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Τί γίνεται στό
ΠΑΣΟΚ Ξάνθης;
Ἡ ἀποκάλυψη («Πρῶτο Θέµα»,
29/11) ἀφοροῦσε τόν συνεργάτη τοῦ
γραµµατέα τοῦ ΠαΣοΚ Σωκράτη
Ξυνίδη, τόν Σινάν Καβάζ, πού
καταγγέλει διεθνῶς µαζί µέ τούς
ἐπαγγελµατίες τοῦ εἴδους «καταπίεση
τῆς τουρκικῆς µειονότητας». Παρότι τό
ἄρθρο ἦταν ἀπολύτως τεκµηριωµένο,
ΚΑΝΕΝΑΣ δέν ἔκανε κανένα σχόλιο,
οὔτε στήν Ἀθήνα οὔτε καί στήν
Ξάνθη. Βουβαµάρα παντοῦ!
Γιατί αὐτή ἡ αἰδήµων σιωπή; Μήπως
ταιριάζει ἡ λαϊκή ρήση γιά τή
χεσµένη φωλιά; Καί µιά πού µιλᾶµε
γιά χεσµένη φωλιά, ἀληθεύει ὅτι ἡ
Νοµαρχιακή Ἐπιτροπή τοῦ ΠαΣοΚ
Ξάνθης µετακοµίζει σέ κεντρικότατο
ἀκίνητο τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς
Βακουφίων; Ἄν ναί, θά εἴχε ἐνδιαφέρον
τό ἐνοίκιο καί ἡ σχετική ἀπόφαση τῆς
Ν.Ε. (ἄν ὑπάρχει). Περιµένουµε καί
...ἕπεται καί συνέχεια.

Χριστούγεννα πλησιάζουν, χρονιάρες µέρες κι ἄς ἐλπίσουµε
µέ τήν εὐκαιρία αὐτή νά πετύχουµε µιάν ἀπόδραση ἀπό τήν
καθηµερινή ἀτζέντα καί τό ἄχθος τῆς ἐνθαδικῆς µέριµνας.
Ὅσο κι ἄν τά προβλήµατα συσσωρεύονται καί ὀξύνονται,
τά πράγµατα δέν εἶναι ποτέ τόσο µαῦρα ὅσο φανταζόµαστε,
ἡ ἐλπίδα εἶναι πάντοτε παρούσα. Εὐχόµαστε σέ ὅλους
χαρούµενες γιορτές καί καλή φώτιση πού θά µᾶς βοηθήσει
νά δοῦµε καί νά πράξουµε τό σωστό καί τό ἀπαραίτητο.

Ἀνάγκη ἄμεσης ἐπέμβασης!
Πολλές φορές ἔχουµε ἀναφερθεῖ στήν παράνοµη
λειτουργία τῶν ἐνεργούµενων τῆς Ἄγκυρας
στήν περιοχή. Ἄλλοτε γιά τά παρανόµως
λειτουργοῦντα νηπιαγωγεῖα τοῦ Συλλόγου
Ἐπιστηµόνων Μειονότητας, ἄλλοτε γιά τίς
ἐκδηλώσεις τῶν συλλόγων πού ἀπαγορεύτηκαν
ἀπό τά ἑλληνικά δικαστήρια, ἄλλοτε γιά τά
«Κοράν κουρσού» (µαθήµατα, δῆθεν, θρησκευτικῶν) πού ὀργανώνουν οἱ τουρκοµουφτῆδες
Ἀχµέτ Μέτε καί Ἰµπράµ Σερήφ.
Σήµερα (στή σελίδα 7) παρουσιάζουµε γιά πρώτη
φορά στή χώρα µας ἕνα δεῖγµα τοῦ τί πνεῦµα
ἐπικρατεῖ καί τί ἀνθελληνισµός κυκλοφορεῖ
σ’ αὐτά τά τελευταῖα. ∆ιαβάστε νά φρίξετε καί
ἐνισχῦστε τήν ἔκκλησή µας στήν ἑλληνική
Πολιτεία νά βάλει φρένο στήν κατάσταση αὐτή
πού ἔχει ξεφύγει ἀπό κάθε ἔλεγχο. Τό µῖσος πού
σπέρνουν ὁρισµένοι στίς ψυχές τῶν µικρῶν
παιδιῶν τί µπορεῖ νά καρπίσει αὔριο; Σήµερα
- ἄν δέν εἶναι ἤδη ἀργά - πρέπει νά κινηθοῦµε,
προτοῦ τό «Κρυφό σχολειό» τοῦ κεµαλικοῦ φασισµοῦ βάλει φωτιά στό αὔριο τοῦ τόπου µας!

Ὁ Γιῶργος Παπανδρέου
καί ὁ Ἀντρέ Μπρετόν

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΔΕΣ
ΣΤΟΝ ΣΑΜΑΡΑ
Ο Στέφανος Καραθεοδωρή είναι ο πρώτος των µεγάλων
από το άστρο των Καραθεοδωρήδων, ο οποίος σπούδασε
έξι επιστήµες (Ιατρική, Μαθηµατικά, Φιλοσοφία,
Θεολογία, Φυσική, Χηµεία) και µιλούσε και έγραφε 17
γλώσσες!
Αυτός παντρεύτηκε την
Λουκία
Μαυροκορδάτου,
κόρη
του
Αλέξανδρου
Μαυροκορδάτου
και
εγγονή
του
Γιώργου
Μαυροκορδάτου
που
κρέµασαν οι Τούρκοι. Η
µία από τις πέντε κόρες
του Στέφανου, η Σοφία
παντρεύεται τον Γιώργο
Δέλτα. Ο γιος τους Στέφανος
παντρεύτηκε την κόρη του
γνωστού ευεργέτη Εµµανουήλ Μπενάκη την Πηνελόπη
Μπενάκη, την γνωστή πεζογράφο Πηνελόπη Δέλτα.
Η µία κόρη τους, η Βιργινία Δέλτα παντρεύεται τον
Αλέξανδρο Ζάννα. Η κόρη τους Λένα Ζάννα παντρεύεται
τον Κωνσταντίνο Σαµαρά. Γιος τους είναι ο Αντώνης
Σαµαράς, νυν πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας.
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Ἄν παρακολουθήσατε τήν συνέντευξη Τύπου
τοῦ ΓΑΠ στίς Βρυξέλλες, µετά τή Σύνοδο
Κορυφῆς τῆς Ε.Ε., σίγουρα θά ἀντιληφθήκατε
πόσο ἔδαφος ἔχει κερδίσει ὁ σουρρεαλισµός
στόν πολιτικό “λόγο”. Μιλᾶµε γιά τήν πλήρη
νοηµατική ἀποδέσµευση (δηµοσιογραφικῆς)
ἐρώτησης καί (πρωθυπουργικῆς) ἀπάντησης!
Σίγουρα ὁ Ἀντρέ Μπρετόν σκάει ἀπό τή ζήλεια
του, βλέποντας τά «Μαγνητικά Πεδία» του νά
φαντάζουν ὡς ἀκαδηµαϊκό κείµενο ἐνώπιον
τοῦ παπανδρεϊκοῦ αὐτόµατου λόγου. Ὅλη
ἡ «ἔξω λογική», τό ὀνειρικό στοιχεῖο, µία
ἔκφραση σχεδόν Νταντά στήν ὑπηρεσία τῆς
διακυβέρνησης τῆς τυχερῆς µας πατρίδας...

Γιά τόν καθ. Ἐρατοσθένη Καψωµένο,
πού βρέθηκε στήν Κοµοτηνή µέ
πρόσκληση τοῦ Συλλόγου Φίλων
τοῦ Ἱδρύµατος Θρακικῆς Τέχνης
καί
Παράδοσης,
προκειµένου
νά µιλήσει γιά «Τό νεοελληνικό
πολιτισµικό πρότυπο στήν ποίηση
τοῦ Γιάννη Ρίτσου», οἱ συστάσεις
περιττεύουν. Ἡ πανεπιστηµιακή του
καριέρα στήν Ἑλλάδα, ἡ διεθνής του
παρουσία (ἀκόµα καί τώρα πού ἔχει
συνταξιοδοτηθεῖ), ἡ εἰσαγωγή στή
χώρα µας τῆς δοµικῆς καί σηµειολογικῆς θεωρίας στήν ἔρευνα καί
τήν ἀνάλυση τῶν κειµένων, ὅλα
τοῦτα εἶναι βέβαια µία ἀνεπανάληπτη
προσφορά στήν ἐπιστήµη τοῦ τόπου
µας καί στή θεωρία τῆς λογοτεχνίας.
Κι ὅµως, ὅλα αὐτά ὠχριοῦν µπροστά
στόν ἄνθρωπο Ἐρατοσθένη Καψωµένο, στόν Κρητικό αὐτόν ἀρχέτυπο πού
τόν ὑποστασιάζει µέ τρόπο ἀπαράµιλλο. Ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρουσα ἡ
προσέγγισή του στόν Ρίτσο, µά ἡ γενικότερη συνέντευξη πού κάναµε µαζί
του θά εἶναι στό ἑπόµενο φῦλλο µας.
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Η αναβίωση του μεσαίωνα
στον εκφεουδαρχισμό της πολιτικής
Τη μακρά πολιτειακή ιστορία των
Νεοελλήνων, η οποία ξεκινά ήδη πριν από
την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού
κράτους, παρακολουθεί, ερμηνεύει και
σχολιάζει ο καθηγητής συνταγματικού
δικαίου Κώστας Χρυσόγονος στο βιβλίο
του «Η ιδιωτική δημοκρατία» (υπότιτλος:
«Από τις πολιτικές δυναστείες στην
κλεπτοκρατία»). Διαπιστώνοντας την κόπωση
και την ανησυχητική πρόωρη γήρανση της
ελληνικής δημοκρατίας μεταπολιτευτικά,
η οποία ενισχύει τη λαϊκή δυσαρέσκεια
για το πολιτικό σύστημα, ο συγγραφέας
προβαίνει στη διερεύνηση του προβλήματος,
καταθέτοντας και τις προτάσεις του για
θεσμικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να
αναχωματιστεί η κρίση.
Το βιβλίο διαιρείται σε τρία
μέρη. Στο πρώτο μέρος με τον τίτλο «Το
ιστορικό πλαίσιο» επιχειρείται μία ιστορική
ανασκόπηση των συνθηκών που οδήγησαν
στη γέννηση των ελληνικών πολιτειακών
θεσμών. Το δεύτερο μέρος τιτλοφορείται «Το
πολιτικό σύστημα», καθώς εδώ συνθέτονται
τα χαρακτηριστικά του ελληνικού πολιτικού
συστήματος. Το τρίτο μέρος επιγράφεται «Οι
δικαστικοί θεσμοί». Σ’ αυτό περιλαμβάνονται
η παρουσίαση της δυσλειτουργίας των
σύγχρονων δικαστικών θεσμών και οι
προτάσεις του συγγραφέα για την ευρυθμότερη
λειτουργία τους.
Ο Χρυσόγονος αφιερώνει το πρώτο
κεφάλαιο του βιβλίου του σε μία εκτενή και
διεισδυτική ερμηνεία των χαρακτηριστικών
που φέρουν οι ελληνικοί πολιτειακοί θεσμοί
από τη γέννησή τους, επειδή οι ιδιομορφίες
των συνθηκών γέννησης και ανάπτυξής τους
επηρέασαν συνολικά τη συγκρότηση και τη
λειτουργία των θεσμών, γεγονός που εξηγεί
τις οργανικές τους διαταραχές μέχρι και
σήμερα. Η λαϊκή κυριαρχία δεν υλοποιήθηκε
ποτέ τον 19ο αιώνα, καθώς τα συντάγματα
του 1844 και του 1864 δεν αμφισβήτησαν τη
μοναρχία, θεωρώντας την διαιτητή μεταξύ
των αντίπαλων πολιτικών φατριών. Ακόμη
και στον 20ο αιώνα, από το κίνημα στο
Γουδί ως την πτώση της δικτατορίας των
συνταγματαρχών το 1974, οι συνταγματικοί
θεσμοί δεν λειτούργησαν ομαλά. Η
λαϊκή δημοκρατία κατοχυρώνεται μόνο
μεταπολιτευτικά, μα και πάλι επιβαρύνεται
από τις πολιτικές δυναστείες.
«[…] Είναι πρόδηλο ότι οι εμπλεκόμενοι
στην παραοικονομία αποτελούν δυνητική
πηγή πλουτισμού για τους εκάστοτε
νομείς της πολιτικής εξουσίας, αφού
έχουν κίνητρο να τους δωροδοκούν για
να εξασφαλίζουν την κρατική ανοχή στις
δραστηριότητές τους. Και αντίστροφα
όμως, η παραοικονομία είναι προνομιακός
προορισμός για έσοδα των φορέων της
δημόσιας πολιτικής εξουσίας, προερχόμενα
από αθέμιτες συναλλαγές των τελευταίων
με τους φορείς της ιδιωτικής οικονομικής
εξουσίας. Έτσι π.χ. θα μπορούσε να
υποθέσει κανείς ότι μεγάλο μέρος των
αφανών χρηματοδοτήσεων, τις οποίες, όπως
διαφαίνεται από το σκάνδαλο Siemens,
απολαμβάνουν οι ηγεσίες των κομμάτων
και/ ή συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα
από επιχειρήσεις εργολήπτριες δημόσιων
έργων και προμηθειών, κατευθύνεται σε
εξίσου αφανείς κομματικές πληρωμές προς
τοπικά ιδίως μέσα “ενημέρωσης”» (Κεφ.
«Το πολιτικό σύστημα», σ. 204)

Η διαρκώς ανώμαλη κατάσταση,
που επισφραγιζόταν από τις αυθαίρετες
επεμβάσεις του εκάστοτε βασιλιά ή την
ανάμειξη του στρατού στην πολιτική,
εμπόδιζε τις απόπειρες αναθεώρησης
του συντάγματος, λόγω του φόβου νέων

αυθαιρεσιών. Ως το 1975 δεν υπήρξε καμία
αυθεντική αναθεώρηση. Η αναθεώρηση,
πάλι, του 2001, με την εκχώρηση πολιτικών
εξουσιών σε «ανεξάρτητες αρχές», απέδειξε
την αδυναμία του πολιτικού συστήματος να
αντιμετωπίσει την κρίση που το μαστίζει.
Πέρα όμως από τις όποιες ατέλειες του
συντάγματος, το πραγματικό πρόβλημα
σήμερα έγκειται στην αδυναμία ή και την
απροθυμία του πολιτικού συστήματος να

διασφαλίσει την εφαρμογή των νόμων.
Το εν λόγω πολιτικό σύστημα ο
Χρυσόγονος το περιγράφει διεξοδικά στο
ομότιτλο δεύτερο μέρος του βιβλίου του.
Πρωταγωνιστικό ρόλο στο πολιτικό σύστημα
διαδραματίζουν τα πολιτικά κόμματα. Ως
φορείς ιδεολογικού στίγματος τα κόμματα
υποτίθεται ότι αναλαμβάνουν την ουσιαστική
αντιπροσώπευση των πολιτών. Καθώς
όμως οι αρμοδιότητες συγκεντρώνονται
σε λίγα ηγετικά στελέχη, τα κόμματα
θυμίζουν ολιγαρχίες που χειραγωγούν την
κοινωνία αντί να την χειραφετούν. Έτσι η
ποιότητα της δημοκρατίας υποβαθμίζεται.
Παράλληλα με την ολιγαρχική εσωτερική
λειτουργία των κομμάτων, εμφανές είναι
σήμερα και το ιδεολογικό τους έλλειμμα,
με τον περιορισμό των προγραμματικών
τους διαφορών, που φτάνει μέχρι την
αμφισβήτηση της παραδοσιακής διάκρισης
«δεξιάς – αριστεράς». Η δυσαρέσκεια ή και
η απάθεια των πολιτών τούς οδηγούν σε
αποστασιοποίηση από την πολιτική ζωή.
Η απομάκρυνση των εκλογέων
από τα κόμματα, σε συνδυασμό με τα ασαφή
ιδεολογικώς πολιτικά προγράμματα, επιτρέπει
στις κομματικές ηγεσίες να διαπλέκονται
ευκολότερα με ισχυρούς οικονομικούς
παράγοντες. Ο ανταγωνισμός των κομμάτων
μάλιστα τα στρέφει προς αυτούς, αφού οι
ανάγκες των αυξημένων δαπανών που
προκύπτουν δεν μπορεί να καλυφτούν απ’ την
κρατική χρηματοδότηση. Έτσι τα κόμματα, αν
και κρατικοδίαιτα, δεν ανεξαρτητοποιούνται
από τους ιδιώτες χρηματοδότες. Εξάλλου
ο ιδεολογικός αποχρωματισμός των
σύγχρονων πολυσυλλεκτικών κομμάτων
τα ωθεί σε αντιφατικές υποσχέσεις προς
ετερόκλητες
ομάδες.
Οι
υποσχέσεις
όμως δεν είναι δυνατό να εκπληρωθούν
μετεκλογικά λόγω της αντιφατικότητάς τους.
Ο παράλληλος περιορισμός των πολιτικών
διαφοροποιήσεων στο πλαίσιο λειτουργίας
της Ε.Ε. εγείρει την αμφισβήτηση απέναντι
στην αποτελεσματικότητα και την ύπαρξη
των πολιτικών κομμάτων. Έτσι η πολιτική
αποπολιτικοποιείται και η δημοκρατία
υποβαθμίζεται.
Όσο
εύκολη
αποδεικνύεται
η ιδεολογική σύγχυση των σύγχρονων
κομμάτων και η προσαρμογή τους στις
«ολιγαρχίες χρηματοδοτών», τόσο δύσκολη
είναι η κάθαρσή τους από τις ανομίες τους.
Η ποινική δικαιοσύνη δεν αγγίζει τα πολιτικά

πρόσωπα, ενώ και η «αυτοκάθαρση»
μένει σχήμα λόγου. Η αδυναμία θεραπείας
των νοσημάτων έγκειται κυρίως στην
αυταρχική οργάνωση των κομμάτων, την
οικογενειοκρατία, την έλλειψη δικαστικής
ανεξαρτησίας και την ανοχή στην
παραοικονομία και την παραβατικότητα. Η
απουσία εσωκομματικής δημοκρατίας, με
αρχηγούς που επιβάλλουν τις προσωπικές
τους αποφάσεις, δυσχεραίνει τη διαφάνεια:
στα οικονομικά των κομμάτων έχουν
πρόσβαση μόνο οι αρχηγοί και οι έμπιστοί
τους. Έτσι, οι συναλλαγές με την «ολιγαρχία
χρηματοδοτών» είναι αδύνατο να ελεγχθούν,
οπότε δεν καταπολεμείται ούτε η διαφθορά.
Το φαινόμενο αποκτά βάθος στον χρόνο
όταν τα αξιώματα ανακαταλαμβάνονται
από διαδοχικές γενιές της ίδιας πολιτικής
οικογένειας. Καθώς μάλιστα η πολιτική
εξουσία χειραγωγεί τη δικαστική με την
επιλογή των μελών του Άρειου Πάγου, το
αδιέξοδο επιτείνεται. Γι’ αυτό και ποινικές
υποθέσεις που ενοχλούν τις κυβερνήσεις
δικαστικά τελματώνουν. Αν συνυπολογιστεί
η προϊούσα ανοχή στην παραβατικότητα,
καθίσταται εμφανέστερος ο φαύλος κύκλος
από την ανομία στην πολιτική κι αντίστροφα:
οι φορείς της παραοικονομίας δωροδοκούν
την πολιτική εξουσία για να τους ανέχεται,
ενώ εκείνη προορίζει τα αθέμιτα έσοδά
της πίσω στην παραοικονομία. Όσο λοιπόν
τα κόμματα χρηματοδοτούνται από τον
παράδοξο συνδυασμό του κράτους και των
αφανών ιδιωτών χρηματοδοτών, ζυμώνεται
ένα πάντρεμα της δημόσιας με την ιδιωτική
εξουσία, το οποίο θυμίζει τη φεουδαρχία στο
«[…] Δεν μπορεί να μείνει εδώ ασχολίαστο
το γεγονός ότι στις περισσότερες, αν
όχι σε όλες, τις ποινικού ενδιαφέροντος
υποθέσεις που βρέθηκαν και στην πολιτική
επικαιρότητα την τελευταία τετραετία
(απαγωγές Πακιστανών, υποκλοπές,
ομόλογα, σκάνδαλο Siemens κ.ά.) η
έρευνα των εισαγγελικών αρχών και
ειδικότερα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών καρκινοβατεί ή έχει ήδη
οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Αντίθετα σε
άλλες περιπτώσεις οι εισαγγελικές και
ανακριτικές αρχές επιδεικνύουν ενίοτε
υπερβάλλοντα ζήλο, με χαρακτηριστικό
παράδειγμα την υπόθεση του παρ’ ολίγον
αυτόχειρα Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Πολιτισμού, όπου επιβλήθηκε
στην βασική κατηγορούμενη προσωρινή
κράτηση, παρά το γεγονός ότι έλλειπαν
οι νόμιμες προϋποθέσεις για να διαταχθεί
τέτοιο μέτρο. Όλα αυτά δημιουργούν κλίμα
καχυποψίας και πλήττουν την εικόνα της
δικαιοσύνης στην κοινή γνώμη» (Κεφ. «Οι
δικαστικοί θεσμοί», σ. 238-239)

μεσαίωνα κι εκφεουδαρχίζει περαιτέρω
την πολιτική. Η εξουσία ασκείται
σταθερά από λίγους, όπως και στον
μεσαίωνα. Αυτό είναι το ανώτατο στάδιο
της κλεπτοκρατίας. Η δημοκρατία
ποδηγετείται από την ολιγαρχία των
προαναφερόμενων ιδιωτών, χάνοντας
απολύτως φυσιολογικά το νόημά της,
και ευλόγως προσδιορίζεται από τον
Χρυσόγονο σαν «ιδιωτική».
Ενώπιον
της
νοσηρής
κατάστασης, η καταφυγή στη δικαιοσύνη
θα ’πρεπε να συνιστά κάποια ελπίδα
ίασης. Όπως όμως εξηγεί ο συγγραφέας
στο τρίτο μέρος του βιβλίου του, η
ελληνική δικαιοσύνη αντιμετωπίζει
σειρά προβλημάτων που δεν της
επιτρέπουν να απονείμει δίκαιο. Ένας
όγκος ποινικών υποθέσεων εμποδίζει
την έγκαιρη εκδίκασή τους. Η Διοίκηση
ευθύνεται σημαντικά για τη διόγκωση
αυτή, καθώς αδυνατεί να εφαρμόσει
τους νόμους και να επιβάλει κυρώσεις.
Παράλληλα παρανομεί και η ίδια όταν
επιμένει σε νόμους που ’χουν κριθεί

αντισυνταγματικοί, χωρίς να συμμορφώνεται
στις ακυρωτικές αποφάσεις.
Η εξάρτηση της δικαιοσύνης από
την πολιτική γιγαντώνει τα προβλήματα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν
υποθέσεις ποινικού ενδιαφέροντος όπου η
εισαγγελική έρευνα καρκινοβατεί (απαγωγές
Πακιστανών, υποκλοπές, σκάνδαλο Siemens),
τη στιγμή που σε άλλες επιδεικνύεται
υπερβάλλων ζήλος (προσωρινή κράτηση
της βασικής κατηγορουμένης στην υπόθεση
Ζαχόπουλου, χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες
προϋποθέσεις). Η αμφισβήτηση λοιπόν
της δικαιοσύνης επέρχεται φυσιολογικά
και ευνοεί την ήδη δρομολογημένη τροχιά
παρακμής.
Η έλλειψη συνταγματικού δικαστηρίου
στην Ελλάδα δυσχεραίνει περαιτέρω την
κατάσταση, αφού δεν ευνοεί την εναρμόνιση
της όποιας εξουσίας με τους κανόνες
δικαίου. Ακόμη και η διαπίστωση της
αντισυνταγματικότητας ενός νόμου δεν οδηγεί
αυτόματα στην ακύρωσή του, με αποτέλεσμα
διοικητικές πράξεις που στηρίχτηκαν σε
νόμους αντισυνταγματικούς να παγιώνονται
σαν τετελεσμένες. Η ανασφάλεια δικαίου
είναι γεγονός.
Δεδομένων των παραπάνω προβλη-μάτων
ο Χρυσόγονος θεωρεί απαραίτητη την ίδρυση
συνταγματικού δικαστηρίου, αρκεί να μην
τελούν τα μέλη του υπό κυβερνητικό έλεγχο και
να δημοσιοποιούνται οι αποφάσεις του ώστε
να τίθενται σε κριτική. Το σημαντικότερο όμως
ζητούμενο για το ελληνικό πολιτικό σύστημα
είναι η ανατροπή του εκφεουδαρχισμού του,
ο οποίος, με τη σύντηξη της δημόσιας με την
ιδιωτική εξουσία, μετατρέπει την πολιτική σε
ιδιωτική υπόθεση των πολιτικών δυναστειών
και των οικονομικών συμφερόντων του
περίγυρού τους, υπονομεύοντας το συμφέρον
του κοινωνικού συνόλου.
Με λόγο ευθύβολο, τολμηρό κι εμπεριστατωμένο ο Χρυσόγονος αναδεικνύει τις
δυσλειτουργίες του σύγχρονου πολιτικού
συστήματος, το οποίο, σε μια ολισθηρή πορεία
παρακμής, τείνει να αναβιώσει μεσαιωνικά
χαρακτηριστικά
προσωποποιώντας
τα
στη φυσιογνωμία του. Προσκομίζοντας
συγκεκριμένα στοιχεία ο συγγραφέας θέτει
το δάχτυλο στον τύπο των ήλων. Για τη
θεραπεία των πληγών καταθέτει προτάσεις
ρεαλιστικές, η εφαρμογή των οποίων ωστόσο
προϋποθέτει την πολιτική βούληση. Όσο
αυτή δεν ενεργοποιείται, η κλεπτοκρατική
«ιδιωτική δημοκρατία» παγιώνεται.
Κώστας
Χρυσόγονος,
«Η
ιδιωτική
δημοκρατία. Από τις πολιτικές δυναστείες
στην κλεπτοκρατία», εκδ. Επίκεντρο,
Θεσσαλονίκη 2009, σελ. 288.
Γιάννης Στρούμπας
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Ἀνα-γνώσεις
Εθνοκάθαρση με τον νόμο
Ο Nir Hasson γράφει στην ισραηλινή «Χααρέτζ» για κάποια πρόσφατα (νομικά)
εγκλήματα της ρατσιστικής του χώρας:
«Πέρυσι είχαμε ένα ρεκόρ όλων των εποχών στον αριθμό των Αράβων κατοίκων της
Ανατολικής Ιερουσαλήμ που στερήθηκαν των δικαιωμάτων παραμονής από το Υπουργείο
Εσωτερικών. Συνολικά το υπουργείο ανακάλεσε μέσα στο 2008 την παραμονή 4.577
Ιεροσολυμιτών, 21 φορές πάνω τον μέσο όρο των τελευταίων 40 χρόνων.
Τα πρώτα 40 χρόνια (1967-2007) της ισραηλινής διοίκησης (Σ.Σ. ντρέπεται να πει
«Κατοχής») τό υπουργείο στέρησε συνολικά τα δικαιώματα κατοίκησης 8.558 Αράβων,
ούτε το διπλό από το περσινό νούμερο. Σύμφωνα με το υπουργείο η περσινή αύξηση
οφείλεται στην απόφασή του να ερευνήσει το νομικό καθεστώς χιλιάδων κατοίκων της
Αν. Ιερουσαλήμ. Η έρευνα ήταν ιδέα του πρώην υπουργού Meir Sheetrit και του Yaakov
Ganot, επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληθυσμού. Αποκαλύφθηκε ότι χιλιάδες εγγεγραμμένοι
ως κάτοικοι της Αν. Ιερουσαλήμ δεν ζούσαν πλέον στο Ισραήλ και άρα τους αφαιρέθηκε το
δικαίωμα κατοίκησης. Οι περισσότεροι δεν πήγαν απλώς στην Δυτική Όχθη αλλά ζούσαν
και σε άλλες χώρες, κατά το υπουργείο. Μεταξύ αυτών και 99 παιδιά κάτω των 18 ετών.
Ο δικηγόρος Υotam Ben-Hillel, από το Κέντρο για την Υπεράσπιση του Ατόμου, λέει ότι
250.000 Άραβες κάτοικοι της Ανατολικής Ιερουσαλήμ έχουν το ίδιο νομικό καθεστώς με
τους νόμιμους μετανάστες του Ισραήλ αλλά δεν δικαιούνται υπηκοότητα σύμφωνα με τον
νόμο της Επιστροφής. «Τους συμπεριφέρονται σαν να μετανάστευσαν στο Ισραήλ, παρότι
το Ισραήλ είναι που ήρθε σ’ αυτούς το 1967», λέει. Ένας κάτοικος, σε αντίθεση με τον
πολίτη, μπορεί να στερηθεί το στάτους του σχετικά εύκολα. Αρκεί να φύγει από τη χώρα
για 7 χρόνια ή να λάβει υπηκοότητα, μόνιμη παραμονή ή άλλο τύπο νομικού καθεστώτος
σε άλλη χώρα και το χάνει αυτόματα. Κι ένας Παλαιστίνιος που χάνει την παραμονή του
δεν μπορεί να γυρίσει στην Ιερουσαλήμ ούτε για οικογενειακή επίσκεψη....»
Σωτήρες οι ολετήρες;
Ο αγαπητός μας Γιάννης Τριάντης στην «Ελευθεροτυπία» (12-12-09) γράφει για τις
συμπεφωνημένες ψευδαισθήσεις μας:
«Κραύγαζε επί δεκαετίες η οικονομία ότι δεν έχει πού να σταθεί, ότι κυκλοφορεί
φτιασιδωμένη από τη «δημιουργική λογιστική», ότι η χώρα ζει με ψευδαισθήσεις και
δανεικά, αλλά πρώτα εκείνος ο ανεκδιήγητος Σημίτης και μετά ο τραγικός Καραμανλής
ζωγράφιζαν παραδείσους στην άμμο. Ασύστολα ψεύδη (με κατασκευές και αλχημείες
μπήκαμε στην ΟΝΕ), πρωτοφανής διαχειριστική ανικανότης και απολύτως κανένα
σχέδιο για το δομικό πρόβλημα της οικονομίας, την παραγωγική της βάση... Κραύγαζε
προεκλογικώς η οικονομία ότι δεν υπάρχουν λεφτά ούτε για τα καντήλια στα κοιμητήρια,
ούρλιαζαν στα σύνορα οι αδίστακτοι κερδοσκόποι-δανειστές, ακουγόταν ευκρινώς «η
βοή των πλησιαζόντων γεγονότων», αλλά ο μεν Καραμανλής συνέχιζε να λέει χονδροειδή
ψέμματα, ο δε Παπανδρέου - που γνώριζε εξίσου άριστα την οικτρή κατάσταση παρίστανε τον μπάτμαν που θα καταφέρει με τα μαγικά του να συνεφέρει αναίμακτα τη
χώρα. Κι έταζε, κι έλεγε και διαβεβαίωνε και πούλαγε ψευδαισθήσεις κύρους για να πάρει
τις εκλογές... Όμως, κανένας από τους δημαγωγούς αυτούς δεν θα μπορούσε να σταθεί
ούτε λεπτό, αν δεν είχαν πολύτιμους αρωγούς τη διαπλοκή, τα ελεγχόμενα Μέσα και τους
ευκλεώς στοιχημένους της διανόησης και των Πανεπιστημίων. Πρόθυμοι διεκπεραιωτές
της χυδαίας προπαγάνδας, έκαναν συστηματικά το μαύρο άσπρο, βυθίζοντας την κοινωνία
στην αμεριμνησία και τον λήθαργο. (...) Όμως, το χειρότερο όλων είναι ότι τους ίδιους
ολετήρες που κυβερνούν εκ περιτροπής τον τόπο, πιστώνει ακόμη και τώρα η κοινωνία
για να βρεθεί διέξοδος...»
Παρακμή τελεία
Ο Κ. Γεωργουσόπουλος (ΝΕΑ, 15-12) για την μεταπολιτευτική πνευματοκτονία:
«...Καθηγητές πανεπιστημίου σε δημόσιες δηλώσεις μαζί με άλλους πνευματικούς ρατέδες
χαρακτήρισαν τις σημαίες κάθε λαού «πανιά», «κουρέλια», «σύμβολα εθνικισμού»,
«ιδεοληπτικές προλήψεις». Οι ίδιοι εξάλλου «θεωρητικοί» ονόμαζαν και ανέλυαν τα
έθνη κατασκευές, τα κράτη μηχανές βίας και την ιστορία των λαών σενάριο φανταστικού
σίριαλ. Αυτές οι απόψεις πέρασαν στα αμφιθέατρα, στα σχολικά εγχειρίδια και στη μαζική
νάρκωση του πληθυσμού με πολιτισμικά προϊόντα των παρακμασμένων κρατών που
εγκαινίαζαν την κουλτούρα της εμπορευματικής συναλλαγής στο παγκόσμιο χρηματιστήριο
των ναρκωτικών, της αγελαίας διασκέδασης, της ομοιομορφίας, της αλαλίας και των
κραυγών, του ωμού εργαλειακού σεξ και της απαξίωσης μετά βδελυγμίας της παράδοσης,
της μεγάλης τέχνης, της ποίησης, των τεχνών.
Η μαζική μουσική βασίζεται στον ρυθμό των 2/4, δηλαδή στον ήχο που εκπέμπει το
έμβρυο κολυμπώντας στο αμνιακό υγρό, η ζωγραφική και η γλυπτική έγιναν εγκατάσταση
όπου εκτίθενται σπέρματα, προφυλακτικά, κόπρανα, ούρα, πτώματα σεσηπότα. Το
τραγούδι κήρυττε τη μαριχουάνα και τη βλακώδη κατάσταση που προκαλούσε, το θέατρο
κατακρεουργούσε τους κλασικούς, τους χλεύαζε, τους ανασκολόπιζε με μανιακή ηδονή
και απόλαυση και οι νέοι θεατρικοί συγγραφείς ανακάλυπταν (ω, χαρά τους) πως έχουν
υπογάστριο και όπως η Κατού της χιώτικης παροιμίας «εκάθηντο κι εθώρουν το πουτί
τους». Παιδοφιλία, αιμομιξία, τρέλα, μανιοκαταθλιπτικές πράξεις περιθωριακών έγιναν η
πάγια και ευπώλητη καλλιτεχνική πρωτοπορία. Και βρήκε επαινέτες και χρηματοδότες, και
κριτικές επιβραβεύσεις διεθνώς. «Επαγγελματίες» του είδους έφεραν και στην πατρίδα μας
προχωρημένα θεάματα (που βρήκαν στέγη σε επιχορηγούμενους από το κράτος, από τον
απαίδευτο δηλαδή μικροαστό που φορολογείται) όπου απολάμβανε η αφημένη στην τύχη
της νεολαία και μάλιστα η πανεπιστημιακή, δημόσιους «καλλιτεχνικούς» αυνανισμούς,
πεολειχίες και πρωκτορρηξίες!
Κακοπληρωμένοι και ανέτοιμοι για εκπαιδευτικό έργο αλλά και θεσμικά αναξιολόγητοι
δάσκαλοι, φιλοχρήματοι και φαυλόβιοι ιερωμένοι ανωτάτου βαθμού, μαστουρωμένοι
καλλιτέχνες προβεβλημένοι στα μαζικά μέσα ως πρότυπα βίου και επαγγελματικής
επιτυχίας, κουλτούρα των σκυλάδικων, λογοτεχνία του ποδαριού, αθλητικός τύπος
συστηματικός προβοκάτορας, πολιτική ρεμούλα, ξεπούλημα αξιών και πολυνομία, πηγή
παράνομων και σκανδαλωδών πράξεων με στόχο τον εύκολο πλουτισμό και ασύδοτος
πλούτος καθοδηγητής και εκτροφέας διαπλοκής, ηθικής εξαχρείωσης, ασύστολης σπατάλης
αγαθών και παραγωγός δεινής εκμετάλλευσης και εκμαυλισμού συνειδήσεων...»
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Η Βολιβιανή ειρηνική επανάσταση προχωρεί

Με ένα εντυπωσιακό ποσοστό 62% ο
σοσιαλιστής πρόεδρος της Βολιβίας,
Έβο Μοράλες, επανεκλέγεται στο ύπατο
αξίωμα της χώρας, ενώ το κόμμα του χάνει
για λίγο την καθοριστική πλειοψηφία
των δύο τρίτων στη Γερουσία. Το
Κίνημα προς τον Σοσιαλισμό (MAS)
είναι κοντά στις 24 από τις 36 έδρες στη
Γερουσία, έναντι 11 του δεξιού κόμματος
του Μάνφρεντ Ρέγιες Βίγια. Η νέα νίκη
του 50χρονου Έβο Μοράλες είναι η
λαϊκή επιδοκιμασία των κοινωνικών
μεταρρυθμίσεων που προώθησε ο
πρώτος ιθαγενής πρόεδρος της Βολιβίας,
με μέτρα για την ανακατανομή του
πλούτου και της γης. Εννοείται, βεβαίως,
ότι τις θριαμβευτικότερες δηλώσεις για
την επανεκλογή του Μοράλες έκαναν ο
πρόεδρος της Βενεζουέλας Ούγο Τσάβες
και του Εκουαδόρ Ραφαέλ Κορία.
Ο θρίαμβος του Μοράλες δεν εντοπίζεται
μόνο στήν αύξηση του ποσοστού του
κυβερνώντος κόμματός του από 54%
(το 2005) σε 62% εφέτος. Είναι και τα
ποσοστά του στις δύο κυρίως από τις
τέσσερεις αντιπολιτευόμενες πλούσιες

ανατολικές επαρχίες που απειλούσαν να
αποσχισθούν από τη χώρα αν ο Μοράλες
προχωρούσε το φιλολαϊκό πρόγραμμά
του: Στη Σάντα Κρούζ ανέβηκε από
το 33% στο 40% και στην Ταρίχα από
31% στο 49%! Έτσι διαλύεται η εικόνα
μιας χώρας που είναι κομμένη στα δύο,
ανατολική καί δυτική και απομακρύνεται
ο κίνδυνος της διάσπασής της. Τώρα το
παιχνίδι θα παιχτεί με τις αρμοδιότητες
των Κυβερνητών στις αυτόνομες
περιφέρειες, όπως το πλούσιο Τσάκο
που παράγει φυσικό αέριο.
Τέλος, ας σημειωθεί ότι η εκλογική
διαδικασία (υπήρχαν και παρατηρητές
από το εξωτερικό) ήταν υποδειγματική
παρά τις προεκλογικές κραυγές της
αντιπολίτευσης και ψήφισαν 5 εκ.
ψηφοφόροι, στη Βολιβία και - για πρώτη
φορά - στο εξωτερικό (Λατινική Αμερική
μα και ΗΠΑ), με την αποχή να φτάνει
μόλις στο 6%! Ας τα βλέπουν αυτά οι
δικοί μας που ακόμα δεν κατάφεραν να
δώσουν ψήφο στους μετανάστες μας...

Πράσινος Ἐµετός

- Leviev, go home!

Στήν Ἑλλάδα θά θεωροῦνταν γραφικοί.
Στή Νέα Ὑόρκη, ὄχι. Οἱ 25 ὑπερασπιστές
τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων αἰφνιδίασαν
µέ µιά θορυβώδη διαδήλωση στήν
κεντρική λεωφόρο Μάντισον, µπροστά
στό κοσµηµατοπωλεῖο τοῦ ἰσραηλινοῦ
γκάγκστερ - ἐπιχειρηµατία Λέβιεφ. Ὁ Λέβιεφ,
ὅπως ἔχουµε κι ἄλλοτε γράψει, ἐµπορεύεται
διαµάντια πού τά ἐξάγει ἀπό τήν Ἀγκόλα µέ
τήν ἑταιρεία του Africa-Israel ἡ ὁποία, πέραν
τοῦ ὅτι κατηγορεῖται γιά τά πεπραγµένα
της στήν ἀφρικανική χώρα, κινδυνεύει µέ
χρεωκοπία. Ὅµως ἡ ἐνεργός συµµετοχή τοῦ
Λέβιεφ στήν κατασκευή τῶν κατοικιῶν γιά
τούς παράνοµους ἔποικους στά Κατεχόµενα
Παλαιστινιακά Ἐδάφη τόν ἔχει βάλει στό
στόχαστρο τῶν τίµιων ἀκτιβιστῶν (ὅσων
δηλαδή ∆ΕΝ θεωροῦν τά ἐγκλήµατα τῶν
Ἑβραίων ὡς µή γενόµενα). Ἔτσι, δέν τόν
ἔχουν ἀφήσει σέ χλωρό κλαρί ἀπό τή µέρα
πού ἄνοιξε µαγαζί στή Νέα Ὑόρκη. Μά
καί διεθνῶς ἡ κατακραυγή πού ξεκίνησε
στή Σκανδιναβία γιά τήν περίπτωσή του,
ἐντείνεται. Ἔτσι, µέσα στόν Νοέµβριο τό
δεύτερο µεγαλύτερο ἀσφαλιστικό ταµεῖο
PFZW τῆς Ὁλλανδίας ἀκολούθησε τόν
δρόµο τῆς ἀποεπένδυσης ἀπό τήν AfricaIsrael. Νά πῶς αὐξάνεται τό κόστος τῆς
Κατοχῆς.

Στή Γερµανία ἡ Κυβέρνηση
ἑτοιµάζεται
νά
στείλει
περισσότερες
δυνάµεις
στό ΝΑΤΟϊκό ἀσκέρι τοῦ
Ἀφγανιστάν, ὁ ὑπουργός
Ἄµυνας ἐπισκέπτεται τήν
Καµπούλ, ὁ λαός ζητᾶ (69%)
τήν ταχύτερη ἀπόσυρση τῶν
ἤδη ἀνεπτυγµένων, γιά τόν
ἐγκληµατικό
βοµβαρδισµό
ἀµάχων (ὑπόθεση Κλάιν)
ὑποτίθεται ὅτι ἡ χώρα θά
ἀποζηµιώσει τούς συγγενεῖς
τῶν θυµάτων... Καί ποιός
ἔρχεται νά δικαιώσει τόν
ἄθλιο πόλεµο στήν Κεντρική
Ἀσία; Ὁ Γιόσκα Φίσερ! Ναί,
ὁ ἡγέτης τῶν Πρασίνων, πού
ἔγινε µισητός στή χώρα µας
ἀπό τά χρόνια τῆς ΝΑΤΟϊκῆς
ἐπιδροµῆς στή Σερβία, χτυπᾶ
καί πάλι, δίνοντας σέ ἄρθρο
του στή Suddeutsche Zeitung
γεωπολιτικά
ἐπιχειρήµατα
ἀποικιακοῦ τύπου (δέν ξεχνᾶ
καί τίς ἠλιθιότητες γιά τήν
ἀλκάϊντα) ὑπέρ τοῦ πολέµου:
Δέν µποροῦµε, ὡς Δύση, νά
φύγουµε ἀπό τήν περιοχή!
Νά φταίει ἡ θέση του ὡς
ἔµµιθου λοµπίστα τοῦ ἐπιχειρηµατικοῦ σχεδίου Nabucco;
Νά φταίει πού «µιά φορά
προδότης, µιά ζωή προδότης»;
Τί νά πῶ; Πάντως φαίνεται
ὅτι τόν ρόλο του τόν ἔχει
ἐνστερνιστεῖ γιά καλά καί ἡ
τσίπα δέν εἶναι πιά τό δυνατό
του σηµεῖο. Νά τό ἔχει λέτε ὁ
χῶρος; Γιατί τυχαίνει νά ξέρω
κι ἄλλους πρασινοσκώληκες,
λιγότερο µακρινούς, καί σέ
ἄµεση σχέση µέ τόν Γιόσκα
τόν Ἀφγανοφάγο...
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Πάλι Μπίν Λάντεν
Διαβάσαµε τόν Γκόρντον Ντάφ, διευθυντή στό περιοδικό τῶν ἀµερικανῶν
βετεράνων “Veterans Today” (10/12/09)
καί χαρήκαµε πού ἔστω καί περιθωριακά
ἐπιβιώνουν κάποιες φωνές ἀλήθειας
καί ἐντιµότητας στόν Ἀµερικανικό
Στρατό. Στό ἄρθρο του ὁ Ντάφ
ἐπικαλεῖται τόν ἀπόστρατο (προφανῶς
ἑλληνοαµερικανό)
συνταγµατάρχη
Μπόµπ Πάππας, ὁ ὁποῖος ἐπί χρόνια
ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ Μπίν Λάντεν σκοτώθηκε στά ἀφγανικά βουνά τῆς
Τόρα Μπόρα, στίς 13 Δεκεµβρίου
2001. Καί συνεχίζει µιλώντας γιά τά
πολιτικά παιχνίδια πού παίζονται 8
χρόνια τώρα µέ τό κωµικό πρόσχηµα
τοῦ «τροµοκράτη», γιά τόν βίο και
τήν πολιτεία τοῦ ὁποίου τίποτε δέν
ξέρουµε, πέραν ὅσων οἱ ἀµερικανικές
ὑπηρεσίες
µᾶς
«πληροφοροῦν»
(περί δῆθεν ἀνάµιξής του στήν 11η
Σεπτεµβρίου, πού ὁ ἴδιος τετράκις
ἀρνήθηκε καί καταδίκασε κτλ). Στό τί
πραγµατικά ἔφερε τούς Ἀµερικανούς
στό Ἀφγανιστάν (ἦταν τό ὄπιο; ἡ
γεωπολιτική του θέση; τό ἀναγκαῖο
πρόσχηµα γιά τά ἑπόµενα βήµατα;)
ἴσως δέν συµπίπτουν οἱ ἀπόψεις, ὅµως
σίγουρα δέν ἦταν ὁ ...Ὀσάµα.
Κι ἐνῶ λοιπόν τό ὄνοµα τοῦ Μπίν
Λάντεν ἐπί χρόνια ὅλοι οἱ ἐπίσηµοι στίς
ΗΠΑ ἀποφεύγουν νά τό µνηµονεύσουν
(ὁ Ὀµπάµα δέν τόν ἀνέφερε µιλώντας
στό West Point, ὁ στρατηγός McChrystal
προτιµάει νά µιλᾶ µόνο γιά τόν Μουλά
Ὀµάρ, ἀκόµα κι ὁ Τσέινι τά τελευταῖα
χρόνια ὁµοίως), ἦρθε ἡ ὑπουργός
Ἐξωτερικῶν Χίλαρι Κλίντον νά ζητήσει
τόν λόγο ἀπό τούς Πακιστανούς γιατί
δέν τόν συλλαµβάνουν! Σέ µιά χώρα
πού οἱ ἐφηµερίδες της ἀνακοίνωναν
τόν θάνατο τοῦ λεγάµενου στίς 15
Δεκεµβρίου τοῦ 2001! Οὐσιαστικά τούς
ἀπειλεῖ µέ πόλεµο ἄν δέν συλλάβουν
ἕναν ἄνθρωπο νεκρό ὀκτώ χρόνια τώρα.
Πῶς µετά αὐτή ἡ χώρα προσδοκᾶ καί
νά τῆς ἐπιφυλάσσουν κάτι καλύτερο
ἀπό µῖσος οἱ λαοί στίς περισσότερες
χῶρες τοῦ κόσµου;

Χαρές θά ΄χει σύντοµα ἡ Χίλαρυ...

Γιά νά µήν παραπονιέστε πού δέν σᾶς
ἐνηµερώνουµε γιά τά κοινωνικά νέα τῶν
σελέµπριτις, σᾶς ἔχουµε σήµερα µία εἴδηση
ἀπό τόν χῶρο αὐτόν: Ἡ 29χρονη µοναχοκόρη
τῆς Χίλαρυ Κλίντον (καί κείνου τοῦ φονιᾶ πού
παρίστανε τόν πλανητάρχη στά χρόνια 19922000), Τσέλση, ἀρραβωνιάστηκε τίς προάλλες
καί θά παντρευτεῖ τό ἐρχόµενο καλοκαίρι. Τό
παληκαράκι της λέγεται Μάρκ Μεζβίνσκι καί
δέν εἶναι Σκοπιανός ἤ Πολωνός. Ὄχι, οὔτε
χριστιανός εἶναι, ἀλλά δέν λέµε τό θρήσκευµά
του, γιατί δέν εἴµαστε τίποτε ἀντισηµίτες.
Πάντως ἐργάζεται (τί θά ἦταν, κανένας ἄεργος,
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Λύση καί στό Καραµπάχ;
Ρῶσοι κι Ἀµερικανοί συνεχίζουν νά πιέζουν τήν
ἀρµενική καί τήν τουρκική κυβέρνηση γιά κύρωση
τῆς συµφωνίας πού ὑπέγραψαν στή Ζυρίχη (10-1009) γιά ἀποκατάσταση τῶν διµερῶν τους σχέσεων.
Στήν Τουρκία ἡ «Χουριέτ» ἔγραψε πώς ὁ Ὀµπάµα
«προειδοποίησε» τόν Ἐρντογάν ὅτι ἤ θά κυρώσει
στήν τουρκική Ἐθνοσυνέλευση τήν συµφωνία ἤ τό
Κογκρέσο θά ἀναγνωρίσει τήν Ἀρµενική Γενοκτονία
στήν ἐπέτειό της (24/4/10). Τό ἐµπόδιο πού ἐπικαλεῖται
ἡ Ἄγκυρα εἶναι ἡ µή λύση τοῦ προβλήµατος στό
Ναγκόρνο Καραµπάχ καί, ἀκριβέστερα, ἡ συνεχιζόµενη ντε φάκτο προσάρτηση τῆς περιοχῆς στήν
Ἀρµενία. Πάντως ἡ ἀρµενική κυβέρνηση καλεῖ τήν Καί δέν εἶναι µόνον αὐτό. Ἡ Τουρκία συνεχίζει νά
Τουρκία νά µήν ἐµπλέκει τό θέµα τοῦ Ναγκόρνο εἰσπράττει τούς καρπούς τῆς ὑπερήφανης ἐξωτερικῆς
Καραµπάχ, ἀπειλώντας µέ µή κύρωση τῆς συµφωνίας πολιτικῆς της, µέ τελευταῖο, κορυφαῖο παράδειγµα
πού ἐπετεύχθη.
τή Σύνοδο Κορυφῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Ἐκεῖ
Ἀπό τήν ἄλλη ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ρωσικοῦ ΥΠΕΞ, πού τόσο ὁ ἑλληνισµός (πού εἶχε τόν πρῶτο λόγο)
Ἀντρέι Νεστορένκο µιλᾶ γιά ἐπικείµενη συµφωνία καί ὅσο καί ὁ ἀρµενισµός (πού εἶχε ἕναν δεύτερο) δέν
στό θέµα αὐτό µέσα στόν ἐρχόµενο χρόνο, παρότι τό κατάφεραν νά ἀνακόψουν τήν εὐρωπαϊκή πορεία
ζήτηµα δέν συνδέεται µέ τή συµφωνία τῆς Ζυρίχης καί τῆς Ἄγκυρας οὔτε µέ µιάν ὑποσηµείωση. Τό κείµενο
ἐκκρεµεῖ ἡ λύση του ἀπό τό 1992 (τά τελευταῖα 15 χρόνια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἀρµενικῆς Ὁµοσπονδίας στήν
µέ ἐντολή τοῦ ΟΑΣΕ τό ἀνέλαβε ἡ ὁµάδα τοῦ Μίνσκ). Ἡ International Herald Tribune (µέ τίτλο «Ἡ Εὐρώπη
ρωσική αἰσιοδοξία συνάδει καί µέ τίς δηλώσεις ἄλλων εἶναι Ἕνωση ἀξιῶν») ἀνήµερα τῆς Συνόδου πῆγε
µελῶν τοῦ ΟΑΣΕ οἱ ὁποῖοι διαπιστώνουν πρόοδο στίς στόν βρόντο, καθώς Κύπριοι καί Ἑλλαδίτες ἔκαναν
ἀζεροαρµενικές συζητήσεις Ἀλίεφ - Σαρκισιάν, ἡ ἕκτη γαργάρα τό Πρωτόκολλο τῆς Ἄγκυρας (καί τά
καί τελευταία ἐκ τῶν ὁποίων ἔγινε στό Μόναχο χωρίς χρονοδιαγράµµατα, τίς κυρώσεις κτλ) κι ὅλοι οἱ ἄλλοι
νά ἀνακοινωθεῖ κάποιο θεαµατικό ἀποτέλεσµα. ξέχασαν ὄχι µόνο τήν Ἀρµενική Γενοκτονία µά καί
Εἶναι µάλιστα ἀξιοσηµείωτο ὅτι δύο µέρες πρίν τή ὅλα τά τρέχοντα ζητήµατα πού ἐγείρει ἡ ἐσωτερική
συνάντηση ὁ Ἀζέρος πρόεδρος δήλωνε ὅτι «...τό πολιτική τῆς γείτονός µας. Γιά νά ἀποδειχθεῖ γιά
Ἀζερµπαϊτζάν δέν ἔχει ἄλλη ἐπιλογή παρά νά λύσει διά ἀκόµη µία φορά ὅτι οἱ µόνες ἀξίες πού γνωρίζουν οἱ
τῆς βίας τό θέµα. Δαπανᾶ ἑκατοµµύρια γιά τήν ἀγορά εὐρωπαϊκές ἡγεσίες εἶναι οἱ χρηµατιστηριακές...
νέων ὅπλων, ἐνισχύοντας τίς δυνάµεις του στή γραµµή Ὅλα δείχνουν ὅτι οἱ Ἀρµένιοι ἔχουν στριµωχτεῖ, µέ
ἐπαφῆς... Ἔχουµε κάθε δικαίωµα νά ἀπελευθερώσουµε πρώτιστο πρόβληµα τό ἐσωτερικό τους µέτωπο. Ἡ
µέ στρατιωτικά µέσα τά ἐδάφη µας».
κυβέρνηση Σαρκισιάν ἔσπασε τήν πολύτιµη ἑνότητά
Ἀπό τή δήλωση - πού τήν ἐπισηµαίνει σέ ἀνακοίνωσή του στή Ζυρίχη καί παραµένει ἄγνωστο πότε καί ἄν θά
της ἡ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ἀποκατασταθεῖ. Ἀπό τήν ἄλλη, στό ἐξωτερικό µέτωπο
(www.ancg.gr) εἶναι προφανές ὅτι γιά τή συµφωνία οἱ φίλοι δείχνουν νά µειώνονται, καθώς ὁ βασικός
ἐπιστρατεύονται κι ἄλλα µέσα καί ἄλλες ...ἀρχές, ἐχθρός ἐνισχύεται καί προκόβει. Ἡ χώρα δείχνει
πέραν ἐκείνων τῆς Μαδρίτης πού ἔχουν συµφωνηθεῖ. ἀδύναµη νά ἀντιδράσει στήν πορεία πού πῆραν τά
Στήν ἀνωτέρω ἀνακοίνωση καταγγέλονται «ἡ πράγµατα, θά µπορέσει ἡ Διασπορά νά διασώσει καί
ἐπιθετικότητα καί ἡ ὑποκρισία τῆς ἀζερικῆς πλευρᾶς πάλι τόν ἀρµενισµό;
πού ἔρχεται δῆθεν στό τραπέζι τῶν
συνοµιλιῶν ἀλλά ταυτόχρονα σπεύδει µέ
ἀπειλές νά δυναµιτίσει τίς συνοµιλίες»,
οἱ «προκλητικές ἐνέργειες τοῦ Ἀζερµπαϊτζάν πού ἔρχονται σέ πλήρη ἀντίθεση
Ἡ ὀργάνωση «Χεζµπολά» τοῦ Λιβάνου, ὅπου ἡγεῖται
µέ τίς εὐθῦνες καί τίς δεσµεύσεις πού
ὁ Χασάν Νασράλα, ἔδωσε πρό ἡµερῶν στή δηµοσιότητα
ἀνέλαβε ὅταν κατέστη µέλος τῶν διεθνῶν
ἕνα νέο µανιφέστο, τό πρῶτο µετά τό 1985, γιά τήν πορεία
ὀργανισµῶν» κτλ κτλ.
της ἀπό δῶ καί πέρα. Τό ἀνακοίνωσε ὁ ἴδιος ὁ Νασράλα µέ
βίντεο πού ἔπαιξε
στίς τηλεοράσεις καί
εἶχε γραφεῖ ὅπως
κανας τεµπέλης;) στήν Goldman Sachs.
πάντα σέ µυστική
Γοῦστο ἔχει ἡ οἰκογένεια τοῦ γαµπροῦ:
τοποθεσία.
Στό µανιφέστο
Ὁ µπαµπάκας του, πού ἔκανε
αὐτό
ἐπιβεβαιώνεται
βουλευτής καί γερουσιαστής (µέ τούς
φυσικά ὁ ἀντιστα∆ηµοκρατικούς), µά καί µέλος τῆς
σιακός χαρακτήρας
Ἐπιτροπῆς Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
τῆς
ὀργάνωσης,
τοῦ ΟΗΕ, καταδικάστηκε σέ 7χρονη
στά
πλαίσια
ὅµως
φυλάκιση γιά πλῆθος ἀπό διεθνεῖς
τῶν σχέσεων τοῦ
ἀπάτες, ὕψους 10 ἑκ. $ τό 2002! Ἡ δέ
λιβανέζικου λαοῦ καί τῶν ἐνόπλων του δυνάµεων. Ἔχει
µητέρα του, ἡ δηµοσιογράφος τοῦ NBC
ἀπαλειφεῖ κάθε λόγος γιά ἰσλαµικό κράτος καί ἀπό τήν
Μάρτζορη Μαργκόλις, ἔκανε ἐπίσης
ἄλλη υἱοθετεῖται ὅλο καί περισσότερο ἡ ἀριστερή καί ἀντιµέλος τοῦ Κογκρέσου καί ἔχει µάλιστα
ιµπεριαλιστική φρασεολογία, µάλιστα ὁ σεΐχης Νασράλα
ἱδρύσει τήν Women’s Campaign
ἀναφέρθηκε στή Λατινική Ἀµερική ἀπό τήν ὁποία ἡ Χεζµπολά
International (WCI), µιά ΜΚΟ πού
«ἐµψυχώνεται καί ἐµπνέεται». Καί φυσικά εἶναι κοµβικές
«προστατεύει τά δικαιώµατα τῶν
στό µανιφέστο οἱ ἀναφορές κατά τοῦ οἰκονοµικοῦ νεοφιλεγυναικῶν» (καί δέν πρακτορεύει, οὔτε
λευθερισµοῦ.
ρουφιανεύει...) σέ χῶρες ὅπως τό Ἀφγανιστάν,
Ἔτσι βλέπουµε ὅτι ἡ Χεζµπολά δέν ἀρκεῖται στήν
ἡ Βοσνία, ἡ Κολοµβία, ἡ Ἁϊτή, ἡ Βενεζουέλα,
παρουσία της στήν Κυβέρνηση (ὅπου ἔχει 2 ὑπουργούς) καί
ἡ Παλαιστίνη, τό Ἀζερµπαϊτζάν, ἡ Ρουµανία
στή Βουλή (διαθέτει 10 βουλευτές) ἀλλά ὑπό τήν φωτισµένη
καί στήν Ἀφρική. Οὔτε τό θρήσκευµα τῶν
ἡγεσία τοῦ Νασράλα ἐντάσσεται βαθµηδόν στήν εὐρύτερη
πεθερικῶν τῆς Τσέλση θά µνηµονεύσουµε.
κοινωνία καί στήν ἐποχή µας, ἐπιλέγοντας πλευρά καί
Πάντως γιά νά µήν ψάχνεστε, σᾶς µεταφέρουµε
συµµάχους. Τόν δρόµο ἄλλωστε τόν ἔδειξε τό Ἰράν (καί)
καί τήν πληροφορία ἀπό τό Jewish Telegraphic
στήν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στή Βενεζουέλα τοῦ Τσάβες.
Κάτι νέο κυοφορεῖται ἐδῶ, στή συνάντηση αὐτή τοῦ σιιτικοῦ
Agency ὅτι,παρά τήν παρουσία τοῦ ζεύγους στήν
Ἰσλάµ µέ τίς κυβερνήσεις τῶν ἰθαγενῶν νοτιοαµερικάνων
Ἑβραϊκή Θεολογική Σχολή τῆς Νέας Ὑόρκης
(Τσάβες, Μοράλες), καί µία ἄλλη παγκοσµιοποίηση δείχνει
ἀνήµερα τῆς «γιορτῆς τῶν Εὐχαριστιῶν», δέν
ὑλοποιήσιµη. Κι ἄς χλευάζουν οἱ τσάτσοι τῶν ἀφεντικῶν ἀπό
ἔγινε γνωστό ἄν ἡ Τσέλση θά ἀσπαστεῖ τόν
τά ΜΜΕ πού ἐλέγχουν...
ἰουδαϊσµό ΠΡΙΝ τόν γάµο...

Μανιφέστο τοῦ Χασάν Νασράλα
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Ἐθνική διέξοδος στήν Οἰκονοµία

Π

αρακολουθοῦµε κι ἐµεῖς µαζί µέ
τόν ὑπόλοιπο ἑλληνικό λαό τίς
δραµατικές (ἤ δραµατοποιηµένες;)
δηλώσεις καί ἐνέργειες τοῦ πρωθυπουργοῦ καί τῆς Κυβέρνησης, ἐνέργειες πού πασχίζουν νά συµµαζέψουν
τήν δηµοσιονοµική κατάσταση τῆς
χώρας καί νά τηρήσουν κάποια προσχήµατα στό θέµατα τῆς ἐξωτερικῆς
µας πολιτικῆς.
ρέπει νά ὁµολογήσουµε ὅτι
δέν περιµέναµε τίποτε πιό
εὐοίωνο, ἀφοῦ (ὡς διαθέτοντες τόν
κοινό νοῦ) γνωρίζουµε τή διαφορά
τῆς προεκλογικῆς µπούρδας ἀπό τήν
ἔλλογη πράξη. Ἔτσι µποροῦµε νά
ποῦµε ὅτι σχεδόν ὅλα ὅσα λένε ὁ ΓΑΠ
καί ἡ παρέα του ἦταν ἀναµενόµενα
καί ἀνταποκρίνονται στήν ζοφερή
πραγµατικότητα. Αὐτά πού δέν
λένε ὅµως εἶναι καί τά χειρότερα. Κι
ἐξηγοῦµαι.
πρωθυπουργός σας πέταξε µία
ἐντυπωσιακή ἀτάκα, διαπιστώνοντας ὅτι «τό δηµοσιονοµικό ἀδιέξοδο τῆς χώρας ἀπειλεῖ τήν ἐθνική
µας κυριαρχία». Κοινός τόπος, θά
µοῦ πεῖτε. Ναί, ἀπαντῶ, ἀλλά αὐτό
εἶναι γνωστό καί ἰσχύει ἀπό χρόνια.
Μήπως κάτι θέλει νά µᾶς πεῖ γιά τόν
τρόπο µέ τόν ὁποῖον (Ἑλλάδα καί
Κύπρος) διαγράψαµε τήν τουρκική
ὑποχρέωση
νά
ἐφαρµόσει
τό
Πρόσθετο Πρωτόκολλο ἀνοίγοντας
τά λιµάνια καί τά ἀεροδρόµιά
της γιά τήν Κύπρο; Μήπως πρίν
δυό χρόνια πού ἐπιβάλαµε τόν
ὅρον αὐτόν ἤµασταν οἰκονοµικά
καλύτερα; Ἤ µήπως ἐπιδεινώθηκαν
ὅλα τόσο πολύ πού νά µήν µποροῦµε
νά µπλοκάρουµε οὔτε τό ἐνταξιακό
κεφάλαιο
τοῦ
...περιβάλλοντος
πού ἀνοίγει γιά τήν Τουρκία σέ µιά
βδοµάδα;! Μήπως στό ὄνοµα αὐτῆς
τῆς «ἀπειλῆς» σκοπεύουν νά δώσουν
κι ἄλλα πράγµατα (Αἰγαῖο, Θράκη);
Γιατί ἄλλο νά βγάλεις τό φουλάρι κι
ἄλλο τό σώβρακο...

Π

Ὁ

Ἀ

κοῦµε διαρκῶς γιά «γενναῖα
µέτρα» πού πρέπει νά ληφθοῦν,
πάντα φυσικά στόν δικό µας κῶλο.
Πρέπει νά ἀντισταθοῦµε στήν ὕποπτη
καταστροφολογία τῶν κρατούντων
καί νά προσέξουµε τήν οὐσία
αὐτῶν τῶν µέτρων, ἄσχετα µέ τήν
δηµοφιλία ἤ τήν προπαγανδιστική
τους λειτουργία. Βεβαίως µία
σηµαντική µερίδα τῆς µεσαίας τάξης
τῆς χώρας ζεῖ παρασιτικά καί συχνά
ληστρικά, σέ βάρος τοῦ δηµοσίου
ταµείου. Βεβαίως οἱ ἀργοµισθίες, τά
εἰκονικά ἐπιδόµατα, τά ἀπίστευτα
φακελάκια εἶναι φαινόµενα πού
πρέπει νά ἐκλείψουν, ἀκόµη κι
ἄν θιγοῦν πολλοί πού σήµερα τά
ἀπολαµβάνουν. Τό θέµα εἶναι ἄν
αὐτό θά ἰσχύσει γιά ΟΛΟΥΣ. Γιατί
ἄν ἀρχίσουν πάλι οἱ ἐξαιρέσεις τῶν
ἡµετέρων, τότε κανείς δέν πρόκειται
νά δεχθεῖ τήν µείωση τοῦ δικοῦ του
εἰσοδήµατος.
Ὅποιοι
ἑποµένως
µιλοῦν γιά «ἰρλανδικό πρότυπο» µέ
µειώσεις καί περικοπές, καλά θά εἶναι
νά ξεκαθαρίσουν ὅτι αὐτό θά ἀφορᾶ
ὅλα τά µέσα καί ὑψηλά εἰσοδήµατα
καί κανένα ἀπό τά χαµηλά. Γιατί
ὅταν ἀκοῦς Ἄγγλους «εἰδικούς» νά
µιλοῦν γιά ...ὑψηλές συντάξεις στήν
Ἑλλάδα, τρελλαίνεσαι!

Ἕ

να ἄλλο, συναφές, ζήτηµα
πού προτάχθηκε εἶναι αὐτό
τῆς συστηµικῆς διαφθορᾶς, µέ τήν
συνάντηση τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν
ὑπό τόν Πρόεδρο τῆς Δηµοκρατίας.
Ἡ κίνηση ἦταν καλή καί ὡς πρός τήν
οὐσία καί ὡς πρός τήν ...βιτρίνα. Ἐµεῖς
δέν θέλουµε νά ἀµφισβητήσουµε τίς
καλές προθέσεις τῆς Κυβέρνησης
καί δεχόµαστε ὅτι ἀποσκοπεῖ σέ
ἁπτά ἀποτελέσµατα. Ποιά ὅµως
µπορεῖ νά εἶναι αὐτά; Πῳς µπορεῖς
νά συµµαζέψεις µιά κατάσταση
πανδηµίας (πραγµατικῆς, ὄχι σάν
τῆς νέας γρίππης) γιά τήν ὁποία δέν
ὑπάρχει οὔτε ὀρρός οὔτε ἐµβόλιο;
Ὅλοι εἴµαστε διεφθαρµένοι, κανείς
δέν ἐµπιστεύεται κανέναν, κανείς δέν
ἐµπνέει ἐµπιστοσύνη σέ κανέναν.
ί ἄλλο φόβητρο ἔχει ἐνσκήψει; Τό
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµεῖο καί
ἡ ὑπαγωγή τῆς χώρας µας σ’ αὐτό.
Πρῶτα πρῶτα δέν καταλαβαίνουµε
σέ τί διαφέρει ὁ κοινοτικός ἔλεγχος
ἀπό ἐκεῖνον τοῦ ΔΝΤ, σέ µᾶς θυµίζει
τό κλασικό δίλληµα µέ τό γαϊδούρ’
καί τό φίδ’. Ἀλλά τέλος πάντων,
µπορεῖ καί νά κάνω λάθος, δέν ξέρω
λεπτοµέρειες. Αὐτό πού ξέρω ὅµως
εἶναι ὅτι τά οἰκονοµικά τῆς χώρας
τά διαχειρίστηκε τήν τελευταία
τριακονταετία τό γαλαζοπράσινο
καρτέλ ἐξουσίας. Ἄν µᾶς ὁδήγησαν
στή (ὁµολογηµένη ἤ ἀνοµολόγητη)
χρεωκοπία δέν φταίει ὁ κόσµος
πού καλεῖται τώρα νά πληρώσει.
Ντάξει, νά πιοῦµε ὅποιο ποτήριο
µᾶς ἀναλογεῖ, ἐφόσον δέν γίνεται
ἀλλιῶς, ὅµως ὄχι ἔτσι, ἀναίµακτα!
Καί τήν Μικρασιατική Καταστροφή
τή ζήσαµε, ὅµως ἐκτελέστηκαν
καί 6 ὑπαίτιοι. Δέν µπορεῖ τώρα νά
πιάσουµε πάτο χωρίς νά ὀνοµαστεῖ
κἄν ΕΝΑΣ ὑπεύθυνος.
σο γιά τίς παπαριές τοῦ
Παπανδρέου,
πού
θεωρεῖ
τίς «ἐγκληµατικές πολιτικές» τῆς
5χρονης διακυβέρνησης τῆς ΝΔ
ἀποκλειστικά ὑπεύθυνες γιά τό
σηµερινό µας χάλι, τί νά πεῖς; Αὐτός
µπορεῖ καί νά τό πιστεύει. Ὡστόσο

Τ

Ὅ

Θρησκευτικά; Τί νά τά κάνουµε;
Τό θέµα ἀναδείχθηκε µετά ἀπό σχετική ἐρώτηση τοῦ βουλευτῆ (ΛΑΟΣ) Ἠλία
Πολατίδη. Ἡ ἀπάντηση µπορεῖ νά µήν µᾶς ξάφνιασε ἀλλά σίγουρα ἐπιβεβαίωσε
τήν αἴσθηση τῆς κατολίσθησης σέ κάθε πτυχή τοῦ δηµόσιου βίου µας.
Ρώτησε λοιπόν ὁ βουλευτής Σερρῶν
σχετικά µέ τήν διδασκαλία τῶν
Θρησκευτικῶν στό Παιδαγωγικό Τµῆµα Δηµοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ ΑΠΘ - καί
πῶς τοῦ ἀπάντησαν; Μέ µιάν ἐπιστολή τοῦ Τµήµατος πρός τόν Πρύτανη τοῦ
Ἀριστοτελείου (!), στήν ὁποία τό Τµῆµα ἀφενός καυχιέται γιά τήν διαπολιτισµική
καί διαφυλική ἐκπαίδευση πού παρέχει µέ ἀντίστοιχα µαθήµατα, κι ἀφετέρου
βεβαιώνει ὅτι Θρησκευτικά ΔΕΝ διδάσκει στούς αὐριανούς δασκάλους!
Ἀναφέρει µόνον ὅτι «δίνει τήν δυνατότητα σέ φοιτητές καί σέ φοιτήτριες νά
παρακολουθήσουν µαθήµατα σέ ἄλλα τµήµατα γιά νά καλύψουν ὁποιεσδήποτε
ἐλλείψεις αἰσθάνονται ὅτι ἔχουν. Αὐτό ἀφορᾶ καί τήν δυνατότητα νά πάρουν
µαθήµατα ἀπό τήν Θεολογική Σχολή»! Δηλαδή, γιά τό διδασκόµενο στά ἑλληνικά
σχολεῖα µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν δέν θεωρεῖται ἀναγκαῖο νά ἑτοιµάζονται
κάπως οἱ µέλλοντες διδάσκοντες, ἐκτός κι ἄν τύχει νά νιώσει κάποιος ἀνέτοιµος,
ὁπότε σοῦ λέει, ὁρίστε ἡ Θεολογική, µπορεῖς νά πᾶς καί νά παρακολουθήσεις!
Κάπως ἔτσι λοιπόν πᾶµε διαρκῶς παρακάτω. Τά Παιδαγωγικά Τµήµατα εἶναι
σχολές χωρίς κανέναν ἐθνοθρησκευτικό προσανατολισµό, πῶς ἄλλωστε θά
γινόταν, οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἐπιστήµονες. Ὁ νταλγκάς τῶν καθηγητάδων εἶναι ἡ
πολιτική ὀρθότητα καί ἡ ἀτζέντα τῶν ἀφεντικῶν. Δόστου λοιπόν «ἐπιστηµονικά»
συνέδρια τοῦ τύπου «Μετανάστευση, πολυπολιτισµικότητα καί ἐκπαιδευτικές
προκλήσεις» (Ἀθήνα, 14-15 Μαΐου 2010) καί ποιά πατρίδα, ποιά πίστη, τί νά λέµε
τώρα...
Ὑπάρχει πάντως µία ἐλπίδα: Νά πληροφορήσουν κάποιοι τούς καθηγητάδες µας
ὅτι ὁ Χριστός ἦταν ἕνας Ἑβραῖος πού σταυρώθηκε ἀπό τούς ἀντισηµίτες Ρωµαίους.
Ἔτσι ἴσως συγκινηθοῦν, βλέποντάς το ὡς προείκασµα τοῦ «Ὁλοκαυτώµατος»,
καί τό ἐντάξουν στά µοντέρνα τους µαθήµατα.

ἐµεῖς πού ἀπό χρόνια βλέπαµε τά
συντρόφια* του νά ἁλωνίζουν τά
κοινοτικά πακέτα καί τά «δῶρα» τῆς
Ὀλυµπιάδας, πάντα σκεφτόµασταν
µέ τρόµο τήν ἑπόµενη µέρα. Ἔ,
αὐτή ἡ µέρα ἦρθε. Καί ἦρθε χωρίς
νά ἔχει παραχθεῖ τό ἔργο πού
ἀναµενόταν µέ ὅλο αὐτό τό χρῆµά
πού συνέρευσε, χωρίς νά γίνει τίποτε
τό οὐσιαστικό. Ἦρθε µετά κι ἔδεσε µέ
τούς ἄλλους, ναί. Ὅµως ἄν πρέπει νά
ἐπιµερίσουµε εὐθῦνες, αὐτές τίς ἔχει
80-20 τό νῦν κυβερνόν κόµµα, πού
σύν τοῖς ἄλλοις κατεδάφισε τό ἠθικό
πλεονέκτηµα τῆς Ἀριστερᾶς. Μήν
ἀκοῦµε λοιπόν τρίχες, ἄν θέλετε νά
ἰάσετε ὅτι τρώσατε, ἁπλῶς κάντε το.
πάρχει διέξοδος; Ὑπάρχει.
Τήν βρῆκα µάλιστα καί στό
λογίδριο τοῦ ΓΑΠ, ἐκεῖ πού ἔλεγε γιά
«τά συµφέροντα τῆς χώρας, τό κοινό
καλό καί τό συµφέρον τοῦ Ἕλληνα
πολίτη». Ἡ λύση εἶναι νά ξυπνήσει
ὁ Ἑλληνας πολίτης. Ὄχι ὁ πολίτης
τῆς χώρας. Νά ἀφυπνισθοῦν οἱ
Ἕλληνες καί νά πισωπατήσουν δυό
µέτρα ἀπό τόν γκρεµό. Δέν γίνεται
ἀνασυγκρότηση µέ πολυπολιτισµικά
ἰδεολογήµατα,
µεταναστολάγνες
πολιτικές καί ψευτοκοσµοπολίτικα
φούµαρα. Ὅταν νιώσει ὁ Ἕλληνας
ὅλους τούς προγόνους µέσα του
(ὅπως λέει ὁ Καζαντζάκης στήν
«Ἀσκητική» του), ὅταν αἰσθανθεῖ
µέλος ἑνός σώµατος µέ µιά µοναδική
ἱστορική πορεία, τότε θά βρεῖ τρόπο νά
ὀρθοποδήσει. καί θυσίες θά ἀναλάβει
καί λύσεις θά ἐφεύρει καί θαύµατα
θά κάνει. Τό πράξαµε κι ἄλλοτε,
µέ ἡγέτες - ὑποδείγµατα σάν τόν
(εἰκονιζόµενο) Πλαστήρα. Ὅσο ὅµως
ὁ Ἕλληνας περιορίζεται ἐκεῖ ὅπου
τόν θέλει ἡ κυρίαρχη προπαγάνδα,
δηλαδή ὡς καταναλωτική µονάδα
µεταξύ σουπερµάρκετ καί δουλειᾶς,
τίποτε δέν γίνεται. Ντροπή καί
φιλότιµο, αὐτά πού µᾶς ἔχουν λείψει,
χρειαζόµαστε: νά ξαναγίνουµε ἀπό
κοπάδι ΕΘΝΟΣ.
Κ.Κ.

Ὑ

* Ἡ ἔµφαση στό δεύτερο συνθετικό

ΣΑΜΑΡΟΪΟΣ Τό ὅτι ἡ νίκη τοῦ Σαµαρᾶ ἔτσουξε πάµπολλους κώλους εἶναι
βέβαιο. Κάποιοι περιορίζονται σέ γκριµάτσες πόνου, ἄλλοι ὅµως ἀδυνατοῦν
νά πνίξουν τίς οἰµωγές τους. Ἔτσι, ὁ «Ἰός» τῆς ἑλληνοφοβίας τί βρῆκε νά
γράψει στήν «Ἐλευθεροτυπία» κατά τοῦ Α.Σ.; Ὅτι ὁ Σαµαράς διαθέτει στενές
σχέσεις καί µηχανισµό (!) στά Μέσα ἐνηµέρωσης, χάρη στά µυστικά κονδύλια
τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν (πρίν 17 χρόνια!) κι ὅτι ὁ Θεοδωράκης τά ἴδια
συχαρίκια θά ἔστελνε καί στή Ντόρα ἄν ἐκλεγόταν, ἀφοῦ ἦταν καί µέ κείνην
µαζί στήν κυβέρνηση Μητσοτάκη τό 1990!
Γιά τόν Μίκη φυσικά καί δέν ἀπαντῶ. Ὅµως γιά τά κονδύλια τοῦ ΥΠΕΞ,
ἀναρωτιέµαι: Ἀφοῦ τό συνέχισαν χωρίς νά βροῦν τίποτε κατά τοῦ Σαµαρᾶ,
γιατί δέν ψάχνουν τί συνέβη µέ τήν τελευταία τους διαχειρίστρια, τήν Μπακογιάννη; Χρειαζόταν νά πᾶνε τόσο πίσω κι ἁπλῶς νά κοπρίσουν ὑπονοούµενα,
τή στιγµή πού ὑπάρχει τόσο πρόσφατο ὑλικό πρός ἀποκάλυψη; Ἤ µήπως
αὐτοί οἱ «ἀριστεροί» καί ἡ κόρη τοῦ Μητσοτάκουλα συναντιοῦνται «κάπου»;
ΠΡΟΣΤΥΧΙΑ Μπορεῖ γιά τήν ἀπίστευτη κλοπή τῆς σωροῦ τοῦ ἐθνάρχη µας
Τάσσου Παπαδόπουλου νά µήν ξέρουµε τί συνέβη, ξέρουµε ὅµως ποιός ἔγραψε
τήν µεγαλύτερη ἀθλιότητα: Ὁ ∆. Ψυχογιός στό ΒΗΜΑ: Εκεί στην Κύπρο που
σέβονται τους ταγούς πήγαν και έκλεψαν το λείψανο το Τάσσου Παπαδόπουλου
από τον τάφο του, µία ηµέρα πριν από το ετήσιο µνηµόσυνό του. Φοβήθηκαν
µήπως αναστηθεί; Το πήραν να το ταριχεύσουν, να το βάλουν σε µαυσωλείο
ισάξιο µε αυτά του Λένιν και του Μάο;
Έψαχναν για θησαυρό; Θα ζητήσουν λύτρα;
Ως εδώ καλά, η αθλιότητα της πράξης µένει
σε κάποια όρια: αρκεί να µην τον στήσουν
σύµβολο επάνω σε άλογο οι της ΕΟΚΑ Γ ∆
και ορµήσουν στη Βόρεια Κύπρο να πετάξουν
τους Σαρακηνούς στη θάλασσα, όπως έγινε
µε τον Ελ Σιντ στη Βαλένθια· αυτό φοβάµαι.
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Ἡ ἐπιλογή τῆς πρωθυπουργοµήτορος ;

Σχόλια

Διαβάζοντας τό βιογραφικό τῆς νέας γ.γ. τῆς
Περιφέρειας ΑΜ-Θ, Θεοδώρας Κόκλα, µᾶς
ἔπιασε µελαγχολία. Ἔχουµε µπροστά µας ἕνα
προοίµιο τῆς λογικῆς ἐπιλογῆς ὑποψηφίων
(αἱρετῶν) Περιφερειαρχῶν µεθαύριο: τό
καλόπιασµα τῆς µειονοτικῆς ἡγεσίας.
Κατά τά ἄλλα τίποτε τό αἴσιο δέν ἐντοπίσαµε,
πέραν µιᾶς ἐµπειρίας σέ περιβαλλοντικά
ζητήµατα. Διαβάζουµε λοιπόν ὅτι ἡ ἀποτυχούσα δηµοτική σύµβουλος τῆς Δαµανάκη
(1998) ἐπαγγελµατικά βρίσκεται στό Γραφεῖο
Ἐθνικῶν Κληροδοτηµάτων τῆς Περιφέρειας
Ἀττικῆς (;!) κι ἔχει δράση σέ ὀργανώσεις
«γιά τήν εἰρήνη» καί «γιά τίς γυναῖκες». Θήτευσε ὡς εἰδική σύµβουλος
τῆς Ἄννας Καραµάνου, εἰδική σύµβουλος τῆς Θάλειας Δραγώνα καί
εἰδική σύµβουλος στό ΥΠΕΧΩΔΕ ἐπί ὑφυπουργίας Ροδούλας Ζήση. Ἡ
ἐµπειρία της λοιπόν ὡς ...εἰδικῆς συµβούλου εἶναι πράγµατι µεγάλη.
Τέλος, προεδρεύει στό «Κέντρο Ἔρευνας καί Δράσης γιά τήν Εἰρήνη»
πού ἵδρυσε ἡ Μάργκαρετ Παπανδρέου - Τσάντ (δράση του ἡ Εἰρηνευτική
Πρωτοβουλία Γυναικῶν Ἑλλάδας-Τουρκίας-Κύπρου Winpeace) καί ὅπου
πρωταγωνίστησε ἡ µαµάκα τοῦ πρωθυπουργοῦ!
Πῶς σᾶς φαίνεται ὡς βιογραφικό; Κούκλα;

Στήν Ἀλεξανδρούπολη ἡ οἰκολογική κίνηση κατά τοῦ ρωσικοῦ
πετρελαιαγωγοῦ ἀπό τό Μπουργκάς κορυφώνει τίς ἀντιδράσεις της.
Ὁ δῆµος τῆς πόλης ἀρνεῖται καί νά συζητήσει τό ἐνδεχόµενο ἑνός
δηµοψηφίσµατος, ἔστω καί γνωµοδοτικοῦ χαρακτήρα. Στόν βόρειο
Ἕβρο οἱ πρωτοβουλίες τῆς κατασκευάστριας ἑταιρείας προκαλοῦν µᾶλλον
καχυποψία ἀντί θετικοῦ κλίµατος γιά τήν ἐπένδυση.
Κι ὅσο ἐµεῖς ἐδῶ ἐρίζουµε γιά τή σκοπιµότητα ἤ µή τοῦ ἔργου, λίγο βορειότερα,
στή Βουλγαρία, ὁ πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσωφ δηλώνει νέτα σκέτα
πώς «ἡ συµφωνία γιά τόν ἀγωγό µεταφορᾶς πετρελαίου Μπουργκάς Ἀλεξανδρούπολη δέν διασφαλίζει κέρδη γιά τή Βουλγαρία καί δέν προστατεύει
τά συµφέροντά της»! Κερδισµένες θεωρεῖ µόνο τή Ρωσία καί τήν Ἑλλάδα καί
γιαυτό ἄφησε ἀνοικτό τό ἐνδεχόµενο νά ἀποχωρήσει ἡ Βουλγαρία ἀπό τήν
ὑλοποίηση τῆς ἐπένδυσης. Ἄρα; Μήπως πᾶµε γιά (ἐλέῳ Ἀµερικανῶν) µαταίωση
καί ἀδίκως γίνεται ὅλο αὐτό τό νταβαντούρι στόν τόπο µας; Κι ἄντε γιά τόν
πετρελαιαγωγό, πού ἔχει καί κάποιους κινδύνους, µήπως αὐτή θά εἶναι καί ἡ
τύχη τοῦ ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου (South Stream); Γιατί ἄν κρίνουµε ἀπό τή στάση
τοῦ Μπορίσωφ καί σέ ἄλλα ζητήµατα, τό πρόβληµά του δέν εἶναι ἡ ...οἰκολογία
ἀλλά ἡ Ρωσία. Βάλτε ἀπό δίπλα καί τόν δικό µας...

Ζητήµατα (οὐδόλως) φιλολογικά
Πρίν ἑνάµιση χρόνο γράφαµε
στόν «Α» (2-4-08) γιά τήν τραγική
κατάσταση τοῦ Τµήµατος Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τοῦ ΔΠΘ:
Γιά τήν ἔλλειψη κονδυλίων, γιά
τήν ἀπουσία ὑποδοµῶν, γιά τήν

γραµµατειακή
ὑποστελέχωση,
µία κατάσταση πού δέν ἔχει τό
ὅµοιό της σέ ὅλο τό ...Σιµοπούλειο
Πανεπιστήµιο. Τότε ἀπό τή θέση
τοῦ βουλευτῆ ἀντιπολίτευσης ὁ
Γιῶργος Πεταλωτής ἔκανε µία
ἐπερώτηση στό ΥΠΕΠΘ, µά ἡ
ἀπάντηση τοῦ Εὐριπίδη Στυλιανίδη
παρέπεµπε στόν πρύτανη, ἄρα
κάπου ἐκεῖ ἔληξε τό θέµα ἄδοξα.
Σήµερα, µέ τό χάλι νά παραµένει
ἴδιο, φτάσαµε στό σηµεῖο διδάσκοντες καί φοιτητές νά διαµαρ-

2010: + 5 €
Ἀγαπητές φίλες, ἀγαπητοί φίλοι,
Μαζί µέ τήν ...Κυβέρνηση, παίρνουµε
τίς µέρες αὐτές κι ἐδῶ στόν «Α»
τίς ἀποφάσεις µας καί κάποια
µέτρα γιά τήν οἰκονοµική ἐπιβίωση
τοῦ ἐντύπου. Ἐµεῖς, βεβαίως, δέν
ἔχουµε νά φορτώσουµε σέ κάποιους
...προηγούµενους τίς εὐθῦνες γιά
τήν σηµερινή δυσπραγία, ἁπλῶς
τό κόστος πλέον ἔχει φτάσει σέ ἕνα
σηµεῖο πού δύσκολα καλύπτεται.
Στά τρία χρόνια πού διατηρήσαµε
τήν ἐτήσια συνδροµή στά 25 εὐρώ
εἴχαµε δύο ἀναβαθµίσεις τῆς
ὄψης τοῦ ἐντύπου, µία αὔξηση
τῶν σελίδων ἀπό 8 σέ 12 καί τρεῖς
αὐξήσεις τυπογραφικῶν (χώρια τά
ταχυδροµικά τέλη πού ἀνέβηκαν
κάπου 40%), τίς ὁποῖες κάλυψε ἡ

τύρονται στήν Πρυτανεία καί νά
ἀναστέλουν συµβολικά τά µαθήµατα (10-12-09), µέ τό ἴδιο µηδενικό
ἀποτέλεσµα.
Καί νά πεῖς ὅτι δέν παράγεται
ἔργο; Μιλᾶµε γιά ἕνα Τµῆµα πού
ὀργανώνει διεθνῆ συνέδρια
ἐπιπέδου, πού λειτουργεῖ
µεταπτυχιακά, πού περνάει τήν ἀξιολόγηση καί
ὅλα αὐτά µέ προκάτ αἴθουσες 60 ἀτόµων γιά 200 (!)
πρωτοετεῖς,
γραµµατεία
µέ 2,5 ὑπαλλήλους καί
χωρίς δυνατότητα φάξ, σέ
κτίρια δίχως τουαλέτες καί
θέρµανση*!
Ποιός ἄλλος µπορεῖ νά εὐθύνεται
πέρα ἀπό τόν ἀπόλυτο κυρίαρχο
τοῦ
Πανεπιστηµίου;
Καί
τί
πρόβληµα µπορεῖ νά ἔχει αὐτός
µέ τό συγκεκριµένο Τµῆµα, πέραν
- ἴσως - τοῦ ὅτι δέν τόν ψηφίζει;
Ἀπορεῖ κανείς, τό αὐτοδιοίκητο τοῦ
Πανεπιστηµίου θεσπίστηκε γιά νά
δηµιουργήσει νέους σατράπες;

πτερόεντα

Ἡ δεύτερη ἐπίσκεψη τῆς θεσσαλονικιώτικης Μή Κυβερνητικῆς
Ὀργάνωσης (ΜΚΟ) “ΕΛΛΗΝΙΟΝ” στό Δροσερό Ξάνθης, αὐτή τή
φορά µέ σχολικό ὑλικό (τσάντες, τετράδια, παιχνίδια...) γιά δεκάδες
τσιγγανάκια τοῦ µουσουλµανικοῦ οἰκισµοῦ, στάθηκε γιορτή γιά ὅλους:
Γιά τά µέλη τῆς ΜΚΟ πού ἦρθαν µέ τήν πρόεδρό τους κ. Θεοδώρα Λειψιστινοῦ,
γιά τόν σύλλογο “Ἐλπίδα” τῆς Σαµπιχά Σουλεϊµάνογλου πού διεκπεραίωσε τήν
προσφορά, µά καί γιά ὅλη τήν πιτσιρικαρία τοῦ Δροσεροῦ. Συγχαίρουµε τούς
ἔχοντες τήν ἀξιµίµητη πρωτοβουλία καί ἐλπίζουµε οἱ πρόσφατες φῆµες γιά
ἀποδυνάµωση τοῦ πρωτοπόρου συλλόγου “Ἐλπίδα” νά ἀποδειχθοῦν ἀβάσιµες.
Τό ἔργο πού παράγεται στόν οἰκισµό ἐδῶ καί χρόνια δέν µπορεῖ νά παραγνωριστεῖ
ἀπό κανέναν κι αὐτό πού χρειάζεται εἶναι ἀνάταξη ὄχι ἐκµηδένιση.
Μία συνέντευξη στό «Ράδιο Παρατηρητής» τῆς ἐπ. καθ. Μάρθας Πύλια,
πού διδάσκει στό Τµῆµα Παρευξεινίων Χωρῶν τοῦ ΔΠΘ, ἔβγαλε κάτι
πού ἀξίζει νά σηµειωθεῖ, εἴτε ἀληθεύει εἴτε ὄχι. Ἡ καί ὑποψήφια τοῦ
Σύριζα λοιπόν, µεταξύ ἄλλων προβληµάτων τοῦ Τµήµατός της ἐπεσήµανε ὅτι γίνονται «ἐθνικιστικές ἐπιλογές προσώπων» καί δίνονται «ἐθνικιστικές
κατευθύνσεις». Ἔκανε µάλιστα καί χιοῦµορ λέγοντας ὅτι «κάποιοι Κοµοτηναῖοι
λένε πώς ἄν κάποιος σηκώσει δυό φορές σέ δηµόσιο χῶρο τήν ἑλληνική σηµαία,
τό ἀντίτιµο τό ἐξαργυρώνει µέ θέση λέκτορα στό Τµῆµα Παρευξεινίων»! Ἐπειδή
βρίσκουµε τήν καταγγελία σοβαρή (δέν µπορεῖ νά τά ἔβγαλε αὐτά ἀπό τό
κεφάλι της ἡ κυρία ἐπίκουρος) ἐλπίζουµε νά ἐρευνηθεῖ δεόντως. Γιατί κι ἐµεῖς
ἔχουµε µία παρόµοια ἐντύπωση ἀλλά µέ µιά µικροδιαφορά: Θέση στό (ἑλληνικό,
γενικῶς) Πανεπιστήµιο βρίσκει ὅποιος σηκώνει δηµοσίως σηµαία τούρκικη...

* Μετά τή διαµαρτυρία ἔγιναν
κάποια µαστοροπασαλείµατα, γιά
στάχτη στά µάτια

αὔξηση τῶν συνδροµητῶν µας. Μιά
µατιά στά παλιά φῦλλα (ξέρουµε ὅτι
πολλοί τηρεῖτε ἀρχεῖο) ἀρκεῖ γιά νά
γίνει ἄµεσα ὁρατή ἡ πρόοδος πού
ἐπετεύχθη. Ὅµως κινούµαστε πλέον
ὁριακά, τό ἄµεσο µέλλον δείχνει
δυσοίωνο καί καταφεύγουµε πάλι
σέ σᾶς. Ἐλπίζουµε ὅτι ἡ αὔξηση
τῆς ἐτήσιας συνδροµῆς στά 30 εὐρώ
ἀπό τό νέο ἔτος δέν θά κακοφανεῖ
σέ κανέναν (ὁρισµένοι ἄλλωστε
πληρώνουν πάντα περισσότερα ἀπό
τά προβλεπόµενα).
Περιµένουµε ἀπό ὅλους τούς φίλους
τήν µεγαλύτερη δυνατή συνέπεια
καί εἰδικά γιά τούς συνδροµητές µας
τοῦ ἐξωτερικοῦ ὑπενθυµίζουµε τά
ἐπιπλέον χρειαζούµενα στοιχεῖα γιά
τόν λογαριασµό µας στήν Ἐθνική
Τράπεζα: IBAN: GR39011077900000
77960313581, BIC: ETHNGRAA.
Εὐχαριστοῦµε καί ...πᾶµε δυνατά!

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλῶν & Πλάτωνος 11,
Ξάνθη τηλ. - τ/ο 25410 27544, info@spanidis.gr
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Θέλει ἑλληνοµαθεῖς ὑπαλλήλους
τό Δηµόσιο ἤ ...δέν βαρυέσαι;
Τό ἐρώτηµα εἶναι βεβαίως ρητορικό. κανένας δέν
ἀπαντάει σέ ἐρωτήσεις πού ἀποκαλύπτουν τόν
τρόπο (µή) λειτουργίας τοῦ κράτους, τό ὑποβάλουµε
ὅµως γιά νά ξέρει ὁ κόσµος ποῦ πᾶµε: Ἀληθεύει
ὅτι πρό ἐλαχίστων ἡµερῶν προσελήφθη µόνιµος
ὑπάλληλος (άπολύτως νοµότυπα) µέσῳ ΑΣΕΠ, ὁ
ὁποῖος δέν γνωρίζει νά συντάξει οὔτε µία αἴτηση στά
ἑλληνικά; Ἀληθεύει ὅτι γιά τόν λόγο αὐτόν ὁ ἁρµόδιος
προϊστάµενος ἀρνεῖτο νά ὑπογράψει τήν πρόσληψη
τοῦ Χ.Μ.Ι. καί αὐτό τελικά συνέβη µετά τήν ἀνάληψη
τῆς εὐθύνης ἀπό τόν πολιτικό του προϊστάµενο;
Καί τί πρόκειται νά προσφέρει ἕνας τέτοιος ὑπάλληλος
στό ἑλληνικό Δηµόσιο; Ἐκτός κι ἄν σκοπεύουµε νά
καθιερώσουµε ἐπίσηµη γλῶσσα τήν τουρκική καί
ἑτοιµαζόµαστε ἀπό τώρα...

Τό καµάρι τοῦ φασισµοῦ

Ὁ τουρκοµουφτής Ἀχµέτ Μέτε καµαρώνει στή Σαµψούντα δίπλα στό ὁµοίωµα τοῦ γενοκτόνου Κεµάλ. Σχόλια
δέν θά βάλουµε, ἄς ὄψεται ὁ νόµος περί ἀσέµνων...

www.proxeneio-stop.org

Τά νεότερα
ἀπό τό µέτωπο
Στό ἑλληνικό Κοινοβούλιο
Δόθηκε στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων
ἀπό τό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν
ἡ ἀπάντηση στό ἐρώτηµα τοῦ
βουλευτῆ Σερρῶν κ. Ἠλία Πολατίδη
σχετικά µέ τήν κίνησή µας κατά τοῦ
τουρκικοῦ Προξενείου Κοµοτηνῆς.
Σ’ αὐτήν, καί µέ ἡµεροµηνία 24-1109, πάνω ἀπό τήν ὑπογραφή τοῦ
Γιώργου Παπανδρέου, διαβάζουµε
πέραν τῶν τετριµµένων τά ἀκόλουθα
ἐνδιαφέροντα σηµεῖα:
1) Ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἐφαρµόζει πλήρως
τίς ὑποχρεώσεις της ὅπως αὐτές
προκύπτουν ἀπό τή Συνθήκη τῆς
Λωζάνης καί τό Διεθνές Δίκαιο,
«καθώς καί ἄλλα θετικά µέτρα ὑπέρ
καί τῶν τριῶν συνιστωσῶν τῆς
µουσουλµανικῆς µειονότητας στή
Θράκη».
2) Ὅτι τά ἀποτελέσµατα αὐτῆς
τῆς πολιτικῆς µας «ἀναµφίβολα
ἐνοχλοῦν ὅσους ἀπεργάζονται τήν
περιχαράκωση τῆς µειονότητας
καί ἀπεύχονται τήν πλήρη καί
δηµιουργική παρουσία της σέ µιάν
ἑλληνική κοινωνία πού παραδοσιακά
σέβεται τήν διαφορετικότητα. Εἶναι
αὐτονόητο ὅτι τό ἑλληνικό ὑπουργεῖο
Ἐξωτερικῶν τηρεῖται πάντοτε ἐνήµερο γιά ζητήµατα ἐνδιαφέροντος / ἁρµοδιοτήτων του, προβαίνει σέ κάθε
φορά στίς ἀπαραίτητες ἐνέργειες».
3) Καί τό κυριότερο: «Εἶµαι ἐπίσης
ἐνήµερος γιά τήν ἐκδήλωση

Γεύση από το όργιο της
τουρκικής προπαγάνδας
Μεταφράζω παρακάτω ένα ανηρτηµένο
στο Youtube βίντεο που βρήκα προ ηµερών.
Πρόκειται για περσινό «χάτιµ» (δηλ. τελετή
αποφοίτησης από τα µαθήµατα Κορανίου της
ψευτοµουφτείας) στίς 27-6-08 και τα παιδιά
απαγγέλουν «ποιήµατα». Ένα παιδάκι µέσα
σε τζαµί της περιοχής του Εχίνου Ξάνθης
– παρουσία του τότε Τούρκου Πρόξενου
της Κοµοτηνής Αχµέτ Ριζά Ντεµιρέρ, του
δηµάρχου Μύκης Μουσταφά Αγκά, του
τουρκοµουφτή Αχµέτ Μέτε, και του βουλευτή
Τσετίν Μάντατζη, παρακαλώ - απαγγέλει:
Εγώ σε αγαπώ πολύ
ωραία µου Τουρκία
Με σένα θα κλάψω
µε σένα θα γελάσω
Την ηµισέλινο σηµαία σου
θα υψώσω στο πιο ψηλό σηµείο.
Αν χρειαστεί για σένα
µε χαρά να πεθάνω.
Είµαι ερωτευµένος µαζί σου ωραία Τουρκία
Να ακούσουν την ιστορία σου,
να φοβηθούνε τα τσακάλια.
Να µην µπούνε ανάµεσα µας
και µας πάρουνε λόγια
Να µετανοιώσουν αυτοί,
να ψάξουν για φίλους
Να σου δείξω εγώ
Ωραία µου Τουρκία.
Απίστευτο; Κι όµως υπάρχουν και χειρότερα!
Προσέξτε λόγια που απήγγειλε στην «θρησκευτική» τελετή ένα κοριτσάκι:
Ο λαός της Θράκης δεν σηκώνει ποτέ την
προδοσία.
Αν υπάρχει κάποιος που δεν την αγαπά ας
την εγκαταλείψει
Αυτή η χώρα είναι δική µας, η Θράκη είναι
δική µας

πρωτοβουλιῶν πολιτῶν γιά τήν
κατάργηση τοῦ τουρκικοῦ Γενικοῦ
Προξενείου στήν Κοµοτηνή. Τό
Ὑπουργεῖο
Ἐξωτερικῶν
οὔτε
ἔχει τήν δυνατότητα ἀλλά οὔτε
κι ἐπιθυµεῖ νά σχολιάζει τέτοιες
πρωτοβουλίες ἤ νά ἐπηρρεάζει καθ’
οἱονδήποτε τρόπο τό δικαίωµα τῶν
Ἑλλήνων πολιτῶν νά ἐκφράζουν
ἐλεύθερα τίς άπόψεις τους.»
Τί ἔχουµε λοιπόν; Τήν ἐπιβεβαίωση
τῆς
παγιωµένης
(ἐπιτέλους!)
διάκρισης τῶν µουσουλµάνων σέ
3 ἐθνοτικές ὁµάδες - ἔστω καί στά
λόγια µόνο. Τήν ἔµµεση ἀποδοχή τῶν
θέσεών µας γιά τόν ὑπονοµευτικό
ρόλο τοῦ Προξενείου (ποιός ἄλλος
ἀπεργάζεται τόν περιχαράκωση
τῆς µειονότητας;). Καί τήν οὐδέτερη
ἀντιµετώπιση τῆς κίνησής µας ἀπό
τό ΥΠΕΞ. Αὐτονόητο; Ναί, ὅµως εἶναι
σηµαντικό ὅτι δέν συνοδεύεται ἀπό
κάποια δήλωση ὑπέρ τῆς παραµονῆς
τοῦ Προξενείου στήν Κοµοτηνή ἤ
ὑπέρ τῆς χρησιµότητάς του γιά τή
χώρα µας. Τί ἄλλο θά µποροῦσε
νά εἰπωθεῖ δηλαδή ἐπισήµως, ὅτι
...συνυπογράφουµε τήν ἔκκληση γιά
τήν ἀποµάκρυνσή του; Πολύ καλή
λοιπόν ἡ ἀπάντηση τοῦ ὑπουργείου
καί τοῦ ΓΑΠ, γιά νά ποῦµε κι ἕναν
καλό λόγο γιά τόν ἄνθρωπο, ὅταν
βεβαίως τό δικαιοῦται.
Στόν πανελλήνιο Τῦπο
Τό ἐγχείρηµά µας κατά τοῦ τουρκικοῦ
Προξενείου
Κοµοτηνῆς
ἔσπασε
πλέον τά θρακικά σύνορα καί γίνεται
γνωστό ἀνά τή χώρα. Τήν Κυριακή
6-12 εἴχαµε τρία δηµοσιεύµατα σέ
ἔντυπα πανελλαδικῆς κυκλοφορίας:
Στόν «Ἀδέσµευτο Τῦπο», στή «Μακε-

Αυτοί που είναι από την πόλη, από το χωριό,
από τα Βαλκάνια και από τα βουνά
είναι όλοι αδέλφια µεταξύ τους
Αχ αυτή η θλίψη της διχόνοιας !
Να ξέρετε η Θράκη είναι δική µας
Η χώρα είναι δική µας
Ε, προδότες µην εξαντλείτε την υποµονή
µας

Μην νοµίζετε την Θράκη απροστάτευτη
Μη µας τσιγκλάτε το κεφάλι
Μη µας ζορίζετε, αυτή η χώρα είναι δική
µας
Η Θράκη είναι δική µας!
Χτυπήστε στο Youtube «SAHIN KOYU HATIM
MERASIMI 2008» και θα τά ακούσετε.
Τροµερό πράγµα το πού έχουµε φτάσει: Να
γίνεται αυτό το αίσχος µέσα στην Ελλάδα,
παρουσία του Τούρκου Προξένου καί του
“Έλληνα” βουλευτή και να µην συγκινείται
κανείς! Σε ποιον να απευθυνθείς; Ποιον να
εγκαλέσεις; Ο ένας αναρµόδιος. Ο άλλος τα
(δήθεν) γνωρίζει µα τι να κάνει... Ο τρίτος
ψηφοδέσµιος. Ο ένας πιο άχρηστος από τον
άλλον. Η αντιποµακική και σωβινιστική
προπαγάνδα ξεκινάει από τα δήθεν
κατηχητικά, µπροστά στα µάτια µας, και
ουδείς ασχολείται.
Ρωτώ κάθε αρµόδιο, είναι αυτές οι γιορτές
µίσους θρησκευτική υπόθεση; Τι άλλο πρέπει
νά γίνει για να ξυπνήσουµε;
Μ.Κ.

δονία»* καί στήν «Ἄποψη». Καί στά
τρία (ἐκτεταµένα) δηµοσιεύµατα
προβλήθηκε θετικά ἡ πρωτοβουλία
µας µέ συγκεκριµένες ἀναφορές
τόσο στά ἐπιχειρήµατά µας, ὅσο
καί στήν ἐν γένει πραγµατικότητα
µέ τίς παρεµβάσεις τοῦ τουρκικοῦ
Προξενείου τῆς Κοµοτηνῆς. Ἐπίσης,
στό νέο τεῦχος (Νο 68) τῆς διµηνιαίας
«Παρακαταθήκης», πού ἐκδίδει στή
Θεσσαλονίκη ὁ ἀγαπητός µας π.
Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, φιλοξενεῖται
τρισέλιδο ἄρθρο τοῦ Ν. Δαπέργολα
(γνωστοῦ καί ὡς Ἐξ Ἀποβλήτων),
ὅπου ὑπό τόν τίτλο «Τουρκικό
Προξενεῖο Κοµοτηνῆς - Ἡ Μεγάλη
Πληγή τῆς Θράκης» ἐκτίθεται
ἁδροµερῶς τό πρόβληµα.
Εἶναι πιά γεγονός ὅτι κάτι πολύ
σηµαντικό ἔχουµε πετύχει: Δέν θά
µιλᾶµε πλέον γιά τό ζήτηµα τῆς

Θράκης χωρίς νά ἀναφερόµαστε
στόν ρόλο τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου.
Φτάνει πιά µέ τόν παρενδυµατικό
τρόπο παρουσίασης τοῦ µειονοτικοῦ
ψευδοπροβλήµατος!
Ἄν
µιλᾶµε
γιά τήν µειονοτική ἐκπαίδευση,
γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς περιοχῆς,
γιά ζητήµατα θρησκευτικῶν καί
βακουφικῶν ρυθµίσεων κτλ, δέν θά
τό κάνουµε χωρίς ἀναφορές στήν
πολιτική καί ἐπίδραση τῆς ὁδοῦ
Ἰώνων, δηλ. τῆς Τουρκίας. Μέχρι
τώρα ἡ στρουθοκαµηλική τακτική
τοῦ ἀθηναϊσµοῦ ὄχι µόνο υἱοθετοῦσε
τήν ἀτζέντα τῆς Ἄγκυρας ἀλλά καί
τήν ἀντιµετώπιζε σάν νά ἐπρόκειτο
γιά αἴτηµα τοῦ Χασάν ἀπό τή Βραγιά
καί τῆς Χατιτζέ ἀπό τόν Κάρδαµο.
Αὐτό τό ἀσύλληπτο καπέλωµα,
αὐτή ἡ προσβλητική ποδηγέτηση
τῆς µειονοτικῆς κοινωνίας ἀπό
τούς προξενικούς µηχανισµούς δέν
µπορεῖ νά παραθεωρεῖται ἐσαεί,
εἴτε γιατί δέν γνωρίζουν κάποιιοι
τήν ἀλήθεια εἴτε γιατί δέν τολµοῦν
νά τήν ὁµολογήσουν. Ἐλπίζουµε
ἡ δραστηριότητά µας νά ἔφερε τά
πράγµατα στή θέση τους κι αὐτό
ἄς εἶναι ἕνα πρῶτο κέρδος γιά τήν
πατρίδα µας. Πᾶµε γιά τά ἑπόµενα!
Κ.Κ.
* Μάλιστα ἡ «Μακεδονία» ξεκίνησε
µία πιό ἐνδελεχή ἐνασχόληση µέ τό
θρακικό θέµα καί ἕπεται συνέχεια.
Ἄν ἔπειπε καί ἡ αὐθαίρετη σύνδεση
πού ἔκανε µεταξύ ἡµῶν καί «γνωστοῦ
ἐργολάβου δηµοσίων ἔργων» (!!!), θά
ἦταν ἀκόµα καλύτερα - ἀλλά τί νά
πεῖς; Τά εἴπαµε ἐκ τῶν ὑστέρων µά
ἦταν πιά ἀργά...
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
► Πάει κι αυτό. Τελείωσαν οι
εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ και
πετάχτηκε (δόξα τω Θεώ) στο παρασκήνιο
της πολιτικής, η κόρη του …βραχνά
μας και ό,τι αυτή αντιπροσωπεύει. Το
αξιοσημείωτο, πάντως, σε τοπικό επίπεδο
ήταν η παρουσία τοπικού νεοδημοκράτη
«παράγοντα», κατά την μέρα διεξαγωγής
των εκλογών, στην είσοδο του εκλογικού
κέντρου και η άκομψη προσπάθειά του να
«νουθετήσει»
τους
εισελθόντες
ψηφοφόρους υπέρ της Ντόρας. Τι να
πρωτοθαυμάσει κανείς; Την ξεπερασμένη
«δημοκρατική» πρακτική του - λες και
απευθύνεται σε μοσχάρια; Τη μεγάλη ιδέα
που έχει για τον εαυτό του πως μπορεί να
επηρεάσει κάποιον την τελευταία στιγμή;
Το ότι θεωρεί την Ντόρα ως πρόσωπο που
θα πρέπει να «αγωνιστείς» για αυτήν μέχρι
την τελευταία στιγμή; Άντε, ας πούμε
ότι κάποιος πήγαινε για να ψηφίσει τον
Σαμαρά. Όταν τον έπιανε το «στέλεχος»
και τον διάνθιζε την «επιχειρηματολογία»
του με φράσεις του τύπου «ξέρεις ε;
Ντόρα..» και τον κοιτούσε με νόημα,
τι ακριβώς πίστευε ότι θα πετύχαινε;
Ήμαρτον Κύριε… Τουλάχιστον γλιτώσαμε
προς το παρόν από κάτι τέτοια…
► Μπάχαλο στον Δήμο. Δεν προλαβαίνει
να τελειώσει την μια «πατάτα» (βλέπε
αποθήκες, ανταλλαγή ακινήτων, ιχθυαγορά
κτλ) και αποφασίζουν καινούργια.
Αποφάσισαν, λέει, να κάνουν υπόγειο
πάρκινγκ στο πάρκο της Ακαδημίας
(το κεντρικότερο και μεγαλύτερο της
πόλεως), παρόλες τις αντίθετες γνώμες
των ειδικών για επιπρόσθετη συμφόρηση
του κέντρου λόγω της δημιουργίας του.
Μάλιστα ο ιδιώτης που θα αναλάβει το
έργο θα έχει υπό την διαχείρισή του και
τους υπόλοιπους χώρους σταθμεύσεως
(με παρκόμετρα) για την εξασφάλιση των
απαραίτητων πόρων. Καταλαβαίνετε τι
σημαίνει «ιδιώτης να διαχειρίζεται τους
χώρους σταθμεύσεως»... Στα σχέδιά τους
είναι να δημιουργηθεί και αναψυκτήριο
πάνω από το πάρκιγκ - ναι, εκεί που
τώρα είναι πάρκο! Πολλές «πατάτες»
μαζευτήκανε ρε παιδιά. Ούτε ο Δήμαρχος
Νευροκοπίου να ήμασταν…
► Στις 8/12 είχα την τύχη να ακούσω

την συνέντευξη που παραχώρησε ο
Μητροπολίτης Αλεξ/πόλεως Άνθιμος στον
Δ. Κολιό μέσα από το ράδιο Μάξιμουμ.
Προσωπικά δεν έχω ξανακούσει λόγο
Μητροπολίτη με τόσην αυτοκριτική χροιά
και με λόγο σοβαρό και μεστό. Από τις
πρώτες φράσεις, καταλάβαινε κανείς ότι
δεν βγήκε για να «ευλογήσει τα γένια του»
αλλά για να «μιλήσει». Φράσεις του τύπου
«το ξέρω ότι είμαι πολύ λιγότερος από
αυτό που θέλει ο λαός και το ευαγγέλιο»
σε προδιαθέτει για το αντικειμενικό
των υπολοίπων λεχθέντων. Τόνισε την
ακατανόητη πρακτική του να θέλουμε
να αποψιλώσουμε τα πάντα και όχι να
τα διορθώσουμε (σε κοινωνικό, εθνικό,
θρησκευτικό επίπεδο), την περιφρόνηση
σε θεσμούς και αξίες, τον παρανοϊκό
ενθουσιασμό για το τι θα καταργήσουμε
κι όχι για το τι θα συμπληρώσουμε κτλ.
Οι Μητροπολίτες πρέπει να έχουν άποψη
και να εκπέμπουν σεβασμό και γνώση
(και φυσικά πρώτοι να δίνουν το καλό
παράδειγμα). Το να μπορείς να πιάνεις τον
σφυγμό της κοινωνίας, να διακρίνεις και
να ιεραρχείς τα πραγματικά προβλήματα,
όπως και την οποιαδήποτε παθογένεια,
αποτελεί εχέγγυο για κάποιον που παίζει
πρωτεύοντα ρόλο σε μια τοπική κοινωνία.
► Η 4η του Δεκέμβρη είναι η ημέρα της
Αγίας Βαρβάρας της μεγαλομάρτυρος (και
του Αγίου Δαμασκηνού). Στη Θράκη η
συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί ξεχωριστή
ημέρα στο συλλογικό υποσυνείδητο των
ντόπιων. Πέρα από το ότι είναι ορόσημο για
την είσοδό μας στον «κανονικό» χειμώνα
και την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης
για τις γιορτές των Χριστουγέννων,
αποτελεί την ημέρα κατά την οποία
λαμβάνει χώρα το έθιμο της «βαρβάρας»
(που οι απαρχές του χάνονται στα βάθη των
αιώνων). Από την παραμονή ετοιμαζόταν
η «βαρβάρα» ούτως ώστε την επομένη το
πρωί να μοιραστεί από πόρτα σε πόρτα.
Όλες οι γειτόνισσες γύριζαν από σπίτι σε
σπίτι για να προλάβουν να μοιράσουν την
«βαρβάρα» πρίν ξεκινήσουν τα παιδιά για
το σχολείο. Πιστεύεται ότι δίνει δύναμη και
υγεία, ιδίως στα παιδιά, και μεταδίδει την
χάρη της Μεγαλομάρτυρος. Βασισμένο σε
αρχαιοελληνικό έθιμο για την πανσπερμία,
«έδεσε» κατάλληλα από την τακτική της

Μέ τόν π. Θεόδωρο Ζήση

Στίς 13 Δεκεµβρίου, ἡµέρα Κυριακή, βρεθήκαµε
στόν Ἅγιο Ἀντώνιο τῆς Θεσσαλονίκης, ὅπου λειτουργεῖ ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης. Ὁ π. Θεόδωρος,
πού ἦταν ἐπί χρόνια πρόεδρος τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς καί διηύθυνε Ἐκκλησιαστικά κέντρα καί
ἱδρύµατα µελετῶν, µᾶς ἦταν γνωστός µόνον ὡς
ὄνοµα καί εἴχαµε ἀκουστά µόνον γενικά πράγµατα

Βαρβάρας, η οποία τότε (ως κόρη ευγενούς
ειδωλολάτρη) συνέστησε τους χριστιανούς
της περιοχής της (προκειμένου να
αποφύγουν την επικείμενη δηλητηρίασή
τους από ένα σχέδιο εξοντώσεώς τους με
δηλητηριασμένο ψωμί), να φτιάξουν μόνοι
τους από σιτάρι (κι άλλους καρπούς που
παρήγαγαν οι ίδιοι) κάτι βρώσιμο για τις
υπόλοιπες ημέρες (εξ’ού και η συγγένεια
με την πανσπερμία της αρχαιότητος).
Έτσι, στή μνήμη της, τιμάται αυτή η
ημέρα με την παρασκευή της «βαρβάρας».
Η Θράκη είναι η μοναδική περιοχή,
πλέον, που διατηρείται αυτό το έθιμο. Η
λήθη και η απαξίωση των πάντων, είναι
ο μόνος της εχθρός. Ας προσέξουμε να το
παραδώσουμε και στα παιδιά μας για να
συνεχιστεί αυτό το υπέροχο έθιμο.
► Ο επισκέπτης που έρχεται για πρώτη
φορά στην Αλεξανδρούπολη αεροπορικώς,
αλλά κι αυτός που αναχωρεί από την πόλη
μας και θέλει να πάρει κάποιο τοπικό
προϊόν σαν ενθύμιο ή σαν δώρο για
τους αγαπημένους του, ποιά προϊόντα
λέτε (ντεμέκ παραδοσιακά) βλέπει στον
αερολιμένα μας πρώτα πρώτα (και
μοναδικά); Όχι τα μεταξωτά του Σουφλίου.
Ούτε το φημισμένο ελαιόλαδο της
Μάκρης. Όχι βεβαίως τα περίφημα γλυκά
κουταλιού της Σαμοθράκης και Λευκίμης.
Ούτε και τους παραδοσιακούς τραχανάδες
του Έβρου. Ούτε και το κρασί - τσίπουρο
του Σουφλίου ή τα υπέροχα τυριά του. Να
το πάρει το ποτάμι; Μα... τα παραδοσιακά
μουσουλμανικά γλυκά του Νεντίμ. Τα
ξακουστά γλυκά που όλοι έχουν ξετρελαθεί
με την μοναδικότητά τους (;) και θεωρείται
πια έγκλημα το να έρθεις «εδώ επάνω»
και να μην πάρεις από τα συγκεκριμένα
γλυκά. Δηλαδή από ολόκληρη την Θράκη
μόνο ο Νεντίμ μας αντιπροσωπεύει στην
βιτρίνα της περιοχής μας; Αυτός, ως
επιχειρηματίας, πολύ καλά πράττει. Εμείς,
όμως, τι εικόνα δημιουργούμε στον κάθε
άσχετο και αστοιχείωτο επισκέπτη για την
κουλτούρα και την παραγωγή μας; Ένας
μουσουλμάνος εκπροσωπεί μόνος του
ολόκληρη την περιφέρεια;!
► Όλα είναι αλυσίδα ρε παιδιά, πώς να
το κάνουμε. Έχουμε καταντήσει γραφικοί
για την επιμονή μας στην στήριξη της
τοπικής αγοράς. Έστω και από άλλη πόλη
με πιο συμφέρουσα αγορά, αλλά εντός
της ελληνικής επικράτειας. Με τον Α ή με

ἀπό τή δράση του. Ὁµολογοῦµε λοιπόν ὅτι δέν
φανταζόµασταν τέτοιο πάθος, τέτοια καθαρότητα
καί τόλµη ἀπόψεων, τέτοια διάκριση!
Μείναµε µετά τή λειτουργία στό ἀρχονταρίκι
τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου καί κεῖ παρακολουθήσαµε
τό θαυµάσιο µάθηµα πού ἔκανε συνδυάζοντας
πατερικά κείµενα καί σύγχρονες µαρτυρίες,
σχόλια στήν καθηµερινότητα καί ...ἐγκώµια
στόν «Ἀντιφωνητή»! Πραγµατικά νιώσαµε
πολύ µικροί µπροστά στό ἀνοικτό του
πνεῦµα, στήν ἀκατάβλητη µαχητικότητά του
καί στή γενναιόδωρη προσέγγιση τῶν ἄλλων.
Δέν θέλουµε νά γράψουµε ὅλα ὅσα νιώσαµε
καί σκεφτήκαµε, δέν θέλουµε νά φανεῖ ὡς
ἀνταπόδοση µιᾶς «χάρης» ἤ φιλοφροσύνης.
Πάντως κατανοήσαµε πλήρως ὅλον αὐτόν
τόν κόσµο (στή φωτογραφία µαζί του στά
Μετέωρα, 10-12-09) πού πληµµυρίζει κάθε
Κυριακή τήν αἴθουσα γιά νά ρουφήξει τά
λόγια ἀπό τό στόµα του καί τήν ἀλκή ἀπό τήν
παρουσία του. «Κάπως ἔτσι διασώζεται ἡ Ἐκκλησία
µας», ἦταν ἡ πρώτη σκέψη µας φεύγοντας.
Πάτερ, σ’ εὐχαριστοῦµε καί πάλι ἀπό καρδιᾶς καί
τό ξέρεις πώς κι ἄν δέν εἶναι κοινός ὁ δρόµος γιά τά
σκάφη µας (καθείς ἐφ’ ὧ ἐτάχθη), εἴχαµε «τή χαρά
νά σφυρίξει τό ἕνα γιά νά χαιρετίσει τό ἄλλο».

τον Β τρόπο θα ξαναγυρίσουν τα χρήματα
σε μάς ή τουλάχιστον στους συμπολίτες
μας. Η αυτοχειριακή πρακτική να
ενδυναμώνουμε τον γείτονα (τον γνωστό
για τα φιλελληνικά του αισθήματα και το
αθώο παρελθόν - παρόν του) οδηγεί στον
οικονομικό στραγγαλισμό ΟΛΩΝ μας.
Τελευταία ξεσηκώθηκαν οι μεταφορείςοδηγοί φορτηγών, οι οποίοι βλέπουν τον
κλάδο τους να απειλείται από την τρομερή
διείσδυση των Τούρκων φορτηγατζήδων
και να απειλούνται άμεσα με αφανισμό.
Τα νούμερα είναι τραγικά υπέρ των
Τούρκων φορτηγατζήδων. Έχουν πάρει
(και σε αυτόν τον τομέα) τα σκήπτρα και
έπονται χειρότερα. Εμ, έτσι είναι. Όταν
ξεκωλ… να αγοράζουμε από Τουρκία, τα
προϊόντα αυτά πρέπει με κάποιον τρόπο
να μεταφερθούν. Με τα γαϊδούρια; Όχι
βέβαια. Αν και έχουμε πολλά γαϊδούρια
σαν Κράτος αλλά είναι απασχολημένα με
το «ελληνικό» πρωτάθλημα, την Πετρούλα
που λέει τον καιρό, το νέο μοντέλο της
Αudi, την διαμαρτυρία για την «επέτειο»
του Δεκέμβρη, την περίσκεψη για την
εθνικιστική διολίσθηση της κοινωνίας κ.α
πολλά. Άφεριμ… γιουνανιστάν γκατζόλ
γιόκ μπαμπάμ.
► Μιάς κι έρχονται τα Χριστούγεννα,
διευκρινίστε ρε σεις στα παιδιά σας κανά
δυό βασικά πράγματα για τον Αη Βασίλη.
Ενημερώστε τα παιδιά, καταρχάς, ότι είναι
άντρας ντυμένος κι όχι ημίγυμνος. Ότι η
καταγωγή του είναι από την Καισάρεια
της Καππαδοκίας κι όχι από το χωριό
της κόκα κόλας. Δεν έρχεται με έλκηθρο
από την Λαπωνία και δεν είναι ένας
χοντρός μεθύστακας αλλά ένας σεβάσμιος
γέροντας με βιβλική μορφή. Λάτρης του
ελληνικού πνεύματος και του λιτού τρόπου
ζωής. Συνέπασχε για τους συνανθρώπους
του και αφιερώθηκε σε αυτό. Πέστε, τέλος
πάντων κάτι για να ξυπνήσουν τα παιδιά
μας από αυτόν τον ισοπεδωτικό εφιάλτη
της παραπληροφόρησης. Παραπήγε αυτό
το γελοίο παραμύθι. Έχουν παραμερισθεί
και έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα από την
παράδοσή μας. Μιλήστε για τα έθιμά
μας και τις δοξασίες μας. Για τους
καλικάντζαρους, για τα κάλαντα, για τα
τοπικά δρώμενα κάθε περιοχής και τα
παραδοσιακά εδέσματα των γιορτών.
Ξυπνήστε γιατί δεν πάμε καθόλου καλά!

Περιοδικό ΑΡΔΗΝ, Θεµιστοκλέους

Σ.Γ.
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Παπα Ἐφτίµ, ἡ «Τουρκορθόδοξη» ὕβρις
¨Σεραφείμ σκοπός είναι να περάσουμε την
γέφυρα¨. Αυτή φράση του Παπα-Εφτίμ
αντανακλά το σημείο καμπής στη ζωή του.
Πήρε την απόφαση στηριγμένη σε ατομικά
συμφέροντα και μόνο. Διότι ο Εφτίμ
δεν αρκέστηκε στο να διατηρήσει μια
ουδετερότητα, έστω και με ευμένεια προς
τις τουρκικές δυνάμεις, αλλά πήγε στο
αντίθετο άκρο. Έτσι, έφτασε να μαζεύει
χρήματα για αυτούς που πετσόκοβαν τους
Ποντίους και πετάλωναν ιερείς.
Μιλάμε για τον αυτουργό του Αυτοκέφαλoυ
Τουρκικού Ορθόδοξου Πατριαρχείου
(Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi)
που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1921 στην
Καισάρεια της Καπαδοκίας. Ο παπα-Εφτίμ
(Παύλος
Καραχισαρίδης,
1884-1968) ήταν ιερέας
του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η διασπαστική
του κίνηση αποσκοπούσε
στον διχασμό της ελληνορθόδοξης
μικρασιατικής
κοινότητας.
Τι να πρωτοαναφέρεις από
την ζωή του... Το ότι ονόμασε
τον γιό του Τουργκούτ, το
ότι ζητούσε να εκπέσει ο
νόμιμος Πατριάρχης, το ότι καταλάμβανε
αυθαίρετα περιουσία του Πατριαρχείου...
Μέχρι που με την σύλληψη των μελών της
Εργκενέκον η «Εκκλησία» αυτή έφτασε
στο αποκορύφωμα της. Είδαμε στελέχη
της να συσκέπτονται με δολοφόνους και
στρατιωτικούς σχεδιάζοντας αιματηρά
πραξικοπήματα. Για την ακρίβεια η
πορεία του Εφτίμ, θυμίζει διάφορα άλλα
μορφώματα που έχει δημιουργήσει μέσα
στον 20ο αιώνα η κεμαλική πολιτική. Θα
αναφέρω ενδεικτικά το τουρκικό Κ.Κ., τη
δημιουργία του ψευδοκράτους της Κύπρου
καθώς και των ψευτομουφτιών στη
Θράκη. Όλα αυτά τα μορφώματα έγιναν
για να εξυπηρετήσουν τους πολιτικούς
στόχους της Τουρκίας, και φυσικά ποτέ
δεν εξέφρασαν λόγο διαφορετικό από
αυτό της τουρκικής πολιτικής. Διότι αυτός
που πληρώνει τα έξοδα, αυτός ορίζει και
το τι τραγούδια θα παίξει η ορχήστρα.
Και όταν ήταν άχρηστα πλέον για την
Άγκυρα (βλ. περιπτώσεις ΚΚ Τουρκίας
και Τουρκοορθόδοξο παριαρχείο) τους
πέταξαν σαν στιμένες λεμονόκουπες.
Σήμερα μεταφράζουμε για σας τμήμα του
άρθρου της Αϊσέ Χουρ από την σπουδαία
τουρκική εφημερίδα “Ταράφ” (12-7-09),
προσπαθώντας να δείξουμε τον τρόπο
με τον οποίο λειτουργεί το τουρκικό
κράτος. Ταυτόχρονα είμαστε βέβαιοι ότι
συμβάλουμε και στην (ελλιπή) ελλαδική
ιστοριογραφία για την περίπτωση του
παπα-Εφτίμ. Ο Θεός ας τον συγχωρέσει,
γιατί εγώ δυσκολεύομαι...
Μια εκκλησία χωρίς ποίμνιο
Πρόκειται για τη ιστορία της ¨Αυτοκέφαλης
Τουρκορθόδοξης Εκκλησίας¨. Αυτή η
ιστορία δείχνει πόσο παλιά ανάγεται η
πολιτική επέμβαση της Τουρκίας στον
Ορθόδοξο κόσμο. Η γνωστή από την
δίκη της τρομοκρατικής οργάνωσης
“Εργκενέκον”, Σεβγκί Ερενερόλ, είναι η
εγγονή του παπα-Εφτίμ, πρώτου πατριάρχη
αυτής της εκκλησίας. Υπάρχει δηλαδή μια
πτυχή της ιστορίας που ενώνει το παρελθόν
με το σήμερα.
Ο ήρωας της ιστορίας μας, γνωστός ως
¨Παπά Εφτίμ¨ Παύλος Καραχισαρίδης
(Karahisarlıoğlu), γεννήθηκε το 1884
στη γειτονιά των Κωνσταντινοπολιτών
σε περιοχή της Άγκυρας. Το όνομα στην
γειτονιά αυτή δόθηκε από τον Μαχμούτ

τον 2ο, λόγω των Ρωμιών και Αρμενίων
που είχαν μετακομίσει σε αυτή τη περιοχή.
Την εποχή εκείνη σε αυτή τη περιοχή τα
¾ του πληθυσμού ήταν μη μουσουλμάνοι.
Απ΄ότι καταλαβαίνουμε από το επώνυμο
του, η οικογένεια του θα πρέπει να
ήρθε από το Σεμπίνκαραχισάρ. Υπήρξε
μέλος της θρησκευτικής κοινότητας των
¨Καραμανλήδων¨ και το 1914 έφυγε από
την Άγκυρα για να μην καταταχτεί στον
Στρατό. Το 1915 διορίστηκε ως παπάς στο
Ακντάγμαντενι και ονομάστηκε Ευθύμιος.
Το 1918 μετά την συνθήκη του Μούδρου,
όντας μητροπολίτης της πόλεως Κεσκίν,
ήρθε σε επαφή με την οργάνωση «Φτάνει
ο ύπνος» που είχε ιδρυθεί από Ρωμιούς

και Αρμενίους για να προστατευτούν οι
μη μουσουλμάνοι. Όταν όμως άρχισαν
να κυριαρχούν στην Ανατολία, επέλεξε
μια μεσοβέζικη στάση. Διότι η πόλη
Κεσκίν ήταν ανάμεσα στα δύο κάστρα του
τουρκικού εθνικισμού, στην Άγκυρα και
την Σεβάστεια.
Σύμφωνα με την Σεβγκί Ερενερόλ, ο Εφτίμ
γνωρίστηκε το 1919 με τον Μουσταφά
Κεμάλ στο συνέδριο της Σεβάστειας, χάρη
στον γείτονά του στο Γιόζγκατ, Τσερκέζ
Ετέμ. Λόγω των στενών επαφών του με
εκπροσώπους στην Άγκυρα, πέτυχε να
σώσει τους χριστιανούς του Κεσκίν, όταν οι
δυνάμεις του Τσερκέζ Ετέμ και του Τοπάλ
Οσμάν καταπνίγοντας τις επαναστάσεις
στο Γιόζγκατ το 1920, και στο Κότσγκιρι
το 1921, έσφαζαν τους μη μουσουλμάνους.
Εξασφάλισε την ασφαλή μεταφορά στην
Κωνσταντινούπολη των Ρωμιών που είχαν
συρρεύσει από το Σίμαβ στο Κέσκιν, και
βοήθησε τους Τσερκέζ Ετέμ και Τσολάκ
Ιμπραήμ που συγκέντρωναν άντρες και
υλικά για την Εθνική Αντίσταση. Στην
πόλη Κεσκίν ετοίμασε 200 κρεβάτια για
την Εθνική Αντίσταση. Δεν είναι δύσκολο
να φανταστούμε πως με αυτή του την
συμπεριφορά πέτυχε να προσελκύσει
το ενδιαφέρον της Άγκυρας. Τέλος με
βάση τους ισχυρισμούς του Εφτίμ, ο
ξάδερφος του ο Παντελής σώθηκε από τον
εκπρόσωπο της Ανδριανούπολης Σερέφ
Μπέι, όταν το 1922 μετά από καταγγελία
του πατριάρχη του Φαναρίου θα τον
πήγαιναν στα Δικαστήρια Ανεξαρτησίας
κατηγορούμενο για ποντιακές κινήσεις.
Η στήριξη των Τουρκοορθόδοξων
Τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 1919
Αρμένιοι από την Ερμπάα και το
Βεζίρκιοπρού, και τον Μάιο του 1921, οι
λίγοι μη μουσουλμάνοι από τις περιοχές
Σαφράνμπολου,
Τσόρουμ,
Ισπάρτα,
Τόσια, Τάσκιοπρού, Χάβζα, Μάτσκα,
Γκιουμουσχατζίκιοι και Καισάρια, είτε
επειδή φοβόταν, είτε επειδή ¨πείστηκαν¨
από τους ανθρώπους της Άγκυρας,
έστειλαν τηλεγραφήματα εκφράζοντας
την συμπαράσταση τους στην Άγκυρα.
Σύμφωνα με τον ευρισκόμενο εκείνη
την εποχή στην Άγκυρα σοβιετικό
δημοσιογράφο Κ. Γιούστ, αυτά τα
γράμματα ήταν πλαστά. Όλα αυτά όμως
τα γράμματα είτε πραγματικά, είτε
υποχρεωτικά ή ψεύτικα, ενθάρρυναν την

Άγκυρα να ιδρύσει μια ξεχωριστή εκκλησία,
ώστε αφενός να μειώσει τη δύναμη
Πατριαρχείου του Φαναρίου - φαινομενικά
μπροστάρη του ελληνικού εθνικισμού
- και αφετέρου να απαλύνει τις εντυπώσεις
της ξένης προπαγάνδας που έκανε λόγο
για ¨τουρκική τυρρανία¨ στην Ανατολία.
Μάλιστα αυτή η απόφαση ήταν ένα βήμα
σύμφωνο με την πάγια θεωρία πως αφού
οι πραγματικοί ιδιοκτήτες της Ανατολίας
είναι οι Τούρκοι, άρα και οι χριστιανοί
της Ανατολίας «στη πραγματικότητα ήταν
τουρκικής καταγωγής». Το καταστατικό
του «ντόπιου προϊόντος - εκκλησίας» το
ετοίμασε ο καταγόμενος από το κομιτάτο
«Ένωση και Πρόοδος» Μπαμπά Σαΐντ
Μπέη. Στα απομνημονεύματα του ο Ριζά
Νούρ, ο Μπαμπά Μπέη το αναφέρει ως
«δήθεν» καταστατικό.
Η περιοδεία της Καππαδοκίας
Ο διορισμός στις 8-12-1921 του Μελέτιου
(φίλου του μη ευρισκόμενου τότε στην
κυβέρνηση Βενιζέλου) στο θρόνο του
Πατριαρχείου, ήταν σε μια πολύ κρίσιμη
για την εκκλησία στιγμή. Τη στιγμή που
εξελισσόταν με γρήγορους ρυθμούς οι
εκκαθαρίσεις τον Ρωμιών στην περιοχή
Καράντενιζ, και οι ορθόδοξοι παπάδες
έφευγαν δεξιά-αριστερά για μα μην
τους πάνε στα δικαστήρια ανεξαρτησίας
κατηγορούμενοι για ¨προδοσία¨ ή
για ¨κατασκοπία¨, ο Παπά Εφτίμ τον
Ιανουάριο του 1922 άρχισε την περιοδεία
στην Καππαδοκία. Στο ταξίδι του από
τη μια διακηρύττει το σχέδιο του για
¨Τουρκοορθόδοξη εκκλησία¨, και από την
άλλη μαζεύει χρήματα. Στον Σεραφείμ
Ρίζο που καταγόταν από την Σινασο
(σημερινό όνομα Μουσταφά Κεμάλπασά),
που του έδωσε 300 χρυσά και τον ρώτησε
ποιος ήταν ο πραγματικός σκοπός του, του
απάντησε: Σεραφείμ ο σκοπός είναι να
περάσουμε τη γέφυρα… Τον Μάρτιο με
εντολή του έκλεισαν 68 κοινοτικά σχολεία
και οι μαθητές πήγαν στα τουρκικά σχολεία.
Στις 23-4-1922, στους εορτασμούς για την
πρώτη επέτειο της μάχης του Σαγγάριου,
προχώρησε τη συνεργασία του ακόμη πιο
πέρα, μιλώντας με πολύ συγκινητικά λόγια
για τον τουρκικό στρατό μπροστά σε 50.000
άτομα που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά
στη Βουλή. Τα χρόνια εκείνα οι ορθόδοξοι
ηγέτες φορούσαν ένα μακρύ χιτώνα,
τον λεγόμενο ¨Κωνσταντινοπολίτικο¨
και ένα μακρύ μαύρο φέσι, ενώ ο Εφτίμ
φορούσε ένα καλπάκι που του είχε δώσει
ο Μουσταφά Κεμάλ.
Δημιουργείται η εκκλησία - ντόπιο
προϊόν
Ακολούθως οι εξελίξεις έτρεξαν γρήγορα.
Στις 3 - 16 Ιουλίου του 1922 έγινε με τη
συμμετοχή 30-40 ατόμων στο μοναστήρι
Ζιντζίρντερε της Καισαρείας συνέδριο
των Τουρκορθόδοξων της Ανατολίας
που υπόκεινται στην Μεγάλη Τουρκική
Βουλή. Σε εφαρμογή των αποφάσεων
του συνεδρίου άρχισαν να εκδίδουν στα
καραμανλίδικα περιοδικό με τίτλο «Η
φωνή των Ορθοδόξων της Ανατολίας».
Στις 4-10 (με το παλιό ημερολόγιο 21-9)
σε συνέδριο που έγινε στο μοναστήρι του
Ζιντζίρντερε αποφασίστηκε να βγάλουν
τον Πατριάρχη Μελέτιο από τη θέση του,
να καταργηθεί το Πατριαρχείο, να ιδρυθεί
στην Καισάρια Ανεξάρτητο Πατριαρχείο
Τουρκοορθόδοξων, ενώ ο Εφτίμ χρίστηκε
πλέον ως «παπά Εφτίμ» εκπρόσωπος
της
Ανεξάρτητης
Τουρκοορθόδοξης
Εκκλησίας. Έτσι πλέον και απορρίπτονταν
η ¨οικουμενικότητα¨ του Πατριαρχείου του
Φαναρίου και ένα μέρος τουλάχιστον των
Ρωμιών της Ανατολίας φαινόταν να κόβει
τους δεσμούς του με το ¨Ελληνικό έθνος¨.
Μετά τη Λωζάνη
Όμως μετά τη συνθήκη της Λωζάνης

η κατάσταση τον Παπά Εφτίμ και την
εκκλησία - ντόπιο προϊόν, εξελίχθηκε
άσχημα. Οι Τουρκόφωνοι Ορθόδοξοι
Καραμανλήδες συμπεριλήφθηκαν στην
ανταλλαγή πληθυσμών που υπογράφηκε
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στη
Λωζάννη. Ο Μουσταφά Κεμάλ έτσι
στόχευε στο ¨να δώσει στο θέμα των
Ρωμιών το τελικό χτύπημα¨. Έτσι κατά
τη διάρκεια των συνομιλιών στη Λωζάνη,
η Άγκυρα δεν ανέφερε καν το όνομα της
εκκλησίας που η ίδια είχε ιδρύσει.
Δηλαδή ακόμα και οι Κεμαλιστές
ηττήθηκαν από το παλαιό μίσος τους έναντι
των μη μουσουλμάνων. Εντέλει διωκόμενοι
από περιοχές όπως η Κωνσταντινούπολη,
η Σμύρνη και η Μερσίνα και καθώς
έφευγαν για Ελλάδα, διαδραματίστηκαν
σπαραξικάρδιες στιγμές. Τα παρακάλια του
τύπου ¨Δικοί σας είμαστε, μη μας στέλνετε¨
δεν ωφέλησαν. Το μόνο που έγινε, είναι
ότι μετά από διαταγή του Κεμάλ βγήκε
στις 3 Αυγούστου 1924 ο υπ΄αριθμόν 3798
νόμος με τον οποίο ο Παπά Εφτίμ που ο
Κεμάλ τον έλεγε ¨Μπαμπα Εφτίμ¨ και οι
συγγενείς του τέθηκαν υπό την φροντίδα
του κράτους. Το αντίτιμο δηλαδή για
τόσες υπηρεσίες ήταν μόνο η προσωπική
σωτηρία…
Ο Παπά Εφτίμ στην Πόλη
Την ώρα που η κοινότητα του εξωπετιόνταν
άρον άρον από τη χώρα, ο Παπά Εφτίμ που
δεν έκανε τίποτε άλλο από τα θελήματα
τις Άγκυρας, μαζί με μια ομάδα 50-60
ατόμων, έφτανε στις 21-9-1923 στην
Κωνσταντινούπολη. Ο καταγόμενος από
την Αλικαρνασό εκδότης και ιδιοκτήτης
του περιοδικού ¨Η φωνή των Ορθόδοξων
της Ανατολίας¨ Πουλούογλου Σταμάτης
(Οζνταμάρ) ήταν ανάμεσα σε αυτούς
που διασώθηκαν από την ανταλλαγή. Ο
κύριος Σταμάτης χάρη στον Παπά Εφτίμ
θα διοριστεί ως ¨μοναδικός διαχειριστής¨
του νοσοκομείου του Μπαλουκλή,
και από το 1935 ως το 1946 θα γινόταν
βουλευτής Εσκίσεχίρ. Ποικίλουν οι φήμες
για το αν η ομάδα αυτή των ατόμων που
μεταφέρθηκε στο ξενοδοχείο Τοκατλιάν
της Κωνσταντινούπολης (τους υποδέχτηκε
εξ ονόματος της κυβέρνησης ο κ. Σαφφέτ),
είχαν έρθει σε αποστολή ή σε ένα είδος
εξορίας. Κατά τον Παπά Εφτίμ η κυβέρνηση
της Άγκυρας του είχε ζητήσει να πάρει στα
χέρια του το Πατριαρχείο του Φαναρίου.
Επειδή όμως η Άγκυρα στην Λοζάνη
αναγκάστηκε να αποδεχτεί την παρουσία
του Πατριαρχείου και δε θα μπορούσε
να υποστηρίξει ανοιχτά τον παπά Εφτίμ,
άφησε αυτή τη δουλειά στους κυρίους
Χαμντουλά Σουπχί (Τανρίοβερ) και Φετχί
(Οκιάρ). Ο Παπά Εφτίμ συνέχισε μέχρι το
1930 να παρενοχλεί το Πατριαρχείο του
Φαναρίου και να κλέβει την περιουσία
του. Με την βελτίωση των σχέσεων με
την Ελλάδα ο Παπά Εφτίμ αφέθηκε στην
λήθη. Το 1934 με τον νόμο για τα επώνυμα
επέλεξε το όνομα Ζεκί Ερενερόλ. Τον γιό
του θείου του Σωκράτη, τον ονόμασε
¨Ερμή¨, τον ανιψιό του Νικόλα ¨Ντοράν¨¨
και τους ανακήρυξε ιερείς. Στον γιό του
τον Γιώργη έδωσε το όνομα ¨Τουργκούτ¨
και τον έκανε διάκο. Από αυτή την
ημερομηνία και μετά, η τελευταία ελπίδα
του Παπά Εφτίμ ήταν να δημιουργήσει
μια θρησκευτική κοινότητα με τους 250
χιλιάδες
χριστιανούς
Γκαγκαούζους
Τούρκους, που του είχε υποσχεθεί πως θα
φέρει από την Βεσαραβία ο Χαμντουλά
Σουπχί, που είχε διοριστεί το 1931
πρεσβευτής στο Βουκουρέστι.
Συνέχεια στή σελ. 10
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Παπα Ἐφτίµ, ἡ «Τουρκορθόδοξη» ὕβρις

Ἀρµένιοι τῆς Κοµοτηνῆς
Μία τρίγλωσση πλούσια ἔκδοση, πού
τήν ἐπιµελήθηκε ἡ Τζένη Κασαπιάν,
εἶναι ὁ καρπός τῆς πολύχρονης
προσπάθειας τοῦ Ἐκπολιτιστικοῦ
Μορφωτικοῦ
Ὁµίλου
Ἀρµενίων
Κοµοτηνῆς γιά τή διάσωση τῆς
ἱστορίας τους στήν πόλη µας. Μιά
παρουσία 2,5 τοὐλάχιστον αἰώνων
πού εὐδοκίµησε στήν Κοµοτηνή, παρά
τίς δύσκολες στιγµές καί τίς µεγάλες
αὐξοµειώσεις στόν πληθυσµό τῆς
ἀρµένικης κοινότητας.
Ἡ κοινότητα, πού πῆρε ὀργανωµένη
µορφή τό 1834 µέ τό κτίσιµο τοῦ
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Φωτιστῆ καί
τήν ἵδρυση τοῦ πρώτου ἀρµενικοῦ
σχολείου, κατοίκησε στό «Ἀρµενιό»,
συχνά µαζί µέ Ἕλληνες (ὄχι ὅµως
µέ µουσουλµάνους ἤ µέ Ἑβραίους),
δέχθηκε κύµατα µεταναστῶν ἀπό
τή Μικρασία καί πρόσφατα ἀπό τήν
πρώην Σοβιετική Ἕνωση, µά ἔστειλε
καί κόσµο στήν Ἀρµενία (στή δεκαετία
τοῦ ‘20) ἤ σέ ἄλλα µέρη τῆς Ἑλλάδας.
Ἔδωσε ἐπαγγελµατίες, ἐµπόρους καί
ἐπιστήµονες στήν πόλη, συνέβαλε
στήν ἐνσωµάτωση τῆς Θράκης στήν

16-12-2009

Συνέχεια από σελ. 9

Ἑλλάδα τό 1920, πέρασε ἕνα δύσκολο
σηµεῖο µεταπολεµικά, καί συνεχίζει
ἀκόµη νά πλουτίζει τήν πόλη µας, µέ
τήν πρόσφατη µάλιστα δηµογραφική
ἔνεση, µετά τήν κατάρρευση τῆς
ΕΣΣΔ. Φωτογραφίες, ντοκουµέντα
καί ἱστορικά στοιχεῖα (φροντίδι τοῦ
καθ. Κ. Χατζόπουλου) συνθέτουν µιά
µοναδική παρουσία τοῦ παρελθόντος
πού διεκδικεῖ τό µέλλον της.

Κουρδική ἐπιµονή, ἑλληνικά ὀφέλη
Μετά τήν ἀνακοίνωση τῆς ἀπόφασης τοῦ τουρκικοῦ Συνταγµατικοῦ
Δικαστηρίου γιά ἀπαγόρευση τοῦ κουρδικοῦ κόµµατος DTP (καί τήν στέρηση
τοῦ δικαιώµατος τοῦ ἐκλέγεσθαι σέ 36 µέλη του ὑπό τόν Ἀχµέτ Τούρκ), οἱ 19
Κοῦρδοι βουλευτές παραιτήθηκαν κι ἐπέστρεψαν στό Ντιαρµπακίρ (Ἄµεντ).
Στήν κουρδική πρωτεύουσα τούς ὑποδέχθηκαν χιλιάδες λαοῦ καί µπήκανε
θριαµβευτές στήν πόλη
σέ λεωφορεῖο καί µέ τόν
τρόπο πού βλέπετε. Στίς
ἐπαναληπτικές ἐκλογές
δέ, θά ἔχουµε ἕνα ἄλλο
κόµµα - ἴσως DTDP
- πού θά ἐπανεκλέξει
Κούρδους πιστούς στόν
ἀγώνα τοῦ ΡΚΚ κτλ κτλ.
Δόξα τῷ Θεῷ οἱ Κοῦρδοι
ἀντέχουν (σέ Ἰράκ µά
καί Τουρκία) καί χάρη σ’
αὐτούς κι ἐµεῖς...

Η κοινότητα των 70 Γκαγκαούζων τι
απέγινε;
Με αυτό το σκοπό το 1935, έφερε 70
Τούρκους χριστιανούς (εκ των οποίων
10 κοπέλες) και τους εγκατέστησε σε
διάφορα σχολεία της Τουρκίας. Μετά
την κατάληψη της Βεσαραβίας από τον
Κόκκινο στρατό το 1940 αυτή η ιστορία
σταμάτησε. Στις 16-9-1943 αυτά τα 70
άτομα πήραν την τουρκική ιθαγένεια,
εγράφησαν στα δημοτολόγια σαν
¨Τουρκοορθόδοξοι¨ και παντρεύοντας
τους με Τουρκάλες-μουσουλμάνες,
εξασφαλίστηκε η ¨προσαρμογή τους
στην Τουρκική κουλτούρα¨. Σύμφωνα
με τις φήμες αυτό ήταν το πρώτο και
τελευταίο περιστατικό που εξαντλήθηκε
η υπομονή του Παπά Εφτίμ, ο οποίος
αναζητώντας τον Χαμντουλά Σουπχί
λέγεται πως του είπε ¨Τι έγινε για
κύριε Χαμντουλά η κοινότητα μου των
70 ατόμων; Μήπως έλειπαν από τα
μουσουλμανικά τεφτέρια 70 άτομα ;¨.
Από ελληνικής εθνικιστικής πλευράς
αν το δούμε ο Παπά Εφτίμ ήταν ¨ένας
προδότης που πρόδωσε το έθνος
του¨. Πολύ πιθανόν υπήρξε θύμα των
θεωριών των φανατικών Τούρκων πως
οι Καραμανλήδες είναι ¨Τουρκικής
καταγωγής¨, Έπαιξε τον ρόλο του
διαιτητή ανάμεσα στην Άγκυρα και τους
χριστιανούς της Καππαδοκίας και σε
πολλές περιπτώσεις προστάτεψε τους
χριστιανούς Τούρκους, από τα θηριώδη
περιστατικά του τουρκικού εθνικισμού.
Μετά την Λωζάνη όμως, επειδή
δεν υπήρχε λόγος λειτουργίας του,
πετάχτηκε από την Άγκυρα στην άκρη.
Η καλύτερα, η Άγκυρα ακριβώς όπως
και οι προκάτοχοι της, της οργάνωσης
¨¨Ένωση και Πρόοδος¨, δεν επεδείκνυε
την παραμικρή ανοχή σε ομάδες (ακόμα
και μικρές) για τις οποίες υπήρχαν
αμφιβολίες σχετικά με τον τουρκισμό
τους.
Το ενδιαφέρον του Τουρκές
Ο παπά Εφτίμ που στην αίτηση που
έγραψε στην πρωθυπουργία το 1946 για

να εξαιρεθεί από τον στρατό ο γιός του
Τουργκούτ (Γιώργης) περιέγραφε την
εκκλησία ως ¨εκκλησία που ιδρύθηκε
μόνο στη βάση εθνικών και καθόλου
θρησκευτικών ιδεών¨. Αργότερα πέτυχε
να τραβήξει τη προσοχή του Αλπαρσλάν
Τουρκές (εκ των πραξικοπηματιών
της 27-5-1960), αλλά όταν μετά το
πραξικόπημα ο Τουρκές εξορίστηκε,
έμεινε πάλι μόνος του. To 1962 ο Παπά
Εφτίμ παρέλυσε. Λέγεται πως υπήρξαν
έντονες φιλονικίες το 1964 ανάμεσα
στον Παπά Εφτίμ και τον Ισμέτ Ινονού
ο οποίος τότε λόγω των γεγονότων της
Κύπρου απέλασε στην Ελλάδα τους
Ελληνικής καταγωγής. Στην θέση του,
ήρθε ο γιος του Τουργκούτ Ερενερόλ με
το όνομα Παπά Εφτίμ ο 2ος (ο παπά
Εφτίμ πέθανε το 1968). Και μετά τον
θάνατο και αυτού το 1991 ο αδελφός του
Σελτζούκ Ερενερόλ έγινε ο Παπά Εφθίμ
ο 3ος .
Το σχέδιο ¨ παιδιά του Τουράν¨
Στις αρχές του 1990 με την κατάρρευση
του ανατολικού μπλοκ ξαναζωντάνεψε
το σχέδιο να μεταφερθούνε στην
Τουρκία
Γκαγκαούζοι
χριστιανοί.
Όμως και αυτή η κίνηση απέτυχε. Τότε
ο πατριάρχης έστρεψε την προσοχή
του στους σαμάνους Γκαγκαούζους. Η
Σεβγκί Ερενερόλ στην ομιλία της στο
6ο συνέδριο αδερφοσύνης και φιλίας
Τουρκικών κρατών και κοινοτήτων
ανέφερε ¨ Αληθινά παιδιά του Τουράν
καλώς ήρθατε στη χώρα των Γκρίζων
Λύκων. Σας εύχομαι χαρμόσυνο
Νεβρόζ¨. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό
το αποτέλεσμα των νέων που είχαν έρθει
στην Τουρκία με σκοπό την ίδρυση ενός
¨Μεγάλου Τουρανικού Κράτους¨.
Μετά τον θάνατο του Σελτζούκ Ερενερόλ
το 2002, την θέση του πήρε ο γιος του
Ουμίτ Ερενερόλ. Η κόρη του Σεβγκί
Ερενερόλ από το 1991 είναι υπεύθυνη
τύπου και κοινωνικών σχέσεων του
Τουρκοορθόδοξου πατριαρχείου. Η
κόρη της Τζαντζάν Ερενερόλ λέγεται
πως είναι η ταμίας του πατριαρχείου,
αλλά δεν πολυεμφανίζεται.

ΤΗΣ ΠΟΡΝΗΣ ΕΠΕΘΥΜΗΣΕΝ ΚΑΙ…
ΠΗΡΕ ΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΑΠΑΣΤΡΑΠΤΟΝΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ!
Συνέχεια ἀπό τή σελ. 12
Χριστούγεννα. Σήµερον γίγνεται ὁ Ὧν.
Πόρνης ἐπεθύµησε καὶ αὐτὸς παραγίνεται
ὁ ἐρῶν. Καταφτάνει αὐτὸς ὁ ἴδιος. Ὁ ἴδιος
ὁ ἐρωτευµένος.
Καὶ µίγνυται τῇ βροτησίᾳ µορφῇ,
αὐτὸς γεγὼς ἀγχίβροτος, ἵνα τὴν πόρνην
ἀγχίθεον ἀναδείξη. Τί ἄλλο νὰ πεῖ κανείς;
Τὴν ὥρα ποὺ ὁ Ἄσαρκος σαρκοῦται,
ὅλα τὰ ὑπόλοιπα φαντάζουν ἄδεια καὶ
ἀνούσια.
Ἔδυσε ὅµως καὶ πάλι ὁ λογισµὸς
ἐν Ἅδῃ κατωτάτω. Καὶ γιατί ὄχι ἄραγε;
Ποῦ νὰ βρεῖ ἀνάπαυση δηλαδή; Ὅπου
καὶ νὰ κοιτάξεις ὁλόγυρα, τὰ πάντα
ἀνθυποσκύβαλα θλιβερά. Ἐξωστρέφεια
καὶ διασκόρπιση. Φῶτα καὶ ἦχοι. ∆ῶρα
καὶ εὐχές. Γιατί ὡστόσο δίνουµε δῶρα
καὶ εὐχὲς µία τέτοια µέρα, αὐτὴ τὴ δῆθεν
«Μέρα τῆς Ἀγάπης»; Ἐν ὀνόµατι ποιᾶς
κρύας καὶ ἄχρωµης ἀγάπης τελικά; Μήπως
ἐπειδὴ ἀναζητᾶµε ἀπεγνωσµένα ἕνα
ἀντίδοτο, ἕνα ξόρκι γιὰ τὴ µοναξιά µας;
Ἀφοῦ εἴµαστε πλέον µόνοι, πιὸ µόνοι ἀπὸ
ποτέ. Ἄοικοι οἰκήτορες ὑπόγειας πόλης,
ποὺ ἀλαλάζουν περιφερόµενοι στοὺς
βύθιους δρόµους της καὶ ἀνακυκλώνουν

τὰ ἀδιέξοδά τῆς ὕπαρξής τους εἰς τὸν
αἰώνα. Περιφέρουµε τὶς ζωές µας εἰς τὸ
διηνεκές, ἀπρόσωποι καὶ διασπασµένοι,
ἀνέστιοι ὁδίτες σ’ ἕναν ἀτελεύτητο φαῦλο
κύκλο, ἀδρανεῖς ρέκτες ποὺ γλεντοῦν τὸν
θρῆνο τοῦ κατακερµατισµοῦ τους.
Καὶ τί σηµασία βέβαια ἔχει ποὺ
κρατᾶµε τοὐλάχιστον ἀκόµη τὴ λέξη
«Χριστούγεννα» στὸ λεξιλόγιό µας
(τὴν ὥρα ποὺ ἀλλοῦ ἀκόµη καὶ αὐτὴ
τελεῖ πλέον ὑπὸ ἀπαγόρευση µπροστὰ
στὴν ἐλεεινὴ νεοεποχίτικη χυδαιότητα
τῶν …φρικωδῶν «Winter Holidays»);
Παραµένουµε καὶ ἐµεῖς ἐξίσου βουβοὶ παρὰ
τὴ φλυαρία, παραµένουµε ἐξίσου νηστικοὶ
καὶ διψασµένοι παρὰ τὸν κορεσµό. Οἱ
ζωές µας ἀναλίσκονται ἀπαύστως µέσα
στὴν ἀπόλυτη ζοφαλγία. Γιατί νὰ µᾶς
ἀγγίξει δηλαδὴ αὐτὴ εἰδικὰ ἡ µέρα; Τί
νὰ αἰσθανθοῦµε ἀπὸ αὐτήν; Καὶ γιατί νὰ
κλάψουµε, ἀναλογιζόµενοι τὸν ἔρωτα τοῦ
Πρὸ τῶν Αἰώνων γιὰ τὴ χθόνια πόρνη; Τὸ
µόνο ποὺ τὴν κάνει πιὰ νὰ διαφέρει ἀπὸ
τὶς ἄλλες µέρες, εἶναι οἱ φωταγωγηµένοι
δρόµοι καὶ τὰ ἀπαστράπτοντα µπαλκόνια.
Μὰ τί νὰ σκέφτονται ἄραγε ὅλα αὐτὰ
τὰ λαµπιόνια; Ποιὰν ἀνάπαυση νὰ

προσφέρουν; Ἡ κατήφεια ἐξακολουθεῖ
πάντοτε νὰ ὁρίζει τοὺς λογισµούς µας.
Καὶ ὁ πόνος µας εἶναι πάντα ἐκεῖ. Ἀδυσώπητος καὶ πανσθενουργός. Ἀγχιβαθῶς
ἀγάφθεγκτος.
Ἄδεια κι αὐτὰ τὰ Χριστούγεννα λοιπόν.
Ἑορτὴ ἀνέορτος. Ἄλογη δίχως τὸν Λόγο.
Ἀπάνθρωπη χωρὶς τὸν Ἐνανθρωπήσαντα.
Κενὴ χωρὶς τὸν Κενωθέντα. Τὸ Φάος
ἐλήλυθεν, µὰ οἱ ὀφθαλµοί µας - πάντα
σκοτισµένοι - τὸν Ἅδη πάλι ἀτενίζουνε ὡς
ἐλευθερωτή. Τὰ ὄνειρά µας, βεβυσµένα ἐν
σκότει καὶ ἐν σκιᾷ θανάτου, ἕνα ἔγιναν µὲ
τὴν ἀχλὺ τῆς ἀποδυσπέτησης. Καὶ οἱ πόθοι
µας ἐν νεκροῖς λογισθέντες καὶ αὐτοὶ . σὰν
τὴ µοναξιὰ τοῦ συνωστισµοῦ µέσα στὰ
µπὰρ . σὰν τὴν πανσθενὴ κατήφεια στὸν
πανικὸ τῶν ξενυχτάδικων . σὰν τὶς φωνές
µας ποὺ καταπνίγηκαν µέσα στὸν ζόφο. Τί
νὰ σκέφτονται ἄραγε αὐτὰ τὰ λαµπιόνια;
Μὰ τίποτε βέβαια δὲν σκέφτονται, οὔτε
ἔχουν κάτι νὰ προσφέρουν. Σκύβαλα εἶναι
ἄλλωστε. Καὶ νὰ γιατί ἀκόµη καὶ σήµερα
πάλι γιὰ σκύβαλα καταλήξαµε τελικὰ νὰ
µιλᾶµε. Πάλι γιὰ σκουπίδια…
Νεκρὸς θὰ εἶναι τελικὰ κι αὐτὸς ὁ
∆εκέµβρης. Τὸ φῶς του τὸ ἄψυχο δὲν θὰ

κατορθώσει νὰ φωτίσει τὰ αἰσθητά, οὔτε
καµµιὰ ἀπόκριση θ’ ἀντηχήσει µὲς στὴν
ἄµορφη πολυσχιδία τῶν ἤχων του. Σάπιες
οἱ σάρκες του καὶ πάλι θὰ ριχτοῦν - ἄξιον
καὶ δίκαιον - στὴν πυρά της λησµονιᾶς.
Θὰ περάσει καὶ θὰ φύγει ἀτελέσφορος.
Σὰν νὰ µὴν ἦρθε κἄν. Ἐκεῖνος ὅµως ἦρθε.
Ἦρθε γιὰ τὴν πόρνη. Ἐπειδὴ ἠράσθη
τὴν πόρνη µανικῶς. Κι ἄς τὸ ἤξερε πὼς
δύσκολο πολὺ ἡ πόρνη µέσα µας νὰ
ξαναγίνει παρθένα. Ἴσως καὶ νὰ τὸ ζήτησε,
µὰ δὲν µπόρεσε νὰ προχωρήσει πέρα
ἀπὸ τὰ λόγια. Ἴσως καὶ νὰ ὀνείδισε τὸν
ἑαυτό της, µὰ ἔµεινε στὸν ὀνειδισµό. Κι ἂν
ἀκόµη νιώσαµε τελικὰ κάτι, ἡ κατάνυξη
ἦταν µόνο γιὰ µία στιγµή. Γιατί ἦρθε πάλι
ὁ µανιασµένος ἄνεµος καὶ στέγνωσε τὸ
δάκρυ µας, ἕλκοντάς µας ξανὰ πίσω στὶς
ἐκµανεῖς Σκιές. Ἡ Νύχτα κατάπιε πάλι
τὴν ἀνάσα µας καὶ σκόρπισε τὰ λόγια
µας. Καὶ ἂν κάτι φαεινότροπο πάσχισε
δειλὰ νὰ ξεπηδήσει ἀπὸ µέσα µας, ἐκείνη
τὸ τράβηξε κι αὐτὸ κοντά της ἀνελέητα.
Ὅπως τὸ µέταλλο ὁ µαγνήτης…
Ν.∆.
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Ἀντιφωνητικό κουΐζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1) Στίς 19 Δεκεµβρίου τοῦ 1911
γεννιέται ὁ ποιητής .......................
στίς Κροκεές Λακωνίας. Πῆρε µέρος
στόν ἑλληνοϊταλικό πόλεµο τοῦ
1940-41 καί ὕστερα στήν Ἐθνική
Ἀντίσταση.
Τό
1954
ἐξελέγη
δηµοτικός σύµβουλος στόν Πειραιά.
Τήν περίοδο τῆς δικτατορίας (196774) ἔζησε αὐτοεξόριστος σέ χῶρες
τῆς Εὐρώπης. Τό 1987 ἐξελέγη µέλος
τῆς Ἀκαδηµίας Ἀθηνῶν. Ποίηµά του
εἶναι καί «Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα»:
Ὅταν κάποτε φύγω ἀπὸ τοῦτο τὸ φῶς
θὰ ἑλιχθῶ πρὸς τὰ πάνω ὅπως ἕνα
ρυακάκι ποὺ µουρµουρίζει.
Κι ἂν τυχὸν κάπου ἀνάµεσα
στοὺς γαλάζιους διαδρόµους
συναντήσω ἀγγέλους, θὰ τοὺς
µιλήσω ἑλληνικά, ἐπειδὴ
δὲν ξέρουνε γλῶσσες. Μιλᾶνε
µεταξύ τους µὲ µουσική.
Α) Μενέλαος Λουντέµης
Β) Νίκος Γκάτσος
Γ) Νικηφόρος Βρεττάκος
Δ) Σουκρού Σαράτς Ὀγλού
2) Στίς 20 Δεκεµβρίου τοῦ 1522 οἱ
Ὀθωµανοί τοῦ Σουλεϊµάν Α’ τοῦ
Μεγαλοπρεποῦς καταβάλουν τούς

Ἰωαννίτες Ἱππότες τῆς Ρόδου,
στή δεύτερη προσπάθειά τους γιά
κατάληψη τῆς νήσου καί κυριαρχία
στό ΝΑ Αἰγαῖο. Ὁ πολιορκία
κράτησε 5 µῆνες, µέ τόν Σουλτάνο
νά ἐπιβλέπει αὐτοπροσώπως τίς µανιασµένες πλήν ἄκαρπες ἐπιθέσεις
τῶν 100.000 στρατιωτῶν του κατά
τῶν 5.000 ὑπερασπιστῶν τῆς πόλης
(Ἱπποτῶν, Ἑλλήνων, Βενετῶν καί
ἄλλων). Παρά τήν ἐπιτυχή ἄµυνα, οἱ
πολιορκούµενοι ζήτησαν ἀνακωχή
ὅταν τούς ἔλλειψαν τρόφιµα καί
πολεµοφόδια. Οἱ γενναιόδωροι ὅροι
τοῦ Σουλτάνου ἐξέπληξαν τούς ἀµυνόµενους πού ἔφυγαν λίγες µέρες
µετά γιά Κρήτη, Μάλτα, Σικελία, ἐνῶ
ὅσοι µείνανε, Ἕλληνες καί Λατίνοι,
ἔλαβαν φορολογική ἀπαλλαγή γιά
πέντε χρόνια καί τή διαβεβαίωση ὅτι
δέν θά γίνουν τζαµιά οἱ ναοί τους.
Οἱ πρῶτες ταραχές στήν ὀθωµανική
πλέον Ρόδο ξέσπασαν ὅταν Λατίνοι
κι Ἕλληνες ἐκδιώχθηκαν ἀπό τό
φρούριο ὥστε ἐκεῖ ...
Α) Νά ἱδρυθεῖ Μουσεῖο Πολυπολιτισµικότητας καί ἀνοχῆς
Β) Νά στεγαστεῖ ὁ Σύλλογος Τουρκοϊπποτικῆς Φιλίας
Γ) Νά µεταφερθεῖ ἡ συλλογή κεφαλῶν τοῦ Σουλτάνου
Δ) Νά ἐγκατασταθοῦν Τοῦρκοι καί
Ἑβραῖοι
3) Στίς 21 Δεκεµβρίου ὁρίζεται ὑποψήφια µέ τόν «Ἑλληνικό Συναγερµό»
τοῦ Παπάγου ἡ Ἑλένη Σκούρα, πού
τελικά θά ἐκλεγεῖ στή Θεσσαλονίκη
καί θά εἶναι ἡ πρώτη ἑλληνίδα στήν

ΚΟΣΜΑΣ ΜΥΡΤΙΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ (1870-1942)
Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Ο Αποστολίδης γεννήθηκε το 1870 στη Φιλιππούπολη.
Σπούδασε στο Ελληνικό Γυμνάσιο καθώς και στα περιώνυμα
Ζαρίφεια διδασκαλεία (Γ. Ζαρίφης, 1807 – 1884, μέγας
εθνικός ευεργέτης). Από το 1891 έως το 1896 σπούδασε στη
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κοντά στον
υφηγητή της Φιλοσοφίας Γ. Βιζυηνό (Βιζύη ανατ. Θράκης
1849 – Αθήνα 1896, ποιητής, πεζογράφος και λόγιος).
Ο Κοσμάς Μυρτίλος Αποστολίδης υπήρξε ο κορυφαίος
ιστορικός της Θράκης. Ο πρώτος που έθεσε τις βάσεις για
τη μελέτη της ιστορίας της με τα πονήματά του και τις
μελέτες του. Μεγάλος διδάσκαλος και παιδαγωγός πίστευε
ότι η ιστορία της Θράκης πρέπει να γραφτεί κατά πόλεις.
1906 : Η αρχή του τέλους για τη Βόρεια Θράκη εξαιτίας
των βουλγαρικών διωγμών σε βάρος του ελληνισμού της.
Ο Αποστολίδης έλειπε τότε από την πατρίδα του (Ζαραζίπη
Αιγύπτου, 1905-1909, διευθυντής των εκεί ελληνικών
εκπαιδευτηρίων) και δεν γνώριζε τα δεινά του διωγμού του
1906. Θα τα γνώριζε λίγο αργότερα. Αυτά τα δεινά και η
προσπάθεια διαστρέβλωσης της ιστορίας της Θράκης εκ
μέρους των Βουλγάρων τού ενέπνευσαν την αγάπη και το
πάθος να ασχοληθεί με την ιστορία και τον πολιτισμό της.
Το 1910 επέστρεψε στη Φιλιππούπολη και άρχισε να
συλλέγει το υλικό για τη συγγραφή των μελετών του. Μέχρι
την απέλασή του από την Βόρεια Θράκη -πρωτοστάτησαν
Βουλγαρομακεδόνες στρατιωτικοί- η συγγραφική του
δουλειά ήταν τεράστια. Ενημέρωνε διαρκώς το Ελληνικό
Προξενείο Φιλιππούπολης και υπερασπιζόταν, με την
ιδιότητα του προέδρου των Ελλήνων της Φιλιππούπολης,
όλους τους Έλληνες της Βορείου Θράκης.
Σθεναρός υπερασπιστής των δικαίων της Θράκης, μετά την
ανταλλαγή πληθυσμών1, βοήθησε καθοριστικά την επιτροπή
ανταλλαγής με τις συμβουλές του, έτσι ώστε να επιδικασθεί
στην Ελλάδα αποζημίωση για τις ελληνορθόδοξες μονές
της Αν. Ρωμυλίας2.
Στην Αθήνα ήρθε το φθινόπωρο του1939 με μια βαλίτσα

Ἑλληνική Βουλή. Τό ἐπάγγελµά της
ἦταν...
Α) δικηγόρος
Β) ἠθοποιός
Γ) τηλεπαρουσιάστρια
Δ) ἐρωµένη διαφόρων ἐπωνύµων
4) Στίς 23 Δεκεµβρίου 1975 κάνει
τήν ἐµφάνισή της ἡ ὀργάνωση
«17 Νοέµβρη» σκοτώνοντας τόν
Α) «Καί τώρα πᾶµε σέ ἐκλογές»
Β) «Εἶναι µήπως κι αὐτό µακέτο;»
Γ) «Νενίκηκά σε Σολοµών»
Δ) «Φέρτε µου τό πόθεν ἔσχες τοῦ
καργ... τοῦ ἐργολάβου»

σταθµάρχη τῆς CIA στήν Ἀθήνα,
Ρίτσαρντ Γουέλς. Τρεῖς ἔνοπλοι
µασκοφόροι τόν ἐκτελοῦν µέ
ἰσάριθµες σφαῖρες, ἀφοῦ πρῶτα
ἀποµακρύνουν τήν σύζυγο καί τόν
ὁδηγό του. Φεύγοντας ἀφήνουν τήν
πρώτη προκήρυξη τῆς ὀργάνωσης,
πού τήν στέλνουν καί στίς ἐφηµερίδες
(δέν θά δηµοσιευθεῖ πουθενά). Τό
ὄνοµα καί τήν ἰδιότητα τοῦ Γουέλς
εἶχε δηµοσιεύσει ἕναν µήνα πρίν...
Α) ὁ Ριζοσπάστης
Β) ἡ Athens News
Γ) ἡ Ἐλευθεροτυπία
Δ) ὁ Ἀντιφωνητής
5) Στίς 27 Δεκεµβρίου τοῦ 537
τελοῦνται στήν Κωνσταντινούπολη
τά θυρανοίξια τῆς Ἁγίας Σοφίας,
ἔργο τῶν ἀρχιτεκτόνων Ἀνθεµίου καί
Ἰσιδώρου. Στήν τελετή ὁ αὐτοκράτωρ
Ἰουστινιανός ἀναφωνεῖ:

μόνο, λίγα χειρόγραφα, αλλά και το κλειδί του σπιτιού του
και ήλπιζε στη σύντομη επιστροφή του. Δεν επέστρεψε ποτέ
ξανά. Τότε τον βρήκε και ο Β΄ Π. Πόλεμος. Φύλακας στο
Μουσείο (αυτός ο μεγάλος καθηγητής!), με πενιχρό μισθό
και χωρίς τις οικονομίες του, οι οποίες βρισκόταν στην
Τράπεζα Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου, βασανίστηκε από
τις στερήσεις και τις κακουχίες της Κατοχής και μοιραία
έφτασε στο τέλος του στις 20 Απριλίου 1942. Συνέγραψε 74
μελέτες (15 στη βουλγαρική) για την Θράκη, που καλύπτουν
την Αρχαία, Βυζαντινή, αλλά κυρίως Μεταβυζαντινή
Θράκη, καθώς επίσης και 5 παιδαγωγικές μελέτες. Επίσης
ποιήματα, διηγήματα. Παραθέτουμε μερικά έργα του :
«Περί των αρχαίων Θρακών (1918), «Αρχαία νομίσματα εκ
Μαρκιανουπόλεως (1929)3, «Βιογραφίαι Θρακοελλήνων
(ευεργετών και λογίων)», «Μαρασλήδες» (1933),
«Γκιουμουσγκεδάναι» (1933), «Στενίμαχος ή Στενήμαχος»
(1936), «Περί της θρησκείας των Θρακών» (1934), «Η
επί της Ροδόπης του Αγίου Γεωργίου μονή» (1934), «Ο
άγνωστος αρχαίος Θράξ ποιητής ή φιλόσοφος» (1937).
«Περί του Θρακός ιππέως ή του Κυρίου Ήρωος» (1934-40),
«Ο διδάσκαλος» (παιδαγωγικό, 1904), «Ανθολογία Θρακών
ποιητών» (1936).
Οι φίλοι του φρόντισαν για την ταφή του στο νεκροταφείο
της Νέας Κοκκινιάς. Με τη διαθήκη του άφησε τα λιγοστά
υπάρχοντα και βιβλία του στο Ελληνικό Προξενείο
Φιλιππουπόλεως, ενώ τις πενιχρές οικονομίες του στο
«Αρχείον του Θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού
θησαυρού»4.
Μ.Τ
Σημειώσεις
1. Συνθήκη Νεϊγύ (27 Νοεμβρίου 1919, μεταξύ της Αντάντ
και Βουλγαρίας)
2. Στο περιθώριο της Συνθήκης υπογράφτηκε μεταξύ
Ελλάδας και Βουλγαρίας ειδική σύμβαση που διακανόνιζε
το θέμα των μειονοτήτων και περιουσιών.
3. Αρχαία πόλη και αργότερα ισχυρό βυζαντινό φρούριο,
που ίδρυσε ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Τραϊανός.
4. Βιβλιογραφία: Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συμποσίου
Θρακικών Σπουδών, Κομοτηνή 1998.

6) Στίς 28 Δεκεµβρίου 1915 οἱ Γάλλοι
καταλαµβάνουν τό ἐπαναστατηµένο
κατά τῶν Τούρκων Καστελλόριζο,
γιά τήν ἐνσωµάτωση τοῦ ὁποίου
δίσταζε ἡ τότε κυβέρνηση Βενιζέλου.
Οἱ Γάλλοι τό ἤθελαν ὡς ναυτική βάση
γιά τίς στρατιωτικές τους ἐπιχειρήσεις
στή Συρία καί στήν Κιλικία. Στό
γερµανικό πυροβολικό πού ἄρχισε
νά πλήττει τό νησί ἀπό τήν ἀπέναντι
τουρκική άκτή ἀπάντησαν Γάλλοι
καί ντόπιοι µαζί µέ τρόπο τέτοιον
ὥστε µεταπολεµικά (23/10/1920) ἡ
Γαλλική Δηµοκρατία ἀπένειµε στό
νησί παράσηµο ἀνδρείας καί τιµητικό
δίπλωµα. Ὑποτίθεται ὅτι µετά τό
τέλος τοῦ Α’ Παγκοσµίου Πολέµου
τό Καστελλόριζο θά ἀπεδίδετο στήν
Ἑλλάδα, ὅµως τελικά...
Α) Πουλήθηκε στήν Ἰταλία
Β) Παρέµεινε γαλλικό ἔδαφος
Γ) Ἐπέστρεψε στήν Τουρκία
Δ) Χαρίστηκε στήν Ἀγκόλα
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Γ, 2Δ, 3Α, 4Β, 5Γ, 6Α

Σέ ἦχο ἁψύ
§
Ἄλλοι βγαίνουν γιά νά δοῦνε
ἄλλοι γιά νά τούς δοῦνε
§
Ἕνα δένδρο δέν εἶναι οὔτε αἰσιόδοξο οὔτε
ἀπαισιόδοξο. Τοῦ ἀρκεῖ πού εἶναι ζωντανό.
§
Αὐτοί εἶναι ἀνώτεροι ἄνθρωποι,
ἐπικοινωνοῦν µέ ἀνθρώπους
ἀπό ΄να εἰσόδηµα καί πάνω
§
Ἡ ὑστερία προβολῆς στήν ἐποχή µας
κατέβηκε καί στίς πολύ µικρές ἡλικίες
Ἀπό τά τέσσερα, µέ τά τέσσερα!
§
Ναί, νεκροφάνεια εἶναι ὅταν εἶσαι ζωντανός
καί περνιέσαι γιά πεθαµένος. Τό ἄλλο, ὅταν
εἶσαι πτῶµα καί περνιέσαι γιά ζωντανός,
πῶς ὀνοµάζεται;
§
Ὅ,τι δέν µπορεῖ ν’ ἀγαπήσει
βρίσκει εὐχαρίστηση στό νά σκοτώνει
§
Ἄλλο «νιώθω», ἄλλο «ξέρω»
γιατί µπορεῖ νά ξέρεις χωρίς νά νιώθεις
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Θρησκευτική ελευθερία

Ἀντιφωνήµατα
Μέχρι σήµερα oἱ ΗΠΑνθρωποι πλήρωναν τούς ἐγκληµατικούς ἀποικιοκρατικούς πολέµους τους µέ δανεικά
ἀπό Κίνα - Ἰαπωνία.
Τώρα ὁ David Obey προτείνει στό
Κογκρέσο νά µπεῖ φόρος γιά νά καλύπτονται τά ἔξοδα, πού µόνο γιά τό
Ἀφγανιστάν φέτος θἄναι 300 δισ. $!

H επιθυμία της δωδεκάχρονης Ετζέ Νουρ
Οζέλ μαθήτριας του δημοτικού σχολείου
Χαμραβάτ της πόλης Ντιαρμπακίρ να πάει
στο σχολείο φορώντας την μαντίλα αποτέλεσε
αιτία κρίσης. Όταν η διοίκηση του σχολείου
είδε ότι παρά τις προειδοποιήσεις στο
κορίτσι και την οικογένεια του, η Οζέλ δεν
άλλαζε γνώμη, τότε συνέταξε έγγραφο προς
τον προϊστάμενο εκπαίδευσης της περιοχής
που αποφάσισε την αποβολή της Οζέλ από
το σχολείο. Με απόφαση του συμβουλίου
το κορίτσι απομακρύνθηκε σε σχολείο 3
χλμ μακρυά. Προς το παρόν το κορίτσι που
από 1-12 θα πρέπει να πηγαίνει στο νέο
της σχολείο, εξακολουθεί να πηγαίνει στο
σχολείο με την μαντίλα.
(30-11-09, εφ. Νέτγκαζετε)
(Φωτό από διαμαρτυρία υπέρ της μαντήλας.
Τα βλέπουν οι δικοί μας μουσουλμάνοι;)
Κισακιουρέκ* και η σφαγή στο Ντέρσιμ
«Το ότι κατά την καταστροφή του
Ντέρσιμ το 1937 χιλιάδες αθώοι, ακόμα
και γριές γυναίκες δολοφονήθηκαν και
πυρπολήθηκαν, λόγω μιας υποτιθέμενης
εξέγερσης και μιας υποψίας, μας θέτει
στο εδώλιο του κατηγορουμένου». Αυτές
οι γραμμές γράφτηκαν το 1948 στην πόλη
Αφιόν από έναν υπόδικο. «Υπό την έννοια
ότι αφορά το αίμα και τις ψυχές 50.000
μουσουλμάνων…αυτή η γραμμένη με αδρές
γραμμές καταστροφή, παρόμοια της δεν
βρίσκεις. Δύο αθώα παιδιά που έψαχναν τον
πατέρα τους θέλοντας να πάνε δίπλα του, ο
καιμακάμης του Χόζατ τα σκοτώνει με την
ξιφολόγχη και τα στέλνει δίπλα στον πατέρα
τους… Άτομο που έλεγε πως ήταν δάσκαλος
και πως δεν είχε σχέση με τους χωρικούς
ενώ είχε πεταχτεί μέσα από τις φλόγες,
τον σπρώχνουν με καδρόνι πάλι μέσα στις
φλόγες και κάνουν τσιγάρο παρατηρώντας
τον… Όλους τους κατοίκους ενός χωριού
τους καίνε στην αποθήκη σταριού, ενώ
νωρίτερα τους πυροβόλησαν. Τον λαό της
κοινότητας Μαζγκίρτ τον πετσόκοψαν. Ένας
πονόψυχος κάτοικος παίρνει 20 παιδάκια
ηλικίας από 1 έως 10 χρονών και τα κρύβει
σε ένα ρυάκι. Από την στάση ενός όμως,
γίνονται αντιληπτά. Δίνεται εντολή να
δολοφονηθούνε τα παιδιά. Δεν εμφανίζεται
όμως κανείς να εκτελέσει την εντολή. Εντέλει
βρίσκεται κάποιος με το πλέον σκοτεινό
πρόσωπο και αποτελειώνει τα τρεμάμενα
μέσα στο ρυάκι παιδιά… Υπήρξαν άνθρωποι
που είδαν το νερό να γίνεται κατακόκκινο
από το αίμα. Για να δούμε όχι τα πτώματα,
αλλά η ιστορία που κρίνει και εκτελεί, για
πόσους θα αποφασίσει την αιώνια ποινή
της εκτέλεσης, έναντι των 50.000 πτωμάτων
γέρων, νέων,παιδιών, κοριτσιών, γυναικών,
αρρώστων μουσουλμάνων;»
(30-11-09, Αλή Ουνάλ, εφ. Ζαμάν)
* Ο Νετζίπ Φαζίλ Κισακιουρέκ ήταν μείζων
ποιητής της Τουρκίας
Μ.Κ.

kyneg@otenet.gr

Ἀπαγορεύτηκε ἡ εἴσοδος τῶν 8 εὐρωβουλευτῶν (οἱ 2 Ἕλληνες) στή Γάζα,
ὅπως πιό πρίν καί τῶν ΥΠΕΞ τῆς Γαλλίας, τῆς Ἰρλανδίας, τῆς Τουρκίας...
Ναί ρέ, γιατί ἔτσι γουστάρουν οἱ ἀπόγονοι τῶν ἐπιζώντων τοῦ «Ὁλοκαυτώµατος»! Κατά τ’ ἄλλα ἡ προνοµιακή σχέση Ἰσραήλ - ΕΕ καλά κρατεῖ.
Στίς Βρυξέλλες ἔδειξε: Μ’ ἕνα σκοπιανό ξεροκόµατο (π.χ. φέτος Μακεδόνες
γιόκ) θά καταπίνουµε ἡδονικά, οἱ ρόµπες, ἕνα τούρκικο ἀγγούρι!
Ἀπαγορεύτηκε τό κουρδικό Κόµµα
Δηµοκρατικῆς Κοινωνίας στήν Τουρκία. Σοῦ λέει «σίγουρα µᾶς εἰρωνεύονται οἱ τσόγλανοι, ἄκου δηµοκρατική
κοινωνία στή χώρα τοῦ Ἀτατούρκ!»
Ἔχω µιά πρόταση γιά τόν ΓΑΠ: Ἄς
µᾶς µιλάει στά ἀγγλικά. Πιό πολλά
θά καταλαβαίνουµε - κι ὄχι µόνον οἱ
ἔχοντες ἕνα κάποιο κουτσολόουερ...
69 νοµαταῖοι πήγανε ἀπό τή χώρα
µας στή Σύνοδο τῆς Κοπεγχάγης (µέ
δικά µας λεφτά, φυσικά). Ἡ Ἑλλάδα
θά ἔλυνε τό πρόβληµα τοῦ πλανήτη;
Ἔτσι εἶναι οἱ δικοί µας ἁρµόδιοι. Γιά
νά µήν πλήττουν, τώρα πού ἔλυσαν
ὅλα τά ἐγχώρια προβλήµατα, ἀσχολοῦνται (< asshole) µέ τά διεθνῆ.
Ὁ Πάσσαρης θέλει νά γίνει µοναχός,

βεβαιώνει ὁ πνευµατικός του π. Γερβάσιος. Γιατί ὄχι; Ἐδῶ εἴχαµε τόν Ἄρη
Σπηλιωτόπουλο ὑπουργό Παιδείας!
Ὄχι στήν κατάργηση τοῦ πανεπιστηµιακοῦ ἀσύλου εἶπαν οἱ πρυτάνεις. Ἔ,
φυσικά, γιά νά ἀρνηθεῖς τά ξόανα τοῦ
ψευτοαριστερισµοῦ θέλει ἀδένες.
Κι ὡς γνωστόν οἱ πρυτάνεις, στοϊκοί
ἤ/καί κοµµατικοί, κατά κανόνα, δέν
διαθέτουν. Στόν βρόντο λοιπόν καί
τό κείµενο παραίτησης τοῦ Κίττα.
500 φίλοι (Ἄρδην, Χριστιανική, ΣΑΚ,
Πόντιοι, Ἀρµένιοι, Κοῦρδοι...) διαδήλωσαν (10/12/09) κατά τῆς τουρκικῆς
ἔνταξης στήν ΕΕ. Δέν ἦταν ἄσχηµα.
5 νέα γραφεῖα τῆς Ἑλληνορωσικῆς
Συµµαχίας στήν Ἀθήνα, µέ ὑπεύθυνο
τόν κ. Ἀνδρέα Παπακυριακόπουλο
(τηλ. 2104848114 - 6974555875).
«Ἀπό τά ἀρχαῖα στά νέα ἑλληνικά»,
ἡ διεθνής ἡµερίδα τοῦ ΟΔΕΓ (Χίλτον,
20/12, 18:00-21:00) γιά τήν διάδοση τῆς
γλώσσας µας (πληροφ. 210 7718077)

ὑπογραµµιστεῖ ἡ ἀθλιότητα ἐκείνη.
Καί ἀµέσως Μέτε καί Ὀζκάν πῆγαν
κι εἶδαν τόν Ἐρντογάν (13/12) πού
τούς καθησύχασε ὅτι τίποτε δέν δίνει
στήν Πόλη ἄν δέν πάρει στή Θράκη!
Σύµφωνα µέ τά κυβερνητικά σχέδια
(συµφωνεῖ καί ἡ ΤΕΔΚ) πᾶµε γιά
Καποδίστρια Β’ ἀκόµη χειρότερο ἀπό
τόν Α’: πιό συγκεντρωτικό, κοµµατοκρατικό καί ὑπαιθροκτόνο
Μαζί κι ὁ νέος ἐκλογικός νόµος πού
δηµιουργεῖ βουλευτές πραιτωριανούς
τῶν ἀρχηγῶν, µέ κερασάκι τήν κατάργηση τοῦ ὁρίου 3%. Καλά κρασιά.
Τόνοι ψαριῶν ἐγκλωβίζονται στό
φράγµα τοῦ Ἄρδα καί ψοφᾶνε! Καλά,
εἶναι δυνατόν; Ἔ, φυσικά καί εἶναι,
στήν Ἑλλάδα ζοῦµε.
Θά σᾶς πῶ κάτι καί πιστέψτε το: Αὐτή
πού ἔβαλε ὁ ΓΑΠ γγ. στήν Περιφέρειά
µας, ἔτυχε νά γνωρίζει τή µαµά του!
Τελικά εἶναι πολύ µικρός ὁ κόσµος!
Ἄ, καί στίς 25/2 µᾶς δικάζει ὁ Καραµπίνης, πού τόν ἀδικήσαµε τόν καηµένο. Θά τά ποῦµε λοιπόν στά δικαστήρια µέ τόν ἀθῶο ἀντιπρύτανη!

Τό ΕΣΡ (ἀπόφαση 473-2009) συστήνει
στόν ραδιοσταθµό TELE RADIO 104,2
FM τῆς Ξάνθης νά ἐκπέµπει πρόγραµµα κατά 25% ἑλληνόφωνο
Καί ποιά ἀπάντηση δώσανε; Διαµαρτυρήθηκαν στήν ἀµερικανική διπλωµατική ἀντιπροσωπεία πού ἦταν στή
Θράκη γιά τήν ...καταπίεση αὐτή!
Τά γελοῖα ἀνορθόγραφα συνθήµατα
στά τζαµιά τῆς Ξάνθης βρωµᾶνε προβοκάτσια. Ποιός Ἕλληνας θά ἔγραφε
«Τούρκη»; Οἱ ἴδιοι τά γράψανε!
Γιατί; Γιατί µίλησε ὁ Ἐρντογάν στίς
ΗΠΑ γιά τά ...«βάσανα τῶν 130.000
Τούρκων τῆς Θράκης» κι ἔπρεπε νά

Οἱ 40 ἀπό τούς 41 ἀρχαιοελληνικούς
ναούς τῆς Σικελίας βλέπουν πρός τήν
ἀνατολή (ὅπως καί ὅλες οἱ ὀρθόδοξες
ἐκκλησιές μας) - μόνον ὁ ναός τῆς
Ἑκάτης στή Σελινούντα κοιτᾶ πρός τή
Δύση. Τί σημαίνει αὐτή ἡ διαπίστωση
τοῦ Alan Salt ἀπό τό Πανεπιστήμιο
τοῦ Λέστερ; Ἐγώ λέω τόν πάγιο θετικό
φωτοτροπισμό τῶν Ἑλλήνων. Ὄχι;

ΤΗΣ ΠΟΡΝΗΣ ΕΠΕΘΥΜΗΣΕΝ ΚΑΙ…
ΠΗΡΕ ΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΑΠΑΣΤΡΑΠΤΟΝΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ!
Βακχεύοντες ἀπηνῶς καί µαινόµενοι ἐν ἀκρασίᾳ
ἔξωθεν τοῦ σπηλαίου, ἐν ὦ ἀνεκλήθη ὁ Ἀχώρητος…
Πόρνης ἐπεθύµει ὁ Θεός; Ναί,
πόρνης· τῆς φύσεως τῆς ἡµετέρας
λέγω. Πόρνης ἐπεθύµει ὁ Θεός;
Καὶ ἄνθρωπος µέν, ἐὰν ἐπιθυµήσῃ
πόρνης καταδικάζεται, Θεός δὲ
πόρνης ἐπιθυµεῖ; Καὶ πάνυ. Πάλιν
ἄνθρωπος ἐπιθυµεῖ πόρνης, ἵνα
γένηται πόρνος· Θεὸς δὲ ἐπιθυµεῖ
πόρνης, ἵνα τὴν πόρνην παρθένον
ἐργάσηται… Ὁ τοσοῦτος καὶ
τηλικοῦτος ἐπεθύµησε πόρνης; Καὶ
τί; Ἵνα γένηται νυµφίος. Τί ποιεῖ;
Οὐ πέµπει πρὸς αὐτὴν οὐδένα
τῶν δούλων, οὐ πέµπει ἀρχάγγελον, οὐ πέµπει τὰ Χερουβίµ, οὐ
πέµπει τὰ Σεραφίµ· ἀλλ’ αὐτὸς παραγίνεται ὁ ἐρῶν.
Ἐπεθύµησε πόρνης· καὶ τί ποιεῖ;… Ἐπειδὴ αὐτὴ οὐκ ἠδύνατο
ἀναβῆναι ἄνω, αὐτὸς κατέβη κάτω. Πρὸς τὴν πόρνην ἔρχεται
καὶ οὐκ αἰσχύνεται… Καὶ πῶς ἔρχεται; Οὐ γυµνῇ τῇ οὐσίᾳ, ἀλλὰ
γίνεται, ὅπερ ἦν ἡ πόρνη, οὐ τῇ γνώµῃ, ἀλλὰ τῇ φύσει… ἵνα µὴ
ἰδοῦσα αὐτὸν πτοηθῇ, ἵνα µὴ ἀποπηδήσῃ, ἵνα µὴ φύγῃ. Ἔρχεται
πρὸς τὴν πόρνην καὶ γίνεται ἄνθρωπος…Εἰς µήτραν κυοφορεῖται
καί αὔξεται κατὰ µικρὸν…. Τίς; Ἡ οἰκονοµία, οὐχ ἡ θεότης· ἡ
τοῦ δούλου µορφή, οὐχ ἡ τοῦ ∆εσπότου· ἡ σὰρξ ἡ ἐµὴ, οὐχ ἡ
οὐσία ἐκείνου· αὔξεται κατὰ µικρόν καὶ µίγνυται ἀνθρώποις·
καίτοι εὑρίσκει αὐτὴν ἐλκῶν γέµουσαν, ἐκτεθηριωµένην, ὑπὸ
δαιµόνων πεφορτισµένην· καὶ τί ποιεῖ; Προσέρχεται αὐτῇ. Εἶδεν
ἐκείνη καὶ ἔφυγε.
Καλεῖ µάγους. Τί φοβεῖσθε; Οὐκ εἰµι κριτής, ἀλλ’ ἰατρός·
«οὐκ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσµον, ἀλλ’ ἵνα σώσω τὸν κόσµον»…
Κεῖται ἐν φάτνῃ ὁ τὴν οἰκουµένην βαστάζων, καὶ ἐσπαργάνωται
ὁ πάντα περιέπων. Κεῖται ὁ ναός καὶ ἐνοκεῖ ὁ Θεός. Καὶ

ἔρχονται µάγοι, καὶ προσκυνοῦσιν εὐθέως· ἔρχεται τελώνης καὶ
γίνεται εὐαγγελιστής· ἔρχεται πόρνη καὶ γίνεται παρθένος...
Τοῦτο ἐρῶντος, τὸ µὴ ἀπαιτῆσαι εὐθύνας ἁµαρτηµάτων,
ἀλλὰ συγχωρῆσαι παρανοµήµατα πληµµεληµάτων. Καὶ τί
ποιεῖ; Λαµβάνει αὐτήν, ἁρµόζεται αὐτήν. Καὶ τί αὐτῇ δίδωσι;
∆ακτύλιον. Τὸ Πνεῦµα τὸ ἅγιον αὐτῇ δίδωσιν. Εἶτα φησίν· οὐκ
εἰς παράδεισόν σε ἐφύτευσα; Λέγει, ναί. Καὶ πῶς ἐξέπεσες
ἐκεῖθεν; Ἦλθεν ὁ διάβολος καὶ ἔλαβέ µε ἀπὸ τοῦ παραδείσου.
Ἐφυτεύθης ἐν τῷ παραδείσῳ καὶ ἔβαλέ σε ἔξω· ἰδοὺ φυτεύω σε
ἐν ἐµαυτῷ, ἐγὼ σὲ βαστάζω… Οὐδὲ εἰς τὸν οὐρανόν σε ἀνάγω·
ἀλλὰ µεῖζον ἐνταῦθα τοῦ οὐρανοῦ… Ἀλλὰ ἁµαρτωλός εἰµι
καὶ ἀκάθαρτος. Μὴ σοι µελέτω, ἰατρός εἰµι. Οἶδα τὸ σκεῦος τὸ
ἐµὸν, οἶδα πῶς διεστράφη... Ἀναπλάττω νῦν αὐτὸ διὰ λουτροῦ
παλιγγενεσίας…
Ἰωάννου Χρυσοστόµου, «Ὅτε τῆς Ἐκκλησίας ἔξω εὑρεθείς
Εὐτρόπιος ἀπεσπάσθη» (ἀπόσπασµα)
Χριστούγεννα. Μετὰ ἀπὸ ἕνα τέτοιο ἐκπληκτικὸ µαργαριτάρι,
πῶς νὰ µιλήσει κανεὶς σήµερα γιὰ πράγµατα χοϊκά; Σήµερα
ἕνας χαροποιὸς λυγµός, λυτήριος τῆς θλίψης, καταυγάζει
πυρεµφορούµενος τὰ σύµπαντα. Γένους γὰρ βροτείου δερχθεὶς
ποτνιωµένου, βροτὸς ἐδείχθη ὁ Παντεπόπτης Λόγος. Σήµερον
τὰ ἐπίγεια ἐπληρώθησαν χαρᾶς µετὰ δέους καὶ τὰ ὑποχθόνια
τῷ τρόµῳ ἐδονήθησαν. Ἡ νερτέρα χθὼν νῦν ἐπικράνθη
καὶ ἐνεπαίχθη. Γιατί πίστευε βέβαια πὼς εἶναι κραταιὰ καὶ
πανσθενής. Μὰ τώρα ἡ ἐξουσία τῆς ἀποδείχτηκε φενάκη.
Χριστούγεννα. Πῶς νὰ γράψεις σήµερα γιὰ τὰ σκύβαλα
τοῦ ἀνόητου καθηµερινοῦ µας µικρόκοσµου; Φαέθοντες
δρόµοι σήµερον ἀνεφάνησαν ἄφνω ἐκ τοῦ σκότους. Ὅτι ἐν τῇ
σκοτίᾳ τὸ φῶς ἐτέχθη καὶ τὸ φῶς ἀρρήτως φαῖνον τὸ σκότος
µετήλλαξεν. Πῦρ καινουργέον γὰρ ἢν καὶ τὰ πάντα καινὰ
ἐποίησεν. Ποιὸς νὰ φοβηθεῖ πιὰ τὴ Νύχτα; Τὰ ἐρέβη εἶναι
πλέον τηλαυγῆ. Φάος φαῖνον φαεινῶς εἰς τὸν αἰώνα.
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