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Ὥς τή νικηφόρα µάχη τοῦ
Βαλτετσίου, οἱ Ἕλληνες
ρωτοῦσαν «πόσοι εἶναι οἱ
Τοῦρκοι;». Μετά ρωτοῦσαν
«ποῦ εἶναι οἱ Τοῦρκοι;»
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Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Τό πάρτυ συνεχίζεται κανονικά!
Κι ἐνῷ ἡ κρίση βαθαίνει, µέ ἑκατοµµύρια
Ἕλληνες ἐργάτες, ἰδιωτικούς ὑπαλλήλους, ἐµπόρους, βιοτέχνες κι ἐπαγγελµατίες νά ἀγωνιοῦν γιά τήν ἴδια τήν
αὐριανή ἐπιβίωσή τους, πολλοί ἀπό
ἐκείνους πού διατηροῦν τό σκανδαλιστικό εὐεργέτηµα τοῦ «ἀσύλου» σέ
προνοµιοῦχες θέσεις τοῦ ἑλληνικοῦ
Δηµοσίου, προκαλοῦν. Μία τέτοια
περίπτωση δείχνει νά ἀποτελεῖ καί τό
Πανεπιστήµιο.
Δηµοσιεύουµε σήµερα τήν ...συνέχεια
παλιότερης ἀποκάλυψής µας γιά τήν
πλαστότητα µιᾶς πανεπιστηµιακῆς
ἐργασίας πού ἔφερε (καί) τό ὄνοµα τοῦ
πρύτανη Κ. Σιµόπουλου ἀλλά καί τῆς
πιό πρόσφατης γιά τήν παραβίαση τοῦ
ἀσυµβίβαστου ἀπό τόν ἀντιπρύτανη Ἀθ.
Καραµπίνη. Περιπτώσεις ἐνδεικτικές
καί διόλου µεµονωµένες. Βάλτε δίπλα
καί τό ἀνύπαρκτο διδακτικό/ἐρευνητικό
ἔργο πολλῶν καθηγητάδων γιά νά
ὁλοκληρωθεῖ ἡ εἰκόνα. Τελικά µπορεῖ
νά εἶναι ἕνα ἀνώτατο πνευµατικό
ἵδρυµα τό τσιφλίκι οἱουδήποτε; Μπορεῖ
νά ὑποκαθίσταται ἡ Δικαιοσύνη µέ τίς
ὅποιες, ἀµφιβόλου ἀξιοπιστίας, ΕΔΕ;
Ὑπάρχει νόµος ἤ ὄχι; Μπορεῖ καθένας
νά περιµένει νά πάψουν τά - ἐλάχιστα
οὕτως ἤ ἄλλως - δηµοσιεύµατα, ἁπλῶς
σιωπώντας; (Βλ. σελίδα 5)

Καί χουβαρντάδες µέ ξένα χρήµατα;
Ὅσο κι ἄν φαίνεται ἀπίστευτο, ὑπάρχουν στήν Ἑλλάδα
ὑπάλληλοι πού ἀρνοῦνται νά λάβουν χρήµατα, ὡς
ὑπερωρίες, ἀπό τήν ὑπηρεσία τους! Ποῦ συµβαίνει αὐτό;
Στό Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης! Καί γιατί γίνεται
κάτι τέτοιο; Ἄ, αὐτό εἶναι µιά κάπως µεγάλη ἱστορία, πού
τήν διηγούµαστε ἐν συντοµίᾳ στή σελίδα 6

Εὐρωπαϊκή ὑποκρισία καί σκωτσέζικη ἀξιοπρέπεια
Τά δηµοσιεύµατα στόν τοπικό Τῦπο σχετικά µέ
τήν ΔΕΥΑΚ θυµίζουν τό λαϊκό ρητό «Φωνάζει
ὁ κλέφτης νά φοβηθεῖ ὁ νοικοκύρης». Φτάσαµε
στό ἔσχατο σηµεῖο τῆς κοινωνικῆς κατάπτωσης,
νά βρίσκει τόν µπελά του σήµερα ὄχι ὅποιος
κλέβει ἤ ἐπιτρέπει νά ἁλωνίζουν τά λαµόγια,
ἀλλά ἐκεῖνος πού δέν συναινεῖ στό γιουρούσι
κατά τοῦ δηµοσίου καί δηµοτικοῦ χρήµατος!
Ἔτσι, βλέπουµε κάποια συγκεκριµένα πρόσωπα,
γνωστά ἀπό τήν ἐµπλοκή τους στήν πολύπαθη
ΔΕΥΑΚ νά τά βάζουν µέ τόν Ἀναστάσιο Παράσχου, πού ἐπί 20 µῆνες ὄχι µόνο πάλαιψε µέ
τόν βόθρο τῶν ἔργων τους ἀλλά καί κατάφερε
νά στήσει στά πόδια της τήν ἐπιχείρηση. Τό
παλιό µπουρδέλο (καί ζητῶ συγγνώµη ἀπό τίς
ἐκεῖ ἐργαζόµενες κυρίες γιά τήν παροµοίωση)
ἀπέκτησε γιά πρώτη φορά ἐπίσηµο ὀργανισµό,
κανονισµό προµηθειῶν, ISO 9001, διαχειριστική
ἐπάρκεια γιά τό ΕΣΠΑ, ἀληθινό ἐργαστήριο
(φωτό), γραφεῖο ἐξυπηρέτησης τοῦ πολίτη καί,
κυρίως, διαφανή λειτουργία! Καί γιατί ὅρµηξαν
σέ ἕναν ἄνθρωπο τοῦ ὁποίου τήν ἀκεραιότητα
κανείς δέν τολµᾶ ν’ ἀµφισβητήσει; Γιατί χάλασε
τήν «πιάτσα» ἐµπλέκοντας τόν Εἰσαγγελέα!

Βλ. σελίδα 6

Καθώς οἱ εὐρωϊσραηλινές σχέσεις ὅλο καί στενεύουν,
µέ τήν ΕΕ ν’ ἀποτελεῖ πλέον τόν µεγαλύτερο εἰσαγωγέα
τῶν προϊόντων τοῦ ἑβραϊκοῦ κράτους, κανείς στίς
Βρυξέλλες δέν δείχνει νά σκοτίζεται γιά τά ἀπίθανα,
καταγεγραµµένα ρεκόρ βαρβαρότητας τοῦ τελευταίου.
Κι ἄς µᾶς ἔχουν ζαλίσει τόν ἔρωτα µέ τίς εὐαισθησίες
τους περί «ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων» κτλ.
Ἔτσι βλέπουµε ὅτι ἀκόµη κι ὅταν ἐπίσηµες ἀναφορές τῆς
ΕΕ (ὅπως αὐτή ἡ «ἐµπιστευτική» - γιατί ἄραγε; - τῆς 15ης
∆εκεµβρίου) καταγράφουν παρανοµίες καί ἀπανθρωπιές,
δέν ὑπάρχει ἡ παραµικρή έπίπτωση στόν ἐγκληµατία.
∆ιαβάζουµε λοιπόν στήν ἔκθεση πού ἀποκάλυψε ὁ
«Γκάρντιαν» γιά τήν ἐπέκταση τῶν ἐποικισµῶν, τίς
κατεδαφίσεις σπιτιῶν Παλαιστινίων, τίς µεροληπτικές
πολιτικές καί τἠν ἀνέγερση τοῦ Τείχους πού προωθοῦν
τήν παράνοµη προσάρτηση τῆς Ἀνατολικῆς Ἱερουσαλήµ
καί ταυτόχρονα ὑπονοµεύουν τήν Παλαιστινιακή Ἀρχή
καί τήν εἰρήνη. Ἡ ἔκθεση περιγράφει µέ κάθε λεπτοµέρεια τό τί συµβαίνει στήν πραγµατικότητα, πῶς
παραβιάζεται τό ∆ιεθνές ∆ίκαιο πού ἀπαγορεύει τόν
ἐποικισµό (σήµερα ὑπάρχουν 470.000 ἔποικοι, οἱ 190.000
στήν Ἀνατολική Ἱερουσαλήµ καί ἀνεγείρονται διαρκῶς
καί ταχύτερα νέες οἰκιστικές µονάδες γιά δεκάδες
χιλιάδες Ἑβραίους), πῶς σπρώχνονται οἱ Παλαιστίνιοι
στήν ἀνέγερση αὐθαίρετων πού µετά κατεδαφίζονται...
Σηµειωτέον ὅτι αὐτά καταγράφηκαν πρίν τήν πρόσφατη
εἰσβολή στή Γάζα, ὅπου καταρρίφθηκε κάθε προηγούµενο
ρεκόρ κακουργίας. Τί πολιτικές συνέπειες εἶχε τό Ἰσραήλ
γιά ὅσα ἔπραξε µπροστά στά µάτια τῆς ἀνθρωπότητας;
Μόνο τό Ἰράν ζήτησε ἀπό τήν Interpol Κόκκινη Νότα
γιά 15 ἰσραηλινούς ἀξιωµατούχους πού ἐµπλέκονται
στά ἐγκλήµατα πολέµου καί στά ἐγκλήµατα κατά τῆς

ἀνθρωπότητας τά ὁποῖα ἔχουν ντοκουµενταριστεῖ ἀπό
τό Συµβούλιο Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων τοῦ ΟΗΕ, τόν
Ἐρυθρό Σταυρό, τήν UNICEF, τήν ∆ιεθνή Ἀµνηστεία,
καί τήν Human Rights Watch.
Εὐτυχῶς ὅµως ὑπάρχουν οἱ ἐνεργοί πολίτες καί οἱ
(µετρηµένοι στά δάχτυλα) πολιτικοί, πού φρενάρουν
τήν ξεφτίλα. Παράδειγµα τρανό - καί ἀποσιωπηµένο!
- ἡ θριαµβευτική πορεία 10.000 χλµ γιά 100 ὀχήµατα
ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας ὑπό τόν Σκωτσέζο (πρώην
Ἐργατικό) βουλευτή Τζώρτζ Γκάλογουεη (φωτό), ἀπό
τήν Βρετανία στή Γάζα µέσῳ 8 χωρῶν! Τό καραβάνι
«Viva Palestina» ἔφτασε στόν προορισµό του µετά ἀπό
ταξίδι 23 ἡµερῶν κι ἐκεῖ παρέδωσε 20 ἀσθενοφόρα,
δύο φορτηγά, ἕνα πυροσβεστικό ὄχηµα, ἕνα ἁλιευτικό
σκάφος καί τόνους φαρµάκων καί ἄλλων ὑλικῶν στόν
νόµιµο πρωθυπουργό Ἰσµαήλ Χανίγια. Ἕνας µέγας ἆθλος
πού µᾶς τόν ἔκρυψαν, µήν τυχόν κι ἐλπίσουµε σέ κάτι!
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Τα ποιήματα
που αντρώθηκαν

παρά τη βιωματική της προέλευση,
ανάγεται σε πανανθρώπινο βίωμα.
Το μείζον θέμα της ζωής και του
θανάτου, που διατρέχει τον φιλοσοφικό
στοχασμό του Φωστιέρη, είναι
ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο
ο ποιητής χειρίζεται το υλικό του,
κρυπτογραφώντας κι ανατρέποντας.
«Λυπάμαι/ Που μάλλον μιλάω/ Μια
γλώσσα νεκρή./ Δεν πιστεύω βεβαίως
σε ανάσταση·/ Πιστεύω/ Εντούτοις/
Με πάθος/ Στο/ Θάνατο.» («Στους
κριτικούς», σελ. 111), φιλοσοφεί ο
Φωστιέρης για την ποιητική γλώσσα.
Φαινομενικά, τα πράγματα είναι
εύκολα: δηλώνεται η πίστη στο θάνατο.
Όμως ο θάνατος παραπέμπει στη «νεκρή
γλώσσα» της Ποίησης, παραπέμπει
επομένως στην ίδια τη ζωή, εφόσον η
Ποίηση (<ποιώ) είναι δημιουργία. Στους
κρίσιμους αυτούς στίχους ο ποιητής
συμπυκνώνει την ικανότητά του άλλα
να «λέει» κι άλλα να εννοεί. Ίσως το
συγκεκριμένο ποίημα να ’ναι από τα
χαρακτηριστικότερα του Φωστιέρη
τόσο για την αναμφίβολη πρόκριση
της ζωής και της ποίησης, όσο και για
τα συγγραφικά υλικά που αρέσκεται
να αξιοποιεί: την προσποίηση, την
ανατροπή, τη ντελικάτη ειρωνεία, το
διαλυτικό χιούμορ.
Η ειρωνεία του Φωστιέρη, άλλοτε
συγκαλυμμένη κι άλλοτε εμφανής,
αφήνει καταληκτικά στους αναγνώστες
των ποιημάτων του το χαμόγελο εκείνο
που χαρίζει η αίσθηση μιας αποκάλυψης.
«Και να την, τραβιέται η κουρτίνα του
ερέβους […]», γράφει ο ποιητής στο
ποίημα «Η γλώσσα της φωτιάς» (σελ.
202-203), «Και γέμισε καπνούς ο ύπνος
[…]/ Και να η φωτιά το κόκκινο φυτό
[…]/ Και να οι ανθοί τα φύλλα της που
πέφτουν γλώσσες πνεύματος απάνω
στα κεφάλια μας […]»· και περιμένει ο
αναγνώστης την αποκάλυψη, που εδώ
είναι μάλιστα θεϊκής φύσεως, σ’ ένα
ποίημα το οποίο εμφανώς παραπέμπει
νοηματικά και υφολογικά στη βιβλική
γραφή με τα επαναλαμβανόμενα
«και». Η αποκάλυψη δεν θ’ αργήσει,
μόνο που δεν είναι του Ιωάννη:
«Και να την πάλι που μιλάει
[σ.σ.: η γλώσσα της φωτιάς] στον
άγνωστο λαό της/ Κεκεδίζοντας.» Η
αποκάλυψη της φωστιερικής ειρω-νείας
διαλύει τα μυστήρια, αποκα-θηλώνει
τον τρόμο, γελοιοποιεί την αυθεντία κι
επαναπροσδιορίζει το μέγεθος αυτής
αξιολογώντας το νομιζόμενο ρητορικό
μεγαλείο της ως ιλαρό κεκέδισμα
(«και… και… και…»).
Αν αναλογιστεί κανείς, ωστόσο,
πως η «γλώσσα της φωτιάς» είναι
παράλληλα και η ποιητική γλώσσα, που
μυστηριώδης… «κεκεδίζει»(!), τότε
ο σαρκασμός του Φωστιέρη γίνεται
αυτοσαρκασμός και συνάμα λόγος για
την Ποίηση. Η Ποίηση δεν ενδιαφέρει
τον Φωστιέρη μόνο ως τέχνη που

αποτυπώνει ιδέες· τον ενδιαφέρει αυτή
καθαυτή, ως μέθοδος, ως ιστορία, ως
ζωντανός οργανισμός. Δεν είναι τυχαίο
πως οι προβληματισμοί ποιητικής
διατρέχουν την ποίησή του καθ’ όλη

του Φωστιέρη, ως αφετηρία πλέον
διαλογισμών στο αχανές πέλαγος των
ιδεών; Ο Αμοργιανός (είναι τώρα σειρά
μας να προκαλέσουμε, στο ίδιο παιχνίδι
και με τους ίδιους όρους, συσχετίζοντας
με τον μεγάλο
Ο ΠΟΛΥΕΛΑΙΟΣ
Αλεξανδρινό)
μπαρκάρει
τα
ποιήματά
του
Λέω: δε θέλει άλλο τραγούδι η νύχτα.
στα
κύματα
κι
Ωστόσο σκέφτομαι
αναρωτιέται
για
Πόσο θα νιώθει έρημος
την τύχη τους:
Εκείνος ο
«Αν ζήσει, λέει,
Θεός
το ποίημα/ Κι
Που για αιώνες καρφωμένος κρέμεται
αντρωθεί/
Αν,
Φιλεύσπλαχνος
σκέφτομαι αν, σε
Πολυέλεος
δέκα χρόνια σε
– Μ’ όλ’ αναμμένα τα κεριά του και τ’ αστέρια του – είκοσι/ (Σ’ άλλον
Απ’ τον ανάερο τρούλο
αιώνα
δηλαδή,
Τ’ ουρανού.
στο
απώτατο)/
Τύχει και κάποιος
Σ’ έναν τόμο με τον τίτλο «Ποίηση
Από τη συλλογή «Το θα και το να του θανάτου» (σελ. το απαντήσει, τι
άραγε/ Από ένα
1970-2005» ο Αντώνης Φωστιέρης
212)
Σήμερα ραγδαία
συγκεντρώνει την ποιητική του
τη διαδρομή της, ούτε είναι τυχαίο σημερινό/ Θα ’χει απομείνει;» («Σκέψη
παραγωγή μιας 35ετίας. Ο τόμος
πως ο παρών συγκεντρωτικός τόμος αισθή-ματος», σελ. 272) Τα ποιήματα
περιέχει τις οκτώ έως τώρα ποιητικές
αρχίζει και τελειώνει με δύο ποιήματα του Φωστιέρη ήδη επιπλέουν και
του συλλογές: «Το μεγάλο ταξίδι»
ποιητικής. Ο Φωστιέρης διαλέγεται συνεχίζουν το ταξίδι τους και στη νέα
(επιλογή), «Εσωτερικοί χώροι ή
με τους ποιητικούς του προπάτορες, χιλιετία. Ο συγκεντρωτικός τόμος που
τα είκοσι» (επιλογή), «Σκοτεινός
πολύ
περισσότερο
αναμετριέται τα φιλοξενεί όχι μόνο δεν φαίνεται να
έρωτας», «Ποίηση μες στην Ποίηση»,
μαζί τους, ειρωνεύεται, κι ακυρώνει μετατρέπεται στο «οστεοφυλάκιο»
«Ο διάβολος τραγούδησε σωστά», «Το
τις βεβαιότητές τους ανατρέποντάς όπου νεκρά «θ’ αναπαύονται», αλλά
θα και το να του θανάτου», «Η σκέψη
τες. Χαρακτηριστικός είναι ο τίτλος προβλέπεται να μετασχηματιστεί στο
ανήκει στο πένθος», «Πολύτιμη λήθη».
ολόκληρης συλλογής: «Το θα και το μέσο που θα τα ταξιδέψει, ολοζώντανα
Περιέχει επίσης άλλα τρία ποιήματα,
να του θανάτου» βηματίζει πάνω στον και στιβαρά, «Κι ακόμη ακόμη πιο
ένα «σαν πρόλογο» («Της οικογενείας
αντίστοιχο τίτλο του Ελύτη «Τα ρω μακριά».
των Αρπυιών») και δύο «υστερόγραφα»
του έρωτα», σαρκάζοντάς
(«Η μάνα μου αύριο» και «Ρακη»).
τον. Παράλληλα όμως ο Η ΟΜΙΛΙΑ
Η
συγκεντρωτική
έκδοση
των
Φωστιέρης
αναγνωρίζει
ποιημάτων του Φωστιέρη αναδεικνύει
τη συμβολή των προ- Λυγμός ορμάει προς το μυαλό σα θρόμβος.
το εύρος της θεματολογίας του και το
πατόρων στην προαγωγή της Μια σκέψη σα λυγμός.
Ποίησης και παραδέχεται τη
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ
μαθητεία του στα ποιητικά Αλέθουνε οι κοπτήρες στάζοντας
τους
εργαστήρια.
«Αν
Ένδον σκάπτε
Αίματα λίπη συλλαβές
γονατίσεις ημιστίχιο κλώνο
Μάρκος Αυρήλιος
Απ’ των χειλιών τις άκρες·
μες στη σκέψη σου/ Μπορεί
Γλώσσα που κρεουργεί
να
βγει
καταβολάδα;»
Έσκαψε τόσο μέσα του, που τέλος,
(«Καταβολάδα», σελ. 254) Με νύχι λέαινας
Στο βάραθρο που ανοίχτηκε,
Η απάντηση είναι δεδομένη Και βουλιμία λυγγός
γκρεμίστηκε και πάει.
για τον ποιητή: δεν υπάρχει Ενός ανήλεου κυνηγιού την
ωμή λεία.
παρθενογένεση στην τέχνη,
Από τη συλλογή «Εσωτερικοί χώροι
κι αυτό ισχύει και για τη
ή τα είκοσι» (σελ. 28)
δική του δημιουργία. Δίχως Από τη συλλογή «Η σκέψη ανήκει στο
τα ποιητικά υποστηρίγματα πένθος» (σελ. 230)
των προπατόρων, είναι
βάθος των προβληματισμών του σχετικά
γραφτό για κάθε δημιουργό «Να έρπει Αντώνης Φωστιέρης, «Ποίηση 1970με τη ζωή και το θάνατο, τον έρωτα, τον
χάμω». Όμως, «Παρά να λέτε χαμερπής/ 2005. Συγκεντρωτική έκδοση», εκδ.
άνθρωπο απέναντι στις σχέσεις του με
Καλύτερα αρριβίστας», συμπεραίνει, Καστανιώτη, Αθήνα 2008, σελ. 336.
πρόσωπα του στενού ή του ευρύτερου
παραδεχόμενος τις ποιητικές του
Γιάννης Στρούμπας
κοινωνικού του περιβάλλοντος, μα
καταβολές.
Το
ίδιο
συμπέρασμα
και απέναντι στον εαυτό του, σε μια
συνάγεται άλλωστε ήδη νωρίτερα,
διαδικασία αυτογνωσίας που αφορά
στο ποίημα «Μεταποίηση» (σελ.
μάλιστα πρωτίστως το ίδιο το ποιητικό
Ἀντιφωνητής
234). «Τι ένταση/ Στα εργαστήρια
υποκείμενο, την ποίηση και την
των μεταποιητών./ […] Που
κριτική.
Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό
Ἔντυπο Γνώµης
χύνουνε/ Αβέρτα το παλιό κρασί/ σε
Ο Φωστιέρης εξονυχίζει τα θέματά
Διεύθυνση:
Κ. Καραθεοδωρῆ 15,
ασκιά
καινούρια.»
Οι
φόρμες
λοιπόν
του κι η ποίησή του λαγαρίζει σε
691 00, Κοµοτηνή
μπορεί να αλλάζουν, όμως το παλιό
αποφθεγματικές διατυπώσεις: «Μονάχα
Τηλέφωνο: 25310 81537
καλό «κρασί» δεν ξεθυμαίνει.
ο χωρισμός/ ενώνει τους ανθρώπους.»
Τηλεοµοιότυπο: 25310 81536
Φτάνει να ’χετε διάθεση να τ’
Ἠλ. διεύθυνση: karaiskk@otenet.gr
(«Ποτάμι ποίημα», σελ. 231)· ή «Η
www.antifonitis.gr
ανακαλύψετε. Γι’ αυτό
σωστότερη κίνηση θα ’ναι αυτή που
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ
και «Λιγάκι αν ξύνατε
δεν κάναμε» («Στάση αναμονής»,
Κωδικός 1380
δυο τρία τοιγαρούν θα
σελ. 262). Οι αντίστοιχες κρίσεις του
Ἔκδοση τοῦ σωµατείου
βρίσκατε/
Τουλάχιστον
Φωστιέρη ευσταθούν ως γνωμικές όχι Ο δρόμος άνοιγε τη νύχτα ως φάρυγγας
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ
μπαρούτι.»
μόνο λόγω της λιτής τους φόρμας, που Πελώριας άρκτου, ενώ κυλούσαμε
Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο:
Ο Φωστιέρης παίζει με
Καραΐσκος Κώστας
επιτρέπει τη διατήρησή τους στη μνήμη, (Κοιλάδες όρη λάμπανε κυκλοτερώς)
Συντάσσεται
ἀπό ἐπιτροπή
το μπαρούτι. Ίσως και
όσο κυρίως λόγω της κατασταλαγμένης Με προσοχή ωριλά που εκτόξευε
Ἐκτύπωση: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.
να υπερβαίνει κάποτε
τους αλήθειας, που προσδίδει σε Κρουνούς φωτός
τα εσκαμμένα. Ποιο
αυτές διαχρονική ισχύ, έστω κι όταν εις βάθος εξετάζοντας
Ἐτήσια συνδροµή:
τόλμημα, ποια αίρεση,
αφορμώνται από προσωπικά βιώματα: Αμυγδαλών
Ἰδιωτῶν 25 €
Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, ὀργανισµῶν,
θα
υπέσκαπτε
την
«Πίσω απ’ τα μάτια μας/ […] όταν Εμπύρετο φαράγγι.
κλπ: 50 €
καβαφική Ιθάκη ως
βραδιάζει/ Τραβάμε τις κουρτίνες
Ἀριθµοί λογαριασµῶν:
τόπο προορισμού και
βιαστικά/ Κι ανάβουμε στο εσωτερικό τα
Από τη συλλογή «Η σκέψη ανήκει στο
EUROBANK
306-0100211038
θα την αντικαθιστούσε
φώτα.» («Πίσω απ’ τα μάτια μας», σελ.
πένθος» (σελ. 252)
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
779/603135-81
από την Αμοργό, λίκνο
33)· η διαδικασία της ενδοσκόπησης,

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

16-3-2009

Ἀνα-γνώσεις
Τά σκουπίδια τῆς ἐπιτάχυνσης
Ὁ Εὐγένιος Ἀρανίτσης («Ἐλευθεροτυπία», 7/8-3-09) γιά τήν ἐκµηχάνιση τοῦ
σύγχρονου ἀνθρώπου:
«Παρακολουθώντας σκηνές απ’ τα εισαγόµενα εφηβικά σίριαλ της αµερικάνικης
τηλεόρασης, ο καθένας διαπιστώνει ότι το πανίσχυρο αυτό µηχανικό µοντέλο της ρηχής,
ταχείας, λειτουργικής, ανέξοδης και συναισθηµατικά «ασφαλούς» διακίνησης κενών
πληροφοριών εφαρµόζεται εξαντλητικά σε ό,τι αφορά τις φιλίες, τους έρωτες και τους
παρεµφερείς «σοβαρούς» συναισθηµατικούς δεσµούς, όπου οι ήρωες διαχειρίζονται
µάλλον τις συγκινήσεις παρά τις νιώθουν. Γίνεται σαφές ότι, αν τις ένιωθαν, θα όφειλαν
να στερηθούν πολύτιµους πόντους στον αγώνα δρόµου προς το σηµείο φυγής ενός
µέλλοντος ολοκληρωτικά υποθηκευµένου στον προγραµµατισµό.
Η προτροπή «Let it go», άφησέ το πίσω, άσ’ το να φύγει, άσ’ το να ξεχαστεί, µην το
επιλύεις, προσποιήσου ότι δεν συνέβη, είναι η πιο συχνή· δεν χρειάζεται να πλησιάσεις
τον άλλο σε βάθος, δέξου όσα σου λέει, όπως κάνεις µε τον υπολογιστή· η µηχανή θα
αναγνωρίσει το «σφάλµα» σαν τυπική δυσλειτουργία του συστήµατος ή σαν αντίσταση
των «προσωπικών δεδοµένων» και θα το παρακάµψει. Αποφάσισε ποια συναισθήµατα
θα «νιώσεις», προσποιήσου ότι είσαι ευτυχής, σκέψου «θετικά» και, προπαντός, ΜΗ
χάνεις χρόνο. Η οικουµενική προσταγή «Do it NOW!», «Κάν’ το ΤΩΡΑ», έρχεται, ειδικά
ως αποζηµίωση, στη θέση της µαύρης τρύπας όπου η τωρινότητα, δηλαδή η αληθινή
εµπειρία, καταβαραθρώνεται.
Έτσι, όλη αυτή η τηλεοπτική φύρα των σεναρίων που τροφοδοτούν τα δηµοφιλή
πρότυπα συµπεριφοράς, µε τις βιαστικές συγνώµες, τους άψυχους εναγκαλισµούς, τα
«έξυπνα» άλµατα πάνω απ’ τις παρεξηγήσεις, την προδιαγεγραµµένη αλληλοβοήθεια
και τη σύναψη ερωτικών συµµαχιών µε politically correct διαδικασίες που θυµίζουν
υπογραφή συµβολαίου, ανακυκλώνεται στη βαλκανική καθηµερινή αποµίµηση υπό την
αιγίδα µιας ανυπόκριτης λατρείας για τα σκουπίδια εισαγωγής. Η θλίψη, η αληθινή,
εσωτερική, µακρόσυρτη, κυµαινόµενη και εντέλει αυτοϊάσιµη θλίψη γίνεται όλο και
πιο σπάνια, το πένθος για τους τόπους και τα τοπία είναι άγνωστο, ενώ η δόνηση απ’
τη διακοπή µιας θερµής και πολύχρονης γνωριµίας διαρκεί εννέα λεπτά, µοιάζοντας
περισσότερο µε τεχνική παρενέργεια της απότοµης αποσύνδεσης δύο τερµατικών.
Ταυτοχρόνως, νέες υποχρεώσεις και «επιλογές» έρχονται επιτακτικά στο προσκήνιο, η
δε απόκλιση ανάµεσα σε συναισθηµατικά και σχολικά καθήκοντα αποβαίνει εξαιρετικά
δυσδιάκριτη. ∆ήθεν εν ονόµατι του ηθικού κώδικα, αλλά κατ’ ουσίαν ελλείψει οιουδήποτε
υποκειµενικού λεξιλογίου, εδραιώνεται ένας κοινός παρονοµαστής ανάµεσα στον τρόπο
µε τον οποίο φλυαρεί κανείς µε τη φίλη του και στον τρόπο µε τον οποίο κρατάει
σηµειώσεις στο µάθηµα της χηµείας - κάτι σαν παροξυσµός «αντικειµενικότητας». Το να
είσαι µηχάνηµα είναι µεταµοντέρνο. Ορισµένα κοριτσάκια έχουν µάθει να λένε και να
ξαναλένε «∆εν µπορώ να λειτουργήσω κάτω από πίεση...» ή «Λειτουργώ καλύτερα όταν...
κτλ.», λες και θεωρούν τον εαυτό τους ηλεκτρική σκούπα ή φούρνο µικροκυµάτων...»
Ἀπό Ἰησοῦς, Χριστός
Τίς ἑλληνικές ρίζες τοῦ χριστιανισµοῦ ἀναδεικνύει ἕνας Γάλλος θεολόγος καί γράφει
στό «Βῆμα» (8-3-09) ὁ Ν. Μπακουνάκης:
«...Ενώ είναι θέµα πολιτικής ευπρέπειας για τη σύγχρονη θεολογία να επιµένει στις
εβραϊκές ρίζες και στο αραµαϊκό περιβάλλον µέσα στο οποίο έζησε ο Ιησούς, πράγµα που
είναι προφανές-, τείνουµε συχνά να αρνούµεθα την καθαρά ελληνική διάσταση στην
επεξεργασία της µορφής του Χριστού, τη µόνη που µπορεί να εξηγήσει την παγκόσµια
ακτινοβολία του. Η θέση του Ντελόρµ είναι ότι τα θεµελιώδη κείµενα του χριστιανισµού,
δηλαδή τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων, των οποίων η επεξεργασία είναι
έργο µιας γενιάς µετά τον θάνατο του Ναζωραίου, τίποτε ή τουλάχιστον ελάχιστα
στοιχεία υιοθετούν από την εβραϊκή και αραµαϊκή παράδοση ενώ οφείλουν τα πάντα
στην ελληνική. Κατά τον συγγραφέα «κανένα ιουδαϊκό λογοτεχνικό δηµιούργηµα δεν θα
µπορούσε να χρησιµεύσει ως πηγή ή ως πρότυπο, ακόµη και αν υπάρχει ένα υπόστρωµα
αραµαϊκών προφορικών παραδόσεων, αυτό δεν θα µπορούσε να εξηγήσει την επεξεργασία
ενός τόσο πλήρους γραπτού συνόλου, τέλεια συντεταγµένου στα ελληνικά». Πέντε
ήταν τα στοιχεία του ελληνικού υπόβαθρου πάνω στα οποία στηριζόταν ολόκληρος
ο µεσογειακός κόσµος αυτήν την εποχή. Η ελληνική γλώσσα, η κοινή · το µοντέλο
του άστεως, της πόλεως, που ως πολιτική αλλά και κοινωνικοπολιτιστική οντότητα
υιοθετήθηκε από τη Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία και απέκτησε παγκόσµια διάσταση· η
Παιδεία, όχι µόνο ως εκπαίδευση αλλά και ως φιλοσοφικός στοχασµός, µε συνιστώσες
τη διδασκαλία των πυθαγορείων, των πλατωνικών και των στωικών· η ηθική, που
σφραγίζεται από τον πολυθεϊσµό και την ανεκτικότητα· και τέλος η αναζήτηση από τους
Ελληνες αυτού που θα ονοµάζαµε µετά θάνατον σωτηρία. (...) Το υπόβαθρο στο οποίο
στηρίζονται µά και χτίζονται τα Ευαγγέλια είναι η ελληνική τραγωδία, οι πλατωνικοί
διάλογοι, τα έργα του Αριστοτέλη και το ελληνιστικό µυθιστόρηµα. Αλλά σε αντίθεση µε
την κάθαρση της ελληνικής τραγωδίας τα Ευαγγέλια ολοκληρώνονται µε την Ανάσταση,
που στοιχειοθετεί οπωσδήποτε, µέσα στο πλαίσιο της αφήγησης, ένα αίσιο τέλος.
Η ιστορικότητα του προσώπου του Ιησού δεν αµφισβητείται από τον Μπρυνό Ντελόρµ
σε αυτό το βιβλίο. Ετσι κι αλλιώς αυτό το θέµα ελάχιστα απασχολεί τον συγγραφέα,
γιατί εκείνο που τον ενδιαφέρει δεν είναι τόσο η µορφή του Ιησού από τη Ναζαρέτ όσο
η µορφή του Χριστού. Αλλωστε, «σύµφωνα µε τους πλέον στοιχειώδεις κανόνες της
ελληνικής ρητορικής, το σηµαντικό στα Ευαγγέλια δεν είναι η ιστορική πραγµατικότητα
των συµβάντων και των γεγονότων αλλά η αληθοφάνειά τους και η αφήγησή τους µε
τέτοιον τρόπο που να υποβάλλει και να επιβάλλει την πίστη». Μπορεί ο Ιησούς από τη
Ναζαρέτ να ανήκει στην ιστορία αλλά η µορφή του Χριστού, κατασκευασµένη µε το
µέγιστο της αληθοφάνειας, είναι εκείνη που κινητοποιεί τον ενθουσιασµό των πιστών.
Η θεµελιώδης αλήθεια προέρχεται από τον Χριστό και όχι από τον Ιησού. Ο Ιησούς από
τη Ναζαρέτ µπορεί να είναι Ιουδαίος και πρόσωπο της ιστορίας αλλά ο Χριστός είναι
δηµιούργηµα της ελληνικής παράδοσης. Γράφει ο Μπρυνό Ντελόρµ, σχετικά: «Γιατί
αυτός δεν θα µπορούσε να αναδυθεί από το χώµα της ιουδαϊκής και της παλαιστινιακής
γης, αν δεν υπήρχε ο µεγαλειώδης µοχλός της ελληνικής ρητορικής, η οποία µε το
πνεύµα της τραγικής σκηνοθεσίας και µε τη δύναµη της πειθούς τού επέτρεψε να γίνει
παγκόσµιος και καθολικός».
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Ἀλβανονατοϊκό πλιάτσικο στὸ Κόσοβο
Στὸ Κόσοβο καὶ τὰ Μετόχια, σύµφωνα
µὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ Κτηµατολογίου
καὶ ἄλλων κρατικῶν ἐγγράφων τῆς
∆ηµοκρατίας τῆς Σερβίας καὶ τῆς
πρώην Γιουγκοσλαβίας, τὸ 58% τοῦ
ἐδάφους ἔχει καταχωρηθεῖ ὡς σερβικὴ
ἰδιοκτησία, ἀπὸ τὰ ὁποῖα 43% εἶναι
κρατική, κοινωνικὴ καὶ ἐκκλησιαστική
ἰδιοκτησία, ἐνῶ γύρω στὶς 15% ἀποτελεῖ
ἰδιωτικὴ ἰδιοκτησία. Ὅµως σχεδὸν ὅλα
τὰ δικαιώµατα πάνω στὴν περιουσία
ἔχουν ἀνασταλεῖ. Μὲ ∆ιάταγµα ἀπὸ τὸ
1999 ἡ UNMIK ἐξουσιοδοτήθηκε νὰ
διοικεῖ τὴ σερβικὴ κρατικὴ καὶ κοινωνικὴ
περιουσία καὶ µέχρι τὰ µέσα τοῦ 2008

πωλήθηκαν παράνοµα 313 σερβικὰ
ἀκίνητα, τὰ ὁποῖα ἀπέφεραν περίπου
350 ἑκατοµµύρια εὐρώ. Τὰ χρήµατα
κατέληξαν κυρίως σὲ λογαριασµοὺς στὸ
ἐξωτερικό.
Ἡ UNMIK πραγµατοποιοῦσε τὶς
παράνοµες ἰδιωτικοποιήσεις µέσῳ
τῆς Ὑπηρεσίας ∆ιαπιστεύµατος τοῦ
Κοσσυφοπεδίου (Kosovo Trust Agency)
τὴν ὁποία ἵδρυσε τὸ 2002 καὶ ἡ νοµικὴ
βάση γιὰ τὴν ἔκδοση αὐτῶν τῶν
διαταγµάτων στηριζόταν στὴν Ἀπόφαση
1244 τοῦ Συµβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ
ΟΗΕ. Ὑποτίθεται ὅτι τὰ κονδύλια ἀπὸ
τὴν πώληση θά πήγαιναν σὲ εἰδικὸ
ἀπόθεµα ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς Υ∆Κ ὥστε
νὰ χρησιµοποιηθοῦν ἀργότερα γιὰ τὴν
ἐξόφληση τῶν ὑποχρεώσεων πρὸς τοὺς
πιστωτές, ἰδιοκτῆτες καὶ ἐργαζόµενους,
ὅµως αὐτὸ δὲν συνέβη. Μετὰ τὴ µονοµερὴ
διακήρυξη ἀνεξαρτησίας οἱ θεσµοὶ
στὴν Πρίστινα σύστησαν τὴν Ὑπηρεσία
Ἰδιωτικοποίησης τοῦ Κοσσυφοπεδίου
(Privatisation Agency of Kosovo), ἡ
ὁποία ἀνέλαβε τὶς ἁρµοδιότητες τῆς
Υ∆Κ. Ἡ Ὑπηρεσία αὐτὴ συνέχισε τὴν
πώληση τῆς κοινωνικῆς καὶ κρατικῆς
περιουσίας τῆς Σερβίας, ἀδιαφορώντας
γιὰ τὴν κυριότητα. Ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο
τοῦ 2008 ἡ Ὑπηρεσία, ἡ ὁποία λειτουργεῖ
ὡς ἀνεξάρτητο σῶµα, πώλησε σὲ δυὸ
διαγωνισµοὺς ἀκόµη 18 ἑταιρεῖες γιὰ

ΒΙΚΤΟΡ ΦΡΗΝΤΜΑΝ
Τό παραπλεύρως εἰκονιζόµενο
ἄτοµο κάνει τόν καθηγητή
γλωσσολογίας στό Σικᾶγο καί
λέγεται Βίκτορ Φρήντµαν. Ναί,
Ἀµερικάνος βέρος... Πρόσφατα
ἔδωσε
µία
συνέντευξη
ξέχειλη ἀπό ἄραθα µάραθα,
ψευτοµακεδονική προπαγάνδα
καί µισελληνικά συµπλέγµατα,
ξεσηκώνοντας
θύελλα
ἀντιδράσεων ἀπό τούς Ἕλληνες
ἐντός κι ἐκτός Ἑλλάδος. Τοῦ
ὀφείλουµε λοιπόν χάρη µεγάλη
γιά τήν ἐγρήγορση στήν ὁποία
µᾶς παρακινεῖ, προκειµένου
νά
ὑπερασπίσουµε
τήν
ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας,
τήν συλλογική µας ταυτότητα
καί τά ἐθνικά µας δίκαια. Ὁ
Γιαχβέ νά τόν βλογάει...

10,5 ἑκατοµµύρια εὐρώ. Ὁ ἁρµόδιος
στὸ Ὑπουργεῖο γιὰ τὸ Κόσοβο καὶ τὰ
Μετόχια τῆς Κυβέρνησης τῆς Σερβίας
Ἴγκορ Πόποβιτς σηµειώνει ὅτι κατὰ τὶς
πωλήσεις αὐτὲς τὰ τµήµατα τῶν ἑταιρειῶν
(παραρτήµατα, ὀργανωτικὲς µονάδες
καὶ ἐγκαταστάσεις) ἀπὸ τὴν κεντρικὴ
Σερβία καὶ Βοϊβοντίνα πωλοῦνταν
ὡς χωριστὲς ἑταιρεῖες οἱ ὁποῖες δὲν
ἔχουν καθόλου ὑποχρεώσεις πρὸς τὶς
µητρικὲς ἑταιρεῖες. «Ἐπιπρόσθετα, οἱ
ἐργαζόµενοι σερβικῆς ἐθνικότητας δὲν
πληρώνονταν χρηµατικὰ ποσά, ἐνῶ
οἱ Ἀλβανοὶ καταχωροῦνταν σὲ λίστες
φορέων χρηµατικῶν δικαιωµάτων»,
λέει ὁ Πόποβιτς.
Πρόβληµα
ὑπάρχει
καὶ
µὲ τὴν ἰδιωτικὴ περιουσία
τῶν Σέρβων τοῦ Κοσόβου.
Σύµφωνα µὲ τὰ κτηµατολογικὰ
στοιχεῖα, γιὰ τὸ σύνολο
τῶν 1.299 κτηµατολογικῶν
γραφείων τοῦ Κοσόβου, σὲ
καθένα ἀπό τὰ 2.575.448
ἀγροτεµάχια καταχωρήθηκε
ἡ ἔκταση, ὁ ἰδιοκτήτης, ἤτοι
ὁ χρήστης τῆς περιουσίας. Ἡ
∆ηµοκρατία Σερβίας κατέχει
τὰ πρωτότυπα ἔγγραφα τὰ ὁποῖα κάποτε
ἡ UNMIK ζητοῦσε νὰ ἐπιστραφοῦν.
Ἀλλά, ὅπως δηλώνει στὴν «Πολίτικα»
ὁ Σλάβισα Στάνιτς, γραµµατέας τοῦ
Οἰκονοµικοῦ
Ἐπιµελητηρίου
τοῦ
Κοσόβου, ὅλα τὰ ἀντίγραφα ἔµειναν
στὶς κτηµατολογικὲς ὑπηρεσίες, ποὺ
σηµαίνει ὅτι ἡ UNMIK ἔχει τὰ ἔγγραφα
αὐτά. Τὰ πρωτότυπα κτηµατολογικὰ
στοιχεῖα πρὶν ἀπὸ τὴν ἄφιξη τῶν
διεθνῶν δυνάµεων µεταφέρθηκαν στὸ
Κρούσεβατς (κεντρικὴ Σερβία) γιὰ νὰ
διαφυλαχθοῦν οἱ ἀποδείξεις περὶ τῆς
ἰδιοκτησίας καὶ παρεµποδιστοῦν οἱ
καταχρήσεις. Ἡ πρωτότυπη τεκµηρίωση
δὲν µεταφέρθηκε µόνο ἀπὸ τὸ Ἴστοκ,
τὴν Πέκη, τὴν Κλίνα καὶ τὸ Ὀράχοβατς.
Στοὺς δήµους αὐτούς, ὅπως ἀναφέρει ὁ
Πόποβιτς, σηµειώθηκαν οἱ περισσότερες
περιπτώσεις πλαστογράφησης τῶν
πρωτότυπων στοιχείων τεκµηρίωσης
τῆς ἰδιοκτησίας. Ἡ λεγόµενη Βουλὴ
τοῦ Κοσόβου ψήφισε καὶ Νόµο περὶ
Κτηµατολογίου τὸ 2003, στὸν ὁποῖο µὲ
τὸ ἄρθρο 12 προβλέφθηκε ἡ διαγραφὴ
τῶν ζηµιωµένων καὶ κατεστραµµένων
κτιρίων καὶ διαµερισµάτων ἀπὸ τὰ
µητρῶα «αὐτεπαγγέλτως», φυσικά,
αὐτὸ σχετίζεται µὲ τὰ σερβικὰ διότι τὰ
ἀλβανικὰ µέχρι τότε εἶχαν ἐπισκευασθεῖ.
∆ιαγραφή µέ τίς νατοϊκές βόµβες,
δηλαδή, κανονικά!

4

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 16-3-2009

Ἀφρικανός Μιλόσεβιτς, ἀρσενική Ντελπόντε

Τ

ελικά ὁ παραπλεύρως εἰκονιζόµενος εἰσαγγελέας τῆς Χάγης,
Λουίς Μορένο - Ὀκάµπο, ἐξέδωσε
ἔνταλµα σύλληψης τοῦ Σουδανοῦ
προέδρου Ὀµάρ Ἀλ Μπασίρ γιά
«ἐγκλήµατα
γενοκτονίας»
στό
Νταρφούρ. Ἔτσι κατάφερε νά µπεῖ
στά διεθνῆ ΜΜΕ τό ὄνοµά του γιά
δεύτερη φορά. ἡ πρώτη ἦταν ὅταν
πρίν δυό χρόνια κατηγορήθηκε γιά
σκάνδαλο σεξουαλικῆς παρενόχλησης σέ βάρος Νοτιοαφρικανῆς δηµοσιογράφου. Ὁ ὅποιος συσχετισµός
µεταξύ τοῦ κουκουλώµατος (ἤ καί δηµιουργίας) ἐκείνης τῆς ὑπόθεσης καί
τῆς τωρινῆς του στάσης εἶναι ἄκρως συνωµοσιολογικός.
άντως, καί πρίν µποῦµε στήν οὐσία τῶν κατηγοριῶν γιά τό Νταρφούρ,
ὅπου ἡ πολιτική ὑποκίνηση ἀπό τή Δύση βγάζει µάτια, σηµειώνουµε
ἁπλῶς ὅτι γιά τόν µέν Τζώρτζ Μπούς ἔχουν καταλογογραφηθεῖ 269 (!)
ἐγκλήµατα πολέµου στό Ἰράκ (βλέπε τήν ἀποκαλυπτική δουλειά τοῦ
Ἀµερικανοῦ συγγραφέα Michael Hass), γιά τά δέ συνεταιράκια του στό
Ἰσραήλ τό πρόβληµα εἶναι ὅτι κανείς δέν προλαβαίνει νά τά καταγράφει...
σο γιά τό ζήτηµα τοῦ Νταρφούρ καθαυτό, ἄς σηµειώσουµε τό ...ἐντελῶς ἄσχετο γεγονός ὅτι διαθέτει τά τρίτα µεγαλύτερα ἀποθέµατα
χαλκοῦ καί τά τέταρτα τοῦ οὐρανίου στή γῆ καί πολύ πετρέλαιο πού ἐξάγεται
στήν Κίνα. Οἱ πόλεµοι καί τά ἀντάρτικα στήν περιοχή κρατᾶνε πολλά
χρόνια, ἐµπλέκοντας τό Τσάντ (κυρίως), τήν Οὐγκάντα, τήν Αἰθιοπία, τό
Κονγκό, τή Λιβύη, τήν Ἐρυθραία καί τήν Κεντροαφρικανική Δηµοκρατία.
Ἀµερικανοί καί Ἰσραηλινοί ἐνισχύουν ποικιλοτρόπως συγκεκριµένες
ἀντάρτικες ὁµάδες (σάν τόν «Λαϊκό Ἀπελευθερωτικό Στρατό τοῦ Σουδάν»),
τῶν ὁποίων ἡ συµπεριφορά εἶναι συχνά προκλητική. Μῖσος ἐµπνέουν καί
τά στρατεύµατα τῆς Ἀφρικανικῆς Ἕνωσης στή χώρα, τά ὁποῖα ἄλλωστε
ἔχουν στό παρελθόν ἐµπλακεῖ σέ σφαγές ὁµοεθνῶν τους (στή Ρουάντα,
στήν Οὐγκάντα κτλ). Τά σκῆπτρα τῆς ὑποκρισίας κατέχει τό καθεστωτικό
κίνηµα «Σῶστε τό Νταρφούρ», πού σπρώχνει σέ ΗΠΑ, Καναδά, ΕΕ καί
Ἰσραήλ γιά µιά «ἀνθρωπιστική» ἐπέµβαση τύπου Γιουγκοσλαβίας. Ἕνα
κίνηµα πού καλεῖται νά λογοδοτήσει καί τό ποῦ πηγαίνουν τά δεκάδες
ἑκατοµµύρια δολάριά του: Σέ ἐµπόρους ὅπλων; Σέ δωροδοκίες; Σέ γοῦστα
τῶν πολέµαρχων;
, µέσα σ’ αὐτόν τόν κυκεώνα συµφερόντων, ὁ κυρ-Λουίς τόν βρῆκε τόν
ἔνοχο, εἶναι ὁ Σουδανός πρόεδρος. Ἀµφιβάλλει κανείς;

Π

Ὅ

Ἔ

Προκόψαµε ἐµεῖς,
οἱ µετανάστες τώρα
Πρό ἡµερῶν διεξήχθη στην Ἀθήνα τό
5ο Διεθνές Συνέδριο τοῦ Ἰνστιτούτου
Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς καί
τοῦ ...ἀµερικανικοῦ του ἀντίστοιχου
(Μigration Policy Institute), µέ θέµα
«Μεταναστευτικές συνεργασίες καί
διαδικασίες - Βελτιώνοντας τά ἀναπτυξιακά ἀποτελέσµατα τῆς µετανάστευσης». Πέρα ἀπό τό περίεργον
τῆς ...συνδιοργάνωσης, σταθήκαµε
στόν λόγο πού ἐκφώνησε ἐκεῖ ὁ
ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Προκόπης
Παυλόπουλος. Ἦταν πραγµατικά
ἐξαιρετικός, µόνο πού δέν καταλάβαµε σέ ποιάν χώρα κι ἐµπειρία
ἀναφερόταν - γιατί ὅλα ὅσα εἶπε
δέν εἶχαν τήν παραµικρή σχέση µέ
τά ἐν Ἑλλάδι τεκταινόµενα.
Προσέξτε φράσεις: - «...Η εφαρµογή
σύγχρονων πολιτικών που θα επιτρέψουν την, κατά το δυνατόν, επωφελή
και συντονισµένη διαχείρισή του
φαινοµένου, πάντοτε µε σεβασµό προς
την αξία του ανθρώπου και, ειδικότερα,
προς την ισοτίµως ελεύθερη ανάπτυξη
της προσωπικότητάς του».
Καταλάβατε τώρα τί ἐννοῶ, ἔτσι; Τί
εἰκόνα ἔχετε γιά τήν κατάσταση τῶν
µεταναστῶν στήν Ἑλλάδα; Ἐλεύθερη
ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας στά
φανάρια καί στά χωράφια!
- «Αλλά και σε ό,τι αφορά τις
χώρες υποδοχής οι µετανάστες (...)
προάγουν την επιχειρηµατικότητα,
αναλαµβάνοντας την προώθηση όλων
των τοµέων της οικονοµίας, προωθούν
την καινοτοµία και συµβάλλουν στην
κινητικότητα και τη µετάγγιση νέων

ιδεών, λειτουργώντας ως παράγοντας
εξέλιξης, έµπνευσης και ανανέωσης.
Η κοινωνία και η οικονοµία, γενικότερα, εµπλουτίζονται µέσα από την
κινητικότητα, η οποία δηµιουργείται,
γεγονός που επιτρέπει, ακριβώς, την
πρόοδο, µέσα από την προσφορά των
ανθρώπων, ανάλογα µε τις δυνατότητές τους».
Εἶναι πιά προφανές ὅτι ὁ Π.Π. µιλάει
γιά χῶρες µέ νόµιµη µετανάστευση
ὅπου ἀκολουθοῦνται διαδικασίες,
γίνεται ἔλεγχος, ὑπάρχουν κρατικές
ὑποδοµές, ὅπου ἔχει κι ἕνα θετικό
νόηµα ἡ µετανάστευση.
- «Άλλωστε, η αξιοποίηση του
ανθρώπου και της προσωπικότητάς
του δεν πρέπει να βρίσκει καµµία
διάκριση
και
κανένα
εµπόδιο.
Μπροστά στις ανάγκες που έχει ο
κόσµος µας, για να µπορέσουµε να
αξιοποιήσουµε ισοτίµως όλους τους

ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
Ὁ ἐκδηµοκρατισµός πού ξεκίνησε µέ τόν
Ἐρντογάν στήν Τουρκία ἔβγαλε στή φόρα
τό τεράστιο σκάνδαλο «Ἐργενέκον», πού
εἶναι στήν πραγµατικότητα τό σκάνδαλο τῆς κρυµµένης φύσης τοῦ τουρκικοῦ κράτους. Τό συγκεκριµένο ὄνοµα
τό πῆρε τό 2001 ἀλλά ὁ ρόλος ἦταν ἀπό
δεκαετίες ἀπαράλλαχτος.
Παρά τίς ἀποκαλύψεις, ὅµως, γιά τόν
ρόλο τῆς δολοφονικῆς ὀργάνωσης
στό ἐσωτερικό τῆς Τουρκίας, καµµία
ἀποκάλυψη δέν ἐµφανίστηκε ἀναφορικά
µέ τή δράση της στήν Κύπρο ἤ στή Θράκη.
Κι αὐτό τή στιγµή πού ὁ ἀπόστρατος τῆς
JΙΤΕΜ, Βελή Κιουτσούκ (φωτογραφία
ἐξωφύλλου), ἐκ τῶν ἐγκεφάλων τοῦ
κυκλώµατος, χρηµάτισε διευθυντής τοῦ
ἀνοιχτά φασιστικοῦ καί ἀλυτρωτικοῦ
περιοδικοῦ Yeni Bati Trakiya! Τό
γράψαµε κι ἐµεῖς πέρυσι, τό γράφει
ὅµως κι ὁ Ἰµπράµ Ὀνσούνογλου στό
περιοδικό «Azinlikca» (τ. 44, Φεβρ. 09)
τῆς Κοµοτηνῆς, µαζί µέ πλῆθος στοιχείων
πού συνδέουν τό τουρκικό παρακράτος
µέ τόν θανόντα βουλευτή Ἀχµέτ Σαδίκ,
τόν «ἥρωα» τῆς µειονότητας!
∆ιαβάζουµε λοιπόν στό ἄρθρο τοῦ Ι.Ο.
ὅτι στά χρόνια 1986-96 τήν µειονότητα
«τήν καθοδήγησαν πρός τό (τουρκικό)
παρακράτος», ὅτι «ὁ Σαδίκ εἶναι ἐκεῖνος
πού µέ τό ζόρι ἔστησε τό παρακράτος
- Ἐργκενέκον», ὅτι «εἶναι γνωστές οἱ
συχνές συναντήσεις τοῦ Σαδίκ Ἀχµέτ
µέ τόν Ἀµπντουλλάχ Τσατλί* στή
Γερµανία (...) ἡ βοήθεια πού ζήτησε
ὁ Σαδίκ ἀπό τή συµµορία τοῦ Τσατλί
γιά νά κάνει κάποια δουλειά του στή
Σµύρνη, ὅτι ἔκανε τή δουλειά του µέ

τίς ἀπειλές τῆς συµµορίας καί ὅτι ὁ
Τσατλί ρίσκαρε νά ἔρθει στήν Κοµοτηνή
στήν κηδεία τοῦ Σαδίκ». Ταυτόχρονα
ὁ Ὀνσούνογλου γράφει ὅτι µόλις
ξέσπασε τό σκάνδαλο «Ἐργκενέκον»,
ἔσπευσε ὁ γ.γ. τοῦ Ἐθνικοῦ Συµβουλίου
Ἀσφαλείας (καί πρώην πρεσβευτής στήν
Ἀθήνα, εἶχε ἐπισκεφθεῖ καί τή Θράκη)
Μπουρτζούογλου νά βραβεύσει τόν
ἐκδότη τοῦ φασιστοπεριοδικοῦ Yeni
Bati Trakiya, θέτοντας τό ὅριο τῶν
ἐρευνῶν µακράν τοῦ δυτικοθρακιώτικου
λόµπυ. Στό ἴδιο κύκλωµα ἐντάσσει καί
τόν πρ. ψευτοµουφτή Ξάνθης, Μεχµέτ
Ἐµίν Ἀγκά, πού εἶχε πάει στήν Κύπρο
γιά νά στηρίξει τόν Ντενκτάς καί εἶχε
βραβεύσει τόν ...Ντογού Περιντσέκ
(κορυφαῖο στέλεχος τῆς «Ἐργκενέκον»).
Θυµίζει τή σύγκρουση τοῦ Σαδίκ µέ τόν
τότε Πρόξενο Χακάν Ὀκτσάλ (ὅταν
ἀπειλοῦσε τόν τελευταῖο δηµοσίως) καί
τήν ὅλη πολιτεία τοῦ «ἀνεξάρτητου»
βουλευτῆ Ροδόπης πού ἀπειλοῦσε µέ
αὔξηση τῆς µαύρης λίστας** ἀπό 200 σέ
2.000 ἄτοµα καί δήλωνε ὅτι «ἡ µειονότητα
χρειάζεται ἀπατεῶνες»!
∆ύσκολο τό θέµα πού ἔπιασε (πρός τιµήν
του) ὁ Ὀνσούνογλου ἀλλά θά τό παλαίψουµε καί σέ ἑπόµενο φῦλλο µας µέ
περισσότερα στοιχεῖα.
Μ.Κ.

ανθρώπους δεν πρέπει να υπάρχουν
σύνορα. Ο νόµος της προσφοράς
και της ζήτησης είναι, βέβαια, µία
πραγµατικότητα, την οποία δεν
µπορούµε να παραγνωρίσουµε».
Ὤπα, τά ‘δωσε ὅλα ὁ µεγάλος! Ἀν
εἶναι νά «ἀξιοποιήσουµε» ὅλους
τούς ἀνθρώπους (ἀφοῦ ἤδη ἔχουµε
ἀξιοποιήσει τούς δικούς µας ἰθαγενεῖς, τώρα µένουν οἱ Ἀφγανοί, οἱ
Ρουµάνοι καί ἄλλοι ...ἀναξιοποίητοι)
τί δουλειά ἔχουν τά σύνορα; Ἀλλά,
οὔπς, σόρρυ! Ὑπάρχει ἕνα πρόβληµα.
Ὄχι βεβαίως κανένα κόλληµα µέ
προγόνους, πάτρια χώµατα, ἐθνικό
χαρακτήρα τοῦ κράτους καί τέτοια
κοµπλεξικά, ἀλλά µέ τόν ὑπέρτατο
νόµο*, αὐτόν τῆς ἀγορᾶς: Προσφορά
- Ζήτηση. Ναί, αὐτό δέν µποροῦµε νά
τό παραγνωρίσουµε, ὅπως τά ἄλλα
πού προανέφερα ἀλλά κάτι θά γίνει.
- «Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει την κα-

ταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης και τη διασφάλιση στον
µετανάστη συνθηκών διαβίωσης, που
διέπονται από σεβασµό...».
Νάτος βρέ πού τό θυµήθηκε, θυµήθηκε σέ ποιάν χώρα ζεῖ! Ἄ, τώρα θά
τά διασφαλίσει ὅλα τά δικαιώµατα
τῶν µεταναστῶν, µήν ἀνησυχεῖτε...
- «Η µετανάστευση αποτελεί ουσιώδη
παράγοντα ενίσχυσης της ανάπτυξης,
της οικονοµίας και του πολιτισµού,
τόσο των χωρών αποστολής όσο και
των χωρών υποδοχής των µεταναστών. Πρόκειται για σηµαντικό πλεονέκτηµα και παράγοντα ανανέωσης
των κοινωνιών και όχι για πρόβληµα.
Γιατί επιτρέπει, ιδίως στα κράτη υποδοχής, ν’ αναδεικνύουν το ανθρώπινο
δυναµικό που ζει και παράγει στα
σύνορά τους, χωρίς καµµία διάκριση.
Άλλωστε, η διαφορετικότητα, όταν
υπάρχει και αναπτύσσεται χωρίς
εµπόδια και προκαταλήψεις συνιστά
πηγή προόδου και δίνει ώθηση για νέα,
δηµιουργικά, ξεκινήµατα σε όλους
τους τοµείς, αναβαθµίζοντας παράλληλα την ποιότητα της Δηµοκρατίας
µας».
Μάλιστα. Κι ἔζησαν αὐτοί καλά κι
ἐµεῖς καλύτερα. Καί νά δεῖτε πόσο
καλύτερα θά ζήσουµε στό µέλλον,
µόλις ἀρθοῦν οἱ προκαταλήψεις καί
ὁλοκληρωθεῖ ἡ «ἀξιοποίηση»...
Πάντως τό ἀνθολόγιο αὐτό τῶν
λεχθέντων ὑπό τοῦ ΥΠΕΣ δέν
ἔχει στόχο µόνο στήν ἀνάδειξη
τῆς ἀπόστασης πολιτικοῦ λόγου
καί πραγµατικότητας. Θέλει νά
δείξει καί τήν πλήρη ἀδιαφορία τοῦ
κράτους καί τῶν λειτουργῶν του γιά
τήν ἑλληνικότητα. Βλέπετε πουθενά
καµµία ἔγνοια γιά τό ἐθνικό χρῶµα
τῆς κοινωνίας µας;

Το Βουλγάρικο Πρόβληµα
Βάσει των κοινοτικών κανονισµών, οι Ευρωπαίοι εργαζόµενοι αν έχουν
ασφαλιστεί έναν χρόνο στη χώρα υποδοχής τους, έχουν συγκεντρώσει το
σύνολο των απαιτούµενων ενσήµων και συµπλήρωσαν το όριο ηλικίας,
ενώ αποδεδειγµένα είναι µόνιµοι κάτοικοι σε αυτή τη χώρα, δικαιούνται
σύνταξη. Το σκεπτικό της κοινοτικής νοµοθεσίας είναι ότι κάθε κράτοςµέλος υποχρεούται να προσφέρει το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα και
την ανάλογη περίθαλψη στους Ευρωπαίους πολίτες που διαµένουν και
εργάζονται σε αυτό. Έτσι, Βούλγαροι και Ρουµάνοι, µε δικαίωµα ελεύθερης
έλευσης στη χώρα µας από 1-1-09, απολαµβάνουν τα ίδια εργασιακά και
συνταξιοδοτικά προνόµια µε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους: Με λίγους µήνες
ασφάλισης στην Ελλάδα ένας Βούλγαρος που έχει δουλέψει 14-15 χρόνια
στην πατρίδα του, µπορεί (στα 65 ο άντρας, στα 60 η γυναίκα) να πάρει
την κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ, ύψους 486 ευρώ, όπως επίσης να κάνει και
αίτηση για χορήγηση του ΕΚΑΣ, ύψους 230 ευρώ! Ποσό αστρονοµικό για τη
Βουλγαρία, η οποία καταβάλλει συντάξεις - ψίχουλα, της τάξεως των 40 έως
130 ευρώ. Αυτοί οι αλλοδαποί όµως ζουν στην Ελλάδα ή απλώς εισπράττουν
τη σύνταξη από το ΙΚΑ και συνεχίζουν να διαµένουν στην φθηνή χώρα τους;
Τα κυκλώµατα πέριξ της Οµόνοιας έχουν έτοιµη την τεχνογνωσία...

* Πρόκειται γιά τόν πιό διάσηµο φονιά τοῦ
παρακράτους καί τοῦ ὑποκόσµου στήν
Τουρκία
** Ἡ περίφηµη λίστα τῶν ἀνεπιθύµητων
µειονοτικῶν µέ τήν ὁποία κάποτε ἡ
Τουρκία ἀπαγόρευε τήν εἴσοδό τους στήν
ἐπικράτειά της
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Συνεχίζουν απτόητοι!

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
Θα θυμούνται οι τακτικοί αναγνώστες,
ιδίως όσοι ενδιαφέρονται για τα θέματα
του ΔΠΘ, τη σειρά δημοσιευμάτων που
κάναμε πριν από ενάμιση χρόνο, με
αφορμή την αποκάλυψη πλαστής εργασίας
που είχε καταθέσει ο αναπληρωτής
καθηγητής Ιατρικής κ. Ν.Π. προκειμένου
να εξελιχθεί στον βαθμό του τακτικού.
Το πολύ πιο ενδιαφέρον στοιχείο στην
υπόθεση αυτή όμως, ήταν η συμμετοχή
και του κ. Πρύτανη στην εκπόνηση της
πλαστής εργασίας (τελευταίο όνομα στη
λίστα των συγγραφέων). Ακολούθησαν
και άλλες αποκαλύψεις με καταγγελίες
για πλαστές διατριβές καθηγητών και γιών
καθηγητών, για επιστημονικές εργασίες
(σε κάποιες από τις οποίες συμμετείχε
επίσης ο κ. Πρύτανης) που αποσύρθηκαν
από διάφορα βιογραφικά μελών ΔΕΠ της
Ιατρικής, χωρίς μία λογικοφανή έστω
εξήγηση (τόσος επιστημονικός κόπος
χαμένος!), για εξαναγκασμό σε παραίτηση
(λόγω
επίσης
πλαστής
εργασίας)
επίκουρης καθηγήτριας υποψήφιας για
αναπληρώτρια η οποία θα ανελάμβανε
και τη διεύθυνση Κλινικής αιχμής του
νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και άλλα

ων ουκ έστι αριθμός. Αποτέλεσμα; Μια
ΕΔΕ, το πόρισμα της οποίας ουδέποτε
κοινοποιήθηκε, μια εν εξελίξει δικαστική
έρευνα με τους ...γνωστούς ρυθμούς, επί
της ουσίας δεν άλλαξε τίποτε.
Η πρόσκληση του Προέδρου της Ιατρικής
Σχολής του ΔΠΘ για συνέχιση της
εκλογικής διαδικασίας του κ. Ν.Π. στις
24 Μαρτίου 2009, ύστερα από το υπ.
αριθ. Α 1447/ 15-10-2008 έγγραφο της
Πρυτανείας, επικαιροποιεί από μόνη της
το ζήτημα, οδηγώντας μας σε νέες σκέψεις
και ερωτηματικά:
Α. Ως γνωστόν, εκκρεμεί η δικαστική
διερεύνηση της διαπίστωσης του Εκλεκτορικού Σώματος του Ιατρικού Τμήματος κατά τις εκλογικές διαδικασίες του κ. Ν.Π.
- της αντιγραφής (κλοπή πνευματικής
ιδιοκτησίας) συγκεκριμένης εργασίας,
στην οποία συμμετείχε και ο Πρύτανης
του ΔΠΘ κ. Κ. Σιμόπουλος.
Β. Ως γνωστόν, σε καμμία διάταξη του Ν.
1268/82 όπως ισχύει και μετά την τροποποίησή του, δεν υφίσταται δυνατότητα
διακοπής της εκλογικής διαδικασίας
ύστερα από παραίτηση της υποψηφιότητας
από τον κρινόμενο κατά την εξέλιξή της

Πανεπιστηµιακοί καί µελέτες
Γράφαµε στό προηγούµενο φῦλλο µας γιά καταπάτηση τοῦ νόµου περί
ἀσυµβίβαστου ἀπό τόν ἀντιπρύτανη κ. Καραµπίνη. Κανείς δέν ἐξέφρασε
τήν παραµικρή ἀντίδραση, οὔτε διάψευση, οὔτε ἐνδιαφέρον. Μένει κανείς
ἄφωνος ἀπό τήν εὐαισθησία τῶν ἁρµοδίων! Θυµίζουµε ὅτι τό ἀσυµβίβαστο
συνεπάγεται τήν ΑΥΤΟ∆ΙΚΑΙΗ παραποµπή µέσῳ τοῦ Πρύτανη ἤ τοῦ
ὑπουργοῦ Παιδείας στό Πειθαρχικό Συµβούλιο καί ἐπισύρει τήν ποινή τῆς
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ. Ἡ ἀπόφαση ἀπό τό Πειθαρχικό λαµβάνεται ἐντός
6 µηνῶν ἀπό τήν παραποµπή. Ἄρα τώρα περιµένουµε τήν παραποµπή
ὰπό τόν ...Πρύτανη ἤ τό ΥΠΕΠΘ;;;!!! Πάντως λάβαµε µία ἐπιστολή
συνδροµητοῦ µας, πού µεταξύ ἄλλων γράφει τά κάτωθι ἐνδιαφέροντα:
∆ιάβασα στό φῦλλο 266 γιά τό θέµα τοῦ καθ. Καραµπίνη καί τή µελέτη.
(...) Ὁ νόµος πού διέπει τίς ἀναθέσεις µελετῶν ∆ηµοσίου εἶναι ὁ 3316/2005
καί οἱ συνοδευτικές του ἀποφάσεις καί ἐγκύκλιοι. Ἕνας µελετητής πρέπει
νά κατέχει τό λεγόµενο πτυχίο µελετητῆ (ἐκδίδεται ἀπό τό ΥΠΕΧΩ∆Ε) γιά
νά συµµετέχει σέ διαγωνισµούς πρός ἀνάθεση µελέτης τοῦ ∆ηµοσίου. Μέ
τόν παλαιότερο νόµο ἀπαγορεύονταν σαφῶς ἡ συµµετοχή τῶν καθηγητῶν,
ὅµως µέ τόν καινούργιο ὑπάρχουν κάποια παραθυράκια. Ὁ κ. Καραµπίνης,
σύµφωνα µέ τά ἀρχεῖα τῆς ∆/νσης ∆15/ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε (www.ypexmele.gr), εἶναι κάτοχος πτυχίων 8Γ καί 13Α, µέ ἀριθµό µητρώου 5309. Ἄρα
δικαιοῦται - ἄν δέν ἔχει ἄλλο κώλυµα, ὅπως αὐτό πού µνηµονεύετε - νά
συµµετέχει σέ διαγωνισµό. Γιά τόν συγκεκριµένο διαγωνισµό, µοιάζει σά νά
ἔχει γίνει µέ τό ἄρθρο 12, ἄν δέν κάνω λάθος, γιά κατεπείγουσες περιπτώσεις
(πχ πυρκαγιές). Μέ τό ἄρθρο αὐτό γίνεται ἀπευθείας πρόσκληση ἀπό τήν
ἀναθέτουσα ἀρχή σέ τρεῖς µελετητές καί καλοῦνται νά δώσουν προσφορά.
Ἡ ἐπίκληση τοῦ κατεπείγοντος ἔχει πολύ συγκεκριµένες ἀπαιτήσεις καί
περνᾶ ἀπό κάποιο συµβούλιο, πιθανῶς τῆς Περιφέρειας γιά νά ἐγκριθεῖ.
Νὰ σᾶς ἐνηµερώσω ὅτι οἱ µελετοῦλες τῶν καθηγητῶν, ἀποτελοῦν µία
ἀπὸ τὶς µεγαλύτερες µάστιγες τοῦ ἀνταγωνισµοῦ στὸ χῶρο τῶν µελετῶν
δηµοσίων ἔργων. Ἂν ψάξετε, θὰ βρίσκετε πανελληνίως κάθε µέρα δεκάδες
νέες περιπτώσεις σὰν κι αὐτὴ ποὺ ἀποκαλύψατε. Ὁ ἀνταγωνισµὸς εἶναι
ἀπολύτως ἀθέµιτος, ἀφοῦ χρησιµοποιοῦν κατὰ κανόνα ἐξοπλισµὸ τῶν
πανεπιστηµίων καὶ φοιτητὲς γιὰ τὴν ἐκπόνηση. Ἔχει τύχει νὰ δῶ ἀρκετὲς
τέτοιες µελέτες. Τὸ ἐπίπεδό τους εἶναι τραγικὰ χαµηλό, καὶ τοὺς ἐξευτελίζει,
ὄχι γιατί δὲν ξέρουν τὴν ἐπιστήµη, ἀλλὰ γιατί οἱ µελέτες τεχνικῶν ἔργων ἔχουν
πολλὰ περισσότερα «ταπεινά» θέµατα πέραν τῆς ἐπιστήµης (διαδικασίες
δηµοπράτησης, τεχνικὲς προδιαγραφές, συµβατικὰ τεύχη καὶ πολλὰ ἄλλα).
Οἱ καθηγητὲς ∆ΕΝ ἔχουν καµµία µελετητικὴ ἐµπειρία καὶ γι’ αὐτὸ δὲν
µποροῦν νὰ κάνουν καλὲς µελέτες. ∆ιευκρινίζω ὅτι ὁ ρόλος τῶν καθηγητῶν
εἶναι πολὺ σηµαντικός. Πχ, σὲ µεγάλα τεχνικὰ ἔργα τὰ πανεπιστήµια
καλοῦνται συχνὰ νὰ βοηθήσουν στὴν ἐπίλυση πολὺ δύσκολων τεχνικῶν
προβληµάτων µὲ πειραµατικὰ ὁµοιώµατα ἢ ἄλλη ἔρευνα, ἐργασία ποὺ δὲν
µπορεῖ νὰ κάνει ὁ ἰδιωτικὸς τοµέας στὴν Ἑλλάδα. Μὲ τὸ νὰ ἀσχολοῦνται
ὅµως µὲ εὐτελεῖς καὶ ἁπλὲς µελέτες, καὶ ἀνεξάρτητα τοῦ τί τοὺς ἐπιτρέπει
ὁ νόµος, ἀµαυρώνουν τὸ λειτούργηµα τοῦ Καθηγητῆ, ἀσχηµονοῦν ἐνάντια
στοὺς ἴδιους τοὺς ἀποφοίτους τους ποὺ ἐπέλεξαν νὰ µποῦν στὸ στίβο τῆς
ἐπιχειρηµατικότητας ὑπὸ δυσµενέστατες συνθῆκες, ἐνῶ χρησιµοποιοῦν
παράνοµα ἐξοπλισµὸ ποὺ δὲν τοὺς ἀνήκει. ∆υστυχῶς παρὰ τὶς προσπάθειες
ἀπὸ φορεῖς τῶν ἰδιωτῶν µελετητῶν νὰ σταµατήσει αὐτὴ ἡ «παράγκα», δὲν
ἔχει γίνει τίποτα. Συγχαρητήρια ποὺ τὸ ἐντοπίσατε καὶ τὸ δηµοσιοποιεῖτε,
πιστεύω ὅτι τὸ θέµα εἶναι πολὺ σηµαντικό.

και μάλιστα μετά την τοποθέτηση των
εκλεκτόρων και ανάκλησης στη συνέχεια
της παραίτησης του, για συνέχιση των
διαδικασιών – και τούτο για ευνόητους
λόγους. Αν μάλιστα ληφθεί υπόψιν το
γε-γονός ότι, η διακοπή των διαδικασιών
έγινε από τον υποψήφιο μετά τη
διαπίστωση του Εκλεκτορικού Σώματος
της αντιγραφής και δημοσίευσης της
επίμαχης εργασίας αβίαστα και χωρίς
την προτροπή οιουδήποτε μέλους της
Γενικής Συνέλευσης, όπως προκύπτει
από τα πρακτικά της εκλογής. Ή μήπως η
παραίτησή του ήταν αποτέλεσμα κάποιας
μυστικής διαβούλευσης και με ποιον;
Γ. Η εσπευσμένη εντολή του κ. Πρύτανη για
διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης
για την επίμαχη εργασία, στην οποία
συμμετείχε και ο ίδιος, παρά το γεγονός
ότι την επιστημονική ευθύνη υποτίθεται
ότι είχε ο κ. Ν.Π., όπως προκύπτει από τις
μαρτυρικές καταθέσεις και τα πρακτικά
της εκλογής, και η πρόσκληση ύστερα από
έγγραφο της Πρυτανείας, για συνέχιση των
διαδικασιών, μήπως αποτελεί προσπάθεια
του Τμήματος να προκαταλάβει την
απόφαση του Δικαστηρίου; Είναι γνωστή,
και αποτελεί προσφιλή τακτική του
Πρύτανη του ΔΠΘ, η διενέργεια ΕΔΕ παρά
το γεγονός ότι άτομα που στο παρελθόν
εθίγησαν από αντίστοιχες ΕΔΕ προσέφυγαν
στο Συμβούλιο της Επικρατείας και
δικαιώθηκαν, με καταλογισμό μάλιστα
των ευθυνών στον Πρύτανη.
- Ενημερώθηκε ο Πρόεδρος του Ιατρικού
Τμήματος ο οποίος υπέγραψε την
πρόσκληση, ότι σε περίπτωση διαπίστωσης
παράβασης καθήκοντος από την ενέργειά
του αυτή, φέρει ακέραια την ευθύνη,
λαμβανομένου υπόψιν του γεγονότος ότι
η απόφαση της Πρυτανείας έχει καθαρά
γνωμοδοτικό χαρακτήρα και όχι χαρακτήρα
τελεσίδικης απόφασης;

- Γιατί ο Πρόεδρος του Ιατρικού Τμήματος μετά την παραλαβή του υπ. αριθ.
1447 εγγράφου της Πρυτανείας δεν έθεσε
το θέμα στην Γενική Συνέλευση και στο
Εκλεκτορικό Σώμα που αποτελούν τα
καθ’ ύλην αρμόδια όργανα προκειμένου
να ερωτηθούν αυτά, εάν συμφωνούν
για την επανάληψη των διαδικασιών
και ανέλαβε ο ίδιος την ευθύνη,
αποστέλλοντας πρόσκληση για συνέχιση
των διαδικασιών;
- Μήπως το ΔΠΘ ανακάλυψε κάποια νέα
μέθοδο, ώστε όταν δεν εξασφαλίζεται η
απαιτούμενη πλειοψηφία για την εξυπηρέτηση της βούλησης του κ. Πρύτανη,
για το εκλογικό αποτέλεσμα, να μεταθέτει
την εκλογική διαδικασία σε άλλο χρόνο
και αφού μεθοδευτεί το αποτέλεσμα
της ψηφοφορίας να επανέρχεται με
συνέχιση των διαδικασιών; Επηρεάζοντας
μάλιστα την κρίση των εκλεκτόρων δια
των αποφάσεων της νομικής επιτροπής
πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών,
αφού η νόμιμη οδός της επιστροφής
και επανάληψης των διαδικασιών μετά
την ολοκλήρωση τους, δια του νομικού
ελέγχου, επισύρει την ανάληψη της
νομικής ευθύνης από τον Πρύτανη, ενώ
στην προκειμένη περίπτωση η νομική
ευθύνη βαρύνει τον Πρόεδρο;
- Γιατί η ίδια τακτική δεν εφαρμόστηκε
και σε άλλους υποψήφιους με ανάλογη
διακοπή της διαδικασίας όπως λχ στον
αναπληρωτή καθηγητή κ. Ι.Μ. Δύο μέτρα
και δύο σταθμά; Μήπως επειδή στις άλλες
περιπτώσεις δεν υπήρχε εμπλοκή του κ.
Πρύτανη και κατά συνέπεια του ήταν
αδιάφορο;
- Μήπως πρέπει πριν την εκ νέου παρέμβαση του Εισαγγελέα να παρέμβει
επιτέλους το Υπουργείο Παιδείας για έλεγχο των διαδικασιών που ακολουθούνται
στο ΔΠΘ;

Τέστ ἑλλαδοµάθειας

Ἕνα νέο τριµηνιαῖο περιοδικό γιά τήν
Οἰκολογία εἶναι γεγονός πραγµατικό, ἀφοῦ
διευθύνεται ἀπό τόν φίλο Γιάννη Σχίζα.
∆ηλώνει ἐξ ἀρχῆς τίς φιλοδοξίες του νά
ἀποτελέσει βῆµα τῆς ὅλης οἰκολογίας καί
σηµεῖο συνάντησης µέ ρεύµατα κοινωνικοῦ
καί πολιτικοῦ στοχασµοῦ, νά ἀναδείξει τήν
θετικότητα καί τήν δηµιουργικότητα ἔναντι
τῆς ἰδιοτέλειας καί τοῦ παραγοντισµοῦ πού
ἐκφράζουν κάποιοι οἰκολογοῦντες ὑπηρέτες
τῆς Νέας Τάξης Πραγµάτων (γνωστοί ἀπό
τόν ρόλο τους εἴτε στό Σχέδιο Ἀνάν εἴτε
στό µακεδονικό ἰδεολόγηµα). Ἄρθρα γιά
τήν «ἰδιωτική» Τέχνη, γιά τήν κρίση τοῦ
καπιταλισµοῦ, γιά τή σχέση τῆς οἰκολογίας
µέ τόν χριστιανισµό, γιά τόν ἐφιάλτη τοῦ
µετανθρώπου, γιά τό λευκό τῶν Κυκλάδων,
γιά τόν Κοέν Μπεντίτ, κτλ. Στούς συνεργάτες
τοῦ 1ου τεύχους Γ.Καραµπελιάς, Μ.Βιδάλης,
Π.Κοροβέσης, ∆.Κούνδουρος κ.ἄ.

Ἡ Χριστίνα Δαρβίρη ποὺ διδάσκει στὸ
ΤΕΙ Ἀθηνῶν (Τµῆµα Ἐπισκεπτῶν Ὑγείας)
ζήτησε ἀπὸ τοὺς σπουδαστὲς νὰ τῆς
παρουσιάσουν κάποιες ἐργασίες ὅπως:
«Βρεῖτε αἰωνόβιους συµπολίτες µας καὶ
πάρτε τοὺς συνέντευξη γιὰ τὸν τρόπο
ζωῆς» ἢ «Βρεῖτε παχύσαρκους παπάδες
καὶ µέσω συνέντευξης παρουσιάστε τὶς
διατροφικές τους συνήθειες καὶ τὸν τρόπο
ζωῆς. Ἐναλλακτικὰ µπορεῖτε νὰ βρεῖτε καὶ
νὰ πάρετε συνέντευξη ἀπὸ gay παπάδες»!
Ὁ Δηµήτρης Χριστόπουλος ποὺ διδάσκει στὸ Πάντειο Πανεπιστήµιο (Τµῆµα
Πολιτικῆς Ἐπιστήµης καὶ Ἱστορίας)
ζήτησε πρὸ µηνὸς ἀπὸ τοὺς φοιτητές
του νὰ ἀναπτύξουν τὴ θέση τους γιὰ
τὴν ὑπεράσπιση ἢ ὄχι ἑνὸς καλλιτέχνη
ποὺ ζωγράφισε τὸν Ἰησοῦ σὲ στιγµὴ
σεξουαλικῆς συνεύρεσης καὶ ἡδονῆς µὲ
λαϊκὴ τραγουδίστρια, ντυµένη καλόγρια.
Σὲ ἄλλο θέµα ἀνέφερε ἕνα βιβλίο ποὺ
«παρουσιάζει τὸν Χριστὸ νὰ κάνει χρήση
ναρκωτικῶν οὐσιῶν».
Ὁ Κωνσταντῖνος Τσιτσελίκης ποὺ
διδάσκει ἀνθρώπινα δικαιώµατα στό
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ζήτησε ἀπό
τούς φοιτητές του νά γράψουν γιά τήν
ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης ἑνός συγγραφέα
πού περιγράφει ἐρωτικές περιπτύξεις
τοῦ Μωάµεθ µέ ὀρθόδοξους ραββίνους,
ντυµένους νοσοκόµες, πού συναντᾶ στή
διάρκεια τῶν κατακτήσεών του.
Ρωτᾶµε: Ποιό ἀπό τά τρία ἀνωτέρω
συµβάντα εἶναι τό ψευδές; Ὁ εὑρών
κερδίζει εἰσιτήριο (χωρίς ἐπιστροφή) γιά
τόν Νότιο Πόλο, γιά τήν ἑποµένη τῶν
ἐρχόµενων βουλευτικῶν ἐκλογῶν...
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Φωνάζει ὁ κλέφτης!
Τά πρόσφατα δηµοσιεύµατα στόν
ἔντυπο καί στόν ἠλεκτρονικό Τῦπο
γύρω ἀπό τήν Δηµοτική Ἐπιχείρηση
Ὕδρευσης
καί
Ἀποχέτευσης
Κοµοτηνῆς (ΔΕΥΑΚ) ἀφορµῶνται
ἀπό τήν αὔξηση τοῦ προσωπικοῦ
τῆς ὑπηρεσίας. Ἡ ἀντιπολίτευση
λοιπόν ἐπιτίθεται στή σηµερινή
διοίκηση τόσο γιά τό θέµα τῶν
πρόσφατων δεκάδων «προσλήψεων»
(µέσῳ STAGE*, ΟΑΕΔ ἤ ἄλλων
προγραµµάτων), ὅσο καί γιά τό δάνειο
πού θά καλύψει τίς «λειτουργικές
της ἀνάγκες». Μάλιστα ἐπισηµαίνει
µεγάλη αὔξηση τῶν δαπανῶν τῆς
ΔΕΥΑΚ καί τήν «ἀναπόφευκτη
αὔξηση τῶν τιµολογίων της».
Παράλληλα, κι ἐνῷ µέ τή νέα
χρονιά ἔχει φύγει πιά ἀπό τή µέση
ὁ κ. Παράσχου (τροµερό σφᾶλµα
τοῦ δηµάρχου), ὁ ὁποῖος ἔβαλε µία
τάξη στήν πολύπαθη ὑπηρεσία,
κάποιες «παλιές» οἰκονοµικές της
ἐκκρεµότητες (;) γεννοῦν νέα µέτωπα
ἀντιπαράθεσης.
Ἀναφορικά µέ τίς προσλήψεις εἶναι
εὔλογο τό ἐνδιαφέρον ἀπό τήν
πλευρά τῆς «Νέας Πορείας», παρά τίς
ἀντιρρήσεις πού µπορεῖ νά ἔχει κανείς
γιά τό γεγονός ὅτι αὐτός πού ζητᾶ
τόν λόγο εἶναι ὁ Ἀλῆ Μέρτογλου,
πού ἔχει θέση καί στό σηµερινό Δ.Σ.
τῆς ἐπιχείρησης (!) ἀντί νά βρίσκεται
...κάπου ἀλλοῦ γιά τά ἔργα καί τίς
ἡµέρες του στό τιµόνι τῆς ΔΕΥΑΚ.
Ἐπίσης τό κόστος τῶν 340.000 εὐρώ
γιά δεκάδες ἄτοµα γιά δύο χρόνια
εἶναι µᾶλλον ἀστεῖο µπροστά στό
κόστος πού ἀντιπροσωπεύει Ὅµως
ὁ ἔλεγχος τῆς νοµιµότητας εἶναι
πάντα ἀπαραίτητος καί µακάρι ἔτσι

νά συµβαίνει παντοῦ (π.χ. καί γιά
τίς προσλήψεις πρίν τόν ΑΣΕΠ καί
τίς ἄπειρες ἀναθέσεις ἔργων στήν
ἐπιχείρηση στά χρόνια 2002-2006).
Ξεχωριστό εἶναι τό ἐνδιαφέρον πού
παρουσιάζει µία συγκεκριµένη καί
χρονίζουσα
«ἐκκρεµότητα»
τῆς
ΔΕΥΑΚ, ἔναντι γνωστοῦ ἐργολάβου
τῆς πόλης. Ἐµφανίστηκε ἀπό τό
πουθενά, 4 χρόνια µετά τήν ὑποτιθέµενη ἐκτέλεση τοῦ ἔργου καί µέ τούς
τόκους ἔφτασε τά 505.000 εὐρώ!
Ἀφοῦ εἴµαστε λοιπόν ὅλοι ὑπέρ
τῆς διαφάνειας, προτείνουµε νά
δοθεῖ ὁ πλήρης φάκελος τοῦ ἔργου
στήν δηµοσιότητα. Νά δοῦµε τήν
πληρότητα τῆς σχετικῆς µελέτης,
τό πότε, πῶς (καί ...ἄν!) ἐγκρίθηκε
τό ἔργο ἀπό τό τότε Δ.Σ., πότε
ἐκτελέστηκε (γιατί ὅσα λέγονται
σχετικά εἶναι πολύ περίεργα), πόσο
ΙΚΑ πληρώθηκε γι’ αὐτό (µηδέν;
τί µηδέν;), ποιός ἦταν ἐπιβλέπων
µηχανικός ἀπό τήν πλευρά τῆς
ἐπιχείρησης (λέτε νά ἦταν ἡ
...σύζυγος τοῦ ἐργολάβου;!) καί τότε
νά ξαναµιλήσουµε γιά εὐθῦνες
καί διαπλοκές. Ἐφόσον πρόκειται
(ὑποτίθεται...) γιά περιουσία τῶν
δηµοτῶν, δέν µπορεῖ παρά νά
µάθουν κι αὐτοί τήν ἀλήθεια, ἔστω
καί σέ µία µόνο, χαρακτηριστική
περίπτωση. Ἐξ ὄνυχος τόν ἅρπαγα.
* Μά τί πρόσληψη εἶναι τό πρόγραµµα
αὐτό στό ὁποῖο ὁ ἀπασχολούµενος
παίρνει 400 εὐρώ, εἶναι ἀνασφάλιστος
καί δουλεύει σάν τόν σκῦλο στό κανονικό
ὀκτάωρο, σέ ἀντίθεση µέ τόν µόνιµο
ὑπάλληλο πού παίρνει (σκανδαλωδῶς!)
κατά µέσο ὅρο 6 φορές περισσότερα;

∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Χουβαρντάδες μέ ξένα χρήματα (ἤ ...κάτι ἄλλο);
Ἔφτασε στά χέρια µας ἕνα ἔγγραφο τῆς
ἀντιπροέδρου τῶν διοικητικῶν ὑπαλλήλων
τοῦ ∆ΠΘ, κ. Σιµούδη Γεωργίας,
µέ
ἡµεροµηνία 14/01/09, στό ὁποῖο ἡ ἔντιµη
αὐτή ὑπάλληλος ἀπευθύνεται στήν Πρυτανεία καί τούς πετάει στά µοῦτρα τά 384,44
εὐρώ πού τῆς χορήγησαν ὡς ὑπερωριακή
ἀπασχόληση περασµένου ἑξαµήνου!

Στήν ἐνέργειά της αὐτή προβαίνει ἡ κ. Σιµούδη
µετά τήν ἀπόρριψη τῶν προτάσεων τοῦ
σωµατείου της («Ὁ Βιζυηνός»), γιά «λόγους
ἀρχῆς καί συνέπειας». Καί γράφει πιό κάτω:
«Ὅπως γνωρίζετε ἀρκετοί συνάδελφοι εἴτε δέν
ἀµείφτηκαν καί σ’ αὐτήν τήν κατανοµή, εἴτε
ἀµείφτηκαν καί πάλι ἐνῶ εἶχαν ἀµειφτεῖ στό
προηγούµενο ἑξάµηνο, εἴτε ἀµείφτηκαν καί ἀπό
ὑπερωρίες καί ἀπό ἐρευνητικά προγράµµατα,
χωρίς νά ἔχουν γίνει εὐκρινῶς κατανοητά
τά κριτήρια καί αὐτῆς τῆς κατανοµῆς.» Καί
ἀφοῦ παραθέτει κάποια λόγια προκειµένου
νά ἐξευµενίσει τήν ἀναµενόµενη ὀργή τοῦ
...δωρητῆ πού ἀρνοῦνται τό δωράκι του,
καταλήγει: «Εὐελπιστῶ ὅτι τήν ἑπόµενη
φορά, ἐάν ὑπάρξει, θά γίνει µιά δικαιότερη καί
ὀρθολογιστικότερη κατανοµή τῆς ὑπερωριακῆς
ἀπασχόλησης στούς ὑπαλλήλους τοῦ ∆ΠΘ».
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πτερόεντα

Στὸ Ἵδρυµα Θρακικῆς Τέχνης καὶ Παράδοσης, στὴν καπναποθήκη «Π»,
φιλοξεῖται ἡ ἔκθεση πολιτικῆς γελοιογραφίας µὲ τίτλο: «Ἡ γελοιογραφία
στὴν Εὐρώπη τῶν 27», µιὰ συνδιοργάνωση τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,
τῆς Ἕνωσης Ἑλλήνων Γελοιογράφων, τῆς Νοµαρχίας Ξάνθης καὶ τοῦ
Δήµου Ξάνθης. Στὴν ἔκθεση συµµετέχουν συνολικὰ 91 γελοιογράφοι ἀπὸ
ὅλες τὶς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης (34 ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ 57 ἀπὸ τὴν
ὑπόλοιπη Εὐρώπη), ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὁ καθένας ἔχει συνεισφέρει ἕως καὶ τρεῖς
πρόσφατες γελοιογραφίες του. Θέµατα τῆς ἐπικαιρότητας, ἀλλὰ καὶ ζητήµατα
διαρκοῦς ἐνδιαφέροντος, σκίτσα διεθνῶν προσωπικοτήτων ἀποτελοῦν τὴν
πηγὴ ἔµπνευσης καὶ ἔχουν κεντρίσει τὴν πένα καὶ τὸ πνεῦµα τῶν Εὐρωπαίων
σκιτσογράφων. Τὰ σχόλιά τους ποικίλα, ἀποτυπώνουν ἀνάγλυφα σύγχρονους
προβληµατισµοὺς καὶ ρίχνουν µία κριτικὴ µατιὰ στὰ τρέχοντα παγκόσµια
γεγονότα. Κάθε γελοιογράφος, µὲ τὴ δική του σφραγίδα καὶ τὸ δικό του ὕφος,
θίγει ζητήµατα ποὺ ἀπασχολοῦν τὸν ἴδιο καὶ τὶς κοινωνίες µας. Τὰ ἐγκαίνια
τῆς ἔκθεσης ἔγιναν στὶς 6 Μαρτίου, παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς τῶν
Ἑλλήνων Δηµ. Σιούφα καὶ ἡ ἔκθεση θὰ διαρκέσει ἕως τὶς 6 Ἀπριλίου 2009. Ὧρες
ἐπισκέψεως γιὰ τὸ κοινό: Δευτέρα µέχρι Σάββατο 10:00-14:00 καὶ 18:00-21:00.
Στὴν Κύπρο (4-9 Μαρτίου) διεξήχθη ἡ 3η Μαθηµατικὴ Ὀλυµπιάδα γιὰ
φοιτητὲς τῶν ΑΕΙ τῆς ΝΑ Εὐρώπης, συµπεριλαµβανοµένων καὶ ἄλλων
κρατῶν. Ἡ ὀκταµελὴς ἀποστολὴ φοιτητῶν τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς,
µὲ ὑπεύθυνο τὸν καθηγητὴ Βασ. Παπαδόπουλο, ἡ ὁποία ἔλαβε µέρος,
διαγωνίσθηκε ἀνάµεσα σὲ φοιτητὲς Μαθηµατικῶν Τµηµάτων, Τµηµάτων
Πληροφορικῆς καὶ Τµηµάτων Πολυτεχνείων τῆς Ἑλλάδας καὶ ἄλλων χωρῶν µὲ
µεγάλη παράδοση στὰ µαθηµατικά. Στὴν ἐν λόγῳ διοργάνωση, ὁ φοιτητὴς τοῦ
Τµήµατος Ἠλεκτρολόγων Μηχανικῶν καὶ Μηχανικῶν Ὑπολογιστῶν τοῦ ΔΠΘ,
Σεϊτανίδης Ἰωάννης, ἀνέβασε τὴν ἀποστολὴ τοῦ ΔΠΘ στὸ βάθρο τῶν νικητῶν,
κατακτώντας τὸ Χάλκινο Μετάλλιο. Τὴν ὅλη διοργάνωση στήριξαν ἠθικὰ καὶ
οἰκονοµικὰ ἡ Πρυτανεία καὶ ἡ Ἕνωση Κυπρίων Φοιτητῶν καὶ Φίλων Ξάνθης.
Μπορεῖ τό Καρναβάλι τῆς Πάτρας νά εἶχε ἅρµα µέ τή µορφή τοῦ Ἐφραίµ,
κάτι πού ξεσήκωσε διάφορες ἀντιδράσεις, ὅµως καί ἡ Ξάνθη εἶχε ἅρµα
µέ τόν ...Γιῶργο Παπανδρέου. Ἡ δηµοτική ἐπιχείρηση πού διοργανώνει
τή γιορτή εἶχε ἐνηµερώσει ἐγκαίρως τόν πρόεδρο τοῦ ΠαΣοΚ µέ σχετική
ἐπιστολή της, µιλώντας γιά «εὐπρεπή σάτιρα», µά ἀπάντηση δέν ἔλαβε
καµµία. Ἔλα ὅµως πού ὁ Σωκράτης Ξυνίδης ἀπό τό κόµµα τοπικά ἔνιωσε
προσβεβληµένος καί διεῖδε πολιτική σκοπιµότητα στήν ἐπιλογή τοῦ ΓΑΠ! Δύο
τινά µπορεῖ νά συµβαίνουν: Ἤ ὁ πράσινος πολιτευτής διαθέτει τόσο χιοῦµορ
ὅσο ὑποδηλώνει τό ἐπώνυµό του ἤ θεωρεῖ ὅτι πράγµατι κάτι ἀπεκάλυπτε τό
καρναβαλικό ἅρµα τῆς ξανθιώτικης παρέλασης µέ τόν Γιωργάκη ἐστεµµένο νά
τρωγοπίνει. Βεβαίως ἄν ἤµασταν ἐµεῖς στήν ὀργανωτική ἐπιτροπή ἄλλα θά τοῦ
βάζαµε στά χέρια ἤ στό κεφάλι, ἀλλά τέλος πάντων, δέν θά φιµώσουν καί τή
σάτιρα τώρα γιά νά διασώσουν τό ...κῦρος τοῦ ΓΑΠ!

Τί ἔχουµε δηλαδή ἐδῶ; Μία ἔγγραφη
µαρτυρία γιά «κατανοµή» (!!!) ὑπερωριῶν
τοῦ διοικητικοῦ προσωπικοῦ τοῦ ∆ΠΘ,
πού βρίσκει τούς ἴδιους τούς ὑπάλληλους
ἀντίθετους, προφανῶς γιά τόν τρόπο µέ τόν
ὁποῖον γίνεται. Ποιός εἶναι αὐτός ὁ τρόπος;
Νά εἶναι ρουσφετολογικός, εὐνοιοκρατικός
κλπ ἤ ...διαφανής καί ἀξιοκρατικός; Στό
ἔγγραφο ἀναφέρεται πρόταση τοῦ σωµατείου
πού δέν καταφέραµε νά τήν πάρουµε ἀλλά
γνωρίζουµε ὅτι ζητοῦσε εἴτε ἰσοκατανοµή
τῶν ὑπερωριῶν καί δικαιοσύνη, εἴτε διακοπή
γιά ὅλους. Γιατί λοιπόν ἀπό τό 2005 τό
Πανεπιστήµιο συνεχίζει αὐτήν τήν τακτική; Τί
λέει ἄραγε ὁ προϊστάµενος τῆς Γραµµατείας
κ. Ἐλ. Τσιτσόπουλος; Παρακαλοῦµε νά µᾶς
δώσει µία ἀπάντηση σοβαρή καί ἔγκυρη.
Ἔχουµε στά χέρια µας τίς καταστάσεις τῶν
ὑπερωριῶν αὐτῶν, τῶν προφανέστατα
πλαστῶν στήν πλειοψηφία τους, καί ἔχουµε
καί µία εἰκόνα τοῦ τί συµβαίνει στήν πλειονότητα τῶν θέσεων αὐτῶν. Ἄν ἐξαιρέσει
κανείς κάποιες γραµµατεῖες Τµηµάτων
ἤ τήν Ἐπιτροπή Ἐρευνῶν, ὅπου ὄντως
ὑπάρχει πολλή δουλειά, τό καθησιό ἀγγίζει
τά ὅρια τῆς ...κατάκλισης. Χώρια ἡ ἔνταξη
ὁρισµένων σέ προγράµµατα - µαϊµοῦδες
(γιά τά ὁποῖα δέν ἔχουν ἰδέα!), µόνο καί
µόνο γιά κάποιο ἐπιπλέον χαρτζηλίκι. Τί
ἐξασφαλίζει ἡ διοίκηση µέ τήν διανοµή αὐτῆς
τῆς ἰδιότυπης «βοήθειας», τήν ὁποία δέν
δικαιοῦνται παρά ἐλάχιστοι ὑπάλληλοι (καί
πάντως δέν περιµένεις ὀνόµατα κηπουρῶν
καί βιβλιοθηκάριων ἤ κλητήρων µήνα Ἰούλιο
ἤ λεχώνων πού ἀπουσιάζουν ἐπί µῆνες!);
Ἀναµένουµε λοιπόν ἀπάντηση καί ἄν
χρειαστεῖ θά ἐπανέλθουµε, ἀφοῦ δέν µᾶς
ἀρέσει νά κάνει ὁποιοσδήποτε τόν χουβαρντά
µέ τά λεφτά ΜΑΣ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλῶν & Πλάτωνος 11,
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Πάλι ἔκθετοι...

7
ὡς Ποµάκοι καί Ροµά, οἱ ὁποῖοι
περιέγραψαν τίς πιέσεις νά µάθουν
καί νά µιλοῦν τουρκικά ἀντί γιά
ποµακικά καί νά ἐξοµοιωθοῦν µέ
τούς Τούρκους. Κάποιος περιέγραψε
ἕνα κλῖµα ἐκφοβισµοῦ καί πίεσης στά
παιδιά τους νά πᾶνε στά µειονοτικά
σχολεῖα. Μερικοί σηµείωσαν ὅτι µέλη
τῶν κοινοτήτων τῶν Ποµάκων καί τῶν
Ροµά ὑφίστανται διακρίσεις ἄν δέν
αὐτοπροσδιοριστοῦν ὡς Τοῦρκοι.»

Ἡ ἐπίσκεψη Μακντούγκαλ τό περασµένο φθινόπωρο στήν Ἑλλάδα
(Ἀθήνα, Μακεδονία καί Θράκη
γέννησε τελικά τήν ἔκθεση πού
δηµοσιοποιήθηκε
πρό
ἡµερῶν.
Κατόπιν τό µπαλλάκι πέρασε στήν
Ἑλληνική κυβέρνηση πού ἀπάντησε
στίς 13-3-09 τά ...καθιερωµένα στό
Συµβούλιο τῶν Ἀνθρωπίνων
Δικαιωµάτων στή Γενεύη.
Τί µᾶς καταλόγισε ὅµως ἡ
«ἀνεξάρτητη
ἐµπειρογνώµων» γιά τήν µειονοτική µας
πολιτική στή Θράκη;
Κατέγραψε τούς ἰσχυρισµούς
τουρκοφρόνων καί ἑλληνικῶν
Ἀρχῶν καί στά συµπεράσµατά
της φαίνεται µία προσπάθεια
νά συγκεράσει τά διεστῶτα
καί νά µήν πολυδυσαρεστήσει
κανέναν.
Ἡ συνάντηση τῆς ΜακΝτούγκαλ μέ τόν μουφτή ΚομοΣηµειώνει λοιπόν τόσο τίς
τηνῆς, Μέτσο Τζεμαλή, μᾶλλον δέν ἀπέδωσε καί πολλά
αἰτιάσεις τῶν Τούρκων γιά
τόν χαρακτηρισµό τῆς µειονότητας Ἡ ἔκθεση µάλιστα µᾶς ἐπεφύλασσε
(καί τά λόγια κάποιων ὅτι οἱ λέξεις καί µία θετική ἔκπληξη, καθώς γρά«Τοῦρκος» καί «Μουσουλµάνος» φει στό καταληκτικό της κεφάλαιο:
γι’ αὐτούς συµπίπτουν), τίς ἑλληνι- «Ἐνῶ τά µέλη τῆς µουσουλµανικῆς
κές ἀντιρρήσεις µέ βάση τήν µειονότητας εἶναι πλήρως πολίτες
τριµερή ἐθνοτική σύνθεση τῆς τῆς Ἑλλάδος, ἐπιτρέπεται στήν Τουρµουσουλµανικῆς κοινωνίας µά καί τήν κία νά ἔχει ἕνα Προξενεῖο στήν πεἐπισήµανση ἀπό τήν πλευρά µας τῶν ριοχή τῆς Δυτικῆς Θράκης καί νά ἐµπολιτικῶν σκοπιµοτήτων τῆς Τουρκίας πλέκεται σέ θέµατα πού ἀφοροῦν τήν
πίσω ἀπό τό ψευδεπίγραφο αἴτηµα τοῦ µουσουλµανική µειονότητα σχετικά µέ
«συλλογικοῦ αὐτοπροσδιορισµοῦ». τή Συνθήκη τῆς Λωζάνης»! Τί ἔχουµε
Τό σπουδαιότερο ὅµως εἶναι ὅτι νά ἀπαντήσουµε ὡς πολιτεία στήν
ἀναφέρεται καί στίς συναντήσεις της εὔλογη αὐτή ἀπορία; Ὅτι τό αἴτηµα
µέ ἐκπροσώπους τῆς µή τουρκογενοῦς αὐτό ἔχει σχεδόν ποινικοποιηθεῖ
µουσουλµανικῆς κοινωνίας: «Ὡστόσο, ἀπό χρόνια; Ὅτι δέν τολµᾶµε νά
ἡ ἀνεξάρτητη εἰδικός συναντήθηκε πράξουµε τό αὐτονόητο, ξηλώνοντας
µέ ἄτοµα πού αὐτοπροσδιορίζονται τό Προξενεῖο ἀπό τήν Κοµοτηνή,

Καμμιά δουλειά
δέν εἶναι ντροπή
Στήν ἐφηµερίδα Nova Makedonja (33-09) τῆς Ψευτοµακεδονίας ὁ γνωστός
ἀπό τό φασιστικό του παραλήρηµα
στίς κάµερες (µέ τούς γκιαούρηδες
καί ἄλλα τέτοια) «καταδιωκόµενος
µειονοτικός» τῆς Θράκης, ἔδωσε µία
συνέντευξη πού παρουσιάζει κάποιο
ἐνδιαφέρον. Ὁ (θοῦ, Κύριε...) Ντεντέ
πῆγε στή Φλώρινα γιά νά συναντήσει
τόν ρωσολετονό ἐργολάβο τῶν ἀνθελληνικῶν ὑποθέσεων στό Συµβούλιο τῆς Εὐρώπης, Μπόρις Τσίλεβιτς,
καί µετά πετάχτηκε µέχρι τά Σκόπια,
γιά νά δεῖ «τούς στενούς φίλους του
πού τόν προσκάλεσαν» (σύµφωνα
µέ τό δηµοσίευµα). Στή συνέντευξη
αὐτή ξεχωρίσαµε 2-3 σηµεῖα ἀπό τίς
ἀπαντήσεις τοῦ ἐν λόγῳ ἀτόµου:
Ἐρώτηση: Πόσο ἀντικειμενική
εἶναι ἡ πρόσφατη ἔκθεση τοῦ Στέητ
Ντηπάρτμεντ γιά τά ἀνθρώπινα
δικαιώματα στήν Ἑλλάδα;
∆υστυχῶς ἡ Ἔκθεση γιά τά
Ἀνθρώπινα ∆ικαιώµατα τοῦ State Department κάθε χρόνο εἶναι ὅλο καί πιό
ἀρνητική, ὅσον ἀφορᾶ τά δικαιώµατα
τῶν µειονοτήτων στήν Ἑλλάδα. Αὐτό
συµβαίνει ἐπειδή οἱ Γενικές Προξενικές
Ἀρχές τῶν ΗΠΑ στή Θεσσαλονίκη
ἀσκοῦν παρόµοια πολιτική µέ τοῦ
ἑλληνικοῦ ΥΠΕΞ. Συγκεκριµένα σ’
αὐτήν τήν ἔκθεση λαµβάνεται ὑπ’
ὄψιν ἡ γνώµη µιᾶς ὁµάδας Ροµά µέ
δέκα µέλη κι ὄχι τῆς πλειοψηφίας

τῆς κοινότητας τῶν Ροµά. Παρόµοια
γίνονται καί µέ τούς Ποµάκους. Γιά
τήν κατάστασή τους λαµβάνεται ὑπ’
ὄψιν ἡ γνώµη ἑνός µικροῦ συλλόγου
πού ἑδρεύει στή Θράκη καί πού ἔχει
ἱδρυθεῖ ἀπό τήν ἑλληνική Κυβέρνηση.
Ἐρώτηση: Πῶς κρίνετε τή συνεργασία
σας μέ τήν μακεδονική μειονότητα;
- Καί προσωπικά ἀλλά καί ὡς ὁµάδα
ἔχουµε ἐξαιρετικά καλές σχέσεις.
Μπορεῖ νά λεχθεῖ ὅτι εἴµαστε σάν
ἀδέρφια. Ἡ φράση αὐτή χαρακτηρίζει
τήν ὅλη σχέση µας.
Ἐρώτηση: Τήν προηγούμενη ἑβδομάδα σᾶς ἐπιτέθηκαν Ἕλληνες πολίτες
κατά τή διάρκεια συμμετοχῆς σας
σέ ζωντανή ἐκπομπή στόν ἐθνικῆς
ἐμβέλειας τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.
Εἶναι ἐνδεικτικό αὐτό τοῦ ὅτι ἡ
κατάσταση τῶν μειονοτήτων στήν
Ἑλλάδα συνεχίζει νά εἶναι ἡ ἴδια;
- Ἤµουν προσκεκληµένος σέ µία
ζωντανή ἐκποµπή (...) Παρά τό γεγονός ὅτι προσκλήθηκα ὥστε νά µειωθεῖ
ἡ ἔνταση, ὁ δηµοσιογράφος ἀµέσως
ἄρχισε νά µοῦ ἐπιτίθεται φραστικά καί
τήν ἴδια στιγµή ἕνας ἀπό τούς συµµετέχοντες στή συζήτηση µοῦ ἐπετέθη
φυσικά, µέ ἀποτέλεσµα νά διακοπεῖ ἡ
µετάδοση τῆς ἐκποµπῆς. Τό γεγονός
αὐτό τό εἶδε ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάδα ἀλλά
σέ κανένα ἀπό τά ἑλληνικά ΜΜΕ δέν
ἔγινε σχετική ἀναφορά.
Τώρα θά µοῦ πεῖτε, «καί γιατί µᾶς τά
µεταδίδεις αὐτά, θές νά ξεράσουµε;»
Τί νά κάνω ρέ παιδιά, τόση ἀναγούλα
µπορῶ µονάχος µου νά τή βαστάξω;

µήπως καί µᾶς κάνει ντά ἡ καλή µας
γειτόνισσα;
Πάντως κατά τά ἄλλα ἡ ἔκθεση ἦταν
ἄθλια σέ βάρος µας, κυρίως σέ σχέση
µέ τούς Ψευτοµακεδόνες. Γιά τή Θράκη
µᾶς σύστησε νά καταργήσουµε τή
Σαρία, νά ἐκλέγουµε τούς µουφτῆδες*,
νά δίνουµε δίγλωσση προσχολική
ἐκπαίδευση κτλ κτλ. Ἄν ἀναλογιστεῖ
κανείς ὅτι αὐτή ἡ τελική µορφή τῆς
ἔκθεσής της εἶναι ἡ καλύτερη πού
µπορέσαµε νά πετύχουµε, µπορεῖ νά
φανταστεῖ κανείς τί θά µᾶς περίµενε
στήν πρωτόλεια µορφή της. Τό ζήτηµα
ὅµως εἶναι νά τρέχουµε κάθε φορά
πίσω ἀπό ὅποιον ἀµολύσει ἡ Τουρκία
ἐναντίον µας; Ἡ Κύρα Ἀδάµ στήν
«Ἐλευθεροτυπία» (6-3-09) ἔγραψε τό
πῶς ἀπαγόρεψε ἡ γείτων τίς ἁπανταχοῦ ἐπιθεωρήσεις. Ἐµεῖς γιατί
δέν βάλαµε τή ρήτρα πού µιλᾶ µόνο
γιά τίς ἀναγνωρισµένες µειονότητες;
Μπορεῖ ὁ καθένας νά ἔρχεται καί νά
µᾶς ἐγκαλεῖ γιά ὅ,τι θυµᾶται καί µεῖς
νά πασχίζουµε νά τοῦ ἐξηγήσουµε
ὅλα τά παιχνίδια πίσω ἀπό τή βιτρίνα
πού ἐκεῖνος προλαβαίνει νά δεῖ; Καί
πότε θά ξυπνήσει ἡ τοπική κοινωνία
γιά νά ἀντιδράσει σέ τοῦτο τό χάλι;
Πῶς τοποθετεῖται στά ζητήµατα
αὐτά πού τήν ἀφοροῦν ἄµεσα καί
πῶς συνδράµει τήν ἀµυνόµενη πολιτεία; Ποιά σωµατεῖα, ποιές ΜΚΟ
ἀσχολοῦνται στοιχειωδῶς; Πρέπει νά
φτάσει σέ κοσοβάρικες καταστάσεις
γιά νά ξυπνήσει καί νά ἐνδιαφερθεῖ;
Ἄµ, τότε θά εἶναι πολύ ἀργά...
* Ἀλήθεια, ποῦ τό βρῆκε αὐτό πού
γράφει «Religious leaders should be chosen by their religious communities»; Σέ
ποιά χώρα γνωρίζει νά ἐκλέγονται οἱ
µουφτῆδες καί τό ζητάει κι ἀπό µᾶς;

Νέα βράβευση
γιὰ τὴ Σαµπιχά
Μία διάκριση γιὰ τὴ Θράκη: Τὸ
ἐτήσιο Διεθνὲς Βραβεῖο Γυναικείου Θάρρους 2009 τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ ἀπονεµήθηκε στὴ Σαµπιχὰ Σουλεϊ
µάν, πρόεδρο τοῦ Πολιτιστικοῦ
Μορφωτικοῦ Συλλόγου Γυναικῶν
Ροµά «Ἡ Ἐλπίδα» τοῦ Δροσεροῦ
Ξάνθης, στὴ διάρκεια σχετικῆς ἐκδήλωσης στὸ Ἀµερικανικὸ Προξενεῖο τῆς Θεσσαλονίκης (12-309).
«Ἀπὸ ὅταν θυµᾶµαι τὸν ἑαυτὸ µου
ἀγωνίζοµαι», λέει ἡ ἴδια, ὅµως ἀπὸ
τὸ 2006 ποὺ ἱδρύθηκε ὁ σύλλογος,
τὸ ἔργο της ἔχει γίνει ἐµβληµατικὸ
γιὰ ὅλη τὴ Θράκη (εἴχαµε γράψει
σχετικὰ παλαιότερα).
Στὴν ἐκδήλωση µίλησαν ὁ Ἀµερικανός Πρόξενος Χόιτ Μπράιαν Γί,
ὁ πρόεδρος τοῦ ΠΑΚΕΘΡΑ Στέλιος Σκιάς καὶ ἡ ἐκδότρια τοῦ «Παρατηρητῆ τῆς Θράκης» Τζένη Κατσαρὴ - Βαφειάδη. Παρέστη ἐπίσης
ὁ Κ. Τσιτσελίκης. Θυµίζουµε ὅτι τὸ
2007 ἡ Σαµπιχὰ εἶχε τιµηθεῖ καὶ
ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Δηµοκρατίας
Κάρολο Παπούλια. Ἐλπίζουµε οἱ
βραβεύσεις αὐτές, πέρα ἀπό τόν
συµβολικό τους χαρακτήρα νά
ἔχουν καί µία ἀκόµη χρησιµότητα:
Νά λειτουργήσουν ὡς µία ἀσπίδα
προστασίας τῆς γενναίας (πλήν
συχνὰ µόνης) Σαµπιχά πού κινεῖται
στά πόδια τῶν τουρκοφρόνων καί
τοὺς χαλάει τά σχέδια γιὰ τὸν
ἐκτουρκισµὸ τῶν µουσουλµάνων
Ροµὰ τῆς Θράκης.

Τροφική δηλητηρίαση 10 µαθητῶν!
Ξεκίνησε ἀπό τίς 5-3-09 ἡ διανοµή γεύµατος στά µειονοτικά σχολεῖα τῆς Θράκης, σέ
µία ἀκόµη κίνηση καλῆς θέλησης (ἄς τό ποῦµε ἔτσι...) ἀπό τήν πλευρά τῆς ἑλληνικῆς
Πολιτείας. Ὅµως, ὅπως συχνά συµβαίνει, ἡ πρόθεση καί ἡ ὑλοποίηση ἀπέχουν τόσο
πού ἡ δεύτερη νά ἀναιρεῖ τήν πρώτη. Ἔτσι, τήν πρώτη κιόλας µέρα τῆς διανοµῆς τοῦ
φαγητοῦ, σέ δύο σχολεῖα τοῦ Ἕβρου εἴχαµε τροφική δηλητηρίαση καί σέ κάποια ἄλλα
(µέ ...καλύτερη µύτη) δέν ἄγγιξαν τό φαγητό καί τή γλύτωσαν! Παράλληλα ἔγινε
µία µεγάλη (µά ἀνεπιτυχής) προσπάθεια νά καλυφθεῖ τό γεγονός, ἄγνωστο γιατί.
Καί δυστυχῶς βλέπουµε πώς, παρότι ἄλλο κροῦσµα δέν µεσολάβησε, ἡ τακτική τοῦ
προµηθευτῆ δέν ἄλλαξε, ἀντιθέτως τά γεύµατα παραδίδονται µέ τρόπο πού δείχνει
ἐλάχιστο σεβασµό στόν πελάτη (ἴσως ἐπειδή δέν πληρώνει αὐτός ἀλλά τό ἑλληνικό
∆ηµόσιο). Ρωτᾶµε λοιπόν: Ὑπῆρξαν ἄλλα κρούσµατα ἐκτός ἀπό τά δύο στά χωριά
τοῦ ὀρεινοῦ Ἕβρου; Γιατί τόση καούρα τῶν ἁρµοδίων νά κρύψουν τό συµβάν; Μέ
ποιάν διαδικασία καί ποιές ἄδειες πῆρε τή δουλειά ὁ κ. Χοῦτος (πού σιτίζει καί τούς
φοιτητές τοῦ ∆ΠΘ καί ἄλλα σχολεῖα) καί πῶς ὑποτίθεται ὅτι τήν διεκπεραιώνει;

Πομάκικα Αιτήματα
Α. Να διασφαλίσει η Ελληνική Πολιτεία και σε εμάς τους Πομάκους το αυτονόητο δικαίωμα
κάθε έλληνα πολίτη στην δημόσια εκπαίδευση και στην ισότιμη διδασκαλία της Ελληνικής
Γλώσσας γιατί παρά τις εκκλήσεις μας προς όλους τους αρμόδιους δεν λειτουργεί ούτε ένα
δημόσιο Ελληνικό Σχολείο στα Πομακοχώρια. Χωρίς την γνώση της ελληνικής γλώσσας
οι Πομάκοι καταδικάζονται στην φτώχεια, στην κοινωνική περιθωριοποίηση και στην
στέρηση κάθε δυνατότητας για ένα καλύτερο μέλλον.
Β. Να αναγνωρίσει τα Πομάκικα ως γλώσσα της μειονότητας ισότιμης με τα τουρκικά.
Η Συνθήκη της Λωζάνης προβλέπει την διατήρηση της γλώσσας της μειονότητας.
Πουθενά δεν αναφέρει ότι η γλώσσα αυτή είναι η τουρκική. Το ελληνικό κράτος λοιπόν
έχει την υποχρέωση να αναγνωρίσει την πομάκικη γλώσσα ως γλώσσα διδασκαλίας στα
μειονοτικά σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Δεν είναι δυνατόν τα παιδιά μας,
στην ηλικία των 5-6 ετών να καλούνται να διδάσκονται μαθήματα σε ξένη προς αυτούς
γλώσσα δηλ. στα τουρκικά.
Γ. Να τηρήσει την νομιμότητα και να προστατεύσει αποτελεσματικά τους Πομάκους που
διώκονται και δέχονται επιθέσεις από το τουρκικό προξενείο και τους τούρκους εθνικιστές.
Δεν είναι δυνατόν να φοβόμαστε για την σωματική μας ακεραιότητα και το μέλλον των
παιδιών μας εντός της ελληνικής επικράτειας, να αντιμετωπίζουμε προπηλακισμούς, ύβρεις
και απειλές επειδή θέλουμε να μιλάμε την γλώσσα μας, να χορεύουμε τους χορούς μας,
να διδάσκονται τα παιδιά μας επαρκώς την ελληνική γλώσσα ώστε να έχουν ουσιαστικές
ευκαιρίες για την ισότιμη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας.
(Από την επιστολή του Πομάκικου Συλλόγου Ξάνθης, στις 22-2-09, προς την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Κανένας βουλευτής δεν απάντησε!)

8

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 16-3-2009

Η γενοκτονία των Θρακών
στη ...Νέα Υόρκη!
Είναι διαπιστωμένο ότι ο Θρακικός Ελληνισμός
και γενικότερα ο Ελληνισμός που ζούσε
στο οθωμανικό κράτος μέχρι το 1922-1923,
έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στην εξέλιξη της
ιστορίας μας. Επίσης είναι κοινά αποδεκτό
ότι αυτό το ιδιαίτερης αξίας κομμάτι του
Ελληνισμού που ζούσε στην ενιαία Θράκη,
στην Ιωνία, στον Πόντο, στην Καππαδοκία,
μπήκε στο περιθώριο αμέσως μετά την
έλευσή του ως ακρωτηριασμένο προσφυγικό
σώμα στον ελλαδικό χώρο. Ήταν βάρος που
έπρεπε ή να εξαφανισθεί ή τουλάχιστον να
μείνει χωρίς μέλλον και αυτό μπορούσε να
γίνει με την ολοκληρωτική ισοπέδωση του
πλούσιου παρελθόντος του. Η υπογραφή του
ελληνοτουρκικού συμφώνου φιλίας του 1930,
η κοινή ένταξη Ελλάδας και Τουρκίας στο
ΝΑΤΟ, η δικτατορία το 1967, έφεραν τη λήθη
και την εχθρική συμπεριφορά. Παράλληλα ένα
σημαντικό μέρος της Θράκης και του ελληνικού
της πληθυσμού που χάθηκε στην ανατολική
Ρωμυλία λησμονήθηκε επίσης στη δίνη των
βαλκανικών εντάσεων και αντιπαραθέσεων
και μετέπειτα στον παραλογισμό του Ψυχρού
Πολέμου.
Η ανάδειξη της κυριότερης αιτίας για την διακοπή
συνέχειας του θρακικού και του υπόλοιπου
Ελληνισμού που ζούσε στο οθωμανικό κράτος,
της γενοκτονίας ήταν η αρχή για ένα νέο κύκλο.
Η γενοκτονία στοίχισε τη ζωή σε πάνω από
850.000 Έλληνες της Θράκης, της Ιωνίας,
του Πόντου, από τους άνω των 2.000.000 που
ζούσαν εκεί (το 1928 απογράφηκαν στην Ελλάδα
1.221.849 πρόσφυγες). Ειδικότερα το σύνολο
των απωλειών του Ελληνισμού στη Θράκη
είναι 220.000, στη Μ. Ασία 300.000, στον
Πόντο 350.000, με την επιφύλαξη οι απώλειες
να είναι μεγαλύτερες αφού τα στοιχεία τα οποία
διαθέτουμε είναι οι ελλιπείς απογραφές του
Οικουμενικού Πατριαρχείου (1910-1912) και
του οθωμανικού κράτους (1914).

Η ανάδειξη της γενοκτονίας των Ελλήνων
οδήγησε στη δεκαετία του 1990 στα σχετικά
νομοσχέδια αναγνώρισης από την ελληνική
πολιτεία, η οποία βεβαίως δεν μπόρεσε να
αποδεσμευτεί από πολιτικές και λογικές και να
κινηθεί και στην ουσία των νόμων αναγνώρισης
της γενοκτονίας και σε πρωτοβουλίες για
τη διεθνοποίηση του μαζικού εγκλήματος.
Ειδικότερα, οι Θρακιώτες πέρασαν στο στάδιο
της αυτογνωσίας στα τέλη της δεκαετίας του
1980 και στις αρχές του 1990, όταν διοργάνωσαν
τα πρώτα πανθρακικά συνέδρια, τα οποία εκτός
των άλλων ανέδειξαν πτυχές του μαζικού
διωγμού των προγόνων τους, ενώ στη συνέχεια
αποφάσισαν την θέσπιση της 6ης Απριλίου του Πάσχα του 1914, την περίοδο κορύφωσης
της γενοκτονίας - ως Ημέρας Μνήμης.
Είναι γεγονός ότι η προσπάθεια ανάδειξης
των ψηφίδων από το τεράστιο ψηφιδωτό του
Ελληνισμού που ζούσε στο οθωμανικό κράτος,
βρίσκει το τελευταίο διάστημα συμπαραστάτες
πολλούς Έλληνες κυρίως από τη νέα γενιά. Νέοι
προσφυγικής καταγωγής 3ης και 4ης γενιάς,
στην Ελλάδα και το εξωτερικό οι οποίοι δεν
μένουν μόνο στις διαπιστώσεις και κυρίως δεν
έχουν περιοριστεί σε μία στατική αντιμετώπιση
του προσφυγικού ζητήματος. Δηλαδή φολκλόρ
και τέλος. Η ανάδειξη, διεθνώς, της υπόθεσης
της γενοκτονίας, είναι ένα δείγμα αυτών της
προσπάθειας ανάκτησης της ιστορικής και
πολιτισμικής ταυτότητας. Στις εκδηλώσεις που
θα γίνουν στη Νέα Υόρκη, στα Ηνωμένα Έθνη,
την 6η Απριλίου από τον Πανθρακικό Σύλλογο
«Ορφέας» της Αμερικής, πρωτεργάτης είναι
ο Ι. Φυδανάκης, ένας νέος Θρακιώτης τρίτης
γενιάς γεννημένος στις ΗΠΑ. Θα συμμετάσχουν
Έλληνες και Φιλέλληνες και είναι μία σπουδαία
συμβολή, μια ουσιαστική συνεισφορά στο
πεδίο της ανάκτησης ενός μέρους της ιστορίας
που συνδυάστηκε με τη μαζική βία και τελικώς
με την εκδίωξη του Θρακικού Ελληνισμού.
Μία μεγάλη προσπάθεια που σχετίζεται με την
ανάδειξη των ιστορικών γεγονότων τα οποία
σημάδεψαν στις αρχές του 20ου αιώνα τους
Θρακιώτες και όλους τους Έλληνες.

Ἀντιφωνητικό κουΐζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1) Στίς 16 Μαρτίου 1853 καταδικάζεται
σέ θάνατο ὁ στρατηγός Μακρυγιάννης.
Γράφει γι’ αὐτόν τόν ...θανατοποινίτη ὁ
Σεφέρης: «...Ἡ φωνή τοῦ Μακρυγιάννη
εἶναι ἕνας κλῶνος ἀπό τό στιβαρό
δέντρο πού ἔδωσε τόν “Ἐρωτόκριτο”
καί τή “Θυσία τοῦ Ἀβραάµ”, ἔδωσε τά
δηµοτικά µας τραγούδια κι ἔδωσε ἀκόµη
- προτείνω τήν ταπεινή µου ἰδέα γιά ὅσο
ἀξίζει - τόν πιό µεγάλο καλλιτέχνη πού
βγῆκε ἀπό τήν Ἑλλάδα ὕστερα ἀπό τούς
ἀρχαίους, τόν Θεοτοκόπουλο...». Πῶς
κρίνετε, τώρα πού ἔχετε πιά γνώση τῶν
ἀποδοµητικῶν ἀπόψεων, τήν σύνδεση
πού κάνει ὁ νοµπελίστας ποιητής µας
(Ἐρωτόκριτου - δηµοτικῶν τραγουδιῶν
- Θεοτοκόπουλου - Μακρυγιάννη);
Α) Ἐθνικιστική
Β) Ρατσιστική
Γ) Ἀντιεπιστηµονική
∆) Ὅλα τά ἀνωτέρω
2) Στίς 18 Μαρτίου 1996 πεθαίνει ὁ
Ὀδυσσέας Ἐλύτης. Ἄσχετα µέ τό στερεότυπο πού κυκλοφορεῖ εὐρέως, µᾶς
δώρισε καί στίχους σκοτεινούς ὅπως:
«Τώρα, στή βάρκα ὅπου κι ἄν µπεῖς
ἄδεια θά φτάσει
Ἐγώ ἀποβλέπω. σ’ ἕναν µακρύ θαλασσινό
Κεραµεικό
Μέ Κόρες πέτρινες καί πού κρατοῦν
λουλούδια. Θά ‘ναι νύχτα καί
Αὔγουστος
Τότε πού ἀλλάζουν τῶν ἀστερισµῶν οἱ
βάρδιες. Καί τά βουνά ἐλαφρά
Γιοµάτα σκοτεινόν ἀέρα στέκουν λίγο
πιό πάνω ἀπ’τή γραµµή τοῦ ὁρίζοντα

Ὀσµές ἐδῶ ἤ ἐκεῖ καµένου χόρτου. Καί
µιά λύπη ἄγνωστης γενεᾶς
Πού ἀπό ψηλά
κάνει ρυάκι πάνω στήν ἀποκοιµισµένη
θάλασσα
Λάµπει µέσα µου κεῖνο πού ἀγνοῶ. Μά
ὡστόσο λάµπει».
Τό ἀνωτέρω ποίηµα προέρχεται ἀπό τή
συλλογή...
Α) Νηπενθῆ
Β) Τά ἐλεγεῖα τῆς Ὀξώπετρας
Γ) Μαρία Νεφέλη
∆) Ἰδιωτική Ὁδός
3) Στίς 19 Μαρτίου 1824 ξεσπᾶ ἐµφύλιος
πόλεµος µεταξύ τῶν ἐπαναστατηµένων
Ἑλλήνων πού συγκρούονται στή
Μαντίνεια. Ποιός ἐπώνυµος Ἕλληνας
σκοτώθηκε σέ ἐµφύλια µάχη - ἄλλου
αἰώνα - στήν ἴδια πόλη;
Α) Ὁ Ἐπαµεινώνδας
Β) Ὁ ∆ηµήτριος ὁ Πολιορκητής
Γ) Ὁ Στέφανος Σαράφης
∆) Ὁ Μανουήλ Α’ ὁ Κοµνηνός
4) Στίς 21 Μαρτίου 1913 οἱ Ἕλληνες
καταλαµβάνουν τό Ἀργυρόκαστρο. Γιά
11 µῆνες ἡ πόλη θ’ ἀνασάνει ἐλεύθερα
καί ὅταν κλήθηκε νά παραδοθεῖ στούς
Ἀλβανούς κήρυξε τήν Αὐτονοµία της
καί τήν περιφρούρησε µέ στρατιωτικές
καί διπλωµατικές νίκες (Πρωτόκολλο
τῆς Κέρκυρας). Τήν ἀνακήρυξη ἐκείνης
τῆς Αὐτονοµίας συνυπέγραφαν µέ τόν
Γ. Ζωγράφο καί τρεῖς ...
Α) Μητροπολίτες
Β) πρόεδροι ΜΚΟ

Μουγκή Ἐθνική Τράπεζα

Κάποιοι ἴσως θυµοῦνται τήν ἀπίστευτη ἱστορία - τό τροµερό σκάνδαλο, γιά
νά ἀκριβολογοῦµε - µέ τά τσιγγάνικα δάνεια πού εἴχαµε ἀποκαλύψει στόν
«Ἀντιφωνητή» πέρυσι (φ. 244, 16/4/08). Ἐπρόκειτο γιά τίς ἑκατοντάδες τῶν
δανείων, συνολικοῦ ὕψους δεκάδων ἑκατοµµυρίων εὐρώ, πού χορηγήθηκαν
ἀπό τήν «Ἐθνική Τράπεζα» στήν Ξάνθη καί στή Χρυσούπολη µά καί
ἀπό ἄλλες τράπεζες, καί τά ὁποῖα κατέληξαν στίς τσέπες ἐπιτηδείων. Τά
χρήµατα, πού ἐδίδοντο µέ τήν ἐγγύηση τοῦ Ἑλληνικοῦ ∆ηµοσίου, τελικά
ἀγόραζαν µία ...προσοµοίωση σπιτιοῦ, µιά παράγκα σάν τίς εἰκονιζόµενες,
πού ἀνεγέρθηκαν κατά δεκάδες στίς παρυφές χωριῶν τῆς Θράκης καί τῆς
Ἀνατολικῆς Μακεδονίας! Αὐτό γιά τούς δικαιούχους. Γιατί οἱ µεσάζοντες
κονόµησαν χοντρά, φτάσαµε νά ἔχουµε ἐπαγγελµατίες ἐπί τῶν δανείων,
καί σήµερα κάποιοι κυκλοφοροῦν µέ Μερσεντές καί ...σωµατοφύλακες!
Αὐτό ἦταν τό ἀποτέλεσµα ἑνός µέτρου πού ξεκίνησε µέ ἄριστες προθέσεις
καί πού µόλις προχθές µνηµόνευσε ὁ Μόνιµος Ἀντιπρόσωπος τῆς χώρας
µας στή Γενεύη, κ. Βέρρος, ὑπερασπιζόµενος τήν ἑλληνική πολιτική γιά
στέγαση καί κοινωνική ἔνταξη τῶν Ἑλλήνων τσιγγάνων!
Ἀφοῦ ἀποκαλύψαµε λοιπόν τήν κοµπίνα µέ ἀδιάσειστα στοιχεῖα, ὁ
Εἰσαγγελέας ζήτησε, µέσῳ τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ ὑπουργείου Οἰκονοµικῶν,
ἀπό τήν Ἐθνική Τράπεζα στοιχεῖα γιά τήν ὑπόθεση δύο φορές, χωρίς ὅµως
ἀποτέλεσµα! Μαθαίνουµε ὅτι ἐπανῆλθε γιά τρίτη φορά, θέτοντας µάλιστα
καί χρονική διορία νά τοῦ παρασχεθοῦν ὅλα τά στοιχεῖα ποῦ ζητᾶ. Τί θά
πράξει ἡ «µεγάλη µας φίλη» δέν τό ξέρουµε, ἀλλά δέν εἶναι ἀδιανόητο
νά σνοµπάρει ἔτσι τήν ∆ικαιοσύνη ἡ µεγαλύτερη Τράπεζα τῆς χώρας;
Ἔτσι θεωροῦν ὅτι θά περιφρουρήσουν τό κῦρος της ἤ τήν ἐγγύηση τοῦ
∆ηµοσίου γιά τά ἑκατοµµύρια εὐρώ πού πετάχτηκαν; Θά περιµένουµε
πάντως τή λήξη τῆς διορίας αὐτῆς κι ἐφόσον συνεχίσει ἡ Τράπεζα νά κάνει
τόν Κινέζο, θά ἐπανέλθουµε δριµύτεροι (εἴτε µέ εἴτε χωρίς τή βοήθεια
τοῦ ...Τριανταφυλλόπουλου). ∆έν θά περάσει ἔτσι αὐτή ἡ λεηλασία τοῦ
δηµοσίου χρήµατος!

Γ) γιατροί
∆) σαλεπιτζῆδες
5) Στίς 26 Μαρτίου 1934 πεθαίνει ὁ
λαϊκός ζωγράφος Θεόφιλος. Τήν µεγάλη
του τέχνη θά ἀνακαλύψει καί θά τήν
προωθήσει, δυστυχῶς µετά τόν θάνατο
τοῦ καλλιτέχνη, ὁ ...
Α) Ε. Τeriade
Β) Γ. Σεφέρης
Γ) Κ. Παλαµᾶς
∆) Κ. Τσάτσος
6) Στίς 30 Μαρτίου 1822 οἱ Ὀθωµανοί
καταστρέφουν τή Χίο. Ὁ Ὁλλανδός
πρόξενος Pasqua στό ἡµερολόγιό του
περιγράφει: «Ἡ φωτιά καί ἡ τυραννία
ξεπέρασε
κάθε
προηγούμενο…Τό
μεσημέρι οἱ Τοῦρκοι ἔβγαλαν ἀπό τό
δεσμωτήριο τόν δεσπότη, τούς προεστούς
καί ὅλους τούς φυλακισμένους. Τούς
γύμνωσαν ὁλότελα καί τούς κρέμασαν,
πάνω ἀπό ἑκατό, τόν ἕναν πλάι στόν
ἄλλο, σάν ἀρνιά». Ὁ Γάλλος διπλωµάτης
καί ἱστορικός Πουκεβίλ ὑπολογίζει
σέ 40.000 αὐτούς πού πουλήθηκαν ὡς
σκλάβοι στά µπεζεστένια τῆς Σµύρνης.
Μάλιστα τέτοια ἦταν ἡ προσφορά πού
προκλήθηκε πτώση τιµῶν! Ὁ Γενικός
Πρόξενος τῆς Νάπολης στή Σµύρνη,
Antonio Girardi, σέ ἀναφορά του (2
Ἰουνίου 1822) γράφει: «Ἡ πόλη τῆς Χίου
εἶναι σχεδόν στάχτες. Μόνο τά προξενεῖα
σώθηκαν καί μερικά σπίτια Εὐρωπαίων.
Τήν ἴδια τύχη εἶχαν τά περισσότερα
χωριά. Ἐλάχιστοι ἄνδρες γλύτωσαν. Τά
γυναικόπαιδα σκλαβώθηκαν. Μεγάλος

ἀριθμός μεταφέρθηκε στήν Ἀσία.
Πουλήθηκαν ἀμέσως καί χάθηκαν στό
ἐσωτερικό…». «Στόν δρόμο τῶν Φράγκων
ὁδηγοῦνται πάνω κάτω κοπάδια ἀπό
παιδιά τῆς Χίου γιά πούλημα...», σηµείωνε
ὁ Ἄγγλος πρόξενος στή Σµύρνη Francis
Werry. Ἡ γαλλική «Courrier Francais»
(10-6-1822) ἔγραφε: «Βλέπεις φανατικούς
μουσουλμάνους νά τρέχουν ὁμαδικά, νά
ἀγοράζουν 30 γρόσια τό θῦμα τους καά
νά τό σφάζουν ἀμέσως γιά νά κερδίσουν
σπουδαία θέση στούς οὐρανούς…
Χιλιάδες γυναῖκες, κορίτσια κι ἀγόρια
πουλιοῦνται κάθε μέρα στό παζάρι. Πολλά
ἀπό αὐτά τά δυστυχισμένα πλάσματα
αὐτοκτόνησαν κατά τή μεταφορά.
Βλέπεις γυναῖκες νά μήν δέχονται
τροφή, μ’ ὅλο πού μαστιγώνονται, γιά νά
πεθάνουν ἀπό τήν πείνα…». Ἡ γερµανική
«Allgemeine Zeitung» τῆς ἴδιας
περιόδου: «…παιδιά κάτω τῶν 7 χρόνων,
ἀκατάλληλα γιά τό παζάρι, δένονταν
μαζί καί ρίχνονταν στή θάλασσα…».
Καταλαβαίνετε βεβαίως ὅτι ὅλες αὐτές
οἱ µαρτυρίες εἶναι συκοφαντίες κατά
τοῦ εὐγενοῦς τουρκικοῦ ἔθνους. Πεῖτε
δύο συµπατριῶτες µας ἱστορικούς πού
ἀποκαθιστοῦν τήν ἀλήθεια κρίνοντας
τίς ὡς ἄνω µαρτυρίες ὡς «ὑπερβολές».
Α) Βακαλόπουλος - Ψυρούκης
Β) Σβορῶνος - Βρυώνης
Γ) Βερέµης - Κουλούρη
∆) Ρεπούση - Ρεπούστη

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1∆, 2Β, 3Α, 4Α, 5Α, 6Γ
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Ακόμη ένας «μπάτσος»
νεκρός... Ε, και λοιπόν;
του Διονυσίου Κ. Καραχάλιου
Ήταν 36 ετών... Είχε παντρευτεί μόλις τον
περασμένο Σεπτέμβριο... Πριν από περίπου
40 ημέρες, η σύζυγός του έφερε στον
κόσμο το πρώτο τους παιδί.... Καταγόταν
από τα Χανιά και ήταν υπαρχιφύλακας
της Ελληνικής Αστυνομίας, υπηρετούσε
στο Παλαιό Φάληρο και διέμενε στο
Περιστέρι. Το όνομά του: ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ.
Σε μια εποχή άκρατου ηθικού ξεπεσμού και
αφόρητης κατάπτωσης ιδανικών και αξιών,
ο υπαρχιφύλαξ Μιχάλης Σπανουδάκης,
με τον τραγικό θάνατό του, ήλθε να μας
θυμίσει ότι, σ’ αυτόν τον τόπο, υπάρχει
ακόμη ελπίδα... Υπάρχει φώς, έστω και
λιγοστό, στο βάθος του ορίζοντα, αφού
το συντηρούν, με το αίμα της γενναίας
καρδιάς τους, παλικάρια, όπως ο Μιχάλης
Σπανουδάκης.
Ήταν μεσημέρι, περίπου 1.00 μμ και
ο Μιχάλης Σπανουδάκης ήταν εκτός
υπηρεσίας. Θέλησε να επισκεφθεί το
κατάστημα κάποιου φίλου του στη Νίκαια.
Τα βήματα της μοίρας του τον έφεραν κοντά
στο εκεί υποκατάστημα της Τράπεζας
Κύπρου, λίγα μόλις δευτερόλεπτα, αφ’ ότου
ο ένοπλος κουκουλοφόρος ληστής, έχοντας
αφαιρέσει άγνωστο ποσόν, επιχειρεί,
αρχικά πεζός, να διαφύγει. Ο 36χρονος
αστυνομικός, αντιλαμβάνεται τι έχει συμβεί
και, αν και ευρισκόμενος εκτός υπηρεσίας,
δεν διστάζει ούτε στιγμή. Ακολουθεί τον
ληστή και, όταν τον πλησιάζει αρκετά,
του φωνάζει να σταματήσει και να
πετάξει κάτω το όπλο, που κρατά στο
χέρι. Ο ίδιος, έχει το υπηρεσιακό του
περίστροφο στο τσαντάκι του, αλλά δεν το
χρησιμοποιεί. Ο κουκουλοφόρος ληστής
γυρίζει, τον κοιτάζει και αρχίζει να τρέχει.
Ο Μιχάλης Σπανουδάκης τον καταδιώκει
και τον πλησιάζει. Στη συμβολή των οδών
Μάτικα και Παρασκευοπούλου, δίπλα στο
δημοτικό σχολείο της περιοχής, ο ληστής,
αισθανόμενος τον κίνδυνο να συλληφθεί,
στρέφει το όπλο του εναντίον του,

ΕΝΤΟΝΕΝ Η
ΠΟΝΤΙΑΚΗ Wikipedia!
Σίγουρα θα γνωρίζετε αλλά και
θα χρησιμοποιείτε την Wikipedia
(Γουικιπαίδεια), την ελεύθερη διαδυκτιακή
εγκυκλοπαίδεια,
που
αναπτύσσεται
συμμετοχικά από εθελοντές χρήστες και
διαμορφώνει συνειδήσεις στην εποχή
μας. Με γνώμονα την αγάπη για τον
Πόντο και ειδικότερα για τη διάλεκτο, την
πλησιέστερη προς την αρχαία ελληνική
γλώσσα η οποία συνεχίζει να ομιλείται
σήμερα όπου υπάρχουν Πόντιοι, την 23η
Σεπτεμβρίου 2007 τέθηκε σε λειτουργία
από τρεις νέους ανθρώπους, η δοκιμαστική
έκδοση της Ποντιακής Wikipedia, με
πρότυπο την ελληνική και την αγγλική.
Για την ιστορία, κρίνεται σκόπιμο να
αναφερθούν οι συνιδρυτές αυτού του
έργου, που αποτέλεσαν και το βασικό
κορμό της προσπάθειας με δημιουργίες,
επεξεργασίες και βελτιώσεις των κειμένων.
Πρόκειται για τους: Γρηγοριάδη Ηλία,
Έλληνα ομογενή από το Oberhausen
του Nordrhein-Westfalen της Γερμανίας,
με Ποντιακή καταγωγή, από τό Κιλκίς.
Παπαδόπουλο Δ. Ευστάθιο, Έλληνα
απόδημο από το Ellwangen της BadenWürttemberg της Γερμανίας με Ποντιακή
καταγωγή από το Λουτροχώρι του Δήμου
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πυροβολώντας 4 φορές. Μια τουλάχιστον
σφαίρα βρίσκει τον Μιχάλη Σπανουδάκη
στο στήθος. Σωριάζεται αιμόφυρτος
στο έδαφος. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
δεν προλαβαίνει να τον μεταφέρει στο
νοσοκομείο. Ο Μιχά λης Σπανουδάκης
ξεψυχά λίγα λεπτά αργότερα.

«Δουλειά του ήταν» (!) είπε κάποιος
από αυτούς τους πρωινούς σαχλαμαρολόγους της αριστερόστροφης παραδημοσιογραφίας και μάλιστα από την κρατική
ΝΕΤ, αφήνοντας εμβρόντητο τον υπουργό
Δημόσιας Τάξης Χρ. Μαρκογιαννάκη,
που, βέβαια, έσπευσε να αναρωτηθεί:
Μα δουλειά του αστυνομικού είναι να
σκοτώνεται;....
Και όμως! Έτσι έχουν τα πράγματα
στην σημερινή Ελλάδα, όπου κυριαρχεί
η φρικώδης νοσηρότητα της αριστερής
«ιδεοκρατίας»: Αφού είναι μπάτσος, δεν
μπορεί παρά να είναι και γουρούνι και
δολοφόνος, και, συνεπώς, «καλά του
έκανε» ο κουκουλοφόρος ληστής, που, στο
κάτω - κάτω, μπορεί να είναι και κάποιος
συμπαθής μετανάστης, που, μάλιστα,
διέπραξε «θεάρεστο» έργο, μια και
λήστεψε τράπεζα, δηλαδή ένα κατ’ εξοχήν
άντρο της καπιταλιστικής εξουσίας....
Ασφαλώς θα πρέπει να είστε πολύ
αφελείς αν φαντασθήκατε ότι θα οργανωθούν στάσεις εργασίας, πορείες και
καταλήψεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας για
τον τραγικό θάνατο του παλικαριού... Οι
Τσίπρας, Αλαβάνος, Παπαρήγα και Γ.
Παπανδρέου είναι πολύ απασχολημένοι
και δεν προλαβαίνουν να σκεφθούν κάτι

Σκύδρας νομού Πέλλης και Γρηγορούδη
Κωνσταντίνο, από τη Θεσσαλονίκη, με
καταγωγή από την Καππαδοκία. Δέκα
μήνες αργότερα εντάχθηκαν στην αρχική
ομάδα κοινότητα και οι μη Πόντιοι,
αλλά θερμοί υποστηρικτές τούτης της
προσπάθειας Διακονικολάου Ζαχαρίας,
από την Ιαλυσό Ρόδου, ηλικίας 16 ετών
(!!!) και Παλιουδάκης Άγγελος από την
Αθήνα.
Μετά από δεκαπέντε μήνες σκληρής
και επίμονης δουλειάς, οι παραπάνω
εκπλήρωσαν όλους τους σχετικούς όρους
που θέτει ως στάνταρτ του διεθνούς
ιδρύματος της «Γουικιμίντια», το οποίο
είναι υπεύθυνο για κάθε προσπάθεια
δημιουργίας νέας Wikipedia. Αξίζει να
αναφερθεί πως όλη η παραπάνω προσπάθεια
πιστοποιήθηκε, όπως προβλέπεται από το
καθεστώς λειτουργίας της Wikipedia, μετά
από σχετική αλληλογραφία και επαφές που
είχε με τους υπεύθυνους του ιδρύματος της
«Γουικιμίντια», ο κ. Θεοφάνης Μαλκίδης
Δρ. Κοινωνικών Επιστημών.
Έτσι την 7η Ιανουαρίου 2009, δόθηκε η
σχετική έγκριση για τη κανονική έκδοση
της Ποντιακής Wikipedia σε δική της
ανεξάρτητη σελίδα και από την 5η Μαρτίου
άρχισε η κανονική της λειτουργία στη
σελίδα: http://pnt.wikipedia.org/
Λέγοντας «ποντιακή» εννοούμε ότι τα
άρθρα της συγκεκριμένης εγκυκλοπαίδειας

τέτοια... Στο κάτω-κάτω, το φτωχόπαιδο
από την Κρήτη που, μέρα μεσημέρι,
χωρίς να βρίσκεται σε υπηρεσία, ένοιωσε,
φωτιά μέσα του, το χρέος του προς την
κοινωνία, ξεχνώντας – εκείνη την στιγμήτο νεογέννητο παιδί του και τη νεαρή
σύζυγό του, αυτός ο «μπάτσος, γουρούνι,
δολοφόνος» καλά έκανε και πέθανε, αφού
αυτή «ήταν η δουλειά του». Γιατί, βέβαια,
άνθρωποι σαν τον Μιχάλη Σπανουδάκη,
έχουν για «δουλειά τους», το καθήκον, την
φωνή της συνειδήσεώς τους και τον όρκο
τους και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε,
μέρα- μεσημέρι, να κοιτάζουν κατάματα
τις φονικές σφαίρες για να αποδείξουν
ότι αυτή η χώρα, ευτυχώς, ακόμη δεν
«ξόφλησε» από ήρωες και από ιδανικά....
Αυτή ήταν η «δουλειά» του Μιχάλη
Σπανουδάκη, την ίδια στιγμή, που
«δουλειά» κάποιων άλλων είναι το
βόλεμα, η αρπαχτή και ο ωχαδερφισμός...
Την ίδια στιγμή που πλουσιοπάροχα
αμειβόμενοι, «δημοσιογράφοι», αφού
προσπεράσουν αδιάφορα το τραγικό
γεγονός, θα διασκεδάσουν την ανία
της ασημαντότητάς τους στα cafés του
Κολωνακίου και στα «in» restaurants των
βορείων ή παραθαλασσίων προαστίων....
Την ίδια στιγμή που, εν μέσω του αφθόνως
ρέοντος «καμπανίτη», μεγαλοπολιτικοί,
μεγαλοεπειχειρηματίες, μεγαλοεκδότες,
μεγαλοκαναλάρχες και λοιποί «μεγάλοι»
του γνωστού αριστερόστροφου κατεστη
μένου θα αντιστέκονται στο «κράτος
της δεξιάς» και θα οργανώνουν
νέους «αγώνες λαϊκούς».... Την ίδια
στιγμή που ψευτοδιανοούμενοι και
θολοκουλτουριάρηδες της νεοσταλινικής
ιντελλιγκέντσιας θα αμπελοφιλοσοφούν
για τον νέο Δεκέμβρη και την κοινωνική
οργή των δεκαπεντάχρονων...
Μέσα σ’ αυτό το αρρωστημένο περιβάλλον, Άνθρωποι, όπως ο Μιχάλης Σπανουδάκης ασφαλώς και θα ασφυκτιούν. Θα
πνίγονται από την δυσοσμία αυτής της
παρακμιακής κοινωνίας, που, στο όνομα
μιας ακατανόητης αριστερολαγνείας,
ιδεολογικά παρηκμασμένης και πολιτικά
αποτυχημένης, εξακολουθεί να αντιστρέφει
τα μεγέθη, να θεοποιεί τις ασημαντότητες
και να παραγνωρίζει τις αληθινές αξίες...

γράφονται αποκλειστικά στην ποντιακή
διάλεκτο. Στόχος είναι φυσικά, να γίνει
ένας συνδυασμός της νέας τεχνολογίας και
της παλιάς συνήθειας (παράδοσης, γνώσης
και ιστορίας) με το καλύτερο δυνατό τρόπο.
Έτσι ώστε να μπορεί να ανατρέχει στο
εξής ο κάθε ενδιαφερόμενος, που θέλει να
εξασκήσει τις γνώσεις του στην ποντιακή
διάλεκτο και παράλληλα να καλυφθούν
κυρίως τα «ποντιακά θέματα» και όχι
μόνο. Η Ποντιακή Wikipedia («ανοιχτόν

Ίσως γι’ αυτό τον λόγο ο Μιχάλης
Σπανουδάκης προκάλεσε την μοίρα του...
Διότι στην εικόνα αυτής της κοινωνίας,
με την τόση διαφθορά, με την τόση
σήψη και με την τόση αριστερότροπη
σπουδαιοφάνεια λόγων και έργων, η
θέση ενός «μπάτσου» που θυσιάζεται για
να προστατεύσει κοινωνικά αγαθά, δεν
μπορεί να γίνει «κατανοητή» από εκείνους
τους περισπούδαστους, που, με τόση
απίστευτη ελαφρότητα, τον αποκαλούν
και «γουρούνι» και «δολοφόνο»...
Την στιγμή που το αίμα του ηρωικού
Μιχάλη Σπανουδάκη δεν είχε ακόμη
στεγνώσει από εκείνη την γωνιά της
Νίκαιας, που την «σηματοδότησε» με
την γενναία στάση του το παλικάρι
από την Κρήτη, τα κανάλια μας, σε μια
πρωτοφανή επιβεβαίωση της πρωτόγονης
αριστεροπληξίας που καταδυναστεύει
τη χώρα, μιλούσαν, ακατάπαυστα, για
την γυναίκα – σύμβολο, την Μελίνα
Μερκούρη... Γέμισε αυτή η δύστυχη χώρα
με «σύμβολα» της Αριστεράς, και, ίσως γι’
αυτό ξεχαρβαλώθηκε... Κανείς άλλος σ’
αυτόν τον τόπο δεν έχει προσφέρει, παρά
μόνον όσοι λούστηκαν με το «ανέσπερο»
φως της αριστερόστροφης ιδεοληψίας:
Σύμβολο ο Βαφειάδης, σύμβολο και ο
Βελουχιώτης, σύμβολο ο Ζαχαριάδης,
σύμβολο και ο Φλωράκης, σύμβολο ο
Γληνός, σύμβολο και ο Ρίτσος, σύμβολο
ο Α. Παπανδρέου σύμβολο και η Μελίνα,
σύμβολο ο Τεμπονέρας, σύμβολο ακόμη
και ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος,
προς δόξαν εκείνων που σκυλεύουν και
καπηλεύονται τα πάντα, προκειμένου
να δικαιολογήσουν τα συμπλέγματα της
δογματικής τους ακαμψίας.
Φυσικά ο Μιχάλης Σπανουδάκης δεν «έχει»
τα προαπαιτούμενα για να γίνει Σύμβολο
μιας κοινωνίας, όπου έχει χαθεί το μέτρο,
η ποιότητα, η ευθύνη, η αλληλεγγύη, η
ανιδιοτέλεια και η αφοσίωση σε υψηλά
ιδανικά. Αν εξακολουθούσε να ζει, θα
παρέμενε, ένας «μπάτσος». Πεθαίνοντας
ηρωικά το μεσημέρι της 5ης Μαρτίου 2009
στη Νίκαια, μας καλεί να συλλογιστούμε
και να αναλογιστούμε ποιοι, στ’ αλήθεια,
είναι τα «γουρούνια» και ποιοι οι
«δολοφόνοι».

εγκυκλοπαίδεια ντο γράφκεται και τρανείν
απ’ ατείνς που θέλνε») δημιουργήθηκε από
το μηδέν και σήμερα μετά από 17 μήνες
λειτουργίας της, κατάφερε έχει τη δική της
στέγη και να περιέχει 165 άρθρα.
Από εδώ και πέρα το θέμα, μετά την επίσημη
έγκριση για τη λειτουργία της ιστοσελίδας,
αποκτά άλλη βαρύτητα και για το λόγο
αυτό, τα μέλη της κοινότητας, καλούν
όλους όσους γνωρίζουν την ποντιακή, να
στηρίξουνε την προσπάθεια αυτή και να
συνεισφέρουν στην Ποντιακή Wikipedia,
η οποία είναι πλέον κοινό κτήμα όλων
των Ελλήνων Ποντίων και Ποντιόφωνων
παγκοσμίως. Με τη Ποντιακή Wikipedia,
της οποίας η άδεια επίσημης λειτουργίας
δόθηκε παράλληλα με την αναφορά στον
Άτλαντα γλωσσών της UNESCO για την
ποντιακή διάλεκτο, πραγματοποιήθηκε
ένα σημαντικότατο βήμα για τη διάσωση
και παράλληλα διάδοση της σχεδόν
τριών χιλιετιών αρχαιοελληνικής αυτής
διαλέκτου, στις γενεές του μέλλοντος.
Τέλος, για τη σημαντική αυτή εξέλιξη
για την ποντιακή διάλεκτο τα μέλη της
κοινότητας της Ποντιακής Wikipedia
ευχαριστούν θερμά και ονομαστικά (δεν
είχαμε αρκετό χώρο) όλους εκείνους που
συνέβαλαν στην επίτευξη του στόχου.
Η Ρωμανία και αν επέρασε, ανθεί και
φέρει κι άλλο. Υείαν και ευλογίαν
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Τό 1204 και ο νεώτερος ελληνισμός
Μπροστά σε 200 περίπου άτομα
παρουσιάστηκε στήν Ξάνθη (Ίδρυμα
Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, 7-309) το βιβλίο τού Γ. Καραμπελιά «1204»
από τον Κώστα Καραΐσκο, τον Κώστα
Ζουράρι και τον συγγραφέα. Ακολουθεί
μέρος της ομιλίας του ΚΚ:
Το «1204 – Η διαμόρφωση του νεότερου
ελληνισμού» είναι χωρίς καμμία διάθεση
υπερβολής ένα πραγματικό ευαγγέλιο,
σε μία εποχή που η σύγχυση στα μυαλά
των νεοελλήνων βρίσκεται στο απόγειό
της. Πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν
παρέχει μόνο πολύτιμες και δυσεύρετες
πληροφορίες στον αναγνώστη
αλλά μία καθολική θέα της
συλλογικής μας ταυτότητας και
των περιπετειών της τα τελευταία
1.000 (χονδρικά) χρόνια. Τι
ισχυρίζεται ο Καραμπελιάς στο
βιβλίο; Τα αυτονόητα, όπως λέει
κι ο ίδιος στον επίλογο, που όμως
στην Ελλάδα σήμερα δεν είναι
καθόλου αυτονόητα και χρήζουν
επανατεκμηρίωσης. Σε γενικές
γραμμές λοιπόν έχουμε τις κάτωθι βασικές
θέσεις:
Πρώτον ότι η νεοελληνική ταυτότητα,
όπως την ξέρουμε σήμερα, αρχίζει να
διαμορφώνεται ξεκάθαρα ήδη από τον 11ο
αιώνα, κάπου μεταξύ 1071 και 1261, γύρω
από την χρονολογία – σταθμό της Άλωσης
της Πόλης από τους Φράγκους.
Δεύτερον ότι αυτή η ταυτότητα συγκροτείται
με ένα πνεύμα διπλής αντίστασης τόσο
έναντι της λατινικής Δύσης, η οποία
εγκαινιάζει την αποικιοκρατική της
περίοδο δια των ιταλικών πόλεων στο
Βυζάντιο, όσο και έναντι της τουρκικής
Ανατολής που κομίζει την βαρβαρότητα
και την καθυστέρηση της στέπας.
Τρίτον ότι η ελληνική, πολιτισμική
τουλάχιστον,
συνέχεια
δια
μέσω
των βυζαντινών χρόνων είναι μία
πραγματικότητα που έχει αναδειχθεί
μέσα από άπειρα τεκμήρια διαφορετικής
προέλευσης
και
εξασφαλίζει
την
ελληνικότητα και την αυτοτέλεια του
σύγχρονου έθνους μας.
Τέταρτον ότι τα χρόνια του Βυζαντίου
δεν ήταν μία σκοταδιστική περίοδος
καλογεροκρατίας
και
ανθελληνικού
μένους αλλά μία πολύχρονη άνθιση ενός
κράτους προνοίας με το πιο δημοκρατικό
πολίτευμα στον τότε κόσμο, που μάλιστα
τους τελευταίους αιώνες της ζωής του είχε
εξελληνισθεί μέχρι τα νύχια.
(...) Η συλλογή όλων αυτών των
μαρτυριών και των στοιχείων δεν είναι
μια άσκοπη επίδειξη ευρυμάθειας, η οποία
άλλωστε δεν αμφισβητείται, αλλά είναι
μία επιτυχημένη προσπάθεια ανατροπής
μιας σειράς από ριζωμένους προϊδεασμούς
ή αμφιβολίες μας για ένα πλήθος θεμάτων.
Σημειώνω ενδεικτικά:
Για την ελληνικότητα των βυζαντινών. Το
απόσπασμα του Λαόνικου Χαλκοκονδύλη
για την μετωνυμία των Ελλήνων στη
ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Την αναφορά του
Λέοντος Στ του Σοφού στον εξελληνισμό
των Σλάβων (με τη φράση «γραικώσας»)
Την μαρτυρία του Ιωάννη Ζωναρά (12ος
αιώνας) για την ασυνείδητη διατήρηση
εθνικών εθίμων. Τις μεταγενέστερες
λόγιες μαρτυρίες για την ταύτιση των
όρων Ρωμαίος-Γραικός-Έλλην (από τον
επίσκοπο Μυρέων Ματθαίο το 1619).
Την διατήρηση της ίδιας, ελληνικής
συνείδησης και μέσα στον λαό (βλ.
παραδείγματα Νικήτα Μάγιστρου, Άννας
Κομνηνής, Νικήτα Χωνιάτη, Ιωάννη
Βατάτζη, Θεόδωρου Λάσκαρι, Νικηφόρου
Βλεμμύδη, Δημητρίου Κυδώνη, Γρηγορίου

του Κυπρίου, Νικολάου Καβάσιλα κτλ
κτλ). Το εκπληκτικό παράδειγμα του
Πλήθωνος – Γεμιστού. Την Αλεξιάδα
της Άννας Κομνηνής, με τις 88 αναφορές
στον Όμηρο και τους άλλους αρχαίους
συγγραφείς. Την εισαγωγή πολύ πάνω του
75% των ελληνικών κειμένων στη Δύση
από το Βυζάντιο – όχι από τους Άραβες.
Για το πνευματικό – πολιτιστικό
επίπεδο των βυζαντινών. Τους 23.000
στίχους της Παλατινής Ανθολογίας όπου
συγκεντρώθηκαν ποιήματα από τον 7ο έως
τον 10ο μ.Χ. αιώνα. Την Βελισαριάδα, ένα
έμμετρο λαϊκό έργο του 14ου αιώνα που
μιλά για την αξιοσύνη ενός λαϊκού ήρωα

και την φαυλότητα των ευγενών. Την
ερωτική και σατιρική ποίηση που φτάνει
και ξεπερνάει τα όρια της ελευθεροστομίας.
Την πρώτη εμφάνιση του μυθιστορήματος.
Την διόρθωση του Ιουλιανού ημερολογίου
από τον Γρηγορά. Την διεξαγωγή του
διαλόγου πλατωνιστών – αριστοτελικών
στη Φλωρεντία αποκλειστικά μεταξύ
Ελλήνων στη Φλωρεντία μέχρι το 1470.
Και λίγο αργότερα, στη διάρκεια της
Τουρκοκρατίας, τις 80 επανεκδόσεις δύο
Γραμματικών, του Θεοδώρου Γαζή και
του Κων/νου Λάσκαρι, μέσα στο πρώτο
μισό του 16ου αιώνα!
Για τη φύση του Ανατολικού
Ρωμαϊκού κράτους. Την χιλιόχρονη
λειτουργία του Πανεπιστημίου της
Κωνσταντινούπολης, ανεξάρτητα από
την Εκκλησία και τις εκκλησιαστικές
σπουδές, τις οποίες εξυπηρετούσε η
Πατριαρχική Ακαδημία. Την δήλωση του
Μανουήλ Μοσχόπουλου ότι «το κοινόν
είναι αποτέλεσμα συμβολαίου μεταξύ
ισότιμων συμβαλλόμενων, που ελεύθερα
αποφασίζουν να ορίσουν τον μονάρχη
τους», ενώ οι πολίτες «είναι υποχρεωμένοι
να τον υπακούουν μόνο στον βαθμό που
εκπροσωπεί και προστατεύει το κοινόν».
Την κατάργηση της θανατικής ποινής για
εγκλήματα κατά της περιουσίας (η οποία
ίσχυε στη δυτική Ευρώπη μέχρι τον 19ο
αιώνα). Την πρώτη ιστορικά θεσμοθέτηση
κράτους πρόνοιας με πτωχοκομεία,
ορφανοτροφεία, νοσοκομεία.
(...) Με την ευκαιρία, αξίζει πραγματικά
να σταθούμε σε δύο παραδείγματα που
αλιεύω από το βιβλίο, και τα οποία
αποδεικνύουν κατά τη γνώμη μου το
αθηναϊκό μισελληνικό σύνδρομο που
έχουμε περιγράψει στον «Αντιφωνητή»
με άλλη, ανάλογη αφορμή. Το πρώτο
αφορά τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο και
την βυζαντινότητα της τέχνης του. Το
δεύτερο αφορά την ελληνική συνέχεια,
ιδίως στα χρόνια του Βυζαντίου και της
Τουρκοκρατίας.
Αναφορικά με τον Θεοτοκόπουλο πρώτα.
Μέχρι πρόσφατα η κυρίαρχη άποψη ήταν
ότι αυτός ο άφταστος ζωγράφος ήταν
απλώς κρητικής καταγωγής και πριν τα
19 του πήγε στη Δύση και σπούδασε την
ζωγραφική της στην Ιταλία πρώτα και
στην Ισπανία έπειτα. Με λίγα λόγια ότι
ως ζωγράφος γεννήθηκε στη Δύση και
άρα η ελληνική του καταγωγή ελάχιστη
σημασία είχε. Έλα όμως που πλέον έχει
αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας
ότι ο Θεοτοκόπουλος πήγε στην

Ιταλία κάπου 27 ετών, ήδη φτασμένος
ζωγράφος και μάλιστα με διαφορά ο πιο
ακριβοπληρωμένος του νησιού! Άρα
βρέθηκε στη Δύση ως ζωγράφος που είχε
ήδη χωνέψει την βυζαντινή παράδοση
και, όπως αποδεικνύει το έργο του, την
διατήρησε ανανεώνοντάς την μάλιστα
ώς το τέλος. Έχει κάποια σημασία να
διεκδικήσεις ως Έλλην έναν από τους
μεγαλύτερους ζωγράφους όλων των
εποχών, του οποίου η αξία ανακαλύφθηκε
μόλις πρόσφατα; Να δεχθείς δηλαδή
όσα μαρτυρούν πλέον οι Μάγιερ, Ράις,
Βίλουμσεν, Κέλεμεν, Χάντερμαν κλπ
για την βυζαντινότητα του έργου του; Η
κοινή λογική λέει, βεβαίως, ναι! Κι όμως!
Ο Γιάννης Μηλιάδης αρνείται ρητά την
βυζαντινότητα της ισπανικής περιόδου
του ζωγράφου. Ο Μαρίνος Καλλιγάς δεν
βρίσκει καμμία σχέση μεταξύ της τέχνης
του Ελ Γκρέκο και της βυζαντινής. Ο
Μανώλης Χατζηδάκης επίσης. Και ο
νεώτερος Νίκος Χατζηνικολάου, που βλέπει
τον βυζαντινισμό του Θεοτοκόπουλου ως
μανιερισμό (αγνοώντας ακόμη και την
αποκαλυπτική τοποθέτηση του ζωγράφου
στην επιστολή του προς τον Βαζάρι),
τους δικαιώνει όλους, απονέμοντάς τους
μάλιστα και το δαφνοστέφανο για τη
«νηφάλια αντίστασή τους στο ρεύμα» και
στη «στενόμυαλη εθνικιστική διεκδίκηση»!
Το άλλο παράδειγμα αφορά την εθνική
μας συνέχεια. Δεν πρόκειται για ένα
ήσσονος σημασίας ζήτημα αλλά για ένα
κομβικό σημείο: Έχουμε κάποια σχέση με
τους Έλληνες των προηγούμενων εποχών
ή είμαστε μόνο παράγωγα του κρατιδίου
που στήσανε οι Μεγάλες Δυνάμεις και
της …εκπαιδευτικής του πολιτικής;! Δεν
θα αναφερθώ στους Βρετανούς ή άλλους
αμφισβητίες αλλά θα περιοριστώ στους
δικούς μας. Ο Αδαμάντιος Κοραής, η
«Ελληνική Νομαρχία», ο Κ. Σχινάς, ο Νικ.
Σαρίπολος, ο Στέφανος Κουμανούδης
και άλλοι μιλούσαν για την σκλαβιά των
Ελλήνων υπό τον βυζαντινό ζυγό. Κι ας
γράφαν επιστήμονες του επιπέδου ενός
Κρουμπάχερ (ή ενός Ράνσιμαν αργότερα)
για τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική

ΑΓΑΘΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ, ΜΩΡΕ!

(Σαρακοστιανά Τοξικά)

Συνέχεια από σελ. 12
Καί µετά πάλι εἶδα καί τίς καφροχοντράδες
πού µοῦ στείλανε ἔνια ἕτερα προσφιλῆ
µου φασιστόµουτρα, ἐναντίον γνωστῆς
προεδρίνας πού ἐκλήθη σέ ἐκποµπή
σεσηµασµένου τηλεσκουπιδοπαραγωγοῦ
καί ἔδωσε γῆν καί ὕδωρ στούς
παρακαθηµένους του (αὐτοφεροµένους
ὡς) Μακεδόνες, ὑπερασπιζόµενος τήν
ἐλευθερία, τή δηµοκρατία, τό δικαίωµα
αὐτοπροσδιορισµοῦ (κλπ, κλπ.) καί
κατακεραυνώνοντας
τήν
ἡµετέραν
ἐθνικιστικήν ὑστερίαν! Καί ἐρωτῶ: γιατί
δηλαδή, ρέ παλιογαϊδούρια; Μήπως
ἄδικο εἶχε; Πράγµατι σέ ἐλεύθερο καί
δηµοκρατικό καθεστώς δέν ζοῦµε, ὅπου
µποροῦµε
νά
αὐτοπροσδιοριστοῦµε
ὅπως θέλουµε; Ἐδῶ δηλαδή ὁ Κωστάκης
καί ὁ Γιωργάκης αὐτοπροσδιορίζονται
ὡς πολιτικοί, τό Άλφα καί τό Μέγκα (ὤ
παρντόν, ALPHA καί MEGA ἐννοοῦσα
- καί σχωρνᾶτε µε τόν ἀνελλήνιστο) ὡς
φορεῖς τῆς ἐλεύθερης ἐνηµέρωσης, ἡ
Κουλούρη κι ἡ Ρεπούση ὡς ἱστορικοί καί
ὁ «Ἰός τῆς Κυριακῆς» ὡς θεµατοφύλακας
τῆς δηµοκρατικῆς συνείδησης! Ἐσᾶς ὁ
ἄλλος δηλαδή σᾶς πείραξε; Καί ὅσο γιά τά
ἕτερα ἀπαράδεκτα περί τῶν σεξουαλικῶν
του προτιµήσεων, τά κατακεραυνώνω
µετά βδελυγµίας! ∆ηλαδή, ρέ µάγκες, δέν
κατάλαβα, στόν κῶλο µας κολαούζους
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γλώσσα και τους ελληνικούς θεσμούς
του Βυζαντίου… Μα και στον 20ο αιώνα
άλλοι, σαν τον Πασχάλη Κιτρομηλίδη,
ψάχνουν να βρουν πού οφείλεται η ταύτιση
μαρξιστών και μη ιστορικών στο ζήτημα
της ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού
(το να την αναζητήσουν στα πραγματικά
γεγονότα ούτε που τους περνάει από το
νου…). Άλλοι πάλι σαν τον Αντώνη Λιάκο
τα βάζουν με τους νομπελίστες ποιητές μας
και τη γενιά του ΄30 που έθεσε ζητήματα
ελληνικότητας στην Τέχνη και κάποιοι
ακόμη τολμηρότεροι χαρακτηρίζουν για
τον ίδιο λόγο «φασίστες» κι «εθνικιστές»
τον Εγγονόπουλο, τον Ελύτη, τον Ρίτσο
και τον …Θεοδωράκη!
Εδώ νομίζω ότι το βιβλίο, που όντως μπορεί
να λειτουργήσει ως αληθινό φάρμακο κατά
της άγνοιας και της σύγχυσης, αποτυγχάνει.
Κι αποτυγχάνει για δύο λόγους που θα
εξηγήσω παρακάτω.
Πρώτον γιατί τίποτε δεν μπορεί να
θεραπεύσει αυτόν που βασίζει όλα του τα
συμφέροντα, στην ακαδημαϊκή και άλλη
προώθηση των γνωστών κυκλωμάτων.
Όταν κάποιος είναι τόσο δειλός ή τόσο
εξαρτημένος από το σύστημα που ελέγχει
τον δημόσιο λόγο, δεν πρόκειται να
παραδεχτεί τίποτε, ό,τι επιχειρήματα και
να του κομίσεις. Αυτό είναι το κυρίαρχο
ρεύμα στις ιστορικές σπουδές σήμερα και
έτσι γίνεσαι κάποιος.
Και δεύτερον γιατί δεν έχει ακόμη
βρεθεί το φάρμακο κατά της βλακείας.
Αυτός είναι ένας παράγοντας που δεν
λαμβάνεται συνήθως υπ’ όψιν, αλλά
παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στα ανθρώπινα
πράγματα. Και βεβαίως το γεγονός ότι
κάποιος υπογράφει βιβλία ή διδάσκει
στο Πανεπιστήμιο δεν σημαίνει ότι δεν
είναι και ιδεοληπτικός ή/και βλαξ. Δεν
πειράζει όμως, σε μια αποικιοποιημένη,
παρηκμασμένη χώρα το να βρίσκει κανείς
αποικιοποιημένα, παρηκμασμένα μυαλά
δεν είναι έκπληξη. Το ζήτημα είναι να
προκύπτουν και δουλειές σαν αυτήν που
παρουσιάζουμε απόψε εδώ, και που θα
δείξουν στην πλειοψηφία των Ελλήνων
τον δρόμο προς την αυτοσυνειδησία.

σᾶς βάλαµε; Θέλω ἐγώ δηλαδή π.χ.
τώρα νά εἶµαι µιά φιλελεύθερη ἀνθυποπουστροκακίστρω καί νά ’χω καί φούλ
φουντωµένα τά κόµπλεξ µου, ἐπειδή µέ
σουτάρανε ἀπό κεί πού τά ’πιανα (ἄσε
δέ πού µπορεῖ καί νά µή µοῦ ἔκατσε χτές
τό βράδυ καί τό τεκνό ὁ Βασιλάκης στό
µπάρ)! Ἐσᾶς δηλαδή θά ρωτήσω γιά τό τί
θά πῶ; Ἤ µήπως ἐσᾶς θά ρωτήσει ὁ µέγας
µας ἐπιστήµων Λιάκος, πού λέει ὅτι τό
λεγόµενο ἑλληνικό ἔθνος διαµορφώθηκε
µετά τό 1830 µέσα ἀπό συνεχεῖς τεχνητές
καί ἄνωθεν ἐπιβεβληµένες µεταλλάξεις
ἑνός πληθυσµιακοῦ κράµατος ἀπό βλαχοαρβανιτο-σλάβους; Βρέ ἄει σιχτίρ ἀπό κεῖ,
ἀνιστόρητα καί γελοῖα παλιοφασισταριά!
Ἐλπίζω νὰ καταλάβατε τώρα ὅλοι
ἐσεῖς, ἀγαπητοί µου ἀναγνῶστες, τί
ἐννοῶ, µετὰ ἀπ’ ὅλα αὐτά! Εἶναι ἐπιτέλους
καιρὸς νὰ σοβαρευτοῦµε λίγο καὶ νὰ
σκεφτοῦµε ὅτι ὅλα ὅσα µᾶς ἐνοχλοῦν
µπορεῖ νὰ µὴν ὀφείλονται κατ’ ἀνάγκην
στὶς αἰτίες ποὺ ἐµεῖς νοµίζουµε! Ἐγὼ
πάντως δὲν εἶµαι σίγουρος γιὰ τίποτα πιὰ
καὶ δὲν πρόκειται ἐλαφρᾶ τῇ καρδία νὰ
ξαναπαρεξηγήσω κανέναν! Ὡς ἐκ τούτου
δὲν θὰ τὸ παρεξηγήσω, ἀκόµη κι ἅµα δῶ
τὸν Καραΐσκο νὰ προχωράει στὸν δρόµο
κρατώντας ὑπὸ µάλης τὴ Γκιουντέµ, τὴ
Μιλλὲτ ἢ τὸ βιβλίο τοῦ Κωστόπουλου
γιὰ τοὺς Ποµάκους! Γιὰ ποιὸν λόγο νὰ τὸ
παρεξηγήσω, στὸ κάτω-κάτω; Μπορεῖ καὶ
νὰ πηγαίνει γιὰ χέσιµο ὁ ἄνθρωπος…

Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Αὐτοπυροβολισµοὶ
∆ὲν τὸ βλέπετε λίγο περίεργο; Μέσα στὸ
σπίτι του ὁ συνταγµατάρχης τῆς JITEM
ξαφνικὰ αὐτοπυροβολεῖται. Ἀκολούθως ὁ
τὴν ἴδια ἐποχὴ µὲ αὐτόν, διοικητὴς Εἰδικῶν
Ἐπιχειρήσεων, αὐτοκτονεῖ. Καὶ γιὰ τὶς δυὸ
περιπτώσεις µᾶς λένε παρόµοιες ἱστορίες:
Ὑπῆρχαν ψυχολογικὰ προβλήµατα. Ὁ
γιὸς µάλιστα τοῦ διοικητῆ ἐκφράζει τὶς
ἀµφιβολίες του. Λέει: «Τὰ ΜΜΕ νὰ ἐρευνήσουν τὸν θάνατο τοῦ πατέρα µου. Ὁ
γιατρὸς µοῦ εἶπε πὼς δὲν µπορεῖ νὰ πεῖ ἂν
αὐτοκτόνησε ὁ πατέρας µου. Νὰ ἐρευνηθεῖ
µὲ ποιὸ χέρι πυροβόλησε ὁ πατέρας µου καὶ
πόσες φορὲς πυροβόλησε». Συνεχίζονται
οἱ “σκοτεινές” ἐξελίξεις στὴν ὑπόθεση Ἐργκενέκον. Οἱ “αὐτοπυροβοληθέντες” αὐξάνονται. Οἱ κατηγορούµενοι στρατηγοὶ
ἕνας ἕνας ἀρρωσταίνουν. Αὐτὴ τὴν στιγµὴ
δὲν ὑπάρχει στρατηγὸς στὴν φυλακή. Οἱ
ταξίαρχοι µεταφέρθηκαν στὸ νοσοκοµεῖο. Οἱ
Λεβὲντ Ἐρσὸζ καὶ Βελὶ Κιουτσοὺκ δηλαδή,
ἕνας ἕνας ἀρρώστησαν. ∆ὲν εἶναι ἐκπληκτικὸ
ὅτι ἀπὸ τοὺς κατηγορούµενους στὶς φυλακές,
ἀρρωσταίνουν µόνο οἱ ἀξιωµατικοί; Μήπως
εἶναι ἀσθενικοὶ οἱ ἀξιωµατικοὶ µας; Ἡ
µήπως εἶναι πολὺ ὑγιεῖς οἱ πολίτες; Ἂν
οἱ κατηγορούµενοι εἶναι ἄδικα καὶ κατὰ
παράβαση τοῦ δικαίου στὶς φυλακές, τότε
ἀφῆστε τους ὅλους ἐλεύθερους. Ἂν ὄχι ὅµως,
τότε κρατῆστε καὶ τοὺς ἀξιωµατικούς. Γιατί
κάνετε διαχωρισµούς;
(27-2-09, Ἀχµέτ Ἀλτάν, ἐφ. Ταράφ)
Προεκλογικές ὑποσχέσεις
Καθὼς πλησιάζουν οἱ µέρες γιὰ τὶς τοπικὲς
ἐκλογὲς, οἱ ὑποψήφιοι δήµαρχοι καὶ
κοινοτάρχες κάνουν ὅ,τι µποροῦνε γιὰ νὰ
ἐπηρεάσουν τοὺς ψηφοφόρους. Ἔτσι, ὁ
ὑποψήφιος Τουγροὺλ Καγιατζάν ἀπὸ τὴν
περιοχὴ τῆς Σινώπης, ἀνακοίνωσε µὲ πανώ
σὲ µπαλκόνι πὼς σὲ περίπτωση ποὺ ἐκλεγεῖ
κοινοτάρχης θὰ παρέχει σουνὲτ καὶ ἄλλες
ὑγειονοµικὲς ὑπηρεσίες δωρεάν. Ὑπόσχεται
πὼς θὰ τρυπάει αὐτιά, θὰ µετράει τὴν πίεση
καὶ τὸ ζάχαρο τοῦ αἵµατος καὶ θὰ βάζει
ὀροὺς δωρεὰν.
(13-3-09, ἐφ. Νέτγκαζετε)
Εἰσαγγελικές Ἀνασκαφές
Περατώθηκαν οἱ πενθήµερες ἀνασκαφὲς στὴν
Σιλώπη τῆς πόλης Σίρνακ. Χτὲς τελείωσαν οἱ
ἀνασκαφὲς ποὺ γινόταν ὑπὸ τὶς ὁδηγίες τοῦ
εἰσαγγελέα Σιλώπης Α.Ο. καὶ τοῦ προέδρου
τοῦ δικηγορικοῦ συλλόγου Ν.Ε., µετὰ τοὺς
ἰσχυρισµοὺς πὼς κάποιοι τὴν δεκαετία τοῦ 90
δολοφονήθηκαν καὶ πετάχτηκαν σὲ τρῦπες,

στὸ 15ο χλµ τῆς ὁδοῦ Σιλώπης-Τζίζρε. Ὁ
πρόεδρος τοῦ δικηγορικοῦ συλλόγου ἀνέφερε
πὼς βρέθηκαν τεµάχισµενα ὀστᾶ καὶ ἄλλα
ὑλικὰ καὶ πὼς ὅ,τι βρέθηκε θὰ σταλεῖ στὴν
Ἰατρικὴ Σχολὴ τῆς Κωνσταντινούπολης.
(14-3-09, ἐφ. Νέτγκαζετε)
(Ἡ φωτογραφία ἀφιερώνεται στοὺς µειονοτικοὺς “δηµοσιογράφους”, πού γιά χιλιάδες
ἀνεξιχνίαστους φόνους, βασανιστήρια κτλ,
αὐτοί, δεκαετίες τώρα, δέν βγάλαν κουβέντα!
Καὶ πρέπει, λένε κάποιοι “ἀριστεροί”, νὰ
συζητήσουµε µ’ αὐτοὺς τὰ … προβλήµατα
τῆς µειονότητας! Βρέ ἄι σιχτίρ, τσογλάνια!)
Μ.Κ.

kyneg@otenet.gr

Ἀντιφωνήµατα
Πάει κι ὁ Φρήµαν, πού τόν προόριζε
ὁ Ὀµπάµα γιά ἐπικεφαλῆς τῶν µυστικῶν ὑπηρεσιῶν του. Τόν ἔφαγε τό
ἑβραϊκό λόµπυ, µόνο µέ τά ...τσικό!
Ἄ, καί κρίση-ξεκρίση, τό δολάριο ἐξακολουθεῖ νά φεύγει σέ καραβιές γιά
«βοήθεια» στό Ἰσραήλ. Τό ἀφεντικό
δέν καταλαβαίνει ἀπό δικαιολογίες.
Πίσω στό νατοϊκό µαντρί ἡ Γαλλία,
µέ τόν Σαρκοζί νά τελειώνει τή (βρωµο)δουλειά τοῦ «σοσιαλιστῆ» Μιτεράν.
Ἕνας ἦταν, δυστυχῶς, ὁ Ντέ Γκώλ.
Ὁµαδικοί τάφοι Ἑλλήνων στήν Κύπρο
- ὁµαδικοί τάφοι Κούρδων στήν Ἀνατολία, ἡ ...πολιτιστική παραγωγή τοῦ
νεκροθάφτη τῆς περιοχῆς µας.
Saya: Τό πρῶτο ροµπότ-δάσκαλος ἕτοιµο στήν Ἰαπωνία. Εἶναι πολύγλωσσο,
παίρνει ἀπουσίες, ἀναθέτει ἐργασίες
κι ἐκφράζει καί συναισθήµατα
Εὖγε! Τώρα µένει νά φτιάξουν τό ροµπότ-µαθητή πού θά παίζει µέ τό κινητό του στήν τάξη, θά συζητάει γιά
µπάλλα καί θά ξύνει τ’ ἀχαµνά του.
«Λύση» τοῦ Κυπριακοῦ ἑτοιµάζουν µέ
Χριστόφια οἱ γνωστοί µέ τά γνωστά
σχέδια. Πέρασε τό ΟΧΙ στό µπανανοσχέδιο ντούκου, σά νά µήν εἰπώθηκε
Λίγοι µείναν (Ν. Λυγερός, Δ. Κωνσταντακόπουλος...) νά θυµίζουν κείνη τήν
ἀπόπειρα βιασµοῦ. Κι ἐνῷ ὁ δράκος
µᾶς τριγυρνάει ξεβράκωτος, ἐµεῖς
κλασαυχενευόµαστε αἰσθησιακά.
«Ρούσαλκα» µέ φιλί δύο ἀνδρῶν στή

Λυρική καί θύελλα ἀντιδράσεων γιά
τήν σκηνοθετική αὐθαιρεσία κάποιας
Βασερµάν. Ἀδίκως;
Ἔχεις κυρά µου ἄλλες (πουστο)ἰδέες;
Γράψε ἕνα δικό σου ἔργο, ἄν ἔχεις τά
προσόντα, µήν κάνεις τραβέλι τόν
Ντβόρζακ. Πῶς ν’ ἀντιδράσει ὁ ἕρµος;
Ἀθῶος καί ὁ Ἀττικῆς Παντελεήµων, ὁ
ἀποταµιευτής τῶν δισεκατοµµυρίων.
Εἴµαστε µιά χώρα ἀθώων.
6η ἀναβολή ἐκδίκασης τῆς προσφυγῆς
τῶν κατοίκων τῆς Στρατονίκης κατά
τῶν χρυσωρυχείων στό Συµβούλιο
τῆς Ἐπικρατείας - πάει γιά 25/9/09

Μάλιστα. Δέν ἦταν τά δισ. πού ἁλώνιζε ἐπί χρόνια, ἁπλῶς ἐσεῖς εἶστε βλάχοι
καί ἐθνικιστές... Νά γράψετε τή λέξη
«πολυπολιτισµικότητα» 7 δισ. φορές!
ΔΕΗ: Μετά τό Σουφλί, φεύγει κι ἀπ’
τό Διδυµότειχο! Παρά τό σύγχρονο,
ἰδιόκτητο κτίριό της, παρά τίς ἀνάγκες τῆς µεθορίου! Τό βάρος στήν
Περιφέρεια, πού λέει κι ἡ Κυβέρνηση...
Ἐγκαίνια δορυφορικοῦ Internet στόν
Κέχρο καί τό δελτίο Τύπου ἀνέφερε
τά «Ποµακοχώρια»! Μπράβο ρέ Εὐριπίδη, ἄς µιλάει καί κανας ἐπίσηµος...
Ξαναστήθηκε ἡ ἱστοσελίδα µας πού
ἦταν γιά µέρες ἐκτός λειτουργίας. Καί
µάλιστα λέµε νά τήν ἀναµορφώσουµε,
ἀφοῦ τόσο ὑλικό µένει ἀναξιοποίητο.

Ἄρα καί νά κερδίσουν οἱ κάτοικοι εἶναι
δῶρον ἄδωρον: Ἡ ἄδεια λειτουργίας
τοῦ «Ἑλληνικοῦ Χρυσοῦ» λήγει στίς
31/12/09! Αὐτό πῶς λέγεται;
Ἡ 75% µείωση στό τέλος παρεπιδηµούντων, πού πλήρωναν οἱ τουριστικές ἐπιχειρήσεις, ξεσήκωσε τούς
δηµάρχους πού χάνουν ἔσοδα
Καί γιατί δέν τό πληρώνετε ἐσεῖς ρέ
καλόπαιδα; Νά πληρώνει δηλ. ὁ τροφοδότης τῆς τοπικῆς οἰκονοµίας κι ὄχι
ὁ τροχονόµος τῆς παραοικονοµίας;
«Καφενεῖο Πολιτισµοῦ» ἀπό 11/3 στό
Ἐθνολογικό Μουσεῖο Θράκης, µὲ
4 διαλόγους κοινοῦ καί εἰδικῶν σέ
θέµατα κοινωνίας καί πολιτισµοῦ.
Τό «ἐθνικό» ζήτηµα τό ἀντιµετώπισε
«γιά πρώτη φορά ὡς κοινωνικό»,
λέει ἡ κ. Φραγκουδάκη, καί ἔκανε τή
διαφορά στά µειονοτικά σχολεῖα

ΑΓΑΘΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ, ΜΩΡΕ!

(Σαρακοστιανά Τοξικά)

Λοιπόν, ἐπειδὴ εἴµαστε σὲ σαρακοστιανὴ περίοδο καὶ δὲν
µπορῶ ἄλλο (µὴ χ…τὸν Ἀντιφωνητή σας) ν’ ἀκούω κακίες,
ἔκατσα νὰ γράψω τὸ σηµερινὸ κείµενο, µόνο καὶ µόνο γιὰ νὰ
ὑπενθυµίσω σὲ ὁρισµένους κάφρους ὅτι ἡ ἀλήθεια ἔχει πάντοτε
δυὸ ὄψεις καὶ δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ παρεξηγοῦµε κάθε φορὰ τὰ
κίνητρα τῶν ἀνθρώπων! Μὲ ἄλλα λόγια, δὲν βλάπτουν καὶ
λίγοι ἀγαθοὶ λογισµοὶ (µέρες ποὺ εἶναι, ἄλλωστε)…
Γιατί τὰ λέω τώρα ὅλα αὐτά! Ἔχω γιὰ παράδειγµα ἕνα
µαλάκα φίλο, γιατρό! Στέλνει τὶς προάλλες ἕνα e-mail, γιὰ νὰ
κάνουµε, λέει, µποϊκοτὰζ σὲ γνωστὴ ἁλυσίδα καταστηµάτων,
ποὺ πουλᾶνε ροῦχα µὲ ἐτικέτες «Made in Macedonia»! Καὶ
ἐγὼ φυσικὰ ἐρωτῶ τώρα: γιατί νὰ κάνω µποϊκοτὰζ σ’ αὐτοὺς
τοὺς καλοὺς καὶ φτωχοὺς ἀνθρώπους, ποὺ τοὺς κυνηγᾶνε γιὰ
νὰ τοὺς πηδήξουν Βούλγαροι καὶ Ἀλβανοί, ποὺ δίνουνε ἀγώνα
γιὰ τὸ δίκιο τους (τὸ εἶπε ἄλλωστε κι ὁ ∆ηµητρᾶς) καὶ ποὺ
κάτι ἐθνικιστές (τύπου Ντόρας) τοὺς ἔχουν τορπιλίσει ἕως
τώρα τὸ δικαίωµα νὰ µποῦν σὲ ΝΑΤΟ καὶ ΕΕ, παρότι µάλιστα
ἔχουν κάνει τόσες ὑποχωρήσεις στὸ ζήτηµα τοῦ ὀνόµατος
(ἀποδεχόµενοι π.χ.ταπεινωτικὲς γι’αὐτοὺς σύνθετες ὀνοµασίες,
τύπου «Μακεδονικὴ Μακεδονία τῆς Μακεδονίας»); Ἐγὼ ἀπὸ
τὴν ἄλλη µπορεῖ νὰ εἶµαι ἕνας γενναιόψυχος ἄνθρωπος,
ἄδολος καὶ εὐρύπρωκτος σκατοθρακέζος ἰθαγενής, ποὺ
φοβᾶται τὴ σκιά του, ποὺ κλάνει πατάτες ὅποτε κάτι ἐθνικοκοπρόσκυλα (µὴ ξαναχ…τὸν Ἀντιφωνητή σας) πᾶνε νὰ
θέσουν σὲ δοκιµασία τὴν ἐµπεδωµένη ἑλληνοτουρκικὴ φιλία,
ποὺ παίρνει δάνειο µὲ χαµηλὸ ἐπιτόκιο ἀπὸ τὴ Ζιραὰτ καὶ ποὺ
τὸν ἀπίστευτα προηγµένο του ἐγκέφαλο τὸν ἀπασχολοῦν
µόνο τὰ ἑξῆς τρία µείζονα θέµατα: α) τὸ πορτοφόλι του,
β) τὰ βυζάκια τῆς µπουµποῦς ἀπ’ τὰ ΤΕΦΑΑ, ποὺ κάθεται
παραδίπλα στὴν καφετέρια καὶ γ) µὴ τοῦ γδάρει κανεὶς τὸ
φτερὸ τῆς Κοµπρέσορ! ∆ὲν θὰ πάρω τώρα ἐγὼ ροῦχα «made
in Macedonia»; Γιατί δηλαδή; Ἕνας τόσο καλὸς ἄνθρωπος
εἶµαι (χώρια ἡ ἐξελικτική µου φάση τῆς µετάλλαξης πρὸς τὸ

Στίς 23 Μαρτίου (ὥρα 19:00) ἐγκαινιάζεται στό Ἱστορικό Μουσεῖο Ἀλεξανδρούπολης ἡ ἔκθεση 20 ἔργων
ζωγραφικῆς τοῦ Νίκου Λυγεροῦ µέ
τίτλο «Ὁ κόσµος τοῦ Vincent». Στή
διάρκεια τῶν ἐγκαινίων ὁ ζωγράφος
θά δώσει διάλεξη µέ τό ἴδιο θέµα.

παροιµιωδῶς καλοκάγαθον βόδι)! Τί ἔχω ἐγὼ δηλαδή, βρὲ
παλιοτραµποῦκε, νὰ χωρίσω µὲ τοὺς ἀνθρώπους;
Ἂµ ἐκεῖνος ὁ Καραΐσκος; Ἄλλο ὑποκείµενο πάλι αὐτό!
Μοῦ στέλνει πρὸ ἡµερῶν ἕτερον e-mail µ’ ἕνα ἀντιεθνικιστικό
δελτίο Τύπου ποὺ κατήγγειλε τὴν ἄσκηση βίας πρὸς τὸν
γνωστὸ ὑπέρµαχο τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων Ντεντὲ
(ξέρετε τώρα, µωρέ, ποὺ τὸν ἀκούµπησε ἕνας στὸ χέρι κι
ἐκεῖνος ἔπεσε καὶ σφάδαζε τρεῖς µέρες καὶ βγῆκε κι ἀπ’ τὸ
νοσοκοµεῖο µὲ 29 κατάγµατα - νά, σὰν τά…πέναλτυ τοῦ
Θρύλου, ἕνα πρᾶµα)! Καὶ ἔγραφε µέσα καὶ γιὰ τὴν καταπίεση
τῆς «τουρκικῆς µειονότητας» τῆς Θράκης καὶ γιὰ τὶς συνεχεῖς
ἐθνικιστικὲς προκλήσεις τῆς Ἑλλάδας πρὸς τὴ γειτονική
µας χώρα, ὅπως «ἡ πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ ἐπίσκεψη τοῦ
Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας σὲ βραχονησίδα τῶν παραλίων
τῆς Τουρκίας τὴν ὁποία ἔχει οἰκειοποιηθεῖ ἡ Ἑλλάδα, ἡ
µόνιµη παρουσίαση ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ τῶν πτήσεων
τουρκικῶν ἀεροπλάνων στὸν διεθνῆ ἐναέριο χῶρο πάνω
ἀπὸ Αἰγαῖο ὡς “παραβιάσεων τοῦ ἐθνικοῦ ἐναέριου χώρου”
…καὶ οἱ ἐθνικιστικὲς κορῶνες γιὰ δῆθεν κακοµεταχείριση
τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινούπολης». Καὶ ἐγὼ δηλαδὴ
τώρα τί νὰ πῶ γιὰ ὅλα αὐτά, βρὲ Κωστάκη, ἀγόρι µου; Νὰ
πῶ ὅτι πρόκειται γιὰ µίσθαρνα τσογλανάκια τῆς CIA, γιὰ
ὑπερήφανα τρισέγγονα τοῦ Πήλιου Γούση, γιὰ γονυκλινεῖς
θεραπαινίδες τοῦ Σόρος, γιὰ νοσταλγοὺς τῆς ἁρµονικῆς
- µεταξὺ 15ου καὶ 20ου αἰ. - ἑλληνοτουρκικῆς συνύπαρξης
(ἔ, ἅµα πάρει καὶ χαλαρώνει κι ὁ σφιγκτήρας, καµµιὰ φορά,
ὡς γνωστόν, γλυκαίνεσαι κιόλας) ἢ ἁπλῶς γιὰ ἰδεολογικῶς
(δεκαπεντάκις ἡµερησίως) αὐνανιζόµενα ἀνθελληνικὰ ζόµπι
τῆς διεθνιστικῆς σκατοκαφρίλας; Ἔ, ὄχι βέβαια! Τέτοιοι
χαρακτηρισµοὶ ἀπελθέτωσαν ἀπ’ ἐµοῦ! ∆ὲν σκέφτηκες, βρὲ
ἄχρηστε, ὅτι τὰ παιδιὰ µπορεῖ νὰ εἶναι ἁπλῶς καλόκαρδα, νὰ τὰ
βλέπουν ὅλα γύρω µας καλὰ λίαν, νὰ ἐµφοροῦνται ἀπὸ ἄδολη
καὶ ἀνυπόκριτη χριστιανικὴ ἀγάπη (χώρια τὸ µεγαλόψυχον
τοῦ καθ’ ἡµᾶς Τρόπου) καὶ νὰ θάβουν τοὺς δικούς τους ἀπὸ
ὑπερβολικὴ ταπείνωση, γιὰ νὰ µὴν πικραθοῦν οἱ ἐχθροί µας;
Ἀγαθοὶ λογισµοί, µωρέ! Πάσχα ἔρχεται! Βάλε ἐπιτέλους καὶ
λίγο τὸ µυαλό σου νὰ δουλέψει!
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