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Eξώφυλλο
Η φωτογραφία της Νίκης όπως η χρωµατική επεξεργασία στο φόντο ανήκουν
στο διµοτιανό Γιάννη Κουκάκη που διαµένει µόνιµα στη Γαλλική πρωτεύουσα
Για την ευγενική παραχώρηση του εκφράζονται οι ευχαριστίες του συγγραφέα.
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Η τριλογία, τα κείµενα της οποίας, συνδέει η Θράκη,
αφιερώνονται στην 84η επέτειο απελευθέρωσής της.
Αφορµή αποτέλεσε η συµπλήρωση φέτος 750 χρόνων
από το θάνατο του εκ ∆ιδυµοτείχου, Ιωάννη Βατάτζη
που αποτελεί και τον ανακτητή της Ρωµανίας από τη
Φραγκοκρατία από την οποία έχουν περάσει 800 έτη.
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Α. Τι έχω να πω στον Ταγίπ

Κύριε πρωθυπουργέ. ∆εν γνωρίζω πολύ καλά την τουρκική γλώσσα. Αντίθετα γνωρίζω
πολύ καλά την πολιτική της χώρας σας. Αιτία του κειµένου, όπως θα διαπιστώσετε, αποτελεί
η απόφαση να επισκεφθείτε τη Θράκη. Μπορεί εκ πρώτης όψεως να παραξενευτούν πολλοί
θεσµικοί Θράκες συµπατριώτες, και πιο πολύ οι εν Αθήναις της πολιτικής και φυσικά της
τηλεόρασης, όµως, συµφωνώ -όποιο ηθικό και πολιτικό βάρος κι αν έχει η στάση µου αυτήµε την επίσκεψή σας. Θα καταλάβετε πιο κάτω, γιατί. Τόσο εσείς, όσο πολλοί άλλοι. Επίσης
κάποιοι ρηχοί καριερίστες, τους οποίους εκ του πονηρού οι ύπερθεν και κατά σύστηµα, µας
τους χρεώνουν για να µας προσάπτουν τη ρετσινιά της ακατέργαστης πολιτικής παιδείας, του
εθνικισµού, του σοβινισµού και δεν ξέρω τι άλλο. Στην ουσία για να καλύψουν τη γύµνια
τους αν όχι τους διατεταγµένους τους ρόλους.
Οι οµοεθνείς σας ευρωπαίοι, συµπολίτες µου όµως, τούρκοι, µέλη των µουσουλµανικών
µειονοτήτων της Θράκης, σαφώς έχουν κάθε δικαίωµα στην επικοινωνία και στην σύσφιξη
των σχέσεων µαζί σας όπως και µε κάθε άλλη νόµιµη εκπροσώπηση της χώρας σας. Όπως
αποτελεί ενδιαφέρουσα κίνηση η δηλωθείσα επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού σε Ίµβρο
και Τένεδο η οποία όµως αδικεί τον εαυτό της όταν συνιστά απάντηση. Το ζήτηµα για την
Ελληνική πολιτική δεν είναι η αντίδραση αλλά η υλοποίηση της ανάληψης πρωτοβουλιών.
Όσα δόλια και να απεργάζεται το εν Κοµοτηνή προξενείο σας κύριε πρωθυπουργέ, και όσο
και αν ο χρόνος επίσκεψης δεν είναι ο καλύτερος αφού γίνεται σε ηµέρες που η Θράκη
εορτάζει την επέτειο απελευθέρωσής της, όσο κι αν προκαλούν µε την κουτοπονηριά τους
όσοι σας συµβούλευσαν να έλθετε µετά από την Αθήνα εδώ, εν τούτοις η Ελλάδα δεν παύει
να είναι η χώρα του Ξένιου ∆ία. Και δεν θα παύσει, έστω και αν ακόµη λάβετε µέρος σε
προσχεδιασµένες προβοκάτσιες που θα γυρίσουν εναντίον σας.
Πρώτον, η συνειδητοποίηση της ανάγκης για την Ελλάδα να ασχοληθεί επιτέλους σοβαρά µε
το ζήτηµα των Ποµάκων, όπως από εικοσαετίας προτείνουµε. ∆εύτερον, η συντριπτική
πλειοψηφία των µειονοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων ακόµη και των τούρκων πολιτών, θα
καταλάβει µε ποιους έχει να κάνει. Και τρίτον, θα αναδειχθείτε σε κοινό προβοκάτορα και
υπονοµευτή αποσταθεροποιητικών εξελίξεων, την ίδια στιγµή που φάγατε τα λυσσιακά σας
να µπείτε στην Ευρώπη. Παρόλα αυτά η Ελλάδα οφείλει να παραµείνει Ευρωπαϊκή χώρα σε
όλα της. Άλλο τώρα αν αµφότερα τα έχει παραβιάσει εις βάρος της επί πολλές φορές και επί
πολλά έτη. Από το χωρίο Πέπλος, στην Ελληνοτουρκική µεθόριο στους Κήπους του Έβρου,
µε τις λεγόµενες προωθήσεις αλλά στην ουσία τις απελάσεις των πολιτικών προσφύγων,
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ιδιαίτερα εκ του µαρτυρικού λαού των Κούρδων έως την κατάδοση του ιστορικού τους ηγέτη
κατά την αποφράδα ηµέρα της 15ης Φεβρουαρίου 1999.
Η Ευρωπαϊκή ηθική και πολιτική παιδεία ως ιστορική συνέχεια της Αριστοτελικής
πολιτισµικής προκατόχου της, από την ανεκτικότητα δηλαδή µέχρι τη µεσότητα, επιβάλουν
να µη διαφωνήσω ακόµη και στην πραγµατοποίηση συναντήσεων µε τους οµόδοξούς σας
Ποµάκους. Οφείλω όµως να σας υπενθυµίσω ότι εάν αποφασίζατε να προσχωρήσετε κάποια
στιγµή στον Ευρωπαϊκό τρόπο σκέπτεσθαι και πράττειν, νοµίζω ότι το πρώτο που οφείλατε
είναι να αναγνωρίζατε τους Ποµάκους, την ιστορική αυτή συνιστώσα των µουσουλµανικών
µειονοτήτων της Θράκης, όπως άλλωστε αναφέρει η συµφωνία της Λοζάννης, που κατά τα
άλλα προς τιµή της, η χώρα σας ανήγειρε µνηµείο στο Καραγάτς της Ανδριανούπολης, από
όπου κατάγεται ο ένας παππούς µου.
Μπορεί στο συντακτικό της Ελληνικής γλώσσας ο υποθετικός σύνδεσµος αν, µαζί µε
παρατατικό χρόνο, να δηλώνουν κάτι το απραγµατοποίητο, όµως όφειλα να σας το θέσω. Θα
µπορούσα να σας το εκφράσω και στην τουρκική, παρά την ατελή γνώση, όπως σας είπα ήδη.
Την έχω µάθει σε µικρή ηλικία, από συµπολίτες. Χρησιµοποιούσαν µε συγκεκοµµένο τρόπο
το επίθετό µου, προφανώς λόγω των σπασµένων τους Ελληνικών. Αντί για Κηπουρό, µε
αποκαλούσαν Κήπρο. Εκτός και αν δεν ήθελαν ούτε αυτοί το γνωστό ου. Ένας µάλιστα, ο
Μουσίν, που εργαζόταν στο µανάβικο µας, το φώναζε πιο δυνατά από όλους, χωρίς όµως να
ενοχλούµαι από την προσωνυµία και το παρατσούκλι.
Απεναντίας ακόµη και σήµερα, µου ανακαλεί ιδιαίτερα θετικές µνήµες. Μπορώ να σας πω
επιπλέον ότι η ονοµατολογική αυτή ταύτιση επεκτάθηκε την ίδια περίοδο στην πολιτική.
Θυµάµαι τα συλλαλητήρια που µετείχα ως µαθητής γυµνασίου και που για να µη τελειώσουν
σύντοµα περνάγαµε από όλες τις γειτονιές της πόλης µας. Αργότερα εγκαταστάθηκε στη
διανοητική σφαίρα. ∆εχθείτε σε C.D. ROM το τελευταίο βιβλίο µου µε τίτλο: ∆ηµοψήφισµα
για την Κύπρο. Επίσης το πρώτο που έχει ως τίτλο: ∆εν θέλουµε η Θράκη να γίνει νέα
Κύπρος που αν το ξαναέγραφα σήµερα, θα αφαιρούσα τη λέξη δεν. Εννοώ το πρότυπο της
Κυπριακής αξιοπρέπειας, ηθικής και πολιτικής παιδείας. Γιατί για το πρόσφατο όχι κατά το
∆ηµοψήφισµα δούλεψα συστηµατικά µορφωτικά και πολιτικά τα τελευταία δυο έτη. Κυρίως
όµως διότι η ετυµηγορία της 24ης Απριλίου 2004, είναι η πιο µεγάλη πολιτισµική και
πολιτική ηµέρα της τελευταίας πεντηκονταετίας.
Ίσως αντιτείνετε ότι το ίδιο ακριβώς, περί της πιο µεγάλης διπλωµατικής επιτυχίας της
χώρας σας, επικαλεστήκατε και εσείς. Θα µπορούσα να σας πω πολλά. Αρκούµαι στα περί
µιας τρύπας στο νερό, όπως δήλωσε µετά φυσικά από εσάς, ο γιός του Ντεκτάς από το
πασαλίκι των κατεχόµενων στην Κύπρο. Θυµήθηκα τότε τις περιχαρείς σας δηλώσεις µετά το
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τέλος της λεγόµενης διάσκεψης στην Ελβετία. Είπα τότε ότι ο θησαυρός που αποκοµίσατε
υπήρξε άνθραξ και αν ήταν και τέτοιος και που σήµερα µπορώ να προσθέσω µακάρι να έχετε
τέτοιες νίκες. Όπως και εµείς µακάρι να έχουµε τέτοιες ήττες. Γιατί είναι η πρώτη φορά που
αν κάποιος έσπασε τα πόδι του στους πάγους της Λουκέρνης είναι ο διάβολος. Γιατί είναι η
πρώτη φορά, από πολλών δεκαετιών, που Ελβετική πόλη δεν παραπέµπει τον Ελληνισµό σε
θλιβερούς συνειρµούς και εφιαλτικούς. Εγώ θεωρώ ότι αυτό συνέβη γιατί βάσταξε το εθνικό
συµβούλιο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
Άλλο τώρα εάν αργότερα κάποιοι πήγαν µε το ναι. Έχει συµβεί και άλλες φορές στην
ιστορία. Αυτό δεν ακυρώνει τη θετική τους στάση στην Ελβετία. Υπέρ του ναι άλλωστε
είσαστε και εσείς. Όπως το σύνολο σχεδόν της πολιτικής Ελλάδας, µε προεξάρχουσα την
αξιωµατική αντιπολίτευση, καθώς επίσης οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Βρετανία και κυρίως
ο λεγόµενος διεθνής παράγων. Από τον Ο.Η.Ε. µε τους θλιβερούς εκείνους λιµοκοντόρους
µέχρι την ατυχέστατη στιγµή της θεσµικής γηραιάς Ηπείρου κατά την διπλή αποφράδα της
21ης Απριλίου. Μιλώ για την Ευρωβουλή. Πριν προλάβετε να επικαλεστείτε ότι το όχι
υπήρξε και από τη δική σας πλευρά, πρέπει να γνωρίζετε -και ασφαλέστατα το γνωρίζετε- ότι
αποτελούσε µέρος του ναι σας. Γιατί φανταστείτε να παίρνατε στα κατεχόµενα ένα 90%.
Αντικειµενικά ο Γ. Γ. οφείλει µεγάλη χάρη στον εκεί πασά σας. Γιατί λόγω του ετεροβαρούς
άµφω αυτού σχεδίου, όπως στην πραγµατικότητα είναι, θα είχε φύγει την ίδια βραδιά των
δηµοψηφισµάτων, κακήν κακώς µάλιστα, από το γυάλινο µέγαρο του Ο.Η.Ε. Θα τον
προσέφεραν σπονδή οι υποβολείς του στους Ολύµπιους θεούς και ειδικά στον ∆ία. Εξ ου και
από-∆ιο-Ποµπαίος.
Επιτρέψτε µου ένα ακόµη σχόλιο για την Κύπρο πριν επιστρέψω στην επίσκεψή σας στην
Ελλάδα. Θέλατε και σεις ένα όχι αλλά όχι τόσο µεγάλο. Το επιδιώξατε άλλωστε µέσα από το
ίδιο το σχέδιο. Στο βιβλίο µου µιλώ για νοµικό και θεσµικό Αττίλα. Είχατε και έχετε κατά
νουν µετά των άλλων φίλων να τυλίξετε σε µια κόλλα χαρτί τη Μεγαλόνησο. Απέδειξε ότι
της πέφτει µικρό. Μπορεί να εξαναγκάσετε µε την προσχεδιασµένη σας επιµονή να
αναδειχθείτε σε προστάτιδα δύναµη πολλούς Ελληνοκυπρίους να ψηφίσουν όχι, όµως ούτε
που φανταζόσαστε ότι θα έπαιρνε τόσο µεγάλη έκταση. Ίσως γιατί βλέπατε ότι οι Ελλαδικές
ηγεσίες και άλλοι παράγοντες, ήταν τόσο υπέρ του ναι, και δεν περιµένατε τέτοια µεγάλη
έκταση.
Όµως όπως απεδείχθη -εγώ το ήξερα εξαρχής- πέραν της προπαγανδιστικής σύνδεσης του
όχι µε το συναίσθηµα τελικά συνέβη το εντελώς αντίθετο. Το µεν όχι ακολούθησε το δρόµο
της αντίστασης απέναντι στον ορυµαγδό τόσων και τόσων απειλών και εκβιασµών, το δε ναι
πέραν της αποκρουστικότητας που συνιστούσαν οι εκτός Κύπρου πλασιέ του, υπήρχε και µια
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άλλη διάσταση. Ένα ποσοστό -όχι πάρα πολύ µεγάλο- που ήταν περί το ναι για λόγους
συναισθηµατικούς, ανταποκρίθηκε στο αίτηµα της λογικής που συνέστησαν οι εξ Αθηνών,
και πέρασε στη λογική. Στο όχι στο παράλογο. Έχει συµβεί αυτό στην ιστορία πολλές φορές.
∆εν είναι η πρώτη φορά. Το περί αλάθητου κριτηρίου δεν βγήκε στην τύχη. Αποτελεί µέρος
της ιστορικής τάξης και νοµιµότητας. Πολλοί να πηγαίνουν για µαλλί και να βγαίνουν κλπ.
Πάρτε τις δικές σας πολιτικές που οφείλω να οµολογήσω είναι επεξεργασµένες. Πόσες
φορές δεν σας γύρισαν µπούµερανγκ. Κάτι βέβαια που κυρίως οφείλεται στη πολύµορφα
άδικη και σαθρή αφετηρία τους. Μπορεί να ψελλίζετε για διπλωµατικές επιτυχίες όµως θα
χρειαστεί οσονούπω να αναγνωρίσετε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. ∆ε γίνεται να είστε η µόνη
χώρα στη γη που δεν έχει προβεί σε πράξη αναγνώρισης και ταυτόχρονα να διεκδικείτε την
προσυπογραφή της Κύπρου προκειµένου να πάρετε την πολυπόθητη ηµεροµηνία έναρξης
των διαπραγµατεύσεων ένταξής σας στην Ευρώπη. Αποδεικνύεται ότι η πολιτική να της
επιφυλάξετε µαζί µε άλλους, ρόλους παλλακίδας, απέτυχε παταγωδώς. Μπορώ να σας φέρω
πολλά παραδείγµατα παρόµοιων πολιτικών σας.
Η περίπτωση του Κούρδου Νέλσον Μαντέλα και των χιλιάδων πολιτικών κρατουµένων
που έχετε, είναι µια από αυτές. Στο τελευταίο βιβλίο µεταξύ άλλων σηµειώνω ότι η Ελλάδα
µπορεί να προτείνει να πάρετε την ηµεροµηνία ακόµη και από τον Ιούνιο. Έτσι ώστε τόσο
εσείς να κερδίσετε χρόνο όσο οι κρατούµενοι να κερδίσουν την Ελευθερία. Και οι πολύπαθοι
λαοί της χώρας σας, τη ∆ηµοκρατία. Ένας από αυτούς είναι ο πιο µαρτυρικός στην υφήλιο
και ταυτόχρονα ο πιο πολυπληθείς ιστορικός λαός χωρίς καν ένα συνιστών κρατίδιο.
Επιτρέψτε να σας πω ότι και αν ακόµη εισβάλατε στο Νότιο Κουρδιστάν, όταν το απειλήσατε
κατά την περίοδο της άλλης εισβολής, των Αµερικανών και Βρετανών στο Ιράκ, θα φεύγατε
νύχτα. Όπως φυσικά και αυτοί. Ειδικά εσείς για έναν επιπλέον λόγο. Γιατί αντί για τα
σηµερινά είκοσι εκατοµµύρια Κούρδων θα είχατε εικοσιπέντε και κάποιες ελάχιστες
χιλιάδες κόσµου, που µέσα από τραβηγµένες από τα µαλλιά θεωρίες τους θεωρείτε εθνικά
συγγενείς σας.
Ας µην επεκταθώ σε άλλα. Ούτε στη γεωοικονοµία και τη µεγάλη σας διάψευση στο να
καταστείτε ενεργειακό tank της Ευρασίας. Ούτε στο γεωπολιτικό µέλλον σας το οποίο η επί
τόπου παρουσία των Η.Π.Α. το καθιστά προβληµατικό. Ίσως γι αυτό θέλησε µέσω Ο.Η.Ε. να
σας δώσει µια αποζηµίωση στην Κύπρο. Ίσως γιατί προτίθεται να προχωρήσει στην ίδρυση
ενός κουρδικού προτεκτοράτου στο Νότιο Κουρδιστάν. Σε κάθε περίπτωση οι σχέσεις σας µε
τις Η.Π.Α. ούτε δεδοµένες είναι ούτε συγκλίνουσες. ∆εν είστε άλλωστε οι µόνοι. Πολλοί
πρώην δικοί της άνθρωποι έγιναν στη συνέχεια οι µεγαλύτεροι αντίπαλοι της. Και δεν µιλώ
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µόνο για τους γνωστούς. Στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι. Ένας εξ
αυτών είναι η ίδια η Γηραιά Ήπειρος. Ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όσοι διαβάζουν την ιστορία ξέρουν ότι ο αρχικός ρόλος που επεφύλασσαν οι Η.Π.Α. στην
Ευρωπαϊκή κοινότητα ήταν η τελευταία να αποτελέσει το µεταπολεµικό αντίπαλο δέος στη
Σοβιετική Ένωση. Κάτι σαν πολιτικό οικονοµικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Οι σηµερινές εξελίξεις
και κυρίως οι προδιαγραφόµενες, διαψεύδουν εν πολλοίς την Αµερική. Μπορεί η Ε.Ε. να µην
πέρασε απέναντι αλλά δεν είναι και πειθήνιο όργανο. Όσο λάθος είναι να την υµνεί κανείς
άλλο τόσο λάθος αποτελεί ο αναθεµατισµός της. Όσο λάθος είναι ο Ευρωπαϊκισµός άλλο
τόσο λάθος είναι το Ε.Ο.Κ. και ΝΑΤΟ κλπ. που σαφώς έχει την αφετηρία του στον αρχικό
Αµερικανικό σχεδιασµό σε βάρος της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Κάτι που άφησε κουσούρια
και αδράνεια ακόµη και µέχρι σήµερα σε κόµµατα που παρά τη συµπαράστασή τους στο όχι
της Κύπρου από την άλλη καταψηφίζουν την ένταξή της στην Ε. Ε. Άλλα δε να κινούνται
στον αντίποδα των προηγουµένων, στο ναι σε όλα. Ναι στον Bush, ναι και στον Κεµάλ.
Απέναντι στα αδιέξοδα αυτά της λεγόµενης άλλης πρότασης, αυτός που γίνεται και πάλι
επίκαιρος δεν είναι άλλος από τον Αριστοτέλη. Τόσο για τη µεσότητά του όσο κυρίως για την
ανάγκη της αποδοχής της λογικής του. Και επόµενα της πολιτικής. Να το πω αλλιώς. Κάνουν
µεγάλο λάθος αυτοί που δεν βλέπουν την Ευρώπη ως σύνθετη λέξη προερχόµενη από το
επίθετο «ευρύ» και το ρήµα «ορώ». Ότι έχει µπροστά της πεδίο µεγάλης δόξης να
επιβεβαιώσει κατ αρχήν το όνοµά της. Που είναι συνώνυµο της πολιτικής. Της πολιτικής
µετεωρολογίας. Ότι βλέπει µακριά. Νέες παράµετροι που µπορούν να συνδράµουν σε αυτό
είναι τόσο η πολιτική γεωοικονοµία όσο η γεωοικονοµική ∆ηµοκρατία. Και η Κύπρος από
σήµερα, πέραν του ισότιµου και πλήρους µέλους της Ε.Ε. αποτελεί τον νέο µεγάλο
γεωπολιτικό και γεωοικονοµικό Μεσανατολικό και Ανατολικοµεσοσογειακό εξώστη της. Τη
σκάλα Ευρώπη στη Μέση Ανατολή. Όπως λέµε σκάλα Ποταµιά.
Σας τα είπα όλα αυτά γιατί κινδυνεύετε να χάσετε οριστικά το τραίνο της Ευρώπης. Αν
δεν εκδηµοκρατιστείτε µέσα στο αµέσως επόµενο διάστηµα, τα όποια ρουσφέτια σας έχουν
ταχθεί από δεξιά και από αριστερά πάνε στράφι. Άλλωστε η Ε.Ε. έκανε µεγάλο λάθος που
δεν κινήθηκε κατά µήκος της γεωγραφίας. Είναι γι αυτό υπόλογος απέναντι στη Ρωσία.
Βλέπετε η Ελλάδα ως προεδρία το πρώτο εξάµηνο του 2003, ενώ µπορούσε τουλάχιστον να
κάνει κάτι ανάλογο µε εκείνο που είχε κάνει η Γερµανική προεδρία το 1999, θύµισε τις
περιπτώσεις εκείνες όπου το πολιτικό µέγεθος έχει ανάλογη έκταση µε τη γεωγραφία της
χώρας αντί για την ιστορία. Αυτή είναι και η µεγάλη διαφορά της Ελλαδικής προεδρίας µε
την Κυπριακή 24η Απριλίου.
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Σας τα είπα όλα αυτά για έναν επιπλέον λόγο. Η Ευρωπαϊκή σας οπτική δεν αποτελεί
δουλεία διόδου δια της Εγνατίας οδού. Αντίθετα αντί να προβαίνετε σε κινήσεις που
αναπαράγουν το µοντέλο Κεµάλ στη Θράκη -θα κλείσω µε αυτό- θα ήταν προς το ουσιαστικό
σας συµφέρον να προχωρήσετε σε όσα ενισχύουν το ρόλο σας ως υποψήφια ένταξης στην
Ευρώπη. Η διπλή σιδηροδροµική γραµµή Κωνσταντινούπολης, Πυθίου, Ηγουµενίτσας,
Οτράντο εκτός από κλάδο του µεταξιού, αποτελεί έναν ολόκληρο διευρωπαϊκό άξονα -εγώ
τον ονόµασα άξονα No XI- που σήµερα έπρεπε να είναι το πρώτο ζήτηµα των δύο γειτονικών
µας χωρών. Άλλωστε το Κοινό Ευρωπαίων έχει δυο σαφείς προτεραιότητες και πεδία. Το
αγροτικό και τις υποδοµές. Ανάλογα φυσικά ισχύουν µε την υπόθεση της ενέργειας. ∆εν
µπορείτε να είστε πωλήτρια χώρα, όπως διατείνεστε. Ούτε η Ελλάδα να µετατραπεί σε
ενεργειακό σας υποπόδιο. Όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι παραγωγικές,
λειτουργούν ως χώρες διέλευσης.
Και κάτι τελευταίο. Αν τα παθήµατα σας έγιναν µαθήµατα, δεν έχει πλέον κανένα νόηµα
να επιµένετε στην ίδια πολιτική στη Θράκη. Οι Ποµάκοι είναι οµόθρησκοί σας αλλά όχι
οµοεθνείς και οµογενείς σας. Το αν οι επικεφαλείς της αξιωµατικής αντιπολίτευσης όσο της
Ελληνικής Κυβέρνησης σιγούν -διατηρώ τη σειρά, µε βάση την εκκωφαντικότητα της σιγήςδεν σηµαίνει ότι η πολιτισµική γενοκτονία αυτού του λαού, η Ποµακοφαγία, µπορεί και να
επιτευχθεί. Απλώς δείχνει την παλιά και νέα τους εθνικοφροσύνη. Από τη µια οµιλούν για
Έλληνες µουσουλµάνους, κινούµενοι στη σφαίρα του νεοελληνικού εθνικισµού ενώ από την
άλλη αποσιωπούν την ύπαρξη των Ποµάκων, κινούµενοι στη σφαίρα του κεµαλισµού. Ούτε
τα όποια σας χρίσµατα σε θεσµικούς Θράκες -∆ηµάρχους, Νοµάρχες και Υπερνοµάρχεςµπορούν να επιφέρουν κανένα ανάλογο αποτέλεσµα. Θα πείτε ότι βρίσκετε και κάνετε, όµως
ήδη ο κόσµος διανύει νέα περίοδο. Έχετε να παραδειγµατισθείτε από το Γερµανικό αρχέτυπο.
∆εν µπορούν τα τρία βάθρα χώρας µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι θεµελιωµένα σε
ισάριθµες γενοκτονίες ιστορικών λαών. Γνωρίζετε άλλωστε ότι έδαφος µιας νέας θεµελίωσης
δεν είναι άλλο από την αυτοκριτική σας. Μπορείτε να διαφωνείτε µε τις απόψεις αυτές. Όµως
είµαι βέβαιος ότι εφόσον τις διαβάσετε, εκτός της λογικής και των πραγµατικών γεγονότων
δεν πρόκειται να συναντήσετε κάτι άλλο. Αν συναντήσετε κάτι κατά τις επαφές σας στη
Θράκη, θα είναι η Ποµακικότητα. Ιδιαίτερα στους νέους Ποµάκους. Επίσης σε όλους τους µη
Ποµάκους µεν, Κοσµοπολίτες δε, και γι αυτό ∆ηµοκράτες Θράκες, όπως ο υπογράφων.

Όπως µε όλους έτσι και µαζί σας, ειλικρινής
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_______________
Σ. Σ. Αφορµή προφανώς για το νέο γραπτό αποτελεί η επίσκεψη του τούρκου πρωθυπουργού
στη Θράκη. Το κείµενο αυτό αφιερώνεται στους Ποµάκους και σε όλους τους άλλους
ανυπεράσπιστους λαούς της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Το δικό τους όχι στην
εξαφάνισή και στην πολιτισµική γενοκτονία έχει µόνο να κερδίσει από το όχι των Κυπρίων
αδελφών.

Σ. Σ. Το κείµενο που ακολουθεί αφορά συνέντευξη του συγγραφέα στο ∆ηµοτικό ραδιόφωνο
Ιωαννίνων στις 5 Μαϊου 2004 για το ίδιο ζήτηµα.
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Α1. Θράκη: ούτε εθνικισµός ούτε κεµαλισµός

Από καιρό είπαµε ποιος είναι ο πυρήνας διατοµής της Αθηναϊκής εθνικοφροσύνης στη
Θράκη. Ο κοινός πολιτικός τόπος τόσο των απελθόντων όσο των επελθόντων. Αν από τη µια,
τα λεκτικά εργαλεία αµφότερων εξαντλούνται στον όρο, µουσουλµανική µειονότητα, από
την άλλη, συστηµατικά αποσιωπούν το όνοµα ενός ιστορικού λαού. Η λέξη «Ποµάκοι»,
απουσιάζει παντελώς από το επίσηµο Ελληνικό πολιτικό κοµµατικό λεξιλόγιο. Τόσο των µεν
όσο των δε. Πρόκειται για ένα κράµα Ελληνικού εθνικισµού και τουρκικού Κεµαλισµού.
Όσο κουφαίνει αυτό, άλλο τόσο είναι αλήθεια. Εγώ πάλι λέω, ούτε εθνικισµός ούτε όµως
κεµαλισµός. Η ισοπολιτεία προς όλες τις συνιστώσες των µειονοτήτων της Θράκης είναι η
δική µας πρόταση. Αυτό άλλωστε επιβάλει και κάθε Ευρωπαϊκή πολιτική παιδεία και ηθική.
Τόσο στους τούρκους και τους αθίγγανους όσο στον ιστορικό Θρακικό λαό των Ποµάκων.
Το τελευταίο κρούσµα της παντελούς απουσίας της ισοπολιτείας αυτής που προανέφερα,
καταγράφηκε στις εκλογές της 7ης Μαρτίου 2004. Η στάση που περιέγραψα επιβεβαιώθηκε
από όλους τους αχθοφόρους των µεγάλων ονοµάτων. Από το Γιώργο και τον Κώστα έως τη
Ντόρα. Ο υποψήφιος τότε τοπικός Βουλευτής και σηµερινός υφυπουργός που θα συνοδεύει
µάλιστα τον Ταγίπ, διαρρήγνυε τα ιµάτια του, λέγοντας ότι ο Καραµανλής δεν µίλησε
καθόλου για τους Ποµάκους. Την αλήθεια έλεγε, προκειµένου να απαντήσει στη γνωστή
προβοκάτσια συγκεκριµένων Μεγάλων Μέσων για το ίδιο ακριβώς θέµα, όµως ταυτόχρονα
την παραχάραζε, συµµορφούµενος προς το φαινόµενο Κεµάλ που δεν επιτρέπει την ύπαρξη
Ποµάκων. Το τουρκικό δόγµα είναι γνωστό. Όπως υπάρχουν Θρακιώτες Έλληνες υπάρχουν
και Ποµάκοι Τούρκοι {!} Η τουρκική µειονότητα της Θράκης {!!} και έτερον ουδέν. Οπότε
«όσα δεν φτάνει η αλεπού κλπ.», και ο φαιός λύκος θα συµπλήρωνα εγώ, να παραπέµπονται
στον λεγόµενο αυτοπροσδιορισµό. Καθώς επίσης στον «επιστηµονικό» κεµαλισµό, που
ειρήσθω εν παρόδω, αποδέχονται πολλοί ηµεδαποί εκ της πολιτικής, αρχηγοί και άλλοι.
Test events {δοκιµαστικές εκδηλώσεις} δεν γίνονται µόνο στην Αθήνα 2004. Στη Θράκη
2004 προηγήθηκαν. Εξ ου άλλωστε και η ισοκατανοµή των ψήφων των µειονοτήτων προς
την τουρκουάζ Ελλάδα. Φαντάζοµαι τι χαρά θα έκαναν στο τουρκικό υπουργείο εξωτερικών,
όταν µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία του προξενείου τους, συνέκριναν τον Καραµανλή του
2001 και του πληθυντικού αριθµού, των µειονοτήτων, µε τον αντίστοιχο του 2004 και του
ενικού αριθµού, της µειονότητας. Για την ιστορία απλώς να σηµειώσω ότι ο πληθυντικός
εκείνος υπήρξε ένα απλό τρικ και απάντηση στην κυρία Βάσω Παπανδρέου που µε τη σειρά
της είχε περάσει κι αυτή λίγες ώρες από τον πληθυντικό και την περιοχή. Ήταν τότε που
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είπαµε ότι θυµίζουν την παλιά Ιταλική ταινία: ο κλέψας του κλέψαντος πολιτικές και όρους.
Οι Θράκες, ακόµη από τη δεκαετία του ΄80, γνωρίζουν καλά ποιοι εισήγαγαν τον πληθυντικό
στην πολιτική. Έχω γράψει γι αυτά στο βιβλίο: αγώνας για τη γεωοικονοµική ∆ηµοκρατία.
Από την άλλη ακούγοντας το εσχάτως συσταθέν κινδυνολόγο µέτωπο µεταξύ Μέσων και
Κοµµάτων, είναι να διερωτάται κανείς πως ξαφνικά τους έπιασε τέτοιος οίστρος για το θέµα.
Σκέπτεται να το αποδώσει στην κεκτηµένη ταχύτητα από την Κύπρο, όπου ηττήθηκε κατά
κράτος η πολιτική τους. Μια διαπίστωση που ναι µεν είναι σωστή όµως από µόνη της δεν
λέει τίποτε. Αποφασίζει να καταφύγει τότε κανείς στο λόγο, τη λογική. Να υποβάλει
συγκεκριµένο ερώτηµα στο Γιώργο Παπανδρέου, πέραν από το κατά πόσο ο παλαιόθεν και
µέχρι και ο πρόσφατος βίος και η πολιτεία του, επιτρέπουν να υποδύεται τον κήνσορα. Να
πει: «Αν όντως διαφωνείτε επειδή ανησυχείτε, γιατί δεν επιστήσατε την προσοχή στον φίλο
σας τον Ταγίπ. Να διαµηνύσετε ότι τα κριτήρια της Κοπεγχάγης δεν είναι µόνο οικονοµικά
και δηµοσιονοµικά. Και ότι χοντράδες, κατά την επίσκεψή του στη Θράκη και προβοκάτσιες
θα χρεωθούν αποκλειστικά και µόνο στο ίδιο».
Για το χειρισµό της επίσκεψης µίλησα διεξοδικά στο κείµενο: «τι έχω να πω στον
Ταγίπ». Από την Ελλάδα του ξένιου ∆ία έως την Ευρωπαϊκή αυτή χώρα που η πολιτισµική
παιδεία της, της δίνει τα φόντα να χειρίζεται ακόµη και προβοκάτσιες. Ιδίως όταν
προέρχονται από γάιδαρο που έχει το θράσος να πει τον πετεινό κεφάλα. Όπως οφείλει να
επανορθώνει και να ζητά και συγγνώµη. Η υπόθεση όµως αυτή, πέραν της παθογένειας της
Αθηναϊκής εθνικοφροσύνης, επανέφερε το ζήτηµα των Ποµάκων. Μπορεί οι τοπικοί θεσµοί
λόγω του ότι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της προηγούµενης πολιτικής δυσπλασίας να µην
είναι σε θέση να κάνουν κάτι. Επίσης να µην υπάρχει άλλος θεσµός να ασχοληθεί σοβαρά
πολιτικά. Με κείµενα στη χάση και στη βρέξη, όπως αυτό ή και άλλα, δεν γίνεται. Θεωρώ ότι
µπορεί να συσταθεί ένα κίνηµα αλληλεγγύης και στήριξης του ιστορικού αυτού Θρακικού
λαού.
Από την Ποµακοφαγία της Πολιτικής Ελλάδας όσο της θεσµικής Θράκης -η συµµετοχή
της στα διάφορα «χίλια» και αλλού αυτό ακριβώς προωθεί- να πάµε στην Ποµακοφιλία της
πνευµατικής χώρας και φυσικά της περιοχής µας. Λέω µόνο πνευµατικής γιατί αν πρόσθετα
την κοινωνική Ελλάδα, είναι σαν να παραβιάζω ανοιχτές θύρες. Κατά τα άλλα υπάρχουν
πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι, που µπορούν να προσφέρουν ακόµη πιο πολλά. Ο φετινός Μάιος
τουλάχιστον να αφήσει τον αναγκαίο όσο θετικό αυτό απόηχο. Με αρχή το ∆ηµοκρίτειο
µπορούν τα Ελληνικά Πανεπιστήµια να ασχοληθούν µε την Ποµακολογία, την Ποµακική
ιστορία και κοινωνία. Τόσους επίσηµους ανακηρύσσουν σε επίτιµους διδάκτορες. Καιρός
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είναι ο ακαδηµαϊκός αυτός θεσµός να επεκταθεί σε Ποµάκους επιστήµονες ή και Έλληνες
Ποµακολόγους.
Αντιλαµβάνεται κανείς γιατί δεν ενοχλεί η επίσκεψη του τούρκου επίσηµου. Απεναντίας
άλλη µια φορά θα πάει για µαλλί και θα βγει κλπ. Απανωτές τελευταία φορές. Και υπάρχει
ένα παράπλευρο ακόµη κέρδος. Θα καθαρίσει το τοπίο που πλείστοι όσοι επί πολλά έτη
διατηρούν σε διατεταγµένη θολότητα. Μιλώ για τους εθνικιστές αντικεµαλιστές, µια άλλη
πονεµένη ιστορία, µε τους οποίους εδώ και δεκαετίες οι χειριστές των εν Ελλάδι εξελίξεων,
µας ταυτίζουν συστηµατικά. Μιλώ για εκείνους τους κάθε χρώµατος µεν, ακατέργαστης
παιδείας και καριερίστες δε, οι οποίοι όµως απέναντι στις ιδέες αυτές φέρονται τα ίδια και
χειρότερα. Ούτε κλικλήδες να ήταν. Μπορεί όλα αυτά να µη µας πτοούν, όµως και το βάθος
της Ελλαδικής παρακµής δεν είναι ευκαταφρόνητο. Θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα µεγάλο.
Όπως όµως κατά ευτυχή συγκυρία, µεγάλος είναι και ο αντίπαλός της στην περιοχή. Η φλέβα
του γεωοικονοµικού µας χρυσού που τινές έως πολλοί, εκ των µόλις προαναφερθέντων,
συγχέουν µε τον κυανιούχο.
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A2. Μαθήµατα Θρακικής ζωγραφικής

Τα µπλοκ ιχνογραφίας θύµισαν µε τη στάση τους τόσο οι επελθόντες όσο οι απελθόντες
σχετικά µε την επίσκεψη του κοινού τους φίλου στη Θράκη. Ζωγραφίζουν µουντζούρες, τόσο
οι µεν όσο οι δε, και νοµίζουν ότι επειδή τις κρύβει το γνωστό ψιλόχαρτο, δεν φαίνονται.
Άµα δεν ήταν σοβαρή υπόθεση, η στάση τους είναι για γέλια. Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα
µε τη σειρά.
Εκδηλώνει το ενδιαφέρον ο τούρκος πρωθυπουργός µε αφορµή την επίσκεψή του στην
Ελλάδα να επισκεφθεί και τη Θράκη. Η διπλωµατική γλώσσα του Έλληνα οµολόγου του
όφειλε να θέσει τα εξής θέµατα: «καλώς να έρθετε. Το αεροδρόµιο της Αλεξανδρούπολης
όσο εκείνο της Καβάλας µπορούν να σας εξυπηρετήσουν κατά τη µετάβασή σας στην Αθήνα.
Βέβαια θα µπορούσε η επίσκεψή σας στη Θράκη να γίνει σε µια εκτός της επετείου της
απελευθέρωσής της περίοδο, όµως γνωρίζετε ότι ως η πατρίδα του Ξένιου ∆ία δεν µας
επιτρέπεται να αρνηθούµε την επιθυµία σας. Νοµίζω συµφωνείτε ότι η διπλωµατική οδός δια
της οποίας πρόκειται να ρυθµιστούν οι λεπτοµέρειες του ταξιδιού θα επιβεβαιώσει τις
Ευρωπαϊκές της προδιαγραφές. Τις προθέσεις µας για την Ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας
τις γνωρίζετε. Είναι µια ευκαιρία να τις ενισχύσετε».
∆εν έγινε γνωστή η απάντηση του Κώστα Καραµανλή. ∆ιέρρευσε ότι προτίθεται να
απαντήσει µε ανάλογο ταξίδι στην Ίµβρο και την Τένεδο. ∆ιπλό λάθος. Πρώτο διότι µια
τέτοια όντως σοβαρή πρωτοβουλία µετατρέπεται σε υστεροβουλία. Γιατί έρχεται ως
απάντηση. ∆εύτερον, καίγεται αυτό το σηµαντικό χαρτί. Πήγαν να τα µπαλώσουν σήµερα
λέγοντας ότι δεν θα γίνει το ταξίδι διότι είναι σαν να αποδέχεται ότι η µειονότητα της
Θράκης είναι εθνική, µια και η µειονότητα των δυο Θρακικών Σποράδων ως Ελληνική είναι
εθνική. Πάρε το αυγό και κούρευτο.
Η χώρα του επτανήσιου ποιητή καίει λάδια. Το αληθές εθνικό λέει ότι οι µειονότητες της
Θράκης, όπως έτσι ακριβώς τις αποκαλεί µε χρήση πληθυντικού, η συµφωνία της Λοζάννης,
είναι Τούρκοι, Ποµάκοι και αθίγγανοι. Αν χρησιµοποιείται ο ενικός, ότι η µειονότητα είναι
θρησκευτική, και παράλληλα αποσιωπάται η ύπαρξη των Ποµάκων, τότε αυτό δεν είναι
εθνικό γιατί δεν είναι αληθές. Αν είναι κάτι, είναι εθνικιστικό µε γαρνιτούρα Κεµάλ. Ή
µάλλον Κεµαλισµός µε γαρνιτούρα αθηναϊκή εθνικοφροσύνη και επίσης θεσµική Θράκη. Ο
ενικός αριθµός ταυτίζεται µε την ποµακοφαγία. Άλλους έλεγαν στην Αθήνα τουρκοφάγους.
Και τελικά άλλος έχει το όνοµα και άλλος τη χάρη. Μπορεί να πέρασε από τον πληθυντικό
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ένα φεγγάρι ο σηµερινός πρωθυπουργός, όµως έγκαιρα τον εγκατέλειψε για να ασπαστεί τον
ενικό αριθµό. Αντί των µειονοτήτων, µειονότητα. Και κατ επέκταση τουρκογενής, τουρκικής
καταγωγής, και επόµενα τουρκική, µε την καθοριστική συµβολή της οµώνυµης διδασκόµενης
γλώσσας σε όλες τις µειονότητες.
Πουθενά στον κόσµο δεν υπάρχει τέτοια γελοιότητα. Η όποια παρουσία των Ποµάκων
στις δηµόσιες αρχές της Ελληνικής Πολιτείας είναι ένας χωρίς προηγούµενο τραγέλαφος.
Ειδικότερα στα δικαστήρια. Ο Ποµάκος οµιλεί τη µητρική του γλώσσα, υπάρχει διερµηνέας
που τον µεταφράζει στα Τουρκικά, και ένας άλλος διερµηνέας που µεταφράζει από τα
Τουρκικά στα Ελληνικά. Ποια Ευρώπη και ποια ανθρώπινα δικαιώµατα. Ποια Ευρωβουλή.
Νόµισαν τα κόµµατα ότι θα πάνε κάποιους εκπροσώπους των Ποµάκων στο Στρασβούργο
και κάτι τρέχει στα γύφτικα. Όταν από το επίσηµο Ελληνικό πολιτικό λεξιλόγιο απουσιάζουν
ως οντότητα. Μετά από πολλά χρόνια καταλήγω ότι η Ελλάδα πρέπει να καταδικαστεί από
την Ευρώπη για τα εις βάρος των Ποµάκων αδικήµατα. Γιατί τους στέρησε το δικαίωµα στη
γλώσσα. Μια έξυπνη Ελληνική πολιτική ορχήστρα θα το είχε αναδείξει. Θα το είχε προτείνει
και θα είχε αγωνιστεί να επισυµβεί. Εδώ όµως όλοι φαλτσάρουν.
Ας πάµε όµως στο άλλο µπλοκ ιχνογραφίας. Μουντζούρες και εδώ αλλά και ζωγραφιά
ενός τοπίου. Μιλώ για ένα προάστιο στην Ανδριανούπολη, το Καραγάτς, γενέτειρα της
σηµερινής Ορεστιάδας. Κυρίως όµως το λάφυρο πριν την τελική επίτευξη της συµφωνίας της
Λοζάννης, προκειµένου να ικανοποιηθεί το τουρκικό αίτηµα να προστατευθεί η ιερή, όπως
τη θεωρούσαν, Αδριανού. Εκεί λοιπόν πριν από λίγα χρόνια στήθηκε το µνηµείο προς τιµή
και µνήµη της Συµφωνίας της Λοζάννης, µεταξύ των άλλων στη µνήµη του πλιάτσικου.
Περαστικοί από την Ανδριανούπολη και το Καραγάτς στις αρχές Μαρτίου του 2000, αν
θυµάµαι καλά, και οι υπουργοί εξωτερικών Τουρκίας, Ελλάδας και Βουλγαρίας. Για τη
τελευταία, µε τη στενή εθνική της οπτική, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Όµως για τον κύριο
Παπανδρέου; Το ότι δεν γνώριζε αυτά δεν είναι δικαιολογία. Η ουσία είναι ότι η Ελλάδα από
τη µια τίµησε την παραβιασθείσα κατά συρροή από την Τουρκία συµφωνία της Λοζάννης
{1955, 1964 κλπ.}, καλώς έγινε ό,τι έγινε, και από την άλλη βόλταρε σε έναν από τους
τόπους του εγκλήµατος. ∆εν έχω αµφιβολία ότι το επόµενο µνηµείο η Τουρκία θα το
αναγείρει στην Ίµβρο. Το λέω από τώρα να το ξέρουν οι όποιοι τότε κυβερνώντες.
Το έφερα σαν παράδειγµα γιατί δεν είναι πολύ γνωστό. Ας µην πάω στη κατάθεση
στεφάνου στο µαυσωλείο του Κεµάλ. Προκαλούν όταν µιλούν για γη και ύδωρ πολιτικά
πρόσωπα που είναι τόσο βαριά εκτεθειµένα, από τον πρόσφατο µάλιστα κυβερνητικό τους
βίο. Το αν βρίσκουν και κάνουν, επειδή είναι του ίδιου φυράµατος µε τους κυβερνώντες,
αυτό δεν σηµαίνει ότι υπάρχει καµιά αλήθεια, καµιά ηθική και καµιά ιστορία που να τους
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νοµιµοποιεί

να το κάνουν. Ήµαρτον.

Μήπως δεν γνωρίζει ο κύριος Παπανδρέου ότι

υπάρχουν Ποµάκοι. Τι έκανε. Ευτυχώς που δεν έγινε δεκτή η υιοθέτηση της πρότασης της
πρώην επιτρόπου για την καθιέρωση της Αγγλικής ως επίσηµης γλώσσας του κράτους. Γιατί
οι Ποµάκοι θα ήταν υποχρεωµένοι να µαθαίνουν Ελληνικά, τουρκικά, Αγγλικά, Αραβικά, µια
ή δυο άλλες ξένες γλώσσες, σύµφωνα µε τα ισχύοντα του προγράµµατος του υπουργείου
παιδείας. Πέντε έξη ξένες γλώσσες, πλην µητρικής.
Νοµίζω ότι στα επόµενα χρόνια η Ποµακική τέχνη θα κάνει θραύση. Από τη λογοτεχνία
µέχρι τον κινηµατογράφο και την Ποµάκικη κουζίνα. Μπορεί στην άνοιξή τους αυτή να
συµβάλει πολύµορφα ένα κίνηµα αλληλεγγύης και στήριξης του ιστορικού αυτού Θρακικού
λαού. Το πρώτο όµως που θα κάνει είναι να διώξει από την περιοχή όλους εκείνους τους που
µε το αζηµίωτο ήρθαν να επιβάλλουν την ανθρωποφαγία στην παιδεία. Είναι ντροπή τους.
Θέλουν να λέγονται και προοδευτικοί ακαδηµαϊκοί των Αθηνών. Μπορεί η υποψήφια για
ένταξη γειτονική χώρα να είναι η αυτουργός στην πολιτισµική γενοκτονία των Ποµάκων,
όµως υπάρχουν συνεργοί στην υπόθεση. Τόσο οι κυβερνώντες όσο οι αντιπολιτευόµενοι. Με
αντάλλαγµα, µια χούφτα ψήφους. Μου έρχεται να πω τους πρώην δικούς µου συντρόφους,
ότι θα επιστρέψω, να καλύψω ένα µέρος των διαφυγόντων κερδών τους από τις ψήφους που
θα χάσουν, ανακτώντας ταυτόχρονα µέρος από τη χαµένη τους αξιοπρέπεια. Ίσως και να το
έκαµνα αν υπήρχε µια ειλικρινής συγγνώµη από την περιοχή και από τον Ελληνισµό
ολόκληρο, περιλαµβανόµενου του Ελληνισµού της Κύπρου. Όπως είναι τώρα όχι.

_____________

Σ. Σ. Αποτελεί το τρίτο µέσα σε τρεις ηµέρες κείµενο, µε το ίδιο θέµα. Τους Ποµάκους.
Ανέκαθεν η πρόθεση του συγγραφέα ήταν η συµπερίληψη της λέξης Ποµάκοι στο επίσηµο
πολιτικό λεξιλόγιο. Πόσο µάλλον σήµερα. Οι Έλληνες πολιτικοί αρχηγοί και πρωθυπουργοί
κατά τις συναντήσεις που θα έχουν µε τον τούρκο πρωθυπουργό στην Αθήνα µπορούν να τη
χρησιµοποιήσουν. Όπως τον όρο: µειονότητες. Θα έχουν χίλιες ευκαιρίες να αναφερθούν, στην
ύπαρξή τους.

Πόσο µάλλον τώρα, όταν έπεται και το ταξίδι στη Θράκη. H γειτονική

κουτοπονηριά να αφήσουν τη Θράκη για το τέλος, µπορεί να αντιµετωπιστεί µε έξυπνο όσο
απολύτως νόµιµο τρόπο. Αν συµφωνούν µε τον Σολωµό και µε το αληθές-εθνικό τότε η
αποσιώπηση και άρα το ψευδές, ούτε πολιτικό είναι, και κατά τον Αριστοτέλη, ούτε και ηθικό.
Πουθενά στον κόσµο η πολιτική ηγεσία δεν εκχωρεί νόµιµα, κατοχυρωµένα από διεθνείς
συνθήκες δικαιώµατα, όπως η Ελλαδική αθηναϊκή. Ναι στην Ελληνοτουρκική φιλία και
συνεργασία όχι στην συναυτουργία για διαιώνιση του εγκλήµατος της πολιτισµικής γενοκτονίας
ενός ιστορικού λαού.
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A3. συµβολική πολιτική
Πρόταση Χρήστου Κηπουρού {*}
Θυµάµαι σαν σήµερα το κιτς της νάιλον σακούλας που περιείχε το µακό µπλουζάκι του
Αθήνα 2004 που χάρισε ο τέως πρωθυπουργός στο Bush. Κιτς µέσα έξω. Με αφορµή αυτή,
έγραψα τότε το κείµενο: η πορφυρά βίβλος της υφαντικής. Έλεγα, θυµάµαι σε αυτό, ότι ένα
χειροποίητο πορφυρούν χαλί από το Γεράκι Λακωνίας, θα ήταν το πιο έξυπνο δώρο. Φυσικά
και δεν ενδιέφερε ο δωρολήπτης αλλά η τηλεοπτική στιγµή προβολής της παραγωγικής και
της ευρισκόµενης σε µεγάλη κρίση υφαντικής Ελλάδας µε τη µεγάλη όµως µυθολογική και
ιστορική παρακαταθήκη. Από την Αθηνά Εργάνη και την Πηνελόπη ως το πορφυρούν χαλί
που διεκτραγωδεί ο Αισχύλος στην τριλογία Ορέστεια, επί του οποίου σφαγιάστηκε η
αιχµάλωτη της εισβολής του τότε Bush, Κασσάνδρα, που και σήµερα, πολιτικοί µε ελλιπή
παιδεία, συνεχίζουν να υβρίζουν. Να λένε ότι θα διαψευστούν οι Κασσάνδρες. Τόσα ξέρουν.
Οι Έλληνες πολίτες και επίσης οι εξ αυτών Αθηναίοι της Νέας Ιωνίας οι οποίοι είδαν
σήµερα τον Τούρκο πρωθυπουργό να δωρίζει το µετάξινο χαλί στον Έλληνα οµόλογό του,
θυµήθηκαν εξιστορήσεις δικών τους από την υφαντική άνοιξη της Ιωνίας. Την Κιουτάχεια,
τη Σεβάστεια, την Καισάρεια, ιδιαίτερα τη Σίλη στο Ικόνιο και τη Μικρασιατική Σπάρτη που
συνέχισαν την άνοιξή τους και µετά το 1922. Όταν ο φιλέλληνας Αµερικανός πρόεδρος της
επιτροπής αποκατάστασης προσφύγων, Μορκεντάου συνέβαλε στις Ελληνικές εξαγωγές
στην Αµερικανική αγορά. Τα ίδια θυµούνται στη Βέροια, την Κοµοτηνή αλλά και αλλού.
Βέβαια ο Ταγίπ µίλησε για Ρωµιούς χαλβαδοποιούς, όπου έκανε ο ίδιος θελήµατα, όταν
ήταν παιδί. ∆εν είπε κάτι για τους Γιουνάν ταπητουργούς. Ούτε θα περίµενε κανείς να το
κάνει. Γιατί τότε θα ακύρωνε την έξυπνη όντως διπλωµατική του κίνηση µε το δώρο προς τον
Κώστα Καραµανλή και µε την πιστοποίηση ονοµασιών προέλευσης για τα υφαντικά
προϊόντα της χώρας του. ∆εν λέω ότι µας διαβάζουν οι γείτονες. Ούτε φυσικά το αποκλείω.
Όµως έχω την βεβαιότητα ότι ό,τι κάνουν το έχουν σκεφτεί και επεξεργαστεί. ∆εν µπορώ να
πω το ίδιο για το δώρο του Έλληνα πρωθυπουργού, ούτε πολύ περισσότερο για το περιχαρές
του ύφους του, που γελούσαν ακόµη και τα αυτιά του. Από τα µαλλιά χρειάζεται κανείς να το
τραβήξει για να συνδυάσει το δώρο του µε µια συµβολική κίνηση προβολής της Ηπειρώτικης
αργυροχοϊας και ασηµουργίας που εδώ και πολύ καιρό διέρχεται τη µεγάλη της εβδοµάδα. Ας
µην επεκταθώ στον ενθουσιασµό του. Μόλις χθες έκανα λόγο περί του ίδιου φυράµατος µε
τον αρχηγό της αξιωµατικής συµπολίτευσης, όπως αποκαλώ τις πιο πολλές φορές, τον κύριο
Παπανδρέου.
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Τα είπα όλα αυτά προκειµένου να επαναφέρω µια παλιά µου πρόταση. Μπορεί να βρεθεί
τρόπος να µην υπάρξει περιορισµός στα συµβατικά βραβεία, µετάλλια και µπουκέτα
λουλουδιών στα Ολυµπιακά αγωνίσµατα που ανέρχονται σε εκατοντάδες. Ότι Μπορούν
επίσης να προσφερθούν ως έπαθλα έργα σύγχρονης όσο παραδοσιακής τέχνης, ως ζωγραφική
δηλαδή µε µαλλί, νήµα και µετάξι, όπως άλλωστε ονοµάζονται οι τάπητες, τα υφαντά και τα
µεταξωτά. Πέραν από την 15θήµερη τηλεοπτική παγκοσµιοποίηση των στιγµών επίδοσης
των επάθλων, το µακροπρόθεσµο µεγάλο Ελληνικό όφελος, θα είναι η πορφυρά βίβλος της
Ελληνικής υφαντικής. Σήµερα τα έργα αυτά τέχνης της, χωρίς καµιά ονοµασία προέλευσης
των συνεταιρισµών των γυναικών ή και άλλων που τα παράγουν, παραµένουν στοκαρισµένα
σε υγρές αποθήκες. Μπορούσαν µε άλλα µαζί προϊόντα να τα προβάλλουν στις επίσηµες
προθήκες των Ελληνικών προξενείων και πρεσβειών. Φαίνεται όµως τελικά ότι οι αφίσες που
κοσµούν τους ανά τον κόσµο διπλωµατικούς µας τοίχους, πηγαίνουν ασορτί µε τη χθεσινή
όσο σηµερινή Ελλαδική αθηναϊκή πολιτική αισθητική και τους δικούς της τοίχους.
____________

{*} Η αναγέννηση ενός ακµάζοντος µέχρι πριν από λίγα χρόνια κλάδου της παραγωγικής
οικονοµίας της χώρας είναι µια άλλη θεώρηση της πολιτικής. Όσο όµως αυτή απουσιάζει άλλο
τόσο απουσιάζει και ο προποµπός της. Η συµβολική πολιτική παιδεία. Η αφορµή για το
σηµερινό κείµενο.
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A4. Oι πάγοι της Κοµοτηνής
Του Χρήστου Κηπουρού{*}
Ακόµη και στις αδιανόητες φραστικές υπερβολές της λεγόµενης πολιτικής, είναι αλήθεια
ότι παρατηρείται µια ανεκτικότητα αν όχι στωικότητα. Όµως η αποπειραθείσα εκ µέρους του
τούρκου πρωθυπουργού στην Κοµοτηνή, λίγο πριν αναχωρήσει για τη χώρα του, να την
ταυτίσει µε την Ελλάδα, λέγοντας ότι αµφότερες µπορούν να αποτελέσουν πολυπολιτισµικά
πρότυπα -ο ίδιος αναφέρθηκε σε δύο πολιτισµούς, εννοώντας Ελληνικό και Τουρκικό, στην
Ελλάδα, καθώς και Τουρκικό και Κουρδικό, στην Τουρκία- δεν έχει ιστορικό, όπως λέγεται,
προηγούµενο.
Έπρεπε κάποιος να του υπενθυµίσει κατ αρχήν ότι άλλο οι πενήντα άντε εξήντα χιλιάδες
τούρκοι της Θράκης -άλλες τόσες χιλιάδες είναι Ποµάκοι- και άλλο τα είκοσι εκατοµµύρια
Κούρδοι. Επίσης άλλο Θράκη, άλλο Ανατολία µε τις τέσσερις χιλιάδες όµορφα κουρδικά
χωριά που ούτε καν όµορφα κάηκαν από τον τουρκικό στρατό. Ας µην επεκταθούµε στις
δεκάδες χιλιάδες των πολιτικών κρατουµένων. Ούτε σε προηγούµενες περιόδους. Μπορούσε
να τα θέσει µε έξυπνο τρόπο αυτά, µαζί µε τις ευχές του για καλό ταξίδι, ένας από τους
ηµεδαπούς αξιωµατούχους. Ο εκ Κοζάνης υπουργός Μακεδονίας Θράκης µπορούσε
κάλλιστα να το κάνει αυτό. Είχε τη δυνατότητα να αντλήσει παραδείγµατα από την πολιτική
µέχρι την αριθµητική και µέχρι την ιστορία. Από την άλλη θα έκαµνε το πιο καλό µνηµόσυνο
στο συµπατριώτη του, τον Χαρίσιο Βαµβακά, που συνέδεσε το όνοµά του µε τη Θράκη και
την απελευθέρωσή της, της οποίας η επέτειος εορτάζεται τις ίδιες αυτές ηµέρες.
Είναι κρίµα που ούτε ο Νίκος Τσιαρτσιώνης ούτε άλλοι αξιωµατούχοι κατάλαβαν τι είπε ο
τούρκος πρωθυπουργός. Εκτός και αν τα άφησαν να τα πάρει το ποτάµι, κάνοντας το ίδιο µε
τους εν Αθήναις φίλους και εχθρούς. Οι ίδιοι όταν µίλησαν είπαν για µια Θράκη ζωντανό
παράδειγµα διαφορετικών πολιτισµών, γλωσσών κλπ. Μόνο δεν είπαν για αριθµό. Πόσοι
πολιτισµοί. Πόσες γλώσσες, αγαπητέ πρώην συνάδελφε, δεν είπες. Σου διέφυγε. Αντίθετα ο
Ταγίπ ήταν σαφέστατος. Οι λαοί είπε που µπορούν να ζήσουν συντηρώντας δυο πολιτισµούς,
αποτελούν παράδειγµα. Με ένα σµπάρο πήγε να πάρει δυο τρυγόνια. Από τη µια επεχείρησε
άλλη µια φορά να κατοχυρώσει τον τουρκικό πολιτισµό ως τον δεύτερο της Θράκης και της
Ελλάδας. ∆ηλαδή Ποµάκοι yok. Από την άλλη ήθελε να εµφανίσει τον καθηµαγµένο
Κουρδικό λαό ως συντηρούµενο πολιτισµό. Είναι δηλαδή σαν να είπε ότι οι ευρισκόµενες σε
εξέλιξη πολιτισµικές γενοκτονίες αποτελούν τα νέα αναπτυξιακά αρχέτυπα. Εγώ πάλι λέω ότι
αν ο µη γένοιτο ολοκληρωθούν, και γίνουν ιστορία, ένας άλλος Ταγίπ, θα ζητήσει εκ νέου
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τότε να ασχοληθούν µε αυτήν -τη νέα ιστορία- οι ιστορικοί. Σαν να είπε ότι η Ελλάδα πρέπει
να συνεχίσει έως τότε να ολοκληρώσει την Ποµακική πολιτισµική γενοκτονία, να τους
τουρκοποιήσει, και η Τουρκία τη δική της, την Κουρδική. Και όλες τις υπόλοιπες ων ουκ
έστιν αριθµός. Αυτά λοιπόν εννοούσε. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο.
Η Γηραιά Ήπειρος που κι αυτή εορτάζει σήµερα την ιστορική επέτειο της Ειρήνης από το
τέλος του δεύτερου παγκόσµιου πολέµου που προκάλεσε ένας κατιών συγγενής και µαθητής
του κεµαλισµού φασισµός, ο ναζισµός, οφείλει µε τη σηµερινή ευκαιρία να θυµηθεί µια από
τις πρωταρχικές της πολιτισµικές αρχές. Την διαµέσου της διδασκαλίας αναγνώριση του
δικαιώµατος στη γλώσσα, σε όλους τους ιστορικούς λαούς που ζούνε στα παλιά όσο στα νέα
µέλη εταίρους της, καθώς και στα υποψήφια µέλη χώρες. ∆εν µπαίνουν βέβαια όλες οι
περιπτώσεις στο ίδιο τσουβάλι. Όµως δεν µπορούµε να περιορίσουµε το αδίκηµα αυτό της
πολιτισµικής γενοκτονίας, επιλεκτικά.
Πέραν των Κούρδων, των Ποντίων και άλλων ιστορικών λαών που ζούνε στην Τουρκία,
οφείλει να συµπεριληφθεί η περίπτωση των Ποµάκων µε τη µοναδική της ιδιοµορφία. Με
αυτουργό την εντός και εκτός συνόρων Τουρκία -υπάρχουν και στην ίδια Ποµάκοι- η
συναυτουργός Ελλάδα, διαπράττει το ίδιο αδίκηµα, µη διδάσκουσα τη µητρική τους γλώσσα.
Ένα ακόµη γεγονός χωρίς ιστορικό προηγούµενο. Αν θέλει κάποιος να φανταστεί την
ανεπανάληπτη µοναδικότητα του φαινοµένου δεν έχει παρά να προσθέσει την ταυτόχρονη
µετατροπή της Ελλάδας σε αυτόχειρα. Πρώτη φορά που θα πανηγυρίσουµε µια καταδίκη µας
από τους Ευρωπαϊκούς θεσµούς, θα είναι µε την υπόθεση των Ποµάκων. Γιατί θα αποτελέσει
την αφετηρία αναγέννησής τους. Και επέκεινα, της δικής µας αναγέννησης. Της Θρακικής.
Όλα αυτά είναι σε γνώση των µειονοτήτων της Θράκης. Τόσο της τουρκικής µειονότητας
όσο των Ποµάκων. Η πιο τρανή απόδειξη είναι η ουσιαστική αποχή από την επίσκεψη του
Ταγίπ. Τον ξέρουν άλλωστε πολύ καλύτερα από όσο οι Έλληνες επίσηµοι γνωρίζουν τι εστί
Τουρκία. Εγώ πάλι λέω ότι όταν µια χώρα δεν υποστεί κυρώσεις για εγκλήµατα, όπως οι
γενοκτονίες, και συνεχίζει να απολαµβάνει ασυλίας, επόµενο είναι να φθάσει στο µνηµειακό
αυτό θράσος, να τις επικαλείται ως αναπτυξιακά πρότυπα {!} Αυτό ακριβώς έκανε κατά την
οµιλία του ο τούρκος αξιωµατούχος. Άλλη µια φορά οι Έλληνες της πολιτικής απουσίασαν.
Τόσο οι κυβερνώντες όσο οι αντιπολιτευόµενοι. Ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Άλλα αντί άλλων.
∆εν περίµενε φυσικά κανείς να πουν κάτι. Όπως και από τα ηλεκτρονικά αθηναϊκά Μέσα και
την προσφιλή τους λογοκριτική τακτική, µη τυχόν χαλάσει η νέα εποχή.
Αγαθή τύχη, όµως η ιστορία, που ο φίλος των προηγουµένων, παρότρυνε να τη βάλουν
στο ράφι. Από αυτήν εµπνεόµενες οι µειονότητες της Θράκης φέρθηκαν όπως φέρθηκαν,
Χρήστος Κηπουρός

Κοινόν Ευρωπαίων

21

Μάιος 2004

βάζοντας πάγους. Μόνη εξαίρεση οι λίγες εκατοντάδες από την τακτική πελατεία της
προξενικής αρχής της Θρακικής πρωτεύουσας. Ε, ας µην είµαστε και απόλυτοι. Χαίροµαι
που για άλλη µια φορά δικαιώνονται τα τέσσερα προηγηθέντα γραπτά µου κατά τις τέσσερις
προηγούµενες ηµέρες. Ιδιαίτερα που είπα, καλώς να έρθει, αλλά ότι θα έρθει για µαλλί και θα
φύγει κλπ. Και που βγήκε έτσι ακριβώς. Όπως τους πάγους της Λουκέρνης, διαδέχθηκαν οι
πάγοι -πληθυντικός και εδώ αριθµός- της Κοµοτηνής.
Αν στους πρώτους, όπως επίσης έγραψα παλαιότερα, έσπασε το πόδι του ο διάβολος, και
για πρώτη φορά στην ιστορία, Ελβετική πόλη δεν παραπέµπει τον Ελληνισµό σε θλίψη, έτσι
έγινε και σήµερα. Μόνο που αυτός που έσπασε το πόδι του στους εδώ πάγους, τόσο στον
οµοεθνή του, όσο στον Ποµακικό, είναι ο κεµαλισµός. Μην κάνουν το λάθος κάποιοι και τα
αποδώσουν όλα αυτά στην σηµερινή ή τη χθεσινή τους «πολιτική» γιατί υπάρχει κίνδυνος να
ξεσπάσει τότε κανένας εµφύλιος µεταξύ Ελλήνων Κεµάλ και τούρκων της ίδιας πάστας. Γιατί
αν το όνοµα αυτό θυµίζει το αλήστου µνήµης δικό µας: ο βασιλεύς απέθανε, ζήτω ο
Βασιλεύς, µέσα συνεχίζεται. Οι Ισλαµιστές και άλλοι, αυτό λένε και κυρίως πράττουν. Ο
Κεµάλ πέθανε, ζήτω ο Κεµάλ, παρασύροντας πολλούς αφελείς εκ της πολιτικής Ελλάδας.
Τι άνοιξη και αυτή φέτος, και τι Σάββατα. Τόσο το όχι του Σαββάτου των Ελλήνων της
Κύπρου όσο το όχι του Σαββάτου των Τούρκων και των Ποµάκων της Θράκης. Το ένα
Σάββατο η Κύπρος 2004 έβαλε τα γυαλιά στην Αθήνα 2004 και πρωτεύουσα του ναι σε όλα.
Το άλλο, το σηµερινό, ακολούθησε η µειονοτική Θράκη 2004. Και όχι µόνο αυτό αλλά µε
µια άλλη πολιτική Αθήνα στη θέση της χθεσινής ή της σηµερινής, θα οδεύαµε προς το
υψηλότερο βάθρο της παγκόσµιας γεωοικονοµίας, αντί να ασχολούµαστε µε τις εκάστοτε
ξιπασιές της. ∆εν γνωρίζω πότε θα γίνει ή και αν γίνει αλλά σειρά τώρα να της βάλουµε
γυαλιά, έχουµε οι Έλληνες της Θράκης. Εµείς µπορούµε να συµβάλουµε στην αποκατάσταση
της παλαιόθεν χαµένης της όρασης. Λίγο, όχι πολύ, να µας στήριζε η παντελώς όλες αυτές τις
ηµέρες απούσα θεσµική Θράκη, µπορούσε να επισπευσθεί. Από την πολιτική ως καριέρα να
πάµε στην πολιτική ως πολιτική.
____________
{*} Το κείµενο του πρώην Βουλευτή Έβρου γράφτηκε ώστε να αποτελέσει απάντηση σε όσα
είπε ο τούρκος πρωθυπουργός, επειδή δεν υπήρξε από εκείνους που την όφειλαν. Κυρίως
όµως γράφτηκε αντί άλλου εγκωµίου προς τις µειονότητες της Θράκης για τη πολιτική και
Ευρωπαϊκή τους στάση. Για το Κοινόν Ευρωπαίων, όπως ονοµάστηκε η νέα αυτή πολιτική
του εργασία για τη Θράκη.
∆ιδυµότειχο 8 –5-΄04
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Β. Η πόλη των κάστρων και των προτύπων

Του Χρήστου Κηπουρού {*}
Ο τίτλος αυτός οφείλει να αποτελεί µια από τις προσδοκώµενες πτυχές της πρωτοβουλίας
του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου να ορίσει το 2004 σε έτος Ιωάννη Βατάτζη. Να µη µείνει απλά στην
προς τιµή του τελευταίου, προγραµµατιζόµενη διηµερίδα. Μπορεί να τιµά επίσης τη
∆ηµοτική αρχή η αποδοχή και πολλών άλλων που πρότεινα σε οµιλία που έκανα στις 18
Οκτωβρίου 2003 στην πόλη, όπως η ανταπόκριση σε αυτή από το ∆ήµαρχο, όµως χωρίς την
επεξεργασµένη τους συνέχεια κάποια στιγµή θα κινδυνέψουν να καούν.
Το πρώτο είναι ότι στην έως τώρα γνωστή ως πόλη των κάστρων χρειάζεται να προστεθεί
η αντίστοιχη πόλη των προτύπων. Να γίνει η πόλη των κάστρων και των προτύπων. Συνάδει
άλλωστε, αν δεν το επιβάλει, η άλλη της ιδιότητα. Εκείνη της δίδυµης πόλης. ∆υο πόλεις.
∆ύο ονόµατα. ∆υο επίθετα. ∆ύο σύµβολα. Αυτή είναι η σειρά. Το σηµερινό κείµενο αποτελεί
είδος δηµόσιου δώρου προς τον συνονόµατο πρώην συνάδελφο µηχανικό και νυν ∆ήµαρχο,
µε την αναγκαία επίσης υπενθύµιση ότι είµαι Θράκας, γνήσιος απόγονος του Ρήσου που
συµπαραστάθηκε στο πλευρό των υπερασπιζόµενων την πόλη τους Τρώων κατά την εισβολή
του Αγαµέµνονα και τω Αχαιών. Χάρηκα πολύ που µια φίλη Πελοποννησία το επανέλαβε σε
πρόσφατο άρθρο της για την Κύπρο. Έκανε λόγο για τους εισβολείς Αχαιούς στην Τροία. ∆εν
ανήκω στους ∆αναούς, να φοβούνται τα δώρα µου. Ούτε βέβαια είµαι Στέντωρ. Πολιτικός
δηλαδή ανταποκριτής των εν Αθήναις ανταποκριτών, κύκλων εξωελλαδικών.
Εκτός των αρχιτεκτονικών και πολιτισµικών µνηµείων των τόσων πολιτισµών που έζησε
µέχρι σήµερα, η πόλη µας µπορεί να ανακτήσει επιπλέον πολιτισµικά µνηµεία. Ένα από αυτά
είναι η διαδροµή του εκ ∆ιδυµοτείχου Ιωάννη Βατάτζη, του γνωστού ως επικεφαλής για τρεις
και πλέον δεκαετίες της εν εξορία αυτοκρατορίας της Νικαίας. Αντίθετα δεν είναι και τόσο
γνωστό ότι πρόκειται για τον ουσιαστικό ανακτητή της Ρωµανίας, της λεγόµενης Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας. Φέτος συµπληρώνονται 750 χρόνια από το αυτοκρατορικό του τέλος -όχι της
ζωής του- που επήλθε αρχές του 1254. Επίσης 800 χρόνια από το 1204. Από την εισβολή των
σταυροφόρων και τη φραγκοκρατία. Πρόκειται για έναν συµπολίτη, ναι µεν τιµηµένο από
την εκκλησία ως Άγιο Ιωάννη τον Ελεήµονα ή µε έναν δυο δρόµους µε το όνοµά του εδώ,
όσο στην πρωτεύουσα, όµως είναι πολύ πιο γνωστός στα πανεπιστήµια της Ευρώπης και των
Η.Π.Α., καθώς και στις ξένες εγκυκλοπαίδειες, από ό,τι είναι στην Αθήνα όσο στη Θράκη.
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Όσον αφορά την τελευταία, η φετινή ειδικά επέτειος απελευθέρωσης της, έχει να κάνει, µε
ένα ακόµη πρότυπο της ίδια πόλης. Ο λόγος για τον Εµµανουήλ ∆ουλά, η εκλογή του οποίου
στη θέση του προέδρου της ∆ιασυµµαχικής Θράκης το Μάρτιο του 1920, έπαιξε τον
καθοριστικό ρόλο στην προσκύρωση της Θράκης στην Ελλάδα δυο µήνες αργότερα. Η
ανάδειξή του ως προτύπου, τόσο για όσα έκανε για τη Θράκη όσο για το ότι δεν αντάλλαξε
την προσφορά του εκείνη µε αξιώµατα αλλά επέστρεψε στην πόλη του, στην πολύτεκνη
οικογένεια του, όπου άλλωστε βρίσκεται η τελευταία του κατοικία, είναι σαν να λέει το
∆ήµο, να αφιερώσει τα φετινά του Ελευθέρια εις µνήµην του.
Να το επαναλάβει η Κοµοτηνή για το δίδυµο Χαρισίου Βαµβακά και Εµµανουήλ ∆ουλά,
για λογαριασµό ολόκληρης της Θράκης. Επίσης η Ορεστιάδα που είναι η φυσική συνέχεια
της Κηφισιάς αν όχι Γλυφάδας της Ανδριανούπολης, του Καραγάτς. Ένα προηγούµενο άρθρο
µου συνόδευε -όχι βέβαια τυχαία- ολόσωµη φωτογραφία του. Στην Κοµοτηνή αµέσως
άνθρωποι που γνωρίζουν, όπως ο κύριος Νεστοράκης, έγραψε προτείνοντας να φιλοτεχνηθεί
η προτοµή του και να µπει δίπλα ακριβώς από την αντίστοιχη του Βαµβακά, στην πλατεία
της Θρακικής πρωτεύουσας ενώ σήµερα απλά φιλοξενείται ως όνοµα σε τριτεύουσα πάροδο,
και που στην δική του και δική µας πόλη, δεν υπάρχει ούτε καν αυτό. Κάτι που εκτός όλων
των άλλων αποτελεί ιστορική αποκατάσταση. Αρχικά στην Κοµοτηνή, το ∆ιδυµότειχο και
την Ορεστιάδα. Αργότερα στις υπόλοιπες πόλεις.
Ειδικά εδώ µπορεί να γίνει ένα επιπλέον επόµενο βήµα. Να καθιερωθεί ως νέος του
λογότυπος, ο τίτλος: Η πόλη των κάστρων και των προτύπων. Τα δυο αυτά, άλλης κλίµακας
το ένα και άλλης το άλλο, συµβατά όµως απολύτως πρότυπα, όπως όλη η υπόλοιπη προίκα
από έµψυχο υλικό ή αρχέτυπα, µπορούν να µεταβιβαστούν ως γνώση και επόµενα ως
πλούτος σε όλους ανεξαίρετα τους δηµότες. Τόσο στις νέες γενιές, όσο εκείνες που είναι
καθοδόν. Αυτό είναι που λέµε να ξαναγραφεί η ιστορία. Το βιβλίο είναι ένας τρόπος.
Υπάρχουν και άλλοι, µη συµβατικοί.
Πολύ πιο εύκολα τότε θα µπορούν να προσελκυσθούν σε αυτό τον τόπο, τόσο η ανάπτυξη
του τουρισµού και η γενικότερη ανάπτυξη όσο και η γεωοικονοµία µε τα µεγάλα δώρα στην
περιοχή. Από την αγροτική αναγέννηση και τα δικά της πρότυπα επίσης προϊόντα από τα
γαλακτοκοµικά -όπως έχω πει και γράψει για το κουρκµάτς,, το Μανιώτικο και τη Θρακική
γαστρονοµία µέχρι τη σιδηροδροµική αναγέννηση µε αρχή το Πύθιο και τον διευρωπαϊκό
άξονα No XI. Κωνσταντινούπολη Πύθιο Ηγουµενίτσα Οτράντο Ρώµη, ως κλάδος του δρόµου
του µεταξιού.
Επίσης από τις αναγκαίες και σε αρµονία ευρισκόµενες µε την περιοχή πανεπιστηµιακές
σχολές που δικαιούται ο καθηµαγµένος αυτός τόπος µέχρι και την εφορία Βυζαντινών
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αρχαιοτήτων και φυσικά το καθ ηµάς σύγχρονο γεφύρι της Άρτας, το Βυζαντινό Μουσείο. Η
αρχιτεκτονική αναγέννηση του καλέ και η φιλοκαλία της πόλης όσο αποτελούν αναπόσπαστα
τµήµατα και πράξεις του ίδιου έργου άλλο τόσο είναι φιλιά ζωής. Προκαλεί το περί δικαίου
αίσθηµα των πολιτών όταν από τη µια διαλύεται η περιφέρεια και όταν από την άλλη
κοκορεύεται η Αθήνα 2004. Όλα αυτά οφείλουν να αποτελέσουν µέρη σχεδίου τόσο για την
πόλη όσο το νοµό και τη Θράκη γενικότερα. Εγώ αυτό έχω κάνει, µαζί φυσικά µε άλλα, κατά
τα τελευταία είκοσι χρόνια. ∆εν επιθυµώ ευχαριστώ, όχι όµως και χολές.
Ένα τέτοιο ∆ιδυµότειχο µπορεί να αποτελεί αντάξια συνέχεια και κληρονοµιά της
πόλης του Βατάτζη και του ∆ουλά καθώς και όλων των υπόλοιπων συνδεδεµένων µε το
νήµα της ιστορίας παιδιών της όπως και των δεκάδων αιώνων που έχει στην καµπούρα
του. Ακόµη και η Εκκλησία επιτρέπει την εποικοδοµητική σηµειωτική. Ότι η
αρχιτεκτονική και η οικοδόµηση του καντιφέ καλέ της Σµύρνης από το Βατάτζη έχει να
κάνει µε τη σχέση του τελευταίου µε τη γενέτειρα πόλη του. Όπως πλειάδα Ελλαδικών
πόλεων του οφείλουν την απελευθέρωσή τους. Από τις Σέρρες την Καβάλα και τη ∆ράµα
µέχρι τη Χίο και τη Ρόδο και που σήµερα δεν έχουν καν το όνοµά του σε κάποιο δρόµο
τους. Πόσο µάλλον οι Θρακικές πόλεις. Όσο πιο ιστορική είναι µια πόλη τόσο πιο µεγάλες
ευθύνες έχει απέναντι στο µέλλον. Και αυτή αν και είναι η ιστορικότερη εν ζωή πόλη της
Θράκης δεν αποτελεί ακόµη µέλος του παγκόσµιου δικτύου ιστορικών πόλεων µε ό,τι
θετικό αυτό συνεπάγεται να χάνεται ως όφελος. Και εκείνη που οφείλει να κάνει τα πρώτα
βήµατα ανάληψής των ευθυνών αυτών δεν είναι άλλη από τη ∆ηµοτική αρχή.
Πιο πολύ και από την Πολιτεία προς την οποία χρειάζεται να υποδείξει και να παλέψει
για το όραµά της. Εν ανάγκη να σταθεί απέναντι, κάτι που στις προηγούµενες περιόδους
το απέφυγε. Όπως και η Πολιτεία, που άλλο δεν ήθελε. Τότε µπορεί να δοθεί ένα
διαφορετικό περιεχόµενο στις επετείους. Μεταξύ άλλων, από νεκρές θα αναστηθούν και
θα µετατραπούν σε παραγωγικές και προσοδοφόρες για την ανάπτυξη, την ειρήνη στην
περιοχή, και το πολυτιµότερο, µετά την ελευθερία ύψιστο αγαθό, τη ∆ηµοκρατία.
____________
{*} Πρώην Βουλευτής Έβρου {1993-2000}
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Γ. Η θερινή κατοικία της Νίκης

Του Χρήστου Κηπουρού {*}

Πέρασαν δεκάξι χρόνια από τότε που σε ηµερίδα του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Έβρου
στην Αλεξανδρούπολη µίλησα περί επιστροφής της Νίκης της Σαµοθράκης. Λίγο πριν, η
αείµνηστη Μελίνα είχε θέσει το ζήτηµα µε τα µάρµαρα του Παρθενώνα και αµέσως µετά την
περίοδο του Νταβός, είχε εκφραστεί η στήριξη του τουρκικού υπουργείου πολιτισµού για
την επιστροφή τους. Η πρότασή µου υπήρξε απότοκος όλων αυτών, συµβάλλοντος του τότε
κλίµατος.
Μπορεί να χρειάστηκε να περάσουν έκτοτε δέκα και πλέον χρόνια ώστε να επαναφέρει το
ίδιο θέµα ο ∆ήµος της Σαµοθράκης, όµως το γεγονός δεν παύει να αποτελεί πράξη που τον
τιµά. Κατά τα άλλα το ζήτηµα, αυτό καθεαυτό, αφορά µια επεξεργασµένη πολιτική. Τόσο ως
σύλληψη, σχεδίαση και χειρισµός όσο επίσης ως κλιµάκωση και ανάπτυξη. Ένας επιπλέον
λόγος είναι οι ατυχείς αν όχι βλακώδεις και ταυτόχρονα ζηµιογόνοι χειρισµοί ως προς την
υπόθεση µε τα µάρµαρα του Παρθενώνα εκ µέρους της απελθούσας κυβέρνησης. Από την
έµµεση αν όχι άµεση αναγνώριση κυριότητας των πολιτισµικών εκείνων µνηµείων και έργων
τέχνης στην Αγγλία έως την κατάπτωσή τους στο επίπεδο πολιτικού ρουσφετιού εκ µέρους
της Βρετανικής στην προηγούµενη Ελληνική κυβέρνηση.
Η επιλογή εκ µέρους µου της συγκεκριµένης χρονικής στιγµής το Μάιο του 2004, δεν
προέκυψε τυχαία. Απεναντίας. Περίµενα χρόνια να το κάνω αυτή τη στιγµή. ∆ηλαδή κατά
την 84η επέτειο απελευθέρωσης της Θράκης και της ιστορικά και διοικητικά ανήκουσας σε
αυτήν νήσου Σαµοθράκης. Πριν όµως µιλήσω γι αυτό ας µου επιτραπεί να υπενθυµίσω κάτι
που οι απελθόντες αγνοούσαν τραγικά. Ότι δηλαδή για τα έργα τέχνης, ιδιαίτερα τα µεγάλα,
υπάρχει η υψηλή κυριότητα. Ότι ανήκουν σε ευρύτερα από τα εθνικά σύνολα. Εν προκειµένω
στον Ευρωπαϊκό πολιτισµό και επέκεινα στον παγκόσµιο και σε ολόκληρη στην Οικουµένη.
Η Νίκη της Σαµοθράκης ως πολιτισµικό κοινό Ευρωπαίων δεν µπορεί να αποτελεί εξαίρεση
του παγκόσµιου αυτού άγραφου όσο και γραπτού πολιτισµικού κανόνα και νόµου. Σε τέτοιες
δηλαδή περιπτώσεις, όπως και άλλες, η χρησικτησία δεν µπορεί να µετατραπεί σε κυριότητα,
όσοι και αν παρέλθουν αιώνες. Πόσο µάλλον όταν αφορά κλοπιµαία εξ αρχής έργα, όπως το
προκείµενο σπάνιο τεχνούργηµα της Νίκης.

Χρήστος Κηπουρός

Κοινόν Ευρωπαίων

26

Μάιος 2004

Οι όποιες θεωρίες περί ποιοτικής συντήρησης έργων, σαν αυτό στις νέες τους εστίες, όσο
και «επιστηµονική» τεκµηρίωση να τις διακρίνει, αδυνατούν να αποκρύψουν την αλήθεια.
Την µη λησµοσύνη δηλαδή για τον τρόπο της κτήσης. Την κρατική αρχαιοκαπηλία.
Παραπέµπουν στο γνωστό: «ου δύναται πόλις κρυβήναι επάνω όρους κειµένη». Το ζήτηµα
είναι να ανοίξει µε έξυπνο και σοβαρό τρόπο ένας πολιτισµικός και γι αυτό πολιτικός και
λογικός διάλογος. Κάτι που ναι µεν έγινε σε κάποιο σηµείο µε την άλλη υπόθεση, που όµως
τα προηγηθέντα αρνητικά του, βάραιναν πολύ περισσότερο. Γι αυτό και φτάνει να καταλήξει
σε φιάσκο αν δεν συνέβη ήδη. ∆ηλαδή να υπάρξει µια Ελληνική διπλωµατική πολιτισµική
πολιτική ήττα. Μπορεί να ήταν πολύ δύσκολο εξ αρχής εγχείρηµα, όµως αυτό που µετράει
στην πολιτική είναι το αποτέλεσµα.
Σε ότι αφορά τη Νίκη, µπορεί κανείς να την δει µέσα από µια απλοϊκή οπτική και λογική.
Μια εργαζόµενη -ανάµεσα όµως στις πιο παραγωγικές και προσοδοφόρες του Λούβρου και
της Γαλλικής οικονοµίας- µαζί µε τη συµπατριώτισσα φίλη της, την Αφροδίτη της Μήλου
καθώς και την κατά πολύ νεώτερη Τζοκόντα. Ο λόγος για τις τρεις χάριτες των Παρισίων.
∆υο της αρχαίας Ελλάδας και η τρίτη, µια ζωγραφιά από την Ευρωπαϊκή αναγέννηση, µε δύο
µοναδικά κάλλη: το οµώνυµο χαµόγελο και το όπισθεν απαράµιλλο τοπίο. Όµως η Νίκη είναι
περισσότερο µοναδική και από τις µοναδικές. Είναι το φως της οµώνυµης πόλης.
Μπορεί οι νίκες να είναι πολλών ειδών, ακόµη και ως αγάλµατα -υπάρχει ένα χάλκινό της
από ναό του Βεσπασιανού στο αρχαιολογικό µουσείο της Μπρέτσια, όµως η δική µας, δεν
έχει ταίρι. Μπορεί ο νεφεληγερέτης να πήγε την Ευρώπη στην Κρήτη, µπορεί να έκανε µύρια
όσα µε τους αµέτρητους έρωτές του, όµως δεν κράτησε τυχαία µόνιµα στο Όλυµπο τη θεά
Νίκη, όταν την πήγε εκεί ο πατέρας της ο γίγας Πάλας για να βοηθηθεί στον εναντίον των
Τιτάνων αγώνα του. Τα ίδια ακριβώς επανέλαβαν οι Ρόδιοι µε το ανάθηµα της Νίκης προς
τους Μεγάλους Θεούς της Σαµοθράκης, όταν νίκησαν τον βασιλιά της Συρίας. Μόνο που
αυτή τη φορά η Νίκη δεν έµεινε κοντά στους θεούς για πάντα. Αιτία ένας περισσότερο
ανοιχτοµάτης παρά διπλωµάτης Γάλλος Έλγιν, ονόµατι Σαµπουαζώ, που νοµίζω υπηρετούσε
στην Ανδριανούπολη. Και το χειρότερο, αυτό που υπάρχει σήµερα στο µουσείο του νησιού
είναι ένα γύψινο εκµαγείο που παραπέµπει στις χάντρες και τα καθρεφτάκια αν δεν αποτελεί
µια διαρκή, ανά τους αιώνες, ύβρη.
Σκέφτοµαι µερικές φορές πόσο αληθινή µπορεί είναι µια Ευρωπαϊκή παιδεία. Ακόµη και
µια φιλοσοφία ή πολιτική, όταν τους λείπει η λογική και η πολιτική ηθική. ∆εν µπορώ να πω
ότι ξέρω καλά τα της Αγγλικής ορχήστρας. Μου φαίνεται πάντως ότι ο Ρούµπιν Χουκ είναι
ειλικρινής για την ανάγκη επιστροφής των µαρµάρων του Παρθενώνα. Ίσως επειδή είναι το
πιο τελευταίο εκβάν του. Αφού υπάρχει προτελευταίο µε την περίπτωση της Αµερικανικής
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και Βρετανικής εισβολής στη Μεσοποταµία. Περιµένω από τον φίλο της Μελίνας τον Ζαν
Λάγκ που τόσο συγκινητικά την κατευόδωσε από τη Μητρόπολη των Αθηνών, να µιλήσει,
όταν µπει το ζήτηµα µε τη Νίκη της Σαµοθράκης. Όπως από πολλούς άλλους τόσο από τις
πολιτικές όσο τις φιλοσοφικές Γαλλικές σχολές. Αν υπάρξει µια νέα Ευρωπαϊκή αναγέννηση
αυτή καταρχήν οφείλει να είναι Αριστοτέλεια. Τόσο λογική όσο πολιτική και ηθική.
Από την άλλη, η ιστορία δείχνει ότι οι αναγεννήσεις έχουν κοινό µε τους εγκληµατίες.
Έλκονται να επιστρέψουν στον τόπο του εγκλήµατος. ∆εν εξηγούνται αλλιώς τόσες και τόσες
αναγεννήσεις στον ιστορικό Ελληνικό χώρο, διαψεύδοντας µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο
ότι δήθεν οι πολιτισµοί ταξιδεύουν από Ανατολάς προς ∆υσµάς. Θα κρεµάσουν τους
πολιτισµούς και θα πάνε και µερικοί τζάµπα. Αν και µπορεί να βγει σε καλό, αφού πρόκειται
για βαρβαρότητες. Η γνώµη µου είναι ότι όλο αυτό το υπαρκτό τείχος των Αθηνών -αόρατο
τηλεοπτικό ηλεκτρονικό και κυρίως «τσιµεντένιο»- αποτελεί ακριβώς την έκφραση τέτοιων
ακριβώς µέτρων. Λαµβάνονται προληπτικά ώστε να εµποδιστεί ακόµη και ένα ψήγµα από
τον ιστορικό αυτό χώρο των πιο πολλών αναγεννήσεων. ∆εν αποδίδουν όµως πάντοτε.
Τέτοια περίπτωση είναι η Μεγαλόνησος. Αν και καθηµαγµένη, τέτοιο αναγεννητικό µήνυµα
στέλνει το πρόσφατο όχι της. Τόσο στον Ελληνισµό όσο σε όλους τους λαούς. Επίσης στην
θλιβερή όσο γελοία πολιτική Αθήνα που κατέληξε να είναι µε τα µπούνια µέσα, και πίσω από
κάθε διεθνή µηχανορραφία για τους λαούς της πολύπαθης Ανατολικής Μεσογείου.
Οργανικά συνδεδεµένα µέρη µε όλο αυτό το πλέγµα, άπασες οι κοµµατικές χωµατερές της
Ελλαδικής πρωτεύουσας. Αντί της αναγέννησης πηγαίνουν όχι απλά λίγο αλλά εντελώς προς
την αντίθετη κατεύθυνση. Και όµως αν δεν ήταν µέσα στο κόλπο, αρκούσε η επανασύνδεση
µε τη λογική. Τότε θα έβλεπαν τι κάνουν και που πηγαίνουν. Τώρα απλά αντιπολίτευση είναι
το αντίθετο της Κυβέρνησης εκτός και αν υπάρχει εξωελλαδική ανωτέρα βία και δύναµη που
επιθυµεί άλλως. Η περίπτωση του Κυπριακού βοά υπέρ αυτής της εκδοχής. Η δε κυβέρνηση
κυβερνά υποτίθεται χρησιµοποιώντας ως καύσιµα τις ουκ ολίγες, είναι η αλήθεια, βλακείες
της προκατόχου της. Το µάξιµουµ του Μαξίµου είναι λιγότερο και από το ελάχιστο ακόµη.
Ανάλογη αντίθεση, σε άλλη βέβαια κλίµακα, υπάρχει ανάµεσα στις αντιπολιτευτικές
εκπροσωπήσεις της Αριστεράς. Η µια κάνει το εντελώς αντίθετο της άλλης και όταν ακόµη
συµπίπτουν.
∆εν είναι δηλαδή να περιµένει κανείς κάτι. Εν προκειµένω το ζήτηµα της Νίκης µπορεί να
τεθεί µε έναν κοινωνικοπολιτικό τρόπο. Μπορούν να το κάνουν αυτό άνθρωποι από τους πιο
εκτεθειµένους στο ζήτηµα της ∆ηµοκρατίας αν δεν υπήρχαν τα υπαρκτά πολιτικά πρόσωπα.
Ο λόγος για τους δηµοσιογράφους και το ερχόµενο συνέδριό τους στη Σαµοθράκη, κατά τον
επόµενο µήνα. ∆ίνεται µια ευκαιρία να µην επαναληφθεί η µεγάλη διασπάθιση του δηµοσίου
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χρήµατος για το πληρωµένο τους week end και την καταβολή όλων αυτών των δαπανών από
το κορόιδο λαό. Αντί να έρθουν να λιβανίσουν την άλλη πηγή εσόδων τους, την Αθήνα 2004,
που και πάλι παραπέµπει στον ίδιο λαό, µπορούν να σκεφτούν και να πράξουν διαφορετικά.
Μπορεί να υιοθετηθεί η πρότασή µας του 1988, όπως εκείνη του οµώνυµου ∆ήµου και της
Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. του 2001. ∆εν χρειάζονται φορτίσεις. Το σηµερινό κείµενο αυτό επιχειρεί.
Εφέτος συµπληρώνονται 800 χρόνια από την εισβολή και τη Φραγκοκρατία στην περιοχή
της Ρωµανίας όπου γεννήθηκε ένας από τους πιο µεγάλους σε χρονική διάρκεια παγκόσµιους
πολιτισµούς της γης και τους πλέον λεηλατηµένους. Παρόλα αυτά πολλά πολιτισµικά έργα
από προηγούµενες περιόδους όπως η Ελληνιστική, έµειναν χωρίς να κινδυνέψουν τότε. ∆εν
συνέβη όµως το ίδιο κατά τη διάρκεια του εθνικού αγώνα των Ελλήνων. Λίγες δεκαετίες από
την εποχή που πνευµατικοί Γάλλοι όπως ο Φωριέλ διένειµε τα Ελληνικά ∆ηµοτικά τραγούδια
στην φιλελληνική διανοητική Ευρώπη, άλλοι «έβρισκαν», κατά πως διατείνεται η επίσηµη
Ελληνική ιστορία, αρχαιότητες στην τουρκοκρατούµενη Σαµοθράκη. Φυσικά, λέω εγώ, σε
συνεννόηση µε την υψηλή πύλη αφού επρόκειτο περί φανερής ή µυστικής συναλλαγής
µεταξύ σουλτάνων και σταυροφόρων πλιατσικολόγων. Έστω και αν οι τελευταίοι είναι πολύ
µεταγενέστεροι της παγκόσµια γνωστής µαύρης κηλίδας του 1204.
Η πρόταση είναι πολύ απλή και περισσότερο ακόµη λογική. Η Σαµοθράκη µπορεί να γίνει
η θερινή κατοικία της Νίκης. Μην σπεύσει κανείς και επαναλάβει τα περί ουτοπίας. Ακόµη
και αν ήταν έτσι, που δεν είναι, πρόκειται για έναν από τους πιο όµορφους αγώνες ιστορικής
αποκατάστασης του δικαίου και των δικαιωµάτων ενός λαού στα πολιτισµικά του προϊόντα
και στην κληρονοµιά του. Η Νίκη ανήκει στους Σαµοθρακίτες. Ο ιστορικός συµβιβασµός
στην πρόταση αυτή έχει να κάνει µε το πρωταρχικό σεβασµό στο ότι πριν από όλα το έργο
οφείλει να επιβεβαιώνει πολιτισµικά τον τίτλο της τριλογίας. Το Κοινόν Ευρωπαίων. Μπορεί
η οριστική παλιννόστηση να καθυστερήσει πολύ. Μπορεί να µην υπάρξει ποτέ. Όµως αυτό
δεν µπορεί να πτοήσει. Απεναντίας η ευγένεια του αγώνα µπορεί να εµπνεύσει όλο τον
Ελληνισµό. Από τη Ρόδο, που προέρχεται και από τη Μήλο που µπορεί να έρθει η δική της
σειρά, µέχρι όπου δεν φαντάζεται το µυαλό του ανθρώπου.
Προτού υποβληθεί επίσηµα η πρόταση, µπορεί από φέτος ακόµη να ξεκινήσουν πολιτικές
καµπάνιες, τόσο σε επίπεδο θεσµών όσο πολιτών. Τόσο Ελληνικών θεσµών όσο Γαλλικών.
Επίσης µικτών καθώς και άλλων ευρύτερων διεθνών. Με το ίδιο αυτό θέµα µπορούν να
προγραµµατιστούν συµπόσια τόσο στη Σαµοθράκη και τη Θράκη όσο στην Αθήνα αλλά και
σε Γαλλικές και άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις πρωτεύουσες και χώρες. ∆εν λέω ότι µπορεί να
ιδωθεί ως ένα είδος έµπρακτης αυτοκριτικής για το 1204. Όµως είναι σίγουρο ότι κάποιο
παράπλευρο κέρδος -κατά το: «παράπλευρες απώλειες»- µπορεί να προκύψει. Ο λόγος για
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την κατάργηση της περί Βυζαντίου, ύβρεως. Συµπτωµατικά και αυτή, Γαλλικής πατρότητας.
Τα λέω αυτά γιατί σύµφωνα µε την ιστορική πραγµατικότητα, αυτός που υπήρξε είναι ένας
συνιστών Ευρωπαϊκός πολιτισµός. Ο πολιτισµός της καθ ηµάς Ανατολής και της Ρωµανίας.
Ας µη επεκταθούµε τώρα σε Ουκρανούς επιστήµονες και σε επεξεργασίες τους περί του τότε
ισχύοντος συστήµατος της Κοινοπολιτείας, που ανακαλύφτηκε τυχαία και αυτό, όπως και η
Νίκη, πολλούς αιώνες αργότερα.
____________
{*} Το κείµενο γράφτηκε έχοντας πίσω του δυο εικονικά όσο όµως ουσιαστικά φόντα. Το
πρώτο είναι το κυανούν της εικόνας της Νίκης. Συµβολίζει προφανώς στο Θρακικό πέλαγος το
οποίο δεν θα αφήσουµε να γίνει κυάνιο. Να γεµίσει µε αυτό ο βυθός του. Μιλώ για τα
χρυσωρυχεία που ήθελαν να κάνουν και που ο κίνδυνος δεν έχει ακόµη ξεπεραστεί. Το δεύτερο
φόντο είναι ένα άλλο βάθος. Το βάθος του χρόνου. Απολογισµοί µπορεί να γίνονται, όµως τόσο
το Θρακικό 2020 -ένας αιώνας από την οµώνυµη απελευθέρωση- όσο το Εθνικό 2021,
αποτελούν δυο µεγάλους σταθµούς. Όλη αυτή την ερχόµενη δεκαπενταετία, η υποψήφια, για
θερινή κατοικία της Νίκης, Σαµοθράκη, όπως και η Θράκη έχουν να κερδίσουν πολλά. Και
µόνο η συζήτηση για το θέµα, αποτελεί µια όχι ευκαταφρόνητη πρόσοδο όσο µια νέα τουριστική
κινητικότητα και πολιτική. Μια νίκη που πέραν του πολιτισµού της καλλιτεχνίας και του
ανοιχτού απέραντου µουσείου του ίδιου νησιού, επεκτείνεται σε άλλους πολιτισµούς. Από
εκείνον της γαστρονοµίας και της Πολίτικης Κουζίνας που η Θράκη αποτελεί µοναδική
ιστορική δικαιούχο έως τα Ρεµπουτσάδικα µε τη γιαγιά που µαγειρεύει σπιτικά φαγητά για
τουρίστες και έως τις γυναίκες µε τα σπιτικά γλυκά που σύντοµα θα περάσουν σε νέες δράσεις.
Και από τον πολιτισµό του αναγεννηµένου Μαρωνίτη Οίνου που έως τότε θα παράγεται
απανταχού της Θράκης και Σαµοθράκης έως τον πολιτισµό της πικρής όσο γευστικής στεριανής
και νησιώτικης Θρακικής ελιάς. Ως τον αρχιτεκτονικό πολιτισµό των κατοικιών και του τοπίου
της Χώρας. Με βάση την πολιτισµική αυτή γιρλάντα του Κοινού των Θρακών, µπορούµε
παράλληλα να προετοιµαστούµε να γίνουµε το πιο καλό δωµάτιο του Ελληνικού οίκου. Η
υποδοχή του Ελλαδικού διαµερίσµατος. Του ίδιου, όσο και της Νίκης.

Σ. Σ. Κρίµα που οι εφηµερίδες των Αθηνών την περιορίζουν σε ρόλους φόντου σε εξώφυλλα
στα αξιόλογα κατά τα άλλα αφιερώµατα που κάνουν στη Νίκη γενικότερα. Ας µην επεκταθούµε
στην απουσία της από τα οµώνυµα Ολυµπιακά µετάλλια. Όποιος έχει µάτια βλέπει τη διαφορά.
Τι άλλο όµως να περιµένει κανείς από µια Πολιτεία που προκειµένου να ενισχύσει τα
επιχειρήµατα για τα µάρµαρα του Παρθενώνα, υποθηκεύει ονοµαστικά τη Νίκη της
Σαµοθράκης µέσα από την κατάταξή της στα κινητά µνηµεία. Είχε χίλιους λόγους να
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επικαλεστεί για τον Παρθενώνα. ∆εν είχε κανέναν λόγο να αδυνατίσει το δικαίωµα στην
επιστροφή της Νίκης µε τον τρόπο που το έπραξε. Γι αυτό κάπου στην αρχή του κειµένου
γίνεται λόγος για βλακώδεις κινήσεις. Μια είναι αυτή. Υπάρχουν και άλλες.

Θράκη Μάιος 2004
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Οπισθόφυλλο
ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Η ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

...Γι αυτό εµείς οι Θρακιώτες όταν διεκδικήσουµε το δικαίωµα στην πολιτισµική µας
κληρονοµιά και ζητήσουµε την επιστροφή της “Νίκης της Σαµοθράκης” στον τόπο που τη
γέννησε, δε θα δεχτούµε, όπως µε τα µάρµαρα του Παρθενώνα, τη συµπαράσταση του
τουρκικού υπουργείου πολιτισµού. Γιατί όπως εύκολα κανείς διαπιστώνει από την ιστορία,
τόσο τα λεγόµενα “Ελγίνεια”, όσο επίσης η “Νίκη της Σαµοθράκης”, υπήρξαν αντικείµενα
φανερής ή µυστικής συναλλαγής µεταξύ των σουλτάνων και σταυροφόρων
πλιατσικολόγων...

“Οµιλία του συγγραφέα στην ηµερίδα της 2 Οκτώβρη 88 του Νοµαρχιακού
του Νοµού Έβρου για το αναπτυξιακό συνέδριο Αν. Μακεδονίας και Θράκης”.

Συµβουλίου

Από το βιβλίο του ίδιου:
∆ΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ Η ΘΡΑΚΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ,
Β΄ έκδοση, ΚΕ.Μ.Ι.ΘΡΑ. και ΠΕΝΤΕ∆ΑΚΤΥΛΟΣ, 1989.
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