τόσο «για την επιχορήγηση
προς τον Σύλλογο µε το ποσό των 20.000€ προς αποκατάσταση
των ζηµιών που προκάλεσε η µεγάλη πυρκαγιά στο Άλσος των
Αγνοουµένων στα Άβδηρα πέρσι τον Ιούνιο και λήψη µέτρων
πυροπροστασίας του», ὀσο και «για την αποστολή νερού στη Κύπρο
µε υδροφόρες καράβια, βοηθώντας το νησί στο µεγάλο πρόβληµα
λειψυδρίας που αντιµετωπίζει». Στο ευχαριστήριο ο Σύλλογος τονίζει
και επιβραβεύει και τη γενικότερη συµπαράσταση του κ. Κοντοῦ
τόσο προς το σωµατείο όσο και προς την Κυπριακή Δηµοκρατία.

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!
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Αντιφωνητικό κουΐζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1) Στίς 3 Σεπτέμβρη 1974 κυκλοφορεί
η Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.
Τί είναι κωμικότερο σήμερα - για το
κείμενο δεν συζητάμε καν! - στον τίτλο
του;
Α) Τό “Παν - ελλήνιο”

Εθνικό μας Ύμνο. Γιατί είχε ονομάσει
την οργάνωσή της “Μπουμπουλίνα”;

Β) Να εκτελεσθούν οι πρωταίτιοι της
Καταστροφής

Κεμάλ” στη Θεσσαλονίκη, και με την
παρακρατική οργάνωση “Η Κύπρος
είναι τουρκική” στην πρώτη γραμμή, ο
τουρκικός όχλος καταστρέφει, ρημάζει,
σκοτώνει και βιάζει τον ελληνισμό της
Κωνσταντινούπολης.
Σύμφωνα
με

Γ) Να ενισχυθεί το μέτωπο του Έβρου
Δ) Να συλληφθεί ο πρίγκηπας Ανδρέας

Β) Τό “Σοσιαλιστικό”
Γ) Τό “Κίνημα”
Α) Γιατί ήθελε κάποιαν γυναικεία μορφή
ως έμπνευση

Δ) Όλα τα ανωτέρω

Β) Γιατί ήταν κι αυτή νησιώτισσα (από τη
Λίμνη Ευβοίας)

2) Στις 6 Σεπτεμβρίου 1885, με
πραξικόπημα
στη
Φιλιππούπολη

Α) Να τερματισθεί η Βασιλεία στην
Ελλάδα

6) Στις 14 Σεπτεμβρίου 1909
εκδηλώνεται η Επανάσταση στου
Γουδή υπό τον Νικόλαο Ζορμπά
κατά του παλαιοκομματισμού και της
φαυλοκρατίας, για να καταλήξει στην
κλήση του Ελευθερίου Βενιζέλου από την
Κρήτη και στην αναγέννηση της χώρας.

Γ) Γιατί ήταν πρόγονή της
Δ) Γιατί πίστεψε τις εθνοκεντρικές
αφηγήσεις του 1821 (Φωτιάδης κτλ)
πρόσφατο δημοσίευμα της “Ραντικάλ”
(12/8/08), ποιός είχε οργανώσει το
πογκρόμ;

γίνεται η προσάρτηση της αυτόνομης
Ανατολικής Ρωμυλίας στη Βουλγαρία.
Πόσα χρόνια άντεξαν την ελληνική
παρουσία στις εστίες της οι Βούλγαροι
(πρίν δηλαδή τήν ξηλώσουν μαζικά);
Α) Δύο
Β) Πέντε
Γ) Είκοσι
Δ) Πενήντα
3) Το βράδυ της 6-7 Σεπτέμβρη 1955,
Μετά τήν προβοκάτσια του Κομοτηναίου
φοιτητή Οκτάι Ενγκίν στο “σπίτι του

Εὐρωπαϊκή
«ἀντικειµενικότητα»
Εἴχαµε ἀναφερθεῖ καί µεῖς ἀλλά ἔγινε
ζήτηµα καί στά ἀθηναϊκά ΜΜΕ µέ τήν
ἔκθεση τοῦ Σουηδοῦ Ἀντρέας Γκρός
γιά τήν ἑλληνική παρουσία στήν Ἴµβρο
καί στήν Τένεδο. Στή συνέχεια, καί
πάλι γιά λογαριασµό τοῦ Συµβουλίου
τῆς Εὐρώπης, ἦρθε στή Θράκη ὁ
Μισέλ Ὑνώ, προερχόµενος ἀπό τήν
Κωνσταντινούπολη, µέ σκοπό νά
συντάξει ἔκθεση γιά τά θρησκευτικά
δικαιώµατα
τῶν
ἑκατέρωθεν
µειονοτήτων (τόν εἴχαµε συναντήσει
καί µεῖς). Τώρα µαθαίνουµε ἀπό τήν
τουρκική «Ζαµάν» ὅτι τό πρᾶγµα ὅλο
καί ἀνοίγει: Ὁ Γκρός θά συγκεντρώσει,
λέει, «στοιχεῖα γιά τήν τρέχουσα
κατάσταση
τῶν
5.000
Τούρκων
κατοίκων τῆς Ρόδου καί τῆς Κῶ», ὅπως
τό εἶχε ὑποσχεθεῖ (!) στίς τουρκικές
Ἀρχές. «Οἱ τουρκικές µειονότητες
ἐκεῖ νιώθουν ἐπίσης ἀγνοηµένες. Θά
ἀποδείξουµε ὅτι εἴµαστε ἀντικειµενικοί
ἑτοιµάζοντας µιάν ἀναφορά πού θά
δείχνει ὅτι καί ἡ ἄλλη πλευρά βιώνει
παρόµοια προβλήµατα», εἶναι τά λόγια
πού ἀποδίδονται στόν ἀπεσταλµένο
τοῦ Συµβουλίου τῆς Εὐρώπης! Καλά,
ἄν ἀντικειµενικότητα εἶναι νά βλέπεις
καί τόν λύκο καί τό πρόβατο ὁµοίως,
δέν χρειάζεται ἐπίσκεψη ἐπί τόπου:
Ἄς γράψει τήν ἔκθεσή του ἀπό τή
Στοκχόλµη, νά µήν µετακινεῖται
κιόλας. Ἀφοῦ τούς τό ἔταξε τούς
ἀνθρώπους...

Α) Η Διοίκηση Ανορθοδόξου Πολέμου
(Özel Harp), που είχε στηθεί από το ΝΑΤΟ
για την αποτροπή του κομμουνιστικού
κινδύνου.

5) Στις 11 Σεπτεμβρίου 1922 εκδηλώνεται
η Επανάσταση Πλαστήρα - Γονατά και
άλλων αξιωματικών κατά του Βασιλέα
Σήμερα ποιον νομίζετε ότι θα μπορούσε
να καλέσει μιά ανάλογη πρωτοβουλία
για να σώσει τον τόπο;

Β) Η ΜΙΤ

Α) Τον Αλέξη Τσίπρα

Γ) Η JITEM

Β) Τον Ντέμη Νικολαΐδη

Δ) To ΓΕΕΘΑ
4) Στις 8 Σεπτεμβρίου 1944 στο Δαφνί
εκτελούνται 72 Έλληνες από τους ναζί,
μεταξύ τους και η Λέλα Καραγιάννη,
η επικεφαλής της αντιστασιακής
οργάνωσης “Μπουμπουλίνα”, μητέρα
7 παιδιών και ψυχή του Αγώνα στην
Αθήνα. Άντεξε στα βασανιστήρια και
έπεσε στο απόσπασμα ψάλλοντας τον

ΑΧΜΕΤ ΑΛΤΑΝ:

Η Χούντα αντέχει...
Ὁ συγγραφέας καί δηµοσιογράφος
Ἀχµέτ Ἀλτάν, πού πλέον ἐκδίδει
τήν τολµηρή ἐφηµερίδα «Ταράφ»
(«Τοποθέτηση») εἶναι ἀπό κείνους
τούς ἐλάχιστους Τούρκους πού
τιµοῦν µέ τή µαρτυρία τους τά
ἀνθρώπινα
καί
δηµοκρατικά
ἰδεώδη. Γράφει µέ τόλµη πού οὔτε
θά µποροῦσαν νά φανταστοῦν
κάτι δικά µας δηµοσιόγραφα κωλογλεῖφτες τῆς ἐξουσίας καί πού
φυσικά δέν µποροῦν νά διανοηθοῦν
τά πρακτόρια πού παριστάνουν
τούς «Τούρκους δηµοσιογράφους»
στή Θράκη. Στόν ἐλεεινό συρφετό
αὐτῶν τῶν τελευταίων ἀφιερώνουµε
τό δηµοσίευµα τῆς 23ης Αυγούστου
τοῦ Ἀλτάν, µπάς καί κάποτε
ἀντιληφθοῦν τί σηµαίνει δηµόσιος
λόγος καί ποιό εἶναι τό ποιόν τῶν
ἀφεντικῶν τους.

Γ) Την Γιάννα Αγγελοπούλου - Κτλ
Δ) Τον Δημήτρη Αβραμόπουλο
και των Κωνσταντινικών υπαιτίων
της Μικρασιατικής Καταστροφής.
Σύντομα καταδικάζονται (κι αργότερα
εκτελούνται) οι “Έξι”. Ποιός από τους
παρακάτω
όρους
περιλαμβανόταν
στην Προκήρυξη της Επαναστατικής
Επιτροπής...

έκαναν. Στα λεγόμενά τους αναφέρουν
φοβερά στοιχεία. Μετά από τις ομολογίες
τους σχετικά με την δολοφονία τριών
χωρικών στην περιοχή Ίντιλ, ασκείται
δίωξη σε μια ομάδα αξιωματικών και
συνεργατών του Στρατού στα χωριά. Η
εισαγγελία του Ντιαρμπακίρ με επιστολή
της στο αρχηγείο της Στρατοχωροφυλακής
ζητά πληροφορίες γύρω από τους
εμπλεκόμενους αξιωματικούς. Το αρχηγείο
στην απάντησή του λέει ¨Το Γενικό
Επιτελείο άρχισε σχετική έρευνα¨. Αυτή
ήταν η απάντηση. Δηλαδή «το δικαστήριο
να μην ανακατευτεί σε αυτή την ιστορία, το
ρυθμίζουμε μόνοι μας».

Η πλέον ανατριχιαστική πλευρά είναι
ότι το κράτος τα ήξερε όλα. Και τις
δολοφονίες με άγνωστους δράστες, και το
Σουσουρλούκ, και την Εργκενέκον. Όλα τα
ήξερε. Όμως δεν συνέλαβε. Το αντίθετο,
τους προστάτευε.

Αυτή ήταν η στρατιωτική απάντηση στο
δικαστήριο σχετικά με την δολοφονία
τριών ανθρώπων. Τότε η εισαγγελία του
Ντιαρμπακίρ προσφεύγει στην Εισαγγελία
της Άγκυρας, ζητώντας ¨πληροφορίες γύρω
από αυτά τα άτομα¨. Η Εισαγγελία γράφει
ακόμα μια επιστολή προς το αρχηγείο
της Στρατοχωροφυλακής. Αυτή τη φορά
η απάντηση έρχεται από υψηλότερα
επίπεδα. Η δεύτερη αυτή απάντηση του
αντιστράτηγου Ερντάλ Σενέλ θα περάσει
στην νομική ιστορία για το είδος της.
Αναφέρει ο αντιστράτηγος: Η απαραίτητη
έρευνα και ανάκριση έγινε από το Γενικό
Επιτελείο. Γι΄αυτό δεν γίνεται αντιληπτό
για ποιον λόγο επαναλαμβάνεται το αίτημα
για το ίδιο θέμα.

Δέκα χρόνια πριν, μια ομάδα εκτελεστών
της JITEM βγήκαν και μίλησαν για
τις δολοφονίες που είχαν διαπράξει.
Ανακοινώνοντας μάλιστα σε κάθε μία
ονομαστικά με ποιόν αξιωματικό μαζί τις

Πραγματικά αυτές οι δύο γραμμές
αποτελούνε μια υπέροχη επιτομή των
σχέσεων του Στρατού με τον νόμο.
Αναφέρεται πως μια ομάδα στην οποία
μετείχαν και αξιωματικοί σκότωσαν τρία

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Δ, 2Δ, 3Α, 4Γ, 5Γ, 6Β

άτομα. Το Γενικό Επιτελείο απαντάει με
τρόπο που λέει «Εμείς το ερευνούμε, το
δικαστήριο γιατί το τραβάει;»
Έτσι είναι, αν αυτός που σκοτώνει είναι
στρατιωτικός, ποιος μπορεί να ζητήσει
λόγο; Και αν διέπραξε φόνο, «για την
πατρίδα το έκανε», αυτό δεν αφορά
καθόλου το δικαστήριο. Για την πατρίδα
οι αξιωματικοί μπορούνε να σκοτώσουν
όποιον επιθυμεί η ψυχή τους. Αυτή είναι η
νοοτροπία.
(...) Σε μας τίποτε δεν λειτουργεί όπως
θα έπρεπε. Ούτε ο στρατός φέρεται σαν
στρατός, ούτε το δικαστήριο σαν δικαστήριο,
ούτε οι αυτοαποκαλούμενοι αριστεροί
σαν αριστεροί, ούτε οι διανοούμενοι
σαν διανοούμενοι, ούτε οι πολιτικοί σαν
πολιτικοί… Σε αυτήν την αναταραχή οι
χωρικοί δολοφονούνται στην άκρη του
ποταμού. Άλλοι άνθρωποι δολοφονούνται
στους δρόμους. Σκάνε βόμβες. Αν δέκα
χρόνια πριν ο Στρατός είχε φερθεί σαν
πραγματικός Στρατός και όχι σαν Στρατός
της 28-2 (πραξικόπημα), αν είχαν δώσει
στο δικαστήριο τις ζητούμενες πληροφορίες
και αν δεν θεωρούσαν τον εαυτό τους
πάνω από το νόμο, δεν θα δολοφονούνταν
αργότερα τόσα άτομα που δολοφονήθηκαν.
Οι δολοφονίες θα είχαν εμποδιστεί. Όμως
οι στρατηγοί της 28-2 (πραξικοπηματίες)
πιστεύοντας πως είναι πιο έξυπνοι και
πιο πατριώτες από όλους, μετέτρεψαν τον
τόπο σε κόλαση δολοφονιών. Η κτηνώδης
άποψη πως δολοφονώντας κόσμο στην
άκρη του ποταμιού θα ρύθμιζαν το
Κουρδικό, εξαφάνισε ζωές ανθρώπων και
κατήργησε το κράτος.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 3-9-2008

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Άλλωστε είναι γνωστό ότι η πνευματική
τους κληρονομιά λεηλατείται διαρκώς…
Οι προσπάθειες της Ελλάδας να
οικειοποιηθεί το θέατρο σκιών του
Καραγκιόζη κινητο-ποίησαν το Υπουργείο
Πολιτισμού. Το Υπουργείο αποφασίστηκε να
παρουσιάσει στην UNESCO έναν φάκελο
ώστε να προστεθεί ο Καραγκιόζης στην
επίσημη λίστα της. Πέραν αυτού θα δοθεί σε
πάρκα, χώρους τέχνης και πλατείες το όνομα
του Καραγκιόζη και των άλλων ηρώων. Θα
ενθαρρυνθούν οι τηλεοπτικές παραγωγές
με θέμα τον Καραγκιόζη. Θα υπάρξουν
κίνητρα ώστε οι μάστορες του Καραγκιόζη
να «βγάλουν» τσιράκια. Θα ενθαρρυνθεί
η παραγωγή νέων κειμένων - έργων. Θα
ιδρυθεί Κέντρο Ερευνών Καραγκιόζη. Θα
επανατυπωθούν βιβλία σχετικά με τον
Καραγκιόζη.
(6-8-2008, εφ. Χουριέτ)
Τουρκία - Αξέχαστες διακοπές!
Ο Μάικλ Χάβλακ και η φίλη του Τερέζα
Χρόνοβα από την Τσεχία ήρθαν στην περιοχή
της Αμάσρας για διακοπές, όπου νοίκιασαν
ένα ποδήλατο θαλάσσης και ανοίχτηκαν στη
θάλασσα. Τέσσερεις άλλοι ψαράδες που ήταν
σε άλλο σκάφος άρχισαν να παρενοχλούνε
σεξουαλικά την Τερέζα. Ο φίλος της άρχισε
να λογομαχεί μαζί τους. Όταν αυξήθηκαν οι
ενοχλήσεις η Τερέζα πήδηξε στη θάλασσα.
Όταν προσπάθησε και ο φίλος της ο Μάικλ να
πηδήξει τον εμπόδισαν για λίγο αλλά εν τέλει
πήδηξε κι αυτός. Τους τουρίστες έσωσε από
τον πνιγμό η Ακτοφυλακή. Συνελήφθησαν
πέντε άτομα εκ των οποίων προφυλακίστηκε
ο ένας.
(8-8-2008, εφ. Νέτγκαζέτε)
Να σε φτύνουν και να λές ότι ψιχαλίζει…
Χτές, μετά την τελετή παράδοσης παραλαβής στο Γενικό Επιτελείο, στην
οποία ο γραμματέας του κόμματος CHP
δεν έγινε δεκτός διότι άργησε ένα λεπτό, ο
Μπουγιουκανίτ πήρε τηλέφωνο τον Μπαϊκάλ.
Στον Μπουγιουκανίτ, που του εξέφρασε την
λύπη του, ο Μπαϊκάλ αφού του εξέφρασε
τις ευχαριστίες του για την ευαισθησία του,
του είπε: Κολλήσαμε στην κίνηση και ήρθα
στην τελετή με ένα λεπτό καθυστέρηση. Οι
φρουροί μου είπαν πως ¨Κύριέ μου, η τελετή
άρχισε, έχουμε εντολή, δεν βάζουμε άτομα¨
και μου ζήτησαν συγγνώμη. Εγώ τους είπα
να είναι καλά και άφησα μήνυμα για εσάς
και τον διάδοχο σας, τον κύριο Μπασμπούγ.
Και εγώ στενοχωρέθηκα. Παρόλα αυτά κι
εγώ ζητώ συγγνώμη. Σας εύχομαι να ζήσετε
με υγεία και μαζί με την σύζυγο σας Φιλίζ
και τα εγγόνια σας στη σύνταξη σας.
(30-8-2008, εφ. Χουριέτ)
Όπως κάθε Στρατός Κατοχής...
Οι αποφάσεις ελήφθησαν στις 3/6/07 στο
αρχηγείο της Μεραρχίας του Σίρνακ, μετά
τις εκρήξεις ναρκών στην πόλη (24/5/07,
με 6 μάρτυρες στρατιώτες) και στό Άντατς
(1/6/07, 8 στρατιώτες τραυματίες). Οι
αποφάσεις περιλαμβάνονται στο υπ’ αριθμόν
HRK7130-115-07/(58557) και φέρει την
υπογραφή του αντιστράτηγου Αχμέτ Γιαβούζ.
Μεταξύ των 30 μέτρων που ελήφθησαν για
μείωση των απωλειών είναι και το εξής: Οι
δρόμοι που συνήθως τοποθετούνται νάρκες
θα πρέπει να επιτηρούνται συνεχώς και
αντί της άμεσης εισόδου να εφαρμόζεται
πλάγια στρατηγική. Ο δρόμος θα πρέπει
να χρησιμοποιείται αφού πρώτα περάσουν
πολιτικά οχήματα, τσοπάνηδες και νομάδες
της περιοχής.
(1-9-08, εφ. Ταράφ)
Μ.Κ.

kyneg.otenet.gr
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Ἀντιφωνήµατα
Καθὼς ὁ βλακοµποὺς σιγὰ σιγὰ ξεκουµπίζεται, τὸ γύρω του σκυλολόι
πασχίζει νὰ µᾶς ἀφήσει ὅση περισσότερη ἀπὸ τὴ βρώµα του µπορεῖ
Ἔτσι, ἀνεφάνη νέο σχέδιο τοῦ φανατικοῦ Ἑβ... (δὲν τὸ λέω, δὲν τὸ λέω!)
ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Μουκάσεη,
ποὺ τσιµεντώνει τὸ κράτος τοῦ FBI.
Κι ἐνῶ ἡ Ράις ζητᾶ ἀπό τό Ἰσραήλ
πάγωµα τῶν ἐποικισµῶν, ἡ Κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ φοροαπαλλάσει 13
ἀµερικανοεβραϊκές ΜΚΟ γιά τή χρηµατοδότηση τῶν ἐποίκων!
Ἰταλὸς ἱερέας διοργανώνει διαδικτυακὰ καλλιστεῖα γιὰ καλόγριες, ἀφοῦ
«πάνω ἀπὸ ὅλα εἶναι γυναῖκες καὶ ἡ
ὀµορφιὰ εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ»
Ἄν εἶναι ἔτσι, γιατί νὰ µὴν παρελάσουν καὶ µὲ µαγιὸ (ἢ χωρίς); Τὸ σῶµα
δὲν εἶναι δῶρο Θεοῦ; Ἄαα, πολὺ συντηρητικὸς µοῦ φαίνεται ὁ πάτερ...
Τὸν Παρθενώνα µελετοῦν Ἰάπωνες
σεισµολόγοι γιὰ νὰ βροῦν τὸ ἀντισεισµικὸ του µυστικό. Σὲ ὅλα παραµένει µπροστὰ ἡ Ἀρχαία Ἑλλάδα!
Τὸ πιάσανε τὸ παληκάρι, τὸν Παλαιοκώστα. Τὸν γύρο τὸν κέρδισε ἡ Ἀστυνοµία (καὶ µπράβο της). Πᾶµε γιὰ
τὸν ἑπόµενο, τῆς νέας ἀπόδρασης;
Μετὰ τὴν καταδίκη τοῦ Κυριακοῦ σὲ
4 χρόνια φυλάκιση γιὰ πολεοδοµικὲς
παρανοµίες, τώρα καὶ δίωξη στὸν Κόντοµηνὰ γιὰ κακούργηµα (ἀπιστία)
Ποντάρετε - ἔστω 1 πρὸς 100 - ὅτι θὰ

πᾶνε µέσα; (ὄχι, δὲν ψάχνουµε γιὰ
µαλάκες, µιὰν ἑλλαδικὴ πραγµατικότητα θέλουµε νὰ ἐπισηµάνουµε).
Ἐπιτρέπεται νὰ ἀναφέρουµε ὅτι «συνελήφθη ἐπ’ αὐτοφώρω Ἀλβανὸς στὸ
Μεσολόγγι γιὰ σωρεία ἐµπρησµῶν
σὲ δάση τῆς περιοχῆς»;
Ἢ µήπως εἶναι ξενοφοβικό; Μήπως
τροφοδοτοῦµε ρατσιστικὰ στερεότυπα; Ἤ µήπως καὶ οἱ Ἕλληνες µετανάστες καίγανε δάση στὶς ΗΠΑ;
Καραµανλής καί Νικ. Κακλαµάνης
εὐθύνονται γιά τήν προχθεσινή συµπλοκή δεκάδων λαθροµεταναστῶν
στό γκέτο τῆς Ὁµόνοιας
Τάδε ἔφη Ἄννα Διαµαντοπούλου, µέ
τό συµπάθειο. Τοῦ µεταναστόκαβλου
ΠαΣοΚ, ναί. Δηλαδή καί τσατσά καί
ἱεροκήρυξ!
Νέες παράτες Σουφλιᾶ γιά κείνη τήν
πολυθρύλητη Ἐγνατία. Πού ἅµα τῇ
ὁλοκληρώσει της θά ἔχει διόδια πού
θά σκίζουν, γιατί «ἔτσι εἶναι δίκαιο»
Ὄχι κύριοι, προτιµοῦµε τό «ἄδικο»
τῶν δωρεάν δρόµων τῆς Γερµανίας,
Βρετανίας, Ὁλλανδίας, Αὐστρίας,
Βελγίου. Καί ἄει σιχτίρ, ἀληταράδες!
Τρεῖς θά εἶναι οἱ Δῆµοι στή Ροδόπη µέ
τόν νέο Καποδίστρια, 4 στήν Ξάνθη.
Γιά τά κριτήρια πού πρυτάνευσαν θά
τά ποῦµε τήν ἄλλη φορά ἀναλυτικά.
Δέν εἶναι πυροσβέστης, δέν εἶναι δασοκοµµάντο, τί εἶναι; Εἶναι ὁ νοµάρχης
Ξάνθης, πού ἄν δέν ὑποψιαζόµασταν

φιλοδοξίες πολιτικῆς ἀνέλιξης θά
λέγαµε ἕνα µπράβο γιά τόν χειρισµό
τῆς µάνικας. Τώρα...
Τὸ πόσο γνήσιοι Τοῦρκοι εἶναι οἱ Ποµάκοι θὰ ἀποδειχθεῖ ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ
µειονοτικοῦ Κέντρου Ἔρευνας, κατὰ
τὸν Γκαλήπ. Ἐπιστήµη γιὰ ...νόµπελ
Ἡ νέα σχολική χρονιά ξεκινάει κι
ἀναµένουµε νά δοῦµε τό πρῶτο δηµόσιο δηµοτικό σέ µειονοτικό χωριό.
Ἤ, ἔστω, τό γυµνάσιο Φιλύρας
Πάντως γιά νά εἴµαστε δίκαιοι καί
ἔγιναν κάµποσα (γιά τά ἑλλαδικά
δεδοµένα) βήµατα καί ἡ νοµιµότητα
στό Μέγα Δέρειο ἀποκαταστάθηκε.
Πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση τοῦ
Δ.Σ. τοῦ Παγκοσµίου Ἱδρύµατος Θρακῶν «Παναγιά ἡ Κοσµοσώτειρα» στίς
Φέρες (15/8/08)
Πολλά τά «θά» στόν προγραµµατισµό δράσης κι ἀναµένουµε, ὅµως
κάααατι µᾶς λέει ὅτι τό ρεζουµέ
βρίσκεται στή λέξη «πανηγυρική»...
Ἄλλη µιά «τριπλή» ἀδελφοποίηση
(τοῦ Τυχεροῦ) πάει γιά ἔγκριση. Καί
µεθαύριο στήν Κοµοτηνή παρουσιάζεται τό «ἑνιαῖο τουριστικό προϊόν»
τοῦ Δικτύου Συνεργασίας Νοµαρχιῶν
Ἑλλάδας - Τουρκίας - Βουλγαρίας
Τά εὐρωπρογράµµατα περισσεύουν,
ἡ ἐθνική καί πολιτική συνείδηση λείπει, ἡ τριεθνική «Θράκη» (αὐριανό
κράτος;) προχωράει, οὐδείς σκοτίζεται.
Καί κάτι γιά τούς ἐκτός Ἑλλάδας φίλους, σχετικά µέ τόν λογαριασµό µας
στήν Ἐθνική Τράπεζα: Τό IBAN εἶναι
GR3901107790000077960313581 καί τό
swift code εἶναι: ETHNGRAA

Η ΞΕΦΤΙΛΑ ΤΟΥ ΑΡΔΑ
Λοιπόν, καθότι κατέχοµεν καὶ ἀναπαραγωγικοὺς
ἀδένας, οἵτινες ὑποβάλλονται ἐνίοτε καὶ τῷ κινδύνῳ
τοῦ ΠΡΗΞΙΜΑΤΟΣ (ἔ, δὲν θὰ τὰ κουβαλάω τώρα καὶ
µἒ τὸ καροτσάκι, ἐπειδὴ τὸ θέλει ὁ µἐγαλοεκδότης!),
ὀφείλοµεν ὅπως καταθέσωµεν σχόλιον τί καὶ ἐπὶ τῇ
ἠχορυπαντικῇ αὐτοῦ ἐµµονὴ ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἠµερῶν!
Ἔ, εἴπαµε, δερβίσια µοὔ, τὸ διέπραξε µἴα (πρὸ µἠνός)
ὁ ἀνεκδιήγητος, δὲν τὸ σχολίασα! Καὶ δεύτερη φορᾶ
ὄµως, ἒ µἡ χέσω, πάει πολύ! Ὡς ἐκ τούτου, καταθέτω τὸ
παράπονο µοὐ γιὰ κεῖνο τὸ ρηµαδιασµένο τὸ φεστιβὰλ
τοῦ Ἄρδα, ποὺ ἀπὸ εἰκοσαετίας ἐτύγχανεν ὅ,τι καλύτερο
εἴχαµε νὰ ἐπιδείξουµε (µπορεῖ καὶ ὡς χώρα), ὡς
πραγµατικὴ ἀποθέωση τοῦ ἔντεχνου τραγουδιοῦ (καὶ
ποιὸς δὲν πέρασε ἀλήθεια ἀπὸ ἐκεῖ, τί Χαροῦλες καὶ τί
Κατσιµιχαῖοι καὶ τί Ἐλευθερίες καὶ τί Λαυρέντηδες καὶ
τί Ἀλκίνοοι). Μέχρι τώρα δηλαδὴ δὲν ἄξιζε καὶ ἔπρεπε

νὰ ἔρθει ἡ Βανδή, ἡ Παπαρίζου, ὁ Πυροβολάκης καὶ ὅλο
τὸ κακὸ συναπάντηµα, γιὰ νὰ πούµε ὅτι προβάλλεται
ἡ Θράκη; Μὰ τώρα ἀκριβῶς εἶναι ποὺ ὑποβαθµίζεται ἡ
ρηµάδα! Κι ἄµα δηλαδὴ τοῦ χρόνου µἂς κουβαλήσουνε
Μαζωνάκη, Καλοµοίρα καὶ Λεπὰ καὶ τοῦ παραχρόνου
Τάµτα, Σαρµπὲλ καὶ Καρβέλα, ἐµεῖς τί θὰ κάνουµε;
Πάλι γιὰ προβολὴ θὰ µἰλάµε ἢ θὰ ἐτοιµάζουµε τὰ
µπαγάζια µἂς γιὰ (µὄνιµη) ἐγκατάσταση στὰ Φίτζι;
Βεβαίως προσωπικὴ γνώµη καταθέτω τώρα ὁ ἐρίφης,
κατὰ τὴν ὁποία ὡστόσο ἐτοῦτο τὸ φετινὸ ρεζιλίκι
στὸν Ἄρδα ἰσοδυναµεῖ (πολιτισµικά) µἒ εἰσβολὴ τῶν
Αµερικανοεβραίων στὴν Παλαιστίνη καὶ τὸ Ἰρᾶν
ταυτόχρονα! Τῶν δὲ οἰκιῶν ἠµῶν ἐµπιπραµένων, ἠµεῖς
ἄδοµεν, ἐὰν κατάλαβα καλῶς! Καὶ ὄχι ἁπλῶς ἄδοµεν,
ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀκρίβεια χαζοσκυλοάδοµεν! Γαµῶ τὴν
ἠχορύπανση µοὐ δηλαδή!
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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