Ἀντιφωνητὴς
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

Στίς 22 στήν Ἀλεξανδρούπολη!

ΣΕ ΜΟΛΙΣ 100 ΜΕΡΕΣ Ο
ΓΑΠ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΗΡΑΝ
ΠΙΣΩ ΜΙΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ.
ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ, ΜΑΣ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ
ΩΡΑΣ, ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΜΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΙ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ
ΣΤΕΛΕΧΩΣΑΝ ΠΛΗΘΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ. ΤΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ;
ΑΣ ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ, ΟΣΟ
ΑΚΟΜΑ ΤΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ...

«20 χρόνια ΜΕGA»

Κουραδάκη.
Τό ἄρθρο αὐτό τό ξεκίνησα βασικά γιά
νά βρίσω. Νά βρίσω αὐτά τά σιχάµατα
πού ἅρπαξαν τίς ἐθνικές συχνότητες µέ
τό «ἔτσι θέλω» πρίν 20 χρόνια κι ἀπό
τότε λειτουργοῦν πειρατικά, ὑπεράνω
κάθε νόµου. αὐτά τά µηδενικά πού γίνανε
τάχαµου κι «ἐπώνυµοι» - µή χέσω - ἐπειδή
ἀφοδεύουν καθηµερινά τίς ἀνοησίες τους
στά κεφάλια µας. αὐτές τίς φιλιππινέζες
τῶν ἀφεντικῶν πού ἔχουν πληµµυρίσει µέ
εὐτέλεια τή χώρα ἡ ὁποία κρατᾶ ἀκόµα
µέσα της τούς ἥρωες καί τούς ἁγίους µας.
Εἶχα σκοπό νά πῶ τήν ἀθυρόστοµη ἄποψή
µου γιά τή λέπρα αὐτή πού µηδένισε κάθε
ἔννοια πολιτισµοῦ, πού πατρονάρησε κάθε
ἐθνοµηδενιστικό πέλεθο, πού χάιδεψε
κάθε κατινιά, πού µετέτρεψε τίς είδήσεις
σέ ἐνηµερωτικό σώου.
Πρίν ὅµως ἀκόµη ξεκινήσω τά µπινελίκια,
ἔπεσε στά χέρια µου ἕνα ἄρθρο τῆς ...ἄλλης
πλευρᾶς: Ἡ ἄποψη τοῦ κ. Ι. Ἀναστασάκου,
προέδρου τῆς AGB, πού γράφοντας στό
«Βῆµα» ἐκστασιάζεται ἀπό τίς ἀλλαγές πού
ἐπέφερε ἡ ἰδιωτική τηλεόραση. Εἶπα λοιπόν
νά ψάξω τό δίκιο τῶν ἐναντιοφρόνων - καί
νά τί βρῆκα:
Συνέχεια στή σελίδα 5

ΜΕΝΙΠΠΟΣ

ΕΤΟΣ 12ο / ΑΡ. Φ. 287 / ΤΙΜΗ 1,20 €

Viva Palestina

Ἄλλη µιά πρόστυχη
ἀποσιώπηση

Ἡ νέα ἐκδήλωσή µας
«Τουρκικό Προξενεῖο
Κοµοτηνῆς: Κράτος ἐν
Θράκῃ» γίνεται στίς
22/1/10 (ὥρα 20:00) στό
Δηµοτικό Θέατρο τῆς
Ἀλεξανδρούπολης.
Ὁµιλητές:
Ν. Γιαννούλης,
Σ. Καραχότζα,
Κ. Καραΐσκος καί
Φ. Μαλκίδης.
Συντονιστής ὁ
Δηµήτρης Κολιός.
Σᾶς περιµένουµε!

«20 χρόνια MEGA» πανηγυρίζει τό
βοθροκάναλο µέσα στά µοῦτρα µας, καί
εἴπαµε νά τοῦ ἀφιερώσουµε λίγες ἀράδες
πού ἀφοροῦν, βεβαίως, σύµπασα τήν
ἰδιωτική τηλεόραση στήν πατρίδα µας. Τί
ἀκριβῶς λοιπόν εἶναι αὐτό πού γιορτάζει τά
εἰκοστά γενέθλιά του; Θά προσπαθήσουµε
νά εἴµαστε µετριοπαθεῖς καί σαφεῖς, ὅπως
πάντα ἄλλωστε.
Αὐτό λοιπόν πού κλείνει µιά εἰκοσαετία
ζωῆς στήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ ἔκπτωση τοῦ
ἀνθρώπου στό ἐπίπεδο τοῦ ἀνθρωποειδοῦς. Ἐκεῖ ἀκριβῶς ὁδηγεῖ ἡ τηλεθέαση
τῶν κοπρογραµµάτων τῆς ἰδιωτικῆς
τηλεόρασης καί δυστυχῶς ἡ πλειοψηφία
τοῦ κόσµου ὑποκύπτει στίς σειρῆνες τῆς
Κυβερνητικῆς, µετατρεπόµενη βαθµηδόν
σέ ἐνεργούµενο. Ποιῶν; Τῶν διαφηµιστῶν,
τῶν σχεδιαστῶν τοῦ µετανθρώπου, τῶν
εἰδικῶν τῆς κοινωνικῆς µηχανικῆς. Ἕνα
ἄλλο εἶδος γεννιέται χάρη στίς Μεγάλες
Ἀντένες τοῦ συστήµατος καί ὅλα τ’ ἄλλα
(ἐκπόρνευση τῶν πάντων, διάλυση τῶν
ταυτοτήτων, πολιτική χειραγώγηση...) εἶναι
ἁπλῶς λεπτοµέρειες. Ἐµεῖς δέν διαθέτουµε
οὔτε τήν ἐπιστηµονική έπάρκεια ἀλλά
οὔτε καί τήν χωροχρονική εὐχέρεια γιά νά
ἀποδείξουµε τήν ἀλήθεια τῶν ἀνωτέρω
κρίσεων, ὑπάρχει ὅµως ἡ βιβλιογραφία γιά
ὅποιον ἐνδιαφέρεται νά κοιτάξει πίσω ἀπό
τό βρακί τῆς κάθε χαρωπῆς Πορνούλας
καί τή γραβάτα τοῦ κάθε χαµογελάτου
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Οὐκ εἲθισται
τοῖς Ἓλλησι
προσκυνέειν

Ἦταν τό τρίτο ταξίδι τοῦ βρετανοῦ
(πρώην
Ἐργατικοῦ
καί
νῦν
ἀνεξάρτητου)
βουλευτῆ
Τζώρτζ Γκάλογουεη στήν
µαρτυρική
Γάζα
µέσα
σέ ἕναν χρόνο µέ τήν
παγκόσµια πλέον πρωτοβουλία Viva Palestina! Μία
προσπάθεια τῶν ἁπλῶν
πολιτῶν, ἀπό τή ∆ύση κι
ὄχι µόνο, νά βοηθήσουν
τήν ἀποκλεισµένη Παλαιστινιακή περιοχή πού ἔχει
µετατραπεῖ σέ ἀνοικτό
στρατόπεδο
ἐξόντωσης
ἀπό τό σιωνιστικό Ἰσραήλ καί τούς
µεγαλό-σχηµους τσάτσους του.
Τό ταξίδι τῶν 500 ἀκτιβιστῶν
(Βέλγοι, Ἰρλανδοί, Βρετανοί, Μαλαισιανοί, Τοῦρκοι, Ἄραβες...) καί
τῶν 250 ὀχηµάτων (ἀσθενοφόρα,
µικρά λεωφορεῖα, φορτηγά...) πού
ἀγοράστηκαν καί φορτώθηκαν µέ
τά πιό ἀπαραίτητα ἐφόδια, κυρίως
ἰατροφαρµακευτικό ὑλικό, ξεκίνησε
ἀπό τή Βρετανία στίς 5 ∆εκεµβρίου
καί ἔφτασε µέσῳ Ἑλλάδας (πέρασε
κι ἀπό τή Θράκη), Τουρκίας καί
Συρίας στό ἰορδανικό λιµάνι τῆς
Ἄκαµπα στήν Ἐρυθρά Θάλασσα.
Ἐκεῖ ἡ ἀνθρωπιστική ἀποστολή
ξεκίνησε τίς διαπραγµατεύσεις µέ τήν
αἰγυπτιακή κυβέρνηση προκειµένου
νά συµφωνηθεῖ τό πέρασµά της στή
Γάζα ἀπό τήν δίοδο τῆς Ράφα.
Θυµίζουµε ὅτι ἡ ἄθλια αἰγυπτιακή
κυβέρνηση ἐµπλέκεται ἄµεσα στόν
ἀποκλεισµό τῶν 1.300.000 κατοίκων
τῆς Γάζας, καθώς συνορεύει µαζί
της ἀπό νότον καί σέ συνεργασία µέ
ΗΠΑ- ΕΕ κρατᾶ σφραγισµένη τήν
πύλη πρός τόν κόσµο. Μάλιστα ἀπό
καιρό ἀµερικανική ἑταιρεία σηκώνει
κατά µῆκος τῶν συνόρων ἕνα

ἀτσάλινο τεῖχος πού µπαίνει βαθειά
στήν αἰγυπτιακή γῆ, προκειµένου νά
κόψει τίς σήραγγες µέσῳ τῶν ὁποίων
οἱ Παλαιστίνιοι λαθρεµπορεύονται τά
πλέον χρειώδη ἀγαθά (ἀπό παιδικά
γάλατα µέχρι φάρµακα).
Ἀρχικά λοιπόν οἱ Αἰγύπτιοι δώσανε
τό ΟΚ καί πέρασε τό καραβάνι στό

παραµεθόριο λιµάνι Ἐλ Ἀρίς, ὅπου
ὅµως ἄρχισαν τά προβλήµατα. Οἱ
ὑποσχέσεις ἀναιρέθηκαν, ἡ ἄδεια
48ωρης εἰσόδου στή Γάζα δέν
δινόταν, προκλήθηκαν ἐπεισόδια καί
ἡ αἰγυπτιακή Ἀστυνοµία ἐπιτέθηκε
µέ 1500 ἄνδρες της, µέ ἀποτέλεσµα
πλῆθος συλλήψεων καί 60 ἀκτιβιστές
τραυµατίες! Τελικά (καί µέ τήν
παρέµβαση τοῦ Τούρκου ΥΠΕΞ)
συµφωνήθηκε νά περάσει τό 75%
τῆς βοήθειας καί 58 ὀχήµατα µείνανε
ἐκτός Γάζας. Ἡ ἀποστολή µπῆκε
θριαµβευτικά στή Γάζα ἀλλά στήν
ἔξοδό της συνελήφθη καί ἀπελάθηκε
ὁ Γκάλογουεη στή Βρετανία, χωρίς
καµµία ἐξήγηση, ἐνῶ οἱ ξεφτιλισµένες
Ἀρχές τῆς Αἰγύπτου ἀνακοίνωσαν ὅτι
θά θέσουν στή µαύρη λίστα ὅλους
τούς ἐθελοντές πού πέρασαν γιά νά
µήν τούς ξαναεπιτραπεῖ ἡ εἴσοδος
στή χώρα! Προφανῶς τό ἑπόµενο
ταξίδι πρέπει νά ἀκολουθήσει ἄλλη
διαδροµή...
Καί σᾶς ρωτῶ τώρα: Τί εἴδατε ἀπό ὅλα
τοῦτα στήν τηλεόραση; Γιατί δέν βγάζει
κανένας λέξη; Ποῦ εἶναι ὁ συρφετός
τῶν γνωστῶν «ὑπερασπιστῶν τῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων»;

Σκοτώνουν ἀπό ἀπελπισία
Στό διπλανό ἔγγραφο (e-mail) πρίν
ἕνα χρόνο, ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τῶν
ΟΗΕδων πληροφοροῦσε τόν ἐπίδοξο
νεκροθάφτη τῆς Κύπρου, Ἀλεξάντερ
Ντάουνερ, σχετικά μέ τούς Κωστή
καί Ἄντη Χατζηκωστή καί γιά τήν
«ὑπερπατριωτική» γραμμή τοῦ ἐκδοτικοῦ τους ὁμίλου! Φαντάζεστε ἀνακούφιση πού θά ἔνιωσαν αὐτοί καί τά
ἀφεντικά τους μέ τή δολοφονία τοῦ
Ἄντη; Μπορεῖ νά μιλοῦσαν κάτι ἄλλο
ἀπό ἀγγλικά οἱ ἐγκέφαλοι; Ὅ,τι καί νά
κάνουν ὅμως, δέν θά τούς περάσει! Οἱ
Ἕλληνες δέν εἶναι πρόβατα νά πᾶνε
ἐθελουσίως ἐπί σφαγῇ μέ τό νέο σχέδιο
Ἀνάν ἤ ὅπως ἀλλιῶς θά λέγεται...
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Εγώ, ο Έλληνας

του Γιάννη Α. Πανούση
«Το δρόµο
πρέπει να βρούµε το δρόµο
κάθε στιγµή
να ξαναβρίσκουµε το δρόµο [...]
Κι εµείς
µ’ όλες µας τις αδυναµίες:
η µόνη ελπίδα σωτηρίας».
ΤΙΤΟΥ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ, Κ’εσύ...
Ώρες ώρες αναρωτιέµαι «ποιας
χώρας πολίτης είµαι»; Ποιας
κοινωνίας µέλος; Ποιοι είναι οι
«δικοί µου» και ποιοι οι «αλλόδηµοι»;
Ποιος µε κυβερνάει και από ποιον
να ζητήσω ευθύνες; Οι πολιτικοί, τα
ΜΜΕ, τα διάφορα κέντρα εξουσίας,
µε έκδηλη απορία, έκπληξη, ίσως
και περιφρόνηση, µου απαντούν πως
ανήκω α ένα «παγκόσµιο χωριό», σε
µια παγκόσµια κοινωνία, η οποία
περιέχει όλες τις κοινωνίες και
κοινότητες που µέχρι σήµερα ήξερα.
Και πως σ’ αυτό το παγκόσµιο χωριό
µπορεί εγώ να ‘µαι περιπλανώµενος
χωρικός, αλλά ο φεουδάρχων δεν

είναι ορατός, δεν έχει σάρκα και
οστά, είναι virtual.
Έτσι,
ανεπαισθήτως,
βρέθηκα
υπήκοος «δικτύων», οπτικών ινών,
χειριστών mega-συστηµάτων.
Κι ας µην υπέγραψα ποτέ µαζί τους
«κοινωνικό συµβόλαιο», κι ας µην
έχω βρει διαδικασίες ελέγχου της
χρήσης και των χρηστών, κι ας µην
αποδέχοµαι την ιδεολογία και την
ηθική τους.
Πάνε,
πέρασαν
οι
θεσµοί,
αποδιοργανώθηκαν οι παραδοσιακές
δοµές της κοινωνίας, διαβρώθηκαν
οι αξίες, υπονοµεύτηκε η συνοχή.
Παγκόσµια αγορά, τεχνοπόλεµος,
ανταγωνισµός,
απελευθέρωση,
ιδιωτικοποίηση. Κι όλα αυτά χωρίς -ή
µε λίγη- δηµοκρατία και µε έµφαση
στην εµπορευµατοποίηση κάθε
ανθρώπινης δραστηριότητας.
Πόσο ξένα αντηχούν ετούτα σ’
έναν Έλληνα, γέννηµα-θρέµµα
της σύγχρονης ιστορίας µας, των
δραµάτων και των θαυµάτων της.
Εγώ, ο Έλληνας, που αρνήθηκα
βασιλιάδες και δικτάτορες, που
αµφισβήτησα δεξιούς, αριστερούς
και σοσιαλιστές, που πολέµησα
για λευτεριά και δικαιοσύνη,
νιώθω
να
εξουσιάζοµαι
από
διευθυντές διοικητικών συµβουλίων,
προέδρους ιδρυµάτων, συζύγους
επιχειρηµατιών,
top
managers,
«black» τεχνολόγους του πλούτου και
ﬂat γραφειοκράτες της ανισότητας.
Αυτοί
(νοµίζουν
ότι)
έγιναν
«µοντέρνοι» επειδή αποκήρυξαν
το παλιό κι εγώ κρατάω καλά
φυλαγµένες τις κουβέντες των
παλιών πιστών συντρόφων. Με
αρνούνται και τους αρνούµαι.

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΟΘΡΑΞ
(Σαμοθράκη 216; - Κύπρος 144; π.Χ)

«Αρίσταρχος, Αλεξανδρεύς θέσει, τῇ δέ φύσει Σαµόθραξ…»
ΛΕΞΙΚΟ ΣΟΥΪΔΑ (1)
Αλεξανδρινός γραμματικός (Αρίσταρχος ο Σαμόθραξ ή ο
Γραμματικός) από τη Σαμοθράκη. Διάδοχος του Αριστοφάνους
του Βυζάντιου στη διεύθυνση της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας
το 153 π.Χ (πάπυρος της Οξυρύγχου, αρ.1241). Σύγχρονος του
Φιλομήτορος και δάσκαλος του υιού του, Πτολεμαίου του
Ευπάτορος. (2)
Ίδρυσε την περίφημη σχολή των «Αρισταρχείων» στην
Αλεξάνδρεια, που απέβλεπε στην εξέταση των συγγραφέων
από κριτική, γραμματική και ερμηνευτική άποψη. Η Σχολή
διατηρήθηκε στη Ρώμη μέχρι τους Αυτοκρατορικούς χρόνους.
Οι γραμματικές παρατηρήσεις του Αρίσταρχου συνέβαλαν
στην εδραίωση της τυπικής γραμματικής. Οι δε κριτικές του
μελέτες είναι πολλές και τεράστιας σημασίας, όπως η μελέτη
για τον Πίνδαρο, τον Σοφοκλή, τον Αισχύλο, τον Αρχίλοχο,
τον Αλκαίο (οι εκδόσεις του για τον Αλκαίο περιελάμβαναν
τουλάχιστον 10 βιβλία, διαχωρισμένα σύμφωνα με το
περιεχόμενο), τον Ηρόδοτο, τον Αριστοφάνη (αναφέρονται
ερμηνευτικές παρατηρήσεις του πάνω στους Βατράχους), κ.ά3.
Ο Ρόδιος φιλόσοφος Παναίτιος αποκαλούσε τον Αρίσταρχο
«μάντιν», διότι μάντευε την έννοια των δύσκολων χωρίων
των ποιητών. Έτσι βάζοντας τη σφραγίδα του στον τομέα της
φιλολογικής κριτικής, θεωρήθηκε αυθεντία σε αυτό το είδος.
Αυτό, όμως, που τον κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό είναι
οι διορθώσεις του επάνω στον Όμηρο. Στην ουσία στον
Αρίσταρχο οφείλουμε τη σημερινή μορφή του ομηρικού
κειμένου. (Α. Λούντβιχ, Η κριτική του Ομηρικού κειμένου
κατ’ Αρίσταρχο [τομ. Β, Λειψία, 1885]). Ο Αρίσταρχος πίστευε
πως ο Όμηρος ήταν υπαρκτό πρόσωπο, Αθηναίος, και πως
το έργο του μεταφέρθηκε στην Ιωνία μαζί με τους Έλληνες.
Αμφισβητούσε τις γεωγραφικές και αστρονομικές γνώσεις του
μεγάλου ποιητή, διότι όπως έλεγε ο γραμματικός, «πᾶς ποιητής
στοχάζεται ψυχαγωγίας, οὐ διδασκαλίας χάριν» . Θεωρείται

Αρνούµαι να γίνω συνέταιρος/
συνένοχος σε µια Εξουσία που
δέχτηκε να προσληφθεί υπηρέτρια
της αγοράς.
Αρνούµαι τα κοινωνικά µοντέλα
που τα παράγουν οι επενδύσεις και
όχι οι επαναστάσεις.
Αρνούµαι µια κερδώα δηµοκρατία
που
καλλιεργεί
εξαρτηµένα
ανακλαστικά στους πολίτες (ν’
αποδέχονται ως µονόδροµο, ως
δεδοµένο, ως αναπόφευκτο τον κάθε
τύραννο «του οικονοµικά ορθού»).
Θα ζήσω στην «κοινωνία των
κοινωνιών» κρατώντας ως σηµαία
µου το δικαίωµα στην ανυπακοή.
Θα ζήσω ερήµην της κοσµικότητας
των σαλονιών και υπέρ των απλών
ανθρώπων. Την ελευθερία µου θα
την κερδίζω µέσα στην κοινωνία και
µαζί µε τους συγ-κοινωνούς µου.
Δεν θα ψάχνω σε µετα-καφκικά
δίκτυα επικοινωνίας συµφερόντων
για να συναντήσω τους πολιτικούς
πραγµατιστές, οι οποίοι ως µόνη αρχή
έχουν το enter. Διεκδικώ το δικαίωµα
στην ευτυχία µε την ίδια ένταση και
πάθος που αυτοί υποστηρίζουν τις
αναπτυξιακές τους προτάσεις.
Δεν εµπιστεύοµαι τους κάθε
λογής πατεντάτους επιστήµονες
όταν αναµειγνύουν αριθµούς
χωρίς να «βλέπουν» πρόσωπα
και κάνουν λογαριασµούς χωρίς
υποψία για θυµατοποιήσεις.
Παραµένω Έλληνας και ως
Έλληνας θα εγγραφώ στους
«πολίτες του κόσµου».
Δεν είµαι ιστορικά αναλώσιµος
και δε δέχοµαι να στιγµατίζουν
«τον τρόπο ζωής µου», την
κοσµοάποψή µου.

πιθανό πως το υλικό για τις μελέτες του (Ιλιάδα, Οδύσσεια)
το πήρε από την Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη. Είχε στη διάθεσή
του όλες τις εκδόσεις των έργων και «κατά πόλεις» - πολιτικές
εκδόσεις – και «κατά ἄνδρα» - εκδόσεις που έπαιρναν το όνομά
τους από το πρόσωπο που τις είχε στην κατοχή του. Διατήρησε
τη διάκριση σε 24 ραψωδίες (Ιλιάδα) και χρησιμοποίησε έξι4
κριτικά σύμβολα σε κάθε στίχο, αναλύοντας τις σκοτεινές
εκφράσεις, παραφράσεις και μεταφράσεις στην κοινή γλώσσα.
Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της εργασίας του
Αρίσταρχου δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα καμμιά σίγουρη
απάντηση (είναι μέρος του Ομηρικού Ζητήματος (5)).
Ο μεγάλος αυτός γραμματικός και λόγιος πέθανε στην Κύπρο
κυνηγημένος από τον Πτολεμαίο τον Φύσκωνα - επειδή
βασανιζόταν από υδρωπικία (6), άφησε τον εαυτό του να
πεθάνει από την πείνα.
Μ. Τ.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Το λεξικό του Σουίδα είναι ένα έργο που συνενώνει το υλικό ενός
αλφαβητικού, ερμηνευτικού, γραμματικού, προσωπογραφικού
και ετυμολογικού λεξικού. Έχει χαρακτηριστεί ως η πρώτη (10μ.
Χ) εγκυκλοπαίδεια.
2. Πτολεμαίος ΣΤ΄ Φιλομήτωρ (187-145 π.Χ) : βασιλεύς
της Αιγύπτου, σκοτώθηκε το 145 π.Χ σε μάχη κοντά στην
Αντιόχεια της Συρίας. Πτολεμαίος Ζ΄, υιός του προηγούμενου,
δολοφονήθηκε από τον θείο του Πτολεμαίο Η΄ Φύσκωνα.
3. Στο λεξικό της Ελληνικής Αρχαιολογίας του Αλεξ. Ραγκαβή
(Αθήνα, 1888) αναφέρεται ότι έγραψε πάνω από 800 σχόλια για
τον Πίνδαρο, τους δραματικούς και ιδίως για τον Όμηρο.
4. Τα σύμβολα είναι: α) ο όβελος (-), β) η διπλή περιεστιγμένη (>
:), γ) η διπλή καθαρά (>), δ) ο αστερίσκος (*), ε) το σίγμα και το
αντίσιγμα και στ) το κεραύνιον (Τ).
5. Το σύνολο των θεμάτων που ανέκυψαν από την φιλολογική
έρευνα και τα οποία συνδέονται με τον τρόπο σύνθεσης, τη
χρονολογία και την ταυτότητα του δημιουργού. [Περισσότερα W.
SCHDEWDT, Από τον κόσμο και το έργο του Ομήρου, τόμος Α΄
(Το Ομηρικό Ζήτημα), Μ.Ι.Ε.Τ.]
6. Η συγκέντρωση υγρού σε κοιλότητες του σώματος, με
αποτέλεσμα πίεση στα όργανα και μεγάλοι πόνοι.

Μοναχικός όταν οι άλλοι γίνονται
πλήθος, µε τους πολλούς για να
βοηθήσω τον κάθε αποκλεισµένο,
αυστηρός µε τους δικαίους και
επιεικής µε τους αδικοπραγούντες,
γλεντζές στη ζωή και λεβέντης
στο θάνατο, ασυµφιλίωτος µε τα
«ελάχιστα»
και
ασυµβίβαστος
µε
τα
«ταπεινά»,
τρυφερός
αντάρτης,
πολυµήχανος
στον
έρωτα, µπεσαλής στον µπεσαλή,
ορίζω τους ρυθµούς της ζωής µου
κοιτώντας τους ανθρώπους στα
µάτια (και όχι τους δείκτες της
οικονοµίας), ενεργοποιώ τα όπλα
της ψυχής µου όταν η ιστορική µου
συνείδηση το επιτάσσει (και όχι όταν
υπογράφονται συµφωνίες και pacta),
επικοινωνώ µε τους λαούς και τους
πολιτισµούς µιλώντας τη γλώσσα
των ποιητών (και όχι τα «πακέτα»
του Internet). Θα δω το µέλλον µε το
δικό του τρόπο και θ’ αγωνιστώ για
το µερτικό µου στην ευηµερία µε τη
δικιά µου αίσθηση δικαίου.
Ούτε η κοσµικότητα των πάτων ούτε
η παγκοσµιοποίηση των πάντων µε
αφορούν. Αυτά αναδίνουν µπόχα
µπίζνες και όχι άρωµα ζωής.

Ἀλληλογραφοῦμε
Ὁ φίλος µας κ. Τάσος Γούλας (Γεµρανία)
µᾶς γράφει γιά «Ζάν Κλώντ Τρισέ, Λουκάς
Παπαδήμος καί ἄλλοι τρομοκράτες»:
Οἱ παραπάνω κατηγορήθηκαν πρόσφατα
ἀπό τόν γερµανικό Τῦπο γιά ἀνευθυνότητα
καί δηµοσιοϋπαλληλισµό, διότι ἐπιτρέπουν
σέ κάτι ἀµούστακα πού ἐργάζονται γιά
ἰδιωτικά πρακτορεῖα ἀξιολόγησης νά
ταξινοµοῦν
ἐκλεγµένες
κυβερνήσεις,
γεγονός πού ἐκµεταλλεύτηκαν διάφοροι
Γιόζεφ Ἄκερµαν δανειοδοτώντας, ἐνῶ
τραπεζικοί του σύµβουλοι προσλαµβάνονται
ἀπό
τόν
Παπακωνσταντίνου
ὡς
µπούσουλαςδιεξόδου ἀπό τή στενή ὅπου
βρίσκεται. Μέ αὔξηση τῶν τραπεζικῶν
κερδῶν καί ἐξάρτηση τῆς χώρας ἀπό
ἰδιῶτες συµβούλους τῆς κακιᾶς ὥρας.
Στή συνέχεια ὁ Ἄκερµαν προσέρχεται σέ
οἰκονοµικά πανθρακικά βήµατα καί φόρουµ,
είσπράττοντας καί τίτλο ἐπίτιµου διδάκτορα
Κοµοτηνῆς. Ἀντ’ αὐτοῦ εἶναι προτιµότεροι
Γερµανοί ἐξαγωγεῖς πού συµµετέχουν σέ
διαγωνισµό ΑΕΙ Ξάνθης προσφέροντας
ὄργανα µερικῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων
εὐρώ. ..
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Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, ὀργανισµῶν,
κλπ: 60 €
Ἀριθµοί λογαριασµῶν:

EUROBANK 306-0100211038
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 779/603135-81

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

16-1-2010

Ἀνα-γνώσεις
Η κρυφή ατζέντα του Παπανδρέου για το Κυπριακό
Ο Κυπραίος «Πολίτης» (5/1/10) για τα μαγειρέματα στη Μεγαλόνησο:
«Η κρυφή ατζέντα του Γιώργου, των ΗΠΑ και των Βρετανών στο Κυπριακό αρχίζει και
βγαίνει στην επιφάνεια. Ο Πρόεδρος Χριστόφιας ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να
αφήσει την κυπριακή κυβέρνηση να διαχειρίζεται μόνη και αποκλειστικά το Κυπριακό.
Η θέση αυτή του Κυπρίου Προέδρου διατυπώθηκε και προς τον τέως και προς τον
νυν πρωθυπουργό, παρότι ο τελευταίος έχει αναλάβει δεσμεύσεις έναντι των ΗΠΑ για
στήριξη λύσης που θα είναι παρόμοια με εκείνη του Σχεδίου Ανάν, το οποίο βρίσκεται
στο τραπέζι των συνομιλιών. Συνεπώς, ο ρόλος των Αθηνών θα είναι επικουρικός στην
περίπτωση που υποβληθεί σχέδιο λύσης προς έγκριση. Η τακτική αυτή αφενός βοηθά
τον Γ. Παπανδρέου να απεκδύεται των ευθυνών του, αφετέρου του δίδει το δικαίωμα να
ενεργεί στο παρασκήνιο χωρίς κόστος. Ο Πρόεδρος Χριστόφιας θέλει να έχει το άλλοθι
ότι η Αθήνα δεν εμπλέκεται στο Κυπριακό και ότι το πρόβλημα είναι η Άγκυρα όσον
αφορά την εξεύρεση λύσης.
Η πραγματικότητα όμως είναι ότι τα νήματα στο Κυπριακό κινούνται από τη Βρετανία, η
οποία μοιράζει χαρτί. Θεωρείται η εμπνεύστρια των εντατικών συνομιλιών του Ιανουαρίου
προκειμένου να διασωθεί ο κ. Ταλάτ εν όψει των λεγόμενων «προεδρικών εκλογών» στα
κατεχόμενα τον προσεχή Απρίλιο. (Σ.Σ.: Κάτι που όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο αφού οι
δημοσκοπήσεις δείχνουν σαφές προβάδισμα του ψευδοπρωθυπουργού Ντερβίς Έρογλου)
Η εμπλοκή της Βρετανίας, κατά τρόπο που να έχει το πάνω χέρι, σε συνδυασμό με
τις δεσμεύσεις του Γ. Παπανδρέου προς τις ΗΠΑ, καθορίζει τον φιλοβρετανικό και
φιλοτουρκικό χαρακτήρα της λύσης στη βάση του Σχεδίου Ανάν. Οι Βρετανοί υπολογίζουν
ότι στην περίπτωση υποβολής σχεδίου λύσης θα έχουν τη στήριξη των ηγεσιών του ΑΚΕΛ
και του ΔΗΣΥ για να δημιουργήσουν πλειοψηφικό ρεύμα στην Κύπρο και τη στήριξη
της ελληνικής κυβέρνησης. Όμως, όπως και το 2004, τον τελευταίο λόγο θα τον έχει ο
κυπριακός λαός, ο οποίος είναι αποφασισμένος να αντισταθεί όπως δείχνουν όλες οι
σφυγμομετρήσεις, με ποσοστό περί το 76%, όσο δηλαδή ήταν το «όχι» στο Σχέδιο Ανάν,
γεγονός που ανησυχεί τους Βρετανούς, των οποίων το επικοινωνιακό χαρτί είναι το σλόγκαν
“κυπριακή λύση”, η οποία όμως θα έχει τη βρετανική και την τουρκική σφραγίδα.»
Γενοκτονία ή όχι;
Η Λυδία Κρόνου στο turkishgreeknews.org (9-1-10) για την αρμένικη γενοκτονία:
«1500 ευρώ ήταν το χρηματικό πρόστιμο που ορίστηκε για τη Σιρμά Οράν στη Γαλλία,
κόρη του καθηγητή Μπασκίν Οράν, γνωστός για την αρνητική του στάση απέναντι στη
γενοκτονία των Αρμενίων στα γεγονότα του 1915. Η Σιρμά Οράν είναι η πρώτη Τουρκάλα
πολίτης, που καταδικάζεται στη Γαλλία, μια χώρα που δεν δέχεται πως «τα γεγονότα
του 1915 δεν αποτελούν γενοκτονία». Τραγικό σημείο της υπόθεσης είναι πως η ίδια η
Οράν ήταν που έφερε αυτήν την υπόθεση στα δικαστήρια. Αυτό έγινε στα πλαίσια τοπικών
εκλογών του Πράσινου Κόμματος της Γαλλίας, όταν ο Δήμαρχος του Villeurbanne Jean
Paul Bret ρώτησε την κ. Οράν αν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων, γεγονός που
έκανε την τελευταία να αποσύρει την υποψηφιότητά της και να ασκήσει μήνυση στον κ.
Μπρετ για διάκριση. Το Ποινικό Δικαστήριο της Λυόν που ανέλαβε την υπόθεση, επέβαλλε
πρόστιμο 1.500 ευρώ στη Σιρμά Οράν, καθώς πήρε μέρος σε μία διαδήλωση κατά της
γενοκτονίας. Η κ. Οράν αποκάλεσε την απόφαση του δικαστηρίου «επαίσχυντη» και
υποστήριξε πως, παρ΄ όλο που είναι Γαλλίδα υπήκοος, έκαναν διάκριση εναντίον της
εξαιτίας της τουρκικής της καταγωγής. Η τελευταία πρόσθεσε πως θα φέρει την υπόθεση
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ένα άλλο γαλλικό δικαστήριο
διέταξε τον περίφημο ιστορικό καθηγητή Bernard Lewis να πληρώσει το συμβολικό ποσό
του ενός γαλλικού φράγκου ως πρόστιμο, όταν ισχυρίστηκε πως το ψέμμα της γενοκτονίας
είναι απλά η εκδοχή των Αρμενίων για την ιστορία».
Ιρλανδία του Νότου;
Ο Γ. Δελαστίκ στο «Έθνος» (10-1-10)
«...Μείωση μισθών κατά 7% αρχικά, πέρυσι την άνοιξη. Πρόσθετη μείωση 8% έως 15%
πριν από έναν μήνα. Μείωση των συντάξεων. Μείωση των επιδομάτων ανεργίας. Μείωση
των επιδομάτων πρόνοιας για τους απόκληρους. Μείωση ή κατάργηση κάθε επιδόματος
για τα οικονομικά ασθενέστερα στρώματα. «Η Ιρλανδία δείχνει στην υπόλοιπη Ευρώπη
τι σημαίνει πραγματικά λιτότητα», πανηγύριζε το βρετανικό περιοδικό «Εκόνομιστ». (...)
Οι Ισλανδοί ξεσηκώθηκαν, σε αντίθεση με τους Ιρλανδούς. Άλλος λαός. Ξύπνησε μέσα
τους το ανυπότακτο, μαχητικό πνεύμα των Βίκινγκς. Η κεντροαριστερή κυβέρνησή τους
υπέκυψε στους εκβιασμούς του Λονδίνου και της Χάγης. Αυτοί απαίτησαν να πληρώσει
όλος ο ισλανδικός λαός τους Άγγλους και Ολλανδούς καταθέτες, πελάτες μιας ισλανδικής
ηλεκτρονικής τράπεζας, ιδιωτικής φυσικά, η οποία είχε δραστηριότητα στη Βρετανία και
στην Ολλανδία και χρεοκόπησε. Να πληρώσει ο ισλανδικός λαός το... ένα τρίτο του ΑΕΠ
του και μάλιστα με τόκο 5,5% για δεκαπέντε χρόνια! Η ισλανδική κυβέρνηση είπε «ναι».
Ο ισλανδικός λαός όμως είπε «όχι»! Το ένα τέταρτο του εκλογικού σώματος μάζεψε
υπογραφές και ζήτησε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην υπογράψει τον σχετικό
νόμο που ψήφισε η Βουλή και να οδηγήσει έτσι το θέμα σε δημοψήφισμα. Ο Πρόεδρος
υπάκουσε στη λαϊκή βούληση. Αρνήθηκε να υπογράψει. Στις 20 Φεβρουαρίου θα γίνει
δημοψήφισμα. Για πρώτη φορά ένας λαός διακηρύσσει «Δεν πληρώνω»! Όρμησαν φυσικά
όλοι να κατασπαράξουν τους Ισλανδούς.
Ασήμαντο ως ποσό είναι το συγκεκριμένο ισλανδικό χρέος. Γύρω στα 3,5 δισ. ευρώ.
«Το ένα εκατοστό αυτού που θα δανειστεί μόνο η Βρετανία φέτος και του χρόνου. Η
επίδειξη γενναιοδωρίας προς τους γείτονες δεν θα στοίχιζε σχεδόν τίποτα στο Λονδίνο
και το Άμστερνταμ» σημείωναν σε κύριο άρθρο τους ακόμη και οι «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς»
του Λονδίνου. Αλίμονο όμως αν άφηναν μια μικρή χώρα σαν την Ισλανδία να δώσει το
παράδειγμα ότι μπορούν οι μικρές χώρες να διαπραγματεύονται με επιτυχία καλύτερους
όρους αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους, αρνούμενες να συμμορφωθούν στις εντολές
των μεγάλων κρατών! (...)
Εμείς οι Έλληνες, ποιον θα μιμηθούμε; Τους Ιρλανδούς ή τους Ισλανδούς; Η κυβέρνηση
συμπεριφέρεται απέναντι στην ΕΕ σαν να έχει επιλέξει τον ιρλανδικό δρόμο της πειθήνιας
συμμόρφωσης προς τις επιταγές των Βρυξελλών. Μακάρι να αποδείξει ότι δεν θεωρεί πως
η Ισλανδία βρίσκεται πολύ, πολύ μακριά...»
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(Η)ΠΑντοτινοί
τροµοκράτες
∆ιαβάζοντας τόν κορυφαῖο στόν κόσµο
ἀναλυτή καί γνώστη τῶν λατινοαµερικάνικων θεµάτων, ∆ηµήτρη (Τζέηµς)
Πέτρας, βρήκαµε ἐξόχως διαφωτιστικές
τίς πρόσφατες ἐπισηµάνσεις τους γιά τίς
σχέσεις τῶν ΗΠΑ µέ τή Βενεζουέλα καί
σᾶς µεταφέρουµε παρακάτω τό γενικό
τους πνεῦµα.
Οἱ ἀντιφάσεις τῆς «νέας» ἀµερικανικῆς
πολιτικῆς καί οἱ ἀντίστροφες πορεῖες
πού ἀκολουθοῦν ΗΠΑ καί Βενεζουέλα
ἔχουν πράγµατι ἐνδιαφέρον. Μάλιστα
ἐπί Ὀµπάµα, ἡ ἐκλογική νίκη τοῦ ὁποίου
τόσες ἐλπίδες γέννησε, βλέπουµε µία
κλιµάκωση τῆς στρατιωτικῆς παρουσίας
τῶν γιάνκηδων καί µία διάψευση ὅλων
τῶν προσδοκιῶν πού εἶχαν ἀκόµα καί οἱ
Κάστρο - Τσάβες - Μοράλες.
Καί πῶς ἀλλιῶς νά γίνει ὅταν στήν πρώτη
σύνοδο τῶν ἀµερικανικῶν κρατῶν ἡ
Κλίντον ἔµεινε µόνη ὑπερασπίζοντας
τή συνέχιση τοῦ ἐµπάργκο κατά τῆς
Κούβας, ἀρνούµενη τήν ἀναγνώρισή
της; Ὅταν Κλίντον καί Ὀµπάµα µιλοῦν
γιά τή Βενεζουέλα χαρακτηρίζοντάς
την «κίνδυνο γιά τή δηµοκρατία
στήν Λατινική Ἀµερική» (!!!); Ὅταν
τελικά οἱ ΗΠΑ στηρίζουν τό περσινό
πραξικόπηµα στήν Ὀνδούρα καί - µόνοι
αὐτοί, µαζί µέ τήν Κολοµβία τοῦ Οὐρίµπε
- νοµιµοποιοῦν τήν ἐκλογική διαδικασία
πού ὀργανώνει ἡ χούντα πού ἔριξε τόν
µετριοπαθή Ζελάγια; Θυµίζουµε ὅτι ὁ
Ζελάγια ἐξωπετάχθηκε ὅταν ἔβαλε τή
χώρα του στήν Μπολιβαριανή Συµµαχία
τῶν Λαῶν τῆς Ἀµερικῆς (ALBA) καί
στήν πετρελαϊκή συµφωνία Petrocaribe
µέ τή Βενεζουέλα.
Ὅµως ἡ κορωνίδα τῆς πολιτικῆς αὐτῆς
ἦταν ἡ συµφωνία µέ τήν Κολοµβία
γιά 7 στρατιωτικές βάσεις τῶν ΗΠΑ,
µιά συµφωνία πού ξεσήκωσε θύελλα

Ἀειθαλής γενναιότης
Ἡ 86χρονη Χέντι Ἐπστάιν εἶναι µία
ἀπό τίς γυναῖκες ἐκεῖνες πού δέν
χωροῦν σέ προκατασκευασµένα
καλούπια. Ἡ γερµανοεβραϊκή της
καταγωγή δέν συγκρούστηκε ποτέ

µέ τά ἀντισιωνιστικά πιστεύω
τῆς οἰκογενείας της. Ἔτσι, ὅταν
οἱ σιωνιστικές ὀργανώσεις τῆς
Γερµανίας
συνεργαζόντουσαν
µέ τούς ναζί γιά νά στείλουν
τούς Ἑβραίους στήν Παλαιστίνη
ἐποικίζοντάς την, οἱ γονεῖς της
κατέφυγαν στή Βρετανία καί
κατόπιν στίς ΗΠΑ. Ἀγωνίστηκε
γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώµατα
ἤδη ἀπό τό 1948. Οἱ σφαγές στή
Σάµπρα καί τή Σατίλα στάθηκαν

ἀντιδράσεων ὄχι µόνο στή Βενεζουέλα
µά καί σέ ὅλη τήν περιοχή.
Παράλληλα ἐνῶ οἱ ΗΠΑ ἐντείνουν τίς
κυρώσεις κατά τοῦ Ἰράν, ἡ Λατινική
Ἀµερική συσφίγγει τίς σχέσεις της µαζί
του: Βραζιλία, Βενεζουέλα καί Βολιβία
ὑπέγραψαν συµφωνίες ἐµπορίου καί
ἐπενδύσεων ἀξίας δισεκατοµµυρίων
δολαρίων, παρά τίς κορῶνες τῆς Κλίντον
γιά «συνέπειες» σέ ὅσους συνδέονται µέ
τό Ἰράν.

Ἡ ἀπογοήτευση τῆς ὑφηλίου
Εἶναι τόσο προφανές ὅτι οἱ ΗΠΑ
νοσταλγοῦν τή «χρυσή» δεκαετία τοῦ
‘90 πού ἁλώνιζαν στήν περιοχή, ὥστε ὁ
ὑφυπουργός Arturo Valenzuela ἐπισκεπτόµενος τήν Ἀργεντινή τό εἶπε καί
δηµοσίως,θυµίζοντας στούς Ἀργεντίνους
τά µαῦρα χρόνια τοῦ Μένεµ (19891999), καί ξεσηκώνοντας ὀργισµένες
διαµαρτυρίες. Τό νταβατζιλίκι τῆς Οὐάσιγκτον δέν εἶναι πλέον ἀποδεκτό, οὔτε
µέ τήν νεοφιλελεύθερη ἰδεολογία οὔτε
καί µέ τήν στρατιωτική στολή.
Τό σκεπτικό τῆς κυβέρνησης Ὀµπάµα
δέν δείχνει διόλου διαφορετικό ἀπό
ἐκεῖνο τῆς κυβέρνησης Μπούς. Βασίζει
τίς καλές σχέσεις µέ τρίτους στό ἄν
αὐτοί ἀποδέχονται τίς ἀνά τόν κόσµο
αὐθαίρετες παρεµβάσεις τῶν ΗΠΑ
(«πόλεµος κατά τῆς τροµοκρατίας» καί
«ἀλλαγές καθεστώτων»), παρεµβάσεις
πού στηρίζονται κυρίως στήν ἀπειλή
τῆς πολεµικῆς καταστροφῆς παρά στήν
πειθώ. Ὥς πότε;

ἀφορµή γιά τήν Χέντι νά ψάξει ὅλη
τήν ἰσραηλινή ἱστορία καί τελικά,
µετά ἀπό 5 ἐπισκέψεις της στήν
Κατεχόµενη Δυτική Ὄχθη τήν
τελευταία ἑπταετία, νά γίνει µία
ἀπό τίς πιό ἔνθερµες ὑποστηρίκτριες
τῶν παλαιστινιακῶν δικαίων. Ἀπό
τό 2001 διευθύνει τήν ὀργάνωση
«Γυναῖκες στά Μαῦρα» στό Σέν
Λούις.
Ἐννοεῖται ὅτι ἀντιµετωπίζει τή χολή
τοῦ ὀργανωµένου ἑβραϊσµοῦ: «Ὁ
κατεστηµένος ἑβραϊσµός, τοπικά
καί µή, µέ ἀποκαλεῖ ἀντισηµίτρια
καί αὐτοµισούµενη Ἑβραία. Δέν
µισῶ τό Ἰσραήλ, οὔτε τόν ἑαυτό
µου. Ἐπιτρέπεται ἡ κριτική σέ κάθε
χώρα, καί στίς ΗΠΑ, ἀλλά ὄχι στό
Ἰσραήλ; Γιατί;», ἀπαντᾶ.
Στό Ἰσραήλ τήν ἀντιµετωπίζουν ὡς
...τροµοκράτη, µέ ἐξευτελιστικές
σωµατικές ἔρευνες στό ἀεροδρόµιο
καί προειδοποιήσεις γιά τό τί κακό
θά τῆς κάνουν οἱ Παλαιστίνιοι.
Ὅµως ἡ ἴδια λέει ὅτι ἀντιθέτως
τήν προστάτευσαν καί τό µόνο
κακό πού ἔπαθε ἦταν τό 2006 στή
Ραµάλα, ὅταν µία ἰσραηλινή βόµβα
ἤχου τῆς κατέστρεψε µέρος τῆς
ἀκοῆς της. Τέλος, παρά τήν πηγαία
της αἰσιοδοξία, βλέπει ὅτι ἡ εἰρήνη
εἶναι πολύ µακρυά: Πρέπει νά
λήξει ἡ Κατοχή καί ἡ ἀµερικανική
στήριξη τοῦ ἑβραϊκοῦ κράτους καί
ἴσως τότε...
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Ντηµητρώφ:
Ὁ βουλγαρικός ἐθνικισµός ἀνακάµπτει
Μία ξεχωριστή περίπτωση ὑπουργοῦ στή Βουλγαρία δείχνει νά
εἶναι ὁ 63χρονος πρώην καθηγητής Ἱστορίας καί ἔφορος τοῦ
Βουλγαρικοῦ Ἐθνικοῦ Μουσείου, Μπόζινταρ Ντηµητρώφ, σήµερα
ὑπουργός ἄνευ χαρτοφυλακίου, ἁρµόδιος σέ θέµατα πολιτιστικῆς
κληρονοµιᾶς καί βουλγαρικῶν κοινοτήτων τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἡ πρόσφατη δήλωσή του ὅτι ἡ Τουρκία δέν ἀποζηµίωσε ποτέ
250.000 Βούλγαρους πρόσφυγες ἀπό τήν Ἀνατολική Θράκη (1913)
καί αὐτό θά µποροῦσε νά ἐπηρρεάσει τήν εὐρωπαϊκή πορεία τῆς
Ἄγκυρας, ἔφερε ὀργισµένες ἀντιδράσεις ἀπό τήν τελευταία. Ὁ
πρωθυπουργός Μπορίσωφ ἀποστασιοποιήθηκε ἀπό τόν ὑπουργό
του καί τόν ἀπείλησε µέ καθαίρεση.
Ὁ Ντηµητρώφ πάντως δέν περιορίστηκε στά ἱστορικά ζητήµατα
ἀλλά πρότεινε καί νά καταργηθεῖ ἡ χρήση τῆς τουρκικῆς
γλώσσας στήν κρατική τηλεόραση τῆς Βουλγαρίας, σέ ἀντίθεση
µέ ὅ,τι πρέσβευε παλιότερα. Ὅλως «τυχαίως» προέκυψε καί
µία ἀποκάλυψη τῆς ἐρευνητικῆς ἐπιτροπῆς πώς ὁ Ντηµητρώφ
ὑπῆρξε πράκτορας τῆς ἀντικατασκοπείας τοῦ κοµµουνιστικοῦ
καθεστῶτος τῆς χώρας. Πάντως σίγουρα γιά τούς Βουλγάρους
αὐτό εἶναι µία λεπτοµέρεια. καλύτερα γι΄ αὐτούς νἄναι κάποιος
ὑπουργός τους πράκτορας τῆς Βουλγαρίας, παρά τῆς Τουρκίας...
Ὅσο γιά µᾶς, σηµειώνουµε τήν (ἀναµενόµενη) ἄνοδο τοῦ
ἐθνικισµοῦ στή γείτονα, τήν ἔκφρασή του σέ ἐπίπεδο Κυβέρνησης
(µάλιστα ὁ Ντηµητρώφ λέγεται ὅτι ἔχει καί ἑλληνικές ρίζες στή
Σωζόπολη) καί ἄς τό κρατᾶµε στό πίσω µέρος τοῦ µυαλοῦ µας,
τώρα µάλιστα πού, ἐλέῳ ΕΕ καί ἀµέτρητων συνοριακῶν διόδων
οὐσιαστικά γινόµαστε µία χώρα - ἤ, ὅπως λέει κι ὁ πρωθυπουργός
σας, ἕνας χῶρος.

Ὁ ὁρισµός τοῦ πράκτορα
Πάνω πού ὁ µέσος Αἰγύπτιος ἐξοργίστηκε µέ τήν προδοτική του
Κυβέρνηση, ἡ ὁποία στραγγαλίζει ἀπό κοινοῦ µέ τό Ἰσραήλ τούς
Παλαιστίνιους τῆς Γάζας, ἦρθε τό «τροµοκρατικό» χτύπηµα τῶν
«φανατικῶν µουσουλµάνων» κατά τῶν Κοπτῶν χριστιανῶν κοντά στό
Λοῦξορ, µέ 6 πιστούς νεκρούς. Μποροῦσε νά βρεῖ καλύτερο ἀποκούµπι
µιά κυβέρνηση Κουΐσλιγκ, πού κυβερνάει ἀνέκαθεν χωρίς τήν παραµικρή
δηµοκρατική νοµιµοποίηση; Τώρα θά τό παίξει καί «πυροσβέστης τῶν
θρησκευτικῶν φανατισµῶν» ἡ ...ὑπεύθυνη κυβέρνηση τῆς χώρας.
Πάντως ἐπ’ εὐκαιρίᾳ νά σηµειώσουµε ὅτι ἡ Κοπτική χριστιανική
κοινότητα τῆς χώρας «ἀξιοποιεῖται» ἀπό διαφόρους, ὅπως ἄλλωστε
συµβαίνει µέ πολλές µειονότητες στίς περισσότερες χῶρες. Καί µόνη
ἡ τελευταία εἴδηση ἀπό τήν ἰσραηλινή ἐφηµερίδα «Χααρέτζ», πώς τό
Ἰσραήλ χρησιµοποιεῖ τόν Μάτζιντ Σάφι, ἕναν Καναδοαιγύπτιο ἱερέα,
πρώην µουσουλµάνο, γιά νά προβάλει µιάν Αἴγυπτο διώκουσα τούς
χριστιανούς πολίτες της, εἶναι ἀρκετή. Ἡ «Χααρέτζ» ἔγραφε πώς ὁ Σάφι
εἶχε διαφύγει ἀπό τήν πατρίδα του στό Ἰσραήλ, πῆρε πολιτικό ἄσυλο καί
ἔφυγε µετά στόν Καναδά. ∆ιατηρεῖ ὅµως ἄριστες σχέσεις στό Ἰσραήλ καί
µάλιστα πρόσφατα ἔγινε δεκτός ἀπό τόν ΥΠΕΞ Ἄβιγκντορ Λίµπερµαν,
ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Κνεσέτ, τήν ∆ήµαρχο τῆς Ἱερουσαλήµ καί ἄλλους
ἀξιωµατούχους! Τό γεγονός ὅτι ὄχι µόνο δέν καταδικάζει ποτέ τήν
ἰσραηλινή Κατοχή καί πολιτική ἔναντι τῶν Παλαιστινίων ἀλλά τήν
ὑπερασπίζεται κιόλας, νοµίζουµε ὅτι τόν καθιστᾶ ὑπόδειγµα πράκτορα
καί ὑποψήφιο γιά βράβευση µέ τή «Χρυσή Σφαῖρα»...

Ὁ ἀνθρωπιστής / ἀντισιωνιστής Ἐρντογάν
Στήν Τουρκία ἔγινε πιά σλόγκαν τῶν
φιλάθλων: Μόλις πάει νά τούς χτυπήσει
ἡ Ἀστυνοµία, φωνάζουν τό σύνθηµα «Ἐδῶ
εἶναι Τουρκία, ὄχι Ἰσραήλ»! Δέν ξέρω ἄν
αὐτό εἶναι ἁπλῶς µιά εὐχή τῶν Τούρκων
γιά ἐκδηµοκρατισµό ἤ µιά πεποίθηση
πού βεβαίως ὀφείλεται στήν ἄγνοια ὅσων
συµβαίνουν στήν ἴδια τους τή χώρα.

Ἔχει γίνει πλέον πηγή τακτικῶν εἰδήσεων
ἡ τουρκοϊσραηλινή σχέση. Ἀπό τόν
καιρό ἰδίως τοῦ φραστικοῦ σώου στό
Νταβός, κάθε τόσο παρακολουθοῦµε
νέα ἐπεισόδια στό σήριαλ πού ἔχει
σκηνοθετήσει ὁ πράγµατι χαρισµατικός
Ἐρντογάν, κρατώντας γιά τόν ἑαυτό
του τόν ρόλο τοῦ καλοῦ καί τοῦ τιµητῆ
τῶν κακῶν. Ἄλλοτε φωνάζει στόν Πέρες
κατάµουτρα ὅτι εἶναι φονιάς παιδιῶν,
ἄλλοτε ἀκυρώνει στρατιωτικές ἀσκήσεις
λόγῳ τῆς ἰσραηλινῆς συµµετοχῆς, ἄλλοτε
ἀπαιτεῖ ἐµπρόθεσµες συγγνῶµες... Ποιός
λογικός καί δηµοκράτης ἄνθρωπος δέν
θά νιώσει νά ταυτίζεται µέ τόν Τοῦρκο
πρωθυπουργό; Κι ἐµεῖς ἔτσι νιώθουµε
ἐνίοτε, δέν τό κρύβουµε.
Τό πρόβληµα ὅµως ἀναδύεται ὅταν
διαπιστώνει κανείς ὅτι ὅλα τοῦτα, πέρα
ἀπό ἀποδείξεις τῆς ἀνερχόµενης τουρκικῆς
αὐτοπεποίθησης καί ἰσχύος, εἶναι µία
παράσταση, ἕνα ρεσιτάλ ὑποκρισίας.
Τόν 16χρονο Ἰµπραχήµ Χαλήλ Χοµπάν,

Μπούρκα καί Γαλλία
Στίς 26-27 Ἰανουαρίου ἀναμένεται τό
πόρισμα τῆς ἁρμόδιας κοινοβουλευτικῆς
ἐπιτροπῆς καί θά ἀκολουθήσει ψηφοφορία
στή Γαλλική Ἐθνοσυνέλευση, μέ θέμα τήν
καθολική ἀπαγόρευση τῆς μπούρκας πού
φοροῦν πολλές μουσουλμάνες, καλύπτοντας τό πρόσωπο καί τό σῶμα τους.
Τό ζήτημα ἔχει διχάσει καί τήν κοινωνία
καί τόν πολιτικό κόσμο τῆς χώρας. Δέν
ὑπάρχει ὁμοφωνία οὔτε στήν κεντροδεξιά
κυβερνητική πράταξη μά οὔτε καί στήν
κεντροαριστερά ἀντιπολίτευση. Πάντως
τό Σοσιαλιστικό κόμμα δήλωσε ὅτι
ἀντιτίθεται στήν καθολική ἀπαγόρευση
τῆς μπούργκας καί ὅτι δέν ἁρμόζει σέ
ἕνα κράτος νά ἑρμηνεύει τό Κοράνι καί
τίς Γραφές. Πάντως κάποιοι βουλευτές
του (Μανουέλ Βάλς, Ὀρελί Φιλιπετί...)
ἔχουν ταχθεῖ ὑπέρ τῆς ἀπαγόρευσης τῆς
μπούρκας - καί σέ ἰδιωτικούς χώρους! Ὁ
κομμουνιστής βουλευτής Ἀντρέ Ζερέν,
δηλώνει ὑπέρ τῆς ἀπαγόρευσης τῆς
μπούργκας στούς δημόσιους χώρους.

Τό ζήτημα δείχνει τά ἀδιέξοδα τῶν «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων» καί τῆς «πολυπολιτισμικότητας». Εἶναι ἤ ὄχι δικαίωμα
τῆς Ἀλγερινῆς νά φοράει τή μπούρκα;
Μπορεῖ ἡ γαλλική κοινωνία, μετά ἀπό
τόσους ἀγῶνες γιά χειραφέτηση, ἰσότητα
καί διαφάνεια νά ἀντέξει τή συνύπαρξη
μέ τήν κουλτούρα τῆς Σαρίας καί τῆς
μπούρκας; Ποιά ἀνθρώπινα δικαιώματα
προέχουν; Δικαιοῦται τόν πρῶτο λόγο
ἡ ἰθαγενής πλειοψηφία ἤ ἔτσι στερεῖ τά
«ἀνθρώπινα δικαιώματα» τῶν μεταναστῶν;
Ἐδῶ σᾶς θέλω σοράκια μου!...

γιά παράδειγµα, δέν τόν πυροβόλησε στό
κεφάλι κάποιος Ἑβραῖος ἔνοπλος µά ἡ
τουρκική Ἀστυνοµία. Γιατί; Γιατί ἦταν
ἕνας Κοῦρδος πού κυκλοφοροῦσε χωρίς
ταυτότητα στήν πόλη του (τήν Οὔρφα),
ἡ Ἀστυνοµία τοῦ φώναξε νά σταµατήσει
γιά ἔλεγχο, ἐκεῖνος φοβήθηκε καί πῆγε νά
φύγει ἀλλά ἡ σφαῖρα τόν πρόλαβε! Μετά
βρῆκαν ὅτι «κρατοῦσε πιστόλι»...
Θά µοῦ πεῖτε βέβαια ὅτι αὐτό θά µποροῦσε
νά εἶναι ἕνα µεµονωµένο γεγονός, κάτι
πού δέν θά µποροῦσε νά συνδέεται µέ
τήν κυβερνητική πολιτική. Νά τό δεχτῶ.
Καί τά λευκά κελλιά; Μοιάζουν µέ τίς
µυστικές φυλακές στό Ἰσραήλ; Οἱ Τοῦρκοι
καί Κοῦρδοι πολιτικοί κρατούµενοι,
πού ἔδωσαν 122 νεκρούς ἀπεργούς
πείνας, µοιάζουν ἄραγε µέ τούς 11.000
Παλαιστίνιους κρατούµενους; Οἱ ξέφρενοι
ἐξοπλισµοί; Αὐτά τά µή ἐπανδρωµένα
ἀεροπλάνα τοῦ ἑβραϊκοῦ κράτους, πού
πράγµατι βοµβαρδίζουν τούς γειτονικούς
λαούς, δέν τά ἀγοράζει καί ἡ Τουρκία; Ἡ
ἐπεκτατική της πολιτική δέν µοιάζει µέ
τήν σιωνιστική; Πόσες ἀποφάσεις τοῦ ΟΗΕ
συνεχίζει νά καταπατᾶ ἡ Ἄγκυρα, πού γιά
τόν ἴδιο λόγο κατηγορεῖ τό Τέλ Ἀβίβ; Τά
ἐν Κύπρῳ ἐγκλήµατά της (ἐποικισµός,
Κατοχή κτλ) ποιό ἀνάλογο ἔχουν στήν
περιοχή; Στήν Τουρκία πού ἀπαγορεύεται
ἡ λειτουργία κάθε κουρδικοῦ κόµµατος
διαµαρτύρονται γιά τήν ἀντιµετώπιση
τῆς Χαµάς; Καί προσοχή, δέν µιλᾶµε γιά
πράγµατα πού ἔκανε ἡ Τουρκία κάποτε
ἀλλά γιά ὅσα ΣΗΜΕΡΑ ἐξακολουθεῖ νά
κάνει, καθώς βγαίνει τιµητής ἄλλων.
Μήπως αὐτός ὁ «κατακτητής τοῦ Νταβός»,
πέρα ἀπό τίς διάφορες (ἀναβαθµισµένες)
ἐχθρικές ἐνέργειες κατά τῆς πατρίδας
µας στή Θράκη, στό Αἰγαῖο καί στήν
Κύπρο, µᾶς ἀπειλεῖ καί µέ τόν ἡγεµονικό
του λαϊκισµό;

Γρίπη, τέλος
Διαβάζω στον κατεστημένο Τύπο:
«Κατόπιν καταγγελιών στις οποίες ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε
λάθος (!) να κηρύξει συναγερμό για τη
νέα γρίπη Η1Ν1, μέλη του Συμβουλίου της
Ευρώπης ζητούν τη σύσταση Επιτροπής
που θα εξετάσει «την απειλή για την υγεία
από τις ψευδείς πανδημίες». Κείμενο που
υπογράφεται από βουλευτές δέκα χωρών
της ΕΕ αναφέρει ότι οι φαρμακευτικές
εταιρείες «υποκίνησαν την κατασπατάληση
πόρων που προοριζόταν για την υγεία,
προς
όφελος
αναποτελεσματικών
στρατηγικών εμβολιασμού» επιπλέον
ότι «εξέθεσαν χωρίς λόγο εκατομμύρια
υγιείς ανθρώπους στους κινδύνους των
άγνωστων παρενεργειών των εμβολίων,
που δεν ήταν επαρκώς δοκιμασμένα».
Όπως δήλωσε ο Βόλφγκανγκ Βόνταργκ,
μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και
επιδημιολόγος, το θέμα θα συζητηθεί στα
τέλη Ιανουαρίου στο Στρασβούργο».
Και άλλο ένα που αφορά ειδικά τη χώρα
μας: «41 σοβαρές παρενέργειες έχουν
καταγραφεί μέχρι στιγμής στην Ελλάδα σε
άτομα στα οποία χορηγήθηκε το εμβόλιο
κατά της γρίπης Η1Ν1, μεταξύ αυτών δύο
περιστατικά που αφορούν ενδομήτριο
θάνατο εμβρύων, ερευνάτε εάν ο λόγος
ήταν το εμβόλιο. Αξίζει να σημειωθεί
ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες
οι δύο αυτές περιπτώσεις σημειώθηκαν
15 ημέρες από τον εμβολιασμό των
δύο γυναικών. (...) Συνολικά, έχουν

χορηγηθεί περισσότερες από 360.000
δόσεις του πανδημικού εμβολίου. O EOΦ
επιβεβαίωσε 41 σοβαρές ανεπιθύμητες
ενέργειες. Οι ασθενείς εμφάνισαν κυρίως
καρδιαγγειακές, νευρολογικές και αναπνευστικές διαταραχές, ενώ κάποιοι άλλοι
εμφάνισαν επιπλοκές στο ανοσοποιητικό
τους σύστημα ή λοιμώξεις».
Τώρα εμείς να θριαμβολογήσουμε που
επιβεβαιώθηκε ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ η στάση
μας απέναντι (και) στη φούσκα αυτή των
ΜΜΕ; Όχι βέβαια, σιγά το πράγμα, αυτό
όλοι οι Έλληνες το κατάλαβαν. Απόδειξη
αυτού και ο αστείος αριθμός όσων τελικά
εμβολιάστηκαν παρά τη μεθοδευμένη
διασπορά πανικού, π.χ. τα 16 εκατομμύρια
- ή μήπως δισεκατομμύρια; - εμβόλια
του Αβραμόπουλου, τα αδικαιολόγητα
κλειστά σχολεία (δεν βαρυέσαι, ποιος θα
διαμαρτυρηθεί...).
Θα θυμίσουμε όμως τις παπαριές
που μας γάνωσαν τον εγκέφαλο επί
μήνες, καθώς «θα νοσούσε το 1/4 του
πληθυσμού», «θα είχαμε καταστάσεις
εκτάκτου ανάγκης», θα... θα... θα... Και
τις θυμίζουμε γιατί έτσι διαδίδουν όλη
την προπαγάνδα τους οι κοπρίτες, είτε
αφορά την «γρίπη των χοίρων», είτε
την «ισλαμική τρομοκρατία», είτε την
«αυτορυθμιζόμενη αγορά», είτε τους
«θαλάμους αερίων του Ολοκαυτώματος»
κτλ. Το δε οικονομικό κέρδος των
διαφόρων (της Glaxo Smith Kline εν
προκειμένω ήταν 3,5 δισ. δολάρια) είναι
μόνο μία πλευρά του σκανδάλου. Ας το
έχουμε κατά νου στην επόμενη μπαρούφα
που θα μας σερβίρουν...
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όπως λένε, στον άλλο κόσμο η μαμή θα
της προτείνει τα χέρια της άπλυτα, και στη
συνέχεια την πετσέτα για να σκουπιστεί.
Το δοχείο με το νερό το κλωτσούσε κι αν
έπεφτε μπρούμυτα θα γεννούσε αγόρι ενώ
αν έπεφτε ανάσκελα θα γεννούσε κορίτσι.
Στη συνέχεια έμπαιναν μέσα στο σπίτι της
μαμής, και η γυναίκα που επιθυμούσε να
Οι Έλληνες της Θράκης αποτελούν, όπου
τεκνοποιήσει έκανε μετάνοια και φιλούσε
και εάν βρίσκονται ένα σημαντικό φορέα
το χέρι της λέγοντας:
διάσωσης και μετάδοσης της αρχαίας
- Να με φέρεις ένα ( αγόρι ή κορίτσι ) γερό.
ελληνικής παράδοσης. Οι πρόσφυγες της
- Να’ σαι γερή κορίτσι μ’, να’ σαι καλά,
βόρειας και της ανατολικής Θράκης που
απαντούσε η μπάμπω.
ζουν μετά το 1922 σε όλο τον κόσμο, παρά
Αν μάλιστα η γυναίκα ήταν έγκυος τότε η
τις δυσκολίες κατόρθωσαν να διαφυλάξουν
μαμή της καρφίτσωνε στο πέτο της κι ένα
ένα μεγάλο μέρος από τις φορεσιές, τα
λουλούδι, λέγοντάς της να της φέρει ένα
τραγούδια και τις συνήθειές τους, πολλές
παιδί όμορφο όπως και το λουλούδι.
αυτές πανάρχαιες.
Η μαμή με τη σειρά της κερνούσε κι
Ανάμεσα στις άλλα έθιμα που
εκείνη τις γυναίκες που την επισκέπτονταν
διασώζονται, Αναστενάρια, οι
και στη συνέχεια έστρωνε το τραπέζι,
Καλόγεροι και ο Μπέης, είναι
κι έτσι ξεκινούσε το γλέντι το οποίο θα
η «Μέρα της Μπάμπως» ή
συνεχιζόταν το βράδυ. Τις συζητήσεις
«Μπαμπώμερα», της μάμμης όπως
τους, δεν επιτρεπόταν να τα ακούσει
την έλεγαν οι αρχαίοι, η οποία
αυτί άντρα. Το απόγευμα, οι γυναίκες
με τις γνώσεις και την πείρα της
στολισμένες με φλουριά έκαναν πομπή
βοηθούσε τις έγκυες γυναίκες
η οποία περιδιαβαίνοντας τους δρόμους
στον τοκετό. Έτσι η γιαγιά από
του χωριού κατέληγε στο καφενείο από
μάμμη έγινε μαμή και μια φορά το
το οποίο έδιωχναν όλους τους άνδρες,
χρόνο, τον Ιανουάριο, οι γυναίκες
οι οποίοι αναλάμβαναν τις διάφορες
της αποδίδουν τις τιμές που τις
δουλειές. Οι μόνοι οι οποίοι είχαν
αρμόζουν.
«άσυλo» και παρουσία στο γλέντι, ήταν
Έθιμο Θρακικό,
Ελληνικό,
πανάρχαιο, το οποίο που συνεχίζεται και παιδιά έπρεπε να επισκεφτεί την οικία ο καφετζής και ο γκαϊντατζής ο οποίος
σήμερα από τους κατοίκους που ήρθαν από της μαμής, να της προσφέρει δώρα τα συνόδευε το γλέντι. Τιμητική θέση στο
την Ανατολική Ρωμυλία και την Ανατολική οποία ήταν χρήσιμα στο έργο της, όπως γλέντι είχε η «μπάμπω», η οποία πρώτη
Θράκη, και εγκαταστάθηκαν στις Σέρρες, σαπούνι και πετσέτα, νερό, καθώς και έσερνε το χορό έχοντας κρεμασμένη στη
στη Ροδόπη, στη Ξάνθη, στον Έβρο, στη δώρα για τη μαμή όπως κάλτσες, μαντίλα, ποδιά της μια πετσέτα και κρατώντας ένα
ποδιά, ενώ ετοίμαζε διάφορα φαγητά και μαντήλι. Της φορούσαν φλουριά, αρμαθιές
Νέα Υόρκη.
Ο Θρακιώτης καθηγητής από τη ποτά. Από νωρίς το πρωί, οι γυναίκες από καλαμπόκια, της έβαζαν καρφίτσες,
Μεσημβρία Γεώργιος Μέγας, γράφει αφού τελείωναν τις δουλειές του σπιτιού μπουρλιές και λουλούδια για να φέρει στις
ότι το έθιμο αυτό έχει τις ρίζες του στην άρχιζαν την ετοιμασία των φαγητών, τα γυναίκες όμορφα παιδιά.
αρχαιότητα, στα «Θεσμοφόρια», που ήταν οποία θα προσφέρανε στη μαμή, αλλά θα Όλες χόρευαν με τη σειρά, έλεγαν ιστορίες
γυναικεία και συγχρόνως αγροτική εορτή, τα έπαιρναν και μαζί τους στο βραδινό και ανέκδοτα και το γλέντι κρατούσε μέχρι
να βγει ο ήλιος. Ήταν ένα γλέντι για να
κατά την οποία οι γυναίκες «επεκαλούντο γλέντι.
γονιμότητα και δι’εαυτάς», και στα «Αλώα» Όταν έφτανε στο σπίτι της μαμής, η χαρεί η «μπάμπω» αλλά μαζί της και όλες
«μπάμπω» έβγαινε έξω οι παντρεμένες γυναίκες και κυρίως οι
της έριχνε νερό, της έδινε χήρες, η οποίες δεν είχαν τη δυνατότητα
το σαπούνι για να πλένει να γλεντήσουν άλλες μέρες αφού ήταν
τα χέρια της, γιατί αλλιώς, ασυνόδευτες.
Το
π α ν ά ρ χα ι ο
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
καί συγκρότηση στόν καθηµερινό µας βίο. Κι οὔτε
έθιμο
της
χρειάζεται νά εἶναι κάποιος µέλος «ἱερατείου» γιά νά
«Μπάμπως»
«...Ἀξίες καί συνήθειες, αἰσθητική καί πρότυπα ἐναντιώνεται στήν ἀποβλάκωση καί στήν τηλεοπτική
αναβιώνουν
µετασχηµατίζονται», γράφει γιά τήν τελευταία 20ετία, ἀπάτη, ἡ κοινή λογική φτάνει καί περισσεύει.
εδώ
και
πού πολιτικά ὁριοθετεῖται (συµπτωµατικά;) ἀπό τήν Ἄς σηµειώσουµε ὅµως ἐδῶ ὅτι τό µεγαλύτερο πρόβληµα
χρόνια,
πτώση τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισµοῦ. Ναί, ἀλλά αὐτοί δέν εἶναι ἡ κυριαρχία τοῦ λάιφσταιλ στά πρωινάδικα
οἱ µετασχηµατισµοί δέν γίνονται ἀπό µόνοι τους. καί στά µεσηµεριανά κουτσοµπολάδικα. Ἀπείρως
Κάποιοι τούς ἑτοιµάζουν καί τούς µεθοδεύουν, µέ µεγαλύτερη ζηµιά κάνει ἡ ἀνοµολόγητη ἐπιβολή του
βασικό ἐργαλεῖο τήν ἰδιωτική τηλεόραση. Ὅταν λοιπόν στίς δῆθεν σοβαρές ἐκποµπές - καί µέ τήν ἔννοια αὐτή
ἀνεβάζεις ἕνα σήριαλ µέ θετικούς πρωταγωνιστές π.χ. τό STAR εἶναι ἀπείρως προτιµότερο ἀπό τό MEGA.
ἕνα ἀξιολάτρευτο πρεζόνι ἤ µία εὐφυέστατη λούγκρα, Ὁ Ι.Α. γράφει γιά τή νοµιµοποίηση τῶν «δῆθεν
δέν πουλᾶς κάτι πού ἔχει πέραση ἀλλά φτιάχνεις τό παρακατιανῶν µά χρήσιµων καί ἀπαραίτητων
ἦθος καί τίς ἀξίες πού ἐπιθυµεῖς. Πόσο µᾶλλον ὅταν συµεριφορῶν», ἀναφέροντας τό παράδειγµα τῶν
δέν ἀνεβάζεις µόνον ἕνα τέτοιο σήριαλ ἀλλά ἀµέτρητα «Ἀπαράδεκτων» πού «ἐπέτρεψαν στή γενιά τοῦ
παρόµοια καί οὔτε ἕνα µέ ἀντίθετα µηνύµατα!
Πολυτεχνείου νά φέρεται ἀνθρώπινα κι ὄχι ὡς σύµβολο
«Ἔτσι ἁπλᾶ, χωρίς σχέδιο, ἡ τηλεόραση προχώρησε ἡρωισµοῦ». Ἐδῶ κάτι ἀληθινό ὑποβόσκει, ἡ ἀνάγκη
σάν ἕνα παιδί χωρίς θεσµούς κοινωνικοποίησης, χωρίς τῆς (ὑπερ)πολιτικοποιηµένης γενιᾶς νά βγεῖ ἀπό τή
δηλαδή σχολεῖο καί οἰκογένεια» Ἐδῶ ὁ Ι.Α. ὁµολογεῖ νεύρωση καί τό ζιβάγκο της. Γιά ποῦ ὅµως; Πέρα ἀπό
τήν ἀδιαµφισβήτητη ἀπουσία θεσµικοῦ πλαισίου, κι ἄς τήν κνίτισσα µέ τό ταγάρι καί τήν ξέκωλη γλάστρα
συµπληρώνει ὅτι «ἡ tv µας µεγάλωσε καί µέ σωστά καί ὑπάρχουν κι ἄλλες ἐπιλογές, πιστεύω...
µέ λάθη».
Τέλος, ὁ πρόεδρος τῆς AGB µιλᾶ γιά τήν «ριζική
«Οἱ δύο µεγαλύτερες ἀλλαγές πού ἐπέφερε στή ζωή µεταβολή τῆς ἀντίληψής µας γιά τόν χῶρο καί
µας εἶναι ὁ µετασχηµατισµός καί ὁ ἐµπλουτισµός τοῦ τί τόν χρόνο». Ἐδῶ πράγµατι ἀγγίζει τίς βαθύτερες
εἶναι σηµαντικό καί τοῦ τί εἶναι βίωµα». Συµφωνοῦµε ἐπιπτώσεις στόν τηλεθεατή, ὅµως ἀποφεύγει νά τίς
στή διαπίστωση ἀλλά τί νά πεῖς γιά τήν ἐκτίµηση πώς ἀναλύσει καί νά ἐκφέρει γνώµη. Λογικόν, γιατί ἀκόµη
«τό lifestyle δέν εἶναι παρά αὐτό, ἡ εἰσαγωγή τῆς ἔννοιας καί ὁ φανατικότερος χούλιγκαν τοῦ νεοεποχίτικου
τῆς ἀπόλαυσης, τό δικαίωµα τοῦ νά ἀποδέχεσαι, νά λές καταναλωτισµοῦ θά δυσκολευόταν νά δικαιώσει τήν
τά µικρά σου ὄνειρα καί κυρίως νά τά βλέπεις χωρίς κατάθλιψη τοῦ ἀνέστιου ἀτόµου.
ἐνοχές καί περιστολές»; Μά τό λάιφσταϊλ εἶναι ἀκριβῶς Ὁ Χρῆστος Γιανναρᾶς, ἐρωτηθείς γιά τό ποιά θά ἦταν
νά περιορίσεις «τά µικρά σου ὄνειρα» στίς ἐπιθυµίες ἡ πρώτη του ἐνέργεια ἄν εἶχε µιά µέρα τήν ἐξουσία
τῆς ἀγορᾶς καί τῶν κυριάρχων της, νά ἀδειάσεις τήν στή χώρα, ἀπάντησε ὅτι θά ἔφτιαχνε ἕνα δρακόντειο
ὕπαρξή σου ἀπό κάθε περιεχόµενο καί τή ζωή σου ἀπό ραδιοτηλεοπτικό συµβούλιο. ∆έν ὑπάρχει, κατά τή
κάθε νόηµα! Αὐτή ἡ ἀπενοχοποίηση τῆς ἀερολογίας καί γνώµη µας, πιό σοφή προτεραιότητα καί ἡ ἐπέτειος τῆς
τοῦ «ἐφήµερου», κατ’ ἐξοχήν γνώρισµα τῆς ἰδιωτικῆς τηλεοπτικῆς ἰδιωτείας τήν καθιστᾶ ἐξόχως ἐπίκαιρη.
τηλεόρασης, εἶναι πού συνέτριψε κάθε ἀξιολογία
Κ.Κ.

Γυναικοκρατία: Από
την αρχαία Ελλάδα
στη Νέα Υόρκη

τα οποία γιορτάζονταν στην Ελευσίνα, την
26η Ποσειδαιώνος, δηλαδή στις αρχές
του Ιανουαρίου, όπου και μετείχαν μόνον
γυναίκες, οι οποίες «πορεύονται τα αίσχιστα
λέγουσαι βαστάζουσιν είδη σωμάτων
απρεπή, ανδρεία τε και γυναικεία, οίνος
τε πολύς πρόκειται και τράπεζας και εκ
πλακούντας κατεσκευασμένα αμφοτέρων
γενών αιδοία».
Απεικονίσεις των γενετησίων μορίων είναι
χαρακτηριστικά για όλες τις γιορτές οι
οποίες αποσκοπούσαν στην «Γένεσιν των
ανθρώπων και των καρπών».
Την 8η Ιανουαρίου, γιορτή της Αγίας
Δομνίκης ή Δομνής- η μαία της Παναγίας
κατά τη Γέννηση του Χριστού- η κάθε
γυναίκα του χωριού η οποία έχει αποκτήσει

«20 χρόνια ΜΕGA»

και συνέχισαν και φέτος τα μέλη της
Πανθρακικής Ένωσης Αμερικής «Ορφέας»
στο Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο στην
Αστόρια της Νέας Υόρκης. Ο «Ορφέας»
σχεδόν από την αρχή της ύπαρξης της, το
1983, κρατά ζωντανό κάθε χρόνο το έθιμο
αυτό.
Ο «Ορφέας» με πρωτεργάτες νέους, τον
νυν πρόεδρο Ν. Τανέρη και τον πρώην Ι.
Φυδανάκη, τα παιδιά που λίγους μήνες
πριν διοργάνωσαν την πρώτη εκδήλωση
στον ΟΗΕ για τη γενοκτονία, αναβιώνουν
το έθιμο και συνεχίζουν την πλούσια
Θρακική παράδοση, στη αμερικανική
μεγαλούπολη. Οι Θρακιώτες ηλικίας 20
– 30 ετών, παιδιά όλα γεννημένα στις
ΗΠΑ συνεχίζουν τα Θρακικά έθιμα, με
βασικό στόχο, να έλθει η νέα γενιά πιο
κοντά στην Ένωση. Όπως δήλωσε ο Ι.
Φυδανάκης, «αν δεν το καταφέρουμε
αυτό, εμείς οι Ελληνοαμερικανοί θα
αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο καθολικής
αφομοίωσης στην αμερικανική κοινωνία.
Εξαρτάται από εμάς να διατηρήσουμε
τον πολιτισμό και τα ήθη και έθιμά μας
ζωντανά στις ΗΠΑ. Αυτό είναι και το
μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει
όχι μόνο η Πανθρακική Ένωση αλλά και
κάθε εθνικοτοπικός σύλλογος. Χωρίς
την παρουσία και τη συμμετοχή της νέας
γενιάς οι ελληνοαμερικανικοί οργανισμοί
δεν θα έχουν μέλλον. Έφτασε η ώρα να
οδηγήσουμε την Κοινότητά μας. Και
έφτασε η ώρα, οι μεγαλύτεροι να αρχίσουν
να σέβονται τις νεότερες γενιές, αν
περιμένουν από εμάς να λάβουμε τα ηνία
των συλλόγων και οργανισμών μας»,
επισήμανε ο Ι. Φυδανάκης.
Η Ένωση αριθμεί σήμερα περίπου 100
μέλη και αποτελεί το σημαντικότερο και
μοναδικό φορέα εκπροσώπησης για τους
συμπατριώτες μας στις ΗΠΑ, οι οποίοι
κατάγονται από την Θράκη. Μάλιστα,
έχοντας αναπτύξει έντονη εθνική και
φιλανθρωπική δράση η Ένωση προσφέρει
όχι μόνο στην ελληνοαμερικανική
Κοινότητα, αλλά και στη γενέτειρα, με
δωρεές ιατρικών οργάνων και κινήσεις για
τα εθνικά θέματα. Η εκδήλωση στον ΟΗΕ,
η οποία υλοποιήθηκε από την «Ένωση»
αποτελεί σημαντικότατη παρέμβαση, η
οποία αποτελεί σταθμό στη διεκδίκηση
αναγνώρισης στις ΗΠΑ και στους διεθνείς
οργανισμούς.
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Ελληνοβουλγαρική πατέκα

Σχόλια

Με την παρουσία των δύο
πρωθυπουργών, Ελλάδος και
Βουλγαρίας, Παπανδρέου και
Μπόρισοφ
επισηµοποιήθηκε
εχθές,
15
Ιανουαρίου,
η
επίσηµη
έναρξη λειτουργίας
της
µεθοριακής
διόδου
«Άγιος
Κωνσταντίνος»
στα
ελληνοβουλγαριακά
σύνορα
στον νοµό Ξάνθης. Ο δρόµος,
µήκους 50 χιλιοµέτρων από
την πόλη ώς τη µεθόριο, έχει
κατασκευαστεί από τη Νοµαρχία
και ενώνει την Περιφέρειά µας µε
τη ΝΑ Βουλγαρία. Η λειτουργία
της τουριστικής διόδου «Άγιος
Κωνσταντίνος», που αποτελούσε
ιδέα του Νοµάρχη Ξάνθης Γιώργου
Παυλίδη, δεν αναµένεται να αλλάξει
δραµατικά κάτι στην τουριστική ή
στην οικονοµική πορεία της Θράκης,
αφού υπάρχουν συγκεκριµένες
συνθήκες οι οποίες περιορίζουν τις
σχετικές φιλοδοξίες µας.
Πρώτον πρόκειται για σύνδεση της
Θράκης µε µια φτωχή και αποµονωµένη περιοχή της Βουλγαρίας
από την οποία οι προσδοκίες µας
δεν µπορεί παρά να είναι µικρές.
Δεύτερον η ίδια η ελληνική Θράκη δεν
έχει τις δυνατότητες να αποτελέσει
πόλο έλξης για σηµαντικό τουριστικό
ρεύµα ή για εισροή χρήµατος (για
...εκροή είναι σίγουρα πιο εύκολο).
Και τρίτον, κάτι που αποσιωπήθηκε
επιµελώς στις ανταποκρίσεις των
δηµοσιογράφων, ο ίδιος ο δρόµος είναι
στην πραγµατικότητα µία ...πατέκα

Οἱ πρόσφατες δηλώσεις τοῦ δηµάρχου Κοµοτηνῆς κ. Κοτσάκη γιά τήν
ΔΕΥΑΚ, πώς «ἡ ἐπιχείρηση εἶναι ὁ µεγάλος ἀσθενής τοῦ Δήµου, ἔχει ἕνα
µεγάλο ἄνοιγµα», συνοδεύτηκαν ἀπό τά σχέδια γιά ἐµφιάλωση νεροῦ
ἡ ὁποία θά φέρει νέα ἔσοδα στήν ἐπιχείρηση. Καλά τά πλάνα γιά τό
µέλλον, ὅµως ὅταν κι ὁ ἴδιος ὁ δήµαρχος παραδέχεται «µεγάλη κακοδιαχείριση»
στό παρελθόν, πῶς περνᾶµε ἀπό τό χθές στό αὔριο χωρίς ἕναν καταλογισµό
εὐθυνῶν; Τά χρέη τῆς ΔΕΥΑΚ, σωρευµένα ὅλα σχεδόν στά χρόνια τοῦ Ἀλῆ
Μέρτογλου, ὅταν γινόταν τό ἔλα νά δεῖς µέ τά ἔργα καί τούς ἐργολάβους, θά τά
πληρώσουµε οἱ Κοµοτηναῖοι χωρίς νά µάθουµε κἄν τί παίχτηκε; Τά ἐρωτήµατα
εἶναι ἁπλά: Πῶς πλήρωνε τούς ἐργολάβους ἡ ἐπιχείρηση; Μέ ἀποδείξεις
πληρωµῆς; Μέ παραστατικά; Ποῦ εἶναι αὐτά; Τί κάνει ἡ ΔΕΥΑΚ γιά κάποιον πού
τόν πιάνει νά τῆς κλέβει νερό καί παράλληλα νά τῆς ζητᾶ τόκους ὑπερηµερίας
γιά ἀµφισβητούµενα ἔργα; Τά δηµοσιεύµατά µας στόν «Ἀντιφωνητή» κράτησαν
βέβαια ἀνοιχτή τήν ὑπόθεση ἀλλά πότε θά ἀπαντηθοῦν ὑπευθύνως;

πληµµελώς
ασφαλτοστρωµένη
(θα ξαναρίξουν άσφαλτο, λέει, το
καλοκαίρι!), πλάτους 4,5 µόλις
µέτρων, άκρως επικίνδυνη, ειδικά
για τις κλιµατικές συνθήκες της
ορεινής αυτής περιοχής (αυτό στα
ελληνικά της εξουσίας λέγεται
«δρόµος χαµηλών προδιαγραφών»)!
Εξ ου και οι δηλώσεις πως δεν θα
χρησιµοποιείται από φορτηγά (πώς
θα µπορούσε άλλωστε...) και ότι
η διάνοιξη αυτή δεν υποκαθιστά
τις άλλες, προγραµµατισµένες
διαβάσεις. Προς τι λοιπόν τότε οι
παράτες και τα µεγάλα λόγια; Ποια
τείχη του παρελθόντος έριξε πάλι ο
ΓΑΠ; Οι µόνοι που θα εξυπηρετούνται
είναι οι (µουσουλµάνοι) κάτοικοι της
περιοχής που έχουν συγγενείς και
φίλους από την άλλη πλευρά των
συνόρων και όσοι γενικώς θέλουν
διαπερατά σύνορα. Διαβάσαµε π.χ.
ότι η Τουρκία ζητούσε εγγράφως
και πιεστικά από το ΥΠΕΞ µας το
άνοιγµα συνοριακών διαβάσεων
στην ελληνοβουλγαρική µεθόριο
της Θράκης. Λέτε;...

«Α»: Στο 2010
με τον Σταύρο Λάλα

Στις 9 Ιανουαρίου 2010 το βράδυ, σε
ξενοδοχείο της Κομοτηνής, η ετήσια κοπή
βασιλόπιτας του «Αντιφωνητή» είχε μία
ξεχωριστή πλευρά. Ως έντυπο γνωστό
για τις εθνοπολιτικές του ευαισθησίες, ο
«Αντιφωνητής» προχώρησε στη βράβευση
του Σταύρου Λάλα, του σημαντικότερου
Έλληνα κατασκόπου που δρούσε επί
δεκαετίες στο εσωτερικό της CIA και ο
οποίος ζει τα δύο τελευταία χρόνια στη
Χρυσούπολη της Καβάλας.
Ο διευθυντής του «Αντιφωνητή» Κώστας
Καραΐσκος προσφωνώντας τον Σταύρο
Λάλα έκανε μία σύντομη αναφορά στα 13
χρόνια που αυτός πέρασε στις αμερικανικές
φυλακές μετά τη σύλληψή του, στην
τραγική κατάσταση που έζησε η οικογένειά

του, εγκαταλειμμένη από όλους τους
αρμόδιους όλων των κυβερνήσεων,
και στις δυσκολίες που εξακολουθεί
ο ίδιος να αντιμετωπίζει από τη μέρα
που επέστρεψε στην Ελλάδα.
Μάλιστα τονίστηκε ότι αν δεν
υπήρχαν 1-2 εύποροι Έλληνες που
τον στήριξαν ιδίοις αναλώμασι,
τα πράγματα θα ήταν στ’ αλήθεια
δραματικά. Χαρακτηριστικά του
πνεύματος που διέπει τον μεγάλο
αυτόν Έλληνα είναι τα λόγια του
με τα οποία βεβαιώνει ότι «έκανε
ό,τι θα έκανε κάθε Έλληνας για την
πατρίδα του» και ότι αναλογιζόμενος
τις πράξεις του «εύχεται να του δοθεί η
ευκαιρία να ξαναϋπηρετήσει την πατρίδα
του»! Οι παρόντες καταχειροκρότησαν
επανειλημμένως τον βραβευθέντα και τον
χαιρέτησαν θερμά στο τέλος ένας - ένας
προσωπικά (μεταξύ αυτών και ο δήμαρχος
Κομοτηναίων Δημήτρης Κοτσάκης και
ο πρώην βουλευτής Ξάνθης Παναγιώτης
Σγουρίδης).
Στην εκδήλωση διαβάστηκαν μηνύματα
από φίλους του εντύπου από το εξωτερικό
(Παλαιστίνη, Ελβετία) και οι ευχές εκπροσώπων πλειονοτικών και μειονοτικών
φορέων (Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και
Παράδοσης,
ΠΑΚΕΘΡΑ,
Σύλλογος
Πομάκων Ξάνθης, Σύλλογος Ελλήνων
Μουσουλμάνων...)

πτερόεντα

«Νά µήν τολµήσουν νά προβοῦν σέ ἀπένταξη τῶν ἔργων», σηµείωσε µέ
ἔµφαση ὁ νοµάρχης Καβάλας Θόδωρος Καλλιοντζής σέ συνέντευξη
Τύπου, ἀπευθυνόµενος πρός τή γενική γραµµατέα τῆς Περιφέρειας
Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης. «Παράτυπη ἕως καί παράνοµη»
χαρακτήρισε τήν διαδικασία ἀναστολῆς ἔργων πού ἔχουν ἤδη δηµοπρατηθεῖ
ὁ πρόεδρος τῆς ΤΕΔΚ Καβάλας Γ. Φιλόσογλου, ἀποδίδοντας τήν ἀπόφαση τῆς
γ.γ. σέ ἐντολή τοῦ ὑπουργείου Παιδείας γιά παύση τῶν σχολικῶν ἔργων ὥς τήν
ἀναθεώρηση τοῦ ΕΣΠΑ. Θερµό τό καβαλιώτικο καλωσόρισµα στήν κ. Κόκλα...
Ἔκθεση Καλλιτεχνικῆς Φωτογραφίας µέ θέµα τήν Κοµοτηνή χθές καί
σήµερα, διοργανώνει ὁ Μορφωτικός Ὅµιλος Κοµοτηνῆς, στά πλαίσια
τῶν ἑορτασµῶν γιά τά 50 χρόνια ἀπό τήν ἵδρυσή του. Οἱ φωτογραφίες
(ἔγχρωµες ἤ ἀσπρόµαυρες, διαστάσεων τουλάχιστον 30 Χ 40) θά
ἐκτεθοῦν (22/2/2010) στό νέο κτίριο τοῦ Λαογραφικοῦ Μουσείου Κοµοτηνῆς καί
θά ἀξιολογηθοῦν ἀπό Ἐπιτροπή πού θά ἀπονείµει Ἔπαινο στίς τρεῖς καλύτερες.
Περισσότερες πληροφορίες στόν Μ.Ο.Κ. (Ἁγίου Γεωργίου 22, τηλ. 2531025975).
Ἀπό τίς Φυλακές Κορυδαλλοῦ ἔκανε τηλεφωνική παρέµβαση στόν
Life 92,1 fm ὁ γνωστός πρωταγωνιστής τοῦ ἀντιεξουσιαστικοῦ χώρου,
Νίκος Κουνταρδάς. Καί τί δέν εἶπε γιά τήν προδοσία του ἀπό τόν
ἀναρχοαυτόνοµο χῶρο, «ὅπου κυριαρχεῖ ἡ ψευτιά, ἡ µπόχα καί ἡ
ἐξυπηρέτηση ξένων συµφερόντων»! Ὁ Κουνταρδάς, µέ καταγωγή ἀπό τή
Μάνδρα, είχε παραδοθεί πέρυσι στή ΓΑΔΑ ἀναλαµβάνοντας τήν εὐθύνη γιά
τόν θάνατο τοῦ εἰδικοῦ φρουροῦ Χ. Ἀµανατίδη. Ζήτησε συγγνώµη ἀπό τόν
Μητροπολίτη Ξάνθης, µίλησε γιά τήν διάβρωση τοῦ ἀντιεξουσιαστικοῦ χώρου
ἀπό ττή µασονία, τίς µυστικές ὑπηρεσίες τῆς Τουρκίας καί τοῦ Ἰσραήλ καί
δήλωσε ὅτι ἀπό τήν ἀπόλυτη ἀθεΐα ἔχει µεταπηδήσει στήν πίστη στόν Θεό.
Δυστυχῶς δέν γνωριζόµαστε µέ τόν ἄνθρωπο γιά νά κρίνουµε ἄν εἶναι µία
ἀξιόπιστη ἤ ὄχι περίπτωση, ὅµως κρατᾶµε ὅσα λέει πρός διασταύρωση.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλῶν & Πλάτωνος 11,
Ξάνθη τηλ. - τ/ο 25410 27544, info@spanidis.gr
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Να μιμηθούμε την Τουρκία
Συχνά, αναφέροντας το όργιο της
τουρκικής προπαγάνδας στα τεμένη
της ελληνικής Θράκης βρισκόμαστε
προ του ερωτήματος «Και τι να
κάνουμε;». Ε, λοιπόν σήμερα δίνουμε
μία απάντηση: Ό,τι κάνει και η ίδια η
Τουρκία στην επικράτειά της! Προσέξτε
το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας
«Νέτγκαζετε» στις 22 Δεκεμβρίου 09:
«Τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο ιμάμης
που στις 29-3-09, τη μέρα που ανέλαβε
τα καθήκοντα του ο δήμαρχος της πόλης
Ισπάρτα Γιουσούφ Ζιγιά Γκιουναϊντίν,
είχε πει σε προσευχή: «Θεέ μου άλλο κακό
και καταπίεση μην δώσεις στην Ισπάρτα».
Ο ιμάμης Μουσταφά Γιουτζέλ που ως
υπάλληλος του υπουργείου Θρησκευμάτων
εκτελεί τα καθήκοντα του στην Γερμανία,
είχε κάνει την δήλωση αυτή για τον τέως
δήμαρχο που είχε χάσει τις εκλογές. Με
βάση τις πληροφορίες, ο ιμάμης είχε πάρει
άδεια για να μπορέσει να έρθει από την
Γερμανία στην Ισπάρτα να ψηφίσει στις
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τοπικές εκλογές. Του ζητήθηκε στην τελετή
παράδοσης παραλαβής να πει μια προσευχή.
Ο Γιουτζέλ που δεν μπορούσε να αρνηθεί
αυτή την έκκληση, ευχήθηκε στην προσευχή
του να μην επαναληφθούνε ξανά τα κακά
και οι καταπιέσεις των 5 χρόνων, και όσοι
ήταν εκεί φώναξαν ¨Αμήν¨. Όταν όμως
έγινε γνωστή η προσευχή, κινητοποιήθηκε
η νομαρχία, και ο νομάρχης Αλή Χαϊντάρ
έδωσε οδηγίες στον μουφτή της περιοχής
να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τον ιμάμη.
Ακολούθως η μουφτεία ενημέρωσε το
υπουργείο. Το υπουργείο ζήτησε και πήρε
τα βίντεο από την τελετή παράδοσηςπαραλαβής καθώς και καταθέσεις από
αυτόπτεις μάρτυρες. Λήφθηκε απόφαση
να απολυθεί. Τελικά όμως θέτοντας τον σε
διαθεσιμότητα, κράτησε το δικαίωμα του
να πάρει σύνταξη, καθώς έχει 30 χρόνια
υπηρεσίας. Μετά την απόφαση αυτή ο
ιμάμης, προτίμησε να πάρει σύνταξη.»
Βεβαίως αν εδώ μιλάμε για ιμάμηδες
ή μουφτήδες που δεν πληρώνονται από
το ελληνικό κράτος, δεν τίθεται θέμα
απόλυσης. Απέλασης όμως;

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ερώτηση στην Υπουργό Παιδείας Α. Διαμαντοπούλου υπέβαλε στις 13-1-10 ο
Βουλευτής (ΛΑ.Ο.Σ.) Ηλίας Πολατίδης, σχετικά με δηλώσεις της που αφορούσαν
δημιουργία δίγλωσσων νηπιαγωγείων στην Θράκη. Ο Σερραίος βουλευτής υπενθύμισε
την πάγια πολιτική της Άγκυρας για ίδρυση νηπιαγωγείων σε μειονοτικά χωριά μόνο με
την προϋπόθεση της διδασκαλίας ΚΑΙ της τούρκικης γλώσσας, αφήνοντας έξω φυσικά
την πομακική και τη ρωμανί, δηλαδή τη μητρική γλώσσα των μισών μειονοτικών. Στην
πρόσφατη επίσκεψή της στην Κομοτηνή η υπουργός δήλωσε ότι βασική προϋπόθεση
για να μάθει ένα μουσουλμανόπαιδο την ελληνική γλώσσα είναι να διδαχθεί σωστά
την μητρική του γλώσσα και ότι το θέμα της εκπαιδεύσεως και της επιμορφώσεως των
δασκάλων που διδάσκουν ελληνικά και των δασκάλων πού διδάσκουν τουρκικά πρέπει
να είναι το ανώτατο δυνατό. Ποια θα είναι όμως η γλώσσα αυτή; Ποιοι μειονοτικοί
θα τολμήσουν να ζητήσουν άλλη από την τουρκική; Ρωτά λοιπόν την υπουργό ο
Ηλίας Πολατίδης (που κι άλλοτε ασχολήθηκε σοβαρά και υπεύθυνα με τη Θράκη)
αν γνωρίζει ότι με τις υποχωρήσεις στις τουρκικές αξιώσεις ενθαρρύνει τις βλέψεις
της Άγκυρας στη Θράκη, αν προτίθεται να δημιουργήσει δίγλωσσα νηπιαγωγεία στα
Πομακικά και στη ρομανί και τέλος, πότε θα λειτουργήσουν επί τέλους τα 4 ήδη
ιδρυθέντα ελληνόφωνα δημοτικά σχολεία στα πομακοχώρια του Νομού Ξάνθης.

Θ. ΔΡΑΓΩΝΑ: Τί εἶν’ ἡ Πατρίδα της;
Να λοιπόν που και η υπόλοιπη Ελλάδα
ανακάλυψε την κ. Δραγώνα. Κάποιοι
εξεπλάγησαν από τις εθνομηδενιστικές
της απόψεις και κάποιοι θυμήθηκαν την
ακαδημαϊκή ελευθερία των κρατούντων
για να την υπερασπίσουν. Εμείς που τα
γράφαμε χρόνια τώρα, με αφορμή το
πολύχρυσο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων, τα είχαμε πρωτοεπισημάνει όταν είχε βγει το βιβλίο «Τι είναι η
πατρίδα μας;» από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
Είχαμε γράψει για την μισελληνική
προσέγγιση των «επιστημονισσών» τύπου
Φραγκουδάκη, στην «Ενδοχώρα» (Γενάρης
1998) αφού ακόμη δεν είχαμε ξεκινήσει
τον «Αντιφωνητή». Λέξη προς λέξη είχαμε
δείξει την επιχειρούμενη αποδόμηση της
συλλογικής μας ταυτότητας μα και κάθε
βεβαιότητας που έχει ο σύγχρονος Έλληνας
για το εθνικό μας παρελθόν. Έτσι, σήμερα
που τον λόγο τον έχουν πάρει άλλοι δεν
χρειάζεται να ξαναπούμε τα αυτονόητα.
Επισημαίνουμε μόνο ότι το πρόσφατο δικό
μας κείμενο για τα εκατομμύρια ευρώ που
ώς τώρα διαχειριζόταν η σεσημασμένη
ομάδα - και στο εξής θα τα διακινεί κιόλας
(Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει!) - παρότι
κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο,
δεν ετέθη στο κέντρο της συζήτησης. Κι
όμως, όταν βάλει κανείς τα πακέτα των
χρημάτων δίπλα στα επιχειρήματα, τότε
αυτά τα τελευταία φωτίζονται με έναν πολύ
διαφορετικό τρόπο...
Δεν ήταν βεβαίως έκπληξη οι αθλιότητες του

«Ιού» που έγραφε (10/1) γιά «πρωτοφανή
συκοφαντική εκστρατεία», «κακογραμμένο
πλαστογράφημα» κτλ, πασχίζοντας να πει
ότι την παρεξηγήσαμε την καημένη την
θεραπαινίδα της Επιστήμης. Πιάστηκε
από κάποιες ασήμαντες παραναγνώσεις,
από την αδυναμία τεκμηρίωσης μερικών
προφορικών δηλώσεων της Θ.Δ. και
προσπάθησε να αποδείξει ότι όλοι οι
εναντιόφρονες είναι ανόητοι, πλαστογράφοι
ή/και φασίστες. Παραθέτει μάλιστα και τις
δηλώσεις του Καρατζαφέρη στη Βουλή, λες
και οι θέσεις μας έχουν ανάγκη τις παρόλες
του λεγάμενου.
Μία άλλη φωνή υποστήριξης (από τις
πολλές) για την κ. Δραγώνα ήταν κάποιας
κ. Κατερίνας Μαντούβαλου στην «Καθημερινή» (13/1). Εκεί, υπό τον τίτλο
«Παιδεία ελληνική ή πολυπολιτισμική;»,
η αρθρογράφος υποστήριξε ότι η πολυπολιτισμική εκπαίδευση «όχι μόνο δεν
απειλεί τη χώρα αλλά αντιθέτως έχει

Ἔκθεση

ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ τέχνης

Σήµερα, Σάββατο 16/1/2010, στό
Ἱστορικό Μουσεῖο τοῦ Συλλόγου
Ἀρχαιοφίλων τῆς Ἀλεξανδρούπολης,
ὁ ἐν λόγῳ Σύλλογος καί ἡ ὑπερνοµαρχία Ροδόπης - Ἕβρου (κοµβικό
πρόσωπο καί στούς δύο φορεῖς ὁ
πρόεδρός τους Γ. Μηνόπουλος),
παρουσιάζει τήν ἔκθεση
Μπατίκ «Ἴχνη, Πολιτισµοί
τῆς Ἀνατολίας» τῆς Τουρκάλας καλλιτέχνιδος Asli
Deger Sezgin. Μία ἔκθεση
πού πέρυσι παρουσιάστηκε στή Θεσσαλονίκη
µέ
διοργανωτή
τήν
Δηµοτική
Πινακοθήκη
τῆς πόλης καί τό Γενικό
Προξενεῖο τῆς Τουρκίας
στήν συµπρωτεύουσα.
Γιά τή Σεζγκίν λοιπόν
µαθαίνουµε ὅτι «πιστεύει
στήν οἰκουµενικότητα ἱστορικῶν
ἔργων ὅλων τῶν χωρῶν τοῦ πλανήτη
καί τά ἐνστερνίζεται ὡς παγκόσµια
πολιτιστική
κληρονοµιά,
δίχως
φυλετικούς,
θρησκευτικούς
καί
γλωσσικούς διαχωρισµούς». Κάτι
σάν τήν UNESCO, δηλαδή. Ποιά
εἶναι λοιπόν ἡ θεµατολογία τῆς
ἔκθεσής της; «Ἀπεικονίζει εὑρήµατα,
τάφους, ἀνάγλυφα καί θησαυρούς
πού βρέθηκαν ἀπό ἀνασκαφές στή
χερσόνησο τῆς Ἀνατολίας καί ἀνήκουν
στούς πολιτισµούς τῶν Χετταίων, τῶν
Οὐράρτου, τῆς Φρυγίας, τῆς Λυδίας,
τῆς Καρίας, τῆς Λυκίας...»
Ἔτσι λοιπόν ἡ Σεζγκίν, χωρίς καµµία
προκατάληψη
καί
διαχωρισµό,
βρῆκε στή µικρασιατική γῆ τούς
παραπάνω πολιτισµούς καί φυσικά
κανέναν
ἑλληνικό
(ἀρχαϊκῆς,
κλασικῆς, ἑλληνιστικῆς, βυζαντινῆς
ἤ µεταβυζαντινῆς περιόδου). Καί µήν

πάει ὁ νοῦς σας στό κακό, ἡ δουλειά
της δέν ἔχει ΚΑΜΜΙΑ σχέση µέ τίς
γνωστές τουρκικές προσπάθειες
πλαγίας ἤ ἄµεσης οἰκειοποίησης τῶν
Χετταίων καί τῶν ἄλλων λαῶν τῆς
Ἀνατολίας καί τήν καταχώρησή τους
ὡς «Πρωτοτούρκων». Εἶναι δυνατόν ἡ

επιφέρει θετικά αποτελέσματα, τόσο
σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο».
Επιχείρημά της τα «θετικά αποτελέσματα»
του Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων (ΠΕΜ) της Θράκης
σε εκπαιδευτικό και κοινωνικό επίπεδο.
Αφορμής δοθείσης λοιπόν ας παραθέσουμε
τις αντιρρήσεις μας στην διαδεδομένη
(ιδίως εν Αθήναις) αυτή αντίληψη:
1) Η μουσουλμανική μειονότητα δεν
στράφηκε στην Τουρκία λόγω της
παλαιωμένης, κακής εκπαίδευσης που
παρείχε η Ελλάδα μέχρι προ 20ετίας.
Στράφηκε
για
λόγους
πολιτικούς,
πολιτι-σμικούς, ιστορικούς και πολύ
δευτερευόντως εκπαιδευτικούς. Και κανείς
φυσικά δεν βεβαιώνει ότι οι εξτρεμισμοί
του παρελθόντος έχουν εκλείψει οριστικά.
2) Αληθεύει ότι οι μειονοτικοί μαθητές
στρέφονται όλο και περισσότερο προς το
δημόσιο σχολείο. Αυτό όμως δεν συμβαίνει
επειδή ...σάρωσε το ΠΕΜ αλλά γιατί
ήρθησαν όλοι οι περιορισμοί και, κυρίως,
άνοιξαν τα ελληνικά ΑΕΙ τις πόρτες τους
με την ποσόστωση του 0,5%. Αυτό έφερε
τον μουσουλμάνο μαθητή κι όχι οι όποιες
βελτιώσεις σε βιβλία και διδάσκοντες.
3) Καμμία γλωσσοπολιτισμική ιδιαιτερότητα
των μαθητών δεν λήφθηκε υπ’ όψιν, όπως
ισχυρίζεται η Κ.Μ. Αντιθέτως, τσουβαλιάστηκαν όλοι μαζί, Πομάκοι, Ρομά και
Τούρκοι και η μοναδική προσπάθεια του
ΠΕΜ να εντάξει σε ένα εγχειρίδιο ελληνικής
γλώσσας 2-3 πομάκικες λέξεις κατέληξε
σε οικτρή αποτυχία. Δεν λέμε ότι φταίνε
οι υπεύθυνες του ΠΕΜ, αφού η τουρκική
ισχύς είναι γνωστή. Μην μας λέτε όμως κι

ότι σώσανε κάποιαν κατάσταση!
Και το κυριότερο: Το παράδειγμα της Κ.Μ.
είναι απολύτως ατυχές γιατί αναφέρεται
σε πληθυσμό της χώρας αλλογενή κι αλλόθρησκο. Τι σχέση έχει η εκπαίδευση αυτού με
την εκπαίδευση των Ελλήνων; Κι αν ακόμη
τα αποτελέσματα στα μειονοτικά σχολεία
της Θράκης ήταν περιφανή (που δεν ήταν,
για τον πακτωλό των δαπανηθέντων χρημάτων), τι θα σήμαινε αυτό για τη χώρα;
Βεβαίως ο Μίκης Θεοδωράκης έδωσε στην
ίδια τη Δραγώνα την πρέπουσα απάντηση
(όταν αυτή του έστειλε μία κωμικοτραγική
επιστολή), αναλυτικά και αποστομωτικά.
Μεταξύ άλλων γράφει ο μέγας Μίκης:
«...Αυτή υπήρξε ως σήμερα η γνήσια και
μοναδική Αριστερά, όπου οι λέξεις «έθνος»
και «πατρίδα» ήταν για μας δόξα και τιμή
και όχι ντροπή όπως τις κατάντησαν χτες
και σήμερα ορισμένα γκρουπούσκουλα και
ομάδες «διανοουμένων» που στο όνομα
της Αριστεράς ντροπιάζουν με τις «ιδέες»
και τα καμώματά τους, τους αγώνες και
τις θυσίες μας (...) Η ακτινοβολία εκείνων
των ηρωικών χρόνων αψηφώντας όλα τα
εμπόδια εξακολουθεί να εμπνέει το λαό μας,
γι’ αυτό και η αντίθεση στην συστηματική
απόπειρα που επιχειρείται εδώ και καιρό
με στόχο την ουσιαστική ανατροπή της
ελληνικής ιστορίας, είναι καθολική και
δεν συνδέεται με την α΄ ή την β΄ πολιτική
παράταξη αλλά με το σύνολο των Ελλήνων,
που γαλουχήθηκε με μια συγκεκριμένη και
βαθειά ριζωμένη άποψη για το τι είναι
πατρίδα, τι είναι Ελλάδα, τι είναι ιστορία, τι
είναι ελληνικός λαός και ελληνικό έθνος.
Συνέχεια στη σελ. 8

Τέχνη (τοῦ µπατίκ) νά παίζει τέτοιον
πούστικο ρόλο; Γιάπµα!
Πάντως ὁ ὑπερνοµάρχης µας πρέπει
νά εἶναι ὁ φανατικότερος θαυµαστής
τῆς Σεζγκίν. Πῶς ἀλλιῶς νά ἐξηγήσεις
τό γεγονός ὅτι καί παραβρέθηκε στή
Θεσσαλονίκη πέρυσι µά καί τήν εἶχε
ξαναφέρει στή Θράκη πρίν 21 µῆνες,
ἀπό κοινοῦ µέ τόν προξενοσύλλογο
Ἐπιστηµόνων Μειονότητας, γιά µιά
ἑλληνοτουρκική ἔκθεση ζωγραφικῆς
στήν Κοµοτηνή; Ἰδού καί ἡ φωτογραφία ἀπό τότε, στ’ ἀριστερά ὁ
ἕτερος φιλότεχνος, ὁ (τότε) Τοῦρκος
Πρόξενος Ντεµιρέρ!
Τό γεγονός ὅτι ἡ καλλιτέχνις εἶναι
ἀδερφή τοῦ πολιτιστικοῦ ἀκόλουθου
τοῦ Προξενείου Κοµοτηνῆς, Μουράτ
Σεζγκίν, καί ὅτι φέτος ἔχουµε τοπικές
ἐκλογές εἶναι βεβαίως παντελῶς
ἄσχετα µέ τά ἀνωτέρω.
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
► Δόξα τω Θεώ, στις 22 του μήνα
(Παρασκευή) θα λάβει χώρα στην πόλη
μας η εκδήλωση της Πρωτοβουλίας για το
εξωπέταγμα του τουρκικού προξενείου της
Κομοτηνής, που τα τελευταία χρόνια έχει
απροκάλυπτα μετεξελιχθεί (όχι ότι δεν ήταν
και παλιότερα) σε ό,τι πιο αναχρονιστικό,
ανθελληνικό, αντιδημοκρατικό και μισαλλόδοξο έχει να επιδείξει η παγκόσμια
«διπλωματία». Οι Αλεξ/πολίτες, λόγω της
μη άμεσης επαφής με το γιγάντιο πρόβλημα
που λέγεται «Προξενείο», καλό θα ήταν
να παραβρεθούν για να ενημερωθούν
πάνω σε θέματα που μας αφορούν όλους.
Δεν δικαιολογείται μια ακριτική πόλη
(πόσο μάλλον που είναι στην Θράκη) να
δηλώνει άγνοια ή να εθελοτυφλεί για το
θέμα του δούρειου ίππου που ακούει στο
όνομα «τούρκικο Προξενείο». Σηκωθείτε
από τον καναπέ κι ελάτε. Σηκώστε και
κάνα φίλο - συγγενή σας. Κάντε τους δώρο
το… ξεστράβωμα από την άγνοια και την
αδιαφορία.

τα δε όταν τα ακούει. Να ληφθούν λοιπόν
άμεσα μέτρα και για αυτό το φαινόμενο!

► Τελικά πού οφείλεται το απίστευτο «κουκούλωμα» όλων των ραδιοσυχνοτήτων
από τούρκικους σταθμούς με σήμα
καμπάνα στην ευρύτερη περιοχή της
Θράκης; Ακούγεται ελάσσονος σημασίας
θέμα, αλλά για τον μέσο μειονοτικό
(αλλά και πλειονοτικό) ακροατή δεν είναι
καθόλου αδιάφορο. Επειδή είναι ηλίου
φαεινότερο ότι στοχευμένα το κάνουν
οι Τούρκοι, για ευνόητους λόγους, δεν
θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα για την
καταπολέμηση αυτού του φαινομένου;
Ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει στα
πομακοχώρια και στα ορεινά της Θράκης
με τα τηλεοπτικά σήματα. Στις αστικές
περιοχές, όμως, είναι ανεπίτρεπτο να μας
«σκεπάζουν» τούρκικες εκπομπές σε όλα
τα FM (προπαγανδιστικές πολλές φορές).
Να ήταν και ωραία τραγούδια, να έλεγα
χαλάλι. Πίτα στους αμανέδες και στα
κιτσοτσιφτετέλια είναι. Τώρα θα μου πείτε
«τα δικά μας τα τουρκοτσιφτετέλια είναι
καλύτερα»; Φυσικά όχι. Ειλικρινά, δεν
μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τα μεν από

► Ανασκάπτεται η περιοχή δίπλα στην
εκκλησία της Αγίας Αναστασίας Μάκρης
(είχαμε κάνει παλιότερα αναφορά στην
ιστορικότητα της εκκλησίας) για την
ανάδειξη του Βυζαντινού τείχους του
οικισμού (κι όχι μόνο). Δύσκολη δουλειά
διότι στα Βυζαντινά υπολείμματα έχουν
κτιστεί οι νέες κατοικίες.
Η Μάκρη του Έβρου είναι από τα πιό παλιά
χωριά της περιοχής, με αδιάλειπτη παρουσία
από τα νεολιθικά χρόνια. Υπάρχουν
ανασκαφές με σημαντικά ευρήματα
κοντά στο λιμανάκι της, αξιολογότατες
από αρχαιολογικής απόψεως, αλλά
έχουν αφεθεί ανεκμετάλλευτα στην τύχη
τους. Όπως ακριβώς με το «βήμα» του
Δημόκριτου (λέγεται πως εκεί δίδασκε
κατά την αρχαιότητα), τα ρωμαϊκά λουτρά,
την παλαιοχριστιανική εκκλησία δίπλα στη
σημερινή, τον απολιθωμένο κορμό (κάτω
από τη «σπηλιά του Κύκλωπα») κτλ.
Όπως καταλαβαίνετε, σε συνάρτηση με τις
υπέροχες παραλίες, θα μπορούσε η περιοχή
να καταστεί στο μέλλον ως τουριστικός

► Από την Πρωτοχρονιά και για μέρες
ξεβράστηκαν στις ακτές του Έβρου και της
Ροδόπης 21 πτώματα αγνώστων στοιχείων.
Για τα περισσότερα πτώματα είναι σίγουρο
ότι επρόκειτο για λαθρομετανάστες. Τα
άλλα τρία - τέσσερα ήταν από κύκλωμα
εμπορίας γυναικών που επιχείρησαν
με βάρκα να περάσουν από την Αίνο
στον Έβρο εν μέσω κακοκαιρίας. Πότε
επιτέλους θα σταματήσει την πολυεπίπεδη
και ατέρμονη απάνθρωπη δράση του το
τουρκικό κράτος και παρακράτος; Με τον
Α ή τον Β τρόπο, οι «καλοί» μας γείτονες,
επιδίδονται συνεχώς και αδιαλείπτως σε
ένα τραγικό παιχνίδι ζωής και θανάτου.
Το αστείο είναι ότι όλα αυτά, τόσους και
τόσους αιώνες, τα γνωρίζει όλος ο κόσμος
(πολιτισμένος και μη ) αλλά το ντάντεμα
στον νταβατζή της περιοχής συνεχίζεται
κανονικά.

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
ΤΟΥ 2009 (µέρος βοῦ)
Συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 12
Π.χ. µέχρι καὶ ἀπόφαση νὰ πετοῦν τὰ ἀναχαιτιστικά µας ἀνήµερα τῶν Χριστουγέννων πῆρε
ἡ κυβέρνηση, ἄσε δὲ ποὺ βγάζει κι ἀνακοίνωση
γιὰ κάθε 37.500 τούρκικα ἀεροπλάνα ποὺ
περνοῦν πάνω ἀπ’ τὴ Λαµία! Ἄφεριµ, παιδιά,
καὶ αἰὲν ἀριστεύειν!
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΜΑΘΑΝΕ ΠΩΣ Γ…
ΟΜΑΣΤΕ, ΠΛΑΚΩΣΕ ΚΙ Η ΔΡΑΓΩΝΑ»
Βραβεῖον συνωστισµοῦ! Καθότι Ἕλληνες
συνωστίζονται στὴ Σµύρνη (νὰ τὴν ξαναθυµηθοῦµε, βρέ, καὶ τὴ Ρεπούση, γιατί πλέον
θά…χρειαστεῖ!), κρατικοδίαιτα ἑλληνοφοβικὰ
ἐκσυγχρονιστήρια στὸ Ὑπουργεῖο Ἀπαιδευσίας
καὶ Διὰ βίου Πάθησης, ἀλλὰ καὶ ἁπαξάπας ὁ
θλιβερὸς ἑσµὸς τῶν ἐπιδόξων ἀποδοµητῶν τῆς
µνήµης στοὺς ὑπονόµους της Νέας Τάξης! Εἰδικὰ
ὅµως ἡ ἔλευση Δραγώνα στὸ συγκεκριµένο
πόστο ὑπῆρξε κοµβικὸ σηµεῖο (ὅθεν καὶ
τὴν βραβεύουµε, γόνυ κλίνοντες εὐλαβῶς)!
Καὶ κοµβικό, ἀλλὰ φυσικὰ καὶ ἀπολύτως
ἀποκαλυπτικὸ γιὰ τοὺς …ἐκπαιδευτικοὺς
στόχους τῆς ἑλληνοφοβικῆς συµµωρίας, ποὺ
παριστάνει κατὰ τὴ δεδοµένη στιγµὴ τὴν
κυβέρνηση τοῦ γελοίου ψευδοκράτους! Γιὰ τὴν
ἐν λόγῳ κυρία πάντως καὶ γιὰ τὸ «προοδευτικό»
παραλήρηµά της, δὲν θὰ σᾶς ποῦµε ἄλλα,
καθότι τὴν ἔχουµε ἐπανειληµµένως στολίσει

προορισμός διεθνούς εμβέλειας. Με
μικρές καίριες επεμβάσεις εξωραϊσμού και
αναδείξεως θα μπορούσε να αποτελέσει
πόλο έλξεως για πολύ κόσμο. Φυσικά, η
σημερινή κατάσταση είναι τραγική, όπως
και πολλών άλλων παρόμοιων περιπτώσεων
ανά την ελληνική επικράτεια. Λέτε η
ανασκαφή και η ανάδειξη του Βυζαντινού
χαρακτήρα της περιοχής να σηματοδοτεί
κάτι καινούργιο;; Ίσως. Άλλωστε η ελπίδα
πεθαίνει πάντα τελευταία…
► Το χοντραίνει το «μασάλι» η εταιρεία
που ήθελε να αναλάβει το έργο της
εξορύξεως του χρυσού στα σύνορα των
νομών Έβρου - Ροδόπης. Παρόλο που δεν

δόθηκε, τελικώς, η άδεια και μετά από
την σύσσωμη κοινωνική κατακραυγή για
την πραγματικά επερχόμενη οικολογική
καταστροφή, ξαναεμφανίζεται δυναμικά
η εταιρεία με συνεχείς καταχωρήσεις
διαφημίσεων υπέρ των «πλεονεκτημάτων»
της «επένδυσης» για την ευρύτερη
περιοχή. Καλά, το ότι μας περνάν οι
περισσότεροι για βόδια είναι γνωστό. Τόση
όμως σιγουριά για την τελεσφορία της
«διαφημίσεως» των «πλεονεκτημάτων»
της επενδύσεως στην τοπική κοινωνία, πού
την βρίσκουν; Μας πήραν χαμπάρι και οι
χρυσοθήρες (εκτός από τις πέτρες). Μόνο
«μειονέκτημα» είναι ότι οι καημένοι θα
σκίσουν τις τσέπες τους από το «βάρος»
των κερδών. Ούστ, χρυσοθήρες…(προς το
παρόν, διότι αν με λαδώσετε, στο επόμενο
φύλλο άνετα σας εκθειάζω…)
► Καλό ακούγεται - καιρός ήταν να
ακουστεί και κάτι καλό - για αυτό που
προτίθεται να πράξει ο Δήμος για το 2010

ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια! Χαιρόµαστε ὡστόσο
ποὺ πλέον τὴν «ἀνακάλυψαν» καὶ οἱ ὑπόλοιποι
(ἐφηµερίδες, blogs, κλπ.
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΕΒΓΑΛΑΝ ΟΙ ΜΥΓΕΣ
Κ… ΚΙ ΕΧΕΣΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΛΟ»
Βραβεῖον συνωστισµοῦ, en peu. Ἤτοι βραβεῖον
παρηγοριᾶς πρὸς τὸ καθ’ ἡµᾶς φωταδιστικὸν
ζόµπ…παρντὸν λόµπυ. Τώρα βέβαια θὰ µοῦ
πεῖτε, γιατί en peu; Ἔ, γιατί πὼς νὰ τὸ κάνουµε
τώρα, δὲν εἶναι οὔτε τόσο σπουδαῖοι (κάτι
ἀνιστόρητοι καὶ νευρωτικοὶ ἡµιαναλφάβητοι
εἶναι, ποὺ ὑποδύονται τοὺς διανοουµένους καὶ
τοὺς δηµοσιογράφους), ἀλλὰ οὔτε τελικὰ καὶ
τόσο πολλοί, ὅσο νοµίζουν. Ἁπλῶς φαίνονται
πολλοί, γιατί εἶναι ἁπλωµένοι σὲ κάποια καίρια
πόστα, ἐλέγχουν µεγάλο µέρος τῶν ΜΜΕ καὶ
κάνουνε καὶ σαµατὰ διὰ τῆς τροµοκρατίας, τῆς
προσβολῆς καὶ τῆς ἐξουθενώσεως. Τώρα βέβαια
µὲ τοὺς Ραγκούσηδες, τὶς Ἀννοῦλες καὶ τὶς
Θάλειες στὰ κόλπα, ὁ Ξωµερίτης, ὁ Δηµητρᾶς κι
ὁ Τάσος Κωστόπουλος ἔχουν ἀνοίξει σαµπάνιες,
ἀλλὰ ἐµεῖς δὲν χαλιόµαστε τόσο εὔκολα! Τώρα
δείχνει πραγµατικὰ νὰ εἶναι ἡ ὥρα τους, ἔχει
ὡστόσο καὶ γυρίσµατα ὁ καιρός! Ὁ ἀπίστευτος
σαµατὰς πάντως ποὺ ἔχει ξεσπάσει ἐναντίον
ὅλου αὐτοῦ τοῦ µισελληνικοῦ ἀπόπατου στὸ
Διαδίκτυο (µπλογκόσφαιρα γιὰ µᾶς τοὺς
…ἑλληνοµαθεῖς) καὶ ποὺ ἐξαπλώνεται σὰν
χιονοστιβάδα, δείχνει ὅτι οἱ ἐθνοµηδενιστικὲς
βρωµίτσες τους ΔΕΝ πρόκειται νὰ περάσουν
ἀτουφέκιστες!
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

(έτος δημοτικών εκλογών, θυμίζω). Θα
ασφαλτοστρωθούν, λέει, όλοι οι δρόμοι
της πόλεως μέσα σ’αυτόν τον χρόνο. Ναι
καλά διαβάσατε. ΟΛΟΙ οι δρόμοι. Αν
πράγματι υλοποιηθεί κάτι τέτοιο θα ήταν
ό,τι καλύτερο έχει γίνει από αυτήν την
Δημαρχία τα τελευταία… 7 χρόνια (ποιος
το φανταζόταν πως η ασφαλτόστρωση
των δρόμων να αντιμετωπίζεται ως..
μεγαλόπνοο σχέδιο). Φυσικά θα μας
λείψουν οι περιπετειώδεις διαδρομές με
τις λακκούβες και τα σαμαράκια αλλά
χαλάλι. Φήμες που θέλουν τον Υπουργό
Συγκοινωνιών της Ουγκάντας να λύθηκε
στα γέλια με το που είδε την κατάσταση
των δρόμων μας, δεν επαληθεύονται.
► Κάτι έγινε στις γιορτές και
κινήθηκε λίγο η τοπική αγορά.
Τώρα, όμως, έρχεται το πολύ
γέλιο - κλάμα. Θα αναστενάξει
η αγορά αυτούς τους 3-4
δύσκολους
χειμωνιάτικους
μήνες. Ποτέ δεν κατάλαβα το
γιατί η πόλη μας, ως μια καθαρά
δημοσιοϋπαλληλική πόλη, να
έχει τόσο πολύ περιορισμό στην
κινητικότητα της αγοράς. Τόση
ψυχολογική επίδραση στους καταναλωτές
έχουν τα ουρλιαχτά των ΜΜΕ για την
κρίση; Αν συνυπολογίσουμε και το άνοιγμα
ακόμα μιάς πολυεθνικής αλυσίδας ρούχων
(όπου για άλλη μια φορά αποδείξαμε την
προβατοποίησή μας), την συνεχόμενη
οικονομική αιμορραγία προς την «φίλη»
Τουρκία, το βάλτωμα της όποιας αγροτικής
παραγωγής είχαμε, το κλείσιμο σχεδόν
όλων των βιοτεχνιών (όσες τελοσπάντων
λειτουργούσαν), την απίστευτη κατασπατάληση χρημάτων για αγορά αυτοκινήτου
με μειωμένα τέλη ταξινόμησης (ακόμα
κι όσοι δεν το χρειάζονταν), τα σκληρά
φορολογικά μέτρα που είναι πρό των
πυλών, την καταβαράθρωση της οικοδομικής δραστηριότητος κτλ, έ τότε μάλλον
πρέπει να ψάξουμε καμμιά νέα πηγή χρηματοδότησης για να την βγάλουμε καθαρή
(τίποτα έμμισθοι από το Προξενείο, καμμιά
επιδότηση από τον φιλέλληνα Σόρος,
τσιράκι της Δραγώνα κλπ).
Σ.Γ.

Θ. ΔΡΑΓΩΝΑ: Τί είν’ η πατρίδα της;
Συνέχεια από σελ. 7
(...) Αρνούμενοι και κατεδαφίζοντας όλα αυτά που μας έκαναν
αυτούς που είμαστε χτες, προχτές και σήμερα,με το πρόσχημα
μιας δήθεν επιστημονικής αναθεώρησης της ιστορικής
πραγματικότητας, όπως αποδεικνύεται σε κάθε σελίδα του
βιβλίου σας «Τι είν’ η Πατρίδα μας;» στην ουσία αμφισβητείτε
ο,τιδήποτε θετικό έπραξε ο λαός αυτός σε όλους τους τομείς του
εθνικού μας βίου κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων.
(...) Όπως ασφαλώς καταλαβαίνετε, για μένα προσωπικά δεν
υπάρχει καν ερώτημα «Τι είν’ η πατρίδα μας;». Για όλους όσους
αφιέρωσαν το έργο και κυρίως τη ζωή τους ολόκληρη σ’ αυτή την
πατρίδα - και είναι χιλιάδες, εκατομμύρια Έλληνες, επώνυμοι ή
ανώνυμοι, νεκροί ή ζωντανοί, δεν υπάρχουν τέτοια ερωτήματα,
γιατί αυτοί οι ίδιοι είναι η πατρίδα…»

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ
Τούτη η σύγχρονη στενοχωρία φιλοδοξίας
δεν παλεύεται μ’ οριζόντιους αποικισμούς.
Κάθετος απαιτείται αποικισμός.
Όχι για να ξύνουνε τον ουρανό τα κτίσματα.
Μοναχά στην κορυφή τους να τον σκίζει
η γιγάντια ταμπέλα
με του εργολάβου τ’ όνομα.
Γιάννης Στρούμπας
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2009: Οἱ ἐξελίξεις στό µειονοτικό
Ὅλο σχεδόν τό 2009, ὅπως τό καταγράψαµε στόν «Α», σέ µία ἐνδεικτική ἀνασκόπηση. Προφανῶς ∆ΕΝ πᾶµε καλά.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
- Ἡ εἴδηση γιά «σχέδια» τῆς Κυβέρνησης νά
καταργήσει τίς δικαστικές ἁρµοδιότητες
τοῦ µουφτῆ µέ διακοµµατική συναίνεση
καί νά νοµοθετήσει ἕναν τρόπο ἐκλογῆς
του, διαψεύδονται.
- Φεστιβάλ τούρκικου σινεµά στήν
Κοµοτηνή ἀπό τόν σύλλογο ἐπιστηµόνων
µειονότητας, µέ ὑποστήριξη τοῦ Προξενείου
καί τῆς ...νοµαρχίας.
- Μάντατζη, Χατζηοσµάν, Γκαλήπ,
Μουσταφά, Ἰλχάν, Ροδοπλού, Μεχµέτ,
Ἰµάµογλου, Χατήπογλου, Φαΐκογλου,
Χατζηιµπράµ συναντῶνται στήν
Τουρκία µέ Γκιούλ - Ἐρντογάν.
- Mεῖζον ζήτηµα µέ τά συλλυπητήρια
τοῦ Μάντατζη γιά τόν θάνατο τοῦ
πρώην Τούρκου πρέσβη Γκουντούζ
Ἀκίν, καθώς καταλογίζει εὐθῦνες
γιά τά ἐπεισόδια τοῦ 1990 «µέ
τήν παρότρυνση καί τήν ἐπιείκεια
τῶν Ἀρχῶν» κι ἀναφέρεται στήν
«τουρκοµουσουλµανική µειονότητα
τῶν
150.000
Τούρκων»
ὡς
«ἀναπόσπαστο κοµµάτι τοῦ µεγάλου
τουρκικοῦ ἔθνους».
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
- Μάντατζη - Χατζηοσµάν στήν ὀνοµατοδοσία «Σαδίκ Ἀχµέτ» γέφυρας τῆς
Ραιδεστοῦ, πρός τιµήν τοῦ τ. βουλευτῆ
Ροδόπης, ὅπου ὁ νοµάρχης Ραιδεστοῦ
Ἀιντίν Ντογάν εἶπε ὅτι δύο γιατρούς µέ
τουρκικούς ἀγῶνες ξέρει, τόν (Τ/Κ) Φαζίλ
Κιουτσούκ καί τόν Σαδίκ.
- Ἀπό 50.000 εὐρώ ἐπιδικάστηκαν σέ Σ.
Καραχότζα - Τ. Κόντε, ἀποζηµίωση γιά τίς
συκοφαντίες τῆς «Μιλλέτ».
- Παρουσία τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ
Προεδρίας τά ἐγκαίνια τῆς Ziraat Bankasi
Κοµοτηνῆς. Τήν πρόσκληση, γραµµένη στά
τουρκικά καί στ’ ἀγγλικά τήν ἐπιστρέφει
ὁ περιφερειάρχης ∆. Σταµάτης καί ἀπέχει
ἀπό τά ἐγκαίνια, «ὑποχρεώνοντας» στήν
ἴδια στάση καί νοµάρχη - δήµαρχο.
- Μένος τοῦ Τζενγκίζ Ὀµέρ κατά τῆς
κυβέρνησης («Μπροστά στό τέλος
τῆς χούντας τῆς Ν∆», «Μιλλέτ» 5/2):
«χειρότερη ἀπό τήν περίοδο τῆς Χούντας...»
Κι αὐτά ἐπειδή «οἱ ἑλληνοποµακικές
πολιτικές ἔχουν φτάσει στό ζενίθ»!
- Ἐτήσιος χορός τῆς ΕΠΣ Θράκης (7/2)
µέ ἐπίσηµους προσκεκληµένους - πάλι!
- τόν Γκαγκάτση καί ἐπώνυµους ἀπό τήν
Τουρκία (τελικά δέν ἦρθαν).
- Ἐρώτηση τοῦ Ἀνδρέα Λοβέρδου πρός
τό ΥΠΕΞ (9/2/09) γιά τή λειτουργία
τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου Κοµοτηνῆς
(«ἀντιστρατεύεται
ἀκόµη
καί
τά
ἀναπτυξιακά προγράµµατα τῆς χώρας
γιά νά κρατᾶ τόν µειονοτικό κόσµο
δυσαρεστηµένο»). Ἀπάντηση Βαληνάκη µέ
εὐχολόγια καί ἀναφορά στίς «συνιστῶσες
τῆς µουσουλµανικῆς µειονότητας πού
µιλοῦν ἐλεύθερα τίς γλῶσσες τους».
- Κοινοποιεῖται (25/2 ἡ ἔκθεση τοῦ
Στέητ Ντηπάρτµεντ γιά τά Ἀνθρώπινα
∆ικαιώµατα ἀνά τόν κόσµο. Οὐδέτερη
καταγραφή µέ µνεία τῶν πιέσεων στούς
Ποµάκους ἀπό τούς Τούρκους.
- Ἡ ἔκθεση τοῦ ἐπιτρόπου τοῦ Συµβουλίου
τῆς Εὐρώπης γιά τά Ἀνθρώπινα
∆ικαιώµατα, Τόµας Χάµαρµπεργκ, ζητᾶ
ν’ ἀποδώσει ἡ Ἑλλάδα τήν ἰθαγένεια σέ
ὅσους τήν στερήθηκαν βάσει τοῦ ἄρθρου
19 τοῦ Ἑλληνικοῦ Κώδικα Ἰθαγένειας
(καί στούς ἀπογόνους τους) καί νά τούς
ἀποζηµιώσουµε!
- Ὁ Ἰµπράµ Ὀνσούνογλου στό περιοδικό

«Azinlikca» (τ. 44, Φεβρ. 09) δηµοσιεύει
στοιχεῖα πού συνδέουν τό τουρκικό
παρακράτος καί τόν Α. Τσατλί µέ τόν
θανόντα βουλευτή καί «ἥρωα» τῆς
µειονότητας Ἀχµέτ Σαδίκ.
- Ἐπιστολή τοῦ Ποµάκικου Συλλόγου
Ξάνθης (22/2) πρός τήν πολιτειακή
καί πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας γιά ὅσα
ὑφίστανται οἱ Ποµάκοι στή Θράκη.
Κανένας βουλευτής δέν ἀπάντησε!
ΜΑΡΤΙΟΣ
- Τὸ ἐτήσιο ∆ιεθνὲς Βραβεῖο Γυναικείου Θάρρους 2009 τοῦ ὑπουργείου
Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ ἀπονέµεται
στὴ Σαµπιχὰ Σουλεϊµάν, πρόεδρο τοῦ
Πολιτιστικοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου
Γυναικῶν Ροµά «Ἡ Ἐλπίδα» τοῦ ∆ροσεροῦ

Ξάνθης (12-3-09).
- Στίς 13/3 ἡ ἑλληνική Κυβέρνηση ἀπαντᾶ
στήν ἔκθεση τῆς Γκέι Μάκ Ντούγκαλ στό
Συµβούλιο Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
τοῦ ΟΗΕ στή Γενεύη. Πάντως ἡ ἐκθεση
τῆς Ἀµερικανίδας εἰδικοῦ κατέγραφε
τίς καταγγελίες γιά ἐκφοβισµό «τῶν
κοινοτήτων τῶν Ποµάκων καί τῶν
Ροµά ἄν δέν αὐτοπροσδιοριστοῦν ὡς
Τοῦρκοι» καί σηµείωνε ὅτι «Ἐνῶ τά µέλη
τῆς µουσουλµανικῆς µειονότητας εἶναι
πλήρως πολίτες τῆς Ἑλλάδος, ἐπιτρέπεται
στήν Τουρκία νά ἔχει ἕνα Προξενεῖο στήν
περιοχή τῆς ∆υτικῆς Θράκης καί νά ἐµπλέκεται σέ θέµατα πού ἀφοροῦν τήν
µουσουλµανική µειονότητα σχετικά µέ τή
Συνθήκη τῆς Λωζάνης»!
- Ἔρχεται στήν Κοµοτηνή ἡ Τουρκάλα
παλιά ἠθοποιός Χουλιά Κότσγιγιτ,
καλεσµένη τοῦ Τούρκου Προξένου καί
τῆς χήρας τοῦ Σαδίκ, γιά νά ἐγκαινιάσει
ἔκθεση «παραδοσιακῆς ἐνδυµασίας».
- Ὁ βουλευτής Α. Χατζηοσµάν καταγγέλει
στή «Γκιουντέµ» τόν ὑπουργό Ε. Στυλιανίδη γιά χρήση τοῦ ὅρου «ποµακοχώρια»
καί µιλᾶ γιά «τουρκική µειονότητα».
- Ὁ Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός δωρίζει
σέ 5 µειονοτικά σχολεῖα ἀπό 10.000 εὐρά.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
- ∆ηµοσιεύουµε στόν «Α» ἄρθρο πού
περιγράφει τήν δραµατική κατάσταση
στό θέµα τῆς πρόσληψης τῶν ἰµάµηδων.
Ἡ ἦττα τῆς Ἑλλάδος δέν ἀποφεύγεται.
- ∆ικάζεται στό Ἐφετεῖο Θράκης ἡ αἴτηση
ἀνάκλησης τῆς πράξης διάλυσης τῆς ΤΕΞ
(ἡ ἀπόφαση βγαίνει στίς 30/9 σέ βάρος
τῶν Τούρκων)
- Ἔρχεται στόν Ἴασµο ἡ τραγουδίστρια
Χαντισέ, πού ἐκπροσωπεῖ τήν Τουρκία
στή Γιουροβύζιον.
- Τό προξενικό παράνοµο νηπιαγωγεῖο
τοῦ ‘Εχίνου ἐκδράµει στή Θεσσαλονίκη.
Στό «σπίτι τοῦ Ἀτατούρκ», φυσικά.
- Ὁ µειονοτικός σύλλογος Ἀρσακείου, πού
χρηµατοδοτεῖται µέ 38.000 ἀπό τό Leader
+, ἐκδράµει στή «Μακεδονία» (Σκόπια).
- Ὁ Μπάρακ Ὀµπάµα µιλώντας µέ τόν
Οἰκουµενικό Πατριάρχη συνδέει τήν
ἐπαναλειτουργία τῆς Χάλκης µέ τά
ἐκπαιδευτικά καί θρησκευτικά ζητήµατα
τῆς ἑλληνικῆς Θράκης.
- Στόν ἑορτασµό τῆς µάχης τοῦ Ἐχίνου οἱ
δύο παρόντες δηµοσύµβουλοι ἀποχωροῦν

ἀπό τήν τελετή ἐπειδή ἐµφανίστηκε ὁ
ἐπίσηµος µουφτής πού δέν ἀναγνωρίζουν.
- Προξενεῖο καί νοµαρχία Ροδόπης συνδιοργανώνουν πολιτιστική ἐκδήλωση.
- Χάτιµ στά Μελίβοια, µέ τόν Μέτε νά λέει
ἐνώπιον τοῦ ὑποπροξένου Ὀνούρ Ἐκρέν
γιά πουληµένους προδότες ἑλληνοποµάκους καί ἄλλα φανατικά.
- Γιορτάζονται γιά πρώτη φορά στό
«Ἀµοιρίδειο» τά γενέθλια τοῦ Μωάµεθ
(!) µέ τόν Πρόξενο νά ἀπευθύνεται σέ
5.000 κόσµο. Παρόντες Σκοπιανοί καί
µειονοτικοί ἀπό τή Ρόδο.
- Ἐγκαίνια µειονοτικοῦ συλλόγου Σαπῶν
µέ τόν ὑποπρόξενο Κοµοτηνῆς Ὀζκάν
Ντοµάν νά µιλᾶ γιά τουρκική µειονότητα,
ἔθιµα τῶν Τούρκων κτλ.
- Ὁ τ. βουλευτής Μουσταφά Μουσταφά
µιλᾶ στή Γκιουντέµ γιά τίς (καθαρά
τουρκικές) θέσεις τοῦ Σύριζα σχετικά
µέ τό µειονοτικό, στή διαµόρφωση τῶν
ὁποίων συνέβαλε.
ΜΑΪΟΣ
- Ἱδρύεται ὁ Πανελλήνιος Σύλλογος
Ποµάκων µέ ἕδρα τήν Κοµοτηνή.
- Ἀπό τό Ὡραῖον ὁ Μέτε, ἐνώπιον τοῦ
Προξένου Μ. Σάρνιτς, χαρακτηρίζει «πατσαβοῦρες» τίς ποµάκικες ἐφηµερίδες
Νατπρές καί Ζαγάλισα καί µιλᾶ γιά πουληµένους γιά λίγα γρόσια. Παράλληλα καλεῖ
τό ποίµνιό του νά καταθέτει στήν τούρκικη
τράπεζα Ζιραάτ πού ἔγινε «γι’ αὐτούς».
- Γιορτάζεται τό Χιντρελέζ ἀπό τούς Ροµά
καί ταυτόχρονα τό Προξενεῖο στήνει
ὁµώνυµη γιορτή στό Μέγα Πιστό, µέ
καλλιτέχνες ἀπό τό ὑπουργεῖο Πολιτισµοῦ
τῆς Τουρκίας, έκθέσεις ζωγραφικῆς κτλ.
- ∆εύτερη σύλληψη Τούρκων τῆς Βουλγαρίας γιά κατασκοπεία, στό Ὀρµένιο.
- Ἀνακοίνωση τῆς Συµβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς (21/5) ζητᾶ µειονοτικό καθεστώς γιά
τούς µουσουλµάνους σέ Ρόδο καί Κῶ.
- Ἀχµέτογλου καί Καπζά ἀπό τή «Γκιουντέµ» µετέχουν στή σύνοδο τῆς Ἕνωσης
Τούρκικων Νεολαιῶν, στό Μπακού.
ΙΟΥΝΙΟΣ
- Ἵδρυση µειονοτικοῦ συλλόγου Ἰάσµου.
- Στή «Μιλλέτ» (4/6) οἱ πρόγονοί µας χαρακτηρίζονται «συµµορίες δολοφόνων»
καί γράφεται πώς «Ἀρµένιοι καί Ἕλληνες
ἔκαναν γενοκτονία τῶν Τούρκων».
- Ὁ Πρόξενος Μ. Σάρνιτς ἀποκαλεῖ τόν
ποµάκικο Κέχρο (11/6) τούρκικη κοινότητα
πού ἐργάζεται γιά τόν τουρκισµό κτλ.
- Ὁ ἴδιος στή Χλόη καλεῖ τούς Ποµάκους νά
στήσουν µνηµεῖο γιά τούς 40 Ὀθωµανούς
πού ἔπεσαν στήν κατάκτηση τῆς Θράκης
κι αὐτός «θά τούς βοηθήσει» (14/6).
- Ὁ Μέτε στέλνει στίς ξένες Πρεσβεῖες τῆς
Ἀθήνας τίς θέσεις τῆς Συµβουλευτικῆς γιά
«παραβιάσεις τῶν δικαιωµάτων τῆς τουρκικῆς µειονότητας» ζητώντας ἀκρόαση.
- Ἡ ΤΕΞ στήν κεµαλική «γιορτή τοῦ πατέρα» (21/6) τιµᾶ τούς γονεῖς τῶν Τούρκων
στρατιωτῶν πού ἔπεσαν στό Κουρδιστάν.
ΙΟΥΛΙΟΣ
- Σύλληψη µειονοτικοῦ γιά κατασκοπεία
στή Σαµοθράκη καί ὁµολογία.
- Τοῦρκοι νοµικοί ἔρχονται ἀπό τή Σµύρνη
καί συγκεντρώνουν στήν ΤΕΞ στοιχεῖα
γιά προσφυγή κατά τῆς Ἑλλάδος.
- Γκρεµίζεται ἡ αὐθαίρετη κρήνη πού
ἀφιερώθηκε στόν Τοῦρκο πράκτορα
Μεχµέτ Χιλµή στό «Χίλια». Στό πανηγύρι
γιά πρώτη φορά ἀπουσιάζουν (πλήν
Ντόλιου) οἱ πλειονοτικοί ἐκπρόσωποι
τῶν Ἀρχῶν.
- Ἡ «Μπιρλίκ» καλεῖ σέ παραίτηση τόν
περιφερρειάρχη ∆.Σταµάτη κατηγορώντας
τον γιά «ἀντιµειονοτική πολιτική» (9/7).
- Ὁ Ἀπ. Κακλαµάνης ρωτᾶ στή Βουλή
(13/7) γιά τή δράση τοῦ Προξενείου
Κοµοτηνῆς καί γιά τίς ποµάκικες καταγγελίες. Τήν µεθεποµένη τόν ἐπισκέπτονται
Χατζηοσµάν - Μάντατζη γιά νά ζητήσουν

ἀπειλητικά νά τούς συµβουλεύεται πρίν
ἀναφερθεῖ στή Θράκη.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
- Βανδαλισµοί στό ξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννη στίς Θέρµες. Καµµία σύλληψη.
- Στήν Ἐπιτροπή τοῦ ΟΗΕ γιά τήν ἐξέλειψη
τῶν φυλετικῶν διακρίσεων (Γενεύη, 1011/8) οἱ ἑλληνικές θέσεις γιά τό µειονοτικό
γίνονται δεκτές εὐµενῶς καί ζητεῖται γιά
τήν ἑπόµενη χρονιά ἐνηµέρωση γιά τά
µέτρα ὑπέρ καί τῶν τριῶν ἐθνοτικῶν
ὁµάδων τῆς µειονότητας.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
- Ξεκινᾶµε ὡς «Α» τήν ἐνηµερωτική
ἐκστρατεία µας κατά τοῦ Προξενείου τῆς
Κοµοτηνῆς (14/9) µέ ἀκτιβιστικές δράσεις,
ὁµιλίες, ἱστοσελίδα καί ὑπογραφές.
- Ἀπόπειρα ἐµπρησµοῦ στό τέµενος τῶν
Τοξοτῶν (2η φορά). Καµµία σύλληψη.
- Συγκρότηση πυρήνα Φίλων τοῦ «Α»
στή Σύρο.
- Σύνοδος ΟΑΣΕ (Βαρσοβία 29-30/9) µέ
καταλυτική παρουσία Ποµάκων καί Ροµά
πού ἀποδιοργανώνουν τούς Τούρκους.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
- Ἐπανεκλέγονται Χατζηοσµάν - Μάντατζη, µέ µικρή αὔξηση τῶν ψήφων στούς
µειονοτικούς ὑποψηφίους (54.000).
- Καταγγελίες Σγουρίδη γιά τή «δηµοκρατία τοῦ Προξενείου», σχετικά µέ τήν
χειραγώγηση τῆς µειονοτικῆς ψήφου.
- ∆εῖπνο τῆς Συµβουλευτικῆς γιά ἐκλογικό
ἀπολογισµό (Θάµνα, 5/10) µέ ἀνοικτές
ἀναφορές στόν ρόλο τῆς Τουρκίας.
- «Φιλανθρωπικό παζάρι» (10/10) στό
πάρκο τῆς Κοµοτηνῆς, συνδιοργάνωση
τῆς τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης καί τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
- Ἐρώτηση στή Βουλή τοῦ Η. Πολατίδη
σχετικά µέ τή θέση τοῦ ΥΠΕΞ γιά τήν
πρωτοβουλία µας κατά τοῦ Προξενείου.
Ἀπάντηση (24/11) χωρίς ἀποδοκιµασία.
- Συνεχίζεται τό πρόβληµα µέ τά 4
νεότευκτα δηµόσια νηπιαγωγεῖα στόν
δῆµο Φιλύρας, ὅπου ὁ δήµαρχος Χασάν
Κιασήφ ἐτσιθελικά τά κρατάει κλειστά.
- Τιµᾶται ἡ µνήµη τοῦ Κεµάλ µέ ἐκδηλώσεις στά προξενεῖα Κοµοτηνῆς καί
Θεσ/νίκης. Ἡ ΤΕΞ παρούσα 2 φορές.
- ∆ιοργανώνουµε στήν Ξάνθη συνέντευξη
Τύπου γιά προβολή τῆς ἀντιπροξενικῆς
µας καµπάνιας (14/11).
- Στίς 20/11 ὁ νέος Τοῦρκος πρέσβης
στήν Ἀθήνα, Χασάν Γκιογούς, ἔρχεται στή
Θράκη κι ἐπισκέπτεται τά παρανόµως
λειτουργοῦντα σωµατεῖα ΤΕΞ καί ΤΝΚ.
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
- Παραίτηση Ἀχµέτ Ἰλχάν καί ἄλλων 8
µειονοτικῶν ἀπό τή Ν∆ λόγῳ ἐκλογῆς
τοῦ Σαµαρᾶ στήν ἡγεσία τοῦ κόµµατος.
- Περίεργη ἀναγραφή τριῶν ὑβριστικῶν
συνθηµάτων σέ τεµένη τῆς Ξάνθης.
- ∆ηλώσεις Ἐρντογάν στήν Οὐάσιγκτον
γιά τά ὑποτιθέµενα «βάσανα 130.000
Τούρκων στή ∆υτική Θράκη».
- Συνάντηση Μέτε (Συµβουλευτική
Ἐπιτροπή) - Ὀζκάν (Σύλλογος Ἀλληλοβοήθειας Τούρκων ∆. Θράκης) µέ τόν
Ἐρντογάν στήν Τουρκία καί δηλώσεις στό
πνεῦµα τῆς «ἀµοιβαιότητας».
- Στίς 11/12 ὁ νοµάρχης Ἀδριανούπολης
ἀπό τόν Ἐχῖνο καλεῖ τούς (Ποµάκους)
µαθητές νά σπουδάσουν στήν πόλη του,
χωρίς ἐξετάσεις, ὡς ὁµογενεῖς.
- Νέα προβοκάτσια κατά τῆς Χαρᾶς
Νικοπούλου, µέ κατηγορίες ὅτι ἔβαλε τά
παιδιά νά ζωγραφίσουν τόν Ἀλλάχ.
- Ποµακικό µουσικό γλέντι στήν Ξάνθη
ἀπό τόν Πανελλήνιο Σύλλογο Ποµάκων,
παρουσίᾳ Σγουρίδη καί Ἐµφιετζόγλου.
- Ἐκδροµή τῶν γυναικῶν τοῦ συλλόγου
Ἐπιστηµόνων Μειονότητας στό Μουσεῖο
τοῦ Πορθητῆ στήν Πόλη, συνοδός ἡ
σύζυγος τοῦ Τούρκου Προξένου.
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Συνέντευξη με τον καθηγητή
ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ ΚΑΨΩΜΕΝΟ (1ο μέρος)
Δημοσιεύουμε σήμερα το πρώτο μέρος
μιας συνέντευξης που μας παραχώρησε
αποκλειστικά για τον «Α» ο ομ. καθ.
θεωρίας και ερμηνείας της λογοτεχνίας,
Ερατοσθένης Καψωμένος. Μας ξεναγεί
με τον μοναδικό του τρόπο στον ελληνικό
λόγο και μας δείχνει τον τρόπο να τον
προσεγγίζουμε και να τον οικειωνόμαστε:
– Κύριε καθηγητά, μπορεί να διακριθεί
με σαφήνεια η δυναμική συνέχεια του
ελληνικού πολιτισμού, των διαχρονικών
πολιτιστικών αξιών του στη λογοτεχνία,
αρχαία, βυζαντινή, νεοελληνική;
– Για ν’ απαντήσομε πειστικά σ’ αυτό το
ερώτημα, είναι σκόπιμο να κάνομε μια
σύντομη αναφορά στα επιστημολογικά
του πλαίσια. Το ζήτημα της διαχρονικής
συνέχειας του πολιτισμού είναι ένα πρόβλημα
σύνθετο, που αποτέλεσε κατά καιρούς πεδίο
σύγκρουσης ανάμεσα σε αντίθετες θεωρίες
και σε διαφορετικές επιστήμες, όπως
η ιστορία και η ιστορική γεωγραφία, η
εθνολογία και η κοινωνική ανθρωπολογία, η
νέα βιολογία, η γλωσσολογία, οι κοινωνικές
και πολιτικές επιστήμες, η δομική θεωρία
και η σημειωτική του πολιτισμού.
Σχηματοποιώντας, θα λέγαμε ότι την
παλιότερη αντίληψη της ιστορικής
συνέχειας, ενισχυμένη από τις θεωρίες
της κληρονομικότητας και της επίδρασης
του γεωφυσικού περιβάλλοντος στον
άνθρωπο, αντικατέστησαν περί τα μέσα
του 20ού αιώνα, οι κοινωνιολογικές
θεωρίες που υποστήριζαν την απόλυτη
προτεραιότητα των κοινωνικών συνθηκών
στη διαμόρφωση του ανθρώπου. Μ’ αυτή
την προοπτική, μια διαχρονική συνέχεια
ανάμεσα σε ιστορικές περιόδους με πολύ
διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες όπως
η αρχαία, η βυζαντινή κι η νεοελληνική,
αντιμετωπίστηκε ως ιδεολόγημα. Ωστόσο,
με την ανάπτυξη της δομικής θεωρίας και
της σημειωτικής του πολιτισμού στο β΄
μισό του 20ού αι., το πρόβλημα τέθηκε με
νέους όρους. Οι ανθρώπινες κοινωνίες
και ο πολιτισμός τους αποτελούν σύνθετα
συστήματα, που διαμορφώνουνται από τη
μακροχρόνια συμβίωση των ανθρώπων σε
οργανωμένες ομάδες. Και ως συστήματα
ορίζονται από τους νόμους αυτορρύθμισης,
που εκφράζουν την τάση του συστήματος να
διατηρεί τη συνοχή του και ν’ αναπαράγεται,
και τους νόμους μετασχηματισμού, που
εκφράζουν την τάση του συστήματος να
μετασχηματίζεται και να εξελίσσεται.
Από τη διαλεκτική των δύο προκύπτει η
δυνατότητα των ανθρώπινων κοινωνιών
και πολιτισμών να εξελίσσονται, χωρίς
να χάνουν τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά
τους. Κι αυτό, στην ελληνική περίπτωση,
αποτυπώνεται με διαύγεια στη διαχρονική
συνέχεια της γλώσσας.
Κάθε κοινωνία και κάθε λαός σχηματίζει
μια αντίληψη για τον εαυτό του και τη σχέση
του με τη φύση και τον κόσμο, για το λόγο
της ύπαρξής του και για τις αξίες που πρέπει
να ρυθμίζουν την ατομική και συλλογική
ζωή. Αυτό λέγεται “αυτοσυνειδησία της
κουλτούρας” και δηλώνει τη συνείδηση
ταυτότητας που διαμορφώνεται μέσα στο
συλλογικό φαντασιακό μιας ομοιογενούς
κοινότητας. Αυτή η φανταστική εικόνα δεν
απεικονίζει με ακρίβεια την καθημερινή
πραγματικότητα της αντίστοιχης κοινωνίας.
Αντιπροσωπεύει όχι τόσο αυτό που είναι,
όσο αυτό που επιδιώκει να είναι, δηλ. ένα
ιδεώδες, που όμως προσανατολίζει και
εμψυχώνει τις προσπάθειες των ανθρώπων
και επηρεάζει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο
βαθμό τις ατομικές και συλλογικές

συμπεριφορές. Κι αυτό δεν είναι ούτε καλό
ούτε κακό, είναι απλούστατα φυσιολογικό,
γιατί δεν υπάρχει κοινωνία χωρίς συνείδηση
ταυτότητας, δηλ. χωρίς ιδεώδη και αξίες.
Κάτω απ’ αυτό το πρίσμα, η απάντηση στο
ερώτημά σας είναι θετική: ναι, υπάρχουν
διαχρονικές πολιτισμικές αξίες, που
ενέπνευσαν και προσανατόλισαν με τρόπο
ανάλογο τους αρχαίους, τους βυζαντινούς
και τους σύγχρονους Έλληνες. Κι αυτές οι
αξίες, που μέσα στο συλλογικό φαντασιακό
διαδοχικών ιστορικών περιόδων αποτέλεσαν τον ιστό διαχρονικής συνέχειας του
πολιτισμού, αποτυπώνονται και αναπαράγονται στην ελληνική πνευματική παράδοση,
δηλ. στα μνημεία του λόγου και της τέχνης.
Αυτή την αυτοσυνειδησία μελετούμε, στην
πληρέστερη εκδοχή της, αυτήν που αποκρυσταλλώνεται μέσα στη λογοτεχνία μας,
ιδιαίτερα στην ποίηση.

– Ποια παραδείγματα από το έργο του
Ρίτσου μπορούμε να παραθέσουμε ως
χαρακτηριστικούς φορείς ανιχνεύσιμων
ελληνικών αξιών;
– Μέσα στη νεοελληνική ποίηση η περίπτωση
του Γιάννη Ρίτσου είναι, από μια άποψη,
χαρακτηριστική, γιατί φανερώνει ότι το
πολιτισμικό βίωμα είναι ισχυρότερο από τις
κοινωνικές ιδεολογίες. Η κομμουνιστική
ιδεολογία, στη οποία ο πολίτης Γιάννης
Ρίτσος παρέμεινε συνεπής ως το τέλος της
ζωής του, θα μπορούσε, με απόλυτα κριτήρια,
να θεωρηθεί ασύμβατη προς ορισμένες
εκφάνσεις της ελληνικής πολιτισμικής
παράδοσης, στις οποίες ο ποιητής Γιάννης
Ρίτσος είναι στέρεα προσηλωμένος. Τέτοιες
είναι, λ.χ., η σχέση αρμονίας ανάμεσα στον
πολιτισμό και τη φύση (θα μιλήσομε γι’αυτήν
παρακάτω), η σχέση ισορροπίας ανάμεσα
στις ατομικές και τις κοινωνικές αξίες, η
σύνθεση μυστικισμού και ορθολογισμού, η
κυκλική αντίληψη της ιστορίας, η ταύτιση
της στιγμής με την αιωνιότητα, και άλλα
κοσμοθεωρητικής και βιοθεωρητικής τάξης
βιώματα. Θα σταθούμε σε δυο ενδεικτικά
παραδείγματα.
Το πρώτο αφορά τη σχέση ατόμου – κοινωνίας, που είναι μια σχέση - κλειδί για το
ιδεολογικό στίγμα του υπό μελέτη έργου. Αν
σκεφτούμε πως η απόλυτη προτεραιότητα του
ατόμου έναντι της κοινωνίας χαρακτηρίζει
το ιδεολογικό μοντέλο δυτικού τύπου (αρχή
του ανταγωνισμού, “ελεύθερη οικονομία”),
ενώ η απόλυτη προτεραιότητα της κοινωνίας έναντι του ατόμου χαρακτηρίζει το
ιδεολογικό μοντέλο σοσιαλιστικού τύπου
(κεντρικός σχεδιασμός, κολεκτιβιστική
οικονομία), τότε η εναρμόνιση ατομικών
και συλλογικών αξιών συνιστά μια τρίτη
επιλογή, αποκλίνουσα τόσο από το ένα όσο κι

από το άλλο ιδεολογικό πρότυπο. Δεν είναι
τυχαία η εμμονή του Ρίτσου στο αίτημα της
εξισορρόπησης ατομικών και συλλογικών
αξιών, που επανέρχεται στο έργο του και
εξειδικεύεται στην απόρριψη της κάθετης
ιεραρχίας και της προσωπολατρείας του
ηγέτη, με παράλληλη έμφαση στην αρχή
της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας.
Μάλιστα, η συντροφικότητα τίθεται, κατ΄
αντιδιαστολή προς τον ατομισμό, ως όρος
απαραίτητος για την πραγμάτωση της
αυθεντικής έννοιας του ανθρώπου· και
η αντίθετη αρχή, του ανταγωνισμού των
ατομικοτήτων, σημασιοδοτείται ως μη
ανθρώπινη κατάσταση («Η τελευταία προ
Ανθρώπου εκατονταετία»).
Το δεύτερο παράδειγμα αφορά την
αντίληψη της ιστορίας. Στην ελληνική
πνευματική παράδοση ποτέ δεν ευδοκίμησε
το δυναμοκεντρικό μοντέλο της συνεχούς
εξέλιξης προς ολοένα ανώτερες μορφές
πολιτισμού, μοντέλο που συναρτάται
με την αιτιοκρατική λογική του δυτικού
ρασιοναλισμού. Στην αφελή γραμμικότητα
του ιστορικισμού η ελληνική σκέψη
αντιπαραθέτει την τραγική αντίληψη της
κυκλικής ιστορικής πορείας (“του κύκλου
τα γυρίσματα που ανεβοκατεβαίνουν”), η
οποία συνδέεται με την αρχή των πολλαπλών
αιτίων και την εναλλαγή πτώσεων και
ανατάσεων. Πάνω σ’ αυτό, χαρακτηριστικό
είναι το ιστορικό βίωμα μέσα στην ποίηση
του Ρίτσου: το ποιητικό υποκείμενο είναι
φορέας της συλλογικής μνήμης, πορεύεται
σα να κουβαλεί μέσα του όλους τους αιώνες,
σε μια θαυμαστή ταύτιση του παρόντος με το
παρελθόν, της στιγμής με την αιωνιότητα, η
οποία διαψεύδει τη λογική του όγκου και
του αριθμού και πραγματώνει το θαύμα.
Ο ποιητής κάνει τη δική του σύνθεση της
ελληνικής παράδοσης με το επαναστατικό
όραμα, μια σύνθεση που πλουτίζει και τον
ένα πόλο και τον άλλο. Έτσι, δεν επέτρεψε,
στο μέτρο που του αναλογούσε, να παγιωθεί,
σε μια κρίσιμη περίοδο για το μέλλον του
τόπου και του Κόσμου, μια δήθεν αυτονόητη
διάζευξη ανάμεσα στην αριστερή ιδεολογία
και στην ελληνική πνευματική παράδοση·
διάζευξη που θα ευνοούσε την πολιτισμική
αλλοτρίωση των πιο ζωντανών σε κείνη τη
συγκυρία δυνάμεων του Ελληνισμού.
- Πώς εξελίσσεται στη λογοτεχνία μας ο
αντιστασιακός χαρακτήρας του ελληνικού έθνους, όπως τον επισημαίνει κι ο
Σβορώνος; Υπάρχει αυτός σήμερα;
- Το αντιστασιακό πνεύμα αποτελεί
θεμελιώδες, άρα σταθερό γνώρισμα του
λαού μας, καθώς έχει μια οντολογική
– θα τολμούσαμε να πούμε – αφετηρία, που
ενισχύεται αφενός από τη μυθική παράδοση
κι αφετέρου από το ιστορικό βίωμα. Όταν
μιλούμε για οντολογική αφετηρία, εννοούμε
την ενστικτώδη πίστη στην αντικειμενικότητα
του κόσμου, που συνδέεται με την εμπειρία
που προσφέρει στον άνθρωπο η ήμερη και
ιλαρή μεσογειακή φύση: μια εικόνα επιγείου
παραδείσου, που εξασφαλίζει τους όρους για
την ολοκλήρωση των όντων. Μέσα “στην
παράδεισο της γης” ο λαός μας αισθάνεται
αυτοδίκαια μέτοχος στα πρωταρχικά
φυσικά αγαθά. Κι αυτό τροφοδοτεί την
προσήλωσή του στις αξίες της ζωής και
ένα βίωμα ευδαιμονίας, πληρότητας και
αυτάρκειας: ανεξάρτητα από το αν είναι
φτωχός ή πλούσιος, αισθάνεται πως τα
έχει όλα και δεν έχει ανάγκη να ζητήσει
τίποτε από πουθενά. Kι αυτό συνιστά μια
σημαδιακή ιδιομορφία, γιατί ο κανόνας,
σύμφωνα με τους εθνολόγους, είναι ότι
στην αφετηρία κάθε δράσης βρίσκεται μια
κατάσταση στέρησης, που κινητοποιεί τον
ήρωα ν’αποχτήσει αυτό που δεν έχει. Στην
ελληνική παράδοση, αντίθετα, η δράση
ορίζεται συνήθως από την επιθυμία του
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αντίμαχου ν’ αρπάξει ή να καταχτήσει
το πολύτιμο αντικείμενο ή αγαθό, του
οποίου φυσικός κάτοχος και νομέας είναι
ο ήρωας. Έτσι, στην ηρωική σύγκρουση,
η χαρακτηριστική στάση του ήρωα είναι η
στάση όχι της επίθεσης αλλά της αντίστασης
ενάντια στην απειλή της φυσικής του
πληρότητας· ή μια διαδικασία ανάκτησης
των αξιών και αποκατάστασης του δικαίου
ύστερα από την αδικοπραγία του αντίμαχου.
Έχομε λοιπόν ένα πρότυπο δράσης αμυντικό
ή αντιστασιακό, που απορρίπτει την
επιθετικότητα ως μοντέλο διαπροσωπικών,
κοινωνικών ή διαφυλετικών σχέσεων.
Το πρότυπο αυτό υποστηρίζεται από το
συναφή κώδικα της “προμηθεϊκής ιδέας”,
που εκφράζει, στο μυθικό επίπεδο, το
πνεύμα της κοσμολογικής αντίθεσης
ανθρώπου – θεού. Στον αρχετυπικό μύθο
του Προμηθέα, ο ήρωας παραβαίνει την
απαγόρευση του Δία, προκειμένου να
ευεργετήσει τους ανθρώπους. Θεμελιώδες
γνώρισμα του ελληνικού ανθρωποκεντρικού
σύμπαντος είναι η αξίωση ισοτιμίας του
ανθρώπου προς τις θεϊκές δυνάμεις.
Η υποταγή στο θείο νόμο βιώνεται ως
ανάγκη, όχι ως αρετή. Το πνεύμα αυτό θα
επιβιώσει στις βυζαντινές και νεοελληνικές
εκδοχές των τραγουδιών του Χάρου, όπου
ο Ήρωας αρνείται ν’ αποδεχτεί τη θνητή
του μοίρα και να παραδώσει την ψυχή του
στον εντολοδόχο του θεού, το Χάρο. Πάνω
σ’ αυτή την άρνηση συγκροτείται ο κώδικας
της μη υποταγής, κώδικας κοσμοθεωρητικής
αφετηρίας, που θα εκφραστεί με ανάλογη
έμφαση στο κοινωνικό επίπεδο και θα γίνει
το θεμέλιο της νεοελληνικής ιδεολογίας.
Ως ατομική και κοινωνική αξία η αρχή
της μη υποταγής συναντάται συγκροτημένη
στο Κλέφτικο τραγούδι του 18ου και 19ου
αιώνα, στο αξιακό σύστημα που ονομάζομε
αντίληψη του προσώπου. Η αντίληψη του
προσώπου συνίσταται σε μια συνάρτηση
αξιών, όπου η ανεξαρτησία ταυτίζεται με
τη ζωή και η υποταγή με το θάνατο. Ζωή
χωρίς ανεξαρτησία δεν είναι ζωή, είναι
ζωντανός θάνατος. Γι’ αυτό ο ήρωας
θυσιάζει αδίστακτα τη ζωή του για να
προασπίσει την ανθρώπινή του ανεξαρτησία
και αξιοπρέπεια, αξία ανώτερη από την
ατομική ζωή. Μια τέτοια ιεράρχηση
αξιών εξουδετερώνει τον εκβιασμό της
υλικής δύναμης και σ΄ αυτό έγκειται η
επαναστατική δυναμική της. Η αξιοκρατία
αυτή, με τους Ελεύθερους Πολιορκημένους
του Σολωμού καθιερώνεται ως θεμέλιο
του νεοελληνικού ανθρωπισμού. Εδώ
αναγνωρίζομε τη σύνθεση του πολιτισμικού
βιώματος που περιγράψαμε με την ιστορική
εμπειρία μιας μακροχρόνιας αρνητικής
σχέσης του λαού με τους εκάστοτε φορείς
της εξουσίας σε περιόδους δουλείας, που
αποκρυσταλλώθηκε στον κώδικα νόμιμο vs
δίκαιο, δηλ. με την αντίληψη ότι νόμιμο και
δίκαιο είναι όροι ασυμβίβαστοι. Το νόμιμο
δεν μπορεί να συνυπάρχει με το δίκαιο,
γιατί συναρτάται με την εξ ορισμού άδικη
εξουσία. Το δίκαιο έχει ως σημείο αναφοράς
όχι το κράτος αλλά την κοινότητα, το μόνο
κοινωνικό μόρφωμα που εξασφαλίζει,
στην παραδοσιακή αντίληψη, την αναγκαία
ισορροπία για να λειτουργήσουν οι
αξίες· μια αντίληψη που σφυρηλατεί την
αλληλεγγύη και συνοχή της κοινότητας, με
γνώμονα την υπεράσπιση και διεκδίκηση
του δικαίου ενάντια στις αυθαιρεσίες της
όποιας εξουσίας. Έτσι διαμορφώνεται, στη
βάση της αρχής των πολλαπλών αιτίων, ο
αντιστασιακός και αντάρτικος χαρακτήρας
του λαού μας, που αιτιολογεί, ως ένα
βαθμό, την “ειδική μεταχείριση” που έχομε
μέχρι σήμερα από άσπονδους φίλους και
“συμμάχους”.
Συνέχεια στη σελ. 11
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Ἀντιφωνητικό κουΐζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1) Στίς 18 Ἰανουαρίου 1996 ὁ
Κώστας Σηµίτης ἐκλέγεται ἀπό
τήν Κοινοβουλευτική Ὁµάδα τοῦ
ΠΑΣΟΚ διάδοχος τοῦ Ἀνδρέα
Παπανδρέου στήν πρωθυπουργία
µέ 86 ψήφους ἔναντι 75 τοῦ Ἄκη
Τσοχατζόπουλου. Σήµερα, πού
ἔχουµε κάπως ἀποµακρυνθεῖ ἀπό
κεῖνα τά γεγονότα, ποιοί ἄλλοι
πιστεύετε ὅτι θά διεκδικοῦσαν
ἐπάξια τήν ἴδια διαδοχή;
Α) Ὁ Μίκυ Μάους
Β) Ὁ Πήλιος Γούσης
Γ) Ὁ Κώστας Μητσοτάκης
Δ) Ὅλοι οἱ άνωτέρω
2) Στίς 20 Ἰανουαρίου τοῦ 1878
κηρύσσει τήν ἐπανάσταση κατά
τῶν Τούρκων στό Πήλιο ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ Κουµουνδούρου, Ζήσιµος
Μπασδέκης.
Σχηµατίζεται
ἡ προσωρινή
ἐπαναστατική
κυβέρνηση τῆς
Μαγνησίας,
µέ
πρόεδρο
τόν ζαγοριανό
Ἱ ε ρ ώ ν υ µ ο
Κασσαβέτη καί
συγκεντρώνονται
στή
Μακρινίτσα

τά ἐπαναστατικά σώµατα. Παρά
τίς πρῶτες µεγάλες νίκες, π.χ. στό
«Σαρακηνό» ὅπου πολέµησαν
καί γυναῖκες καί διακρίθηκε ἡ
Μαργαρίτα Μπασδέκη (φωτό), ἡ
ἔλλειψη ὀργάνωσης τῶν ἐπαναστατῶν θά γείρει τήν πλάστιγγα
πρός τή µεριά τῶν Τούρκων, ἰδίως
ὅταν ἐµπλακεῖ καί ἡ φρεγάτα
«Ἰζνετίν» µέ [......] ναύαρχο.
Α) Ἕλληνα
Β) Ἄγγλο
Γ) Ρῶσο
Δ) Λάπωνα
3) Στίς 21 Ἰανουαρίου 1898 ἐπιβάλλεται ὁ Διεθνής Οἰκονοµικός
Ἔλεγχος στήν Ἑλλάδα, ἀποτέλεσµα
τῆς πτώχευσης ἐπί Τρικούπη καί
τοῦ καταστροφικοῦ πολέµου τοῦ
1897. Πότε ἔληξε ἐπισήµως αὐτός
ὁ ἕλεγχος τῆς οἰκονοµίας µας ἀπό
τούς ξένους;
Α) Τό 1899
Β) Τό 1947
Γ) Τό 1963
Δ) Τό 1978
4) Στίς 22 Ἰανουαρίου 1973 τραυµατίζεται θανάσιµα (κι ἐκπνέει τήν
ἑποµένη) σέ ἀεροπορικό δυστύχηµα
ὁ 25χρονος Ἀλέξανδρος Ὠνάσης,
γιός τοῦ Ἕλληνα ἐφοπλιστῆ καί
ἰδιοκτήτη τότε τῆς Ὀλυµπιακῆς

Ἀεροπορίας.
Ἀπό τήν ἀρχή
ὁ Ἀριστοτέλης
Ὠ ν ά σ η ς
ὑποστήριξε ὅτι
τό δυστύχηµα
δέν
ἦταν
τυχαῖο
µά
ἐγκληµατική
ἐνέργεια.
Κι
ἀργότερα καί τά τρία πορίσµατα
πού ἐκδόθηκαν γιά τό δυστύχηµα
διαπίστωναν στό µοιραῖο ἀεροσκάφος πού ὁδηγοῦσε ὁ Ἀλέξανδρος «ἀνάποδη τοποθέτηση τῶν
πηδαλίων κλίσεως», µέ ἀποτέλεσµα τό ἀεροπλάνο νά µήν ὑπακούει στίς ἐντολές τοῦ πιλότου. Πῶς
κρίνετε τούς ἐµπειρογνώµονες;
Α) Ἄθλιοι συνωµοσιολόγοι, πού σίγουρα θ’ ἀµφισβητοῦν καί τήν Ἀλ
Κάιντα καί τήν πανδηµική γρίπη
Β) Ρέ, πόσα πήρατε, ρέ;
Γ) Ἄσχετοι. Ἐµπειρογνώµων θά πεῖ
νά λές µιά γνώµη ἄχρηστη γιά ὅλους
Δ) Μίσθαρνα ὄργανα τοῦ κεφαλαίου
5) Στίς 29 Ἰανουαρίου 1988 συναντῶνται οἱ πρωθυπουργοί τῆς Ἑλλάδος
καί
τῆς
Τουρκίας,
Ἀνδρέας
Παπανδρέου καί Τοργκούτ Ὀζάλ
στό φόρουµ τοῦ Νταβός στήν
Ἑλβετία. Ἐκεῖ τέθηκαν, ἐκτός τῶν
ἄλλων, οἱ θεσµικές βάσεις γιά
τήν ἑλληνοτουρκική οἰκονοµική
συνεργασία, µέ τούς κυριότερους
ἐπιχειρηµατίες τῶν δύο χωρῶν νά

ἐµπλέκονται σ’ αὐτήν (Σαρίκ Τάρα,
Ραχµί Κότς, Κ. Παπαλεξόπουλος,
Μ. Κιοσέογλου, Δ. Κοντοµηνάς,
Θ. Λαβίδας, Ἀπ. Δοξιάδης, Στ.
Ἀργυρός, Η. Στασινόπουλος...).
Ποιό ἦταν τό ἄµεσο κέρδος ἀπό
ἐκείνη τήν ὁµολογηµένη (βλέπε
καί τό ἀνδρεϊκό «mea culpa»)
ὑποχώρηση τῆς χώρας µας;
Α) Στασίασαν οἱ µουσουλµάνοι τῆς
ἑλληνικῆς Θράκης ὑπό τόν Σαδίκ
Β) Ἀπογειώθηκε ἡ οἰκονοµία µας
Γ) Λύθηκαν τά προβλήµατά µας µέ
τούς γείτονες στό Αἰγαῖο
Δ) Ἀπελευθερώθηκε ἡ Κύπρος
6) Στίς 31 Ἰανουαρίου 1828 πεθαίνει στή Βιέννη ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης. Ὁ ἀρχηγός τῆς Φιλικῆς
Ἑταιρείας, πού εἶχε κηρύξει τήν
Ἐπανάσταση στή Μολδοβλαχία,
µετά τήν καταστροφή στή µάχη
τοῦ Δραγατσανίου εἶχε παραδοθεῖ
στούς Αὐστριακούς οἱ ὁποῖοι...
Α) Τόν καταδίκασαν γιά ἔλλειψη
ἀνοχῆς στόν (Ὀθωµανό) Ἄλλον
Β) Τόν τίµησαν γιά τή γενναιότητά
του καί τοῦ παρεῖχαν µία µικρή
σύνταξη
Γ) Τόν κράτησαν στή φυλακή µέχρι
τά τελευταῖα του
Δ) Τοῦ ἔδωσαν τήν αὐστριακή ἰθαγένεια ὡς Ρωσοπόντιο µετανάστη

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
ΙΑ, 2Β, 3Δ, 4Γ, 5Α, 6Γ.

Συνέντευξη ΕΡ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ (1ο μέρος)
Συνέχεια από τη σελ. 10
- Μπορούμε να επισημάνουμε ένα πρότυπο σχέσης με τη
φύση και την οικολογία (που είναι σήμερα της μόδας) που
προβάλλεται από τη νεοελληνική ποίηση και πεζογραφία;
– Διακριτικό γνώρισμα της ελληνικής παράδοσης είναι η
αντίληψη ισορροπίας και αρμονίας του ανθρώπου και του
πολιτισμού με τη φύση, σε αντιδιαστολή προς το κυρίαρχο
δυτικό μοντέλο, που χαρακτηρίζεται από την αντιπαλότητα προς
τη φύση και την κατακτητική και εκμεταλλευτική συμπεριφορά.
Η οικολογική συνείδηση στις δυτικές κοινωνίες υπήρξε
αναγκαστική και οδυνηρή συνέπεια μιας στρεβλής ανάπτυξης,
η οποία οδήγησε, σε όλη τη σφαίρα επιρροής της Δύσης, στην
καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και στην ανατροπή της
οικολογικής ισορροπίας του πλανήτη. Η πρόσφατη αποτυχία της
Συνόδου της Κοπεγχάγης για το φυσικό περιβάλλον αποδεικνύει
περίτρανα το αδιέξοδο του συστήματος. Αντίθετα, όπως έδειξαν
οι μελέτες μας πάνω στην παραδοσιακή ελληνική κουλτούρα, η
οικολογική συνείδηση αποτέλεσε, πολύ πριν από την εφεύρεση
του όρου, αυτονόητη πρακτική και διακριτικό γνώρισμα των
παραδοσιακών πολιτισμών της μεσογειακής λεκάνης, γεγονός
που τους ταξινομεί σε διαφορετική πολιτισμική οικογένεια απο
το δυτικό αστικό μοντέλο της βιομηχανικής και τεχνολογικής
εποχής.
Η σημασία αυτού του προτύπου, του οποίου η ελληνική
κουλτούρα αποτελεί την αρχαιότερη και αυθεντικότερη εκδοχή,
έγκειται στη στενή, αναγκαστική αλληλοσυνάρτηση ανάμεσα
στη φύση και τον πολιτισμό, στον άνθρωπο και τον κόσμο: μια
πλήρης εσωτερική αντιστοιχία και αρμονία, που εγγυάται την
οικολογική ισορροπία, ενώ παράλληλα μεταγράφει τις φυσικές
αξίες σε αξίες ηθικής κατηγορίας. Αυτό το πρότυπο οργανικής
ενότητας ανθρώπου – φύσης συνθέτει το περιεχόμενο του
ελληνικού κοσμοειδώλου σε ολόκληρη τη νεοελληνική ποίηση
και πεζογραφία, από το δημοτικό τραγούδι και τον Σολωμό
ώς τη γενιά του Μεσοπολέμου. Ας δούμε, για παράδειγμα,
την ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Τόσο οι απλοί άνθρωποι όσο
και τα πράγματα και στοιχεία της φύσης συμπεριφέρονται ως
μέλη ενός ομοιογενούς σύμπαντος, συνδεδεμένα μεταξύ τους
με μια σχέση στενής οικειότητας και αλληλεγγύης:
και τότε φώναξα δυνατά παιδιά μου παιδιά μου
σπουργιτάκια μου παπιά μου
να σας πλύνω παιδιά μου να σας λούσω να σας χτενίσω
(Το τερατώδες αριστούργημα, Ανθολογία Γ. Ρίτσου, 2000)
Ανάμεσά τους ισχύει μια εναλλαξιμότητα των ρόλων, που

επιτρέπει στα στοιχεία της φύσης να παίρνουν το ρόλο και ν’
ασκούν τις λειτουργίες του ανθρώπου· και στον άνθρωπο να
εκφράζει αβίαστα το ήθος των φυσικών στοιχείων:
Η γυναίκα άλλαξε θέση με το χελιδόνι,
κάθισε στη χελιδονοφωλιά της στέγης και κελάηδησε.
Το χελιδόνι κάθισε στον αργαλειό της κι ύφαινε
άστρα, πουλιά, ψάρια, λουλούδια κι ανεμότρατες.
(“Ανταλλαγές”: Ασκήσεις, Ανθολογία 2000:123)
Η σχέση της φύσης με τον άνθρωπο και τον πολιτισμό
κωδικοποιείται χαρακτηριστικά στην ακόλουθη εικονοπλασία,
όπου η φύση διερμηνεύει τα αισθήματα και τα αιτήματα του
ανθρώπου:
Αυτά τα δέντρα δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό,
αυτές οι πέτρες δε βολεύονται κάτου απ’ τα ξένα βήματα
αυτά τα πρόσωπα δε βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο
αυτές οι καρδιές δε βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο.
(“Ρωμιοσύνη”, Ανθολογία, 2000:80)
Καθένας απ’ τους τέσσερεις στίχους του παραθέματος είναι
νοηματικά αυτόνομος και ταυτόχρονα όλοι συνδέονται μεταξύ
τους με βάση την αρχή της αναλογίας. Τα 4 υποκείμενα έχουν
κοινό ρήμα (“δε βολεύονται”), που θα πει, κοινά αισθήματα,
κοινή αντίδραση, σα να είναι ομοειδή: δέντρα - πέτρες
- πρόσωπα - καρδιές έχουν την ίδια συμπεριφορά, όπως
τα μέλη της ίδιας κοινότητας. Δεν ισχύει καμιά διάκριση
μεταξύ φυσικού και ανθρώπινου. Η κοινή στάση κι η κοινή
απαίτηση έχει ως αντικείμενο το ακέραιο: όλο τον ουρανό,
όλο τον τόπο, μόνο τον ήλιο, μόνο το δίκιο. Άνθρωποι και
φύση σε μια πλήρη αλληλεγγυότητα, συμπεριφέρονται ως
αυτοδίκαιοι κάτοχοι όλων των αξιών. Το όραμα πληρότητας
που προσφέρει στον άνθρωπο η φύση τροφοδοτεί ένα αίτημα
ακεραιότητας, διαμορφώνοντας ένα ανάλογο ανθρώπινο
ήθος, που μεταγράφει, στο πεδίο των ανθρώπινων αξιών, τη
δεσπόζουσα φυσική κατηγορία της πληρότητας σε ένστικτο
ανεξαρτησίας. Ώστε, η φύση εμφανίζεται, στο μυθικό
επίπεδο, να παρεμβαίνει και να διαμορφώνει την κουλτούρα,
ως παραγωγός και ταυτόχρονα εγγυητής των τοπικών
πολιτισμικών αξιών.
Αυτή είναι η περίφημη - κατά Οδυσσέα Ελύτη - ισοδυναμία
φυσικών και ηθικών αξιών, η οποία φέρνει σε πλήρη αρμονία τον
άνθρωπο με τον εαυτό του, τις ζωικές με τις ηθικές του ανάγκες
και αιτήματα, απορρίπτοντας το δυισμό και αποκαθιστώντας
την ενότητα υλικού και πνευματικού κόσμου.
(Τό 2ο μέρος της συνέντευξης στο επόμενο φύλλο μας)

Σέ ἦχο ἁψύ
§
Στήν ἀρχή σέ πατᾶνε λίγο νά δοῦνε ἄν θ’
ἀντιδράσεις. Ἄν δέν τό κάνεις, πλέον δέν σέ
πατᾶνε. σέ πατᾶνε καί σέ θάβουν µαζί!
§
Τά ζωντανά πράγµατα δουλεύουν ὅπως
τά ἐνεργά ἡφαίστεια. Τό σχῆµα τους τό
καθορίζει ἡ ἐσωτερική αὐξοµειούµενη λάβα
§
Ἡ ἔµπνευση εἶναι καί θέµα ὕψους.
Πρέπει ν’ ἀφήσεις πολύ πρᾶµα πίσω σου.
§
Ὁ πλοῦτος εἶναι σάν τόν Πλούτωνα,
σέ ἀποµονώνει ἀπό τούς ζωντανούς.
§
Οὔτε ἀστοί πλέον, οὔτε χωριάτες. Ἀστεῖοι!
§
Ἀφοῦ τά τοποθέτησαν ὅλα ἀπέναντι,
παριστάνουν πώς ὑποφέρουν κι ἀπό
µοναξιά, οἱ µοῦλοι!
§
Μπέρδευε τούς κώδικες
γιά νά µήν γίνεσαι σταθερός στόχος.
§
Ἀνοιχτό καφενεῖο µέ ...βαρειά ἐξώπορτα.
Αὐτό εἶµαι!

Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ Íôïõ
Ãéáêáìðüóï ðáýëá Âïõëôóßäçò
SUMO FUNDO ÌðáìðáôæéÜí
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Ο αγνός τουρκικός λαός

Ἀντιφωνήµατα
Ὁ γερουσιαστής Κάρλ Λεβίν ζητᾶ ἀεροπορικές ἐπιθέσεις κατά τῆς Ὑεµένης. (Προσοχή: Συνειρµοί γιά τό ἐπώνυµο “Λέβιν” εἶναι ἀντισηµιτισµός)
Στή Σοµαλία καταγγέλουν ὅτι ἡ γνωστή ἑταιρεία µισθοφόρων Blackwater
φυτεύει βόµβες γιά νά δυσφηµίσει
τήν ἀντίσταση στούς κατακτητές

Εξαιτίας ενός καβγά που έγινε σε ένα
καφενείο, κατά τα λεγόμενα των Ρομά για ένα
τσιγάρο, έγινε αιτία οι Ρομά πολίτες να έρθουν
αντιμέτωποι με τον κόσμο της περιοχής. Χτες
συγκεντρώθηκαν τρεις χιλιάδες άτομα που
λεηλάτησαν τα σπίτια των Ρομά και έκαψαν
τα οχήματα τους. Συγκεντρώθηκαν άτομα
που ξεπέρασαν τα αστυνομικά εμπόδια και
πήγαν στα σπίτια της περιοχής του παζαριού.
Η Στρατοχωροφυλακή μετέφερε τους Ρομά
πολίτες στο στρατόπεδο της. Στο μεταξύ η
πολυπληθής ομάδα πήγε στην άκρη της πόλης
Σέλεντι και εκεί ισοπέδωσαν τα τσαντίρια
που υπήρχαν. Σε άλλες γειτονιές της
περιοχής πετροβόλησαν σπίτια και οχήματα,
καταστρέφοντάς τα. Μετά συγκεντρώθηκαν
μπροστά στο κυβερνείο όπου φώναξαν
συνθήματα όπως «Το Σέλεντι είναι δικό μας
και θα μείνει δικό μας» και «Δεν θέλουμε
τους Ρομά». Την ένταση των επεισοδίων
ανέβασε και ο θάνατος ενός Ρομά πολίτη από
έμφραγμα αμέσως μετά τα επεισόδια.
(6-1-2010, εφ. Νέτγκαζέτε)
Ποιητική φλέβα αναβλύζουσα
Μιλώντας στην τηλεόραση ο ποιητής Ισμέτ
Οζέλ έκανε δηλωσεις που θα συζητηθούνε.
Να λοιπόν τα λόγια του: Στη Λωζάνη
προσπαθήσαμε το Πατριαρχείο να μείνει εκτός
Τουρκίας. Όμως δεν το πετύχαμε. Όχι η σχολή
της Χάλκης αλλά και το Πατριαρχείο δεν
συνάδει με το εθνικό μας κράτος. Οι Αθηναίοι
ακόμα δεν κάνουν εκκλησία μεγαλύτερη
από αυτήν της Κωνσταντινούπολης, ακόμα
πιστεύουν πως η Κωνσταντινούπολη είναι
δική τους. Το 1918 το πιο ανασφαλές μέρος
ήταν αυτό υπό την τουρκική σημαία. Δώσαμε
τον πόλεμο της ανεξαρτησίας και κάναμε αυτά
τα υπό την τουρκική σημαία χώματα, τα πλέον
ασφαλή. Και λέγοντας πως ¨Εδώ περνάει ο
λόγος μόνο των μουσουλμάνων.Πέραν των
μουσουλμάνων δεν αναγνωρίζουμε σε άλλους
δικαίωμα λόγου¨ κερδίσαμε την πατρίδα μας.
Ο Μουσταφά Κεμάλ το 1921 είχε δηλώσει:
Εμείς δεν είμαστε δημοκράτες, εμείς δεν
είμαστε σοσιαλιστές. Εμείς μοιάζουμε στον
εαυτό μας. (23-12-09, εφ. Χαμπέρτουρκ)
Πώς λέμε άσυλο; Έ, το ακριβώς αντίθετο!
Ένταση επικράτησε μεταξύ των φοιτητών και
των δυνάμεων Ασφαλείας μετά την απόφαση
του καθηγητή και πρύτανη του Παν/μίου
Αντίγιαμαν, Μουσταφά Γκιουντούζ, να
απαγορεύσει την είσοδο στον πανεπιστημιακό
χώρο με την παλαιστινιακή μαντήλα (κουφίγια). Ήταν μία ακόμη απαγόρευση μετά την
πρόσφατη απόφαση για χτίσιμο τοίχου γύρω
από το Πανεπιστήμιο (aπαγορεύεται ήδη
η μουσουλμανική μαντήλα). Οι φοιτητές
αντιδρώντας στην πρυτανική απόφαση
συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του ιδρύματος
και προσπάθησαν να μπουν φορώντας
τις κουφίγιες. Υπήρξε μια λογομαχία με
τις δυνάμεις Ασφαλείας όπου οι φοιτητές
υποστήριξαν ότι η κουφίγια αποτελεί όχι
πολιτικό σύμβολο αλλά πολιτισμικό στοιχείο
τους. Έγινε καθιστική διαμαρτυρία και
ακούστηκαν κουρδικά τραγούδια.
(8-1-10, εφ. Νέτγκαζετε)
kyneg@otenet.gr

M.K.

Ἔτσι βεβαίως ἔχουµε καί τόσες πολύνεκρες τυφλές ἐπιθέσεις «αὐτοκτονίας» σέ Ἰράκ, Ἀφγανιστάν, Πακιστάν. Τῆς ...«Ἀλ Κάιντα», φυσικά!
20ετές πρόγραµµα στή Βρετανία µέ
στόχο τήν διατροφική αὐτάρκεια
καί τήν ἀναβίωση τοῦ συλλογικοῦ
πνεύµατος τῶν τοπικῶν κονωνιῶν
Τά λέει ἐδῶ ἀπό χρόνια ὁ Μιχάλης
Χαραλαµπίδης, περί ἀγροφιλίας, ἀλλά ποιός ν’ ἀκούσει καί, κυρίως, ποιός
νά κάνει κάτι (ἐλλείψει µίζας)...
Οἱ Τοῦρκοι δέν ζητᾶνε µόνο ἀπό µᾶς:
Ὁ δήµαρχος Σµύρνης ζητᾶ 2 ἑλληνικά
ἀγάλµατα ἀπό τό Λοῦβρο! Θράσσος
ἀλλά καί συνέπεια πλιατσικολόγου.
Πάνω ἀπό 1 στίς 3 προσφυγές στό
Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο εἶναι κατά τῆς
Τουρκίας. Καί; Ποιό πολιτικό κόστος
πληρώνει γιά τό ρεκόρ της αὐτό;
Ὅταν ξέθαψαν τόν Τάσσο ἔψαχναν
«ἀκροδεξιούς». Τώρα πού σκότωσαν
τόν Χατζηκωστή βρῆκαν οἰκονοµικά
κίνητρα. Ρέ... σίγουρα εἶναι ἑλληνική
ἡ Κυβέρνηση στήν Κύπρο;
Εὐπρόσδεκτο τό νέο κοίτασµα τοῦ
Πρίνου, καί τά 5.000 βαρέλια τή µέρα.
Φανταστεῖτε νά ἤµασταν κυρίαρχο
κράτος καί νά ψάχναµε κι ἀλλοῦ

(π.χ. Μπάµπουρας, Λαδόξερα...)
Ἄν παρακολουθεῖτε ΕΤ1-ΝΕΤ θά διαπιστώσατε ὅτι ἡ κυβερνητική προπαγάνδα καταθριαµβεύει. Οἱ θλιβεροί
ἐρασιτέχνες τῆς ΝΔ εἶναι παρελθόν.
Τό κυβερνητικό ἀνέκδοτο γιά τήν
«πράσινη οἰκονοµία» τό ἔχετε φυσικά
ἀκούσει 49.582.745 φορές. Ἔ, τώρα
ἄρχισε νά κυκλοφορεῖ καί στίς ΗΠΑ:
Ὁ Ὀµπάµα ἀποκάλυψε τά πράσινα
σχέδιά του µέ τήν εὐχή γιά 17.000 νέες
θέσεις ἐργασίας». Εὐχή!!! Ἄρα ἐµεῖς
ἐδῶ πόσες νά εὐχόµαστε; 50; 60;
Δέν εἶναι µόνο τά κυβερνητικά παπατζιλίκια στόν προϋπολογισµό τοῦ ὑπουργείου Παιδείας. Εἶναι κι οἱ ἀρχές
πού προτάσσει ἡ εἰσηγητική ἔκθεση:
«Ἀποτελεσµατικότητα, ἀποδοτικότητα, οἰκονοµία»!!! Ὅλα τοῦτα ἀπό µιά
σοσιαλιστική κυβέρνηση γιά τήν
...Παιδεία τῶν ἑλληνοπαίδων!

Ἡ Ἑταιρεία χρυσοῦ καί ὁ ...Τοῦρκος
Πρόξενος µοίραζαν στήν περιοχή
τοῦ Περάµατος, λέει, φυλλάδια στά
τουρκικά ὑπέρ τῶν χρυσωρυχείων!
Καλοδεχούµενο, ἄν εἶναι ν’ ἀποκτήσουµε µερικούς ἀκόµη ΣΥΝµάχους
κατά τοῦ Προξενείου, πού ὥς τώρα
ζοῦσαν στόν κόσµο τους...
Κι ὅµως, οἱ γελοιότητες πού γράφτηκαν κατά τῆς Χαρᾶς (µέ ζωγραφιές
τοῦ ...Ἀλλάχ) ἔφτασαν ὥς τό ὑπουργεῖο Παιδείας! Πάλι καλά πού δέν
εἴχαµε κι ἐξελίξεις σέ βάρος της...
Εἴδατε µήπως τίς κάπου 60 σηµερινές
ἐπώνυµες µουσουλµανικές ὑπογραφές κατά τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου
στό proxeneio-stop.org;
Ἐκεῖ πού πολλοί πλειονοτικοί φοβοῦνται, φίλοι µας µειονοτικοί δέν
µασᾶνε! Φαντάζεστε τά µοῦτρα κάποιων ὅταν ἀντίκρυσαν τά ὀνόµατα;
Ἐσχάτως ὁ µειονοτικός τριπλοπράκτορας λυσσάει κατά κυβερνητικῶν
παραγόντων. Εἶναι ὁ τρόπος του νά
(ξανα)ζητάει παράδες, τί νά πεῖς...

Ἀπό τόν Ξυλούρη στόν Κακαουνάκη,
ὁ κατήφορος πού κατρακυλάει 35
χρόνια τώρα ἡ Κρήτη καί ἡ Ἑλλάδα.
Ἀπεντάξεις προγραµµατισµένων ἔργων τῆς Περιφέρειας. Ἡ ἀφραγκία
πού λέγαµε ἤ κάτι ἄλλο; Γιατί τά
χρήµατα ἦταν κατά 80% τῆς ΕΕ.
Καλή ἡ διαδροµή µέ τά 24 ἀξιοθέατα
σηµεῖα τῆς Κοµοτηνῆς, ὅµως θά τά
βρίσκει κανείς ἀνοιχτά τά µουσεῖα,
δήµαρχε; Καί µετεκλογικά;
Καί αὐτή ἡ ντροπή τοῦ Ἱδρύµατος
Παπανικολάου πότε θά λείψει; Μόνο
οἱ προτάσεις µας (γιά Βυζαντινό Μουσεῖο) νά εἰσακούγονταν, ἔφτανε...

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ 2009
(µέρος βοῦ)
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΤΩΡΑ, ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ, ΠΑΡΕ ΤΟ
ΔΑΚΡΥ ΜΟΥ»
Βραβεῖο παρηγοριᾶς, ἀπονέµεται εἰς τὴν ἐρίτιµον
µητσοτακοθυγατέραν, ποὺ δείχνει (πρὸς τὸ παρὸν βέβαια,
γιατί µὴν ξεχνᾶµε ὅτι µιλᾶµε καὶ γιὰ σόι …Ἀπεθάντων)
νὰ περνάει στὸ χρονοντούλαπο τῆς Ἱστορίας! Ἡ (ἐπὶ
5 χρόνια διακυβέρνησης τοῦ Ἐλάχιστου καὶ ἕως 2
ἑβδοµάδες πρὶν τὴν 29η Νοέµβρη) βέβαιη διάδοχος
στὴν ἡγεσία τῆς Ν.Δ. ὑπέστη τὸ ἀπολύτως παταγῶδες
πατατράκ, ὅθεν καὶ τὴν τιµοῦµε, συµπαριστάµενοι
στὸ ἀπίστευτο δρᾶµα της! Αὐτὸ ἦταν ἀναµφίβολα τὸ
δεύτερο σηµαντικότερο γεγονὸς στὴν Ἑλλάδα τὴ χρονιὰ
ποὺ πέρασε (καλά, γιὰ τὸ ποιὸ ἦταν τὸ πρῶτο, δὲν θέλω
χαζὰ – ἐδῶ ἀνασκίρτησαν µέχρι καὶ οἱ γαλαξίες µὲ τὸ
συµπαντικῶν, κοσµοϊστορικῶν διαστάσεων γεγονὸς
τῆς ἀνόδου τοῦ Ὑπερνοῦ στὴν ἐξουσία)! Καὶ ὅπως
ψάλλαµε καὶ στὴν Ἐκκλησία, ἀνήµερα Χριστουγέννων,
«εὐφραίνεσθε δίκαιοι, οὐρανοὶ ἀγαλλιᾶσθε, σκιρτήσατε
τὰ ὄρη, ζαβοῦ ἐκλεγέντος»! Ἔ, ἂν στὸ καπάκι ἐκλεγόταν
καὶ ἡ Ντόρα, θὰ τὰ παίρναµε ἐµεῖς τὰ ὅρη! Τώρα ὅµως
βέβαια παραµένουµε στήν πόλη καί …ἔχει ὁ Θεός!
ΒΡΑΒΕΙΟ «ΥΠΕΡΝΟΥΣ Νὸ 2»
Τοῦ δώσαµε βεβαίως βραβεῖο καὶ στὸ προηγούµενο
φῦλλο, ἀλλὰ σιγὰ ποὺ θὰ τὴν ἔβγαζε µόνο µὲ ἕνα! Τὸ
δεύτερο τὸ παίρνει γιὰ τὴ συνεχιζόµενη ἐκπληκτικὴ
εἰκόνα ὀργάνωσης καὶ συντονισµένης δράσης, τὴν ὁποία
παρουσιάζει τὸ τσίρκο …ἔεεε, ἡ κυβερνητικὴ ὁµάδα
ἐννοῶ, τῆς ὁποίας προΐσταται (λέµε τώρα), εἰδικὰ τώρα
ποὺ συµπληρώθηκαν πλέον καὶ οἱ 100 µέρες! Πρόκειται
ἄλλωστε γιὰ ὁµάδα ἐκπληκτικῶν διανοητικῶν καὶ
ὑπερφυσικῶν ἱκανοτήτων (τέτοιο θαῦµα σὲ 100
µόλις µέρες ΔΕΝ ξανάγινε), ὅθεν καὶ βάζουν ὅλοι
τους ὑποψηφιότητα γιὰ τὸ βραβεῖο «Οἱ διάδοχοι τοῦ

Μπάαα... Ποιοί εἶναι ἐτοῦτοι ρέ παιδιά,
µέ τά ἐθνικιστικά συνθήµατα; Καµµιά
Χρυσή Αὐγή, κάποιο Πορφυρό ∆είλι;
Καί τί θέλουν αὐτοί οἱ µοχθηροί ἐχθροί
τῆς δηµοκρατίας; Γιῶργο, ξέσκισέ
τους ἀλύπητα, δῶσε τώρα ἑλληνική
ἰθαγένεια καί στούς ἐξωγήινους!

Γιούρι Γκέλερ» (µὲ τὸν Παναντιλήπτορα στὸν ρόλο
τοῦ µένταλιστ, φυσικά)! Τὶς προάλλες µάλιστα ποὺ
ὁ Ὑπερνοῦς ἦταν ἐδῶ στὰ µέρη µας, ἔδειξε ἄλλη µία
πτυχὴ τῶν δυνατοτήτων τοῦ τιτάνιου µυαλοῦ του,
µεταφέροντας µὲ τηλεκίνηση τὸ χωριὸ Κυπρῖνος ἀπὸ
τὸν βόρειο Ἕβρο «ἔξω ἀπὸ τὴν Κοµοτηνή»! Βρέ, δὲν µᾶς
φέρνει, λέω γὼ, καὶ τὸν Σηκουάνα, νὰ ξαναποκτήσουµε
καὶ ποτάµι, µία ποὺ πῆγε τότε κείνη ἡ ρηµάδα ἡ Χούντα
καὶ µᾶς ἔκλεισε τὸν Μπουκλουτζά;
ΒΡΑΒΕΙΟ «ΓΙΟΥΣΟΥΦΑΚΙΑ 2008»
Ἀπονέµεται στὸ ἐν Ἑλλάδι ΥΠΕΞ (ἤτοι Δρούτσας
καὶ φυσικὰ Ὑπερνοῦς again - καλά, ἐντάξει, ὁρκίζοµαι
πὼς δὲν θὰ πάρει ἄλλο, ἄντε γιατί τὸ παραχέσαµε πάλι
καὶ θὰ µᾶς τὴν ποῦν ὅτι εἶναι καὶ στηµένη ἡ διαδικασία
ἀπονοµῆς)! Μή µοῦ πεῖ πάντως τώρα κανεὶς «τί
ἔκαναν πάλι αὐτοὶ καὶ τοὺς βραβεύεις»! Τέτοιες χαζὲς
ἐρωτήσεις δὲν τὶς θέλω, καθότι µπορεῖ τὶς τελευταῖες
12 1/2 µέρες νὰ µὴν ἔκαναν ὄντως κάτι πολὺ χοντρὸ
(π.χ. ἀναγνώρισή τῆς …Μακεδονίας, ἐκχώρηση τῆς
Θράκης στὴν Τουρκία, κλπ.), ἀλλὰ θὰ ἔπρεπε πιὰ κι
ἐσεῖς νὰ ξέρετε ὅτι Τοξικὰ Βραβεῖα χωρὶς ἑλληνικὸν
ΥΠΕΞ ΔΕΝ γίνονται. Ἔ, τί νὰ κάνουµε τώρα, ὁ βήχας
κι ἡ καψούρα δὲν κρύβονται! Ἄσε δὲ ποὺ τώρα εἰδικὰ µὲ
τὸν Παναντιλήπτορα, ἔχουµε κι ἕνα λόγο παραπάνω!
Ἄλλωστε, µὲ τὴν Τουρκία νὰ ξεσαλώνει ὁλοένα καὶ
περισσότερο στὸ Αἰγαῖο καὶ τὴ Θράκη καὶ τοὺς ἄλλους
νὰ ἑτοιµάζουν νέα Αὐνανοσχέδια γιὰ τὴν Κύπρο (καὶ
αὐτὴ τὴ φορὰ ΧΩΡΙΣ Τάσσο), πολὺ θέλει δηλαδὴ νὰ
γίνει ἀπὸ στιγµὴ σὲ στιγµὴ ἡ µ…; Τοὺς βραβεύουµε
λοιπὸν κι ἐµεῖς προκαταβολικά, γιὰ νὰ ’χουµε τὸ κεφάλι
µας ἥσυχο! Κατὰ πὼς τὸ ’λεγε δηλαδὴ κι ὁ µεγάλος,
προεπιβουλεύειν δεῖ µᾶλλον ἢ ἀντεπιβουλεύειν! Καὶ
χωρὶς πλάκα ὅµως τώρα, ὀφείλουµε νὰ ὁµολογήσουµε
πὼς τοὺς τελευταίους µῆνες τὸ ἡµέτερον ΥΠΕΞ κάνει
ὄντως ἐξαιρετικὴ δουλειά!
Συνέχεια στή σελ. 10

