
 

              Θράκη

                       «Πως από την εκλογίκευση της ιστορίας
                       να πάμε στην εξιστόρηση  της  λογικής»

                                                                                   

                             Χρήστος Κηπουρός                                 Θράκη                              2004 1

            
            

     
     Χ
     ρ
     ή
     σ
     τ
     ο
     ς

    Κ
    η
    π
    ο
    υ
    ρ
    ό
    ς

    
 Θράκη

   2004    
  



 

                                               

Χρήστος Κηπουρός
Μαυρομιχάλη 13
Διδυμότειχο 68.300

xkipuros  @  otenet  .  gr  

Εικόνες εξωφύλλου,

Εικ. α & β. Δαδιά Έβρου. Όψεις βράχου -Καταφυγίου αγρίων πουλιών, {Photo Έλλη Καλέση, Σουφλί},
Εικ. γ. Γρύπας, σύμβολο Αβδήρων. Από φωτογράφηση εκθέματος Μουσείου, {φωτ. αρχείο συγγραφέα},

                             Χρήστος Κηπουρός                                 Θράκη                              2004 2



                                                          Στην Αλεξάνδρα

                             Χρήστος Κηπουρός                                 Θράκη                              2004 3



                               Περιεχόμενα 

                            Αντί προλόγου

1. Οι οιωνοί των Θρακών………………………………………………………………………6

                                  Μέρος Α΄
1. Θράκη: Ιστορία, μνήμες, προσδοκίες……………………………………………………...10
2. Δεν θέλουμε η Θράκη να γίνει νέα Κύπρος………………………………………………..15
3. Η ανάπτυξη της Θράκης σε σχέση με την ιστορία………………………………………...18
4. Το πόρισμα της διακομματικής…………………………………………………………….26
5. Η Θράκη στο περιθώριο……………………………………………………………………28

                                               

                                  Μέρος Β΄
1. Η Θράκη να γίνει η ωραία πύλη της χώρας………………………………………………..31
2. Παρέβρια κτηνοτροφία. Από την τραγωδία στην πολιτική…………………………..……33
3. Παραγωγικό εργοστάσιο τροφίμων………………………………………………………..36
4. Το κεντρικό ψήφισμα του Γ΄ παγκοσμίου συνεδρίου……………..………………..……...38

.
                            
                                  Μέρος Γ΄ 

1. Από το δρόμο προς τα Τάρταρα στη νέα άνοιξη…………………………………………..41
2. ΝΕΑ ΘΡΑΚΙΚΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ…………………………………………………………...49
3. «ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΘΡΑΚΕΣ»…………………………………………………………………..51
4.  Η δική μας Αλεξανδρούπολη……………………………………………………………..53
5.  Πανεπιστημιακή Σχολή Υφαντικής……………………………………………………….60

6. ΚΟΙΝΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ {ΕΡΓΑΣΙΑ}…………………………………. …………..…….61

    6..Α.    Τι έχω να πω στον Ταγίπ…………………………………………………………...63
    6. Α.1. Θράκη: Ούτε εθνικισμός ούτε κεμαλισμός………………………………………...70
    6. Α.2. Μαθήματα Θρακικής ζωγραφικής…………………………………………………73
    6. Α.3.  Συμβολική πολιτική……………………………………………………………….77
    6. Α.4.  Οι πάγοι της Κομοτηνής…………………………………………………………..79

                             Χρήστος Κηπουρός                                 Θράκη                              2004 4



    6. Β.     Η πόλη των κάστρων και των προτύπων………………………………………….83
    6. Γ.     Η θερινή κατοικία της Σαμοθράκης……………………………………………….86

7. Ο καλές του Διδυμοτείχου {ΕΡΓΑΣΙΑ}…………………………………………………..92

      7.1. Το παράθυρο του δράκου……………………………………………………………93
      7.2. Διδυμότειχο…………………………………………………………………………..98
      7.3.  Εμμανουήλ Δουλάς……………………………………………………………...…104
      7.4.  Ευρωπαϊκές επέτειοι……………………………………………………………….108
      7.5.  Διάδρομος No ΧΙ…………………………………………………………………..111
      7.6.  Πύθιον……………………………………………………………………………...113

8. Οβάλ μυαλά {ΕΡΓΑΣΙΑ}…………………………………………………………….…..116

      8.1. Ο δεύτερος εξώστης του μιναρέ στο τζαμί Βαγιαζήτ………………………………117
      8.2. Θράκη, Τροία και Μεσοποταμία…………………………………………………...119
      8.3.  Οβάλ μυαλά………………………………………………………………………..121

9. Πολύφημος τυρός {ΕΡΓΑΣΙΑ}……………………………………………………..……127
 
    9.1.  Πολύφημος τυρός……………………………………………………………………128
    9.2.  Η περίπτωση του Μαρωνείτη οίνου…………………………………………………133
    9.3.  ΘΡΑΚΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ……………………………………………………….141
    9.4.  Μια πρόταση για το ψωμί Θράκης………………………………………………….147

10. Άβδηρα {ΕΡΓΑΣΙΑ}……………………………………………………………………152

    10.1. Άβδηρα……………………………………………………………………………..153
    10.2. Τα γέλια του Δημόκριτου…………………………………………………………..159

                           

                              
1.  Οπισθόφυλλο…………………………………………………………………………….163

                             Χρήστος Κηπουρός                                 Θράκη                              2004 5



                        1. Οι οιωνοί των Θρακών     

            
                                                                                                                
   
     Χρειάστηκαν είκοσι χρόνια μελετών, αναλύσεων και γραπτών όσο πολιτικού αγώνα σε
όλα τα θεσμικά επίπεδα της χώρας, προτού φτάσω στο σημερινό επίπεδο. Αφού γνωρίσω σε
βάθος και επεξεργαστώ το ζήτημα της Θράκης να μπορέσω να το αφηγηθώ. Εννοώ με όρους
πολιτικής λογικής. Από τη μυθιστορία των Ομηρικών επών και τους κλασσικούς χρόνους ως
τους  Ρωμανικούς  και  τους  Οθωμανικούς  χρόνους,  και  από  την  περίοδο  της  Θρακικής
απελευθέρωσης έως σήμερα. 

     Έπρεπε να περάσει τόσος καιρός ώστε διαμέσου και πάλι της Θράκης να φτάσω στο τι
οφείλει η πολιτική. Να αποτελεί εξιστόρηση της λογικής παρά εκλογίκευση της ιστορίας. Με
άλλα λόγια, η ιστοριογραφία που χαρακτηρίζει την παραδοσιακή οπτική όσο και την κάθε
γραπτή  εκδοχή  της,  να  αναγκαστεί  να  δώσει  τη  θέση  της  στην  κλασσική  όσο  όμως  και
επίκαιρη ιστοριολογία. Να απαντηθεί τόσο το γιατί έγιναν όσα έγιναν όσο κυρίως το τι πρέπει
να γίνει ώστε να μην ξαναγίνουν.

     Εξομολογούμαι ότι καθ όλη τη διάρκεια αυτού του διαστήματος δεν έπαψαν ποτέ να
συνυπάρχουν  μέσα  στην  ψυχή  μου  δυο  αντίθετα  και  αντικρουόμενα  αισθήματα.  Δυο
καταστάσεις που αντιμάχονται η μια την άλλη. Όσο με χαροποιεί που γνωρίζω τη Θράκη
καλύτερα από κάθε άλλον, εντός ή εκτός της, τόσο με τρομοκρατεί η τυχόν διάψευση κάθε
φορά όταν περιμένω τα αποτελέσματα από εκτιμήσεις, προτάσεις ή προβλέψεις που κάνω για
κάποιο της ζήτημα. Ακόμη και για το πιο μικρό.  

     Η απόφαση να βγει όλη η διανοητική και πολιτική αυτή εργασία σε ενιαίο τόμο δεν έχει να
κάνει μόνο με το ότι λείπει κάτι ανάλογο από το χώρο της ηλεκτρονικής Δημοκρατίας. Όπως
άλλωστε  λείπει  από  τους  συμβατικούς  χώρους.  Πολιτικούς,  κομματικούς,  ακόμη  και
πνευματικούς. Πέραν της εικοστής επετείου έχει να κάνει με την αξιοποίηση του βήματος που
δίνουν φιλικοί περιφερειακοί και ομογενειακοί κόμβοι όσο αφιερώματα αντίστοιχων φύλλων
εφημερίδων ώστε οι ανά τον κόσμο συμπατριώτες Θράκες αλλά και άλλοι Έλληνες πολίτες
να λάβουν γνώση όσα αποφεύγουν αν δεν λογοκρίνουν, τα αθηναϊκά μέσα μετά των εκ της
πολιτικής συμπαρομαρτούντων τους και γι αυτό ρυμουλκούμενων.  

     Πρόκειται για ένα ακόμη διαρκές ηλεκτρονικό βιβλίο στο οποίο θα προστίθεται κάθε φορά
που  θα  υπάρχει  καινούργια  δουλειά.  Κατά  καιρούς  ασχολήθηκα,  μίλησα  και  έγραψα  για
πολλές, πάρα πολλές Εγνατίες. Οδικές, σιδηροδρομικές, ενεργειακές, γαστρονομικές, οινικές,
ακαδημαϊκές.  Επίσης  αριστοκρατικές,  νουμερικές.  Όμως  η  σημερινή  έκδοση  είναι  ένα
διαφορετικό είδος Εγνατίας. Αποτελεί πολιτική και ηθική Εγνατία. Είναι ο πρώτος οιωνός
των Θρακών. Όπως επίσης των Μακεδόνων και των Ηπειρωτών αν όχι όλων των Ελλήνων.
Αυτός που μπορεί να αναδειχθεί σε άριστο. 

     Ο τόμος περιλαμβάνει τρία μέρη. Το πρώτο αφορά την οκταετή περίοδο, από το παρθενικό
κείμενο «Θράκη: ιστορία, μνήμες, προσδοκίες», και το 1985 έως την είσοδο στην Βουλή, στα
1993. Το δεύτερο, την επταετή περίπου πολιτική παρουσία μου στη Βουλή με συστηματική
ανάδειξη του ζητήματος της Θράκης που, ειρήσθω εν παρόδω, δεν την πούλησα ποτέ για το
κόμμα, όπως οι άλλοι, ανεξαρτήτως πολιτικού χρώματος,  συνάδελφοι.  Ακολουθεί το τρίτο
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μέρος. Η τελευταία πενταετία, που τη θεωρώ και την πιο παραγωγική όσο σημαντική αφού,
πέραν των άλλων, στοιχειοθετείται στη διάρκειά της μια νέα ιστορική όσο πολιτική και ηθική
Θρακική σταθερά. Αν όσα γίνονται, γίνονται από ανάγκη,  τότε η ίδια αυτή αιτία παράγει ένα
δικό της πολιτικό προϊόν. 

 

     Πρόκειται  για  τέσσερα  αντιπροσωπευτικά  πρόσωπα-πρότυπα ισάριθμων,  πλην  όμως
διαφορετικών, περιόδων όσο και μεγεθών, τα οποία αποτελούν τις στηρίξεις της σταθεράς
που έλεγα, με την επίσημη ιστορική εκδοχή να βρίσκεται στον αντίποδα και ακόμη πιο πέρα.
Καταρχήν, απέναντι στο μυθικό βασιλιά Ρήσο που με την παρουσία του στο πλευρό των
αμυνόμενων συγγενών Τρώων, υπερασπίζεται τις αναλλοίωτες στους αιώνες αρχές και αξίες
καθώς και τον άριστο οιωνό του Τρώα πρίγκιπα. Το  «αμύνεσθαι περί πάτρης». Κάτι το οποίο
αρκεί μόνο του ώστε να ακυρωθεί, ακόμη και αναδρομικά, η περί των βαρβάρων Θρακών,
ύβρις. Δεν χρειάζεται δηλαδή καν να προσμετρηθεί η θυσία του.

     Ακολουθεί ο πιο μεγάλος σοφός του κόσμου Δημόκριτος, του οποίου όταν το εν Αθήναις
αιώνιο ιερατείο δεν καίει τα γραπτά κείμενα, κηλιδώνει με τον περί μωρίας αφορισμό την
πόλη του και άρα τον ίδιο. Γράφω επίσης για το συμπολίτη μου Ιωάννη Βατάτζη που ενώ
είναι ο πιο σημαίνων της χιλιόχρονης διαδρομής των λεγόμενων Βυζαντινών, εν τούτοις στην
κατάταξη  που  του  έκανε  η  ιστορία,  υπολείπεται  ακόμη  και  των  ουραγών  της,  όπως  ο
Καντακουζηνός. Γράφω τέλος για τον, άγνωστο στους Θράκες συμπολίτη μου επίσης όσο και
Καραγατσιανό, τον Εμμανουήλ Δουλά, του οποίου η εκλογή ως προέδρου των εθνοτήτων στη
διασυμμαχική Θράκη έκρινε την τύχη της. Την προσκύρωσε στην Ελλάδα. 

     Το πρώτο βήμα που όφειλα να  κάνω ήταν  η αποκατάσταση.  Τόσο για  την τέταρτη
περίπτωση  που  αφορά  αποσιώπηση,  όσο  και  για  τις  τρεις  πρώτες  που  είναι  και  οι  πιο
σημαντικές,  και  οι  οποίες  συνιστούν  κραυγαλέα  παραχάραξη.  Δεν  είναι  δύσκολο  να
διαπιστώσει κανείς ότι το ίδιο αυτό βήμα αποτελεί νέα θεμελίωση της Θρακικής ιστορίας.
Κάτι  που  επιτρέπει  το  κτίσιμο  της  νέας  πολιτικής.  Όχι  όπως  την  κτίζουν  συνήθως  στην
Ελλάδα.  Επάνω σε μπάζα ή σκουπίδια ή να μην πω πάνω σε τι άλλο. 

     Αυτή τη νέα πολιτική έκανα και κάνω. Από την ανάδειξη της Κοσμοσώτειρας σε Παναγία
των Θρακών το 1988, μέχρι την πολιτική γεωοικονομία και γεωοικονομική Δημοκρατία στην
περιοχή  και  ως  τον  αγώνα  για  ανάκτηση  της  χαμένης  όσο  αμύθητης  υπεραξίας  τους.  Η
σημερινή Θράκη μπορεί και οφείλει να δώσει τη θέση της σε μια αναγεννημένη πολιτισμικά
όσο και ηθικά, πολιτική Θράκη. Η οποία να εκτείνεται από τη χωροταξική, την αγροτική, τη
διατροφική και τη γαστρονομική της εκδοχή ως την ακαδημαϊκή, την πολεοδομική και την
αναπτυξιακή. 

      Όπως διαπιστώνεται από τα κείμενα, οι επεξεργασίες αφορούν ένα περιφερειακό, γνήσια
-όχι νόθα- πολυπολιτισμικό, εθνικό, ευρωπαϊκό, οικουμενικό μοντέλο. Εκείνα που μπορούν
να παραμείνουν ως έχουν αν δεν ενοποιηθούν, είναι τα τρία δέλτα της Θράκης. Ένα δέλτα για
τον  κάθε  ποταμό,  και  ένα  ακόμη,  της  Δαδιάς,  στα  οποία  μεταξύ  των,  μοναδικών  στην
Ευρώπη,  βασιλείων  της  πανίδας  και  χλωρίδας,  κατατάσσονται  τα  αρπακτικά  πουλιά  της
αρχαιότητας, οι οιωνοί. Δεν ήταν τυχαίο το έμβλημα των Αβδήρων, ο γρύπας. Όπως άλλωστε
η εικόνα του, που μαζί με τις εικόνες του βράχου της Δαδιάς, μπήκαν στο εξώφυλλο. 
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      Υπάρχουν τοπία που αν συγκριθούν με την ανάπτυξη των πολεοδομικών σφαγίων και
σφαγείων, τότε μέχρι που προκαλούν εγκώμια στην καθυστέρηση.  Όπως με τα διατηρητέα
Θρακικά παράλια κάλλη, από τα Μάγγανα Ξάνθης και τον Άγιο Ιωάννη Αβδήρων έως τα
Δίκελα Έβρου και έως τη μις Θρακική παραλία. Τη Σαμοθράκη των Κήπων. Τη Θράκη, που
κάποιοι επιμένουν να της κολλήσουν χρυσή. Από χρυσή Θράκη να γίνουμε Θράκη με χρυσή.
Είθε να είναι καλά οι συμπατριώτες μου να μπορούν να χειριστούν τόσο τον πρώτο οιωνό
όσο το δεύτερο. Εκείνον του Έκτορα. Δυο επομένως είναι οι οιωνοί των Θρακών. 

_____________

 
   {*}  Πρόλογος στο εκδιδόμενο νέο ηλεκτρονικό βιβλίο  του πρώην Βουλευτή Έβρου.  Δυο συμβολισμοί
βρίσκονται πίσω από το γιατί επιλέχτηκε να δημοσιευτεί στις Ολυμπιακές αυτές χρονικές στιγμές που οι
πάντες πανηγυρίζουν. Ο πρώτος αφορά την έναρξη των Ολυμπιακών, οπότε δημοσιεύτηκαν τα Άβδηρα,
όπου μεταξύ των άλλων, αναφέρεται ότι «αν είναι κάτι ο Αβδηριτισμός είναι σοφία. Δεν είναι μωρία. Αν
είναι κάτι μωρία είναι η Αθηναϊκή ολυμπιακή υστερία». Θα  μπορούσε να  μιλήσει κανείς ακόμη και για
«Αθηναϊκή συμμορία». Ο δεύτερος συμβολισμός έχει να κάνει με τη λήξη των αγώνων, καθώς τη μέρα αυτή
δίνεται  προς  δημοσίευση το  βιβλίο  που  ακολουθεί.  Προϊόν  ενός εικοσαετή  μορφωτικού  και  πολιτικού
κόπου και αγώνα,  έστω και αν απέναντι στην ψυχή που τον συνόδευε και συνοδεύει, το αποτέλεσμα είναι
κάποια ελάχιστα ψιχία. Ο λόγος για τη Θράκη. Αυτή η οποία κυρίως, όπως και η υπόλοιπη περιφέρεια της
χώρας, θα πληρώνουν τους Ολυμπιακούς χρυσούς, για δεκαετίες. Όπως τους πλήρωσαν κατά την μόλις
παρελθούσα. Το πλέον όμως λυπηρό είναι άλλο. Δεν είναι τόσο το ότι οι μεν καμώνονται ότι συμπονούν
-αυτό  έκαμναν ανέκαθεν-  όσο το  ότι  οι  δε,  κωπηλατούν  στην Αχερουσία.  Δεν ξέρω τι  είδους αθλητική
αναγέννηση σημαίνουν  τα Ολυμπιακά μετάλλια,  όμως ξέρω τι  είδους μετάλλια και  αθλήματα -πλην της
κωπηλασίας που αναφέρθηκε ήδη- χρειάζεται η πολιτική και Δημοκρατική αναγέννηση. Ο αγώνας για τη
λογική είναι το πρώτο άθλημα.     

     Σ. Σ.  Η μόνη διαφορά είναι ότι αντί του γρύπα και αντί της μαντικής των αρχαίων
οιωνών, αυτή που καλείται σήμερα να τους αναδείξει σε άριστους, δεν είναι άλλη από την
πολιτική. Στα κείμενα που ακολουθούν εξηγείται τι και πως μπορεί να γίνει. 

      Στην υπόλοιπη, τη γεμάτη πουλιά Θράκη, αυτή η οποία εκτός από τα υπό πολύμορφη
{οδική, οικοτουριστική κλπ.} ενοποίηση τρία Δέλτα της περιοχής,  περιλαμβάνει τόσο την
ορεινή  Ροδόπη  όσο  τη  σκάλα  της  τελευταίας  στο  Θρακικό  πέλαγος,  τη  Βιστωνίδα,  τα
πράγματα είναι πιο εύκολα. Ποιος “εις οιωνός άριστος” έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη
περίπτωση,  είναι  γνωστό  παλαιόθεν.  Από  τους  χρόνους  της  εισβολής  στην  Τροία.  Απλά
σήμερα παρεπιδημούν αν δεν ενδημούν στη Θρακική περίμετρο νέου τύπου εισβολές. Από τις
χαμηλής  έντασης  εξ  ανατολών  έως  τις  εκ  δυσμών.  Άλλες  φορές,  τα  εμμένοντα  δυο
χρυσωρυχεία, άλλες, τα μεταλλαγμένα κλπ. 

 
Θράκη,  τέλη Αυγούστου, 2004
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                  1. ΘΡΑΚΗ: Ιστορία, μνήμες, προσδοκίες

     Όπως είναι  γνωστό για  να φτάσει  να ορίζεται  σαν Ελληνική Θράκη η περιοχή που
συσφίγγεται  ανάμεσα  σε  Νέστο  και  Έβρο,  Ροδόπη  και  Αιγαιοθρακικό,  χρειάστηκε  να
προηγηθεί  η  Μικρασιατική  και  Θρακική  καταστροφή.  Η  θλιβερά  διάσημη  συνθήκη  της
Λοζάννης  που  ακολούθησε,  εγκαινίασε  νέα  εποχή  στο  διεθνές  δίκαιο:  Την  υποχρεωτική
μετανάστευση και ανταλλαγή των πληθυσμών. 

     Χρησίμευσαν έτσι  σαν ιστορικά σκεύη 300.000 ψυχές,  το πιο ζωντανό κομμάτι  του
Θρακικού  Ελληνισμού  που  με  την  προσφυγοποίησή  τους  άνοιξαν  το  δρόμο  στην
τουρκοποίηση  της  Ανατολικής  Θράκης  ενώ  άλλοι  900.000  Μικρασιάτες  πρόσφυγες
επέτρεψαν  με  τον  ξεριζωμό  τους  τόσο  την  τουρκοποίηση  της  Δυτικής  Μικρασίας,  του
Λεβάντε, όσο βέβαια και την αξιοποίηση της Μοσούλης από τις μεγάλες δυνάμεις και την
TURKISH PETROLEUM.

     Την  περίοδο  που  ακολουθεί  οι  πρόσφυγες  γίνονται  κύρια  αιτία  ανάπτυξης  στη  νέα
πατρίδα. Το μέτωπο εργατών, αγροτών και προσφύγων ενώ έδωσε καινούριες προοπτικές στη
νεαρή τότε αριστερά, εκείνη το χρησιμοποίησε μόνο ταξικά. Εθνικά, ιστορικά δεν κατάφερε.
Η ερμηνεία  τότε  της  ιστορίας  επιχειρήθηκε  από τους  ίδιους  τους  πρόσφυγες  Θρακιώτες.
Αντίκρισε  τεράστια  κενά  και  σκοπιμότητες,  εγκλωβίστηκε  σε  μεταφυσικές  λογικές,
ασχολήθηκε με τη λαογραφία, τα γεγονότα, την ίδια την ιστορία, όχι όμως και με την πολιτική
της.  Τα  αναστενάρια  εξάλλου,  το  Θρακικό  δημοτικό  τραγούδι  η  αποκριά,  οι  Βυζαντινοί
ψαλμοί και οι ιστορικές μνήμες δεν έφταναν. Εκείνο που χρειαζόταν να απαντηθεί ήταν το
γιατί έγιναν όσα έγινα και τι πρέπει να γίνει για να μη ξαναγίνουν.

     Έχοντας υπόψη τα προηγούμενα και βλέποντας την ιστορία σαν παρόν ή και το παρόν σαν
ιστορία, η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα δεν μπορεί παρά να αρχίσει από μια μεγάλη και
σοβαρή  προσπάθεια  να  ξαναμελετήσουμε,  να  ξαναγράψουμε  την  ιστορία  του  Θρακικού
Ελληνισμού, τη μικροϊστορία του, του πλούσιους όσο όμως και άγνωστους κοινωνικούς και
κοινοτικούς του θεσμούς, το λαϊκό του πολιτισμό, αναδεικνύοντας έτσι σαν εθνικοϊστορικό
υποκείμενο  τους  Ανατολικοθρακιώτες  πρόσφυγες  και  αυτόχθονες  Θρακιώτες-Πόντιους,
Μικρασιάτες και Θρακοπελαγίτες.  

     Κάτι τέτοιο βέβαια δε συνέβη, γιατί πέρα από το γεγονός ότι σαν λαός δεν είχαμε καλές
σχέσεις  με  την  ιστορία  μας,  το  τεράστιο  μορφωτικό  κενό  που  τις  διέκρινε,  διευρύνθηκε
ακόμη  και  περισσότερο  την  περίοδο  που  ακολούθησε  από  τις  εκάστοτε  πολιτικές  του
εξαρτημένου νεοελληνικού κράτους. 

     Έτσι όλα αυτά τα χρόνια η ανικανότητα και η εξαρτημένη του φύση έγιναν αιτία για μια
σειρά  από  εθνολογικές,  κοινωνικές,  πολιτισμικές,  δημογραφικές  και  πολεοδομικές
αλλοιώσεις  και  παραμορφώσεις.  Είναι  τέτοιοι  οι  εκπαιδευτικοί  θεσμοί  και  τα  σχολικά
εγχειρίδια της ιστορίας, που αναζητά κανείς τη Θρακική καταστροφή μεταξύ των γραμμών.
Όπως και το Θρακικό πανεπιστήμιο από το οποίο έλειψε ένα ινστιτούτο Θρακολογίας. Το
ίδιο και οι πολιτικοί θεσμοί, οι αντιπροσωπεύσεις με την χρόνια ιδεολογική και μορφωτική
ανεπάρκεια  και  φτώχεια  στην  περιοχή.  Όλα  αυτά  από  κοινού  με  τον  παραδοσιακό
νεοελληνικό  επαρχιωτισμό,  συνέβαλαν,  ώστε  το  μορφωτικό  κενό να  πάρει   διαστάσεις  ή
μάλλον να φαντάζει σαν προϊόν αποτέλεσμα μορφωτικού αφανισμού.  
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     Όταν όλα αυτά συναντήθηκαν με την καλά επεξεργασμένη τουρκική στρατηγική, τότε
γίνεται κατανοητό γιατί η τελευταία κατάφερε μέσα από παραχαράξεις, παραμορφώσεις και
πολύμορφους  μηχανισμούς  να  δοκιμάζει  πρόβες  ιδεολογικής  κυριαρχίας.  Να  απειλεί  την
ακεραιότητα του Θρακικού μας ιστορικού χώρου και να αμφισβητεί την Ελληνικότητά του,
όταν ακόμη από την ομηρική εποχή οι υπαρκτές ιστορίες αναφορές θεωρούν τους Θράκες
συγγενείς των Τρώων και των Ελλήνων! 

     Ερευνώντας λοιπόν κανείς την ιστορία μαθαίνει από τον Ηρόδοτο ότι οι Θράκες φέρονται
σαν το μεγαλύτερο έθνος της γης. Αλλού αναφέρονται σαν γεννήτορες του μουσικού Ορφέα
από την εποχή της αργοναυτικής εκστρατείας και του τρωικού πολέμου αλλά και σαν λαός
σκληρός, μουσικός, πολεμικός, που η χάρη του έφτασε μέχρι τη μάχη του Μαραθώνα με το
Μιλτιάδη, τη Σαλαμίνα και τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Η Θρακική εικόνα της αρχαιότητας
συμπληρώνεται με το Δημόκριτο, την υλιστική του θεωρία και τον Αβδηριτισμό, αντιλήψεις
που κλόνισαν μεν τους τότε αρχαϊκούς θεσμούς αλλά που χρειάστηκαν περισσότερο από δυο
χιλιετηρίδες για να εμφανιστεί ο Καρλ Μαρξ. 

     Η Θρακική πόλη που γεννιέται κατά την Ελληνιστική ή τη Ρωμαϊκή περίοδο, γίνεται
κέντρο οικονομικής και πνευματικής ανάπτυξης στην πρωτοβυζαντινή. Η Αδριανούπολη, η
Αρκαδιούπολη,  η  Βιζύη,  η  Ραιδεστός,  η  Αίνος,  η  Σηλυμβρία,  η  Πλωτινόπολη,  η
Τραϊνούπολη, η Φιλιππούπολη, η Μεσημβρία, η Καλλίπολη, η Αγχίαλος, το σημαντικό αυτό
πλήθος των πόλεων οι οποίες αλλάζουν ονόματα ή ιδρύονται από Ρωμαίους αυτοκράτορες,
έχουν γλώσσα την Ελληνική, κόβουν νομίσματα ελληνικά, ενώ δέχονται το Χριστιανισμό από
τον Απόστολο Ανδρέα και αποτελούν την άμεση ενδοχώρα της Ρώμης της Ανατολής,  της
νέας πρωτεύουσας. 

     Στην περίοδο που ακολουθεί δίνουν τα πιο πολλά θύματα στις επιθέσεις που δέχεται το
Βυζάντιο από τους Ούννους, Σλάβους, Αβάρους, Άραβες αλλά και Φράγκους. Δε γνωρίζουν
το  Μεσαίωνα  κατά  τη  διάρκεια  του  οποίου  η  βυζαντινή  τέχνη  επηρέασε  βαθιά  την
πολιτιστική επαρχία της Ιταλίας αλλά και πολλές περιοχές της Δυτικής Ευρώπης βοηθώντας
τις στην πολιτιστική τους γονιμοποίηση. Η Δύση όμως από τότε ακόμη έδειχνε τις επιλογές
της με τις Σταυροφορίες, τη Φραγκοκρατία, την αποξένωση, το μίσος, την αδιαφορία για την
τελική πτώση της Ανατολικής αυτοκρατορίας. 

     Στη μεσοβυζαντινή περίοδο αρχίζουν να συγκροτούνται συντεχνίες, όχι όπως της Δύσης,
αλλά με την ευθύνη του Βυζαντινού κράτους που προστατεύει το καταναλωτικό κοινό. Στους
τοπικούς θεσμούς χωριά μπορούν να συνενωθούν και να αποτελέσουν πόλη. Οι κοινωνικές
αντιθέσεις σ΄ αυτήν εκφράζονται κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο μέσα από τα κινήματα
των ζηλωτών, με εξεγέρσεις του λαού κατά των πλουσίων στην Κωνσταντινούπολη και την
Αδριανούπολη. Ο βάρβαρος θεσμός της δουλείας συνεχίζεται. Ο Χριστιανισμός δε ζήτησε
την κατάργησή του. Οι Βαλκανικοί λαοί αν και επιδόθηκαν σε σκληρούς μεταξύ τους αγώνες,
όπως και με το Βυζάντιο, με αποτέλεσμα την πολιτιστική τους καθυστέρηση, εντούτοις είχαν
σαν βάση πρότυπα Βυζαντινά.  Την  ίδια  περίοδο  η Ρωσία  χρησιμοποιεί  το  Βυζάντιο  σαν
πολιτιστικό  θησαυροφυλάκιο.  Η  Αγία  Σοφία  του  Κιέβου,  η  3 η  Ρώμη,  η  βιοτεχνία,  η
λογοτεχνία, η ζωγραφική επαναλαμβάνονται με όρους του κατ εικόνα και καθ ομοίωση. 

     Παρόλα αυτά θα υπάρξουν αργότερα νεοέλληνες, ανάμεσά τους και προοδευτικοί, που θα
υποστηρίξουν  {!}  ότι  οι  Έλληνες  δεν  έχουν  καμιά  σχέση  με  τους  Βυζαντινούς  για  να
προκαλέσουν εκείνη την παροιμιώδη έκρηξη, τη γεμάτη παράπονο αλλά και οργή του Φώτη
Κόντογλου: Το θέλουμε ή δεν το θέλουμε το Βυζάντιο; 
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     Στη Βυζαντινή οικονομία οι παραχωρήσεις στους Βενετούς και τους Γενοβέζους γίνονται
αιτία παρακμής. Η Θρακική πόλη θα γνωρίσει για 550 χρόνια -όχι μόνο 400-   
Το πιο βάρβαρο καθεστώς που γνώρισε ποτέ η ιστορία. 

     Μαζικοί εξισλαμισμοί, βίαιες στρατολογήσεις -τα αμελέτ ταμπουρού της εποχής εκείνης-
εκτοπίσεις, μετακινήσεις, αφανισμοί, δοκιμάστηκαν πρώτα πρώτα στην άμεση ενδοχώρα, το
Θρακικό λαό. Τον ανάγκασαν να καταφύγει στη Ροδόπη ή όπου αλλού αφού η δημογραφική
πολιτική  του  Οθωμανικού  κράτους  συμπυκνώνεται  στο:  «Γιαμά,  Γιακίν,  Κεσίν» Δηλαδή:
«Λεηλατήστε, Κάψτε, Σφάξτε». 
     
     Η  Θράκη  γίνεται  το  Βιλαέτι  της  Αδριανούπολης  ενώ  ταυτόχρονα  εποικίζεται  από
Γιουρούκους  και  Τατάρους  εποίκους.  Με  την  πτώση  της  Κωνσταντινούπολης  γίνονται
καινούργιες  μετακινήσεις  πληθυσμών.  Οι  Έλληνες  της  Πόλης  μετακινούνται  στην
Καλλίπολη, την Προύσα, τη Φιλιππούπολη. Στη θέση τους φέρνουν Τούρκους ή άλλα φύλα
από τη Μικρασία αλλά και Έλληνες από την Πελοπόννησο και τα νησιά. 

     Παρ όλους όμως τους διωγμούς, εκτοπισμούς και ταπεινώσεις οι Θρακιώτες καταφέρνουν
μέσα  από  τους  κοινοτικούς  τους  θεσμούς,  διατηρώντας  τους  πυρήνες  του  λαϊκού  τους
πολιτισμού,  να  επιβιώσουν.  Επίσης  μέσα  από  τις  συντεχνίες  που  υποστήριζαν  κοινά
επαγγελματικά συμφέροντα με ιδιαίτερο οίκημα, σημαία, σφραγίδα, πρακτικά. 

     Σιγά  σιγά  τα  χειροτεχνικά  εργαστήρια  της  Ραιδεστού,  της  Αδριανούπολης,  της
Φιλιππούπολης  και  της  Καλλίπολης  γίνονται  μικρά  εργοστάσια  χειροτεχνίας.  Κάνουν
εξαγωγές στα νησιά του Αιγαίου, τη Βοσνία, τη Συρία, την Αυστρία και την Αίγυπτο. 

     Από την άλλη, λόγω της άγριας και ληστρικής συσσώρευσης του αγροτικού πλεονάσματος
από το Οθωμανικό κράτος, η Θρακική πόλη αναγκάζεται -αφού δεν συσσωρεύει η ίδια από
την περιφέρειά της, όπως έκανε τότε η δυτικοευρωπαϊκή-  να προσφύγει στο διεθνές εμπόριο,
σε μορφές κοινοτικής οργάνωσης, προσδοκώντας πέρα από την οικονομική και κοινωνική και
στην εθνική αναγέννηση.  Αποτελεί δε αντίφαση -η οποία πρέπει να μελετηθεί - το γεγονός
της  δουλείας,  των εκτοπισμών  και  των  εξισλαμισμών  από τη  μια,  και  οι  συνδρομές  στο
κίνημα παιδείας για την εθνική συνείδηση από την άλλη. 

     Την περίοδο αυτή η Θράκη γνωρίζεται μέσα από το εμπόριο κύρια του αμπά με την
Ευρώπη, την Αίγυπτο, τη Συρία και με πολλά από τα Αιγαιοπελαγίτικα νησιά. Η σταδιακή
άνθιση της Θρακικής χειροτεχνίας το 17 ο, 18 ο και 19 ο αιώνα, όπως και ο φημισμένος
Ροδοπιανός  αμπάς,  προκαλούν  ευνοϊκή  στάση  της  Πύλης  απέναντι  στο  συνάφι  των
χειροτεχνών,  των  υφαντουργών  και  των  αμπατζήδων.  Έτσι  οι  συντεχνίες  αυτές  γίνονται
δομές που μαζί με το κοινοτικό σύστημα, την παιδεία και τη Φιλική Εταιρεία προσδοκούν
μαζί με τον υπόλοιπο Ελληνισμό στην εθνική απελευθέρωση.

     Η γεωπολιτική όμως θέση της Θράκης που την ανάγκαζε να ζει ανάμεσα σε Άγιο όρος,
Πύλη και Φανάρι, της επιβάλει να παραμείνει μια κοινωνία φρόνιμη. 

     Στη  Σαμοθράκη,  απ  όπου  ξεκίνησε  ο  απελευθερωτικός  αγώνας  στην  περιοχή,  τα
αποτελέσματα  είναι  γνωστά.  Οι  άνδρες  εξοντώθηκαν  μέχρις  ενός.  Τα  γυναικόπαιδα
πουλήθηκαν στο εμπόριο ενώ χρειάστηκαν έξη χρόνια για να αρχίσει να κατοικείται εκ νέου
το  νησί  αυτό  των  Θρακικών  Σποράδων.  Σε  άλλες  περιοχές  όπου  τολμήθηκε  εξέγερση,
πνίγηκε  στο  αίμα.  Η  γεωγραφική  θέση  της  Θράκης  δεν  ευνοούσε  κάτι  τέτοιο.  Γι  αυτό
εξάλλου οι Θρακιώτες Φιλικοί  αλά και άλλοι πατριώτες κατηφόρισαν προς άλλες περιοχές,
το Μεσολόγγι, τη Χαλκιδική κλπ. 
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     Καινούργια περίοδος σφαγών, βασανισμών, εκδιώξεων του Θρακικού Ελληνισμού αρχίζει
με τους Νεότουρκους.  Μαζικές σφαγές στη Γραβούνα, το Δερβινάκι, τα Μάλγαρα και σε
εκατοντάδες  πόλεις  και  χωριά.  Τουλάχιστον  εκατό  εκκλησίες  και  μοναστήρια
καταστράφηκαν.  Στρατολογημένοι  Θρακιώτες  στα τάγματα εργασίες,  σκοτώνονται από τα
πολυβόλα  της  Αντάντ.  Νέες  μαζικές  σφαγές  στην  Κεσσάνη,  το  Δογαντζί,  το  Αλεπλί,  το
Δεβρέκιοϊ  κλπ.  συμπληρώνουν  καινούργιο  κύκλο.  Νέες  εκτοπίσεις.  Αυτή  τη  φορά  στην
Καλλίπολη  με  χιλιάδες  εκτοπισμένους  και  αγνοούμενους  -και  τότε  οι  αγνοούμενοι
χρησιμοποιούνταν σαν μηχανισμός άσκησης βίας και υποταγής- αργότερα στην περιοχή του
Σαμακόβιου και νέες χιλιάδες θανατώσεις.     

     Ερευνώντας όμως κανείς την ιστορία και άλλων λαών της περιοχής, διαπιστώνει αμέσως
ότι τα ίδια εθνοκτόνα άριστα προετοιμασμένα σχέδια εφαρμόστηκαν και σ΄ αυτούς.  
            
     Συγκεκριμένα, οι εκτοπίσεις, εξαφανίσεις και σφαγές, το SURGUN όπως ονομάζεται, σε
βάρος του ποντιακού λαού και του αρμενικού και αργότερα του κουρδικού, σημαίνουν ότι
υπήρξε σχέδιο εξόντωσης όλων των αυτοχθόνων εθνοτήτων με σκοπό την τουρκοποίηση της
περιοχής.  Για  την  εκτέλεση  του  σχεδίου  αυτού  χρησιμοποιήθηκαν  τούρκοι  αξιωματικοί,
αστυνομικοί, δικαστικοί, κρατικοί υπάλληλοι καθώς και μεγάλο τμήμα από το πολυπληθές
τουρκικό κοινωνικό περιθώριο. Στόχος τους η συστηματική εξόντωση του Θρακικού λαού, η
οποία στα λεξικά συναντάται και σαν γενοκτονία. 

     Όσοι  επέζησαν  υποχρεώθηκαν  στον  οριστικό  τους  ξεριζωμό.  Αφού  ονομάστηκαν
ανταλλάξιμοι χρησίμευσαν σαν προϊόντα στις μεγάλες προσδοκίες των μεγάλων δυνάμεων
σαν επιπλέον βάρος στο εξαρτημένο νεοελληνικό κράτος. 

     Τα Θρακικά σωματεία, οι σύλλογοι των προσφύγων σε αντίθεση με αυτούς των Ποντίων,
εκφυλίστηκαν,  αφομοιώθηκαν  από  το  κράτος.  Έτσι  μπορεί  να  ερμηνεύσει  κανείς  των
αρθρογραφία  του  γνωστού  Θρασύβουλου  Τσακαλώτου  περί  Δεκεμβριανών  μέσα  από  τα
βιβλία του Θρακικού κέντρου. Παρ όλα όμως αυτά οι Θρακιώτες πρόσφυγες έδωσαν το δικό
τους κοινωνικό, εθνικό και ταξικό παρόν αφού δεν είναι λίγοι εκείνοι που οδηγήθηκαν στη
Σαμοθράκη, την Ικαρία, τη Μακρόνησο για το «προς γνώση και συμμόρφωση». 

     Για τα Σεπτεμβριανά που ακολουθούν όπως και για τη βία, τις εκδιώξεις σε βάρος των
Θρακοπελαγιτών Ιμβρίων και Τενεδίων αλλά και  για το διεθνές  έγκλημα του Αττίλα στη
μαρτυρική μεγαλόνησο, η Ελληνική πόλη δεν δρα. Δεν αναπτύσσει πρωτοβουλίες. Το πολύ
πολύ να απαντά όταν δεν σιωπά.  

     Σήμερα που η ιστορία επαναλαμβάνεται, το SURGUN ξαναδοκιμάζεται στον ιστορικό λαό
των Κούρδων. Άλλες δυνάμεις το σχεδιάζουν σαν πολεμική επιχείρηση, άλλες το επιδιώκουν
και  άλλες το ανέχονται.  Όσες  όμως το αρνούνται,  χθεσινά ή σημερινά του θύματα ή και
διεθνιστές, όφειλαν να το καταγγείλουν στη διεθνή κοινότητα απαιτώντας επιβολή κυρώσεων
σε βάρος του τουρκικού καθεστώτος, όπως προβλέπουν τα διεθνή νόμιμα. 

     Επειδή δε σήμερα στην πατρίδα μας είναι τέτοια η μορφωτική καθυστέρηση και τόσο
εξασθενημένες  και αλλοιωμένες  οι  μνήμες  ώστε να μη μπορεί  να γίνει  κατανοητό ότι αν
αποχωρήσει το τουρκικό σώμα στρατού από τον Έβρο ή η στρατιά του Αιγαίου, θα πάνε
οπωσδήποτε στο Ντιγιάμπακιρ για να επιστρέψουν αργότερα δριμύτεροι, αφού τελειώσουν
πρώτα με το Κουρδικό. 
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     Επειδή  οι  Ελληνικές  αντιπροσωπεύσεις  αδυνατούν  και  αυτές  να  το  κατανοήσουν,
ερμηνεύσουν  και  επεξεργαστούν  και  συγκροτήσουν  σχέδιο  δικής  τους  πατριωτικής
στρατηγικής,  με  αποτέλεσμα  να  αδυνατούν  να  εμποδίσουν  τους  μηχανισμούς  μιας  νέας
διαδικασίας επανεξάρτησης του λαού και του έθνους μας.

     Επειδή  εμείς  νομίζουμε  ότι  προκειμένου  να  μην  επαναλαμβάνεται  η  ιστορία  του
Ελληνισμού  πάντα  διαμέσου  της  τραγωδίας,  πρέπει  να  διεκδικήσουμε  το  δικαίωμα  στην
ύπαρξη  και  τη   συνέχειά  μας,  που  λόγω  της  τεράστιας  απελευθερωτικής  του  δυναμικής
ξεπερνά κατά πολύ τη Θρακική διάσταση. 

    Και  επειδή  χρειάζεται  να  καταλάβουμε  ποιους  μπορούμε  να  εμπιστευόμαστε  σαν
ειλικρινείς  φίλους και με ποιους έχουμε να κάνουμε ξαναδιαβάζοντας το αλφαβητάρι των
στρατηγικών στο Βορά, το Νότο, την Ανατολή και τη Δύση.

    Για όλους αυτούς τους λόγους, με το Κέντρο για τη Μελέτη και την Ιστορία της Θράκης
που συνιδρύουμε σήμερα, θα επιχειρήσουμε μια τεράστια μορφωτική προσπάθεια.
 
    -Να ξαναμελετήσουμε  και να ξαναγράψουμε σαν Θρακικός λαός την ιστορία μας.  
    
    -Να διεκδικήσουμε το αναφαίρετο δικαίωμά μας στη μνήμη. 

    -Να  επεξεργαστούμε  μια  ολοκληρωμένη  ελληνική  εθνική  πατριωτική  στρατηγική
προσδοκώντας  σε μια τίμια,  ειλικρινή και  συνεχή φιλία και  ειρήνη στην περιοχή που να
συμπεριλαμβάνει όλους τους λαούς της.      
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    2. Δεν θέλουμε η Θράκη να γίνει νέα Κύπρος. Η διαφωνία με το Νταβός

      Από την ομιλία στην ειδική σύνοδο της Κ. Ε. του ΠΑ.ΣΟ.Κ. της 26, 27 Φεβρ.΄88,

     Αν κάνουμε σύντροφοι μια σύντομη ιστορική αναδρομή στη λεγόμενη Ελληνοτουρκική
φιλία,  είναι  πολύ εύκολο να διαπιστώσουμε πως αν για την Ελλάδα οι πρόσκαιρες  αυτές
σχέσεις  προσέγγισης  σήμαιναν  εθνική  συρρίκνωση,  πρόσφυγες,  εκδιώξεις,  αναίμακτες
γενοκτονίες, αγνοούμενους και παραμορφώσεις, για την Τουρκία επιβεβαίωναν την ύπαρξη
μιας  συστηματικά  επεξεργασμένης  επεκτατικές  στρατηγικής  σε  βάρος  του  λαού  μας.  Σε
βάρος των λαών της περιοχής. 

     Έτσι η προσέγγιση των ΄30 των Βενιζέλου Κεμάλ Πασά -όχι Ατατούρκ- έκρυβε πίσω της
την  επιχείρηση  του  ρατσιστικού  καθεστώτος  για  γενοκτονία  του  ιστορικού  λαού  των
Κούρδων {Ντέρσιμ κλπ.}.

     Στην κατοπινή περίοδο στο όνομα της ίδιας φιλίας μέσα στα πλαίσια της Ατλαντικής
συμμαχίας, τα Σεπτεμβριανά, τη ρατσιστική βία και εκδίωξη των αυτοχθόνων από την Ίμβρο
και την Τένεδο, από την πλευρά του Ελληνικού κράτους, συνοδεύει η σιωπή. Από την άλλη
πλευρά  η  ενοχή.  Ο  επεκτατισμός,  οι  ληστρικές  μορφές  συσσώρευσης  σε  βάρος  του
Ελληνισμού. 

     Αν η δεξιά και τότε και σήμερα, πέρα από μερικές δημαγωγιστικές κραυγές για «την τιμή
των  όπλων»,  ακολούθησε  και  ακολουθεί  πολιτική  υποτέλειας  και  υποταγής  «τοις  κείνων
ρήμασι πειθόμενη», και αν η παραδοσιακή αριστερά αδυνατούσε και αδυνατεί για λόγους
μορφωτικής  ανεπάρκειας  και  ιδεολογικών  κενών  ή  και  υπερδυναμικών  σκοπιμοτήτων  να
ερμηνεύσει  και  να  αποκαλύψει  το  Οργουελιανό  τουρκικό  καθεστώς  και  την  περιοχή  της
ανατολικής Μεσογείου, το ιστορικό πολιτικό βάρος έπεφτε σε μας. 

     Και η δική μας όμως ερμηνεία, πέραν από μια πρώτη αποκάλυψη ότι υπάρχει τουρκικός
επεκτατισμός, δεν προχώρησε.

     Έτσι,  κατά  τη  γνώμη μου,  το  Νταβός  δεν  αποτελεί  αλλαγή προσανατολισμού  αλλά
επιβεβαίωση ανυπαρξίας ολοκληρωμένης από πλευράς μας εθνικής στρατηγικής. 

     Είναι πολύ απλοϊκή η ερμηνεία ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική είναι πολύ ικανή. Είναι
αποτέλεσμα συστηματικά επεξεργασμένης  επεκτατικής στρατηγικής σε βάρος των λαών της
περιοχής. Και αυτό ακόμη και από το 1878 όταν το πράσινο φως της γενοκτονίας 1,5 εκ.
Αρμενίων πάρθηκε μέσα από τη «μεταβίβαση» της Κύπρου στην Αγγλική κατοχή. 

     Για να επιστρέψω όμως στο σήμερα, νομίζω ότι μια Ελληνική εθνική στρατηγική οφείλει
πέρα από διαπιστώσεις και αποκάλυψη, να καταγγείλει, να μηνύσει στη διεθνή κοινότητα τον
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ένοχο γείτονα. Να ζητήσει απόδοση δικαίου για τα εις βάρος μας εγκλήματα. Να ζητήσει την
πολιτική, διπλωματική και ηθική του απομόνωση και όχι να τον νομιμοποιεί με συνομιλίες
που αντί να αποκαλύπτουν, συγκαλύπτουν. Παράλληλα να αναδεικνύει την Αιγαιοθρακική
ενότητα σε κάθε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και περιφερειακό επίπεδο.  

     Ακόμη πρέπει να πω πως τα γεγονότα της Κομοτηνής που ανακαλούν στη μνήμη μας
αρχές  της  δεκαετίας  του  ΄60  στην  Κύπρο,  δεν  ήταν  προβοκάτσια.  Ήταν  προϊόν
αριστοτεχνικής  προετοιμασίας  που  εύκολα  μπορείς  να  συναντήσεις  στην  ακαμψία,  τη
ρηγματική πρόθεση, την κοινωνική παρέκκλιση και την πλήρη αδιαφορία των «διαδηλωτών»
για άσκηση κοινωνικής επιρροής στον υπόλοιπο πληθυσμό. 

     Όμως θα αναρωτηθεί κανείς. Τι έχει κάνει το κίνημα για το ζήτημα αυτό; Ποια κείμενα,
ποιες απόψεις έχει επεξεργαστεί; Έχει άποψη; Ή αρκείται η πολιτική του, η καθοδήγηση στην
αναγέννηση  μηχανισμών  και  προσωπικών  επιρροών  μέσα  από  τις  Ο.Ε.Σ.  {Οργανωτικές
Επιτροπές Συνεδρίου} στη Θράκη και αλλού;     

     Απ  ότι ξέρω η μόνη υπαρκτή πολιτική κινείται σε λογικές συγκριτισμού. Ενός όμως
συγκριτισμού ανόμοιων πραγμάτων.  

     Ενώ η δική μας προσπάθεια, η πολιτική μας σαν κίνημα όφειλε να αποκαλύψει πως αν οι
μουσουλμανικές  μειονότητες  της  Θράκης  {Πομάκοι.  «τουρκικής  καταγωγής»,  Αθίγγανοι}
χρησιμεύουν  σαν  μηχανισμός  απειλής,  πίεσης  και  αποσταθεροποίησης  της  πατρίδας  μας,
μέσα  στην  Τουρκία  λειτουργεί  σαν μηχανισμός  αναπαραγωγής  εθνικιστικών  αισθημάτων,
αλλοτρίωσης,  μπλοκαρίσματος,  εκμετάλλευσης  και  της  υποταγής  του τουρκικού λαού,  με
αποτέλεσμα την αναπαραγωγή και τη διαιώνιση του   ίδιου του φασιστικού και ρατσιστικού
καθεστώτος. 

     Ειδικά για τους Πομάκους, η αποκάλυψη των μηχανισμών αφομοίωσής τους που το
τουρκικό  κράτος  εφαρμόζει  μέσα  μάλιστα  στην  Ελληνική  επικράτεια,  ισοδυναμεί  με  την
άσκηση του δικαιώματός τους στην ύπαρξη, την άρνησή τους δηλαδή στον φυλετικό τους
αφανισμό! Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε. Η αιτία είναι ότι δεν υπήρχε πολιτική. Δεν υπήρχε
στρατηγική. 

     Θυμηθείτε  λίγο  την  αναγνώριση  της  γενοκτονίας  των  Αρμενίων  πέρυσι  από  το
Ευρωκοινοβούλιο. Η Τουρκία έφτανε και δεν έφτανε απειλώντας θεούς και δαίμονες!      

Απειλές για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ. Απειλητικές επιστολές, κλπ. 

     Το γεγονός ότι  τα κόμματα στην Ελλάδα συμφωνούν με το πνεύμα του Νταβός, αυτό δεν
λέει τίποτε. 

      Ο Ελληνισμός που πολλές φορές ως τώρα πλήρωσε τα σπασμένα, τα εις βάρος του
εγκλήματα της εκδίωξης από τα ιστορικά του εδάφη, του αφανισμού, της γενοκτονίας στη
Μικρασία, στον Πόντο, στη Θράκη, στην Κωνσταντινούπολη, στην Ίμβρο, στην Τένεδο και
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τέλος στο διεθνές έγκλημα του Αττίλα στην Κύπρο, δεν μπορεί να συμφωνεί.    

     Και όταν η μνήμη του εξασθενεί ή αλλοιώνεται, ο ρόλος ενός πατριωτικού κινήματος είναι
να τον διαπαιδαγωγεί για το δικαίωμα στη μνήμη  και στην ύπαρξη. {Για να θυμηθούμε και
το Βενιζέλο της δεύτερης δεκαετίας του αιώνα}. 

     Οι λαοί των κομμάτων στην Ελλάδα και στην Κύπρο χρειάζεται να ζητήσουν ολοκλήρωση
της Ελληνικής στρατηγικής. 

     Και επειδή η δεξιά σε όλες τις εποχές και με όλες τις μορφές, ποτέ δεν υπήρξε ένα κόμμα
πατριωτικό. Και επειδή ούτε η παραδοσιακή αριστερά μπορεί να έχει ολοκληρωμένη εθνική
στρατηγική. Να αναλύσει με σοβαρούς πολιτικούς όρους τον τουρκικό επεκτατισμό, {βλέπει
το ρατσισμό στη Νότια Αφρική αλλά δεν τον βλέπει δίπλα στην Τουρκία σε βάρος του λαού
των Κούρδων}, το βάρος πέφτει και σήμερα σε μας.    

     Πως αλλιώς μπορείς να χαρακτηρίσεις εκτός από ρατσιστικό, το καθεστώς αυτό που μόλις
προχθές  δήλωσε στην τουρκική Βουλή πως δεν υπάρχουν Κούρδοι;   Που μόλις χθες στο
Νταβός έλεγε ότι δεν υπάρχουν  αγνοούμενοι; 

     Επειδή όμως για μας υπάρχουν και Κούρδοι και αγνοούμενοι του Αττίλα που μάλιστα
χρησιμοποιούνται σαν μηχανισμός υποταγής των Ελληνοκυπρίων και επειδή δεν θέλουμε η
Θράκη  να  γίνει  νέα  Κύπρος,  έχουμε  ένα  ιστορικό,  πολιτικό,  ειρηνιστικό  και  διεθνιστικό
χρέος.

    Να αποκαλύψουμε, να καταγγείλουμε στη διεθνή κοινότητα το ένοχο τουρκικό καθεστώς.
Να μη το νομιμοποιούμε με συνομιλίες.

     Μια  τέτοια προσπάθεια, νόμιζα, νομίζω και σήμερα βοηθάει και τον ίδιο τον τουρκικό
λαό στην απελευθέρωσή του. Στο ξεμπλοκάρισμά του. 

     Γι αυτό, διαφωνώ Πρόεδρε με το Νταβός. 

     Γι αυτό, για  όλους τους παραπάνω λόγους υπέγραψα και εγώ την πρόταση για σύγκληση
έκτακτης  συνόδου  της  Κεντρικής  Επιτροπής  του  Κινήματός  μας  με  μόνο  θέμα  «Εθνική
στρατηγική, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, συνάντηση του Νταβός».  
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              3.  Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

     Οι λίγες υπαρκτές μελέτες {1} ανάλυσης και ερμηνείας της καθυστέρησης της περιοχής
μπορεί να κινήθηκαν στο χώρο της επιστήμης, της οικονομετρίας, των κρατικών και άλλων
υπηρεσιών,  όμως  δεν  είχαν  σαν  αφετηρία,  δεν  έλαβαν  υπόψη  τις  περιφερειακές  μας
ιδιαιτερότητες και, το κυριότερο, δεν καταπιάστηκαν με το εθνικό, κοινωνικό και ιστορικό
δρομολόγιο του Θρακικού Ελληνισμού. 

     Δεν υπήρξε δηλαδή μια πολιτική ερμηνεία της καθυστέρησης.  Ο επίσημος πολιτικός
κόσμος  δεν  ασχολήθηκε.  Όταν  δε  το  έκανε,  ο  κρατικός  λόγος,  ο  λειτουργισμός,  η
φυσικοποίηση,  η  μοιρολατρία,  ήταν  που  κυριάρχησαν  απέναντι  στα  ιστορικά  γεγονότα.
Έφτασαν να υιοθετήσουν επιχειρήματα όπως εκείνο της εκ των υστέρων απελευθέρωσης της
Θράκης, για τα οποία όταν το άλλοθι του χρόνου έπαψε να ισχύει τότε μόνον η αφέλεια, ο
παιδισμός ή οι σκοπιμότητες για αναπαραγωγή του εφεδρικού μας ρόλου θα μπορούσαν να
χαρακτηρίσουν. 

     Συνεχίστηκε έτσι η φτώχια, θα έλεγα η άγνοια γύρω από τους μηχανισμούς και τις δομές,
που στέρησαν στους Θρακιώτες το δικαίωμα στην ανάπτυξη.  

    Από την περίοδο ακόμη του μεσοπολέμου, για να αναφέρω ένα μόνο παράδειγμα, δεν έγινε
δυνατό να ερμηνευτεί η διαλεκτική του εθνικού με το κοινωνικό που συνυπήρχαν στο μέτωπο
αγροτών εργατών και προσφύγων. Τα γεγονότα του ΄28 {2}  

Στη Δράμα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Κομοτηνή και οι απεργίες αλληλεγγύης από
τους  αρτεργάτες  και  άλλους  εργαζόμενους  της  Θεσσαλονίκης,  όπως  και  ο  Μάης  της
τελευταίας,  ερμηνεύτηκαν μόνο σαν ταξική σύγκρουση.  Τίποτε περισσότερο.  Το ερώτημα
γιατί ο περιφερειακός με τον προσφυγικό ελληνισμό, έμεινε χωρίς απάντηση. 

     Τα φαινόμενα αυτά δεν απασχόλησαν την αθηναϊκή διανόηση που συνέχισε το δικό της
παρακμιακό δρομολόγιο {3}, ούτε και άλλους από τους υπαρκτούς νεοελληνικούς θεσμούς.
Αλλά  και  όσοι  αργότερα  ασχολήθηκαν,  σταμάτησαν  εντυπωσιασμένοι  στους  υψηλούς
αναπτυξιακούς  δείκτες  ή  την  προοδευτικότητα  του  πρώιμου  νεοελληνικού  καπιταλισμού,
μιλώντας όχι για την κριτική της ανάπτυξης, όπως όφειλαν, αλλά απλά για την ανάπτυξη.

     Το γεγονός της επανεμφάνισης υψηλών δεικτών ανάπτυξης μετά μισόν αιώνα σε μια νέα
Δυτική Θράκη, εκείνη της νότιας Κύπρου, δεν στάθηκε αιτία για κάποιο συσχετισμό. Έστω
από την Ελληνική σημειωτική. 

     Εκτός  όμως  από τις  αδυναμίες  αυτές  για  εντοπισμό  των  αιτιών  καθυστέρησης,  των
περιφερειακών  δηλαδή  νόμων  εξέλιξης  και  λειτουργίας  της  περιοχής,  αυτό  που  κατά  τη
γνώμη μου έκρινε την καθυστέρηση αφήνοντας μάλιστα έντονα σημάδια ήταν ένα μεγάλο και
διαρκές κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και μορφωτικό αδίκημα σε βάρος των Θρακιωτών
από τους θεσμούς του εξαρτημένου νεοελληνικού κράτους.    

     Και σε ότι αφορά την οικονομική ή την πολιτική διάσταση του αδικήματος, αυτά λίγο ως
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πολύ είναι πράγματα γνωστά. 

     Εκείνο  που  ίσως  δεν  είναι  γνωστό,  εγώ  θα  πρότεινα  το  άνοιγμα  ενός  δημόσιου
Δημοκρατικού διαλόγου, έχει να κάνει με τη μορφωτική πλευρά, τις κρατικές δηλαδή εκείνες
πολιτικές  οι  οποίες  διαμέσου  της  ιστορικής  αμνησίας  και  αποδοχής  της  παραχάραξης
συνέχισαν ένα μορφωτικό ακρωτηριασμό του Θρακικού Ελληνισμού που είχαν αρχίσει το
οθωμανικό, κεμαλικό και μετακεμαλικό {!} ρατσιστικό κράτος διαμέσου προσχεδιασμένων
πολιτικών εκδίωξης,  παράλυσης,  φόβου,  ανοχής  της  βαρβαρότητας.  Επιβολής  της  σιωπής
στους Ρωμιούς και τις Ρωμιές της Θράκης που από το ΄12 ως το ΄22 έζησαν τρεις φορές {!}
το δράμα της εξόδου {4}.  

     Έτσι  αν  άλλα  κομμάτια  του  περιφερειακού  ελληνισμού  υπήρξαν  θύματα  μιας
πολυαίμακτης  {όπως  για  παράδειγμα  οι  Πόντιοι}  ή  αναίμακτης  γενοκτονίας  {όπως  οι
Μικρασιάτες, Ίμβριοι, Τενέδιοι, Κωνσταντινουπολίτες και Κύπριοι} οι Θρακιώτες εκτός από
αυτές τις δυο, γνώρισαν, διαμέσου της λήθης, και τη μορφωτική. Την παραίτηση δηλαδή από
τη γνώση, την αλλοίωση ως εξαφάνιση της μνήμης, της Ελληνοθρακικής συνείδησης. Την
επιβολή τεράστιου κενού ώστε να καταλήξουμε ένας λαός χωρίς ταυτότητα.

     Σ΄ αυτή λοιπόν την τόσο πλούσια σε φυσικούς πόρους και ιστορικούς πολιτισμούς όσο
φτωχή σε οικονομικούς πόρους και ιστορικές μνήμες περιφέρεια δεν έζησε, δεν έγραψε, δεν
έτυχε  να  υπάρξει  Πατροκοσμάς,  Ρήγας  Φεραίος,  Μακρυγιάννης,  αλλά  και  Καβάφης,
Βενιζέλος ή Κόντογλου. 

     Δεν έγινε κουβέντα για το δικό μας έγκλημα της σιωπής, τη Θράκη στο στόχαστρο ή τη
διχοτόμησή της. Τη δυτική σαν υποψήφιο γαλλικό προτεκτοράτο {5} το ΄20 με την παρουσία
του αποικιστή Σαρπύ και των αποικισμένων Μαροκινών, Πολυνησίων και Ινδών μισθοφόρων
και  την  από  δεκάδες  αιώνες  Ελληνικότατη  Ανατολική  Θράκη,  ανακηρυγμένη  σε
τουρκοθρακικό ψευδοκράτος και εποικισμένη από Μαουτζήριδες επήλυδες από έναν άλλο
τότε  Ντεκτάς,  τον  Τζαφέρ  Ταγιάρ {6}, επιστήθιο  φίλο,  συμμαθητή  και  συνεργάτη  του
μεγαλύτερου σφαγέα των λαών της Ανατολικής Μεσογείου Μουσταφά Κεμάλ πασά.   

     Η επίσημη ελληνική κρατική ιστορία αγνοεί τη δική μας Έξοδο. Δεν θέλει να θυμάται πως
κανένας Θρακιώτης ή Θρακιώτισσα δεν παρέμεινε  στην ύπαιθρο της  Ανατολικής  Θράκης
μετά τον Ιούλιο του 1914 {7}. Έργο που είχαν αναλάβει και εδώ οι Τσέτες.  

     Κατά τη γνώμη μου αν εμείς οι νεότερες γενιές Θρακιωτών οφείλουμε να τιμήσουμε τη
λησμονημένη αυτή Θρακική  έξοδο,  καθιερώνοντας  ημέρα μνήμης,  τότε  σαν θρησκευτικό
κέντρο,  μπορούμε  να  επιλέξουμε  την  Κοσμοσώτειρα  στις  Φέρες.  Αυτό  το  αξιολογότερο
μνημείο-σύμβολο του Βυζαντινού πολιτισμού στη Δυτική Θράκη {8}.

     Ποτέ δε μετρήθηκε πόσο αξίζει ο ρωμαίικος πλούτος, κύρια πολιτισμική αντιπροσώπευση
των  Ανατολικοθρακιωτών  που  υπεξαιρέθηκε  από  το  κεμαλικό  ή  μετακεμαλικό  τουρκικό
κράτος. 
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     Το δικό μας κοινωνικό, οικονομικό, ιστορικό και πολιτισμικό πλεόνασμα δεν το συναντάς
μόνο σε υπόγειες  σήραγγες {9} ή εξοχικές  κατοικίες  της νεοελληνικής πρωτεύουσας,  ούτε
μόνο στα κοινωνικά επιδόματα των ανεπτυγμένων κρατών ή στα ταμεία των υπερεθνικών
επιχειρήσεων. Το βρίσκεις ακόμη στις κλεμμένες μας αρχαιότητες στα Ευρωπαϊκά μουσεία
και στις ανασκαφές των Ανατολικοθρακικών πόλεων, ακόμη και σήμερα. Το συναντάς στους
εξισλαμισμούς και εκτουρκισμούς χιλιάδων αυτόχθονων Θρακιωτών, σε διεθνείς αγορές ή
ιδιωτικές  συλλογές  αποκτημένα  διαμέσου  του  λαθρεμπορίου  ιερά  σκεύη  χριστιανικής
λατρείας,  πολύ  πριν  αρχίσει  ένας  νέος  κύκλος  εμπορίου,  αυτή  τη  φορά  με  το  ιστορικό
πλεόνασμα του λαού μας από τη βόρεια Κύπρο. 

     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, δεν θα δεχτούμε, όπως έγινε με τα μάρμαρα του Παρθενώνα τη συμπαράσταση του
τουρκικού υπουργείου πολιτισμού, όταν όπως εύκολα κανείς διαπιστώνει από την ιστορία,
τόσο  τα  λεγόμενα  «Ελγίνεια»  όσο  και  η  «Νίκη  της  Σαμοθράκης»  υπήρξαν  αντικείμενα
φανερής ή μυστικής συναλλαγής σουλτάνων και σταυροφόρων πλιατσικολόγων {10}. 

     Για να επιστρέψουμε όμως στο θέμα μας, ο Θρακικός λαϊκός πολιτισμός, οι κοινοτικοί
θεσμοί,  η  λαογραφία {11} ως  θεμέλιο  εθνολογίας,  τα  ακριτικά,  τα  Θρακιώτικα  δημοτικά
τραγούδια {12} με  τους  ιδιόρρυθμους  χορευτικούς  αυτοσχεδιασμούς,  τα  σκέρτσα  και  τα
τσαλίμια, δεν αποτέλεσαν όπως σε άλλες ομάδες προσφύγων κιβωτό ή σύμβολα πολιτιστικής
ταυτότητας αφού μέσα σε τρεις μόνο γενιές κινδύνεψαν να εξαφανιστούν. Και αν δεν υπήρχε
μια  μεγάλη  αγωνία  διατήρησης  της  ταυτότητας  από Θρακιώτες  πρόσφυγες  ή  φορείς  στα
προσφυγοχώρια της Θράκης, της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας όπως και ένα ισχυρό που
σιγά σιγά σβήνει συναίσθημα καταγωγής,  θα είχαν από καιρό χαθεί.  Έτσι και σήμερα αν
λείψουν οι δυο το πολύ τρεις υπαρκτοί μας εκπρόσωποι στο δημοτικό τραγούδι που συνεχίζει
να αποτελεί φορέα διάδοσης της Θρακιώτικης λαϊκής λογοτεχνίας, είναι άγνωστο αν τους
διαδεχθεί  κανείς,  μια  και  η  ιδιομορφία  του  ανατολικοθρακικού  τραγουδιού  με  τους
μακρόσυρτους ήχους και τη Βυζαντινή ψαλμωδία δεν επιτρέπει εύκολα τραγουδίσματα. 

     Ένας άλλος κοινωνικός θεσμός στην περιοχή, όπως βέβαια και αλλού, ο κοινοτισμός {13},
λαϊκό δίκαιο και πολιτισμός που διακρίνονταν από ιστορική συνέχεια μέσα στο χρόνο όταν
δεν υπέστη βιασμό και βίαιη διακοπή από το νεοελληνικό κοινωνικοοικονομικό σχηματισμό
και δεν αφορίζονταν σαν κοτσαμπασιδισμός ή δεν αποκαλούνταν ειρωνικά πολυύμνητες, τότε
απορρίπτονταν διαμέσου προσφυγής σε ιδεολογικά καταφύγια σαν ετερόρρυθμη εταιρεία.    

     Δεν υπήρχε συνέχεια στην κοινοτική αλληλεγγύη {14}, τις δανεικαριές, τις συνεργατικές
βαφέων, όπως εκείνη του Ευκαρίου {Θρακικά Αμπελάκια}, της ψαρικής, του μεταλλείου του
Σαμακοβίου {15} που  τόσο  ενέπνευσε  όσο  και  απογοήτευσε  το  Βιζυηνό,  τα  περίφημα
κοινοτικά  αλληλοδιδακτικά  αρρεναγωγεία  ή  παρθεναγωγεία,  χώρους  αναπαραγωγής
ιστορικής  μνήμης και  εθνικής  αυτογνωσίας  τα οποία κληρονόμησαν στις  επόμενες  γενιές
εκείνο  το  οποίο  επειδή  ο  νεοελληνικός  επαρχιωτισμός  αδυνατούσε  να  ερμηνεύσει,  το
ονόμασε μορφωσιολατρεία. Ή αν υπήρξε συνέχεια, ποια ήταν; Μήπως η κατά τα αθηναϊκά
πρότυπα Νομική Σχολή ή το Πολυτεχνείο της Ξάνθης;  

     Και ποια είναι η σχέση των χωριστών αυτών από τη Θρακική κοινωνία ιδρυμάτων, με τους
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μπασμάδες της Γεννησέας ή τον ηλίανθο του Έβρου; 

     Ποια ήταν ακόμη η συνέχεια στα θαυμάσια εκείνα ελληνικά αρχοντικά της Φιλιππούπολης
δείγματα θρακιώτικης  αρχιτεκτονικής  και  αναπτυξιακής  αναγέννησης  που έζησε  η Θράκη
τους τρεις περασμένους αιώνες; Μήπως η σημερινή πολυκατοικία;  Αυτό το σαπιοκάραβο της
στεριάς, όπως το αποκαλεί η λογοτεχνία;   

     Ποια είναι  τέλος  η  συνέχεια στην προβληματική του Βιζυηνού,  της  σχέσης  εθνικής
συνοχής και λαϊκού πολιτισμού {16} ; 

     Μήπως η νεοελληνική κρατικοδίαιτη και παρασιτική πρωτεύουσα; 

     Και αν όλη αυτή η δημιουργημένη κατάσταση, η αλλοίωση, η καταστροφή της ιστορικής
μνήμης, του λαϊκού μας πολιτισμού, με σύμβολο της παρακμής το άσυλο που λέγεται Αθήνα,
δεν αποτελεί μορφωτική γενοκτονία, τότε τι άλλο είναι; 

     Έφτασε σε τέτοιο σημείο η ανικανότητα του Ελλαδικού κράτους που δεν κατάφερε να
δημιουργήσει  ένα  πανεπιστημιακού  επιπέδου  Ινστιτούτο  Θρακολογίας  {μελέτης,
εθνογένεσης,  εθνολογίας,  ανθρωπολογίας,  θρακικής  κουλτούρας,  πομακολογίας  κλπ.}  για
ταξινόμηση,  επιστημονική  έρευνα,  ανάλυση  και  ερμηνεία  της  τόσο  πλούσιας  όσο  και
άγνωστης Θρακικής ιστορίας, την οποία δυστυχώς μέχρι σήμερα συναντά κανείς μόνο μεταξύ
των γραμμών στα εγχειρίδια της επίσημης ελληνικής κρατικής. Δεν είναι εξάλλου λίγοι οι
Έλληνες ιστορικοί, λαογράφοι, εθνολόγοι, θεατρολόγοι κλπ., που καταφεύγουν σε πηγές και
απόψεις ξένων θρακολογικών ιδρυμάτων και σχολών, από το ζήτημα των Πομάκων μέχρι τον
τοτεμισμό, σαν ερμηνεία της Θρακικής λαϊκής λατρείας.

     Για ποια λοιπόν εθνική μνήμη, εθνική και ιστορική αυτογνωσία να μιλήσει κανείς;

     Όλα τα προηγούμενα, το οδυνηρό και λυπηρό ιστορικό δρομολόγιο ενός εκατομμυρίου
Θρακιωτών,  από τον Έβρο ως την Κεφαλονιά {17} και από την Ελλαδική ως την παγκόσμια
διασπορά, όπως και το τι πρέπει να κάνουμε, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο σε ένα
πρώτο παγκόσμιο πανθρακικό συνέδριο. Το δικό μας Κέντρο για τη μελέτη και την ιστορία
της Θράκης, σαν ενωτική συνιστώσα του Θρακικού χώρου και χωρίς να υποκαταστήσει ή
ανταγωνιστεί  άλλα  Θρακικά  σωματεία,  φορείς  και  συλλόγους,  θα  διαθέσει  όλες  του  τις
δυνάμεις  για  την  ανάπτυξη  όλων  εκείνων  των  μορφωτικών,  ερευνητικών  και  πολιτικών
δραστηριοτήτων  και  πρωτοβουλιών  σε  μια  με  σοβαρούς  επιστημονικούς  και  πολιτικούς
όρους προετοιμασία.       

     Εκτός όμως από την έρευνα, τη γνώση και την ερμηνεία της ιστορίας, ακόμη και τη
χρησιμοποίηση της ιστορίας ως παρόν, δυο είναι κατά τη γνώμη μου σήμερα οι αναγκαίες
συνθήκες για την ανάπτυξη της περιοχής. 
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     Πρώτη, ξεκινώντας από τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες της Θράκης που την εντάσσουν
σαν αναπόσπαστο τμήμα της αιγαιοθρακικής απειλούμενης ζώνης αλλά και της ιστορικής
αιγαιοθρακικής ενότητας  {18}, θα είναι η ανάδειξη της γεωστρατηγικής της σημασίας. Έτσι
τόσο η αποκατάσταση της  βίαιης  διακοπής της  γεωφυσικής,  κοινωνικής,  οικονομικής  και
πολιτισμικής  συνέχειας  αλλά  και  εναλλακτική  λύση  της  διαμέσου  των  Δαρδανελίων
διέλευσης, όσο ταυτόχρονα ο καθορισμός σύμφωνα και με το δίκαιο θαλασσών, των χωρικών
μας  υδάτων  σε  12  ναυτικά  μίλια {19},  αποτελούν  μέρος,  έκφραση  της  ίδιας  πατριωτικής
στρατηγικής. Ακόμη η αναγνώριση από το τουρκικό κράτος  των αδικημάτων που διέπραξε
σε βάρος των ελληνικών κοινοτήτων της Πόλης και των δυο νησιών των βόρειων Θρακικών
Σποράδων, Ίμβρου και Τενέδου, η αναγνώριση, σύμφωνα με τη γνωστή πρόταση του Μιχάλη
Χαραλαμπίδη,  κρατικής  οντότητας  στο  Πατριαρχείο,  όπως  και  η  αποκατάσταση
επικοινωνιακής συνέχειας διαμέσου θαλάσσιας γραμμής Αλεξανδρούπολης ή Πόρτο Λάγος ή
Καβάλας  με  Σαμοθράκη,  Ίμβρο  και  Τένεδο,  η  εξασφάλιση  δηλαδή  επιστροφής,  ελέγχου,
παραμονής των αυτόχθονων Θρακοπελαγιτών στα ιστορικά τους εδάφη, θα αποτελέσουν για
μας τους Θρακιώτες  αφετηρία τόσο στη διεκδίκηση του λαού μας απέναντι στο δικαίωμα στη
μνήμη,  όσο και  σε μια ειλικρινή πολιτική ειρήνης  και  φιλίας  ανάμεσα στους  γειτονικούς
λαούς, στην ειρηνική δηλαδή και δημιουργική παρουσία μας και συνέχεια στην περιοχή. 

     Σε έναν τέτοιον αγώνα καλούνται να πάρουν μέρος και οι μουσουλμανικές μειονότητες.
Και να για την «τουρκικής καταγωγής» μειονότητα, η συμμετοχή στην προσπάθεια αυτή θα
κρίνει τον προοδευτικό ή τον αντιδραστικό της ρόλο, όπως και την άρνησή της να παίξει το
παιχνίδι μιας νέου τύπου πέμπτης φάλαγγας σε βάρος της ακεραιότητας της πατρίδας μας, για
τον ιστορικό Θρακικό λαό των Πομάκων θα ισοδυναμεί με τη άσκηση του δικαιώματος στην
ύπαρξη, την άρνηση στην αυτοκτονία.  

     Δεύτερη αναγκαία συνθήκη θα είναι  η  διαμέσου διεκδίκησης  του δικαιώματος  στην
ανάπτυξη,  αναγνώριση  από  το  Ελληνικό  κράτος  του  ρόλου  της  αλαζονικής  Αθήνας  ως
μηχανισμού που μπλόκαρε την ανάπτυξη της περιοχής, η άρση της ασυλίας της, η αναστροφή
των αθηναϊκών προτεραιοτήτων διαμέσου αποκλεισμού από τα ταμεία των άδηλων πόρων
και την ανεξέλεγκτη αύξηση του εθνικού λεγόμενου αλλά στην ουσία αθηναϊκού χρέους.

     Σε μια δε φυσική ερώτηση, τι θα γίνει με την πρωτεύουσα, η απάντηση δεν μπορεί παρά
να αναζητηθεί  σε ένα άλλο μοντέλο ύπαρξης,  συνέχειας και  ανάδειξης  της  ιστορικής  της
φυσιογνωμίας,  αν  θέλει  να  συνεχίσει  να ζει.  Κατά τα  άλλα,  η  εποχή  του  αθηναϊσμού,  η
ιδεολογικοποίηση των κρατικών πολιτικών σε βάρος της κοινωνίας, του έθνους και του λαού
έστω και αν όλοι οι υπαρκτοί ελληνικοί πολιτικοί σχηματισμοί συμφωνούν, έχει τελειώσει.
Δεν έχει μέλλον ούτε και ιστορική προοπτική. Έστω και μια ώρα. Και αν συνεχιστεί η ίδια
αναπτυξιακή στρατηγική, δεν θα είναι τίποτε άλλα παρά μια στρατηγική χωρίς στρατηγική.   

     Ειδικότερα στη Θράκη, επειδή νομίζω είναι γνωστό πόσο προώθησαν την ανάπτυξη οι
κρατικές  πολιτικές  δημιουργίας  νέων  Οινοφύτων  στην  περιοχή,  νέων  δηλαδή  αθηναϊκών
βιομηχανικών, μορφωτικών και πολιτικών αποικιών. Και επειδή επίσης είναι γνωστό πόσο
προώθησε  την  ανάπτυξη  το  τεχνικό  και  οικοδομικό  κεφάλαιο,  εμάς  αυτού  του  τύπου  η
ανάπτυξη δεν μας αφορά. Ίσα ίσα μας βρίσκει αντίθετους. 

     Μια  άλλη  όμως  ανάπτυξη  με  υποκείμενα  τους  ίδιους  τους  Θρακιώτες  η  οποία  θα
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στηρίζεται  στη  συνεταιριστική,  την  κοινοτική,  την  οικονομία  των  μεταναστών  {που
συνεχίζουν να ενισχύουν το τραπεζικό κεφάλαιο},  καθώς επίσης  στις  ντόπιες επενδυτικές
δυνάμεις και σε μια άλλη γεωγραφική κατανομή του ελληνικού πληθυσμού όχι μόνο αποτελεί
ιστορικό μας καθήκον να τη διεκδικήσουμε ή να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας όταν αυτό
γίνεται από άλλους, αλλά αυτή μας η διεκδίκηση είναι βασική συνιστώσα μιας αυτόχθονης
ελληνικής κοινωνικής στρατηγικής που βέβαια ξεπερνάει τη Θρακική διάσταση. 

     Σήμερα που έχει αρχίσει ένας νέος κύκλος αδικημάτων σε βάρος μας, τι άλλο άραγε
σημαίνουν τα μεγάλα έργα της Ελληνικής πρωτεύουσας,  η διεκδικούμενη Ολυμπιάδα ή η
χρησιμοποίηση των Μ. Ο .Π. για ανακούφιση του κρατικού προϋπολογισμού και άρα έμμεση
επαναχρηματοδότηση  της  Αθήνας,  εάν  οι  ελληνικοί  πολιτικοί  θεσμοί  συνεχίσουν  να  τα
αποσιωπούν  και  παράλληλα  να  ασυλοποιούν  αυτή  τη  μεγάλη  γεωγραφική  συντεχνία,
συνεργώντας  στη  διχοτόμηση  μέχρι  εθνοκτονία  της  νεοελληνικής  κοινωνίας,  τότε  την
ιστορική ευθύνη της αποκάλυψης θα την αναλάβει ο ίδιος ο περιφερειακός και ο προσφυγικός
ελληνισμός.           

     Οι οποίοι σαν νέα υποκείμενα ιστορίας, πολιτικής και διεκδίκησης και αποκατάστασης
δικαίου στο νέο ιστορικό πολιτικό κύκλο που μπαίνουμε, μαζί με ένα ελληνοποιημένο και γι
αυτό αντιιμπεριαλιστικό οικολογικό κίνημα της άλλης Αθήνας που δεν έχει να χάσει παρά
μόνο το παραμορφωμένο αττικό περιβάλλον της, θα ασκήσουν το δικό τους δικαίωμα στη
μνήμη, την ύπαρξη και τη συνέχεια.   

 «Από ομιλία του συγγραφέα στην ημερίδα της 2  Οκτ.  1988 του Νομαρχιακού Συμβουλίου
Έβρου για το αναπτυξιακό συνέδριο Αν. Μακεδονίας και Θράκης», 

                                 Αλεξανδρούπολη, εφ. «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ», 5 & 6 Οκτ. 1988, 

_________

            Σημειώσεις 

1. βλ. ΘΡΑΚΙΚΑ, Τόμος 43ος, Αθήνα 1970,   
Βλ. ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ, Τόμος Α΄ Κομοτηνή, 1980.
Βλ. ΥΠ.ΕΘ.Ο. , Α΄ Πενταετές πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, Αθήνα 1983,
Βλ. Προκαταρτική έκθεση περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, για το δεύτερο πενταετές,
1988-1992,
Βλ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Αναπτυξιακές δυνατότητες Αν Μακεδονίας και Θράκης, Καβάλα
1986,  
Βλ. Π. Λουκάκης, Ινστιτούτο περιφερειακής ανάπτυξη, Υποδομές και περιφερειακός σχεδιασμός
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στις  περιοχές  Μακεδονίας  και  Θράκης.  Εισήγηση στη συνάντηση Γενικών Γραμματέων της
Περιφέρειας, Αθήνα 1988,

2. Τάσου Βουρνά, Ιστορίας της νεώτερης Ελλάδας, εκδόσεις Αφοι Τολίδη, ΑΘΉΝΑ,

3. Κώστα Βεργόπουλου, Εθνισμός και οικονομική ανάπτυξη, εκδόσεις Εξάντας, Αθήνα,

4. Βλ. ΘΡΑΚΙΚΑ, Τόμος 29ος, Αθήνα 1958,

5. Α. Κονιτοπούλου, Η ιστορία της Θράκης από της απελευθερώσεως εις την καταστροφήν, Η
βιβλιοθήκη του Ταχυδρόμου, Θεσσαλονίκη 1932, 
Βλ. Καλλιόπης Παπαθανασίου Μουσιοπούλου, Η απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης από το
αρχείο του Χαρισίου Βαμβακά, Αθήνα 1975, 

6. ο.π.    

7. ΘΡΑΚΙΚΑ, Τόμος 29ος, Η απελευθέρωση της Θράκης από της Αλώσεως, Αθήνα 1958, 

8. Ι.Μ.Χ.Α., Κ. Παπουλίδης, Το Ρωσικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κωνσταντινούπολης 1984-
1914,

9.  Κωνσταντίνος Τσουκαλάς,  Κοινωνική ανάπτυξη  και  κράτος,  εκδόσεις  ΘΕΜΕΛΙΟ, Αθήνα
1983, 

10.  Βλ.  Χαραλαμπίδη  Μιχάλη,  Μια  περιοχή  έξω  από  το  κράτος.  Η  Δυτική  Θράκη,  εφ.
Ελευθεροτυπία, Ιούλιος 1988,

11. Καλλιόπης Παπαθανάση Μουσιοπούλου, Λαογραφικά Θράκης, Β΄ Τόμος, Αθήνα 1980, 
Βλ. Ι.Μ.Χ.Α., 2ο και 3ο συμπόσιο Λαογραφίας,

12. ΘΡΑΚΙΚΑ Τόμος 2ος, Αθήνα 1929, και Τόμος II, Αθήνα 1939, 
             
13. Κ. Δ. Καραβίδας, Γεωοικονομία και κοινοτισμός, Α.Τ.Ε. 1980.
Βλ. επίσης, Το πρόβλημα της αυτονομίας, Σοσιαλισμός και κοινοτισμός, εκδόσεις Παπαζήση, 

14. Το πνεύμα του συνεργατισμού των νεωτέρων Ελλήνων και τα Αμπελάκια, Αθήνα 1948, 
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15. ΘΡΑΚΙΚΑ, Τόμος 19ος, Τα μεταλλεία του Σαμακοβίου, Αθήνα 1944,

16.  Καλλιόπης  Παπαθανάση  Μουσιοπούλου,  Λαογραφικές  μαρτυρίες  Γεωργίου  Βιζυηνού,
Αθήνα 1982,
Βλ. Εταιρεία Θρακικών Μελετών, Γεώργιος Βιζυηνός 1849-1896, Αθήνα 1964, 

17. ΘΡΑΚΙΚΑ, Τόμος 29ος, Η ιστορία της Θράκης από της αλώσεως, Αθήνα 1958, 

18. Αντωνίου Καψή, Ο Ελληνισμός της Θράκης στους Ρωμαϊκούς χρόνους, Αθήνα 1963, 

19. Νίκου Ψυρρούκη, Η διαμάχη στο Αιγαίο, εκδόσεις Επικαιρότητα, Αθήνα 1977,
Βλ. Χρήστου Ροζάκη, Ελληνοτουρκικές σχέσεις 1923-1987, Το διεθνές Νομικό καθεστώς του
Αιγαίου, Αθήνα 1988,
Βλ. Γιάννη Βαληνάκη, Εξωτερική πολιτική και εθνική άμυνα 1974-1987, Επίσης η Ελλάδα στο
σύστημα Ανατολής Δύσης, Εκδόσεις Παρατηρητής 1987,        
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              4. ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

     Το εν λόγω σχέδιο πορίσματος για τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο δεν ανταποκρίνεται
στα  ιστορικά  αιτήματα  και  τις  αγωνίες  των  κατοίκων  των  δύο  αυτών  περιοχών,  αφού
αποφεύγει να ασχοληθεί με τις αιτίες καθυστέρησης αλλά και τον εντοπισμό ευθυνών, ενώ
παράλληλα αδυνατεί να ερμηνεύσει με όρους ιστορίας την Αιγαιοθρακική πραγματικότητα. 

     Έτσι το άμεσα και δομικά συνδεδεμένο με το Αιγαίο και τη Θράκη, μεγάλο ζήτημα της
Αθήνας, η διακομματική το αντιμετώπισε ως ταμπού. Ως απαγορευμένο καρπό.

     Και διερωτάται κανείς:

     Ποια πολιτική και ηθική είναι εκείνη η οποία θα συνετίσει και θα δεσμεύσει την ελληνική
πρωτεύουσα να σταματήσει τον αλαζονικό και δαπανηρό της βίο; Τις χρυσές της Ολυμπιάδες
και τα «Μέγαρα της Μουσικής της», όπως και την εξαγωγή του παρασιτικού της μοντέλου
στην Ελλαδική περιφέρεια; Μήπως το νομοθετικό πλαίσιο που προτείνει το πόρισμα;  

     Μα  τόσο  στο  Ελληνικό  σύνταγμα  όσο  και  στις  διάφορες  κοινοτικές  ντιρεκτίβες  η
περιφερειακή ανάπτυξη κατείχε σημαίνουσα θέση και όμως η Θράκη δεν αναπτύχθηκε, αφού
τα  κονδύλια  π.χ.  των  Σ.  Π.  Α.  {Σχέδια  Περιφερειακής  Ανάπτυξης}  έγιναν  μετρό,  η  δε
ελλαδική κρατική συμμετοχή, νέο κοινοτικό δάνειο και νέο εθνικό χρέος. 

     Κατά τη γνώμη μου το πόρισμα έπρεπε να αρχίζει από την ιστορική απαίτηση αθηναϊκής
συγγνώμης  για  τα  εις  βάρος  του  Αιγαίου,  της  Θράκης  αλλά και  ολόκληρου  του  έθνους
αδικήματα. Πράγμα που το πόρισμα δεν κάνει. 

     Όπως επίσης αποσιωπά τον ισχυρό εκείνο κλονισμό του περί ασφαλείας αισθήματος των
Θρακιωτών  από  την  εξελισσόμενη  αποδιάρθρωση  του  αμυντικού  μας  δόγματος  εθνικής
ασφαλείας,  στο  όνομα  μάλιστα  ενός  πατροπαράδοτου  ενδοτικού  στα  ανατολικά  και
«ανένδοτου» στα βόρεια, νόθου –για το λόγο αυτό- ελλαδικού εθνικισμού, ο οποίος αναζητά
νέους χώρους και τρόπους αναπλήρωσης της χαμένης του εθνικής αξιοπρέπειας.  

       Κείμενο σειράς

     Με  τις  δύο  παραπάνω κύριες  αδυναμίες  αντί  να  αποτελέσει  ένα  κείμενο  ιστορικής
προοπτικής,  καταλήγει  ένα  κείμενο  σειράς.  Από  εκείνα  των  κρατικών  υπηρεσιών  που
μετατρέπουν  τα  πλέον  σοβαρά  εθνικά  μας  ζητήματα  σε  ζητήματα  πρότασης  έργων,
μαρτυρώντας ταυτόχρονα την πολιτική αδυναμία και μορφωτική ανεπάρκεια της επιτροπής
που το συνέταξε. 

     Όταν μάλιστα, η από παλιά ακόμη διαπίστωση ανάγκης ανάπτυξης του τόπου αυτού, όπως
έδειξε η Ιστορία, δεν οδήγησε στην ανάπτυξη αλλά και πολύ περισσότερο δεν δημιούργησε
τους εθνικούς, πολιτικούς, μορφωτικούς και ψυχολογικούς όρους αντιμετώπισης, τόσο της
πολυδιάστατης εξ Ανατολών και εκ Βορά νεοοθωμανικής απειλής, όσο και της αθηναϊκής
περιφρόνησης.  Μεταξύ  των  δυο  αυτών  μεγάλων  προβλημάτων  του  νέου  ελληνισμού,
συνθλίβεται και αιμορραγεί το αιγαιοθρακικό εθνικό μας σώμα. 
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     Γιατί  τα προβλήματα του Αιγαίου και της Θράκης δεν είναι συγκυριακά αλλά έχουν
ιστορικές διαστάσεις. Και βέβαια δεν αντιμετωπίζονται από ένα ακόμη ειδικό    -έστω και
νομοθετημένο- αναπτυξιακό πρόγραμμα, μέσα από το ένοχο φιλί της Αθήνα, όπως ονόμασα
αλλού τους όρκους αγάπης της νεοελληνικής πρωτεύουσας.  

 
       Παγκόσμιο συνέδριο Ελληνισμού

     Η  σημερινή  αιγαιοθρακική  πραγματικότητα  χρειάζεται  άλλης  κλίμακας  πολιτικές
πρωτοβουλίες  και  σοβαρές  ανακατατάξεις  και  ανατροπές  των  υπαρκτών  παρακμιακών
αθηναϊκών προτεραιοτήτων, που βέβαια δεν συμπεριλαμβάνονται στο πόρισμα και που το
κάνουν -εάν μείνει ως έχει- να συνιστά μια ακόμη ιστορική ευκαιρία χαμένη. Ένα ακόμη
βήμα παρακμής. 

     Έτσι,  αντί  για  ανάπτυξη  της  Θράκης  οφείλουμε  προηγουμένως  να  μιλήσουμε  για
ανάπτυξη εθνικού σχεδίου.

     Γι  αυτό  εκείνο  που  χρειάζεται  είναι  μια  άμεση  ανάληψη  πολιτικής  πρωτοβουλίας
ιστορικών  διαστάσεων,  που  δεν  μπορεί  παρά  να  είναι  ένα  παγκόσμιο  συνέδριο  του
ελληνισμού  των  περιοχών  αυτών  αλλά  και  η  ανάδειξη,  έμπνευση,  επανασύνθεση  και
ενεργοποίηση των εθνικών και ιστορικών τους συνιστωσών. 

     Ένας νέος εθνικός και πολιτικός θεσμός στη θέση της σημερινής αυταρχικής δημοκρατίας.

    Εάν δεν θέλουμε οι απόψεις μας για την αιγαιοθρακική πραγματικότητα να έχουν την ίδια
τύχη με τις προτάσεις του Γεωργίου Γεμιστού για την Πελοπόννησο, αρκετούς αιώνες πριν,
όταν η πρωτεύουσα, πάλι τότε, του ελληνισμού, συμπαρέσερνε το έθνος στην παρακμή.    

__________

* Δήλωση που έγινε με αφορμή τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της διακομματικής για την
ανάπτυξη της Θράκης και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου,
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                5.  Η ΘΡΑΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 

      Όταν στις  αρχές  του 1990,  επί  Οικουμενικής,  είχαμε καταγγείλει  την αλχημεία της
ενσωμάτωσης  του ειδικού προγράμματος  Θράκης στο πρώτο πακέτο Ντελόρ,  ταυτόχρονα
προτείναμε η ανάπτυξη της Θράκης να συζητηθεί στο κοινοβούλιο προ ημερησίας {1}, ώστε
επιτέλους, έστω και ύστερα από καθυστέρηση εβδομήντα ετών να υπάρξει μια συγκεκριμένη
δέσμευση του Ελλαδικού κράτους απέναντι στην ανάπτυξη της μικρής μεν εκλογικής, αλλά
μεγάλης εθνικής, στρατηγικής και ηθικής σημασίας περιφέρειας.    

     Την ίδια πρόταση καταθέσαμε τριάντα πέντε σύνεδροι προς το 2ο συνέδριο του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Το Σεπτέμβριο του ΄90 {2}, όπως επίσης επανέλαβαν αργότερα οι Βουλευτές της Θράκης του
κινήματος, ώστε να φτάσουμε στην αποδοχή από τον Ανδρέα Παπανδρέου και την υποβολή
στην Ελληνική Βουλή,  με  κατάληξη τη δημιουργία  της  διακομματικής  επιτροπής για  την
ανάπτυξη της Θράκης. 

     Δυστυχώς κατάληξη όλης αυτής της ιστορίας υπήρξε ένα σύνηθες κείμενο ευχών, που
αποτέλεσε  το  διακομματικό  πόρισμα,  που  όχι  μόνο  δεν  ανταποκρίθηκε  στο  ύψος  των
περιστάσεων,  αλλά  ούτε  καν  προστάτευσε  την  υπαρκτή  ανάπτυξη  της  Θράκης  από  τις
συνεταιριστικές μονάδες, μέχρι και αυτό ακόμη το Δημοκρίτειο.  

     Τη μεγαλύτερη όμως ζημιά στη Θράκη την έκανε, απαλλάσσοντας από τις ιστορικές της
ευθύνες την Αθήνα {3} αλλά και την πλέον γνήσια εκπροσώπηση, τη δεξιά, η οποία δεν είχε
λόγους  να  αρνηθεί  την  προσυπογραφή  ενός  τέτοιου  «ακίνδυνου»  κειμένου  σαν  το
διακομματικό πόρισμα. 

     Η πρωτεύουσα μπροστά στο υψηλότατο κόστος συντήρησής της, ύστερα μάλιστα από
πρόσφατη αθώωσή της, δεν είχε πλέον καμία αναστολή, ακόμη και για «πλιάτσικο» απέναντι
στο δεύτερο πακέτο Ντελόρ. 

     ‘Όπως στην υπό ίδρυση Νομική σχολή του Παντείου,  που μας θύμισε τους «Ιταλούς
Νίξον» και τα κουρσάρικα γραπτά του Πιέρ Πάολο Παζολίνι. Τους «Έλληνες Οζάλ» δηλαδή.
Τους  ελάχιστους  εκείνους  «ακρίτες  της  Αθήνας», που όμως  έπρεπε κάποιος  να τους  πει:
«άλλο Δημοκρίτειο άλλο, Δρομοκαϊτειο».

    Απέναντι  στην  αποδιαρθρωτική  αυτή  πραγματικότητα,  που  επιτείνει  η  αγροτική  και
δημογραφική κατάρρευση της περιοχής, η Θράκη από τα πράγματα αναδεικνύεται σε ηθική
δύναμη {4}.

     Οι αρχές του δικαίου, της ηθικής, της αλληλεγγύης, που πάντοτε αποτελούσαν βασικές
συνιστώσες  της  σκέψης  και  του  λόγου  μας,  αλλά  και  η  γεωπολιτική  και  εθνική  μας
πραγματικότητα επιβάλλουν άλλη μια φορά να υπενθυμιστεί,  ότι καθ όλη τη διάρκεια του
20ου αιώνα δεν έγινε ένα σοβαρό μεγάλο έργο στη Δυτική Θράκη.

     Ούτε από το δεύτερο πακέτο Ντελόρ δεν πρόκειται να υπάρξει αν δεν αλλάξει η μέχρι
στιγμής λογική διάθεσής του, πέραν από το γεγονός ότι η ανάθεση της ανάπτυξης της Θράκης
σε κοινοτική συνδρομή αποτελεί ευθεία ομολογία ανικανότητας του Ελλαδικού κράτους.
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     Όλα αυτά επιβάλλουν, να διεκδικηθεί το μεγάλο ηλεκτροσιδηροδρομικό και εθνικό οδικό
δίκτυο  {5},  ευρωπαϊκών  προδιαγραφών,  μεταξύ  Ορμενίου,  Αλεξανδρούπολης  και
Θεσσαλονίκης, που ας σημειωθεί ούτε καν σαν ευχή υπάρχει στο πόρισμα. 

     Παράλληλα, μέχρι να γίνει το αίτημά μας αποδεκτό, να επιστρέψουμε τα νέα ψίχουλα,
θεωρώντας τα ό,τι ακριβώς είναι, δηλαδή εμπαιγμός.

     Επιτέλους,  μόνο  η  Τουρκία  θα  είναι  ευχαριστημένη  εάν  συνεχιστεί  η  σημερινή
παρακμιακή μας διαδρομή, που θυμίζει περίοδο λίγο πριν από τη Βυζαντινή πτώση.

     Για τους λόγους αυτούς, το κίνημα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει ιστορικό και ηθικό καθήκον να
δεσμευτεί  απέναντι  στο  έργο  των  Δαρδανελίων  της  ξηράς,  που  ακόμη  από  το  1920  το
ονόμασε  έτσι  ο  Μοργκεντάου,  και  να  το  συμπεριλάβει  στο  προεκλογικό  πρόγραμμα,
εφοδιαζόμενο  ταυτόχρονα  με  ένα  σχέδιο  μεγάλων  έργων  παρέμβασης  και  σωτηρίας  της
περιοχής.  Στα  επόμενα χρόνια η  Θράκη θα  αποτελέσει  το  κλειδί  της  αναγέννησης  ή της
εξαφάνισης του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

________ 

        Σημειώσεις

1. Βλ. Χρήστου Κηπουρού, «Θράκη! Θράκη!,  το ένοχο φιλί της Αθήνας», εκδόσεις  Ρήσος,
Αθήνα 1992,

2. ο.π.

3.  Ομιλία  του  συγγραφέα με  θέμα την  ανάπτυξη  της  Θράκης  σε  σχέση  με  την  ιστορία,  σε
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             1. ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΘΡΑΚΗ Η ΩΡΑΙΑ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

     Ανέκαθεν αλλά πιο εύκολα τα τελευταία χρόνια, μετά την κατάρρευση του ανατολικού
μπλοκ  και  τις  εξελίξεις  στα  Βαλκάνια,  η  ελλαδική Θράκη μπορούσε  με  μερικές  έξυπνες
κινήσεις  να  γίνει  σκάλα  της  Ευρώπης  στην  Ανατολική  Μεσόγειο.  Bay pass τόσο  των
θαλασσίων Δαρδανελίων όσο και της «αθηρωματωμένης» αρτηρίας Βελιγραδίου- Σκοπίων-
Θεσσαλονίκης. 

     Δυστυχώς όμως η πρωτεύουσα, μπλοκαρισμένη από το χρόνιο σύνδρομο αυτοσυντήρησής
της κα το τεράστιο κόστος που αυτή συνεπάγεται, αδυνατεί να δει πέρα από τη μύτη της. 

     Δεν θέλω να πιστέψω ότι ολιγωρεί επειδή ανησυχεί για την τύχη και τη συνέχεια του δικού
της επινείου, του λιμένα του Πειραιά ή λόγω της ιστορικής της ζήλιας, ειδικά απέναντι στη
Βυζαντινή Θράκη.  

     Με το οπτικό της πεδίο να εκτείνεται το πολύ ως το Ρίο-Αντίρριο, αδυνατεί να αντιληφθεί
την  ανοιχτή  φλέβα  {1} της  Θράκης.  Να  αντιδράσει  έξυπνα  δίνοντας  τη  σειρά  της,
συνειδητοποιώντας  παράλληλα  το  μέγεθος  της  αντίστοιχης  ανάπτυξης  της  Ανατολικής
Θράκης,  της  πλέον ανεπτυγμένης τουρκικής  περιφέρειας  {2},  όταν η Δυτική παραμένει  η
πλέον καθυστερημένη της Ευρώπης.  

     Γιατί δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη σοφία ούτε η σοφία της Ακαδημίας της, ώστε να ληφθούν
κάποιες πρωτοβουλίες, που μπορούσαν να μεταβάλλουν την υπαρκτή παρακμιακή θρακική
πραγματικότητα. 

     Μια  ματιά  στο  χάρτη  και  στοιχειώδεις  γνώσεις  γεωπολιτικής  αρκούσαν  να  δοθεί
προτεραιότητα στην οδική και ηλεκτροσιδηροδρομική, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, αρτηρία
Ορμενίου Αλεξανδρούπολης, που όμως ως σήμερα δεν έχει ενταχθεί σε εθνικό ή κοινοτικό
πρόγραμμα.

     Όπως το ίδιο συμβαίνει με την ηλεκτροσιδηροδρομική Εγνατία, το μετρό της Θράκης,
Μακεδονίας και Ηπείρου, που φυσικά δεν πρόκειται να διαγραφεί από τον οραματικό μας
ορίζοντα, ιδίως όταν προβαίνει κανείς σε σύγκριση με τις κατακόμβες του αθηναϊκού μετρό
και τα νέα «πεταμένα λεφτά» σ΄ αυτό.   

     Όταν αρκούσαν μερικά μόνον κονδύλια από τα τεράστια περιουσιακά στοιχεία της κατ΄
όνομα  μόνον  Εθνικής  Τράπεζας  για  συγκεκριμένες  μεγάλες  μεταποιητικές  μονάδες
αγροτικών προϊόντων στο Θρακικό χώρο.

     Για τους λόγους αυτούς η δική μου διαπίστωση είναι ότι αυτή η Αθήνα δεν μπορεί να
αναπτύξει τη Θράκη. Είναι ανίκανη.

     Σε  ό,τι  αφορά  την  Ευρώπη,  η  αποσταθεροποίηση  και  αποδιάρθρωση  της  Θράκης
αποτελούσαν  πάντοτε,  καθ  όλη  τη  διάρκεια  του  20ου  αιώνα,  βασική  σταθερά  της
στρατηγικής  της.  Ακόμη  από  την  περίοδο  που  της  επιφυλασσόταν  ρόλος  γαλλικού
προτεκτοράτου.

     Γιατί η Ευρώπη γνωρίζει πολύ καλά τη γεωστρατηγική σημασία του Ελληνοθρακικού
χώρου και τα μεγάλα πλην όμως αναξιοποίητα πλεονεκτήματα της γεωγραφίας της περιοχής,
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την  προτιμά  όμως  ως  «αχίλλειο  πτέρνα»  του  Ελλαδικού  σώματος,  σε  αντίθεση  με  τον
Αθηναϊσμό, ο οποίος όταν δεν τα αγνοεί όλα αυτά, τα αποσιωπά, ώστε να μην εκτίθεται. Ή
προσφέρει ένα ακόμη ένοχο φιλί {3}.

     Υπάρχει δηλαδή μια άτυπη συνεργασία μεταξύ Αθηνών και Ευρώπης, να μην αναπτυχθεί
η Θράκη, που μόνον τον τουρκικό επεκτατισμό ευνοεί. 

     Μεγάλη  απόδειξη  του  ισχυρισμού  αυτού  αποτελούν  οι  επιλεκτικές  προτιμήσεις  του
πακέτου Ντελόρ  II, σύμφωνα με τις ιταλικές υποδείξεις λόγω μεγάλης γεωοικονομικής και
γεωπολιτικής  αναβάθμισης  της  γειτονικής  χώρας,  προς  αποκλειστική  ανάπτυξη  του
λεκανοπεδίου  και  μερικών  μόνο  σημείων  της  Δυτικής  Ελλάδας  με  ταυτόχρονη
περιθωριοποίηση της Ανατολικής και των ιστορικών διαδρόμων του Ελληνισμού {4}.

     Έτσι στην ημιπληγία {5} του Ελληνισμού του ΄22 τείνει σήμερα, σε λιγότερο από έναν
αιώνα, να προστεθεί η ημιπληγία του Ελλαδισμού. 

     Γι αυτό είναι καιρός να διατυπωθεί ειλικρινής πολιτική πρόταση κυρίως από λόγους
ευθύνης προς το λαό της Θράκης και τη Θρακική διασπορά. Αυτό το τεράστιο εθνικό και
δημογραφικό  μας  έλλειμμα  από  τις  πλέον  ιστορικές  αλλά  και  περιφρονημένες  εθνικές
συνιστώσες.

     Αυτός  ο αθηναϊσμός  πρέπει  να  ηττηθεί.  Διανοητικά  και  ηθικά ήδη  αυτό,  από ετών,
συντελείται σε πολλούς χώρους. Όμως χρειάζεται να ηττηθεί και πολιτικά. Τα αναπτυξιακά
και οικονομικά θα ακολουθήσουν. 

     Έτσι  μεγάλη  ευκαιρία  για  τον  Θρακικό  Ελληνισμό  αποτελεί  το  επερχόμενο  πρώτο
παγκόσμιο  πανθρακικό συνέδριο  {6},  το  οποίο,  πέρα από τη  διαμόρφωση  των ιστορικών
αιτημάτων της Θράκης, την ανάδειξή της σε ισότιμο συνομιλητή της Αθήνας και φυσικά την
πρότασή μας για μια ανώτερη ποιοτικά και ηθικά σχέση και το πώς μπορεί η Θράκη να γίνει
η ωραία πύλη της χώρας. 
_________
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        2. ΠΑΡΕΒΡΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ. ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Είναι πολύ δύσκολο να διακρίνει κανείς ορίζοντα στο σημερινό κτηνοτροφικό τοπίο. Ένα
τοπίο με δεκάδες κρανίων τόπους.

Από την εποχή των παχέων ή έστω των ισχνών αγελάδων, όπως λέμε, περάσαμε μέσα σε
λίγες  ώρες  στην εποχή των μη αγελάδων ,  όπως  θα λέμε εάν δεν αναστηθεί  η  παρέβρια
κτηνοτροφία.

Συμφωνείτε όλοι ότι είναι πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό.

Όμως δεν έφθασε η τραγωδία, ο αποδεκατισμός και οι επιπτώσεις στον ψυχισμό των ίδιων
των  κτηνοτρόφων  και  στη  νέα  τους  πλέον  απωθητική  και  όχι  ελκτική  σχέση  με  την
κτηνοτροφία.

Το λυπηρότερο από όλα είναι ότι δεν μπορείς να διακρίνεις ορίζοντα πολιτικής , ανάλυσης ,
σκέψης , λόγου και δράσης. Έναν ορίζοντα δηλαδή για τη συνέχεια και το μέλλον.

Η σημερινή ανεξέλεγκτη εξέλιξη της ασθένειας - ου δύναται πόλις κρυβήναι επί του όρους
κειμένη-  αλλά  και  η  χθεσινοβραδινή  απόφαση  της  μόνιμης  κτηνιατρικής  επιτροπής  της
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  που ονόμασα τιμωρία αθώου συμφωνείτε  ότι  ενίσχυσαν την άποψη
εκείνη ότι ο αφθώδης αυτός και γενικότερα το κτηνοτροφικό πρόβλημα του Νομού με τις
εθνικές,  πολιτικές,  κοινωνικές,  οικονομικές  και  ηθικές  παραμέτρους  αλλά  και  τις
παρενέργειες που ήδη υφίστανται και θα υπάρξουν  και νέες και με δεδομένες τις Ευρωπαϊκές
προδιαθέσεις , μας κάνει να ξεφύγουμε κατά πολύ από τα όρια μιας διοικητικής πράξης. ¨Ότι
δηλαδή δεν είναι ζήτημα διοικητικό . ότι πρόκειται για έναν μεγάλων Εθνικών , πολιτικών ,
κοινωνικοοικονομικών  και  ηθικών διαστάσεων  ζήτημα  που  οφείλουμε  να  το  χειριστούμε
πολιτικά.

Όμως ολόκληρη η επίσημη Ελληνική πολιτική σκέφθηκε ως διοίκηση.

Αυτή είναι η αλήθεια.

Αν η μία πλευρά ασκήθηκε στις διοικητικές εκείνες αλλά πάντως οριακές τεχνικές και στη
φλυαρία οι άλλες πλευρές έμειναν μεταξύ χασμουρητού και μουγκρητού.

Όμως όταν σκέφτεσαι και πράττεις ως κράτος και μάλιστα ως Ελληνικό κράτος είσαι δύο
φορές από χέρι χαμένος.

Οποιοδήποτε άλλο Ευρωπαϊκό ή έστω τριτοκοσμικό κράτος πριν προσφύγει  και ζητήσει
επιβολή  κυρώσεων σε  βάρος  του  υπαίτιου  για  την  μόλυνση Τουρκικού  κράτους  θα  είχε
προβεί σε πλήθος διαβημάτων διαμαρτυρίας προς την Τουρκία για τη νέα αυτή μετάδοση
ζωοασθενειών μια και υπάρχουν πολλά ιστορικά προηγούμενα.

Η Ελλάδα δεν το έπραξε αυτό.

Απορώ πως μερικοί που είδαν Τουρκικό δάκτυλο στις πυρκαγιές του λεκανοπεδίου οι ίδιοι
άνθρωποι εδώ έψαχναν για ελαφρυντικά της Τουρκίας.

Έπρεπε λοιπόν να απαντήσουμε στο πώς στο από πού και στο γιατί.
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Και για τα ζητήματα αυτά δεν είναι αρμόδια ούτε η κτηνιατρική υπηρεσία ούτε η Νομαρχία
ούτε το Υπουργείο Γεωργίας.

Έπρεπε να κάνουμε πολιτική. Μπορούμε ακόμη.

Η Αθηναϊκή επίσημη πολιτική δεν το έκανε.

Η  υποβολή  πρότασης  για  μηχανισμό  πρόληψης  για  τις  μολύνσεις  από  τις  ιστορικά
αποδεδειγμένες ενδημούσες Τουρκικές ζωοασθένειες όφειλε από πολύ πριν έστω όμως και
τώρα να είναι στην ημερήσια διάταξη που θα συμπληρώνεται από το αίτημα για επιβολή
κυρώσεων.

Εάν όντως μηχανικός φορέας είναι οι λαθρομετανάστες δεν τους προπέμπω εγώ. Αυτό το
κάνει η προσοδούχος Τουρκική δουλεμποροκρατία.

Όμως ας μην μπούμε σε αυτό το λαβύρινθο. Θα χαθούμε.

Τόσο το  Ευρωπαϊκό όσο και  το  διεθνές  δίκαιο  οφείλει  να  τιμωρήσει  τον  ένοχο.  Αυτός
υπάρχει μένει όμως ατιμώρητος.

Άλλωστε γιατί να του επιβάλλουν κυρώσεις. Ποιος το ζήτησε;

Με γέμισε  μεγάλη θλίψη  η  Ελληνική  εκείνη  πρόταση  περιορισμού  του  εμπάργκο  στον
Έβρο.

Στην ουσία παρείχε άλλοθι στην κουτοπόνηρη Ευρωπαϊκή αντιπρόταση για εξαίρεση από
την  καραντίνα  νησιωτικών  χώρων  και  της  Πελοποννήσου  που  ορθά  πράττουσα  η
αντιπροσωπεία μας δεν αποδέχθηκε.

Το αίτημα των κυρώσεων περιέχει εκτός των άλλων μια μεγάλη ηθική δύναμη. Επιπλέον
μας εξασφαλίζει από ανεπιθύμητη επανάληψη παρομοίων φαινομένων στο μέλλον.

Φυσικά εφόσον υπάρξει παρέβρια κτηνοτροφία. Γιατί τα μεγάλα ρίσκο αποτελούν αιτία  να
μην υπάρξει.

Διαφορετικά γιατί  ακόμη και  στο επίπεδο των διεθνών υποχρεώσεων της η Τουρκία να
λαμβάνει  μέτρα  προληπτικά  ή  έστω  κατασταλτικά.  Τόσα  και  τόσα  ολοκαυτώματα  λαών
προκάλεσε σε μερικές χιλιάδες ξένα ζώα θα κάνει πίσω ;

Όμως έστω και  σήμερα η πρόταση για επιβολή κυρώσεων είναι  το πιο σοβαρό από τα
ελληνικά χαρτιά.

Αυτόν τον ψυχρό πόλεμο μπορούμε να τον κερδίσουμε.
Κάθε παράταση εμπάργκο συνιστά τιμωρία αθώου όσο η χώρα μας δεν εξασφαλίζει την

αναγκαία και αυτονόητη Ευρωπαϊκή δέσμευση ώστε να εφαρμοσθεί το δίκαιο. Να τιμωρηθεί
ο ένοχος.

Στα  ίδια  πλαίσια  κινείται  η  λογική  της  άλλης  μου  πρότασης.  Να  ζητήσουμε  δηλαδή
αγροτοκτηνοτροφικό παράδεισο και ένταξη της παρέβριας κτηνοτροφίας σε ένα πρότυπο και
πλήρες  οικολογικό  πάρκο  πανευρωπαϊκού  ενδιαφέροντος.  Χωρίς  περιορισμούς  και
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ποσοστώσεις στο αγελαδινό γάλα , τα επιλέξιμα , τα τεύτλα, τη βιομηχανική ντομάτα , τα
καπνά , το σκληρό σιτάρι κλπ.

Τι θέλω να πω

Μέσα στην καταστροφή υπάρχει μεγάλη ιστορική ευκαιρία.

Άλλωστε αξίζουμε πολύ περισσότερο από δύο - τρία ψωροεκκατομμύρια ECU και εάν και
όταν τα πάρουμε και αυτά.

Τα αιτήματα αυτά μπορούν να μας ενώσουν όλους. Να γραφούν στη σημαία του αγώνα του
αγροτικού , συνεταιριστικού και κτηνοτροφικού κινήματος της περιοχής.

Για  την  ύπαρξη  και  τη  συνέχεια  του  μοναδικού  έμψυχου  αντιδουλεμπορικού  και
αντιναρκωτικού  Ευρωπαϊκού  «αναχώματος»  μεγάλες  υποχρεώσεις  και  ευθύνες  υπάρχουν
τόσο στην Ευρωπαϊκή ένωση όσο και στην Ελληνική πρωτεύουσα.

Και οι δύο το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά.

 Σας Ευχαριστώ,

____________

Ομιλία  του  Χρήστου  Κηπουρού  στην  κοινή  συνεδρίαση  των  Ενώσεων  Αγροτικών
συνεταιρισμών του Νομού Έβρου,       

                                                                                                                       Καλοκαίρι 1996, 
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             3. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΘΡΑΚΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Με το σημερινό θανάσιμο τραυματισμό  και την εκρίζωση της παρέβριας κτηνοτροφίας
κλείνει  ένας  κύκλος  ψυχρού  πολέμου  ειδικής  κατηγορίας  ,  πολιτικής  και  οικονομικής
τεχνικής.

Δυστυχώς αν και πέρασαν δύο χρόνια από την εισβολή Τουρκικού πάλι αφθώδους  στην
Σάλπη Ροδόπης , τα Πηγάδια Ξάνθης ,  τη Λέσβο αλλά και αλλού, όπως αν και πέρασαν έξι
χρόνια από την εφαρμογή της Κοινοτικής αρχής αφθώδης  ίσον ευθανασία ,το πάθημα δεν
έγινε μάθημα.

Τον  ψυχρό  αυτό  πόλεμο  αν  και  μπορούσαμε  να  τον  κερδίσουμε  κινδυνεύουμε  να  τον
χάσουμε αμαχητί.

Όπως πάμε στο τέλος   θα κατηγορηθεί  η Ελλάδα για την εξαγωγή αφθώδους  προς  την
Τουρκία ! Αυτό ήδη συζητείται στη γειτονική χώρα !

Μέχρις εκεί μπορεί να οδηγήσει η επίσημη Ελληνική ανεκτικότητα και σιωπή.
Ενώ αφορά  ένα  κατεξοχήν  πολιτικό  ζήτημα ,  μείναμε  ως  χώρα απολογούμενοι  για  την

πληρότητα των υγειονομικών μέτρων.

Εγώ  βέβαια δεν περίμενα πολλά πράγματα από την επίσημη πολιτική. Όπως επίσης δεν
περίμενα τίποτε από τους κατ’ επάγγελμα φορείς θεοποίησης του αποζημιωτισμού ή ακόμη
από τα μέτρα της μιας ή της άλλης εκδοχής ή εποχής που όπως έδειξε η ιστορία ήταν πάντοτε
μέτρα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα της Αθήνας.

Περίμενα όμως έστω και  τώρα να αντιδράσουμε ως χώρα  απέναντι  στην πραγματικότητα
μιας  ,  κάθε  χρόνο  και  περισσότερο,  ελλειμματοφόρου  για  την  εθνική  μας  οικονομία
Ελληνικής κτηνοτροφίας.

Μπορούσαμε να δράσουμε πολιτικά. Μπορούμε ακόμη , ώστε η Θρακική κτηνοτροφία να
σταματήσει  να  συνθλίβεται  μεταξύ  Τουρκικής   σφύρας  και  Ευρωπαϊκού  άκμωνος  ,
εκτεθειμένη ,  ανασφάλιστη και εξασθενημένη και γι  αυτό ευάλωτη  και ευπρόσβλητη σε
ανεξέλεγκτες  μολύνσεις  αλλά  και  ταυτόχρονα  υπό  εκρίζωση  και  ενταγμένη  στο
ψευδοαποζημιωτικό πλην όμως βραχυπρόθεσμης αν όχι άμεσης απόσβεσης για τους εταίρους
μας Ευρωκαθεστώς διαμελισμού της εθνικής μας αγοράς.

Εμένα καθόλου δεν με εμπνέει ο Έβρος να γίνει μία αγροτοκτηνοτροφική Μακρόνησος.

Είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε ακόμη δύο ισχυρά ατού.
Το  πρώτο  αφορούσε  την  άσκηση  διαβημάτων  διαμαρτυρίας  προς  το  υπαίτιο  για  την

μετάδοση  του  αφθώδους  Τουρκικό  κράτος  και  σε  περίπτωση  μη  συμμόρφωσής  του  να
ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή συνδρομή για επιβολή κυρώσεων.

Η Ευθανασία κυρίως για λόγους επιστημονικούς έπρεπε να αρχίσει από την κύρια εστία
μόλυνσης που βρίσκεται στην Τουρκία και όχι από τις εδώ μεταστάσεις  της όπως γίνεται
σήμερα.  Αν υπάρχει  κάποια  ευθύνη  των Ελλήνων κτηνιάτρων βρίσκεται  εκεί.  Αν δεν το
πρότειναν αυτό.
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Όμως και  η  μόνιμη  κτηνιατρική  επιτροπή της  ΕΕ και  πολύ  περισσότερο το  συμβούλιο
υπουργών Γεωργίας όφειλαν οίκοθεν να προβούν στη συγκρότηση μηχανισμού πρόληψης για
τη μετάδοση ζωοασθενειών από μια χώρα τελωνειακά συνδεδεμένη σε μια δική τους χώρα.
Όφειλαν να επιβάλλουν κυρώσεις στον ένοχο. Όχι στον αθώο.

Μπορούν όμως να το κάνουν και στο επόμενο συμβούλιο υπουργών Γεωργίας. Ο Έλληνας
υπουργός  οφείλει  να  τους  το  ζητήσει.  Να  μας  προστατέψουν  δηλαδή  από  επανεμφάνιση
ανεπιθύμητων και τραγικών καταστάσεων όπως η σημερινή.

Μπορεί  η  Ελλαδική  Θράκη  να  βρίσκεται  στο  μέσον  δύο  ποταμών  όμως  δεν  είναι
Μεσοποταμία.

Άπτεται  του  επιστημονικού  και  ηθικού  κύρους  και  οντότητας  των  μελών  της  μόνιμης
κτηνιατρικής επιτροπής της Ε.Ε. να διευρυνθεί ο ορίζοντάς τους εκείθεν του ποταμού Έβρου.

Σε αντίθετη περίπτωση να τους το υπενθυμίσουν οι Έλληνες συνάδελφοί τους. Αποτελεί
ζήτημα στοιχειώδους Ευρωπαϊκής πολιτικής παιδείας και καθήκοντος.

Κανείς  άνεργος  κτηνοτρόφος  δεν  πρόκειται  να  επανεργοποιηθεί  όσο  δεν  υπάρχει
εξασφάλισή του από επανεμφάνιση στο μέλλον παρόμοιων φαινομένων , νέων ζωοασθενειών
και νέας  ευθανασίας.

Μόνο εφόσον συμβεί  αυτό μπορεί να αρχίσει η μεγάλη προσπάθεια ώστε η απωθητική
σήμερα σχέση των κτηνοτρόφων  προς την κτηνοτροφία να μετατραπεί σε ελκτική.  Αυτό
μπορεί  να  δοκιμαστεί  σε  δύο-τρεις  κύκλους  αμειβομένων  σεμιναρίων  κατάρτισης  για
σύγχρονες μορφές και τρόπους κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με τη συνδρομή τόσο της
κτηνιατρικής  σχολής  Θεσσαλονίκης  όσο και  του Δημοκρίτειου  που επιπλέον μπορούν να
συντάξουν μελέτη έκτασης και κόστους των παρενεργειών που ήδη υφίστανται και των νέων
που  θα  υπάρξουν  τόσο  σε  ολόκληρο  τον  πρωτογενή  τομέα  όσο  και  στις  υπαρκτές
μεταποιητικές μονάδες που η χώρα μας να θέσει έξυπνα υπόψη της Ε.Ε.

Το δεύτερο αφορά στην ένταξη της παρέβριας κτηνοτροφίας σε ένα πλήρες και πρότυπο
οικολογικό  πάρκο  πανευρωπαϊκού  ενδιαφέροντος  και  στήριξης  ,  χωρίς  ποσοστώσεις  και
περιορισμούς  στον   αγροτικό  και  κτηνοτροφικό  τομέα.  Άλλωστε  για  να  συμβεί  αυτό
αρκούσαν μόνο τα σπανίου φυσικού κάλλους οικολογικά προσόντα του Θρακικού τόπου με
τα δύο Δέλτα.

Ένας  επιπλέον  σοβαρός  λόγος  ώστε  να  υπάρξει  Ευρωπαϊκή  συγκατάθεση  στον
αγροτοκτηνοτροφικό  αυτό  παράδεισο  είναι  η  επαναλειτουργία  του  μοναδικού  έμψυχου
αντιμολυσματικού,  αντιδουλεμπορικού  και  κυρίως  αντιναρκωτικού  Ευρωπαϊκού
‘’αναχώματος’’ που ολόκληρη η Ε.Ε. έχει μεγάλη ανάγκη.

Όσο μεγάλη ανάγκη έχει η Ελληνική οικονομία από την επαναθεμελίωση του αναπτυξιακού
της  μοντέλου  που  εδώ  ταυτίζεται  με  αυτό  που  ονομάσαμε  απέραντο  εκτατικά  Θρακικό
παραγωγικό εργοστάσιο τροφίμων. 

__________                                                          

{*}  Από Παρέμβαση του  Χρήστου  Κηπουρού  στο τρίτο  Παγκόσμιο  Πανθρακικό  Συνέδριο
κατά τη συζήτηση του θέματος Εμπόριο και βιομηχανία στη Θράκη. Κομοτηνή 19 Αυγ.΄96,
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4. Το κεντρικό ψήφισμα του τρίτου Παγκοσμίου συνεδρίου Θρακών

Ο Θρακικός  Ελληνισμός  έχει  πλέον τους  δικούς  του θεσμούς  και δομές.  Τα παγκόσμια
Πανθρακικά συνέδρια αποτελούν δομή που μας επανενώνει  και μας εμπνέει.

Έχουμε τα δικά μας σύμβολα. Η Παναγία των Θρακών η Κοσμοσώτειρα και ειδικότερα η
15η  Αυγούστου  εκτός  από  ημέρα  γιορτής  αποτελεί  ημέρα  τιμής  προς  τη  λησμονημένη
Θρακική μας έξοδο. Να ασκήσουμε το δικαίωμα μας στη μνήμη και τη συνέχεια.

Κυρίως όμως έχουμε τα ιστορικά μας αιτήματα. Αυτά που με το προηγούμενο συνέδριό
μας,  η  οδική  και  ηλεκτροσιδηροδρομική  Εγνατία  ,  η  οδική  ,  ηλεκτροσιδηροδρομική  και
ενεργειακή  σύνδεση  Αλεξανδρούπολης  -  Πύργου  όπως  και  η  πόλη  της  Ρωμανίας
εναναβεβαιώνονται σήμερα ως μόνιμα χαρακτηριστικά της ταυτότητάς μας.

Και  όχι  μόνο αυτό αλλά η πρόοδος  τους  διέρχεται  μέσα από την  ανακατανομή του  Β’
πακέτου Ντελόρ που ούτως ή άλλως θα υπάρξει κατά το επόμενο έτος και που αποτελεί νέο
μας αίτημα.

Όπως  νέο  αίτημα  συνιστά  η  άσκηση  των  δικαιωμάτων  του  Ιμβριακού  και  Τενεδιακού
Ελληνισμού μέσα από την προσφυγή της χώρας στο διεθνές Δικαστήριο της Χάγης τόσο για
τα αδικήματα που το φασιστικό και ρατσιστικό Τουρκικό κράτος διέπραξε εις βάρος του όσο
και την πρόληψη τέλεσης νέων αδικημάτων. Να μη μπορεί δηλαδή να τα επαναλάβει σε άλλα
Εθνικά μας μέλη.

Η  ιστορία  έδειξε  ότι  μέχρι  σήμερα  δεν  εμποδίστηκε.  Τελευταίο  δείγμα  η  επίδειξη  του
αιμοβόρου του προσώπου στη μαρτυρική Μεγαλόνησο.

Όπως το αίτημα για ένα απέραντο εκτατικά παραγωγικό Θρακικό εργοστάσιο τροφίμων
τόσο του αγροτικού όσο και του διατροφικού τομέα που πολλές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν
αναδείξει σε δυναμικό τομέα αιχμής.

Έχουμε να πούμε και κυρίως έχουμε να κάνουμε πολλά.

Όλα αυτά αποτελούν νέο ιστορικό εθνικό πόρο. Έχουμε στη διάθεσή μας ένα συγκροτημένο
εθνικό σχέδιο.

Την Αθήνα την αγαπάμε. Θέλουμε να ξαναγίνει η πρωτεύουσα του Ελληνισμού και όχι η
σαρκοφάγος του γιατί εκεί την οδηγούν τα μεγάλα της έργα.

Καλούμε  τις  αντιπροσωπεύσεις  μας  να αναλάβουν τις  ιστορικές  τους  ευθύνες  τόσο στο
κοινοβούλιο και την αυτοδιοίκηση όσο και τον Θρακικό πολιτισμό και τους φορείς του και
ιδιαίτερα τη νέα γενιά Θρακών που ήδη πρωταγωνιστεί στον νέο ιστορικό κύκλο.

Η Θράκη μπορεί  να αποτελέσει  το πρώτο νέο κέντρο σε  έναν νέο επανασχεδιασμό της
χώρας  που  από  μονοκεντρική  πρέπει  να  γίνει  πολυκεντρική.  Όπως  όλες  οι  πολιτισμένες
Ευρωπαϊκές χώρες.

Η Παναγία, η ιστορία και η οικονομία είναι με το μέρος των Θρακών.
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Μπορούμε να πάρουμε με το μέρος μας και την πολιτική της οποίας η επίσημη εκδοχή της
απουσίασε όλες αυτές τις ημέρες.

_____________

*Το κεντρικό αυτό ψήφισμα που υπέβαλλε ως σχέδιο ο Χρήστος Κηπουρός έγινε ομόφωνα
αποδεκτό τόσο από την οργανωτική επιτροπή όσο και από το σώμα του τρίτου Παγκοσμίου
συνεδρίου Θρακών.

                                                                                                                         Αύγουστος 1996,
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1.  ΑΠΟ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΡΤΑΡΑ, ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΝΟΙΞΗ
                                                                             

         Η  κατάληξη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,  σύμφωνα με το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ του 2001, στη θέση της ουραγού περιφέρειας της χώρας και της Ε.Ε., θέτει από μόνη
της  στο  τραπέζι  πολλά  και  σοβαρά  πολιτικά  και  ηθικά   ζητήματα.  Τα  ίδια  ακριβώς
επισυμβαίνουν  και  κατά  την   περίπτωση της  συνουραγού  περιφέρειας,  μετά  από τις  προ
ολίγων μόλις ημερών νέες διορθώσεις  της πηγής economics.gr {βλ. πίνακες 1 & 2 στο τέλος
του κειμένου} που παρουσιάζει την ίδια αυτή περιοχή στη 12η πλέον θέση, αντί της επί λίγες
πάλι ημέρες, προηγούμενης 13ης . Φυσικά δεν μπορούμε να μπούμε σήμερα στους λόγους που
προκάλεσαν τις αλλεπάλληλες αυτές μικροαλλαγές ή κάποιες άλλες στο μέλλον εξ αιτίας μιας
πιθανής νέας κυβερνητικής αλχημείας με τους δείκτες.

         Θα μπορούσαμε να επικαλεσθούμε τη λαϊκή ρήση  « τι τον κρέμασαν, τι  κλπ…» και να
μείνουμε  σε  αυτό,  όμως  τότε  θα  υπήρχε  εκ  μέρους  μας  ασύγγνωστη  αφέλεια.  Την
αποσιώπηση  του  θέματος  μέσα  από  το  παιχνίδι  της  κολοκυθιάς,  επιθυμούν  σφόδρα  οι
κυβερνητικοί εκείνοι παράγοντες, οι οποίοι  ενώ γνωρίζουν πολύ καλά από παλιά  ότι όλα τα
γραπτά μας είναι μέχρι κεραίας αληθή και ακριβή καθώς και τα μόνα ιστορικά δικαιωμένα, εν
τούτοις ψεύδονται ασύστολα. Γι αυτό άλλωστε δεν αναφέρονται σε πηγές. Εμείς κάναμε και
κάνουμε λόγο για το  περιφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή του 2001 που κατατάσσει την ΑΜΘ
στη 12η θέση αν όχι  στη 13η ,  μεταξύ των δεκατριών περιφερειών της  χώρας,  και  αυτοί
κουτοπόνηρα  μας  απαντούν  για  το  δηλωθέν  εισόδημα,  που  είναι  έτερον  εκάτερον  {βλ.
πίνακες 1 & 2 στο τέλος του κειμένου}.

         Γνωρίζουν όμως επίσης καλά γιατί οι αδημονούντες να τους αντικαταστήσουν, ενώ τους
προσφέρεται λαμπρή ευκαιρία προς αντιπολίτευση, εν τούτοις εκείνοι σιγούν. Γνωρίζουν ότι
το  κάνουν  διότι  προέχουν  και  γι  αυτούς  οι  Ολυμπιακοί  υπό  την  ομπρέλα  των  οποίων
συστεγάζονται τόσο ο Σημίτης όσο ο Καραμανλής αλλά και άλλοι. Γι αυτό άλλωστε όλοι τους
αποσιωπούν μεταξύ άλλων, την αποκατάσταση του δικαίου στην περιοχή. Περνάνε, κατά το
κοινώς λεγόμενο,  στο  ντούκου,  το  αδιαμφισβήτητο  γεγονός  ότι  η  περιφέρεια  Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης αποτελεί το πρώτο στη σειρά καταγεγραμμένο  ιστορικό θύμα της
Αθήνας 2004, χωρίς να είναι το μοναδικό αφού θα υπάρξουν και άλλα πολλά αν ήδη δεν
υπάρχουν.  

         Να ευχαριστήσω την έντυπη και ηλεκτρονική Ελεύθερη Θράκη, http  ://  elthraki  .  evros  .  gr  
που το ανέδειξε, όπως ακριβώς θα έκαμνε ο αείμνηστος Γεώργιος Κονδύλης, σε πρώτο της
θέμα,  επίσης  την  ηλεκτρονική  ΠΡΩΤΗ,  www  .  protionline  .  gr   της  Αλεξανδρούπολης,  την
ΠΑΤΡΙΔΑ και τον Αντιφωνητή της  Κομοτηνής, την ΗΧΩ της Δράμας,  www  .  hxo  .  gr  , επίσης
τις πύλες www  .  kavalanet  .  gr   της Καβάλας, www  .  explo  .  gr  , της Βέροιας και www  .  istoselides  .  gr  ,
της Μυτιλήνης που δημοσιοποίησαν  το προηγούμενο κείμενο για την ουραγό περιφέρεια της
Ανατολικής  Μακεδονίας  και  Θράκης  και  που  φαντάζομαι  ότι  θα  το  επαναλάβουν  με  τη
δημοσίευση του  σημερινού  κειμένου που  βέβαια δεν  ευθύνομαι  εγώ για  την  μεγάλη του
έκταση. Μεγάλο είναι το ζήτημα και κυρίως χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια να αναδειχθεί.
Δεν μπορώ να πω το ίδιο για άλλα Μέσα της ίδιας περιφέρειας που με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο ενδίδουν σε πιέσεις λογοκρισίας κρύβοντας στην ουσία την αλήθεια από τους πολίτες
ενώ ταυτόχρονα αποκεντρώνουν όψεις της Αθηναϊκής καθεστωτικότητας. Έχω όμως να πω
πολλά -θα το κάνω σε άλλη ευκαιρία- για τους τοπικούς πράσινους κυρίως αξιωματούχους
αλλά και μπλε, στην πράξη όμως νέους μελανοχίτωνες. Μεταξύ άλλων επέβαλαν και άλλοι
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σεκόνταραν,  την  εξαφάνισή  μου  όλα  αυτά  τα  χρόνια  από  συγκεκριμένη  τηλεόραση  του
Νομού, του οποίου κατά τα άλλα υπήρξα επί δυο τετραετίες Βουλευτής και είμαι μέλος της
Πολιτικής Συντονιστικής Επιτροπής της ΔΠΕ της οποίας ο ιδρυτής ως γνωστόν, είναι επίσης
συμπατριώτης. Δεν τους τιμά. Ιδιαίτερα όσους κάποτε ήταν ή έδειχναν Δημοκράτες. 

         Και αυτή ακόμη η από τα πάνω παγκοσμιοποίηση και ο χαοτικός νεοφιλελευθερισμός,
ωχριούν ως προς την απαγόρευση διακίνησης των ιδεών, μπροστά τους και μπροστά στους εν
Αθήναις  προϊσταμένους τους. Τα κείμενά μας μπορεί  κανείς να τα πάρει  από τις  διεθνείς
μηχανές  αναζήτησης  όπως  π.χ.  η  www  .  google  .  com  ,  και  η  www  .  google  .  gr  .  Ίσως  ο  περί
υπερατλαντικών  χρισμάτων  διαγκωνισμός  και  φόρτος  εργασιών  των  πράσινων  και  μπλε
ιθαγενών προϊσταμένων που λέγαμε, δεν τους επέτρεψε ώστε να φθάσει ακόμη έως εκεί, η
χάρη τους.

 

         Α. Η δραματική μείωση  του περιφερειακού ΑΕΠ από το 61.10 %  του κοινοτικού
μέσου  όρου  που  είχε  το  1996  η  Αν  Μακ.  και  Θράκη,  στο  53.82  %  το  2001  αντί  του
προσδοκώμενου μέσου εθνικού όρου 69.00 και των περιφερειών του στόχου 1, όπως λέγεται,
συνιστά  τη  μεγαλύτερη  από  ποτέ  άλλοτε,  απόκλιση.  Η  μοναδική  σύγκλιση  που
διαπιστώνεται,  βρίσκεται  μεταξύ Θράκης και  Ηπείρου,  όχι  φυσικά της  Γηραιάς αλλά της
Ελλαδικής.  Η μεταξύ τους διαφορά κατά το 2001 έφθασε στις 2.00 εκατοστιαίες μονάδες
υπέρ  της  πρώτης  ενώ  πριν  από  μια  πενταετία  ήταν  17.00.  Και  αυτό  δεν  συνέβη  επειδή
αναπτύχθηκε η δεύτερη -θα λέγαμε τότε ότι έστω κάτι κινείται- αλλά επειδή συγκεκριμένες
κυβερνητικές προτεραιότητες οδήγησαν τις δυο αυτές ιστορικές περιφέρειες να πάρουν το
δρόμο προς τον αναπτυξιακό Αχέροντα καταλαμβάνοντας τις δυο τελευταίες θέσεις από τις
τριακόσιες και πλέον της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Ο δρόμος προς τον Ηπειρωτικό αυτό ποταμό
με το γνωστό μυθικό όνομα και την καταδίκη να ζει κάτω από τη γη,  ταιριάζει από πολλές
πλευρές  στις  πρωθυπουργικές,  υπουργικές  και  αρχηγικές  επισκέψεις  στην περιοχή.  Η μια
πλευρά  από  αυτές  έχει  να  κάνει  με  την  επίσημη  Αθηναϊκή  εμμονή  στις  υπόγειες  γενικά
λύσεις.  Μια άλλη εμμονή αφορά τα επαναλαμβανόμενα κάθε τόσο εγκαίνια,  εξ  ων και ο
πληθυντικός τους. Η δική  μας πρόταση είναι το Νέο Απειρωτάν {1}. 

         Η  επέκταση  της  εξέτασης  σε  μεγαλύτερο  χρονικό  διάστημα,  ας  πούμε  μια
δεκαπενταετία,  με  ταυτόχρονη   συνδυασμένη  σύγκριση  και  σύνθεση  στοιχείων  από
περισσότερες  από  μια  πηγές,  από  τη  www  .  EUROSTATE  .  org   και  το  Υπουργείο
www  .  ypes  .  gr  /  periferiakh  .  htm   που  επικαλείται  την  ίδια  Ευρωπαϊκή  πηγή  έως  την
www  .  economics  .  gr  , είναι εξόχως αποκαλυπτική. Το 55.80 % του μέσου κοινοτικού όρου που
διέθετε ως ΑΕΠ η Αν. Μακ. και Θράκη κατά το 1986, ισοδυναμούσε με το 94 % του μέσου
εθνικού όρου κατά την ίδια περίοδο και που σήμερα έπεσε στο 78 %.

         Το περιφερειακό ΑΕΠ των τελευταίων ετών, και ειδικότερα του 2001, επιβεβαιώνει την
πλήρη κατάρρευση του προπαγανδιστικού οικοδομήματος που έως χθες στέγαζε τον μύθο
τελικά με την ανάπτυξη της Θράκης. Από το διακομματικό πόρισμα του 1989 και τις μελέτες
της Ακαδημίας Αθηνών έως και τα τρία πακέτα, δεν έπιασε τόπο κανένα τους. Και εμάς το
ατυχώς δικαιωθήκαμε δεν μας ικανοποιεί καθόλου. Στην ιστορική αυτή περιφέρεια συναντά
κανείς  όχι  απλώς  στασιμότητα  και  καθήλωση  αλλά   αναπτυξιακή  κατάρρευση  και
ερημοποίηση. Οι μόνες που τα ξεπερνούν όλα αυτά είναι η ανίατη κυβερνητική προπαγάνδα
και η εκκωφαντική σιγή της αντιπολίτευσης. 

         Με εξαίρεση την Εγνατία, και αυτή φυσικά όχι ολόκληρη, η μοναδική ανάπτυξη που
παρουσιάζεται στην περιοχή αφορά τις προσχεδιασμένες «ήπιες εισβολές». Οι κλιμακούμενες
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προωθήσεις προσφύγων υπό τον αδιαμφισβήτητο τουρκικό κρατικό  έλεγχο, οι οποίες πλέον
σήμερα αφορούν αμέτρητες χιλιάδες πρόσφυγες και ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, δεν
αποτελούν μόνον έναν απλό μηχανισμό συντήρησης του ευρισκόμενου σε άνθηση τουρκικού
δουλεμπορίου ούτε βέβαια περιορίζονται στην αποσταθεροποίηση των συνόρων της χερσαίας
και της θαλάσσιας Ελλάδας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πέραν αυτών ο τουρκικός ρατσισμός
προσδοκά επιπλέον οικονομικά και πολιτικά οφέλη, ακόμη και «ηθικά!» από την κεμαλικών
προδιαγραφών  χρήση  του  κατά  τα  άλλα  υπαρκτού  αυτού  προσφυγικού  ζητήματος,  ως
Δουρείου ίππου. 

         Η συνεδρίαση της Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας,
μετά  από  πρότασή  μας  για  το  ίδιο  αυτό  ζήτημα,  το  Δεκέμβριο  του  1996,  που  τελικά
πραγματοποιήθηκε  στο  Διδυμότειχο  τον  Ιούνιο  του  1998  και  ήταν  η  πρώτη  φορά  στην
ιστορία  του  Ελληνικού  Κοινοβουλίου  που  μια  50μελής  Διαρκής  Κοινοβουλευτική  του
Επιτροπή συνεδρίαζε εκτός Αθηνών, έμεινε χωρίς συνέχεια. Στην ουσία την ακύρωσαν. Και
φυσικά  δεν  έγινε  στη  Χίο  και  τα  Ιωάννινα,  όπως  επίσης  είχα  προτείνει.  Επιπλέον
περιφρόνησαν την άλλη πρόταση για τον παρέβριο αγροτοκτηνοτροφικό παράδεισο, αυτήν
την  καλύτερη  όλων  φύλαξη  των  Ευρωπαϊκών  συνόρων.  Αντί,  όπως  τους  ζητήσαμε,  να
φέρουν  τα  μεγάλα  αυτά  ζητήματα  στην  ολομέλεια  της  Βουλής  και  στη  συνέχεια
περιβεβλημένα με  το  θεσμικό  κύρος  της  ομοφωνίας  του  Κοινοβουλίου  -γνωρίζω ότι  δεν
διαφωνούσε  καμιά  πτέρυγα-  να  τα  εισαγάγουν  στην  Ε.Ε.,  αντί  για  έναρξη  παράλληλης
διαδικασίας  προς  επιβολή  κυρώσεων  σε  βάρος  του  κράτους-διακινητή  προσφύγων,  οι
κυβερνώντες περνούσαν το μήνα του μέλιτος με τους γκρίζους λύκους.

         Αντί  να  ενδιαφερθούν  να  επιστρέψουν  στις  Ευρωπαϊκές  αγορές  τα  φημισμένα
πανευρωπαϊκά  πεπόνια  του  Πέπλου,  δυσφήμισαν  σε  ολόκληρη  τη  Δημοκρατική  Γηραιά
Ήπειρο την περιοχή αυτή, του Πετάλου όπως λέγεται, μετατρέποντάς την σε μικρό Ναϊρόμπι
αρκετό καιρό πριν από το μεγάλο. Ακόμη και τις προάλλες, κατά την πρόσφατη Σύνοδο της
Σεβίλλης,  που  το  θέμα  των  προσφύγων  ήταν   το  κεντρικό  στην  Ευρωπαϊκή  Ατζέντα,  η
επίσημη Ελλάδα δεν απέφυγε άλλη μια φορά το ρόλο του ηθικά κυρίως και πολιτικά, πτωχού
συγγενούς.  Τα καλά ξυπνητούρια  επίσης οφείλει  κανείς  να απευθύνει  προς  την Ελληνική
παρουσία κατά την πρόσφατη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού κόμματος στη Νίκαια.    
  
          Μπορεί τόσο οι μεν όσο οι δε να ξέρουν ξένες γλώσσες, όμως πολιτική δεν ξέρουν. Το
μόνο που έμαθαν είναι η διαιώνιση του πελατειακού μοντέλου με πρόταση  προς τους νέους
της  περιφέρειας,  τα  πράσινα,  τα  μπλε  και  τα  ροζ  ΚΕΚ,  τους  πενταετείς,  τους  φύλακες
συνόρων.  Δεν  κατάλαβαν  ότι  οι  χιλιάδες  οικονομικών  προσφύγων  που  βρίσκονται
στοιβαγμένοι  σε  ζωώδεις  συνθήκες  αυτή  τη  στιγμή  σε  αποθήκες  διαφόρων  χωριών  του
Νομού  Έβρου  δεν  οφείλονται  σε  ενδεχόμενη  ανεπαρκή  φύλαξη  των  συνόρων  αλλά
αποτελούν μια ακόμη όψη του όσο ποτέ άλλοτε αποθρασυμένου κεμαλικού αντιανθρωπισμού
που βρίσκει και κάμνει.  Δεν χρειάζεται λοιπόν να πούμε ποιους βαρύνει πρωτίστως, τόσο η
μη αποκάλυψή του τουρκικού αυτού αυγού του φιδιού στη Νίκαια, όσο η συγκάλυψή του στη
Σεβίλλη.

          Β. Ως προς τους κοινοτικούς πόρους τώρα, και την προδιαγραμμένη  προοπτική του
πακέτου  Πρόντι,  φθάνει  και  περισσεύει  μια  και  μόνο  απλή παρατήρηση  στο  εισαγωγικό
κείμενο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  2000-2006 της περιοχής.  Ενώ
συντάχθηκε περί τα τέλη του 2000, οι λογαριασμοί έγιναν με βάση στοιχεία προ πενταετίας
και πλέον. Αντί για πρόσφατα στατιστικά δεδομένα, όπως το ΑΕΠ  του 2000 {55.20 % του
Ευρωπαϊκού μέσου όρου},  χρησιμοποίησαν ως αφετηρία το 61.10 %  που ήταν το αντίστοιχο
κατά κεφαλή ΑΕΠ της ίδιας περιοχής κατά το έτος 1996. Η μείωση κατά 6.00 ποσοστιαίες
μονάδες της διαφοράς από τις περιφέρειες Στόχου 1, και επόμενα η μείωση της ανάγκης σε
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κονδύλια, ήταν το πρώτο επίτευγμα. Στην ουσία επρόκειτο για μια ακόμη αρπαγή κοινοτικών
πόρων εις βάρος της ιστορικής και νόμιμης δικαιούχου περιφέρειας και υπέρ της Ολυμπιακής
Αττικής. Για το τεράστιο πλιάτσικο κοινοτικών πόρων διαμέσου μεταβίβασης Αττικού ΑΕΠ
σε περιφέρειες όπως η Ρούμελη με ΑΕΠ 2001, 133 % του μ.ο. της χώρας, που με τις νέες
διορθώσεις ανήλθε σε 137 % {!} έχουμε ήδη αναφερθεί {1}.   

         Γ.  Υπάρχει βέβαια μια νεότερη ανομία, δια των αριθμών και πάλι. Αφορά  την  μορφή
εκείνη της υφαρπαγής μέσα από την πλασματική όπως καταγγέλθηκε από πολλές πλευρές και
επί πολλές φορές απογραφή του 2001 στον ίδιο αυτό τόπο. Κατά συνέπεια το κατά κεφαλή
πραγματικό ΑΕΠ της περιφέρειας που συζητάμε ως κλάσμα, με παρονομαστή τον πληθυσμό,
είναι και αυτό πλασματικό και αισθητά μικρότερο –περί τη μια εκατοστιαία μονάδα- από το
παρουσιαζόμενο 53.82 %. 

         Δ. Εάν στη θέση των σημερινών καημακάμηδων υπήρχαν εκλεγμένοι κυβερνήτες στις
ιστορικές μας περιφέρειες, μπορούσαν τις ανομίες του κρατιδίου, να τις παραπέμψουν στα
Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και στην Ευρώπη των Περιφερειών. Ακόμη και μέσα από το υπαρκτό
εθνικό νομικό καθεστώς μπορεί να κάνει πολλά ένας Έλληνας εισαγγελέας που βέβαια θα
εμπνέεται από το νέο. Δεν θα παίξει δηλαδή ρόλο συντηρητικού, στην ουσία, φορμόλης, στο
άταφο λείψανο της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας και  ρόλο ταριχευτικού στις νομενκλατούρες
της.  

   
      Μέσα επίσης από ένα νέο κοινωνικό και περιφερειακό, συμβολικό, ηθικό και πολιτικό
θεσμό όπως το Περιφερειακό Δικαστήριο, μπορούν να αντιμετωπισθούν ζητήματα από την
σημερινή αναπτυξιακή μας καταβαράθρωση έως την πρόληψη από την απειλή κυάνωσης και
μελάνωσης του ωραίου Θρακικού τοπίου από τα χρυσωρυχεία. Αν τα Επιμελητήρια έχουν
βαρύνοντα  λόγο  στο  πρώτο  θέμα  και  επόμενα  μπορούν  να  αναλάβουν  την  πρωτοβουλία
συγκρότησής του, οι δεκάδες επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς μπορούν μετά από την
επιτυχή  έως  σήμερα  απόκρουση  του  θέματος  του  χρυσού,  να  προχωρήσουν  σε  επόμενα
βήματα.  Ένα  από  αυτά  είναι  η  υιοθέτηση   και  η  από  τα  κάτω διεκδίκηση  της  γνωστής
μεγάλης  ιδέας  του  Μιχάλη Χαραλαμπίδη  για  την  κοσμόπολη της  Ρωμανίας,  που  ενώ ως
γνωστό  εδώ  και  πέντε  χρόνια,  προσυπογράψαμε  204  Βουλευτές,  η  κυβέρνηση  την
υπονόμευσε με χίλιους δυο τρόπους. Πότε μέσα από τη βρόμικη λύση του χρυσού, πότε με
την ασχημοποίηση μέσα από τα τολ και τα τσαντήρια της παραλίας των Πετρωτών και πότε
με τον  his master voice  και την ανήθικη ανηθικότατη αποστολή που ανέλαβε να ακυρώσει
τη νέα πόλη μέσα από την τεχνόπολη. 

         Όμως η Ρωμανία επιστρέφει μέσα από την ιστορία. Εκτός των πολλών άλλων δώρων
της αποτελεί επίσης, σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, τη μόνη σοβαρή αισθητική, αρχιτεκτονική και
αναπτυξιακή  πολιτική  πρόταση  απέναντι  στην  υπαρκτή  αναπτυξιακή  και  Δημογραφική
κατάρρευση της περιοχής. Μέχρι σε αισθητική κοσμοπρωτεύουσα μπορεί να αναδειχθεί. Ο
αποπερατωθείς ήδη φέρων σκελετός του Ναού και η αρχιτεκτονικότητα του Ρωμανικού του
ρυθμού, αποτελούν μικρό αλλά ταυτόχρονα  μεγάλο βήμα και δείγμα για το πόσο όμορφη θα
είναι  η  νέα πόλη-έργο τέχνης.  Ορθότερα,  έργο διευθύνουσας  τέχνης,  έργο πολιτικής.  Στη
Ρωμανία θα οφείλει τη σωτηρία της η Αλεξανδρούπολη γιατί εκεί βρίσκονται τα ξύλινα τείχη
της. Επίσης η Μητροπολιτικότητα του Δήμου Αλεξανδρουπολιτών. 

         Από τις αντιπόλεις, τις απέραντες αυτές κοιτοστρώσεις με τα μελανιασμένα αστικά και
αφύσικα τοπία που αποτελούν κατασκευάσματα της παρακμιακής αντιπολιτικής όλων αυτών
των  δεκαετιών,  μπορούμε  να  πάμε  σε  νέες  πόλεις  και  τοπία  που  θα  αποτελούν
αρχιτεκτονήματα και αριστουργήματα της πολιτικής.   
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         Οι διοργανωτές των δυο συμβολικών δικαστηρίων μπορούν εκτός των περιφερειακών
Μέσων να απαιτήσουν και να επιβάλουν  τη  ζωντανή τηλεοπτική  μετάδοση από την Ε.Ρ.Τ.
3. Μέχρι την ανάστασή της μπορούν να προκαλέσουν.             

         Ε.  Η επιστροφή της περιφέρειας στο σχέδιο, ταυτίζεται ουσιαστικά με την επιστροφή
στην ηθική. Η περιοχή αυτή μπορεί να κινηθεί στη σφαίρα της νέας στην ιστορία άνοιξής της.
Από  την  αγροτική  της  αναγέννηση  και  τη  βιολογικότητα  έως  τη  νέα  πόλη  και  από  τη
γεωακαδημαϊκότητα με τις πανεπιστημιακές σχολές της οινολογίας, της γαστρονομίας και της
διαιτολογίας  έως  την  ηλεκτροσιδηροδρομική  και  Ενεργειακή  Εγνατία  σε  συνθήκες
γεωοικονομικής Δημοκρατίας αντί της κεμαλικής γεωοικονομίας. 

         Διαφορετικά  θα συνεχίσει την σημερινή επιταχυνόμενη κατωφερή της πορεία προς τον
αναπτυξιακό  Άδη.  Θα  συνεχίσει  να  μεγεθύνεται   η  απόστασή  της  από  τις  υπόλοιπες
Ευρωπαϊκές και Ελλαδικές ιστορικές περιφέρειες. Πρόκειται για την τυπική κλινική εικόνα
ανάπτυξης  της  υπανάπτυξης.  Και  όλα  αυτά  πού.  Στον  γεωοικονομικότερο  τόπο  της
Οικουμένης. 

         Μόνο οι κομματικοπολιτικές κάστες θα συνεχίσουν, όπως κάνουν ακόμη και σήμερα,
να σιγούν όταν δεν  πανηγυρίζουν το αποδεδειγμένο αναπτυξιακό Βατερλό. 

         Όσοι μάλιστα μπουν στον κόπο να πληροφορηθούν από τα πρόσφατα δημογραφικά
στοιχεία  που  εκτίθενται  στην  κρατική,  όχι  σε  καμιά  άλλη,  διεύθυνση  www  .  ypes  .  gr  ,  την
πληθυσμιακή αύξηση των μουσουλμανικών μειονοτήτων της Θράκης,  από τις  120.000 με
130.000  έως πριν από λίγο, στις 140.000 με 145.000 ψυχές σήμερα  -μακάρι να συνεχίσουν
να αυξάνονται και να πληθύνονται- δεν θα έχουν καμιά αμφιβολία περί τίνος πρόκειται. Ότι
τελικά  αυτό  που  ενοχοποιείται  για  την  τύφλωση  και  την  αφωνία  των  κάθε  κατηγορίας
εκπροσώπων  της  περιοχής  τόσο  στις  σχέσεις  τους  με  την  Αθήνα  όσο  με  τον  Τουρκικό
φασισμό και ρατσισμό, δεν είναι άλλο από τη βαριά παθολογία έρωτα των τελευταίων προς
τις  καρέκλες.  Δεν  τους  απασχολεί  εάν  εξ  αντικειμένου  αποτελούν  καλούς  αγωγούς  στην
περαιτέρω εξάπλωση και κυριαρχία του κεμαλικού φαινομένου σε ολόκληρη την περιφέρεια.
Ούτε  αν  συνιστούν  συνεργούς  αν  όχι  αυτουργούς,  μεταξύ  άλλων,  της  πολιτισμικής
γενοκτονίας του ιστορικού λαού των Πομάκων. Τους αρκεί να είναι οι φίλοι του φίλου του
Κοσκωτά και του Κεμαλισμού, Γιώργου Παπανδρέου που μας επιστρέφει στον Αβέρωφ και
τον Πιπινέλη αν δεν τους υπερβαίνει. Από αυτόν πήραν το πρώτο τους χρίσμα, υποψήφιοι
Νομάρχες της περιοχής. Αν επιθυμούν ας πουν οι ίδιοι, το πώς, το που και το πότε. 

         Ζ. Περί των αναπτυξιακών κινήτρων μίλησα δια μακρών στο κείμενο,  Η ουραγός
περιφέρεια είναι  τα  επίχειρα  της  αφωνίας.  Η  σημερινή  ανεπιθύμητη  εξέλιξη   φυσικά  δεν
επήλθε  μέσα  σε  μια  ημέρα.  Πίσω  από  αυτήν,  πέραν  των  τριών  σχεδόν  δεκαετιών  του
προηγούμενου ιστορικού κύκλου, βρίσκονται και οι υπαίτιοι. Τόσο στην Πρωτεύουσα όσο
στη Θράκη.    
     
         Αξίζει εδώ να υπενθυμίσω την διακομματική εκείνη περί ανάπτυξης παράσταση των
κάθε βαθμίδας εκπροσώπων της Θράκης στο Τιτάνια των Αθηνών, στα μέσα Ιανουαρίου του
1998. Τη διοργάνωσαν με άνωθεν εντολή σε χρόνο ρεκόρ. Είχε προηγηθεί λίγες ημέρες πριν
η  απομάκρυνσή  μου  από  την  Κοινοβουλευτική  Ομάδα  του  ΠΑ.ΣΟ.Κ.  επειδή  κατά  την
ψηφοφορία  επί  του  Προϋπολογισμού  του  1998  αρνήθηκα  να  ψηφίσω  στη  Βουλή  τα
ανύπαρκτα  άλλωστε  κονδύλια  για  την  Εγνατία  οδό.  Οι  ίδιοι  άνθρωποι  μερικούς  μήνες
αργότερα, κατά τη συζήτηση για την κατάργηση των αναπτυξιακών κινήτρων της Θράκης, με
εγκατέλειπαν και πάλι.
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         Σε όλα αυτά και σε πολλά άλλα προέβησαν αν δεν πρωταγωνίστησαν, όντες απόντες
στην πράξη  από τους  αγώνες  της  τοπικής  κοινωνίας,  βουλευτές  που  θέλουν σήμερα να
γίνουν  Νομάρχες  ή  απερχόμενοι  Νομάρχες  και  απελθόντες  υπερνομάρχες  που  θέλουν  να
γίνουν Βουλευτές. Όχι να κάνουν κάτι αλλά να γίνουν οι ίδιοι κάτι. Πρόκειται για ανθρώπους
από σκέτη καριέρα, οι οποίοι το μόνο που έμαθαν στη ζωή τους είναι πως να εγκολπώνονται
αγώνες άλλων, ζώντων τε και τεθνεώτων ή να υπεξαιρούν ιδέες και αναλύσεις τους ώστε  να
μπορούν  να  λένε  κάτι  το  ενδιαφέρον,  όταν  κατά  πως  συνηθίζουν  δεν  προβαίνουν  στη
προσφιλή τους μία και μοναδική διάγνωση, τον  αρνητισμό, συγχέοντας ταυτόχρονα, λόγω
της  γενικότερης  ημιμάθειάς  τους,  τη  θλίψη  με  την  κατάθλιψη.  Όπως  οι  ροζ  εταίροι  των
πρώτων  αδυνατούν  να  ξεχωρίσουν  τα  είδη  της  θητείας  μεταξύ  τους  καθώς  και  τους
εξωελλαδικούς συνδαιτυμόνες τους. Όπως τα μπλερουά –από το μπλε και το ρουά- επιστήθια
φιλαράκια, μπερδεύονται ανάμεσα στο ευ αγωνίζεσθαι και την εκ των προτέρων συνεννόηση,
τη γνωστή και ως σικέ. 

         Όπως σικέ μυρίζει η «σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας» στις δυο διευρυμένες καθώς και
σε Δήμους Θρακικών πόλεων, με την εκλογική χρήση των μειονοτήτων ως αβάντσο από τον
τουρκικό  ρατσισμό  και  φασισμό.  Εάν  η αποκάλυψη του  κεμαλικού  φαινομένου  από τον
ιστορικό λαό των Πομάκων ταυτίζεται με την έναρξη της αναγέννησής του, ένα ιστορικό
αίτημα που αποτελεί πλέον, από όσο γνωρίζω, κοινό τόπο για την Πομακική διανόηση, για
την  Τουρκική  μειονότητα  πέρα από πράξη απελευθέρωσης,  έχει  να κάνει  με  την  ίδια  τη
Δημοκρατικότητά  της.  Πρόκειται  επιπλέον  να  αποτελέσει  μια  μεγάλη  της  συμβολή  στον
αγώνα για τη Δημοκρατία του ίδιου του γειτονικού λαού αλλά και όλων ανεξαιρέτως των
λαών της περιοχής για τα ιστορικά τους δίκαια. Τιμά όσους Έλληνες είχαμε από κοινού  με
Πομάκους και Τούρκους αλλά και Ρωμά της Κομοτηνής προσυπογράψει πριν ένα περίπου
χρόνο,  το  αίτημα  να  αποφυλακισθεί  και  να  μην  εκδοθεί  ο  Τούρκος  Δημοκράτης  Χακί
Ατσικαλίν  αλλά να  παραμείνει  στην  Θρακική  πρωτεύουσα  και  φυσικά  να  του  χορηγηθεί
πολιτικό άσυλο. Αποτελούσε ακόμη δείγμα αληθινής φιλίας, αλληλοσεβασμού και γνήσιας
πολυπολιτισμικότητας, για τα οποία φυσικά όσοι Έλληνες, Πομάκοι, Τούρκοι και Ρωμά της
Θράκης πιστεύουμε στις μεγάλες αυτές Ευρωπαϊκές και Οικουμενικές αρχές και αξίες,  θα
συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Λυπάμαι πολύ που η πρότασή μου να ανακηρυχθεί ο γιατρός
Ατσικαλίν  σε  Δημότη  Κομοτηναίων  δεν  έχει  ακόμη  υλοποιηθεί.  Για  το  λόγο  αυτό  την
επαναφέρω  προτείνοντάς  τον  επιπλέον  ως  υποψήφιο  Δημοτικό  σύμβουλο  του  Δήμου
Κομοτηναίων. 

         Οι κυβερνώντες έχουν να ασχοληθούν με άλλα. Οι εντεταλμένοι «Θρακάρχες», στην
ουσία θιασάρχες,  επικεφαλείς του περιοδεύοντος θιάσου «Στυλιανός Παττακός», οι  οποίοι
μέσα από έναν γεμάτο ακατάσχετη φλυαρία και ψευδολογία λόγο, μίγμα επίσης και δείγμα
συνύπαρξης,  ολοκληρωτισμού και πολύμορφου εκβιασμού προς τα κάτω και ραγιαδισμού
προς τα πάνω, θεωρούν ότι επιτελούν θεάρεστο έργο όταν αποπειρώνται ακόμη και σήμερα
μέσα  από  εβδομαδιαία  αν  όχι  πιο  συχνά  «επίκαιρα»,  να  διαψεύδουν  συστηματικά  την
πραγματικότητα. Το άκρον άωτον της θρασύτητάς τους ήταν η προχθεσινή τους δήλωση-
απάντηση  υποτίθεται  προς  εμάς.  Από  απηνείς  διώκτες  των  γνωστών  ανά  το  πανελλήνιο
αγώνων μας  για  την  Εγνατία,  αποπειράθηκαν  να  τους  ιδιοποιηθούν,  συκοφαντώντας  μας
παράλληλα ότι θλιβόμαστε για την πρόοδο της ιστορικής οδού. 

         Δεν γνωρίζω που έπιασαν οι θεατές περισσότερο τις κοιλιές τους. Αν το έκαναν όταν
έβλεπαν και άκουγαν τις δηλώσεις αυτές ή όταν είδαν τα άλλα «σκουπίδια», το γνωστό έργο
του Γιάννη Ξανθούλη που ανέβασε με μεγάλη ομολογουμένως επιτυχία και επιβραβεύσεις, το
Θεατρικό Εργαστήρι Ορεστιάδας σε σκηνοθεσία του Άκη Τσονίδη. Γνωρίζω όμως καλά ότι
ενώ πρόκειται  για  ανθρώπους  αθεόφοβους  που  μάλιστα  είχαν  το  θράσος  να  πουν  ότι  τα
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στοιχεία που παρουσιάσαμε για το ΑΕΠ του 2001, είναι της περασμένης δεκαετίας {!!}, την
ίδια στιγμή, χωρίς αιδώ, υποκρίνονται τους θεοφοβούμενους. Κατά τη γνώμη μου αυτό που
κυρίως  πρέπει  να  φοβούνται  είναι  μήπως  πέσει  επάνω τους  καμιά  Κυριακή ο  κεντρικός
πολυέλαιος από την οροφή του Αγίου Νικολάου της Αλεξανδρούπολης ή της Κοσμοσώτειρας
στις Φέρες. 

         Να πω όμως και κάτι τελευταίο. Οι λίγοι έστω που καταφέρνουν να μάθουν τι λέμε και
τι κάνουμε, γνωρίζουν ότι στην έδρα μας είναι δύσκολο να χάσουμε. Χωρίς καν να είμαστε
στη Βουλή, κερδίσαμε όλες τις έως τώρα αντιπαραθέσεις. Από τον Σημίτη που αναγκάστηκε,
έστω φραστικά, να ανασύρει από τις καλένδες τη υποβρύχια ζεύξη του Ιονίου {1}  και τον
Τσοχατζόπουλο  που  παραδέχθηκε  τελικά  ότι  θα  το  αγοράζουν  το  φυσικό  αέριο  από την
Τουρκία {1}, έως την Παπανδρέου και τον Καραμανλή με το διπλό κρούσμα λαθρεμπορίου
πολιτικής στο ζήτημα των Μουσουλμανικών μειονοτήτων {1}.  Ήταν φυσικό να μη χάσουμε
από  τον  Πάχτα  και  το  Φωτιάδη  στο  αναπτυξιακό  ή  το  Νάκο  και  το  Ζαμπουνίδη  στο
ενεργειακό.  

         Ίσως αντιτείνουν αυτό που δεν σεβάστηκαν ποτέ. Τη λαϊκή ετυμηγορία. Θα είχαν δίκαιο
αν υπήρχε στη χώρα Δημοκρατία και Ισηγορία. Τότε θα τα λέγαμε. Οι δυο εξ αυτών έχουν
προσωπική εμπειρία επί αυτού. Αυτοί και άλλοι πολλοί όταν έχαναν, τρύπωναν στο κράτος.
Όχι εμείς.  Επιτέλους  όμως μια του ψεύτη, δυο του ψεύτη,  τρεις του ψεύτη. Δεν γίνονται
δεκατρείς. Σύντομα, κατά την ορατή πλέον επερχόμενη ύστατη ώρα του γραφειοκρατικού και
γι  αυτό  αμαρτωλού  τους  βίου,  θα  αναγκασθούν  να  διαπιστώσουν  αυτό  που  ο  ιστορικός
Θρακικός  χώρος  έχει  να  δει  εδώ  και  χρόνια,  από  την  εποχή  των  αείμνηστων Δημάρχων
Αλεξανδρούπολης,  Ηλία  Ευαγγελίδη  και  Φερών,  Γιώργου  Δουδουλακάκη.  Δυο  τοπικοί
άρχοντες ταυτισμένοι με την Εγνατία οδό και τη Θρακική χωροταξία ο πρώτος και με την
υπόθεση  της  Παναγίας  των  Θρακών  και  την  πολιτισμική  τους  χωροταξία   ο  δεύτερος,
τίμησαν  τους  θώκους  τους.  Δεν  έμειναν  όμως  μόνο  στην  τιμή.  Ούτε  φυσικά  έκαναν
διανοητικό  ή  πολιτικό  πλιάτσικο  όπως  ο  Ντόλιος.  Ειδικότερα  στα  κύκνεια  άσματά  τους
επέμεναν  στην  επιστροφή  της  Θρακικής  πατρίδας  στο  σχέδιο,  παραδίδοντας  ταυτόχρονα
μαθήματα Ευρωπαϊκής πολιτικής παιδείας και ενός άλλου πολιτικού πολιτισμού. Η έκδοση
των συνεντεύξεών τους αυτών σε ολιγοσέλιδο φυλλάδιο ως ελάχιστο κοινό αφιέρωμα και
κυρίως ως μέρος του σύγχρονου Θρακικού ηθικού και πολιτικού πλούτου, επιτρέπει αν δεν
επιβάλει τη διανομή του από τους υποψηφίους προς τους πολίτες στις ερχόμενες εκλογές της
αυτοδιοίκησης.  Μπορεί  εκ  πρώτης  όψεως  να  μη  φαίνεται  ως  κάτι  το  σημαντικό  όμως
ισοδυναμεί  με  το  πρώτο  βήμα  της  επιστροφής  από το  δρόμο  προς  τα  τάρταρα,  στη  νέα
άνοιξη.                                                                          
           
             ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

       {1}  Χρήστος Κηπουρός, ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Γόρδιος, 2002,

   
                                                                                           Θράκη  Ιούλιος  2002,

                                                Πηγή:  www  .  economics  .  gr  
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Πίνακας 1. 
Εκτύπωση από την ως άνω πηγή  στις 10 Ιουνίου 2002

   Πίνακας 2. 
         Εκτυπώθηκε από την ίδια πηγή στις 25 Ιουνίου 2002 . Το νέο ΑΕΠ κατά  κεφαλή το
2001 είναι  3.18 εκατ. δρχ. και 53.82 % του  Eur100  ενώ το αναφερόμενο στον πίνακα 1,
ανέρχεται στα 3.11 εκατ. δρχ. και 53 % αντίστοιχα του μέσου κοινοτικού όρου.  
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              2.  ΝΕΑ ΘΡΑΚΙΚΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 
       

        Όταν πριν λίγους μήνες  έβλεπα τις τιμές  για το 2001, του Ακαθάριστου Εθνικού
Προϊόντος των Ελληνικών περιφερειών, και είδα μεταξύ αυτών, το δείκτη της Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, να ανέρχεται ή μάλλον να κατέρχεται στο 78 % του μέσου εθνικού
όρου, ο νους μου πήγε δέκα δεκαπέντε χρόνια πίσω. Έψαξα και βρήκα ότι τότε κινούνταν
γύρω στο 90 %. Πολλοί Θρακιώτες θυμούνται ότι  μετά από μια συστηματική προσπάθεια
ανάδειξης εκ μέρους μας της αναπτυξιακής καθυστέρησης της περιοχής και την πρότασή μας
να συζητηθεί  το θέμα προ ημερησίας  στη Βουλή,  είχε  συσταθεί   διακομματική επιτροπή.
Σκέφτηκα ότι σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα,  χρειάζονται άλλα πράγματα.

         Κατ αρχήν όλοι οι εν ζωή επίσημοι αυτής της χώρας όφειλαν να μιλήσουν και να πουν τι
πήγε ή μάλλον τι δεν πήγε στραβά και η περιοχή κατήλθε στον αναπτυξιακό Άδη έχοντας
μόνη πλέον παρέα την μόνιμα καθηλωμένη στην τελευταία θέση της Ευρώπης, Ήπειρο. Δεν
αρκεί να τους θυμηθεί, αν ποτέ τους θυμηθεί η ιστορία, και να το κάνει μόνο και μόνο επειδή
ταυτίσθηκαν με την χειρότερη περίοδο των περιφερειών αυτών κατά την Ευρωπαϊκή τους
διαδρομή. Γιατί εν τω μεταξύ άλλοι είναι εκείνοι που ήδη καταβάλουν τα επίχειρα από τις
ακυρώσεις των ραντεβού που χάθηκαν.  

           Περιφέρειες που βρίσκονται τέρμα θεού, από τη μέση του Ατλαντικού, όπως οι
Αζόρες, έως την άκρη του κόσμου όπως οι υπερπόντιες Γαλλικές κτήσεις  της Γουαδελούπης
και  της Γουιάνας,  παρόλο που απείχαν παρασάγγες,  μας  έφτασαν και  μας  ξεπέρασαν.  Οι
εξόχως απόκεντρες όπως τις ονομάζουν αυτές περιφέρειες άφησαν στην μπάντα μια εξόχως
κεντρική  περιφέρεια,  όπως  είναι  η  περιοχή  αυτή,  όχι  μόνο  της  Γηραιάς  Ηπείρου  αλλά
ολόκληρης της Οικουμένης. 

          Στην Αθήνα πολλοί γνωρίζουν το σύνδρομο Γκουτιέρες όμως λίγοι ξέρουν ότι ο
αυτοκινητόδρομος  Λισσαβόνας  Βαγιαδολίδ  που  εντάχθηκε  ως  έργο  ταυτόχρονα  με  την
Εγνατία και τον ΠΑΘΕ, στα 14 έργα του Έσσεν, ήδη από το 2001 αντικαταστάθηκε από την
πολυτροπική  σύνδεση  όπως  λέγεται,  οδική,  σιδηροδρομική,  θαλάσσια,  αεροπορική,  της
Πορτογαλίας και της Ισπανίας με την υπόλοιπη Ευρώπη. Το έργο προωθήθηκε τόσο από τον
Ισπανό κεντροδεξιό Αθνάρ, όσο από τον Πορτογάλο κεντροαριστερό Γκουτιέρες. Αμφότεροι
τίμησαν τα πακέτα. Δεν τα έκαναν Κ.Ε.Κ. Δεν έκαναν τους δρόμους τους, γεφύρια της Άρτας.

           Απεναντίας εδώ, όχι μόνο δεν εντάχθηκε κανένα νέο Ελληνικό σιδηροδρομικό ή οδικό
έργο  αλλά και όση Εγνατία έγινε, δεν θα γίνονταν αν όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, δεν
υπήρχε ο δικός μας αγώνας. Η ιστορική οδός του φιλελεύθερου Μητσοτάκη προβλέπονταν
έως το λιοντάρι ενώ των σοσιαλιστών Σημίτη και Λαλιώτη θα είχε ολοκληρωθεί το 2000.
Όσοι  ταξιδεύουν  με  αυτοκίνητο  βλέπουν  ότι  έγιναν  κάποια  κομμάτια  στην  Ανατολική
Μακεδονία και τη Θράκη. Δεν μιλώ για τα τραίνα υψηλής ταχύτητας που στην υπόλοιπη
Ευρώπη ανταγωνίζονται τις αεροπορικές συνδέσεις. Η Ελλάδα του νέου αιώνα έχει το πιο
παλιό σιδηροδρομικό δίκτυο στον κόσμο. 

           Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στη χώρα αν δεν υπάρχει μια νέα περιφερειακή
χωροταξία. Δεν μπορεί να υπάρξει Θρακική ανάπτυξη χωρίς νέα Θρακική χωροταξία, χωρίς
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μια νέα σύνθεση της γεωγραφίας, της ιστορίας, της αρχιτεκτονικής, της γεωοικονομίας και
της πολιτικής. Κυρίως δε της τελευταίας. 

           Ο  τρισυπόστατος  κάθετος  άξονας,  Αλεξανδρούπολης  Μπουργκάς,  οδικός,
σιδηροδρομικός  και  ενεργειακός,  τα  χερσαία  Δαρδανέλια,  όπως  τα  ονομάσαμε  από
δεκαπενταετίας,  είναι  το  πρώτο.  Αποτελεί  το  θεμέλιο  λίθο  ανάκτησης μιας  ιστορικής  και
γεωοικονομικής  κεντρικότητας που δεν έχει προηγούμενο. 

         Ας παραμείνουμε όμως στη ενέργεια όπου η επίσημη κεντροαριστερή Ελλάδα, με τη
σιγή στην αρχή και στη συνέχεια την κεντροδεξιά συγκατάθεση, προχώρησε σε συμφωνία
αγοράς  Φ.Α.  από  την  Τουρκία.  Μάλιστα  δεν  αναφέρθηκε  καθόλου  στα  περί  του  ενιαίου
ενεργειακού χώρου προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις χώρες διέλευσης,
όπως η Τουρκία και όπως άλλωστε και η Βουλγαρία. Το που γράφει η εξ ανατολών γειτονική
χώρα το σχετικό για την Ενέργεια memorandum understanding μεταξύ Ελλήνων και Ιρανών,
καθώς και το ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να δεχθεί να αποτελέσει country transit,
το επαναβεβαίωσε μόλις προχθές, όταν με πρόσχημα την ποιότητα, απεφάσισε να διακόψει
την προμήθεια Ιρανικού φυσικού αερίου. Οι νέοι τουρκικοί ενεργειακοί χάρτες δίνουν την
εντύπωση ότι  Μικρασία και  Ευρασία είναι  το ίδιο πράγμα.  Ότι  το Μπακού της  Κασπίας
μετακόμισε στην Προύσα και την Προποντίδα και όχι μόνο στο Τσεϊχάν.  Σε μια στιγμή που
οδικά και  σιδηροδρομικά ολοκληρώνεται  ήδη η παράκαμψη και  επόμενα η τύφλωση του
Ελλαδικού χώρου,  η ενεργειακή και  γεωοικονομική του εξάρτηση, του δίδει τη χαριστική
βολή. Ισοδυναμεί με πράξη φιλικής ευθανασίας, με τη  γεωοικονομική εκδοχή του « σφάξε με
αγά μου να αγιάσω».     

          

         Ούτε η κεμαλική γεωοικονομία ούτε η λεγόμενη Ελληνική αναπτυξιακή,  αγροτική ή
ενεργειακή πολιτική, κατάφεραν να φορτίσουν τα κείμενα του βιβλίου. Γνώριζα από πριν ότι
προϋπόθεση  μιας  σοβαρής  επεξεργασίας  είναι  η  πρόταξη  της  γνώσης,  του  μυαλού,  της
ανάλυσης, της πρόβλεψης, της πρότασης. Όπως επίσης γνωρίζω ότι ο θυμός, το φούντωμα ή
η οργή όσο και δικαιολογημένα αισθήματα και αν είναι, δεν παύουν να αποτελούν την άλλη
όψη της ανωριμότητας, του ανεπεξέργαστου αν όχι του ακατέργαστου στην πολιτική. Το ότι
οι εξελίξεις στο ενεργειακό π.χ. χωροταξικό έδειξαν εδώ και καιρό, ότι δεν υπήρξε αστοχία
στις απόψεις και τις προβλέψεις μας, σχετίζεται άμεσα με όλα τα προηγούμενα. 

_________

   * Το κείμενο περιλαμβάνει σημεία ομιλίας του που έκανε κατά την παρουσίαση του βιβλίου
του:  ΑΓΩΝΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  στις  9  Οκτ.  ΄02,  στη  Σχολή
Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, ύστερα από πρόσκλησή της.
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       3.  “ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΘΡΑΚΕΣ”

         Θα επαναλάβουμε το γνωστό αστείο “να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο”. Εμείς βέβαια
εννοούμε  το  κόκαλο  της  ιστορίας,  τις  παρυφές  του  μύθου,  εκεί  όπου  βρίσκεται  το  γερό
έδαφος, το δάπεδο της νέας θεμελίωσης. Πριν όμως πάμε τόσο βαθιά ας μείνουμε για λίγο
στον ενδιάμεσο χρόνο, τον Ανατολικό Ρωμαϊκό. Όταν η μοναδική τότε εν ζωή Ευρωπαϊκή και
Οικουμενική  πολιτισμική  οντότητα  της  ιστορικής  Θράκης,  γνώρισε  όπως  και  η  υπόλοιπη
χώρα, την εισβολή των σταυροφόρων,  στις  αρχές του 13ου  αιώνα,  στα μέσα δε του 14ου

αιώνα, την Οθωμανική και τουρκική.

         Μπορούν όλα αυτά να συμβάλουν στον εμπλουτισμό της πολιτικής παιδείας γύρω από
την εισβολή. Δεν αποτελούν απάντηση στα περί τουρκικής ευρωπαϊκότητας και στα ψεύτικα
αιωνιολόγια. Αυτά μόνο σαν νέο αστείο μπορούν να εκληφθούν.

         Ας μην επεκταθούμε στα της πολιτισμικής εισβολής, όπως η γνωστή εκείνη εκ Δυσμών,
που έγινε σε προηγούμενους αιώνες με τον όρο “Βυζαντινός” προκειμένου να αμφισβητήσει
ή και να αφαιρέσει τη γνησιότητα από τη χιλιόχρονη Ευρωπαϊκότητα της Ρωμανίας.

         Φθάνοντας στη μυθιστορία και προκειμένου να καλύψουμε σε επαρκή βαθμό το ίδιο
ζήτημα, στην περιοχή που ήδη αναφερθήκαμε, θα χρειαστεί να διέλθουμε από τη γνωστή περί
“βαρβάρων Θρακών” ύβρη. Να συμβάλουμε να ακυρωθεί αναδρομικά. Γιατί άλλοι είναι οι
βάρβαροι. Δεν μπορεί να είναι αυτοί οι οποίοι υπερασπιζόμενοι αναλλοίωτες στους αιώνες
αρχές και αξίες, πήγαν με επικεφαλής το Ρήσο στην Τροία ώστε να συμπαρασταθούν στους
αμυνόμενους γείτονες καθώς επίσης και συγγενείς τους, κατά το Στράβωνα, Τρωαδίτες. Να
υπερασπισθούν  από  κοινού  τον  πολιτισμό  της  πόλης  και  την  ιδιαίτερα  μεγάλης  αξίας
γεωοικονομική και γεωστρατηγική θέση της. Αυτή άλλωστε είναι η πραγματική αιτία τόσο
για την ανάπτυξή της, όσο τις επιθέσεις και καταστροφές που υπέστη. Μπορεί ο αποκληθείς
Τρωϊκός πόλεμος να είναι ο πρώτος που υφίσταται ως γραπτό σώμα στην ιστορία και να τον
έψαλλε η μοναδική όντως παγκόσμια Ομηρική ποίηση, όμως δεν παύει να αποτελεί εισβολή.  

         Αυτά και άλλα πολλά μπορούσε να προβάλει ο Γεώργιος Βιζυηνός, όταν από κεκτημένη
προφανώς ταχύτητα τον αποκάλεσαν και αυτόν “βάρβαρο Θράκα”, επειδή κέρδισε κάποιο
διαγωνισμό ποίησης στην πρωτεύουσα και τον ζήλευαν. Μπορούσε ακόμη να υπενθυμίσει τη
λογοκρισία και την πυρά σε βάρος των κειμένων του Θρακιώτη Δημοκράτη και φιλόσοφου
Δημόκριτου. Να τους ρωτήσει αν οι πράξεις αυτές που μνημονεύει ο Διογένης ο Λαέρτιος,
έχουν σχέση με το Δημοκρίτειο διανόημα για την πολιτική, που ο Αβδηρίτης σοφός τη θεωρεί
τέχνη  σπουδαία,  προκειμένου  να  το  ιδιοποιηθούν  τρίτοι.  Η  συκοφαντία  άλλωστε  περί
Αβδηριτισμού εξασφάλιζε την απαιτούμενη άνεση στο εγχείρημα. Άλλη γνωστή αρχαία τέχνη
αυτή, που φυσικά ωχριά μπροστά στη σημερινή της εξελιγμένη μορφή. 

         Αν όλα τα προηγούμενα και πάλι δεν αρκούσαν, τότε μπορούσε να τους θυμίσει τη
Ρωμανία.  Να  επαναθεμελιώσει  και  να  συμβάλει  στην  πολιτισμική  ανάκτηση  {4}  της
Ευρωπαϊκής, της Ελληνικής και φυσικά της Ρωμαίικης, της εθνικής δηλαδή αυτοπροσωπίας,
όπως άλλωστε το έκανε ο ίδιος με μεγάλη επιτυχία στο Θρακικό λαϊκό πολιτισμό. Ίσως τότε
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να μη χρειάζονταν να περάσει ένας ολόκληρος αιώνας, αυτή τη φορά εν μέσω του “πας Θραξ
βλαξ”.  Ίσως  να  μην  εύρισκε  το  κατάλληλο  έδαφος  ο  επαρχιωτισμός,  το  ενεργό  αυτό
κατάλοιπο του ραγιαδισμού να αναπτυχθεί τόσο. Εδώ έφθασε σε τέτοιο σημείο κατάργησης
της  Δημοκρατίας  και  ισοτιμίας  με  το Αθηναϊκό κέντρο,  ώστε το τελευταίο,  μέσα από τα
τσανάκια του που συντηρεί στην περιοχή, να εφαρμόζει ανενόχλητα εις βάρος της ακόμη και
χουλιγκανισμούς.        
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                   4.   Η δική μας Αλεξανδρούπολη                        
                                                                                                           

         Για τα επίνεια που διαθέτει το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα συντεταγμένων στην
Ανατολική  Μεσόγειο  θάλασσα,  έχω ξαναγράψει.  Όμως  και  εγώ που  όλα αυτά  τα  χρόνια
επεξεργάζομαι  την  πολιτική πρόταση για  μια  νέα  Ελληνική  γεωοικονομική  αρχιτεκτονική
{1}, δεν περίμενα τέτοια έκταση στην επιβεβαίωση της. 

          Είναι πολύ πιθανόν, την εύνοια της ιστορίας προς την Ελληνική γεωοικονομία, να την
αποδώσει  κανείς  στην  τραγικότητα  των  εξελίξεων  στο  Ιράκ.  Όμως  δεν  είναι  ακριβές.  Η
αλήθεια  είναι  ότι  αργά  ή  γρήγορα,  το  Βατερλό  της  ανταγωνίστριάς  μας  τουρκικής
γεωοικονομίας,  θα ερχόταν.  Ήταν ζήτημα χρόνου.  Πολλές  άλλωστε φορές  είχε αναβληθεί
μέχρι σήμερα. Άλλο τώρα εάν το “συν Αθηνά και χείρα κίνει”,  δεν βρει ανταπόκριση στην
πάλαι ποτέ προστατευόμενη από τη θεά της σοφίας, πόλη.   

            ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

         Δεν  υπάρχει  αμφιβολία  ότι  τα  δώρα της  νέας  γεωοικονομίας  κάποια  στιγμή θα
επιχειρηθεί  να  ενσωματωθούν  από  τους  κυβερνώντες  στην  προπαγάνδα  τους  και  να
εμφανισθούν ως πολιτική επιτυχία, όπως επίσης έκαναν το ίδιο με την, ελέω άλλων Ελλάδων,
ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. Όμως τα γεγονότα τους διαψεύδουν. Όχι μόνο δεν συνέβαλαν
με τη στάση τους στην αναβάθμιση της Θρακικής και της Ελληνικής γεωοικονομίας αλλά όλη
αυτή  την  περίοδο,  φέρονται  σαν  ναυαγοσωστικά  της  Τουρκίας.  Μάλιστα  με  την  ευγενή
στήριξη  των  αντιπολιτεύσεων  και  άλλων.  Η  περίπτωση  του  αγωγού  φυσικού  αερίου
Προύσας-Κομοτηνής  είναι  χαρακτηριστική  όχι  όμως  και  η  μοναδική.  Υπάρχουν  πολλές
άλλες.    

          Μπορεί  το  Τσεϊχάν  να  απαξιώνεται  λόγω  της  εξαγγελθείσας  από  τις  Η.Π.Α.
επαναλειτουργίας  του  πετρελαιαγωγού  Κιρκούκ Χάιφα {Χάρτης  a.}  όμως  αυτό είναι   το
λιγότερο. Κυρίως έχει να αντιμετωπίσει το φαινόμενο εκείνο που ατυχώς κάποτε η κλασσική
Αθήνα το απεκάλεσε Αβδηριτισμό.  

         Πρόκειται  για  την πολύ πια πιθανή παραπομπή στις  καλένδες  {2}  της  μεγάλης
τουρκικής  ιδέας  αλλά και  του πιο  μεγάλου παγκόσμιου  ρουσφετιού του νέου  αιώνα,  του
“πολιτικού” αγωγού πετρελαίου,  Μπακού  -Τιφλίδα-  Τσεϊχάν.  {Χάρτης  a}.  Στα πανάκριβα
κόστη κατασκευής και λειτουργίας του, προστίθεται τρίτο. Είναι το υψηλό επίσης κόστος του
περιεχομένου του,  του κασπιανού πετρελαίου,  σε σχέση με το Ιρακινό και  το πολύμορφο
Αμερικανικό πλιάτσικο σε ένα από τα πιο πλούσια στον κόσμο καθώς και πιο φτηνά στην
άντληση, κοιτάσματα. 

         Η νέα ενεργειακή σύνδεση της Κασπίας με τη Μεσόγειο που θα διερευνηθεί, αν ήδη δεν
γίνεται αυτό, είναι ο αγωγός Μπακού- Τιφλίδα- Βατούμ ή Supsa, {Χάρτης a.} μια και όντως
χρειάζεται, εκτός του Ρωσικού, να υπάρχει δεύτερος δρόμος και έξοδος για τα πετρέλαια της
περιοχής προς τα Δυτικά. Ποτέ άλλοτε η υποκατάσταση του Τσεϊχάν από το Βατούμ και τα
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Γεωργιανά παράλια στον Εύξεινο δεν ήταν τόσο κοντά, όσο σήμερα. Επίσης η ανάδειξη του
Βατούμ σε ένα νέο Νοβοροσίσκ {1}, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την Ελληνική και ειδικά
την Θρακική γεωοικονομία και την Αλεξανδρούπολη {Χάρτης  a}. Ας μην επεκταθούμε στα
οφέλη  της  τελευταίας  από  τον  αγωγό,  Ταυρίδα-  Εριβάν-  Βατούμ  {1}  καθώς  και  στα
αναλογούντα  οφέλη  που  θα  προκύψουν  σε  Τεργέστη,  Γένοβα,  Μασσαλία  κλπ.  λόγω
υποτριπλασιασμού, αν μη τι άλλο, της απόστασης από τον Περσικό. 

   

           ΕΛΛΑΔΑ, ΕΥΡΩΠΗ, ΡΩΣΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ  

         Η Ελληνική Προεδρία δεν ασχολήθηκε ποτέ με τις πρωτοβουλίες των άλλων εταίρων
της όταν αυτές είχαν την προεδρία της Ε.Ε. Αν το έκαμνε, είχε να κερδίσει πολλά από το
γεγονός π.χ. ότι ο Καγκελάριος Σρέντερ, ως προεδρεύων το πρώτο εξάμηνο του 1999, με την
υπογραφή του στην τετραετούς διάρκειας Εταιρική Σχέση Συνεργασίας της Ε.Ε. με τη Ρωσία,
προσέφερε στη χώρα του ως δώρο το Project του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου που
διασχίζει τη Βαλτική από την Αγία Πετρούπολη ως τα Γερμανικά παράλια στην ίδια θάλασσα,
στο Rostock {Χάρτης a.}. 

         Αντί της Αλεξανδρούπολης όμως τότε εδώ είχαν ως προτεραιότητα το Τσεϊχάν. Είχαν να
συνεργήσουν στη ρυμοτόμηση και καρατόμηση ενός ιστορικού κινήματος για την ελευθερία
και  τη  Δημοκρατία  που  φυσικά  εμπόδιζε  τα  σχέδια  της  Κεμαλικής  γεωοικονομίας  του
πετρελαιαγωγού της, όσο εκείνης των νερών της Μεσοποταμίας.

         Αλλιώς θα μπορούσε σήμερα η Ελλάδα να έχει προετοιμάσει ως προεδρεύουσα χώρα
ένα σχέδιο ηθικής γεωοικονομίας που εκτός από τα Ουράλια θα την πήγαινε στα Ουράνια. Θα
την καθιστούσε σημαία της Ευρώπης. Ίσως όμως μπορεί να το κάνει ακόμη και τώρα. 

         Με αφορμή τη λήξη της προηγούμενης εταιρικής σχέσης της Ρωσίας καθώς και τα όσα
διεθνή τραγικά μεσολάβησαν όλη την τελευταία περίοδο, μπορεί να εισαγάγει στην ατζέντα
της  συνόδου  κορυφής  Ε.Ε.  και  Ρωσίας  που  θα  γίνει  στις  31  Μαϊου  2003  στην  Αγία
Πετρούπολη και που συμπίπτει με τα τριακοσιοστά γενέθλιά της, την ιδέα και την πρόταση
για ένταξη της  Ρωσικής  Δημοκρατίας  στην Ένωση {3}.  Ούτως  ή άλλως  τα κριτήρια της
Κοπεγχάγης  θα  είναι  κοινά  με  τις  χώρες  που  αναμένουν  να  αρχίσουν  ενταξιακές
διαπραγματεύσεις, όπως η Τουρκία. Γιατί δηλαδή στην Ευρώπη των 25 ή μάλλον των 27 να
μπει μόνο η Τουρκία και όχι και η Ρωσία. Πόθεν προκύπτει ότι η πρώτη είναι πιο Ευρώπη
από τη δεύτερη. Ούτε η ιστορία ούτε η γεωγραφία μπορούν να το πιστοποιήσουν  αυτό. Ούτε
η οικονομία. 

         Υπάρχει όμως επιπλέον εκείνο το οποίο ηθικά και πολιτικά είναι έχει να κάνει με την
ανάκτηση του πολιτικού και ουσιαστικού περιεχομένου του από το ιστορικό και Δημοκρατικό
αίτημα των Ευρωπαίων πολιτών καθώς και των λαών της Γηραιάς Ηπείρου. Μιλώ για την
Ευρώπη από τον Ατλαντικό μέχρι τα Ουράλια. Για την ανάκτηση από τη γεωγραφία,  την
ιστορία, την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, των κυρίων ονομάτων τους ως ουσιαστικών. Είναι
μια  καλή  στιγμή  στον  αγώνα  για  τη  γεωοικονομική  Δημοκρατία.  Ένας  αγώνας  που
αναδεικνύεται  σε  συνώνυμο  της  προετοιμασίας  της  παγκόσμιας  ειρήνης  και  νέο  θεσμικό
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εργαλείο εξασφάλισής της.

         Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε στην υπόθεση του αντίπαλου δέους ως προς στην
Αμερικανική  π.χ.  ψύχωση  απέναντι  στο  παγκόσμιο  ενεργειακό  ζήτημα  που  όπως  κάθε
ψύχωση δεν έχει αίσθηση της νοσηρότητάς της. Ούτε να αναφερθούμε στο γερμανικό, ούτως
ειπείν,  κεκτημένο,  στα  αυτονόητα  δηλαδή  Ελληνικά  οφέλη  από  τον  πετρελαιαγωγό
Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης όσο τον παράλληλό του και δίδυμο αγωγό φυσικού αερίου,
που προτείναμε από καιρό {1}.  Αρκούσε ο δεύτερος αγωγός,  {Χάρτης  a.},  αφού για τον
πρώτο έχω και εγώ, όπως πολλοί άλλοι, επιφυλάξεις. 
       

           BLUE STREET

         Αντί του αγωγού φυσικού αερίου Μπουργκάς Ορμένιου Αλεξανδρούπολης η εμμονή της
Ελλάδας σε μια εξ αρχής μόνο λογική για εξασφάλιση περισσότερων της μιας πηγών, καθώς
όμως και για άλλους λόγους, την οδήγησε στην επιλογή του αγωγού Προύσας Κομοτηνής
αλλά και στην αγορά του κατά τα άλλα ανύπαρκτου τουρκικού φυσικού αερίου. Σε τιμές πιο
ακριβές ακόμη και από την εσωτερική αγορά της Βουλγαρίας. Η περίπτωση του Τριγώνου
Έβρου μιλά από μόνη της {4}. 

        Υπάρχει  και  κάτι  άλλο.  Ο αγωγός  Φ.Α. Μπουργκάς  Ορμένιου Αλεξανδρούπολης
υπερτερεί επίσης ως προς το τιμολόγιο από την ίδια την Κούλα. Αν μη τι άλλο, λόγω της
μικρότερης  συγκριτικά  χιλιομετρικής  απόστασης  από  το  Μπουργκάς,  και  επόμενα  των
μειωμένων, στην περίπτωση του Έβρου, Βουλγαρικών δικαιωμάτων διέλευσης, η τιμή στο
Ορμένιο, είναι μικρότερη από την αντίστοιχη στην Κούλα {5}.  

         Όσοι μπουν στον κόπο να δουν την υπόλοιπη διεθνή αγορά και τα  γραφήματα
πλειάδας συμβούλων εταιρειών στην Ευρώπη, θα διαπιστώσουν πολλά άλλα {6}.

         Ειδικά τώρα ως προς  την Τουρκία.  Αν και  όφειλε να αποτελεί  χώρα διέλευσης,
εισπράττοντας τα διεθνώς ισχύοντα δικαιώματα, αυτή έχει άλλα κατά νουν {7}.   

      Πολιτική παζαριού αν όχι συστηματικών εκβιασμών εφαρμόζει επίσης η γειτονική χώρα
για όλες τις ποσότητες που αγοράζει, ανεξαρτήτως του εάν αυτές είναι συμβολαιοποιημένες ή
όχι {8}.     

        Αν  η  Ελλάδα προμηθεύονταν  απευθείας  το  Κασπιανό Φ.Α.  {π.χ.   Τουρκμένικο}
καταβάλλοντας νόμιμα δικαιώματα διέλευσης στην Τουρκία, όπως γίνεται με τη Βουλγαρία
για το Ρωσικό αέριο, θα κόστιζε 70 $/1000 cm ίσως και λιγότερο. Δεν θα πλήρωνε ισόποσο
προς την τιμή αυτή χαράτσι στην Τουρκία. Είχε επίσης να επιλέξει τη λύση για υγροποιημένο
αέριο στην Κρήτη {Χάρτης a.} ανάμεσα στο Αιγυπτιακό και το Λιβυκό ή νέες ποσότητες και
συμβόλαια με το Αλγερινό LNG. 

          Μπορούσε τέλος η χώρα μας στο υπό θεμελίωση ηθικό αυτό και πολιτικό περιβάλλον,
να  διαπραγματευθεί  με  τη  Ρωσία  μια  νέα  τιμή   που  θα  αφορά  στο  δίδυμο  αγωγό  Φ.Α.
Μπουργκάς  Αλεξανδρούπολης.  Αυτό φυσικά να  γίνει  επί  τη  βάσει  της  εξασφάλισης  μιας
βιώσιμης δίδυμης επίσης ενεργειακής Εγνατίας ως ανταγωνιστικού Ευρωπαϊκού δρόμου, από
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το  Μπουργκάς  και  την  Αλεξανδρούπολη  έως  το  Οτράντο  και  από  εκεί  στην  υπόλοιπη
Ευρώπη. Εννοείται επίσης στην αγορά της Ελλάδας.

         Το ίδιο έχει επαναληφθεί από τη Ρωσία στις σχέσεις της με άλλες χώρες, στο πρόσφατο
μάλιστα παρελθόν.  Και δεν αναφέρομαι μόνο στην Τουρκία. Υπάρχουν και άλλες. Επιπλέον
ο από ετών υπαρκτός δίδυμος Ρωσικός αγωγός Μπουργκάς Μάλκοκλάρ {Βουλγαροτουρκικά
σύνορα}, 48’’ και 40’’, σύντομα λόγω blue stream,  θα είναι απολύτως διαθέσιμος. Εκτός και
αν η Ελλάδα επιμείνει να συμπεριφέρεται ως ενεργειακός δορυφόρος της Τουρκίας.  Ως ο
τέταρτος Turk Sat. Να παραμείνει η χώρα με το ακριβότερο στην παγκόσμια βιομηχανία, έως
και τριπλάσιο από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, ενεργειακό κόστος. Ο μόνιμος πελάτης όλων
των Βαλκανικών χωρών καθώς και της Ιταλίας στην αγορά  ηλεκτρικού ρεύματος.  

         Μια τέτοια οδός που προτείνουμε αξίζει όντως να ονομαστεί blue street. 

            ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΜΕ ΒΑΛΤΙΚΗ    

         Το να βρουν παραλήπτες τα δώρα της ιστορίας και της γεωοικονομίας ίσως να είναι το
καλύτερο που  θα  μπορούσε  να συμβεί  εν  όψει  της  φετινής  γιορτής  των Ελευθερίων  της
πρωτεύουσας  του  Έβρου  κατά  την  14η Μαίου,  όσο  ως  προς  την  επέτειο  της  Ρωσικής
συμπρωτεύουσας.  Κυρίως όμως είναι  ένα πρώτο πολιτικό και  αναπτυξιακό βήμα για την
πολύμορφη διευρωπαϊκή ένωση Νότου με Βορά.  Του Αιγαίου  και  της  Μεσογείου με  τον
Εύξεινο  και  με  τη  Βαλτική.  Τόσο  ενεργειακή  και  γεοικονομική  όσο  οδική  και  φυσικά
σιδηροδρομική. Μπορεί να γίνει όπως έγινε με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου οι σιδηρόδρομοι
υψηλών ταχυτήτων υποκαθιστούν πλέον ακόμη και τις αεροπορικές συνδέσεις ανάμεσα στις
πόλεις της. Όταν εδώ η σιδηροδρομική κατά μήκος του Έβρου γραμμή έχει την ίδια  περίπου
ηλικία με την πρωτεύουσα του.    

       

         Η Αλεξανδρούπολη δεν χρειάζεται να προχωρήσει σε αδελφοποίηση με την Αγία
Πετρούπολη,  όπως  έκανε  η  Θεσσαλονίκη.  Αδελφές  άλλωστε  πόλεις  υπήρξαν  από  της
ιδρύσεώς  τους αφού αμφότερες  σχεδιάστηκαν από Ρώσους πολεοδόμους ενώ ταυτόχρονα
αποτελούν κόρες της κινητήριας εκείνης δύναμης της ιστορίας, της γεωοικονομίας. Επίσης
δεν έχουν μεγάλη διαφορά στην ηλικία. Πρόκειται για νέες πόλεις που ιδρύθηκαν στα τέλη
του 19ου αιώνα η μια, η δική μας, και στις αρχές του 18ου η άλλη ενώ κοινή υπήρξε η αιτία
ίδρυσης. Η στρατηγική τους θέση στην ευρύτερη περιοχή. Μόνο που κατά τη διαδρομή τους,
τη μια από τις  δυο πόλεις,  τη  μικρότερη  και  τη νεότερη,  άρρωστα πολιτικά μυαλά,  την
αρρώστησαν. Την παραμόρφωσαν δε τόσο ώστε να χρειάζονται σήμερα βασιλικά έξοδα να
συνέλθει. 

         Πέραν όμως όλων αυτών,  νομίζω ότι  οι  δυο  Δήμοι  με  τους  δυο Δημάρχους  θα
ανταποκριθούν με μεγάλη χαρά στην ανώτερης τάξης προτεινόμενη αυτή διπλωματία των
πόλεων που στη συγκεκριμένη περίπτωση εκτείνεται στη σφαίρα της ανώτερης πολιτικής.
Τόσο  στην  πολιτική  γεωοικονομία  όσο  στη  γεωοικονομική  Δημοκρατία  και  διπλωματία.
Πιστεύω  μάλιστα  ότι  ο  Δήμαρχος  Αλεξανδρούπολης  θα  αναλάβει  την  πρωτοβουλία  να
προχωρήσει το μεγάλο αυτό ζήτημα. Το ηθικό άλλωστε και πολιτικό πρότυπο του αείμνηστου
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Δήμαρχου της πόλης Ηλία Ευαγγελίδη, δεν έπαψε ποτέ να διδάσκει και  να εμπνέει.  Κάτι
άφησε.

           Να μην είναι αναγκασμένοι κάθε τόσο οι Θράκες να ανακαλύπτουν νέα, κοινά κατ΄
όνομα αυτή  τη  φορά,  χαρακτηριστικά  του  τόπου  τους  με  την  Αγία  Πετρούπολη.  Από το
Hermitage,  το  ερημητήριο  μέχρι  την  Αγία  Θράκη.  Κάθε  δε  εννέα  χρόνια  να  ακούνε
πρωθυπουργούς  να  τους  μιλούν  για  κάποιον  παρεμφερή  διευρωπαϊκό  άξονα,  σαν  τον
αλησμόνητο  No εννέα. Από την τελευταία φορά που έκανε κάτι ανάλογο ο κ. Σημίτης στο
τελωνείο του Ορμένιου, έχει παρέλθει επταετία.   

                ΟΥΤΕ Η ΠΕΡΓΑΜΟΣ ΝΑ ΗΤΑΝ

         Μπορεί η Αλεξανδρούπολη να είναι μια ακόμη διχοτομημένη σιδηροδρομικά Ελληνική
πόλη  που  επίσης  από  θέρετρο  έγινε  φέρετρο  από  τσιμέντο,  όμως  παρόλα αυτά  -έλεγε  ο
Ναπολέων Λαπαθιώτης- η αγαπημένη του το ομόρφυνε. Στη δική μας περίπτωση αγαπημένη
είναι η θέση. Επίσης το απαράμιλλο στεριανό όσο θαλάσσιο Θρακικό τοπίο, η τοποθεσία.
Όμως  και  γι  αυτήν,  ίδια  μυαλά  με  τα  προηγούμενα  που  έλεγα,  και  ακόμη  χειρότερα,
αποφάσισαν από Κυανή ακτή να τη μετατρέψουν σε κυανιούχα. Σιγά μην ρωτήσουν τους
όποιας βαθμίδας αποστόλους τους στην περιοχή. Ξέρουν άλλωστε καλά με ποιους έχουν να
κάνουν. Διαφορετικά καν δεν επρόκειτο να το αποτολμήσουν. Κάνουν όπως ακριβώς οι φίλοι
τους, δίπλα. Σιγά να μη ρωτήσουν τον Ιμπράμ πότε θα γίνει το μπαϊράμ. 

         Η προαναγγελθείσα αρνητική γνωμοδότηση του Νομαρχιακού συμβουλίου για τα
χρυσωρυχεία  δεν  λέει  τίποτε.  Φιέστες  επί  φιεστών.  Κουτοπονηριές  που  μάλιστα  τις
πιστεύουν.  Το  λέω  αυτό  γιατί  δεν  θα  υπήρχε  σήμερα  κανένας  κίνδυνος  χρυσής  για  την
περιοχή  αν  πριν  χρόνια  ακόμη  προωθούσαν  από  κοινού  με  τους  προκατόχους  τους  την
πρόταση του Μιχάλη που προσυπογράψαμε διακόσιοι και πλέον Βουλευτές για τη Ρωμανία.
Όλοι όμως τότε, τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι, την υπονόμευσαν  και γι αυτό είναι υπόλογοι
απέναντι στην ιστορία της Θράκης. Πολλοί δε το έκαναν με βρόμικο τρόπο. Αλήθεια που
είναι ο φίλος τους ο καθηγητής κύριος Τομαζίνι να υπερασπιστεί σήμερα μαζί τους ώστε να
μη μολυνθεί η τεχνόπολη που υποτίθεται θα προωθούσαν στην ίδια περιοχή. Χάθηκε, όπως ο
πρόεδρος των μικροεπενδυτών.  

 

         Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, μόνο η προσυπογραφή πρωτοκόλλου τιμής που θα
προβλέπει και προδικάζει την παραίτησή τους, από υπουργούς, βουλευτές και Νομάρχες του
τόπου, είναι η μόνη κίνηση που μπορεί απέναντι στην εμμονή της Κυβέρνησης να κάνει κάτι.
Επειδή όμως δεν πρόκειται να δεσμευτούν από μόνοι τους  -και όταν το έκαναν κάποιοι από
αυτούς, δεν το τήρησαν- οφείλουν να τους το ζητήσουν οι πολίτες του Νομού. Η οικολογική
εταιρεία Έβρου όσο οι δεκάδες κοινωνικοί φορείς και το κίνημα ενάντια στα χρυσωρυχεία
και επόμενα για το δικαίωμα στο περιβάλλον, μπορούν να μαζέψουν χιλιάδες υπογραφές.
Μπορεί  κι  ο  Άγιος  να  θέλει  φοβέρα,  όμως  η  πολιτική  δεν  είναι  τέτοιο  πράγμα.  Είναι
θαυματουργή από μόνη της. Τόσο, ώστε εκτός από τον τόπο, να είναι σε θέση να προστατεύει
ακόμη και τους αξιωματούχους εκείνους που βαρύνονται με αναρίθμητες όσο και μεγάλες
αμαρτίες. Τουλάχιστον ως προς το να μη διαπράξουν καινούργιες.   
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         Δεν φταίμε εμείς για όσα γίνονται. Δεν θα διανοούνταν στον αιώνα τον άπαντα να
δώσουν άδειες για χρυσωρυχεία αν είχαμε τόπο. Αν τα πράγματα ακολουθούσαν το δρόμο της
ιστορίας  αντί  της  διαστροφής  της.  Αυτή  δυστυχώς  ζει  σήμερα  η  πολιτική  Θράκη,  η
αναπτυξιακή καθώς και οι υπόλοιπες. Ποιος Χάρτης και ποιο άρθρο 6 της Συνθήκης της Ε.Ε.
και του υπό σύνταξη Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Ούτε η Πέργαμος να ήταν.         

      

           ΧΑΡΤΕΣ

{a} Map INOGATE, January 2002: Propositions by Hristos Kipouros, Thrace May 2003,  

        
           ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

{1} Χρήστος Κηπουρός, Αγώνας για τη γεωοικονομική Δημοκρατία, εκδόσεις Γόρδιος, Αθήνα
2002,

{2} Χρήστος Κηπουρός, Ανήθικη Γεωοικονομία, εφημερίδα Πατρίς, Ηράκλειο 31 Ιαν΄03,
 
{3}  Από  συνέντευξη  του  συγγραφέα  στο  Δημοτικό  Ραδιόφωνο  Γιαννιτσών  στον  Κώστα
Γιουψάνη, που δόθηκε στις 2 Απριλίου 2003,

{4} Αν ευθύς μετά από την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας οι δημότες του προμηθεύονται
το Φ.Α. από το γειτονικό Χάσκοβο λιανικά, θα το πληρώνουν στην Bulgargaz 147 $/ 1000 cm
{260  Lev/1000  cm}. Στα Βουλγαροτουρκικά σύνορα, το διερχόμενο από εκεί Ρωσικό φυσικό
αέριο,  τιμάται χοντρικά 102 $/1000  cm {τόσο το αγοράζει η Τουρκία και  για το λόγο αυτό
προχώρησε στη λύση του κατά πολύ οικονομικότερου  blue stream για το οποίο η Ρωσικών
συμφερόντων Troika dialog αναφέρει ως τιμή πώλησης στην Τουρκία, την τιμή των 75 $/1000
cm}. 

         Αν οι ίδιοι πελάτες προμηθεύονται το Φ.Α. από την Ελληνική Δ.Ε.Π.Α. που το αγοράζει
από την Gas prom έναντι 140 $/1000 cm, που επίσης είναι ακριβή τιμή είτε από την ακόμη πιο
ακριβή  τουρκική  ΒΟΤΑΣ,  η  τιμή  του  προϊόντος,  για  τα  νοικοκυριά  όλης  άλλωστε  της
συνδεδεμένης Ελλάδας, ανέρχεται στα 420 $/1000 cm {130 δρχ/μ3}. Ειδικά για την περίπτωση
του Βορείου Έβρου που εξετάζουμε θα υφίσταται μία πρόσθετη προϋπόθεση. Θα περιμένει να
συνδεθεί μετά από καμιά δεκαετία, και αν το πετύχει, με τον Τουρκοελληνικό αγωγό Προύσας
Κομοτηνής, αφού ο συνδετήριος αγωγός Κήπων Ορμένιου, δεν θα γίνεται με άλλοθι το ότι δεν
πληροί τους όρους βιωσιμότητας. Κάτι που δεν θα υπήρχε ως πρόβλημα αν επιλέγονταν η δική
μας πρόταση.

         Παρόλα αυτά από κοινού οι δυο συμπολιτεύσεις στο Νομαρχιακό συμβούλιο Έβρου
έκαναν ότι τους είπαν. Υπερψήφισαν τον τουρκοελληνικό αγωγό. Και είχαν και το θράσος να
βγουν και να πουν ότι θα αγωνιστούν ώστε σύντομα και κατόπιν ενεργειών τους, να φτάσει το
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φυσικό αέριο στο Ορμένιο. 

{5} Ειρήσθω εν παρόδω ότι σύμφωνα με το γράφημα της  bulgargaz.com η Ελλάδα συνεχίζει
μέχρι  σήμερα  {Μάιος  2003}  να  προμηθεύεται  το  Φ.Α.  από  το  εσωτερικό  δίκτυο  της
Βουλγαρίας. Η σύνδεση Φιλιππούπολης με το Ihtiman δεν έχει ολοκληρωθεί.

{6} European Border Gas Prices, Ενδεικτικές προβλέψεις για το 2005: Algeria to Spain 80
$/1000 c.m, Netherlands to Italy 130 $/1000 c.m. Επίσης Trinidad LNG to Spain 3.20 $/MM
Btu, Russia to Italy 3.50 $/MM Btu,  German Birder Average 3.30 $/MM Btu.

{7} Όσο από το κοκτέιλ Κασπιανό, Ρωσικό και Ιρανικό Φ.Α., που προς το παρόν το αγοράζει
αντίστοιχα 50, 80 και 90 $ τα 1000 cm, της περισσεύει, προτίθεται όχι μόνο να το ξεφορτωθεί,
αλλά κάνοντας σεφτέ με την Ελλάδα, να το μεταπωλεί αρχίζοντας μάλιστα τα παζάρια από τα
150 $. Οπότε αν επάνω στην τιμή αυτή προστεθούν τα νόμιμα Ελληνικά δικαιώματα διέλευσης,
η τιμή του Φ.Α. στο Οτράντο της Ιταλίας άμποτε γινόταν η λεγόμενη ενεργειακή Εγνατία θα
έφτανε γύρω στα 160 $ τα 1000 cm. Στη δε Ισπανία στα 200 $, όταν η ίδια το αγοράζει στο 1/3
της τιμής αυτής από την Αλγερία.  

{8} Πότε με τη προσωρινή διακοπή της προμήθειας Ιρανικού αερίου {Ιούνιος 2002} πότε του
Ρωσικού {blue stream, Απρίλιος 2003, πηγές:  Gas matters today,  www  .  eurasianet  .  org  ,   30
Απρ.΄03} επιδιώκει κάθε τόσο να μειώνει επιπλέον τις τιμές αγοράς.  Ει δυνατόν στο επίπεδο
των τιμών στο Τουρκμενιστάν, στα 44 $/ 1000 cm και ακόμη λιγότερο. 
__________________
     
                                                                                                                    Θράκη Μάιος 2003,
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                    5. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ

         Η Θράκη που δέθηκε και συνδέθηκε με το πορφυρούν χρώμα αλλά και με το μετάξι όσο
καμιά άλλη περιοχή στη χώρα, μπορεί να φιλοξενήσει ένα παρόμοιο, διασκορπισμένο σε όλο
το σώμα της, ακαδημαϊκό ίδρυμα. Από το Τρίγωνο, τους Μεταξάδες και κυρίως το Σουφλί
έως  τα  Άβδηρα  και  την  Κομοτηνή.  Πέραν  από  την  απαιτούμενη  εργαστηριακή  και
εργοστασιακή  υποδομή  που  ήδη  διαθέτει,  κατέχει  και  την  πρωτεύουσα  θέση  στην
γεωοικονομία της ευρύτερης περιοχής. Ένα από τα πολλά αναπτυξιακά οφέλη έχει να κάνει
με  το  γνωστό  για  την  ποιότητά  του  βαμβάκι  της  που   σήμερα  εξάγεται  στα  γερμανικά
κλωστήρια της Αδριανούπολης αλλά και αλλού, ως αποικιακό. Αυτή είναι μια πολιτική που
προωθεί την αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη. Δεν το κάνουν οι φασόν μονάδες-νομάδες που
είναι σήμερα εδώ κι αύριο αλλού, ούτε εκκολάπτει, όπως η ΔΕΒΖΟΣ, ένα  made in Greece
αυγό του φιδιού και μια χωρίς ιστορικό προηγούμενο για τη χώρα, μελανή ανάπτυξη.   

         Αντίστοιχο  πανεπιστήμιο  μπορεί  να  γίνει  στην  Κρήτη  όπου,  μεταξύ  άλλων,
λανσαρίστηκε για πρώτη φορά η παγκόσμια γυναικεία μόδα από τις μινωίτισσες. Επίσης στη
Θεσσαλία  για  τους  προφανείς  παραγωγικούς  και  μεταποιητικούς  λόγους.  Ακόμη  και
ιστορικούς  αφού  ένας  τόπος  που  υπήρξε  κάποτε  διεθνές  αναπτυξιακό  κέντρο  μπορεί  να
ξαναγίνει  εύκολα.  Πρόκειται  σαφώς  για  πολιτικές  εμπλουτισμού  της  αγροτικής  και
αναπτυξιακής πολιτικής παιδείας που όμως δεν υφίσταται. 

         Η χρόνια ανυπαρξία τέτοιων κινήσεων είναι αυτό που ενοχοποιείται και που στην ουσία
ισοδυναμεί με πολιτική καθώς και κρατική αναπτυξιακή παραίτηση. Στην ουσία πρόκειται για
έναν ακόμη επιτύμβιο λίθο, σε μια σειρά από ακμάζοντες μέχρι πριν από λίγα χρόνια κλάδους
της παραγωγικής οικονομίας.   

____________

Από τηλεοπτική συνέντευξη του Χρήστου Κηπουρού στις 9 Ιουνίου ΄03 στην Αθήνα, 
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                                     6. ΚΟΙΝΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ
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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 Διδυμοτείχου, Ιωάννη Βατάτζη
που αποτελεί και τον ανακτητή της Ρωμανίας από τη
Φραγκοκρατία από την οποία έχουν περάσει 800 έτη.
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   6.Α. Τι έχω να πω στον Ταγίπ                                                      

    Κύριε πρωθυπουργέ. Δεν 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 αυτή-

με 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 Δία. 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.  Δεύτερον,  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
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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,

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. Δεχθείτε σε C.D. ROM το τελευταίο βιβλίο μου με τίτλο: Δημοψήφισμα

για την Κύπρο.  Επίσης  το πρώτο που έχει  ως  τίτλο:  Δεν 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
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Δημοψήφισμα 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  γιος  του Ντεκτάς  από το

πασαλίκι των κατεχόμενων στην Κύπρο. Θυμήθηκα τότε τις περιχαρείς σας δηλώσεις μετά το

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 Δημοκρατίας. 

     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 Δία. Εξ ου και

από-Διο-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
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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

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.

Δεν 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 Δημοκρατία. Δε 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 Δημοκρατία. Ένας από αυτούς είναι ο πιο μαρτυρικός στην υφήλιο
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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.  Δεν είστε άλλωστε οι μόνοι.  Πολλοί

πρώην δικοί της άνθρωποι έγιναν στη συνέχεια οι μεγαλύτεροι αντίπαλοι της. Και δεν μιλώ

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
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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 Δημοκρατία. 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. 

     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.  Δεν

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.  
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     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 σιγής-

δεν 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  -Δημάρχους,  Νομάρχες  και  Υπερνομάρχες-

μπορούν 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.

Δεν 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 Δημοκράτες Θράκες, όπως ο υπογράφων. 

                                                                    Όπως με όλους έτσι και μαζί σας, ειλικρινής

 _______________

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.    
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Σ. Σ. Το κείμενο που ακολουθεί αφορά συνέντευξη του συγγραφέα στο Δημοτικό ραδιόφωνο

Ιωαννίνων στις 5 Μαϊου 2004 για το ίδιο ζήτημα. 

                 6. 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,
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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

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 Δημοκρατία.    

      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 Δία 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. 
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     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  Δημοκρίτειο

μπορούν τα Ελληνικά Πανεπιστήμια να ασχοληθούν με  την Πομακολογία,  την Πομακική

ιστορία  και  κοινωνία.  Τόσους  επίσημους  ανακηρύσσουν σε  επίτιμους  διδάκτορες.  Καιρός

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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                  6. 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  Δία  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». 

     Δεν έγινε γνωστή η απάντηση του Κώστα Καραμανλή.  Διέρρευσε  ότι  προτίθεται  να

απαντήσει  με ανάλογο ταξίδι  στην Ίμβρο και  την Τένεδο.  Διπλό λάθος.  Πρώτο διότι  μια

τέτοια  όντως  σοβαρή  πρωτοβουλία  μετατρέπεται  σε  υστεροβουλία.  Γιατί  έρχεται  ως

απάντηση. Δεύτερον, 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
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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

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  Αδριανούπολη  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
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τόπους  του  εγκλήματος.  Δεν  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 γνωστό. Δεν θέλω να επεκταθώ σε γνωστά.

Προκαλούν λοιπόν 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 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. 

_____________
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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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                           6. A3. συμβολική πολιτική  

                                                                                 

     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.  Δεν 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. Δεν λέω ότι μας διαβάζουν οι γείτονες. Ούτε φυσικά το αποκλείω. Όμως έχω

την βεβαιότητα ότι ό,τι κάνουν το έχουν σκεφτεί και  επεξεργαστεί. Δεν 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
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Παπανδρέου.    

     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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6. A4. Oι πάγοι της Κομοτηνής
                                                                                    

     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.  Δηλαδή  Πομάκοι  yok.  Από  την  άλλη  ήθελε  να  εμφανίσει  τον  καθημαγμένο
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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

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.  Δεν  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
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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.

Δεν 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,

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.

Δεν γνωρίζω πότε θα γίνει ή και αν γίνει αλλά σειρά τώρα να της βάλουμε γυαλιά, έχουμε οι
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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.    

                                                                                                                     Διδυμότειχο 8 –5-΄04
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                6. Β. Η πόλη των κάστρων και των προτύπων

    Ο τίτλος αυτός οφείλει να αποτελεί μια από τις προσδοκώμενες πτυχές της πρωτοβουλίας

του Δήμου Διδυμοτείχου να ορίσει το 2004 σε έτος Ιωάννη Βατάτζη. Να μη μείνει απλά στην

προς  τιμή  του  τελευταίου,  προγραμματιζόμενη  διημερίδα.  Μπορεί  να  τιμά  επίσης  τη

Δημοτική 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 Δήμαρχο, 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. Δυο πόλεις.

Δύο ονόματα. Δυο επίθετα. Δύο σύμβολα. Αυτή είναι η σειρά. Το σημερινό κείμενο αποτελεί

είδος δημόσιου δώρου προς τον συνονόματο πρώην συνάδελφο μηχανικό και νυν Δήμαρχο,

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. Δεν

ανήκω στους Δαναός, 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 Διδυμοτείχου 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 Δουλά, η εκλογή του οποίου

στη  θέση  του  προέδρου  της  Διασυμμαχικής  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

Δήμο, να αφιερώσει τα φετινά του Ελευθέρια εις μνήμην του. 

     Να το επαναλάβει η Κομοτηνή για το δίδυμο Χαρισίου Βαμβακά και Εμμανουήλ Δουλά,

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 Διδυμότειχο 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
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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

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. Δεν επιθυμώ ευχαριστώ, όχι όμως και χολές.  

   Ένα τέτοιο Διδυμότειχο μπορεί να αποτελεί αντάξια συνέχεια και κληρονομιά της πόλης

του Βατάτζη και του Δουλά 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 Δράμα 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 Δημοτική 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

απέφευγε. 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 Δημοκρατία.    
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             6. Γ. Η θερινή κατοικία της Νίκης

     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 Δήμος 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. Δηλαδή 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. 
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     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. Δηλαδή 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.

Δυο 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.  
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     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. Δεν 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

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. Δεν εξηγούνται αλλιώς τόσες και τόσες

αναγεννήσεις στον ιστορικό Ελληνικό χώρο, διαψεύδοντας με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο

ότι  δήθεν  οι  πολιτισμοί  ταξιδεύουν  από  Ανατολάς  προς  Δυσμάς.  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. Δεν 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.

                             Χρήστος Κηπουρός                                 Θράκη                              2004 88



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. 

     Δεν 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 Δημοκρατίας αν δεν υπήρχαν τα υπαρκτά πολιτικά πρόσωπα.

Ο λόγος για τους δημοσιογράφους και το ερχόμενο συνέδριό τους στη Σαμοθράκη, κατά τον

επόμενο μήνα. Δίνεται μια ευκαιρία να μην επαναληφθεί η μεγάλη διασπάθιση του δημοσίου

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 Δήμου και της

Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. του 2001. Δεν 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. Δεν

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 Δημοτικά 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
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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. Δεν 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 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
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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

επικαλεστεί  για  τον  Παρθενώνα.  Δεν  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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7. Μια ιστορική πρωτεύουσα – επένδυση

Ο καλές  του Διδυμοτείχου
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                  7. 1.  Το παράθυρο του δράκου {1}
 
     Δεν πρόκειται για κάποιο λογοτεχνικό έργο ούτε για τίτλο νέας κινηματογραφικής ταινίας.
Αποτελεί μια φράση που κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου, οι μαθητές του τότε γυμνασίου
Διδυμοτείχου, την επαναλάμβαναν καθημερινά. Συγκεκριμένα, δράκος ήταν το παρατσούκλι
του γυμνασιάρχη. Το κανονικό του επίθετο ήταν Δρακοντίδης  {2}. Όσο για το παράθυρο,
είναι κάποιο από τα τρία εικονιζόμενα στην όψη της διώροφης πτέρυγας  {εικόνα α.}, όπου
βρίσκονταν το γραφείο του. Κάποιοι λένε ότι είναι το κάτω δεξιά. Άλλοι, το επάνω αριστερά,
το μόνο στο δεύτερο όροφο.                                                           

     Μιλώ για το από πολλών επίσης δεκαετιών «αείμνηστο», πλην όμως σπανίου κάλλους και
υψηλής, υψηλότατης αισθητικής, κτίριο του οκτατάξιου Γυμνασίου στην Ακρόπολη, κοντά
στο τείχος, λίγο πιο πάνω από το ρολόι της πόλης. Εκεί φοίτησε και ο πατέρας μου. Στο ίδιο
πρωτοδιορίστηκε ως φιλόλογος, ένας που έγινε στη συνέχεια γνωστός αρχαιολόγος, διεθνώς.
Ο καθηγητής Μανόλης Ανδρόνικος ο οποίος έλεγε ότι ο ιερός αυτός βράχος είναι η δεύτερη
Ακρόπολη της Ελλάδας. 

     Τον καλέ του Διδυμοτείχου είχε στο μυαλό του, λόγω των παιδικών μνημών, ο Ιωάννης Γ΄
Δούκας Βατάτζης, όταν ανοικοδομούσε τον ομώνυμο καντιφέ της Μικρασιατικής Σμύρνης,
τον ξακουστό Σμυρναίικο καλέ. Τον ενέπνεε η γενέτειρα πόλη του, που την περίοδο εκείνη
ήταν φραγκοκρατούμενη. Αν και δεν ένοιωσε τη χαρά να την δει απελευθερωμένη, είναι ο
άνθρωπος που απελευθέρωσε πλειάδα πόλεων. Από τις Σέρρες, Δράμα και Θεσσαλονίκη έως
τη Χίο, Λέσβο, Αμοργό και Ικαρία. Όμως δυστυχώς καμιά τους δεν έχει ακόμη ανταποδώσει
την τιμή που δικαιούνται οι ελευθερωτές. Ακόμη και στην Αθήνα που υπάρχει το όνομά του
σε μια λοξή προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας οδό, τη γράφουν λάθος. 

     Αν ο ουσιαστικός αυτός ανακτητής του Ανατολικού Ελληνισμού και της Ρωμανίας ζούσε
σήμερα, ένα από τα πρώτα του έργα θα ήταν η αρχιτεκτονική αναγέννηση του τόπου που
γεννήθηκε και έζησε τα πρώτα δέκα-δώδεκα χρόνια. Η αποκατάσταση της πόλης του. Τέτοιες
σκέψεις με οδήγησαν στην προ καιρού πρόταση για αρχιτεκτονική αναγέννηση του καλέ {3}.
Από την προβολή των ιστορικών μνημείων έως τη κατά στάδια, πλην όμως συστηματική
αναστήλωση των κτιρίων και κατοικιών, και τις, σύμφωνα με τις αρχαιολογικές υποδείξεις,
αναγκαίες παράλληλες ανασκαφές. 

     Η σημερινή επιστροφή στο ίδιο ζήτημα οφείλεται στην αγαθή τύχη να φτάσει στα χέρια
μου, ως δώρο από φίλο, φωτογραφία της πόλης {εικόνα α}, που έχω ήδη χρησιμοποιήσει σε
μια τελευταία εργασία {4}. Είναι ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο το οποίο η εξ αρχής και η
εις βάθος ηλεκτρονική επεξεργασία, θα το καταστήσει αρχέτυπο. Κάτι που ήδη γίνεται  στη
Γαλλία {εικόνα β}, και σημειωτέον γίνεται δωρεάν. Όπως για την πανοραμική photo της ίδιας
πόλης και  Ακρόπολης.  Δεν πρόκειται  να πληρωθεί  δεκάρα.  Ούτε  θα χρειαστεί,  εφόσον ο
Δήμος Διδυμοτείχου απευθυνόμενος στο Υπουργείο χωροταξίας ζητήσει από το τελευταίο να
αντιμετωπίσει το ίδιο θέμα, οίκοθεν. 

     Ο λόγος για την αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης της Βυζαντινής πόλης. Το πιο μεγάλο
έργο,  από την περίοδο οικοδόμησης  του ομώνυμου  περιμετρικού τείχους  της,  προ χιλίων
τόσων ετών. Είναι ένα συλλογικό όραμα, ανεξαρτήτως του χρόνου που θα απαιτηθεί. Μια

                             Χρήστος Κηπουρός                                 Θράκη                              2004 93



συλλογική φαντασίωση που μπορεί  να φτάσει μέχρι την αναστήλωση των ανακτόρων, αν
υπάρξουν  νέα  ιστορικά  στοιχεία  και  φυσικά  οικονομικοί  πόροι.  Αυτό  πάντως  που  είναι
γνωστό είναι ότι τα ίδια ανάκτορα χρησιμοποίησαν οι Οθωμανοί σουλτάνοι μετά από την
κατάκτηση και ανακήρυξη της πόλης, σε Οθωμανική πρωτεύουσα. 

     Η Ελλάδα μπορεί, διαμέσου τμηματικών αναστηλώσεων να ανακτήσει κατά τις επόμενες
δεκαετίες, την πρώτη Βυζαντινή της πόλη. Πέραν αυτού, το Διδυμότειχο είναι η μοναδική
Ελλαδική πόλη που κατά τη διάρκεια ενός αιώνα διετέλεσε πρωτεύουσα, όχι μόνο μιας, αλλά
δυο αυτοκρατοριών. Δεν ξέρω αν συναντάται κάποιο άλλο ανάλογο ευρωπαϊκό ή ευρύτερης
έκτασης ιστορικό προηγούμενο. Η αιτιολογική έκθεση πρότασης χρηματοδότησης προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει πλείστα όσα ισχυρά επιχειρήματα να επικαλεστεί. Όπως βέβαια και
άλλους λόγους, ένας εκ των οποίων είναι να ιδωθεί ως μεγάλη αναπτυξιακή επένδυση και
σοβαρή βιομηχανική μονάδα, πόλος έλξης για κάθε επισκέπτη. Κάτι από το οποίο έχει να
κερδίσει ολόκληρη η Θράκη και η Ελλάδα. 

     Κάτι που θα προστεθεί στους υπόλοιπους πολιτισμούς της πόλης, από τον προϊστορικό,
κλασσικό και Ρωμαϊκό έως τον Βυζαντινό και Οθωμανικό ενώ ταυτόχρονα θα προσελκύσει
νέες μορφές κοινωνικής, πολιτισμικής και οικονομικής ζωής που σήμερα δεν υπάρχουν. Ένα
παράδειγμα αρκεί. Αντί των θεατρικών παραστάσεων του αρχαιοελληνικού δραματολογίου
που παίζονται τα καλοκαίρια στα αρχαία θέατρα της υπόλοιπης Ελλάδας εδώ μπορούν να τις
υποκαταστήσουν θεατρικές και μουσικές αναπαραστάσεις της ζωής από τη χιλιετή διαδρομή
της αυτοκρατορίας της καθ ημάς ανατολής. 

     Αν μια έκφραση μελέτης αυτής της ζωής έχει να κάνει με την πανεπιστημιακή σχολή
φιλοσοφίας, με πρώτο το τμήμα Βυζαντινών σπουδών {3}, μια άλλη είναι η αναγέννηση της
ομώνυμης γαστρονομίας. Η εν τοις πράγμασιν αποδοχή κληρονομιάς της Πολίτικης κουζίνας.
Άλλωστε δεν θα απέχει πολύ η σχολή γαστρονομίας και διαιτολογίας της Ορεστιάδας  {5}.
Ούτε είκοσι χιλιόμετρα είναι. Και ο καλές φυσικά δεν αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της
περιβάλλουσας  πόλης.  Ένας  τεράστιος,  όπως  είναι  μουσειακός  τόπος,  παράλληλα δε  ό,τι
κατάλοιπο έμεινε από μια πρωτεύουσα αυτοκρατορίας, οφείλει να ανήκει όχι στη Θράκη και
την Ελλάδα μόνο αλλά και σε όλη τη διεθνή κοινότητα. 

     Όσο σωστή λοιπόν είναι η ονομασία «καλές του Διδυμοτείχου» άλλο τόσο δόκιμη όσο και
έξυπνη και ίσως αναγκαία, είναι η ονομασία προέλευσης του μνημειακού έργου, «καλές της
Θράκης». Από τον πλεονασμό δηλαδή που ούτως ή άλλως υπάρχει στη φράση «τείχος του
Διδυμοτείχου» μπορούμε να πάμε στην έκφραση μιας συνάντησης και άθροισης ευρύτερων
ιστοριών, πολιτισμών καθώς και γεωγραφιών. Έχει γίνει και άλλες φορές {6}. Πρόκειται για
διαδικασία εμπλουτισμού σε επιχειρήματα. Η ίδια λογική διαπερνά την ανάδειξη του τζαμιού
Βαγιαζήτ ως ένα από τα δυο μεγάλα μνημεία της ιστορικής Θράκης {7}. Μοναδική εξαίρεση
είναι τα ήδη κεφαλαιοποιημένα όσο και απόδημα μνημειακά έργα με ονομασίες προέλευσης
και σήματα κατατεθέντα παλαιόθεν, όπως η Νίκη της Σαμοθράκης {8}.  

     Δεν μπορεί στην υπόλοιπη Ευρώπη χιλιάδες μικρές όσο μεγάλες πόλεις να επενδύουν και
να κεφαλαιοποιούν αρχιτεκτονικά, πολιτισμικά, οικονομικά, αναπτυξιακά και γαστρονομικά
τον κάθε μεσαίωνά τους και εδώ να περιφρονείται συστηματικά η μακροβιότερη στην ιστορία
της οικουμένης αναγέννηση του Ελληνισμού, όταν δεν αποποιείται η κληρονομιά της. Όταν
στον κωδικό «Βυζαντινός πολιτισμός» ή «Ρωμανία» δεν υπάρχει μια έστω «πρώτη κατάθεση,
δραχμές τριάντα», όπως θα ξανάλεγε και θα ξαναυτοκτονούσε ένας ποιητής σαν τον Κώστα
Καρυωτάκη εάν αντί για την Πρέβεζα με τη Ρωμαϊκή Νικόπολη υπηρετούσε στο Διδυμότειχο
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με τη Ρωμαϊκή Πλωτινόπολη, όσο τη Βυζαντινή Ακρόπολη, όπου, αν μη τι άλλο, είχε να
επιλέξει μεταξύ δύο κρημνών. 

     Και για να μη πει κανείς ότι τα περιμένουμε όλα από την Ευρώπη, μπορούμε να κάνουμε
την αρχή από μόνοι μας. Μπορεί η Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Έβρου αν δεν όφειλε να το
έχει κάνει από ετών, να δώσει ένα πρώτο δείγμα γραφής. Να αναλάβει κάτι απλό. Κάτι που
γίνεται εύκολα. Την εκ νέου οικοδόμηση του γυμνασίου, όπως ήταν. Τίποτε λιγότερο, τίποτε
περισσότερο. Να χρησιμεύσει ως ένα νέο μουσείο μέσα σε ένα άλλο μουσείο, στον ευρύτερο
μητροπολιτικό, ιστορικό και ασκεπή, και γι αυτό ολοήμερο μουσειακό καλέ. Κατά τα άλλα,
εάν μεγεθύνει κανείς τη φωτογραφία που έλεγα πριν, μπορεί να διακρίνει σε ποιο ακριβώς
ύψος βρίσκεται ο πήχης της αισθητικής. Ιδιαίτερα, εάν κάνει μια σύγκριση με το υφιστάμενο
γυμνασιακό συγκρότημα της πόλης, την καθ ημάς γκράβα. 

     Η έναρξη αναγέννησης από την εκπαίδευση αποτελεί έκφραση τιμής και σεβασμού προς
την τόσο μεγάλης χρονικής διάρκειας εκπαιδευτική ιστορία της πόλης, όσο στο πιο ένδοξο
τέκνο της ίδιας και ολόκληρου του Βυζαντινού Ελληνισμού. Σε μια αίθουσα του Μουσείου
μπορούν να μεταφερθούν, όταν θα βρεθούν τα οστά του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονα, όπως
είναι το εκκλησιαστικό όνομα του Ιωάννη Βατάτζη. Είναι κάτι που περικλείει πολλαπλούς
συμβολισμούς, ιδίως, όταν η σκέψη αυτή επιστροφής στο γενέθλιο τόπο του, γίνεται εφέτος
που συμπληρώνονται επτακόσια πενήντα χρόνια από το θάνατό του. Όταν συμπίπτει με την
επέτειο των οκτακοσίων χρόνων από το χίλια διακόσια τέσσερα και τη Φραγκοκρατία. 

     Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Η πόλη μέσα από τη νέα της αρχιτεκτονική συντροφιά των
τειχών, θα πραγματοποιήσει το πρώτο βήμα επιστροφής της στην πολεοδομική ωραιότητα.
Το ενθαρρύνει αυτό, καθιστώντας το μάλιστα απολύτως ρεαλιστικό, ο τόπος. Η κιβωτός της
Ακρόπολης. Σαφώς και η εφορία αρχαιοτήτων που ως τότε θα έχει ιδρυθεί και εγκατασταθεί
σε μια από τις πιο οικείες της πόλεις ενώ παράλληλα θα αισθάνεται μεγάλη ικανοποίηση για
τη δικαίωση κάποιου δικού της ανθρώπου, του μακαρίτη καθηγητή Μπακαλάκη, που έθεσε
το ίδιο θέμα {9}, προ δεκαετιών

______________

        Θα ακολουθήσουν και νέες επεξεργασίες του πρώην Βουλευτή Έβρου για το Διδυμότειχο.
Βασικό σώμα παραμένει η ομιλία του στις 18 Οκτ.΄03, σε εκδήλωση του συλλόγου Ακρίτες. Σε
αυτήν άλλωστε παραπέμπει η σημείωση {3}. Όσο για την {5} αυτή αφορά πρόταση που έγινε το
2001 και υπάρχει στο έργο «Αγώνας για τη γεωοικονομική Δημοκρατία», 2002. Αρκετά πριν
δηλαδή από τις πρωτοβουλίες χωρών, όπως η Ιταλία, για ίδρυση ανάλογης πανεπιστημιακής
σχολής γαστρονομίας. Πρόκειται για διευκρίνιση αμυντικού χαρακτήρα. Σε καμιά περίπτωση
δεν συνιστά καυχησιολογία.  Γι  αυτήν παραμένει  επίκαιρη  η  γνωστή ρήση του  συμπατριώτη
Δημόκριτου: «καλύτερα άλλος να σ' επαινεί παρά να επαινείσαι μόνος». Με μια επιφύλαξη. Αν
ο Αβδηρίτης σοφός αμύνονταν, ίσως να μην είχαν χαθεί τα έργα του. Οπότε και δεν θα έκαμναν
άλλοι μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα, όπως  με τον ορισμό της πολιτικής που κατά το Δημόκριτο
αποτελεί την πιο σπουδαία τέχνη. Κάτι που το επανέλαβαν πολλοί αργότερα, μεταξύ τους και
μεγάλοι

              Σημειώσεις
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     {1} Το μεγαλύτερο τμήμα του παρόντος κειμένου συνδέει το όραμα για την αρχιτεκτονική
αναγέννηση του καλέ με ένα πρώτο απτό αποτέλεσμα. Την εκ νέου κατασκευή με οδηγό τις
photos του  κτιρίου  του παλιού  γυμνασίου.   Μπορεί  να  έπονται  πολλά άλλα κεφάλαια στη
συνέχεια, όμως δεν παύει η αρχή, όπως και η κάθε αρχή, να αποτελεί το ήμισυ του παντός.
Τόσο στο πεδίο των ιδεών και στην επιστημονική επιστροφή στην ιστορία, όσο στο πεδίο της
πραγματικότητας και της πράξης. Μια επεξεργασμένη σύνθεση ανάμεσα σε όραμα και όραση. 
    
    {2} ΘΡΑΚΙΚΑ, τόμος Δέκατος, Αθήναι 1938. Συγκεκριμένα βλ. σελ. 208, σημειώσεις Κ.
Μυρτίλου Αποστολίδου όπου, μεταξύ των άλλων, αναφέρει ότι ο συμφοιτητής και φίλος του
Γυμνασιάρχης  Χριστόφορος  Δρακοντίδης  ήταν  διδάκτωρ  φιλολογίας  καταγόμενος  από  την
Αμισό  του  Πόντου.  Τη  φράση  «παράθυρο  του  Δράκου»  είπε  αυθόρμητα  ένας  ηλικιωμένος
συμπολίτης όταν είδε στη φωτογραφία το γυμνάσιο όπου φοίτησε και ο ίδιος. 

       {3} Χρήστος Κηπουρός, Σημειώσεις πολιτικής γεωοικονομίας, Κε.Γε.Με., Θράκη 2004. 

     {4} ο.π. Οβάλ μυαλά, τρία παραδείγματα σημειωτικής: Θράκη Τροία και Μεσοποταμία,
Θράκη 2004. Πρόκειται για δυσεύρετη φωτογραφία που έχει ληφθεί περί το έτος 1900. Αν δε
μεγεθυνθεί  παρατηρεί  κανείς  το  όνομα  της  πόλης  στα  Οθωμανικά  -Αραβική  γραφή-,  στα
Ελληνικά, και στα Αγγλικά, ως Demotica. Η τουρκική ιστοριογραφία κάνει λόγο για Dimetoka. 

     {5} Χρήστος Κηπουρός, Αγώνας για τη γεωοικονομική Δημοκρατία, Γόρδιος, Αθήνα  2002,
βλ. σελ.79.   

     {6} ο.π. ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ Η ΘΡΑΚΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ, ΚΕ.ΜΙ.ΘΡΑ. Αθήνα 1989,
Βλ. σελ 97, «Η ανάπτυξη της Θράκης σε σχέση με την ιστορία», ομιλία στην ημερίδα της 2
Οκτ.΄88  του  Νομαρχιακού συμβουλίου Έβρου,  όπου έχοντας  ως βάση ότι  πρόκειται  για  το
«αξιολογότερο μνημείο-σύμβολο του Βυζαντινού πολιτισμού στη Δυτική Θράκη», προτάθηκε
από το συγγραφέα  η  Κοσμοσώτειρα στις Φέρρες να γίνει  κέντρο λατρείας των Θρακών. 

     Κάτι που έγινε αποδεκτό, μεταξύ των άλλων, από τον παρόντα στην ομιλία Δεσπότη. Τον
τότε και μέχρι πριν από λίγες ημέρες Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης, Άνθιμο. Λίγα δε χρόνια
αργότερα, από το πρώτο παγκόσμιο Πανθρακικό συνέδριο. Όπως έκτοτε λέγεται και γράφεται
για την Παναγία των Θρακών έτσι και τώρα μπορεί να καθιερωθεί από τούδε και στο εξής η
φράση «καλές της Θράκης». Να ενισχυθεί επιπλέον η επιχειρηματολογία του μεγάλου έργου της
αρχιτεκτονικής αναγέννησης.   

     Επίσης βλ {5}, σελ. 52, «Η περίπτωση του Μαρωνείτη οίνου» του οποίου όταν αναβιώσει η
παραγωγή,  ειδικά η βιολογική,  ως  ομώνυμη ονομασία προέλευσης,  θα αφορά ολόκληρη τη
Θράκη καθώς και άλλες περιοχές της χώρας, και όχι βέβαια μόνο τη Μαρώνεια, της οποίας τον
οίνο υμνεί ο Όμηρος περισσότερο από όλους τους άλλους οίνους της ελληνικής μυθιστορίας. 

     {7} Χρήστος Κηπουρός, Οβάλ μυαλά, Θράκη 2004. Επίσης βλ. {2}. Στην ομιλία για το
Διδυμότειχο, επαναλήφθηκε η πρόταση Βαφείδη.  Το άνοιγμα του τεμένους και η λειτουργία ως
μουσείου. Μεταξύ των υπό προσέλκυση επισκεπτών  θα υπάρχουν από τον Ισλαμικό κόσμο και
από τη γειτονική χώρα ενώ σήμερα ισχύει το αντίστροφο με τις αθρόες επισκέψεις Ελλήνων
στην Κωνσταντινούπολη, την Αδριανούπολη, κλπ. Όσο είναι κανείς εναντίον καταναγκασμών
στην ελευθερία της διακίνησης των πολιτών, τόσο οφείλει να συμφωνεί με την οικονομική και
αναπτυξιακή πολιτική,  και  τα επίκαιρα όσο ποτέ,  μέτρα της  διοίκησης  Βατάτζη.  Το γνωστό
ωάτον στέμμα. Με άλλα λόγια, την απουσία ελλείμματος στο ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών.   
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     {8} ο.π., Κοινόν Ευρωπαίων, Θράκη 2004, βλ. Η θερινή κατοικία της Νίκης, και επίσης: Αν
βρεθεί το κεφάλι της Νίκης. 

     {9} Institute for Balkan Studies, Η ιστορική, αρχαιολογική και λαογραφική έρευνα για τη
Θράκη, Θεσσαλονίκη 1988. Βλ. σελ. 187, Γεωργίου Μπακαλάκη, Αρχαιολογικά προβλήματα
του Νομού Έβρου, Ξάνθη, Δεκέμβριος 1985. 
           
                                                                                                             Θράκη Ιούνιος 2004,
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Ομιλία σε ημερίδα που έγινε από το σύλλογο Ακρίτες στις 18 Οκτ. ΄03 στην ίδια πόλη,
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                7. 2. Διδυμότειχο   

                     
        “Στις δυο δυμοτιανές γιαγιάδες μου. Την υφάντρια Ελένη Νικίδου,

                                             και τη μπαχτσεβάνισα Γιαννού, πρόσφυγα από τη Μακρά Γέφυρα”

     Τα όσα θα θέσω υπόψη σας είναι προϊόντα ερευνητικής εργασίας που έκανα όλα αυτά τα
χρόνια,  μετά  την  αποχώρησή  μου  από  τη  Βουλή.  Μερικά  τα  γνωρίζετε.  Κάποια  άλλα
παρουσιάζονται  απόψε,  για  πρώτη  φορά.  Πρόκειται  για  καταλήξεις  και  επεξεργασμένες
προτάσεις που αν υιοθετηθούν, αρκετές από αυτές μπορούν να αποδώσουν καρπούς χωρίς
πολλά  έξοδα  και  σύντομα.  Οι  υπόλοιπες  θα  χρειαστεί  να  εγγραφούν  στην  ατζέντα  των
αγώνων της αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών φορέων, των πολιτών της περιοχής. Θα κλείσω
την ομιλία μου με ένα τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές ζήτημα ανάπτυξης. Η λύση
που προτείνω μπορεί κατά το επόμενο διάστημα και πριν από την αποδοχή ή την απόρριψή
της, να προκαλέσει μια μεγάλη συζήτηση.

     Μετά από μια εικοσαετία και πλέον αγώνων για τα αναπτυξιακά θεμέλια και τις υποδομές
του  Έβρου,  της  Θράκης  και  άλλων  περιφερειών  -από  την  Εγνατία  έως  το  ενεργειακό
τελευταία με το ζήτημα του φυσικού αερίου- μπορούμε, παράλληλα με τους αγώνες αυτούς
που  θα  συνεχιστούν  για  πολύ,  να  σηκώσουμε  ένα  νέο  και  όμορφο  όταν  τελειώσει,
οικοδόμημα. Ο λόγος για την ανάπτυξη αυτής της πόλης και της αγροτικής της περιφέρειας
καθώς και την αρμονική σχέση τους προς τις όμορες περιοχές. Πρόκειται για αυτόχθονη και
σοβαρή πολιτική παραγωγή, ιστορικά και επιστημονικά μελετημένη. Επίσης εφικτή, τόσο ως
προς  το  πολιτισμικό  όσο  και  το  παραγωγικό  της  μέρος.  Ένα  σχέδιο  που  λόγω  διττής
υπόστασης, μπορεί να πάρει το όνομα της πόλης.

     Δεν  είναι  πολλές  οι  εν  ζωή  ευρισκόμενες  Ελληνικές  πόλεις  που  είναι  σε  θέση  να
επιδείξουν  τέτοια  γεωιστορικότητα  και  γεωπολιτισμικότητα,  με  μνημειακά  δείγματα  από
τόσο πολλούς και διαφορετικούς πολιτισμούς. Το φαινόμενο σπανίζει ακόμη πιο πολύ όταν η
ίδια  γηραιά  πόλη  έπαιξε  στη  διαδρομή  της  έναν  σημαίνοντα  γεωοικονομικό  και
γεωδιοικητικό  ρόλο.  Όλα  τα  χαρακτηριστικά  αυτά  συναντώνται  στην  περίπτωση  του
Διδυμοτείχου.  Όχι  μόνο  διετέλεσε,  για  μικρά  έστω  διαστήματα,  ακόμη  και  πρωτεύουσα
διαδοχικών,  αλλόδοξων  μάλιστα,  αυτοκρατοριών  αλλά  και  συνεχίζει  να  επιβιώνει  με  τη
σημερινή  έστω  μορφή.  Μια  πόλη  που  ναι  μεν  έζησε  επί  δεκάδες  αιώνες  αλλά που  στο
σημερινό  αιώνα,  καλείται  να  επιλέξει  ανάμεσα  σε  μια  νέα  παραγωγική  και  πολιτισμική
άνοιξη  και  στο  φάντασμα  του  παρελθόντος  της.  Με  άλλα  λόγια  να  τρέφεται  για  το
προδιαγεγραμμένο  υπόλοιπο  της  ζωής  της  με  ορούς  και  ενέσεις  ή  με  τις  ελάχιστες
εναπομείνασες σάρκες της αγροτικής της επαρχίας.

     Τέσσερις  αν όχι περισσότερες,  ανενεργές σήμερα,  μεγάλες βιομηχανικές μονάδες -οι
ιστορικοί πολιτισμοί- περιμένουν επί δεκαετίες τώρα τις αναπτυξιακές πολιτικές που θα τους
αποκαλύψουν,  αναδείξουν  και  καταστήσουν  προσπελάσιμους  στον  επισκέπτη  και  τον
τουρισμό. Από τους καγιάδες και τους δυο ιερούς βράχους -την Αγία Πέτρα και τον Καλέ-
μέχρι το τζαμί που το ανήγειραν στην πλατεία, σε θέση ώστε να παίζει ρόλο δεσμοφύλακα
της  Ακρόπολης  και  σε  μέγεθος  ανάλογο  της  έκτασης  του  τείχους.  Χρειάζεται  δηλαδή  η
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ανάδειξη της προϊστορικής πόλης, η συστηματική ανασκαφή της Ρωμαϊκής Πλωτινόπολης,
ένα επεξεργασμένο σχέδιο αστικής και αρχιτεκτονικής αναγέννησης του καλέ καθώς  και η
μουσειακή  και  πολυπολιτισμική  αξιοποίηση της  πόλης,  σύμφωνα  με  την πρόταση του
μακαρίτη καθηγητή Μπακαλάκη και όπως γίνεται και αλλού {π.χ. Βουλγαρία} με το άνοιγμα
του τεμένους Βαγιαζίτ. Ένα μνημείο που σε αντίθεση με πολλά άλλα μνημεία της Θράκης,
παρέμεινε  αναλλοίωτο  και  αβεβήλωτο  τόσο  στην  εξωτερική  μορφή  όσο  εσωτερικά,
παραμένει όμως ερμητικά κλειστό.        

     Εφόσον μάλιστα αποτελεί το αρχαιότερο, μεγαλύτερο και λαμπρότερο ιερό Οθωμανικό
μνημείο  της  Ευρώπης,  μπορεί  να  παίξει  το  ρόλο  αντίπαλου  δέους  ως  προς  τη  Μεγάλη
Εκκλησία της Αγίας Σοφίας στην Πόλη. Το πιο σημαντικό και πιο βεβηλωμένο λατρευτικό
μνημείο  στην  οικουμένη. Οι  απαιτούμενες  αναστηλωτικές  παρεμβάσεις  ή  ιστορικές
αποκαταστάσεις  στα  δυο  αυτά  μεγάλα  μνημεία  της  Θράκης  μπορούσαν  και  μπορούν  να
αρχίσουν  να  γίνονται  από  κοινού,  από  έναν  διεθνή  οργανισμό,  π.χ.  υπό  την  αιγίδα  της
UNESCO.

    Πέραν από την ίδρυση και τη λειτουργία Εφορίας Αρχαιοτήτων στην πόλη, και πέραν από
την ένταξή στο  δίκτυο  των ιστορικών Ευρωπαϊκών πόλεων,  ως  από τις  πιο  γηραιές,  στο
πολυπολιτισμικό  εγχείρημα  που  σας  έλεγα  καθοριστικά  μπορεί  να  συμβάλλει  μια
πανεπιστημιακή σχολή Ιστορίας  του  πολιτισμού.  Επίσης  φιλοσοφίας,  με  πρώτο  το  τμήμα
Βυζαντινών Σπουδών. Μπορεί μάλιστα σε ένα αμφιθέατρο αν όχι στο τμήμα, να δοθεί το
όνομα “Ιωάννης Βατάτζης”, στη μνήμη του άξιου και άγιου αυτού συμπολίτη μας που ίδρυσε
ανάλογη σχολή στη Σμύρνη και οικοδόμησε τον περίφημο λόφο του Πάγου, εμπνεόμενος
ίσως από την ακρόπολη της γενέτειράς του.

     Αυτός άλλωστε είναι στην ουσία ο ανακτητής της Ρωμανίας απέναντι στην πριν από οκτώ
αιώνες, εισβολή των σταυροφόρων και τη φραγκοκρατία. Αυτός είναι και ο Θράκας ιππέας
της εποχής του, που σε επιστολή του στον Πάπα Γρηγόριο, τόνιζε: “εν τω γένει των Ελλήνων
ημών η σοφία βασιλεύει και, ως εκ πηγής, εκ ταύτης πανταχού ρανίδες ανέβλησαν.” Όμως
ενώ τα λόγια αυτά αναδεικνύουν την πολιτισμική μας σύνθεση και συνέχεια, πέρασαν στα
ψιλά. Δεν γράφτηκαν στις δέλτους της ιστορίας.

     Αυτή είναι η δεύτερη πρότασή μου προς την Εκκλησία και το κράτος. Πιστεύω όπως
συνέβη  με  την  προ δεκαπενταετίας  προηγούμενη  που  έκανα για  την  Κοσμοσώτειρα  των
Φερών να γίνει κέντρο λατρείας των Θρακών -κάτι που ήδη έγινε- έτσι θα συμβεί και πάλι.

     Το τμήμα που προτείνεται υπερβαίνει τη Θρακική διάσταση αν όχι την εθνική. Κινείται σε
άλλη πολιτισμική και ηθική ευρωπαϊκή και διεθνή σφαίρα. Στη σφαίρα αποκατάστασης της
πολλαπλά  παραχαραγμένης  ιστορίας  της  περιοχής  και  της  περιόδου  αυτής  από  πολλούς.
Ξένους και Έλληνες.  Η σημαντικότερη όμως πρακτικά συμβολή της ίδιας σχολής έχει  να
κάνει με την σοβαρή και βάσει σχεδίου οικοδόμηση του Ακαδημαϊκού χωροταξικού σχεδίου
και  συστήματος  της  Θρακικής  περιφέρειας.  Εάν  οι  σχολές  Οινολογίας,  Γαστρονομίας  ή
Υφαντικής  που  πρότεινα  σε  άλλα  κείμενα,  με  βάση  τη  γεωιστορικότητα  και  τη
γεωακαδημαϊκότητα, συνιστούν τα παραγωγικά θεμέλια καθώς και τον φέροντα σκελετό του
περιφερειακού της χωροταξικού, τότε με τη νέα πρόταση, προστίθενται τα κουφώματα. Είναι
τα μάτια,  τα αυτιά,  το στόμα, εν τέλει το όμορφο πρόσωπο της Ρωμανίας.  Πρόκειται  για
αποδοχή  της  πολύμορφης  πολιτισμικής  της  κληρονομιάς,  από  το  μοναδικό  ιστορικό
δικαιούχο. Τους ίδιους τους Θράκες. Κάτι για το οποίο χωρίς την απαιτούμενη επιστημονική
και  ακαδημαϊκή  συνδρομή  δεν  μπορεί  κανείς  να  αναμένει  πολλά,  πόσο  μάλλον  το  να
ολοκληρωθεί. Μπορεί με τον τρόπο αυτό να καλυφθεί ο αχανής χώρος που από την ιστορία
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εκτείνεται  έως  το  γαστρονομικό  και  διατροφικό  τομέα.  Αυτό  το  τεράστιο,  πλην  όμως,
αναξιοποίητο θησαυροφυλάκιο.

     Διότι  αντί  να  προχωρήσουμε,  πρώτοι  ως  χώρα,  στις  πανεπιστημιακές  σχολές
γαστρονομίας  καθώς  και  διαιτολογίας,  -με  τη  Μεσογειακή  διατροφή,  ως  σχολή  στο
πανεπιστήμιο  της  Κρήτης,  τη  Μυκηναϊκή  και  την  Κλασσική  στο  υπό  λειτουργία
πανεπιστήμιο  της  Πελοποννήσου,  και  την  Πολίτικη  κουζίνα  ως  αντίστοιχη  σχολή  στο
Πανεπιστήμιο της Θράκης στην Ορεστιάδα-, την παλιά μας αυτή πρόταση πρόκειται να την
αξιοποιήσει το 2004 η Ιταλία, η κατά τα άλλα μιμητική Ρωμαϊκή κουζίνα που βέβαια δεν
αναδείχθηκε ως έτυχε, σε παγκόσμια γαστρονομική και διατροφική υπερδύναμη. Η εξαγγελία
από  το  Δημοκρίτειο,  στο  πρόσφατο  συνέδριο  των  Θρακών,  τμήματος  τροφίμων  στην
Ορεστιάδα, πέραν της επέκτασης στη γαστρονομία, κυρίως χρειάζεται να βρει μιμητές και σε
άλλα πανεπιστήμια της χώρας. 

     Η ίδρυση επίσης στην περιοχή επιστημονικού κέντρου παραδοσιακής τέχνης και μόδας
έχει να προσφέρει πολλά. Σε αμφότερες, αφού αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
Από τις ιστορικές ονομασίες προέλευσης των προϊόντων και των τροφίμων της περιοχής, τη
γαστρονομία και την υφαντική έως τη γεωοικονομία,τη Θρακογραφία, την Εθνογραφία, τη
μουσική, τα Θρακιώτικα τραγούδια καθώς και το θέατρο. Όλοι οι κλάδοι διαθέτουν μεγάλο
υπόβαθρο. Έχουν αντίκρισμα σε όλη την επικράτεια και πέραν αυτής. Ας μην επεκταθώ τώρα
σε ονοματολογίες. Ούτε στο αν ο συμπατριώτης μας Ορφέας, έχει υιοθετήσει την Καρωτή.
Απλά να πω ότι αντί για τις κατά κανόνα κιτς εκδηλώσεις με τα κρατικοδίαιτα μπουλούκια
από την πρωτεύουσα, μπορούν τα καλοκαίρια αλλά και άλλες περιόδους να λειτουργούν στα
χωριά, όσο την πόλη, τμήματα διεθνούς Θρακικού πανεπιστήμιου διασποράς, με εκθέσεις,
εκδηλώσεις και παραστάσεις για τους πιο πάνω τομείς, καθώς και άλλους.

     Είναι κάτι που αργότερα μπορεί να επεκταθεί στην υπόλοιπη Θράκη, στις άλλες σχολές
της. Νέοι από όλη την οικουμένη που θα σπουδάσουν Οινολογία στη Ρωμανία δίπλα ακριβώς
στη  Μαρώνεια,  στον  τόπο  που  τόσο  εκθειάζονται  τα  αμπέλια  και  ο  ομώνυμος  οίνος  σε
αμφότερα τα Ομηρικά έπη. 
                                                   
     Επίσης Θρακική γαστρονομία και διαιτολογία στην Ορεστιάδα, με τη μεγάλη Βυζαντινή
κληρονομιά έως τα γνωστά κεμπάπια στα οποία και πάλι αναφέρεται ο Όμηρος κάνοντας
λόγο για τα σπουδαία ψηστικά προσόντα του Πάτροκλου. Κάτι που βρήκε τη συνέχειά του
μέχρι  τον προηγούμενο  αιώνα,  στις  Σαράντα Εκκλησιές  της  Ανατολικής  Θράκης,  προτού
μετατραπεί σε ένα ακόμη αντιδάνειο.

     Μπορούν  να  σπουδάσουν  Υφαντική  στο  Σουφλί  για  το  υπαρκτό  αντίκρισμα  στη
μεταξουργία που έχει να επιδείξει η πόλη όσο για τις υφάντριες γυναίκες της Θράκης για τα
έργα τέχνης αλλά και επειδή είναι οι μόνες δικαιούχες κληρονομιάς, λόγω μυθικής όσο και
φυσικής συγγένειας που έχουν με τις Τρωάδες συναδέλφους τους, Εκάβη και Λαοδίκη.
       
     Τότε  μόνο  τα  ενυπόγραφα  έργα  τέχνης,  οι  τάπητες  με  ονομασία  προέλευσης  των
υφαντριών από τους Μεταξάδες, το Παλιούρι, το Ασπρονέρι ή Ασβεστάδες θα είναι σε θέση
να αντικαταστήσουν το σημερινό καθεστώς αιχμαλωσίας.

     Το  κλειδί  που  μπορεί  να  ανοίξει  το  θησαυροφυλάκιο  που  έλεγα  πριν,  είναι  η
βιολογικότητα,  με  ταυτόχρονο  ανέβασμα  του  ποιοτικού  πήχη.  Είναι  μια  επιστημονική
επιστροφή στην ιστορία.  Επίσης  ιδιαίτερα ευφυής.  Αυτή μπορεί  να αποτελέσει  το πρώτο
σοβαρό και σίγουρο βήμα της απάντησης απέναντι  την νέα σταυροφορία της μετάλλαξης
καθώς και τους εδώ υποστηρικτές της που την προσυπέγραψαν ή και άλλους που σίγησαν,

                             Χρήστος Κηπουρός                                 Θράκη                              2004 101



αμφότεροι  λόγω της  έλξης  που  αισθάνονται  παλαιόθεν,  προς  τη  γενετικά  τροποποιημένη
πολιτική. Είναι η χάραξη ενός πρωτότυπου δρόμου προς την παγκοσμιοποίηση. Η μετατροπή
της  παράδοσης  σε  μόδα.  Αυτόν  άλλωστε  το  δρόμο  αγωνίζονται  να  χτίσουν  μόνα,  χωρίς
βοήθεια, τα ανά τον κόσμο χιλιάδες Ελληνικά εστιατόρια, με το καθένα από αυτά να αποτελεί
για την πόλη όπου βρίσκεται  από ένα προξενείο  καθώς και  προξενιό  προς  τις  Ελληνικές
κουζίνες και γεύσεις. Μια σοβαρή αναπτυξιακή οπτική οφείλει να δει τις επιχειρήσεις αυτές,
ως εξαγωγικές τροφίμων και τις κουζίνες ως μεταποιητικές μονάδες υψηλής προστιθέμενης
αξίας.

     Δίπλα στα φημισμένα από παλιά στην Ευρωπαϊκή αγορά, πεπόνια Θράκης,  με σήμα
κατατεθέν το πέταλο, μπορεί να προστεθεί το μανιώτικο. Πάνε άλλωστε μαζί. Ο λόγος για το
περίφημο πρόβειο κουρκμάτς που πρέπει όχι μόνο να παραχθεί εκ νέου αλλά και να κινηθεί η
διαδικασία πιστοποίησης.  Επίσης για το,  μεταξύ άλλων, παραγόμενο με βουβαλίσιο γάλα,
γνωστό καζάν ντιπί.

     Το τσαπί της γαστρονομίας, της λαογραφίας όσο οι παιδικές μνήμες από τους παππούδες
και  κυρίως τις  γιαγιάδες,  μπορούν να φέρουν στην επιφάνεια πολλούς τέτοιους  χαμένους
θησαυρούς και πολιτισμούς. Τους παππούδες που μάλωναν τα εγγόνια τους όταν εκτός από
το πεπόνι έτρωγαν και  τα σπόρια που οι ίδιοι  τιμάρευαν,  και  τις  γιαγιάδες που έχουν να
διδάξουν  πολλά  για  την  αναβίωση  της  παραγωγής  των  σπιτικών  λαχανικών,  αντί  των
σημερινών ξυλωδών και πανάκριβων. Θα συμβεί το ίδιο που γίνεται με τα αμπέλια. Επίσης
τις  νέες  ελιές  που ήδη φυτεύονται  στην περιοχή. Επιτέλους  ας μπουν αυθαίρετα.  Δεν θα
αργήσουν να νομιμοποιηθούν. Παντού στην υπόλοιπη Ευρώπη αυτό κάνουν. Πόσο μάλλον
χρειάζεται να γίνει εδώ όπου η αναμπέλωση και η αμπελογονία έχουν επιπλέον να καλύψουν
το μεγάλο κενό της έως πρόσφατα συστηματικής αμπελοκτονίας της πάλαι ποτέ αμπελόεσσας
πατρίδας του Διόνυσου.

     Επιστροφή στην αγνότητα και τη γευστικότητα χρειάζεται να υπάρξει και με το ψωμί
Θράκης,  ψημένο σε φούρνο από ξύλα. Αυτό που τρώμε δεν έχει  σχέση με ψωμί.  Και  τα
χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη.                          

     Εκτός  των άλλων αποτελεί  ύβρη προς  τον ανάρπαστο από τις  Ιταλικές  βιομηχανίες
ζυμαρικών, Θρακικό σίτο ο οποίος ανακαλεί στη μνήμη ένα ακόμη αποικιακό προϊόν της
χώρας. Το Χανιώτικο λάδι. Που και να μην ήταν ευλογημένα, ο σίτος και το έλαιο με τον
οίνο. Ούτε καταραμένα να ήταν. Διερωτάται κανείς τι άλλο χειρότερο μπορούσε να συμβεί.
Όπως πηγαίνουμε, κατά τα επόμενα χρόνια τα τουρκικά μαγαζιά θα αρχίσουν να φυτρώνουν
σαν μανιτάρια στην περιοχή. Θα καλύψουν επιτόπου το κάθε παραγωγικό και μεταποιητικό
κενό. Ήδη το κάνουν με τις εξαγωγές ψαριών. Αν εισάγουν κάτι από δω, είναι οι φοιτητές
στο Αγγλόφωνο πανεπιστήμιο της Ανδριανούπολης. Δεν υπάρχει χώρα στη γη που να μην
εξάγουμε φοιτητές. Όπως δεν υπάρχει καμιά χώρα, από την οποία να εισάγουμε.

     Οι συνεχιζόμενες και κλιμακούμενες ήπιες εισβολές της Τουρκίας, άλλοτε με ζωονόσους
και άλλοτε με πρόσφυγες ζώντες ή νεκρούς, δικαιώνουν και επαναφέρουν την πρόταση που
κάναμε για  αγροκτηνοτροφικό παράδεισο.  Τη χορήγηση αυξημένων ποσοστώσεων -όπως
ήδη γίνεται  αλλού, π.χ.  στις  Αζόρες-  με τα ευγενή γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.
Μπορούσε από την προηγούμενη δεκαετία, και μπορεί και τώρα να γίνει αποδεκτή από την
Ε.Ε. Τη δική της ασφάλεια υπερασπίζονται οι αγρότες της Θράκης, του Αιγαίου. Δικό της
ευρωπαϊκό  έμψυχο  αντιδουλεμπορικό-αντιναρκωτικό  ανάχωμα  είναι.  Δεν  είναι  μόνο
Ελληνικό. Κυρίως όμως εφόσον γίνει, θα πρόκειται για ένα πρότυπο και πλήρες οικολογικό
πάρκο πανευρωπαϊκού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος, με ανεξάντλητες πρώτες ύλες για την
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παραγωγική άνοιξη που έλεγα. Το εγγυώνται, μεταξύ άλλων, τα σπανίου κάλλους προσόντα
του Θρακικού τοπίου, όσο όμως η ίδια η ιστορία αν όχι και η μυθολογία.

     Επιτρέψτε τέλος δυο μόνο λόγια για την τοπική γεωοικονομία και χωροταξία. Το πρώτο
είναι ότι αντί του αγωγού φυσικού αερίου Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης, ως κλάδου ενός
διαβαλκανικού,  διευρωπαϊκού  και  Ευρασιατικού  αγωγού,  επιλέχτηκε  η  σύνδεση  της
Κομοτηνής  με  την  Προύσα.  Η αγορά του  καυσίμου  από την  Τουρκία,  εκτός  του  ότι  θα
δημιουργήσει σαφή ενεργειακή εξάρτηση στο Θρακικό αν όχι στο Ελλαδικό σώμα και εκτός
του  ότι  ο  Βόρειος  Έβρος  δεν  θα  συνδεθεί  -κάτι  που  το  αποκρύπτουν  από  τους  πολίτες-
επιπλέον η χώρα θα χαρατσώνεται με όχι και ευκαταφρόνητο φέσι. Τα περί διασύνδεσης των
ενεργειακών συστημάτων των δύο χωρών είναι ψεύδη. Πέραν των άλλων τα επιβεβαιώνει το
ενδιαφέρον του τουρκικού κράτους να εξαγοράσει τη Δ.Ε.Π.Α.
                                          
     Όσο τώρα για την άλλη διασύνδεση, την οδική, το θέμα που έλεγα στην αρχή, αν η
Ελλάδα  ήθελε  να  προχωρήσει  σε  αυτήν,  μπορούσε  να  ζητήσει  την  ένταξη  σε  κάποιο
Ευρωπαϊκό  πρόγραμμα  μιας  νέας  γεφύρωσης  του  ποταμού  Έβρου,  στο  ύψος  του
Διδυμοτείχου.  Επίσης  τη σύνδεση της  ίδιας  πόλης  με  τη Μακρά Γέφυρα και  κυρίως την
εξάιχνη αρτηρία Αδριανούπολης Κωνσταντινούπολης, στο Μπαμπάεσκι αρκετά πριν από το
ύψος της γνωστής Αρκαδιούπολης. Ο πεδινότατος οδικός κλαδίσκος, μήκους λίγων δεκάδων
χιλιομέτρων μπορεί να ενσωματώσει τον τουρκικό άξονα της παρεγνατίας στην Εγνατία οδό
και  αντιστρόφως.  Να  μειωθεί  δεκάδες  χιλιόμετρα  η  απόσταση  Κωνσταντινούπολης-
Αλεξανδρούπολης, σε σχέση με την, διαμέσου της Αδριανούπολης, διαδρομή.

     Από  την  άλλη,  η  υπαρκτή οδική γραμμή  Κήπων-Κωνσταντινούπολης  εκτός  του  ότι
υστερεί ποιοτικά, επόμενα δεν είναι καθόλου ανταγωνιστική, ταυτόχρονα δεν προβλέπεται να
κατασκευαστεί  σύντομα,  μεταξύ  άλλων,  λόγω  υψηλού  κόστους.  Θα  παραμείνει  μια
επαρχιακή οδός.

     Η  μετατροπή  του  Διδυμότειχου  σε  κόμβο  θα  συμπληρωθεί  με  την  σύνδεση  του
παρερυθροποτάμιου  επαρχιακού του δακτυλίου  με  τις  Βουλγαρικές  πόλεις  Ivaylograd και
Khaskovo. Ο τόπος μπορεί να αναγεννηθεί. Μπορεί να γίνει το δόξα πατρί, το πιο κεντρικό
σημείο  της  Θράκης,  το  σημείο  διασταύρωσης  του  νέου  οριζόντιου  άξονα με  τον  κάθετο
Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Εκτός του Δέλτα του Έβρου μπορεί να υπάρξει ένα ακόμη. Το
Δέλτα της Εγνατίας.

     Το δεύτερο που θέλω να προσθέσω κλείνοντας, είναι ότι ίδια με τους δρόμους, αν όχι πιο
πολλά, μπορούσαν να γίνουν με το σιδηρόδρομο. Μιλώ για το κλειδί της σιδηροδρομικής
Εγνατίας, το Πύθιο. Την είσοδο και έξοδο από τη χώρα. Την προθήκη της.

     Δυστυχώς εκτός από τα δυο διεθνή δρομολόγια την ημέρα, στο σταθμό του Πυθίου,
υπάρχουν  δυο  ταφόπλακες.  Η  μια  βρίσκεται  στο  εκεί  μνημείο,  προς  τιμή  των  Γάλλων
πεσόντων  του  1918.  Η  άλλη  είναι  για  την  Orient  Express  και  τα  τριάντα  τραίνα  που
περνούσαν την ημέρα. Στον ίδιο αυτό τόπο-κοιμητήριο είναι θαμμένος επίσης ο Ελληνικός
εκσυγχρονισμός.
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                        7. 3.  Εμμανουήλ Δουλάς

                     
         Πέραν των γνωστών κοινών που συνδέουν τις πόλεις και τους Δήμους της Θράκης,
ειδικότερα δε την Κομοτηνή, τη Νέα Ορεστιάδα και το Διδυμότειχο, υπάρχει ένα ακόμη νέο
κοινό που, κατά τη γνώμη μου,  είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον.  Προέρχεται από το τσαπί της
πολιτικής και την εμβάθυνση της τελευταίας στην ιστορία. Έχει να κάνει με έναν άγνωστο
στο ευρύ Θρακικό κοινό, ο οποίος στις 22 Μαρτίου 1920 εκλέχτηκε Πρόεδρος στο Ανώτερο
Διοικητικό Συμβούλιο της, υπό Γαλλική κατοχή, ευρισκόμενης τότε Δυτικής Θράκης. Ένα
γεγονός  που  έπαιξε  ίσως  τον  πλέον  σοβαρό  ρόλο  στην  προσκύρωση  της  περιοχής  στην
Ελλάδα, όσο και αν η ιστορική αυτή δικαιοπραξία υπήρξε κατεξοχήν έργο διπλωματικής και
πολιτικής τέχνης, δια χειρός Βενιζέλου της πρώτης περιόδου, στη συνδιάσκεψη της Ειρήνης. 

         Η πολύ μεγάλη συμβολή του απεσταλμένου του τελευταίου, Χαρισίου Βαμβακά στην
εκλογή, δεν μειώνει την επιτυχία του κοσμοπολίτη, απόφοιτου γεωπονίας του  Montpellier,
Εμμανουήλ Δουλά από την Αδριανού, να αναδειχθεί σε πρόεδρο των αντιπροσώπων όλων
των εθνοτήτων της Διασυμμαχικής, όπως λεγόταν, Θράκης. Ο αρνητικότατος συσχετισμός
δυνάμεων στο Συμβούλιο, προσδίδει πιο μεγάλες διαστάσεις στο κοινό εγχείρημα. Ας μην
αναφερθούμε τώρα στα προηγηθέντα διαβήματα ως προς τους χειρισμούς και την έκβαση του
Θρακικού ζητήματος από το Θράκα μητροπολίτη της Τραπεζούντας Χρύσανθο, απευθείας
στο Βενιζέλο, όσο στις Ευρωπαϊκές δυνάμεις αργότερα με εκείνη την, σπάνιας διπλωματικής
και πολιτικής ευφυίας, επιστολή του.

         Ούτε χρειάζεται να υπενθυμίσουμε ότι η εν λόγω ανάδειξη του Δουλά στο αξίωμα του
προέδρου συμπίπτει με το πρώτο, κατά τη νεότερη ιστορία, αιρετό αξίωμα, σε πανθρακικό
επίπεδο. Οφείλουμε όμως να μείνουμε για λίγο στο ότι υπήρξε και η τελευταία φορά αφού ο
θεμελιώδης Δημοκρατικός περιφερειακός θεσμός συνεχίζει, ογδόντα και πλέον έτη μετά, να
τελεί υπό αναστολή. Αυτό που ισχύει σήμερα και που προβλέπεται να παραμείνει είναι ο
διαιωνιζόμενος, από το γνωστό “θεσμικό” πλαίσιο των Αθηνών στις περιφέρειες, ο βαλτός ή
ορθότερα  ο  εγκάθετος  προεστός.  Η  διαιώνιση  ενός  καθεστώτος  ιδιότυπης  περιφερειακής
κατάστασης πολιορκίας, το μοναδικό εναπομείναν στην Ευρώπη. Ως προς τη μη εφαρμογή
του θεσμού του εκλεγμένου κυβερνήτη, δεν μπορεί παρά να θυμηθούμε τους εθνικούς λόγους
που οι απερχόμενοι επικαλούνταν δήθεν εμπιστευτικά ως προς τις διευρυμένες νομαρχιακές
αυτοδιοικήσεις, την ένωση Νομών κλπ., μέχρις ότου τα εξ Αγκύρας δημοτικά, νομαρχιακά
και διευρυμένα χρίσματα, τόσο στους μεν όσο στους δε και τους παρά δε, άρχισαν να δίνουν
και να παίρνουν, συστηματικά. Μέχρι και το εθνικό χρίσμα, τελευταία.  

         Δεν είναι τυχαία η επιβληθείσα λογοκρισία της λέξης “Πομάκοι”, από τους ίδιους τους
υψηλόβαθμους στους  δικούς τους πολιτικούς  λόγους που εκφώνησαν κατά την πρόσφατη
επίσκεψη που έκαναν στην  περιοχή.  Η ίδια  αυτή λέξη έδινε  και  έπαιρνε  επί  Ελευθερίου
Βενιζέλου, στην αλληλογραφία του με το Βαμβακά. Δεν  συνέβαινε το ίδιο  επί  Σοφοκλέους
Βενιζέλου. Όπως δεν συμβαίνει και σήμερα, επί των ημερών των γόνων άλλων ιστορικών
ονομάτων. Τα πολιτικά ονόματα, είναι όπως τα είδη προικός. Όσο και καλά να είναι, δεν είναι
και αιώνια. Έχουν ένα κύκλο ζωής. Μια γενιά, άντε δυο. Από κάποιον αρχίζουν, σε κάποιον
τελειώνουν. Απλά με τη φορμόλη και το διαρκή ψεκασμό των πολιτών από τα μαζικά Μέσα
επιδιώκεται σήμερα να παραταθεί ο κύκλος ζωής. Μπορεί και να επιτευχθεί, όμως η χώρα δεν
έχει να περιμένει  κάτι,  αν δεν πάει  και προς τα πίσω. Τι να προσδοκά άλλωστε από ένα
υποκριτικό, κυρίως δε σάπιο, πολιτικό σύστημα το οποίο ενώ πυροβολεί τη βαρονία, την ίδια
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στιγμή ασπάζεται με θέρμη τη δικέφαλη βασιλεία. Άλλα θα έκαμνε αν ήταν καλά στην υγεία
του. Θα όφειλε να αντιτείνει: ούτε βαρονίες ούτε βασιλείες, κυρίως δε να πει: Δημοκρατία-
Δημοκρατία. Δυο φορές, για να συνιστά ιστορικό αίτημα. 

         Αν ληφθεί υπόψη ότι όλοι οι πρωταγωνιστές της, μετά την απελευθέρωση της Θράκης,
εποχής, είχαν αξιοσημείωτες διαδρομές στην κεντρική σκηνή, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η
στάση  του  Εμμανουήλ  Δουλά.  Αφού  έφερε  σε  αίσιο  πέρας  την  υπόθεση  που  ανέλαβε,
χαμηλών τόνων, όπως λένε εκείνοι που τον γνώρισαν, επέστρεψε χωρίς τυμπανοκρουσίες,
στην πολύτεκνη οικογένειά του και στη μονάδα επεξεργασίας του μεταξιού που είχε ιδρύσει
ακόμη από τις  αρχές του αιώνα στο Διδυμότειχο ενώ μέχρι το θάνατό του στα 1935, δεν
ασχολήθηκε εκ νέου με τα κοινά. Δεν έγινε Βουλευτής, Γερουσιαστής, Γενικός Διοικητής,
πόσο μάλλον υφυπουργός. 

         Βέβαια δεν θα περίμενε κανείς, έστω κάτι από όλα αυτά, να το σημειώσει ως ξεχωριστό
ιστορικό γεγονός η Ελλαδική κρατική ιστορία. Απεναντίας εδώ σήμερα θέλουν να μειώσουν
ακόμη και όσα ελάχιστα γράφτηκαν κατά καιρούς για διάφορες άλλες περιοχές της χώρας.
Πόσο μάλλον να ασχοληθούν με τη Θρακική επέτειο και ιστορία ή πολύ περισσότερο να
τιμήσουν κάποιους. Απέδειξαν άλλωστε ότι έχουν προτεραιότητες άλλες. Άλλους έχουν να
τιμήσουν προς τους οποίους κλείνουν διαρκώς το γόνυ. Και δεν μιλώ μόνο για την πέραν του
Ατλαντικού χώρα και την Ευρώπη. 

         Όμως δυστυχώς και από τους τοπικούς κοινωνικούς θεσμούς κανείς δεν σκέφτηκε ή δεν
μπήκε στον κόπο να σκεφτεί να τιμήσει έναν Θράκα για όσα εκείνος έπραξε και κυρίως για το
πρότυπο της σεμνότητας που ενέπνεε τη στάση του. Γιατί ποιος σήμερα στη θέση του δεν θα
εξαργύρωνε  μια  τέτοιου μεγέθους  σύνδεση του  ονόματός  του,  με  την  απελευθέρωση της
πατρίδας του. Εδώ οι κάθε χρώματος υπαρκτοί ταγοί της περιοχής δεν έκαναν τίποτε αν δεν
ζημίωσαν τον τόπο και διαγκωνίζονται για το ποιος θα προπαγανδίσει ανύπαρκτα έργα ώστε
να αποκρύψει το κενό που τον κατατρύχει. Έφτασαν να το συγχέουν με το ομόηχο καινό. Το
πιο κενό καινό  ή καινό κενό είναι οι ίδιοι, πρέπει να τους πει κανείς.

         Η διαπίστωση αυτή ασφαλώς και δεν εξαντλείται στους εν Θράκη. Αρχίζει από εδώ.
Όπως η Ελλάδα. Επεκτείνεται στους εν Αθήναις πολιτικούς προϊσταμένους των πρώτων ενώ
παράλληλα εντείνεται, όσο βέβαια στους εντεταλμένους χειριστές και κυνηγούς ιδεών -όπως
λέμε κεφαλών- συμβούλους  αμφοτέρων, γνωστούς από άλλα μας κείμενα ως θερμαστές στις
ανά τη χώρα ηλεκτρονικές πυρές των μαζικών Μέσων. Μιλώ για τους φανερούς και κυρίως
τους αδιαφανείς και εξωθεσμικούς φορείς της λεγόμενης τέταρτης Ελληνικής Δημοκρατίας η
οποία αν μοιάζει με κάτι, είναι η μαϊμού. Αυτήν που αποκαλούν νέα μεταπολίτευση.  

 

         Όσον αφορά τώρα τη δική μου στάση, σκοπεύω να αφιερώσω το υπό έκδοση βιβλίο
μου: “Σημειώσεις Πολιτικής γεωοικονομίας”, εις μνήμην Εμμανουήλ Δουλά. Διαμέσου δε της
αφιέρωσης αυτής θέλω να τιμήσω και τους δικούς μου πρόσφυγες παππούδες όπως και όλους
τους  παππούδες  της  ιστορικής  μας  περιοχής  που  μπορούσε  και  μπορεί  ακόμη  να  γίνει
παγκόσμια πρωτεύουσα της γεωοικονομίας και που την εμποδίζει η όντως ανίκητη βλακεία
και επόμενα η διαρκής ήττα της γνώσης, της επεξεργασίας και της πρότασης. Τους ακούω να
λένε ότι έχουν οράματα και με πιάνουν τα γέλια. 

                             Χρήστος Κηπουρός                                 Θράκη                              2004 105



         Προτείνω επίσης στους φίλους Δημάρχους των τριών πόλεων να τον τιμήσουν οι Δήμοι
τους, όπως φυσικά και όσοι άλλοι επιθυμούν. Ας επιλέξουν εκείνοι το πώς. Εγώ έχω στη
διάθεσή μου μια φωτογραφία του και τη διεύθυνση του συνονόματου εγγονού του, καθηγητή
ιατρικής  στην  Αθήνα  Εμμανουήλ  Τιερρή,  του  οποίου  η  σύζυγος  κατάγεται  από  την  εκ
Κοζάνης οικογένεια Χαρισίου Βαμβακά. Γεγονός που παραπέμπει στα όμορφα παιχνίδια της
ιστορίας, που πολλοί ονομάζουν μοίρα. 

           

         Όπως τέλος ορθά έχει κάνει με τόσους άλλους, κατά καιρούς, η Κομοτηνή, οφείλει να
το επαναλάβει με την περίπτωση που συζητάμε. Αν μη τι άλλο ως πρωτεύουσα της Θράκης
στην οποία ο περί ου ο λόγος θήτευσε επί μικρό διάστημα που όμως απεδείχθη ιδιαίτερα
ουσιώδες αφού πρόκειται για την άλλη όψη της αναγέννησης της Θρακικής πατρίδας. Το ίδιο
και η Νέα Ορεστιάδα οφείλει να φερθεί ως η ιστορική συνέχεια της παλιάς Ορεστιάδας, του
Καραγάτς της Αδριανούπολης, στην οποία η οικογένεια Δουλά, όπως σημειώνει ο Γεώργιος
Λαμπουσιάδης στον πρώτο τόμο των Θρακικών του 1928, και στις  περί  Αδριανουπόλεως
μελέτες του, ήταν μια από τις πρώτες οικογένειες της ιστορικής πόλης. Το Διδυμότειχο τέλος
οφείλει να τον τιμήσει ως η δεύτερη πατρίδα του, όπου βρίσκεται άλλωστε και η τελευταία
κατοικία του μεγάλου όσο άγνωστου αυτού Θρακιώτη. 

         

         Η ενασχόληση με την ευρύτερη ηθική και πολιτική σφαίρα όσο η προσφυγικότητα ως
πολιτική παιδεία μπορούν να συνεισφέρουν στη διαλεύκανση ενός αρκετά περιπλεγμένου και
αδιευκρίνιστου ζητήματος. Να γίνει επίσης ένα  μεγάλο βήμα προς την αποκατάστασή του. Ο
λόγος για την παλιά κόντρα ανάμεσα σε Διδυμότειχο και Ορεστιάδα που αν και πολλές φορές
αφορίζεται ως έκφραση τοπικισμού, εν τούτοις οι ρίζες και τα αίτια περισσότερο βρίσκονται
αλλού. Το νέο ηθικό περιβάλλον από την περίπτωση Δουλά, τις φέρνει κοντύτερα αλλά δεν
φτάνει. Ο Δήμος Διδυμοτείχου ζητώντας συγγνώμη από την πόλη της Ορεστιάδας θα βγάλει
ένα παλιό στίγμα από πάνω του. Μιλώ για τη σκιά από την αντιμετώπιση των προσφύγων
ευθύς μετά από την υφαρπαγή του τριγώνου της παλιάς Ορεστιάδας από την Τουρκία -λες και
επρόκειτο για αντίποινα- κατά την χρονική περίοδο της συμφωνίας της Λοζάννης, όταν οι
τσορμπατζήδες του Διδυμοτείχου αρνήθηκαν να δεχθούν να εγκατασταθούν στην πόλη τους,
οι πρόσφυγες του Καραγάτς. 

         Μόνο ο συνοικισμός και δυο τρεις άλλες γειτονιές ήταν οι εξαιρέσεις. Σε αυτές ανήκε η
περίπτωση  του  ενός  παππού  μου,  του  καραγατσιανού  Κωνσταντίνου  Νικίδη,  από  την
Αδριανού, όπως έλεγε ο ίδιος, που μεταξύ των άλλων, ήταν ένας άφταστος μάστορας στις
ανάγλυφες επιγραφές καταστημάτων. Το ίδιο και η περίπτωση του άλλου μου παππού, του
μπαξεβάνη Χρήστου Κηπουρού, πρόσφυγα από τη Μακρά Γέφυρα της Ανατολικής Θράκης,
του οποίου φέρω το όνομα και το επίθετο. Επειδή όμως η μια από τις τέσσερις ρίζες του
γενεαλογικού μου δέντρου είναι αυτόχθων, πρώτος ζητώ εγώ συγγνώμη για τη στάση της
πόλης μου κατά την περίοδο εκείνη. 

         Οι δυο πόλεις μας μπορούν να ενωθούν πολύμορφα αναπτυξιακά και να αποτελέσουν
τα  βασικά  συστατικά  ενός  καινούργιου  πολυκεντρικού  κέντρου.  Να  γίνουμε  η  χερσαία
Προποντίδα στη γεωπολιτική και τη γεωοικονομία, και η κύρια προθήκη της παραγωγικής
Ελλάδας, στην ανάπτυξη. Η διαφορά με την άλλη Προποντίδα είναι ότι αντί για πλόες, εμείς
θα έχουμε ροές. Τουτέστιν αναρίθμητες Εγνατίες. Από τη σιδηροδρομική έως την οινική και
από την ακαδημαϊκή και την ενεργειακή έως τη γαστρονομική και την τουριστική. Όλες όμως
αυτές προϋποθέτουν την πολιτική Εγνατία που δεν ευθυνόμαστε εμείς για την απουσία της.
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Όπως φυσικά και για την απουσία των άλλων μορφών της.  

         Οφείλω με τη σημερινή ευκαιρία να τονίσω ότι τιμά το Δήμαρχο καθώς και το Δήμο
Διδυμοτείχου η υιοθέτηση μιας ακόμη ιδέας και πρότασής μας σχετικά με την φετινή ειδικά,
ανάδειξη  του Βατάτζη.  Έγραψα γι  αυτά δια μακρών στο κείμενο “Ευρωπαϊκές  επέτειοι”.
Αρκεί βέβαια να μη καούν από τους ήδη επί το έργον θερμαστές και συμβούλους που έλεγα
πιο πριν. Και το χειρότερο, να μη τα νοθεύσουν αναμειγνύοντάς τα, επί τούτου, με αλλότρια. 

         Μια όμως και μιλήσαμε από την αρχή ακόμη για το Montpellier, έχω να προτείνω κάτι
τελευταίο. Αν υπήρχε σήμερα σχολή Οινολογίας στο Δημοκρίτειο, θα είχε πολλούς λόγους να
κάνει κάτι ανάλογο με τους Δήμους. Τόσο λόγω συγγενών πανεπιστημιακών σπουδών του
Δουλά, όσο λόγω της μεγάλης του, όπως αποδείχτηκε, προσφοράς στη Θράκη. Μέχρι να γίνει
όμως  η  σχολή αυτή  στην  περιοχή  της  Ροδόπης,  την  πρωτοβουλία  τιμής  της  μνήμης  του
μπορεί να αναλάβει το τμήμα αγροτικής ανάπτυξης Ορεστιάδας καθώς και το υπό ίδρυση
τμήμα γαστρονομίας και διαιτολογίας της ίδιας πόλης.   
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                 7.4. Ευρωπαϊκές επέτειοι
                                                            
         
         Απαρατήρητα πέρασαν από τη χώρα τα φετινά 120χρονα της Orient-Express. Αντίθετα,
η υπόλοιπη Ευρώπη πέραν της οφειλής στην ενιαία συγκοινωνιακή στρατηγική, αυτά τιμούσε
και φυσικά τη μεγάλη της σιδηροδρομική ιστορία, όταν πριν από λίγες εβδομάδες, ενέτασσε
οίκοθεν, τόσα πολλά νέα σιδηροδρομικά έργα. Το λέω αυτό διότι η Essen list είχε προθεσμία
τροποποίησης  ως  τον  επόμενο  Ιούνιο.  Επίσης  δεν  εκκρεμούσε  Ελληνικό  αίτημα.  Μόνο
κάποιες φευγαλέες αναφορές. Από νέους τέλος σιδηροδρόμους η χώρα, είχε εντάξει δύο νέα
έργα: τον αστικό-προαστιακό, πάντοτε όμως αθηναϊκό, και την αναβίωση  γραμμής πενήντα
χιλιομέτρων στην περιφέρεια του υπουργού μεταφορών, από το Αγρίνιο έως το Κρυονέρι. 

         Κατά τα άλλα, χρειάστηκε ένας και πλέον αιώνας -από το 1886- ώστε να ενταχθεί σε
πρόγραμμα η γραμμή Κοζάνης,  Καλαμπάκας,  Ηγουμενίτσας,  καθώς  και η σιδηροδρομική
Ιόνια μέχρι την Καλαμάτα, με ενιαίο μάλιστα κωδικό: σιδηροδρομική Εγνατία. Δεν τις έβαλε
η Ελλάδα. Ούτε και πρόκειται στον ορατό ορίζοντα, είτε με τους μεν είτε με τους δε, να βάλει
κάποια εθνική συμμετοχή για να αρχίσουν με σκοπό να τελειώσουν. Αυτό που θα βάλουν οι
απερχόμενοι, όπως αργότερα οι επερχόμενοι, είναι το χέρι στα αποθεματικά των κερδοφόρων
οργανισμών, ώστε να αγοράζουν προεκλογικά από τα Μέσα όχι ώρες, όπως μέχρι τώρα, αλλά
ημέρες και κυρίως νύχτες. Να τις γεμίσουν με Δημοκτόνο προπαγάνδα, απέναντι στην οποία,
η Εγνατία που γνωρίσαμε, να μοιάζει με σεμνή κορασίδα ή πιο σωστά με ηρώο σε χωριό,
μικρό δηλαδή μνημείο προπαγάνδας που θα ωχριά μπροστά στις νέες της εκδοχές. 

         Ας έρθουμε τώρα στα πιο δικά μας. Για το “Διδυμότειχο”  υπάρχουν διαθέσιμες πολλές
και ενδιαφέρουσες φωτογραφίες. Δυο σχετικά πρόσφατες από αυτές, που έχουν να κάνουν με
το σιδηροδρομικό σταθμό Πυθίου,  αντί  για μηχανοστάσιο θυμίζουν ποιμνιοστάσιο αν όχι
προβατοστάσιο ή γιδοστάσιο, όπως θα έλεγε και ο πρωθυπουργός. Η μια μάλιστα είναι ό,τι
πρέπει ώστε να διανθίσει το, εκτός των άλλων, κιτς του “Έβρος 2010” της Νομαρχίας. Μιλώ
γι αυτό που εκθείασε ο Καραμανλής.  Ένα προϊόν  fast,  επί το λαϊκότερο, άρπα κόλα, που
κάνει μόνο για ανακύκλωση και που θα πρότεινα στο Νομάρχη και παλιό μου συνάδελφο από
τη Βουλή, να το αποσύρει. Να γίνει, με τη δική μας συμμετοχή, ένα εξ υπαρχής νέο. Να λέει
κάποια  πράγματα.  Να μπορεί  να  σταθεί.  Δεν  πρόκειται  να  γίνω Νομάρχης  ή  Δήμαρχος.
Αγάπης ένεκεν να το δωρίσουμε στον τόπο μας. Αυτός τόσα μας έδωσε. Το υπάρχον δεν λέει
τίποτε. Χώρια που κρύβει την αλήθεια ως προς τον αγωγό του φυσικού αερίου, δίνοντας την
αίσθηση  ότι  πρόκειται  για  παράλληλη  διαδρομή  προς  τον  πετρελαιαγωγό  Μπουργκάς
Αλεξανδρούπολης. Κατά τα λοιπά, αρκεί ένα παράδειγμα. Αντί να αναδείξει ως κλειδιά της
σιδηροδρομικής Εγνατίας το Πύθιο και την αναβίωση της Orient-Express, ως βασικό κλάδο
του δρόμου του μεταξιού, αντί να αξιοποιήσει το όσο ποτέ άλλοτε ευνοϊκό Ευρωπαϊκό περί
σιδηροδρόμων κλίμα και την υπάρχουσα κινητικότητα για ένταξη όλης της σιδηροδρομικής
Εγνατίας, αρχής γενομένης, από τον κλάδο Ορμένιο, Πύθιο, Αλεξανδρούπολη, εν τούτοις, το
τραίνο και ο σιδηρόδρομος απουσιάζουν από το σχέδιο  παντελώς. Ακόμη και ως λέξεις. Όσο
για  τον  περί  της  αγροτικής  ανάπτυξης  κουτοπόνηρο πληθωρισμό που  κατακλύζει  το  ίδιο
κείμενο,  δεν  σώζει.  Αντίθετα  θα συνιστούσε  σκέτη,  υποφερτή  έστω,  φλυαρία  και  έτερον
ουδέν αν δεν την καθιστούσε ανυπόφορη και αποκρουστική, η διάσπαρτη κακογουστιά των
σκαριφημάτων που υπάρχουν στο σώμα του βιβλίου. Σώμα και βιβλίο να τα κάνει ο θεός.  

         Είναι βέβαιο ότι για τις άγνωστες στους συγγραφείς του, άσπρες τρύπες της παγκόσμιας
γεωοικονομίας που υπάρχουν στον τόπο αυτό, δεν ευθύνονται οι ίδιες. Επί πολλές δεκαετίες
συνεχίζεται το ίδιο φάλτσο βιολί. Ανίδεοι τις μουτζουρώνουν αντί να τις ζωγραφίζουν και
γεμίζουν με ιστορικά, αρχιτεκτονικά, οδικά, σιδηροδρομικά, ενεργειακά {Φ.Α.}, βιολογικά,
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φυσικά, παραγωγικά, αγροτικά και γαστρονομικά πολιτισμικά τοπία καθώς και απαράμιλλα
έργα τέχνης ικανά να προσελκύσουν εκατοντάδες χιλιάδες αν όχι εκατομμύρια καινούργιων
επισκεπτών.  Ένα  τέτοιο  σπάνιο  έργο  επισκέφτηκα  προχθές,  όταν  δοκίμασα  ένα  μικρό
κομμάτι  κολοκυθόπιτας,  με  καβουρντισμένο  σουσάμι,  που  έφτιαξε  μια  από  τις  χιλιάδες
χρυσοχέρες μαστόρισσες νοικοκυρές γιαγιάδες της περιοχής, αυτό το συγκριτικό πολιτισμικό
πλεονέκτημα απέναντι και σε μεγάλους γαστρονομικούς πολιτισμούς ακόμη. Είπα αμέσως,
σιγά  να  μην  διαθέτουν  τέτοια  εδέσματα  η  Γαλλική  ή  η  Ιταλική  κουζίνα  ενώ  κατέληξα
λέγοντας ότι αντί έστω και τώρα να αξιοποιηθεί ο θησαυρός αυτός, έβαλαν τον κόσμο να τον
πετάξει στα σκουπίδια ενώ παράλληλα εγκαθιστούσαν στην περιοχή καινούργιες διατροφικές
χωματερές. Αντιπροσωπευτικό δείγμα, οι πρόσφατες, όχι λίγες, επενδύσεις προτηγανισμένης
πατάτας. Ξαναείπα ότι όταν παντού αλλού, ακόμη και από την Αθήνα, εγκαταλείφτηκε, σιγά
μην έρθουν εδώ οι τουρίστες γι αυτή την ανοστιά -άνοστη, από το α και το νόστος- που εκτός
από το άγευστο, εποικοδομητικά σημαίνει ότι δεν πρόκειται να έρθουν. Όπως δεν πρόκειται
να έρθουν για τα μάτια των αποστόλων μιας τέτοιου τύπου ανάπτυξης ή για ένα νέο είδος
πολιτισμού, με τους ίδιους, εν μέσω χαϊβανιών, να τους χορεύουν. Κάτι που παραπέμπει στην
αρχοντία. Ας είναι καλά λοιπόν στην υγεία της η ιστορία που ξασπρίζει την περιοχή κάθε
τόσο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι ευκαταφρόνητη η πολύμορφη ζημιά που της έκαναν.
Ας διαρρέουν ότι διακόνησαν την πολιτική. Εάν διακόνησαν κάτι, είναι η πολλαπλή δεκάτη.

         Η άλλη επέτειος έχει να κάνει με το 2004. Δεν πρόκειται φυσικά να ασχοληθώ με τα
108 χρόνια -δεν λένε άλλωστε τίποτε- ανάμεσα στις δυο Ολυμπιάδες ή με τους αβάσταχτους
μικρομεγαλισμούς και τους τζερεμέδες  της ερχόμενης που εκλογίκευσαν κεντροαριστεροί,
κεντροδεξιοί, αριστεροί, δεξιοί στο κοινοβούλιο, όταν δεν έλεγαν ψέματα. Όπως εδώ όπου
παλιοί φίλοι, αντίθετοι αρχικά, κατέληξαν και με τον αστυφύλαξ και το χωροφύλαξ. 

         Δεν ωφελεί πουθενά η διεκτραγώδηση της επταετούς πολιτικής μοναξιάς που έζησα
μεταξύ των τριακοσίων. Το ίδιο ισχύει για το ζήτημα της δικαίωσης. Γι αυτό θέλω σήμερα να
πάω σε κάτι διαφορετικό. Με την ευκαιρία συμπλήρωσης κατά το νέο έτος, τριών τετάρτων
χιλιετίας από τα 1254, από το θάνατο του πιο σοβαρού και μεγάλου Έλληνα και Θρακιώτη
καθώς και ουσιαστικού ανακτητή της Ρωμανίας, του άξιου και άγιου συμπολίτη μου, Ιωάννη
Βατάτζη, μπορεί το καλοκαίρι του νέου έτους ή στις αρχές του Νοεμβρίου που η Εκκλησία
εορτάζει τη μνήμη του, να διοργανωθεί στη γενέτειρα πόλη του, στο Διδυμότειχο ένα Διεθνές
Επιστημονικό  Συνέδριο  αφιερωμένο  στη  διαδρομή  του.  Μπορούν  να  αναλάβουν  να  το
διοργανώσουν από κοινού ο Δήμος της πόλης, η Νομαρχία όσο ένα ή και δυο Πανεπιστήμια.
Προσκεκλημένοι ομιλητές μπορούν να είναι από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, τα
Σκόπια, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και φυσικά, από την Ελλάδα. Από όσες δηλαδή χώρες
εμπλέκονται άμεσα στην ιστορία της αυτοκρατορίας της Νικαίας. Της, εν εξορία, Ρωμανίας.

         Η σημερινή φιλοξενία και δημοσιοποίηση θα συμβάλει στη μεγάλη μας προσπάθεια για
ανάδειξη μιας ακόμη Θρακικής, Ελληνικής και Ευρωπαϊκής άσπρης τρύπας. Αυτή τη φορά,
μέσα από την επιστημονική επιστροφή στην ιστορία του συγκεκριμένου Θράκα ιππέα και την
τόσο αναγκαία όσο και χρήσιμη ανάσυρση από αυτήν.  

                                                                                                                               
             ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

         Ίσως κάποιοι αναρωτηθούν γιατί να προσκληθούν Ισπανοί ιστορικοί. Ομολογώ ότι ούτε
εγώ που έψαξα το θέμα, γνώριζα έως πρόσφατα ότι η Άννα ή η  Constance, η θυγατέρα εν
πάση περιπτώσει του Γερμανού Βασιλιά Φρειδερίκου του ΙΙ και επίσης δεύτερη σύζυγος του
Βατάτζη, είναι θαμμένη στη μονή της Αγίας Βαρβάρας στην Ισπανική Βαλένθια. Ότι μόνασε
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εκεί ως το τέλος της ζωής της, στα 1307, και κυρίως ότι επάνω στο φέρετρό της αναγράφεται
ο τίτλος: αυτοκράτειρα της Ελλάδας. Στη ίδια αυτή χώρα όμως, ακόμη και οι σοβαροί θεσμοί
χρησιμοποιούν το υβριστικό παρατσούκλι Βυζάντιο αντί της Ρωμανίας, που είναι το κύριο
όνομα της Ευρώπης. Ένας επιπλέον λόγος που προτείνεται το συνέδριο στο Διδυμότειχο είναι
να αναδειχθεί η πόλη όπως μπορούν παρόμοιες πρωτοβουλίες να αναληφθούν και από άλλες
Ελλαδικές πόλεις που έχουν, αν μη τι άλλο, μια περίπου χιλιετία -όσο διήρκεσε η Ρωμανία-
περισσότερη Ευρωπαϊκή ιστορία από τις υπόλοιπες της γηραιάς Ηπείρου. Μπορεί να έρθει
στην επιφάνεια η επανένωση των δυο ιστοριών αφού στην ουσία πρόκειται για μία και ενιαία
που τη διχοτόμησαν. Η αποδοχή του μεγάλου αυτού ηθικού ζητήματος από αναγεννητικές
δυνάμεις της διανοητικής και πολιτικής Ευρώπης, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην Ευρωπαϊκή
ιστορία και στην αυτοκριτική. Υποδεικνύει πως μπορεί να απαλυνθεί το στίγμα του 1204. Το
ίδιο και η επέτειος των οκτακοσίων ετών.    
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      7. 5. ΔΙΆΔΡΟΜΟΣ NO XI.  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΉ ΕΓΝΑΤΊΑ

 

         Πουθενά αλλού οι γραμμές των σιδηροδρόμων δεν είναι τόσο παλιές. Με εξαίρεση τη
διπλή γραμμή Αθήνας- Θεσσαλονίκης, που κι αυτή τη μαγκανίζουν επί δεκαετίες, οι άλλοι
σιδηρόδρομοι της χώρας, όλοι αιωνόβιοι παλαιόθεν, από τον ελκυστικό σε εκτροχιασμούς
Πελοποννησιακό  και  τον  Τρικουπικό  Θεσσαλικό  έως  τον  Οθωμανικό  Βορειοελλαδικό,
παραμένουν μέχρι σήμερα, όπως στις τελευταίες δεκαετίες του δέκατου ένατου αιώνα, όταν
πρωτοκατασκευάστηκαν. Ο εικοστός αιώνας που από τη Δύση έως την άπω Ανατολή ήταν ο
παραγωγικότερος,  εδώ,  είναι  ο  πιο  αντιπαραγωγικός  και  αντισιδηροδρομικός.  Εκτός  των
άλλων τραίνων, η χώρα έχασε και το τραίνο των τραίνων. Δεν θα υπήρχε σε όλη την Ευρώπη
χειρότερο δίκτυο από το Ελληνικό οδικό, αν δεν υπήρχε το εγχώριο σιδηροδρομικό. 

         Είναι λυπηρό που τη σιδηροδρομική Βουλή και τον Τρικούπη, διαδέχθηκαν πλείστες
όσες άβουλες Βουλές και κυβερνήσεις. Όμως αυτή είναι η αλήθεια. Η σημερινή μας διαφορά
από την Ευρώπη είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη του μεσοπολέμου. Αν όχι, ας μας πουν,
ποιο είναι το Ελλαδικό Simplon. Είτε ως τεχνικό έργο είτε ως τραίνο. Αν είναι κάτι σήμερα η
σιδηροδρομική Ελλάδα, είναι μια άγονη γραμμή. Η μόνη που την μοιάζει είναι η πολιτική
Ελλάδα. Δεν μείναμε τυχαία πιο πίσω από το Μαρόκο, που κι αυτό ακόμη, προετοιμάζει την
ενσωμάτωσή του στο Ευρωπαϊκό σύστημα σιδηροδρόμων. Ας μην αναφερθούμε στην ομάδα
των χωρών της Νοτιανατολικής Ασίας που κυριολεκτικά πετάει.  Ούτε στην επέκταση του
δρόμου του μεταξιού, από την ιστορική του αφετηρία και παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα,
το Κινέζικο Σιάν έως την νέα παγκόσμια σιδηροδρομική πρωτεύουσα, το Τόκιο. 

         Πέραν των χαράξεων, ανάλογα ισχύουν  ως προς τις υψηλές ταχύτητες, παρόλο που στη
Γηραιά Ήπειρο, πολλές σιδηροδρομικές συνδέσεις πόλεων ανταγωνίζονται ήδη τις μεταξύ
τους αεροπορικές. Από την άλλη, δεν είναι ευκαταφρόνητη η αναπτυξιακή σιδηροδρομική
πραγματικότητα  στις  πρώην  πλέον  χώρες  συνοχής,  Ισπανία  και  Πορτογαλία.  Το  Ιβηρικό
σιδηροδρομικό άλμα, που έγινε πρόσφατα μόλις, και σε διάστημα μικρότερο της δεκαετίας,
βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, πανευρωπαϊκά. Μια από τις όψεις του είναι η επιμήκυνση του
δρόμου του μεταξιού, από τη Ρώμη, όπου κατέληγε, μέχρι την Πορτογαλική πρωτεύουσα και
άλλες Ευρωπαϊκές. Πρόκειται για τη διηπειρωτική ένωση του Ειρηνικού με τον Ατλαντικό,
και του Τόκιο με τη Λισσαβόνα, διαμέσου του Νότιου δρόμου της Ασίας, όσο της Ευρώπης.  

         Ας μην επεκταθούμε στο Βόρειο δρόμο και τη σύνδεση της Ιαπωνικής πρωτεύουσας με
το Βερολίνο, διαμέσου της Ρωσίας και του διαδρόμου No II. Μια ένωση που επίσης διεκδικεί
τον δρόμο του μεταξιού, ως ονομασία προέλευσης, έστω και αν αφορά τεχνητό μετάξι. Ας
πάμε στη Γηραιά Ήπειρο με την ανέκαθεν έξυπνη τεχνολογική και πολιτισμένη επιστροφή
στην ιστορία. Οφείλει όμως εδώ κανείς να προσθέσει ότι δεν αρκούν τα αισθήματα τιμής στο
Μάρκο Πόλο. Ναι μεν το ομώνυμο πρόγραμμα της Ε.Ε. για τις συνδυασμένες μεταφορές που
δεν βλάπτουν το φυσικό, ιστορικό και πολιτισμικό τοπίο, αποτελεί σοβαρό ενθύμιο μνήμης,
όμως δεν φτάνει. Όπως δεν φτάνουν τα ευγενή μνημόσυνα του πνευματικού πατέρα του ίδιου
δρόμου, του επίσης ευγενούς, Γερμανού γεωγράφου,  Ferdinand von Richthofen. Το μείζον
είναι άλλο. Είναι η αναγέννηση του δρόμου. Δηλαδή, ο σιδηρόδρομος του μεταξιού. 

         Αν κατά το 2003 και τα 120χρονα της Orient-Express, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε
πλήθος από νέα σιδηροδρομικά έργα, το νέο έτος 2004, που συμπίπτει με τα 750 χρόνια από
τη γέννηση του Ιταλού εξερευνητή, δίνεται μια νέα ευκαιρία. 
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         Μπορεί η Ελλάδα να προτείνει κάτι που αν και όφειλε να το είχε κάνει προ πολλού δεν
το έκανε. Να ζητήσει στους δέκα διαδρόμους της Ευρώπης, να προστεθεί και άλλος ένας. Ο
Νότιος διάδρομος No XI, Κωνσταντινούπολη- Πύθιο- Ηγουμενίτσα- Ιταλία: οδικός, υψηλών
ταχυτήτων σιδηροδρομικός, ενεργειακός, θαλάσσιος, οινικός, γαστρονομικός, πολιτισμικός,
ακαδημαϊκός, τουριστικός κλπ. Κύριο προσόν του είναι η κεντρικότητα. Την πιστοποιούν όλα
τα σημεία του Ορίζοντα. Είναι ένας άξονας που δεν περιορίζεται σε ρόλους υποδοχέα των
φορτίων  και  των  ροών  των  διαδρόμων  Nο  IV,  IX και  X,  Βορά-  Νότου.  Πέραν  της
Μεσογειακότητας και του γεωοικονομικού του προβαδίσματος απέναντι στο διάδρομο  No
VIII, αποτελεί σημαντικό κομμάτι του δρόμου του μεταξιού,  Ανατολής- Δύσης. Μπορεί ο
τελευταίος αυτός να έχει ένα μεγάλο παγκόσμια ιστορικό και πολιτισμικό βάρος και πλήθος
από εναλλακτικές διαδρομές στην Ανατολική Μεσόγειο, όμως για την περίπτωση την οποία
συζητάμε, ενισχύεται επιπλέον, από πλήθος μικρών και μεγάλων, συμβολικών έστω, ατού.
Στην πρώτη κατηγορία μπορεί κανείς να κατατάξει την καθοδόν ευρισκόμενη πόλη-κιβωτό
του Ελληνικού μεταξιού, το Σουφλί. Στη δεύτερη, την πολύμορφη ένωση των δυο ιστορικών
πρωτευουσών της Ρωμανίας καθώς και δύο τελικών προορισμών του δρόμου των μεταξιού. 

         Ας υποθέσουμε  τέλος,  ότι  παρόλα αυτά,  δεν γίνεται  δεκτή μια τέτοια Ελληνική
πρόταση,  όπως  ο  διάδρομος  No XI.  Ταυτόχρονα  όμως,  είναι  βέβαιο,  ότι  κανείς  στις
Βρυξέλλες δεν πρόκειται να αρνηθεί την ένταξη, έστω μόνο, της σιδηροδρομικής Εγνατίας,
Ηγουμενίτσας Πυθίου. Επίσης το να γίνει αυτό από κοινού με τις υπό ένταξη Ελληνικές και
Ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές γραμμές. Οι πολιτισμένες χώρες, ακόμη και οι μη ανεπτυγμένες,
παρόμοια ζητήματα, από την επεξεργασία τους έως την εισαγωγή, προώθηση, υπεράσπιση
και επιτυχή έκβαση, τα θεωρούν ρουτίνα αν όχι διπλωματικό και πολιτικό ψωμοτύρι. Όλες
πλην Αθηνών. 
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              7.6. Πύθιον
                                 
                                                                                  

         Μια καινούργια οδική και σιδηροδρομική γεφύρωση στον ποταμό Έβρο, στην περιοχή
του Πυθίου και της Μακράς Γέφυρας -το αρχαίο Πάμφυλον- αποτελεί το κλειδί της ισότιμης
διασύνδεσης και συναρμογής των συγκοινωνιακών δικτύων των δύο γειτονικών χωρών και
επόμενα του διάδρομου No XI {1}. 

         Ισχύει δε αυτό ως προς τους δρόμους, όπως συνέβαινε από την αρχαιότητα {2} έως και
πριν από λίγες δεκαετίες, και όπως εκ νέου έχει προταθεί {3}. Επίσης στους σιδηροδρόμους,
εκ των οποίων ο Ελλαδικός παραμένει ο ίδιος από τα μέσα της δεύτερης πεντηκονταετίας του
προπερασμένου αιώνα, έχοντας μείνει σήμερα παρασάγγες πίσω από τον Τουρκικό. 

         Κατά τα άλλα, ο εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσών Καντακουζηνός {4}, δεν πήγε και
έκτισε τυχαία στο Πύθιο την πολυώροφη βίλα του. 

         Για τον ίδιο στρατηγικό λόγο, εκεί κοντά, μετά από τέσσερις αιώνες, κατασκευάστηκε η
σιδηροδρομική  γέφυρα  η  οποία  μετέτρεψε  την  περιοχή  σε  κόμβο  τριών  σιδηροδρομικών
γραμμών. Πύθιο-Κωνσταντινούπολη, Πύθιο-Σόφια, Πύθιο-Θεσσαλονίκη. 

         Γι αυτό άλλωστε η Orient-Express στους χάρτες και τα φυλλάδιά της {5} αναδεικνύει
τη στρατηγική θέση του. 

           Τα ίδια συναντά κανείς στα Οθωμανικά αρχεία των Βαλκανικών σιδηροδρομικών
γραμμών που περιλαμβάνουν επίσης τις χρονολογίες κατασκευής τους {6}. 

           Δεν είναι άσχετο με όλα αυτά ούτε αποτελεί σύμπτωση η επιμονή, ευθύς μετά την
έναρξη του πρώτου Βαλκανικού πολέμου, ενός νέου αξιωματικού, ούτε καν συνταγματάρχη
τότε του Οθωμανικού στρατού,  ονόματι  Μουσταφά Κεμάλ,  του μετέπειτα ιστοριοκτόνου,
προκειμένου να ανακτηθούν το Διδυμότειχο και η Αδριανούπολη {7}. Επόμενα η παρέβρια
λωρίδα με το Πύθιο. Η χρονική στιγμή είναι η ίδια με εκείνη που ο διάδοχος Κωνσταντίνος,
παρά τα όσα του διαμηνύει ο Ελ. Βενιζέλος, εμφανίζεται απρόθυμος να ανταποκριθεί, μεταξύ
άλλων,  στην  προσδοκία  του  τούρκου  στρατιωτικού  διοικητή  της  Θεσσαλονίκης,  Ταχσίν
Μεσσαρέ να παραδώσει την πόλη στους Έλληνες, αντί σε άλλους {8}. 

         Ίσως τέλος, να μην είναι τυχαίο ούτε και το γεγονός ότι έξη ακριβώς χρόνια αργότερα,
το 1918,  τοποθετήθηκε στο προαύλιο  του σταθμού του Πυθίου,  το μνημείο  των Γάλλων
πεσόντων  του  πρώτου  παγκόσμιου  πολέμου  {9}.  Αν η  επιλογή  αυτή  δεν  οφείλονταν  σε
άλλους  λόγους  τότε  μάλλον  αποτελεί  δυστυχή  σύμπτωση  αφού,  όπως  απεδείχθη  εκ  των
υστέρων, στον ίδιο σιδηροδρομικό σταθμό βρίσκεται το Α΄ νεκροταφείο του νεοελληνικού
εκσυγχρονισμού, με την τελευταία οκταετία, να κατέχει την πιο περίοπτη θέση. Δεν διαθέτει
μόνο η ελληνική πρωτεύουσα, παρόμοιο κοιμητήριο. Ποια ιστορία και χωροταξία λοιπόν, και
ποια γεωοικονομία.

 
         Κι όμως στους υπό ένταξη σιδηροδρόμους  Κοζάνης-Καλαμπάκας- Ηγουμενίτσας
καθώς  και  Καλαμάτας-Ηγουμενίτσας,  μπορούσε  και  μπορεί  ακόμη  να  προστεθεί  η  διπλή
σιδηροδρομική γραμμή, Ηγουμενίτσα-Πύθιο. Αλλιώς, ναι μεν η εξαίρεση της τελευταίας θα
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αποδοθεί στις πολυετείς καθυστερήσεις της οδικής Εγνατίας, όμως το κακό θα έχει ήδη γίνει
και δεν θα σταματήσει, γιατί έχει μακριά ουρά. Αυτό δε διότι, μόνο μετά την προβλεπόμενη,
στη δεκαετία του 2020, αποπεράτωση των 29 έργων της Essen List, θα γίνουν, σε ό,τι αφορά
τη Νοτιανατολική Ευρώπη, οι εντάξεις των ανέντακτων τμημάτων των διευρωπαϊκών αξόνων
IX και Χ. Ίσως και του  VIII: Δυρράχιο-Burgas. Τότε και μόνο τότε θα έχει σειρά ο XI. Το
2040. Πιο πέρα και από τις καλένδες. Είναι το πιο πιθανό σενάριο. Οι κατά καιρούς φρούδες
εξαγγελίες για τη σιδηροδρομική Εγνατία το ενισχύουν. Επίσης όσοι ποιούν τη νήσσα μη
τυχόν και φορτωθούν το έργο. Άλλοι ας τα βλέπουν. Εμείς ξέραμε ότι το ντύσιμο της ίδιας
οδού στα μετάξινα {1}, βρίσκεται εκτός του όποιου ορίζοντα αμφότερων. Όπως η σχέση που
έχουν με αυτήν, ο σιδηρόδρομος του μεταξιού ή ο διάδρομος No XI. 

___________
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in October 1912, Mustafa Kemal joined the battlε… His contributions to the recapturing of
Dimetoka and Edirne were considerable…..,

         8} Κωνσταντίνου Ζωρογιαννίδη,  Ημερολόγιον πορειών και πολεμικών επιχειρήσεων
1912-13, Ι.Μ.Χ.Α. Θεσσαλονίκη 1975. Σ. Σ. Όσον αφορά την ιστορική συνέχεια του Ταχσίν
Μεσσαρέ  αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  είναι  ο  πατέρας  του  Γιαννιώτη  ακουαρελίστα  Κενάν
Μεσσαρέ, πίνακες του οποίου κοσμούν πολλές δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, και παππούς
του πολεοδόμου Ίνις Μεσσαρέ που διαμένει στην Αθήνα.,   
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         9} Στην επιτύμβια στήλη αναγράφεται: “En souvenir de ses glorieux morts en 1918. Le
45 régiment français d'infanterie a posé cette plaque commémorative le lendemain du jour ou
sous les ordres du L’ (lieutenant) colonel Clément et des C' (commandants) Ricard et Hugues.
Il était arrivée à la frontière Bulgaro Turque le 31 Octobre l'armistice avec la Turquie. Etait
signé à midi par les alliés”.  Στα Ελληνικά σε μετάφραση του Γιάννη Κουκάκη: “Στη μνήμη
των νικηφόρων  πεσόντων το  1918.  Το τεσσαρακοστό  πέμπτο Γαλλικό σύνταγμα πεζικού
έθεσε  αυτό  το  μνημείο  για  ενθύμιο  την  επομένη  ημέρα  όπου  υπό  τις  διαταγές  του
αντισυνταγματάρχη  Clement και  των  ταγματαρχών  Ricard και  Hugues έφθασε  στα
Βουλγαροτουρκικά σύνορα στις 31 Οκτωβρίου η εκεχειρία με την Τουρκία. Υπεγράφη το
μεσημέρι από τους συμμάχους”.,

                                                                                                        Θράκη Ιανουάριος 2004,
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                                                  8. Οβάλ μυαλά 

                                                                 Τρία παραδείγματα σημειωτικής: 

                                                                 Θράκη, Τροία και Μεσοποταμία. 
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        8.1 Ο δεύτερος εξώστης του μιναρέ στο τζαμί Βαγιαζήτ. 

     Το  Διδυμότειχο,  μια  πόλη με  ιδιαίτερα  συχνή  παρουσία  στα ιστορικά  λήμματα της
Ακαδημαϊκής  Ευρώπης,  είναι  και  η  ιστορικότερη από τις  εν  ζωή ευρισκόμενες  Θρακικές
πόλεις. Το δείχνουν από μακριά οι δυο ακροπόλεις και ιεροί της βράχοι καθώς και οι πέντε
πολιτισμοί που κατοικοεδρεύουν σε αυτήν. Ο προϊστορικός με τα όστρακα και τις πελασγικές
επαύλεις της εποχής του λίθου, ο ανεξερεύνητος κλασσικός, ο Ρωμαϊκός με την Πλωτινόπολη
και  τα  μοναδικού  Ευρωπαϊκού  αν  όχι  παγκοσμίου  ενδιαφέροντος,  νέα  ευρήματα  {1},  ο
Βυζαντινός  με  την  καστρογυρισμένη  {2}  ιστορική  πόλη,  και  τέλος  ο  μετά  μεγάλης
βαρβαρότητας πεντέμισι και πλέον αιώνων, Οθωμανικός. 

     Κτισμένη  στην  Ερυθροποτάμου  και  Έβρου  ποταμού  γωνία  αποτέλεσε  την  πρώτη
Οθωμανική επί του εδάφους της Γηραιάς Ηπείρου πρωτεύουσα, όπως άλλωστε προϋπήρξε
και  πρωτεύουσα  για  μια  βραχεία  περίοδο του  Βυζαντινού  κράτους.  Σημαντικότερο  όμως
αμφοτέρων  των  ρόλων  της  αυτών,  είναι  η  αναγραφή  της  ως  τόπου  γέννησης  στην
“αστυνομική  ταυτότητα”  του  Ιωάννη  Βατάτζη.  Τόσο  μεγάλος  είναι,  ο  προστάτης  της
συντεχνίας των ζητιάνων, εξ ου και το εκκλησιαστικό του όνομα, Άγιος Ιωάννης ο ελεήμων.
Έστω  και  αν  είναι  ο  περισσότερο  αγνοημένος  τόσο  από  το  Ελλαδικό  κράτος  όσο  την
εκκλησία. Μπορεί να είναι ο γνωστός από την αυτοκρατορία της Νικαίας ή από τις φετινές
πανελλήνιες εξετάσεις στην ιστορία, όμως είναι ο ουσιαστικός ανακτητής της Ρωμανίας, μετά
την εισβολή των σταυροφόρων το 1204, πριν από οκτώ ακριβώς αιώνες και επτάμισι από το
δικό του θάνατο. Είναι αυτός που την αναγέννησε, χωρίς να είναι ευκαταφρόνητη η συμβολή
του τότε think tank με τον σοφό Νικηφόρο Βλεμμύδη και άλλους. 

     Το πιο σημαντικό μνημείο του Οθωμανικού πολιτισμού που αποτελεί το αρχαιότερο στην
Ευρώπη, μεγαλύτερο και λαμπρότερο τέμενος, είναι το τζαμί Βαγιαζήτ. Το Διδυμότειχο όσο
η επόμενη πρωτεύουσα, η Αδριανούπολη, αν και από χιλιετιών Ελληνικές, ανήκαν μέχρι πριν
κάποιες δεκαετίες, στις «ιερές πόλεις». Με άλλα λόγια, εργαλεία προσφερόμενα για «ιερούς
πολέμους» χαμηλής έντασης. Κάτι που εννοείται οφείλει να βρίσκει αντίθετο κάθε ανοιχτό
Δημοκρατικό Ευρωπαϊκό πνεύμα. Πόσο μάλλον οι ίδιοι οι ιεροί πόλεμοι ή οι από την άλλη
μεριά παλιές ή και νέες σταυροφορίες. Ας μην επεκταθούμε στη δεύτερη πόλη, που ανήκει
πια στην Τουρκία. Ούτε στο τζαμί Σελημιέ που έκτισε ο γνωστός αρχιτέκτονας Σινάν και το
οποίο περιγράφει ο γνωστός επίσης περιηγητής, Εβλιγιά Τσελεμπή {3}. Ούτε χρειάζεται να
μιλήσουμε για τη σημειωτική σχέση ανάμεσα στο Σουλτανικό όραμα του Σελήμ του Β΄ και
στην πρώτη κατάκτηση της Κύπρου καθώς και στη χρήση των λαφύρων της ως δαπάνης για
την ανέγερση του ομώνυμου τεμένους. Τα διηγείται με γλαφυρότητα όλα, ο ίδιος περιηγητής.

     Ας μείνουμε όμως  στους δυο συμβολισμούς  του τεμένους  Βαγιαζήτ.  Ο πρώτος  που
χρονικά τοποθετείται πολύ πιο πριν από τους τέσσερις τζαντιρμάδες μιναρέδες γύρω από την
κρατούμενη Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, έχει να κάνει τόσο με τον τόπο, όσο με την
έκταση.  Ανήγειραν  το  τζαμί  στην  πλατεία  του  Διδυμοτείχου  ώστε  να  παίζει  ρόλους
δεσμοφύλακα της Βυζαντινής Ακρόπολης. Επίσης σε μεγέθη ανάλογα του ομώνυμου τείχους
της. Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους η πόλη αλλάζει συνεχώς χέρια θυμίζοντας τους δυο
γαϊδάρους  που  μαλώνουν  σε  ξένο  αχυρώνα.  Στον  πρώτο  Βαλκανικό  την  κατέλαβαν  οι
Βούλγαροι. Στον δεύτερο, με τη μεγάλη συμβολή του άγνωστου τότε, αντισυνταγματάρχη
Κεμάλ -όπως σημειώνει η τουρκική ιστορία σε όλα τα βιογραφικά του μετέπειτα γνωστού
στρατηγού και Αδόλφου προδρόμου- η πόλη γνωρίζει τη δεύτερη τουρκική κατοχή. Επί των
ημερών της οικοδομείται η καθ ύψος προσθήκη δεύτερου εξώστη στο μιναρέ του τζαμιού
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{ικί σεφερελί}. Ο κατασκευασθείς στα τέλη του δεκάτου τετάρτου αιώνα διέθετε έναν μόνον
εξώστη {4}. Μετά το 1913, διαθέτει πλέον δυο. Δεν συμβαίνει βέβαια το ίδιο στην ορθόδοξη
εκκλησία  του  Αγίου  Αθανασίου,  στην  οποία  δεν  υπήρχε  καμπαναριό  {περισσότερα  βλ.
σημειώσεις: {4}, επίσης βλ. εικ. α., β., και γ. }.

     Έκτοτε, και μετά από την απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης το 1920, και επόμενα και
του Διδυμοτείχου, ο μιναρές είναι διώροφος, έστω και αν οι εξώστες δεν χρησιμοποιήθηκαν
ποτέ πλέον. Κατά τα άλλα, αν το αληθές είναι εθνικό, όπως γράφει ο ποιητής, τότε η Ελλάδα
είναι πολύ εκτεθειμένη για όλα όσα δεν έπραξε υπέρ του ιστορικού αυτού μνημείου. Που το
άφησε να ρημάξει.  Όπως άλλωστε  τη Θράκη. Οφείλει  έστω και  τώρα να προχωρήσει  σε
αποκατάσταση. Οι προσωρινοί μουσαμάδες που έβαλε στη στέγη του τεμένους όσο χονδροί
και  να  είναι,  την  εκθέτουν,  όταν  πριν  από μισή  και  πλέον χιλιετία  υπήρχαν  υψηλότατης
αισθητικής φύλλα μολύβδου. Ιδιαίτερα όταν μπορούσε να χρησιμεύσει ως αντίπαλο δέος του
Ναού της του Θεού Σοφίας της Πόλης. Τα δυο αυτά μεγάλα μνημεία της Θράκης μπορούν να
υιοθετηθούν από την U.N.E.S.C.O. {5α}. Να υπαχθούν σε ένα κοινό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
άρσης ετοιμορροπειών, αναστηλώσεων, αποκατάστασης αστοχιών σε δομικά στοιχεία των
φερόντων τους σκελετών κλπ. 

     Το έβαλα πρώτο στη σειρά μάθημα, για δυο κυρίως λόγους. Πρώτον γιατί όντως αποτελεί
το πρώτο μάθημα στην Ευρώπη, από την καλά επεξεργασμένη από τότε τουρκική σημειωτική
και συμβολική πολιτική. Δεύτερον, το έκανα γιατί αποτέλεσε και για μένα το πρώτο μάθημα.
Εμπλούτισε την πολιτική σημειωτική μου παιδεία με τα ακλόνητα ιστορικά αποδεικτικά του
στοιχεία. Δεν θα μπορούσα να εξαιρέσω από αυτά, τη βιωματική μου σχέση. Αν μη τι άλλο
τα βλέπω μπροστά μου συνεχώς επί μισόν αιώνα. Όφειλα κάποτε να τα ερμηνεύσω. Μπορεί η
πρόταση για το τέμενος {4}, να γίνει μουσείο των πέντε πολιτισμών της πόλης, να αποτελεί
κοσμοπολίτικη πολιτισμική αντίληψη και οπτική, όμως άλλο πράγμα είναι η τέχνη {6} και τα
όποια μνημειακά έργα της, που ανήκουν σε ευρύτερα από εθνικές ομάδες σύνολα -αρκεί να
μη βεβηλώνονται- και άλλο πράγμα είναι η ιστορία και κυρίως η θεωρεία ερμηνείας της. Μια
αλήθεια που έχει την αφετηρία την στο απώτατο ιστορικό παρελθόν αν όχι στη μυθιστορία. 
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                8.2. Θράκη , Τροία και Μεσοποταμία

      Έφτασα στις παρυφές του μύθου καθώς και στο κόκαλο της ιστορίας, προκειμένου να
βρω γερό έδαφος, έδαφος μιας νέας θεμελίωσης της ερμηνείας που έλεγα πιο πριν. Χρόνια
τώρα  με  πείραζε  που  αποκαλούσαν  τους  Θράκες  προγόνους  μου,  βαρβάρους.  Ήθελα  να
συμβάλω να ακυρωθεί. Και μάλιστα αυτό να γίνει αναδρομικά. Έτσι έφτασα μέχρι τα έργα
του Ευριπίδη και φυσικά στα Ομηρικά έπη. Είδα τότε ότι άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει
τη χάρη. Είπα ότι δεν μπορεί να είναι βάρβαροι αυτοί οι οποίοι υπερασπιζόμενοι αναλλοίωτες
στους αιώνες αρχές και αξίες πήγαν με επικεφαλής τον Θράκα βασιλιά Ρήσο στην Τροία
ώστε να συμπαρασταθούν τους αμυνόμενους γείτονες και συγγενείς τους Τρώες. Πήγαν να
υπερασπιστούν  από  κοινού  τον  πολιτισμό  της  πόλης,  την  ιδιαίτερα  μεγάλης  αξίας
γεωοικονομική και γεωστρατηγική θέση. Αυτή άλλωστε είναι η πραγματική αιτία τόσο για
την ανάπτυξή της όσο τις εκπορθήσεις και καταστροφές που υπέστη. Μπορεί ο αποκληθείς
Τρωικός πόλεμος να είναι ο πρώτος που υφίσταται ως γραπτό σώμα στην ιστορία, και να τον
έψαλλε η μοναδική παγκόσμια Ομηρική ποίηση, όμως δεν παύει να αποτελεί εισβολή. Και
πάλι εδώ χρειάζεται να υπενθυμιστεί: άλλο τέχνη άλλο κλπ. 

      Μέχρι προβοκάτσια αποπειράθηκαν να κάνουν. Πήγαν να κατηγορήσουν για την άνανδρη
δολοφονία του Ρήσου και των Θρακών ιππέων, τον Έκτορα. Τον Ιανουάριο του 2003, και με
αφορμή, την επικείμενη τότε εισβολή στη Μεσοποταμία, έγραψα {5β} την τριλογία: Ανήθικη
γεωοικονομία, της οποίας το δεύτερο μέρος: «Βάρβαροι Θράκες», βρίσκεται στην ιστοσελίδα
του Δημοκρίτειου πανεπιστήμιου {5β}. Ως μότο έβαλα τη ρήση της Εκάβης: «κακός χαμός
τους βρίσκει, δεν γλίτωσε κανείς ως τώρα», από το ομώνυμο του Ευριπίδη, παραπέμποντας
τόσο στον Αγαμέμνονα, όσο στον Bush τον Β΄, όπως σημείωνα {5β}. Τα έκανα αυτά για έναν
επιπλέον λόγο. Όλες, μα όλες οι πολιτικές κομματικές διοικήσεις στην Ελλάδα ονόμαζαν την
προετοιμαζόμενη τότε εισβολή στο Ιράκ, πόλεμο. Άλλες επειδή τόσο ήξεραν. Άλλες επειδή
το  έκαναν,  τοις  κείνων  ρήμασι  πειθόμενες.  Τόσο  πολύ  πειθόμενες  ώστε  έφτασαν  να
ονομάζουν πόλεμο ακόμη και την εισβολή του Αττίλα στη μαρτυρική Κύπρο. Κάποιοι δε που
επιχειρηματολογούσαν γιατί δεν πρόκειται να γίνει «πόλεμος», και αργότερα αμείφθηκαν με
βουλευτικό έδρανο, έδειξαν τι είδους χρήση του αρχαίου ρητού «τα καλά κόποις κτώνται»
γίνεται στην πολιτική Ελλάδα του 21ου αιώνα. 

     Ήταν επόμενο η σημειωτική αυτή ανάλυση μεταξύ Τροίας και Ιράκ, να πέσει στο κενό. Το
λέω αυτό γιατί όσο και μεγάλη να είναι μια δικαίωση στη σφαίρα των ιδεών αν δεν έχει
πολιτικό αντίκρισμα, αποτελεί δώρο άδωρο. Επίσης την ίδια τύχη είχε το άρθρο που έγραψα
με αφορμή την συνάντηση των εικοσιπέντε χωρών στις 16 Φεβρουαρίου 2003, στη Στοά του
Αττάλου, στην Αθήνα, για την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης των δέκα νέων χωρών
μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και όταν έκανα ομιλία την ίδια περίοδο για το ίδιο
θέμα στην παιδαγωγική ακαδημία Φλώρινας {5β},  οι  υπόλοιποι ομιλητές,  αν και επιφανή
μέλη του Ελληνικού κοινοβουλίου, δεν θέλησαν, με εξαίρεση μια Βουλευτή, να καταλάβουν
γιατί η πολιτική γεωοικονομία αποτελεί το αναλυτικό εργαλείο που ερμηνεύει καλύτερα από
κάθε άλλη προηγούμενη θεωρεία, την ιστορία και την ίδια την πραγματικότητα. 

     Δεν έτρεφα βέβαια ψευδαισθήσεις. Όμως ήταν μια σπάνια ευκαιρία για την προεδρεύουσα
της Ένωσης χώρα μου. Χάθηκε. Όπως χάθηκε η ευκαιρία να προτείνει την προς τη Ρωσία
διεύρυνση της Ένωσης, στη σύνοδο κορυφής που έγινε κατόπιν στην Αγία Πετρούπολη {5β}.
Αργότερα  άρχισαν,  μέσω  του  ευρέως  διαδεδομένου  στην  Ελλάδα  λαθρεμπορίου  ιδεών,
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κάποια κόμματα, ελέω της πρώην συναδέλφου που έλεγα, να ψελλίζουν την λέξη εισβολή.
Χρειάστηκε όμως να προηγηθούν όλα όσα είδαν το φως, όπως και άλλα τόσα που δεν το
έχουν δει  ακόμη,  και στα οποία έβαλαν ως βασανιστές  να πρωταγωνιστούν γυναίκες  {!}
Μιλώ για τις γερακίνες, μια λέξη που στην Ελλάδα είναι γνωστή από τα Δημοτικά τραγούδια.
Μιλώ για τη μαρτυρική εκείνη περιοχή, όπου γεννήθηκε ο πρωτότοκος γιος της γης. Μιλώ
για  τη  χώρα  των  Σουμερίων  με  το  μεγαλύτερο  πανάρχαιο  πολιτισμό.  Δεν  θα  υπήρχαν
περισσότερες από τις εννιά γνωστές και ισοπεδωμένες, με τη μια επί της άλλης, πόλεις της
Τροίας, αν δεν υπήρχαν τα τριάντα Ερμπίλ {7}, στο νότιο Κουρδιστάν. Τα γνωστά από την
ιστορία της εκεί παρουσίας του Αλεξάνδρου, Άρβηλα.

     Κατά τα άλλα, στο Ευρωπαϊκό μέτωπο, χάθηκε άλλη μια ευκαιρία επανασύνδεσης με το
ιστορικό εκείνο νήμα της Ευρώπης, από τον Ατλαντικό έως τα Ουράλια. Να κτίσουμε επάνω
στα νέα θεμέλια της πολιτικής γεωοικονομίας και της γεωοικονομικής Δημοκρατίας ένα νέο
επίσης  Ευρωπαϊκό  πολιτισμικό,  πολιτικό  και  υψηλοτάτου  επιπέδου  αναπτυξιακό  πρότυπο
σχέσεων, ανάμεσα σε όλους τους Ευρωπαϊκούς λαούς {5γ}. Χωρίς φυσικά αποκλεισμούς και
εξαιρέσεις. Όπως και χωρίς ρουσφέτια {5δ}. Η ποσοτική αύξηση των μελών χωρών να έχει
ποιοτικό αντίκρισμα, αρχής γενομένης από τη γεωοικονομία. Από τη Ρωσική έως μια νέα
γεωοικονομική Ευρωπαϊκή διπλωματία στη Ευρασία, που σήμερα απουσιάζει.  Όσο για το
δεύτερο σκέλος της ίδιας μου σημειωτικής, την άμεση συσχέτιση ανάμεσα στην Τροία και το
Ιράκ, από τη στιγμή που δεν το ανέδειξε η Ευρωπαϊκή πολιτική και σημειωτική παιδεία, όπως
και  καμιά άλλη κάπου αλλού,  ήταν  επόμενο  να  το  κάνουν  οι  Η.Π.Α.  που  και  μόνο στο
άκουσμα της γεωοικονομίας, ζαλίζονται, σαλεύουν, σεληνιάζονται. Η διατεταγμένη ανάθεση
για περαιτέρω και βαθύτερη παραχάραξη, στο ίδιο το Hollywood, δεν είναι παρά μια ύστατη
προσπάθεια να χειριστούν το ιστορικό τους αδιέξοδο στη Μεσοποταμία. 
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                         8.3. Οβάλ μυαλά

      Το τελευταίο φιλμ, η δέκατη στη σειρά «Τροία» -οι άλλες εννιά, για λόγους που είναι
γνωστοί, έχουν αναληφθεί στους ουρανούς από δεκάδων πλέον αιώνων- δεν έπεσε από εκεί
ψηλά.  Αφού  προηγουμένως,  ανενόχλητα,  οι  δημιουργοί  όσο  οι  υποβολείς,  βάφτισαν  τις
επιδρομές, πολέμους,  βρήκαν και έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν πολλά. Καταρχήν μια
ανεπανάληπτη πολιτισμική σάρωση και κινηματογραφική παγκοσμιοποίηση. Το έκαναν και
άλλοτε  με  το  «παλικαράκι» και  τους  cowboys απέναντι  στους  αυτόχθονες  Ινδιάνους  της
υπερατλαντικής Ηπείρου πριν την εξαφάνισή τους. Συνέχισαν με τα πράσινα μπερέ και τον
Τζόν Γουέην στην Ινδοκίνα. Όμως τώρα, με την ταινία «Τροία», κάνουν καινούργια άλματα.
Αντί  για  απλή  συνηθισμένη  προβαίνουν  σε  σούπερ  παραχάραξη.  Τόσο  της  σημερινής
ιστορίας,  όσο και της  αρχαίας.  Με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια.  Και  όσα άλλα προκύψουν
καθοδόν. 

     Σαφώς και ενδιαφέρει στο δημιουργό του φιλμ ο διαθέτων «πόθεν έσχες» εκ πενήντα
σελίδων,  Ντόναλντ  Ράμσφελντ  και  ο  ζάπλουτος  αντιπρόεδρος  Ντικ  Τσένι,  να  συνιστούν
σημειωτικό ζεύγος με τον πιο πλούσιο Αχαιό, τον βασιλιά Μενέλαο. Όπως και ο Bush με τον
Αγαμέμνονα. Έχουν μόνο να κερδίσουν, αν συμβεί αυτό. Σε κάθε άλλωστε περίπτωση, ως
βρεγμένοι, δεν έχουν λόγο να φοβούνται τη βροχή. Εν ανάγκη, και προκειμένου μετά από την
επερχόμενη έξωσή τους από το Λευκό Οίκο, να πέσουν στα μαλακά, μπορεί να καταφύγουν
στην εκλογίκευση ακόμη και διαμέσου έστω και αποσπασματικών στίχων του ίδιου του πιο
μεγάλου βάρδου της Οικουμένης, του Όμηρου {8}. Όμως η διοίκηση της υπερδύναμης, μιας
χώρας που λειτουργεί ως απέραντη εταιρεία Holding, δεν αποτελεί το κυρίως θέμα της κατά
τα άλλα εντυπωσιακής κινηματογραφικής ταινίας. 

     Κεντρικό της ζήτημα είναι το πρότυπο που προτείνει. Ο Brad Pitt. Ο Αχιλλέας σε ρόλους
Ράμπο που από τη μια χρειάζεται να κερδίσει τους εις τα μετόπισθεν όπως και τη συμπάθεια
των ανά τον κόσμο θεατών λαών και πολιτών. Από την άλλη, λίγο πριν από την επερχόμενη
ήττα  και  Αμερικανική  αποχώρηση,  θα  χρειαστεί  να  τον  μιμηθούν  οι  παραμένοντες  στο
μέτωπο ομοεθνείς και ομόγλωσσοι. Οι της πάλαι ποτέ θαλασσοκράτειρας Βρετανίας. Όπως
λέμε Βασόρας. Ο λόγος για τους της μητέρας παιδείας μετέχοντες, κατά τον Ισοκράτη του
Αγγλικού think tank. Μας δίνεται η ευκαιρία να θυμηθούμε τον παλιό Έλληνα τροβαδούρο
που όταν τραγουδούσε Θεοδωράκη, μπέρδευε τις λέξεις του λαϊκού άσματος, διερωτώμενος
στη συνέχεια: τι έκταση, τι έκσταση. Κατά το: τι μητέρας, τι ημετέρας. 

     Οι ανακρίβειες του φιλμ προφανώς και αποτελούν οργανικό μέρος της σύνθεσης.  Το
επιθυμητό είναι να παραμείνει το μάτι σε αυτές. Να μην πάει αλλού και ασχοληθεί με άλλα
κουσούρια. Πιο μεγάλα και καίρια. Κάποιοι σωστά παρατήρησαν το όντως χονδροειδές περί
παραθαλάσσιας Σπάρτης. Όμως κανείς δεν ακούστηκε να πει κάτι για την παντελή απουσία
των Ολυμπίων θεών. Πρέπει να σημειώσει κανείς ότι είναι κάτι που ξεφεύγει από κάθε όριο
της λεγόμενης οικονομίας του μύθου και τις όποιες ποιητικές και κινηματογραφικές άδειες.
Δίνει την αίσθηση ότι η σκηνοθεσία αλληθωρίζει σε διατεταγμένη συνειρμική υποκατάσταση
του λευκού, λόγω χιονιού, Ολύμπου, από τον Λευκό, λόγω βαφής, Οίκο. Στη Κοντολίζα σε
ρόλους Αθηνάς. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Τα λέω αυτά, γιατί απουσιάζει ακόμη και ο φτερωτός
γιος του Δία, ο Ερμής, που αν μη τι άλλο συνέβαλε καθοριστικά στη γνωστή συνάντηση του
πενθούντα τον Έκτορα Πρίαμου με τον Αχιλλέα. 
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     Το θέμα ήταν να μην πάει το μυαλό του θεατή σε κανέναν Ο.Η.Ε. που άλλωστε έλλειπε
και ο ίδιος από την εισβολή στη Μεσοποταμία. Που ούτε καν ταχυδρομικούς ρόλους έπαιξε,
πόσο μάλλον να διεκδικούσε ανώτερους, πολιτικούς, ειρηνικούς. Δηλαδή τους θεσμικούς του
ρόλους και τους λόγους ύπαρξής του. Αντίθετα, σε μια άλλη, μαρτυρική επίσης περιοχή του
πλανήτη,  στην  Κύπρο,  πήγε  στη  συνέχεια  ώστε  να  επιδείξει  εκεί  την  πυγμή  του,
υπερασπιζόμενος  με  μια  άνευ  προηγουμένου  θρασύτητα  τα  συμφέροντα  και  πάλι  των
υπερατλαντικών εργοδοτών του, όσο των τοπικών εισβολέων. Κάτι που αν μη τι άλλο θα
επέβαλε  στο  λιμοκοντόρο  γραμματέα  του,  το  ρόλο  του  αποδιοπομπαίου  {5ε},  εξ  ου  και
σπονδή στον Ολύμπιο Δία, σύμφωνα με την ετυμολογία της λέξης του πιο γνωστού αυτού
τράγου. Κάτι που θα γίνονταν αν φυσικά επικρατούσαν συνθήκες Ολύμπου. Γιατί το υπαρκτό
καθεστώς  του  κόσμου  παραπέμπει  στο  «ιέραξ,  ιέρακος  κλπ.»,  κατά  το  γνωστό Ελληνικό
γνωμικό «κόραξ, κόρακος, κλπ.» 

     Άλλοι πάλι θεατές έμειναν στο επίσης ανακριβές της δολοφονίας του Αγαμέμνονα από τη
Βρισηίδα. Όμως κανείς δεν ακούστηκε να πει κάτι για την απουσία τόσο της Εκάβης όσο και
της κόρης της Κασσάνδρας, που καν δεν παίζουν στο φιλμ. Πόσο μάλλον το να τις δείξει ως
λάφυρα των εκπορθητών. Ιδιαίτερα όταν τη δεύτερη εξ αυτών, την υβρίζουν και σήμερα,
πολλοί νεοέλληνες εκ του χώρου της πολιτικής, επαναλαμβάνοντας βλακωδώς τη φράση: «οι
Κασσάνδρες θα διαψευσθούν». Σαφώς εννοούν τους  αντιπάλους  τους,  συμπεριλαμβάνουν
όμως μέσα στην αφέλειά τους σε αυτούς,  και την Τρωάδα πριγκίπισσα. Με την ευκαιρία,
πρέπει κανείς να τους πει, να σταματήσουν. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα αποκατάστασης της
Τρωικής ιστορίας,  της  εισβολής  των Αχαιών σε βάρος  Ελληνικού επίσης,  φύλου και  της
πατρίδας του. Είναι ένα είδος συγγνώμης που θα προστεθεί στην παλαιόθεν χρήση από τις
Ελλαδικές  ένοπλες δυνάμεις  ως λογότυπου της γνωστής φράσης του Έκτορα:  «εις οιωνός
άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης».

     Ίσως ησυχάσει τότε ο αγαπημένος αυτός αδελφός της τραγικής ιέρειας του Απόλλωνα.
Επιπλέον  θα  πάψει  να  δίνεται  το  δικαίωμα σε  τρίτους  -όπως  συστηματικά  το  κάνουν  οι
τούρκοι- να αυθαιρετούν και να ομιλούν εξ ονόματος και περί εκδίκησης του Έκτορα. Ή
ακόμη, μπερδεύοντας τον Όμηρο με τον Ομέρ, να βάζουν στο στόμα των εγκλείστων στα
μπουντρούμια F ιστορικών ηγετών, όπως ο Κούρδος Νέλσον Μαντέλα, να κάνουν λόγο για
το ίδιο αυτό θέμα. Ο Έκτορας ως συγγενής των Θρακών προγόνων μου είναι και δικός μου
συγγενής. Έκτορας ήταν το μικρό όνομα του Έλληνα αξιωματικού, του Γιαλοψού, που έπεσε
στα  Ύμια  τον  Ιανουάριο  του  1996.  Πολλαί  δ΄  ομοιότητες  Θραξίν  και  Τρωσίν,  γράφει  ο
Πόντιος  γεωγράφος  Στράβωνας.  Όποιοι  τούρκοι  αισθάνονται  ή  διακηρύσσουν  ότι  είναι
απόγονοι του Τρώα πρίγκιπα, αν δεν είναι εξ αίματος, είναι εξ ιδεών Τρώες. Ακόμη όμως και
ως τέτοιοι είναι συγγενείς με τους Θράκες. Επόμενα κλπ. 

     Αν η μια κουτοπονηριά του έργου, έχει να κάνει με τη συγκριτική ως εάν επρόκειτο περί
δυο «πολέμων παραλλήλων» -κατά το « βίοι παράλληλοι»- μια άλλη στέλνει σαφές μήνυμα
στις σημερινές μικρές χώρες. Τις παροτρύνει να συμφωνούν πάντοτε με τις αποφάσεις των
μεγάλων ομολόγων τους. Με άλλα λόγια, αντί της Δημοκρατίας, με όσα βάζει στο στόμα του
Οδυσσέα,  διδάσκει  την  υποταγή.  Παράλληλα ανακαλύπτει  σε  αυτήν  την  ευφυή  πολιτική
ενόραση. Λες και πρόκειται για τη διοίκηση των Αζορών της Πορτογαλίας ή της Ισπανίας.
Επιτέλους όμως άλλο Οδυσσέας άλλο Μπαρόζο ή Αθνάρ. Θα τα επέκτεινα αυτά ακόμη και
στη σημερινή, την ηθική Ιθάκη, την ίδια την Ελλάδα που δεν έχει κανένα λόγο να ζηλέψει
τουρισμό οφειλόμενο σε έκπλυση πετρελαιομένου όσο και αιματοβαμμένου συναλλάγματος
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αμερικανίδων,  συγγενών  εισβολέων  στο  Ιράκ,  όπως  έκανε  η  κεντροδεξιά  Ιβηρική,  ως
αντιπαροχή των «καλών της υπηρεσιών». 

     Έχω όμως να πω κάτι ακόμη. Αρχέτυπα παράγουν οι ιστορικές, πολιτικές και διανοητικές
καθώς και  οι  ηθικές  διαδρομές.  Σοφοί  κατ απονομή δεν γίνονται.  Ούτε με  ποσοστώσεις.
Όμως και αν ακόμη έχει γίνει έτσι με τον Νέστορα. Και αν ακόμη κακώς επικράτησε έκτοτε
να ονομάζεται με το ίδιο όνομα, ο πιο ηλικιωμένος και συνετός σε μια κοινωνική ή πολιτική
ομάδα ή κοινότητα ή παράταξη. Και αν ακόμη ο Μπλερ ήταν υπερήλιξ. Ακόμη και τότε θα
αδικούσε κανείς κατάφωρα τον γέροντα βασιλιά της Πύλου αν τον έβαζε στην ίδια ζυγαριά
με τον από κοινού με τους Αμερικανούς αξιωματούχους φίλους, απερχόμενο κεντροαριστερό
όσο αποικιοκράτη, Εγγλέζο πρωθυπουργό. Φαντάζομαι ότι ο σκηνοθέτης δεν θα διαφωνεί με
τη λογική αυτή. Όπως δεν θα διαφωνεί με το ότι, όσο πρόφαση ήταν τα μάτια της ωραίας
Ελένης άλλο τόσο πρόφαση ήταν τα λεγόμενα όπλα μαζικής καταστροφής. Ότι όσο βάρβαροι
είναι οι αμυνόμενοι Τρώες και οι συγγενείς τους Θράκες, άλλο τόσο τρομοκράτες είναι οι
Ιρακινοί  πατριώτες.  Ότι  ακόμη  και  τα  όποια  κιτς  της  Αμερικανικής  Μέκκας  του
κινηματογράφου, υπερτερούν κατά πολύ των χρεοκοπημένων πολιτικών επιλογών και των επί
του  οβάλ  γραφείου  πολιτικών  σχεδίων  του  Λευκού  Οίκου.  Η  καταφυγή  στο  συμβατικό
σινεμά είναι μια ακόμη απόδειξη της χρεοκοπίας. 

     Η «Τροία» ήταν η αρχή. Ακολουθεί ο «Αλέξανδρος» {9}. Είναι το δώρο στο νέο Πρόεδρο
των Η.Π.Α. αφού η παγκόσμια πρώτη του έχει οριστεί για τις 24 Νοεμβρίου 2004. Αυτή τη
φορά εκ μέρους της μητέρας παιδείας, που έλεγα. Της Βρετανικής πατρίδας. Μια μεγαλύτερη
παραχάραξη.  Και  δεν  μιλώ  για  το  δόλωμα  της  χρησιμοποιούμενης  στην  νέα  ταινία
Μακεδονικής Σημαίας, που χρωματικά παραπέμπει σαφέστατα στο Σκοπιανό σύμβολο, ώστε
να τσιμπήσουν οι Έλληνες θεατές και να μείνουν στη σφαίρα της στημένης αυτής πράξης.
Όπως με την «Τροία». Να μην ασχοληθούν με την απουσία του Σταγειρίτη σοφού. Αυτό το
θεμέλιο λίθο κάθε Ευρωπαϊκού Οίκου παιδείας και πολιτισμού. Μιλώ για παραχάραξη της
ιστορίας του ίδιου του μαθητή του Αριστοτέλη, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, επιφυλασσόμενος
να μιλήσω διεξοδικότερα, άλλη φορά. Επί του παρόντος αρκεί η αναφορά στην προετοιμασία
αν όχι την συνειρμική προαναγγελία, δια της έβδομης τέχνης, μιας νέας εισβολής κατά τα
επόμενα χρόνια.  Αυτή τη  φορά στη χώρα με τα  δεύτερα μεγαλύτερα στη  γη  ενεργειακά
αποθέματα φυσικού  αερίου:  το Ιράν.  Σημειωτέον ότι  η  ταινία,  με  ό,τι  συνεπάγεται  αυτό,
φέρει την υπογραφή ενός ανθρώπου που κάποτε μιλούσε για την εισβολή στο Βιετνάμ. 

     Θέλω με όλα αυτά να πω, πριν κλείσω, ότι μια ηθική και πολιτική ήττα στο ένα μέτωπο,
όπως αυτό της  Μεσοποταμίας,  δεν προεξοφλεί  ανάλογη ήττα στα υπόλοιπα μέτωπα. Είτε
είναι καινούργια που αυξάνονται και πληθύνονται και αφορούν νέες υπό σχεδιασμό εισβολές
και νέες αντιστάσεις  από τους αμυνόμενους  ιστορικούς λαούς και πολιτισμούς είτε έχουν
σχέση με τα εντός των ανθρώπινων μετώπων περιεχόμενα. Ο λόγος για τα ανθρώπινα όντα,
και τα εξ αυτών πολιτικά μυαλά, με βάση και τον συγκλονιστικό ψαλμό του Ομήρου {8}. 

     Σε ότι αφορά την Ευρώπη ως πνεύμα, επόμενα ως λογική και ως πολιτική, οφείλει να
κατατείνει στην επιβεβαίωση του ονόματός της όσο της ετυμολογίας του. Η σύνθετη λέξη
«Ευρώπη» προέρχεται  ως  γνωστόν,  κατά  μια  εκδοχή,  από  το  «ευρύς» και  το  «ορώ» και
σημαίνει  βλέπω μακριά. Είναι η άλλη όψη της πολιτικής που και εκείνη οφείλει να είναι
Ευρώπη.  Όπως  η αρχαία Ελληνική  αποτελεί  την  άλλη όψη του  Ευρωπαϊκού  πολιτισμού.
Όμως  αντί  γι  αυτά,  αντί  να  προταθεί  να  εισαχθεί  εκ  νέου,  επάνω σε  νέες  επιστημονικά
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επεξεργασμένες βάσεις, η διδασκαλία των νεαρχαίων -αυτή είναι η λέξη κλειδί- Ελληνικών,
αντί  να κατατεθεί  ανάλογη Ελληνική  όσο και  διεθνής  πρόταση στην  Ευρωπαϊκή Ένωση,
επεκτεινόμενη και τις 25 χώρες, αντί τα δυο αυτά ζητήματα να αποτελέσουν αντικείμενα μιας
νέας σοβαρής πολιτισμικής Ελληνικής πολιτικής, πρώτη και καλύτερη η ιστορική της κοιτίδα,
όπως  βέβαια  και  άλλες  Ευρωπαϊκές  χώρες  {10},  ελαφρά  τη  καρδία,  κατέληξαν  να
εφαρμόζουν εις  βάρος  της,  πολιτικές  ευθανασίας όσο και  νεκρολογίας.  Ας μην επεκταθώ
στον ανεκδιήγητο εκείνο προταθέντα αγγλισμό της  Ελληνικής,  γιατί  αν Ευρώπη σημαίνει
αυτό  που  σημαίνει,  εδώ  οι  κομίστριες  και  οι  κομιστές  του,  μάλλον  δεν  βλέπουν.  Ίσως
μπέρδεψαν τη γλαύκα με το γλαύκωμα. Άλλωστε ζήτημα είναι αν χρησιμοποιούν τριακόσιες
λέξεις. Και αυτές από τα ασύντακτα κορακίστικα. Από τα υλικά μιας σαπισμένης ξύλινης
γλώσσας. Ίσως γι αυτό να θέλησαν να δώσουν τη χαριστική βολή. Πρώτο θύμα για τέτοιες
πολιτικές χώρες,  όπως η δική μου,  αποτελεί το ελλειπτικό αντί για το παλαιόθεν γνωστό,
δυσεύρετο όμως σήμερα, τετράγωνο μυαλό. Είναι αυτά τα οποία για προφανείς λόγους {11}
κάποιος νομιμοποιείται πλήρως να αποκαλεί, οβάλ μυαλά.

___________

* Το πρώτο κεφάλαιο της νέας τριλογίας αφιερώνεται στους συμπολίτες Δυμοτιανούς.  Το
δεύτερο στους συμπατριώτες Θράκες. Αμφότερα, πέραν της σημειωτικής παιδείας η οποία τα
συνδέει,  αποτελούν  μια  συστηματική  προσπάθεια  ξαναγραψίματος  της  ιστορίας  αφού  η
Ελλαδική κρατική εκδοχή της και ιστορία είναι η ιστορία των παραχαράξεών της. Χωρίς νέα
ανάγνωση και ερμηνεία της όπως και χωρίς μια εκ νέου συνολική της θεώρηση, δεν μπορεί
να στοιχειοθετηθεί, πόσο μάλλον να υφανθεί και να παρουσιασθεί μια νέα πολιτική παιδεία.
Αν τα πέδιλα μιας  νέας  θεμελίωσης  της  ιστορικής  Θράκης  έχουν την αφετηρία τους  στη
μυθιστορία και στην Τροία, καθώς και στην ακύρωση της περί βαρβάρων Θρακών ύβρεως,
εκείθεν εκτείνονται σε πλήθος από νέα δομικά στοιχεία. Ένα από αυτά που έχουν υλοποιηθεί
-για να μην υπάρχει και ο αφορισμός περί ουτοπίας- είναι η γνωστή πρόταση του συγγραφέα,
για ανάδειξη της Κοσμοσώτειρας σε Παναγία των Θρακών. Ένα άλλο είναι η ανάδειξη του
Ιωάννη Βατάτζη σε πολιτισμικό και πολιτικό πρότυπο, με πρώτη πράξη, την αντικατάσταση
του  εν  πολλαίς  αμαρτίαις  περιπεσόντος  Καντακουζηνού.  Όσο για  το  τρίτο  και  τελευταίο
κεφάλαιο, που επίσης το διατρέχει η ίδια ακριβώς σημειωτική παιδεία, και που ως παρόν και
κυρίως ως μέλλον έχει τον πρώτο λόγο, γι αυτό άλλωστε έδωσε και τον τίτλο της νέας αυτής
εργασίας, οβάλ μυαλά, γράφτηκε ώστε να δημοσιευτεί στο περιοδικό Νουβέλ Ομπσερβατέρ.
Αφορμή,  αποτέλεσε  κείμενο  του  αρθρογράφου  κ.  Ρεϋνάλντ,  στο  τεύχος  της  Πέμπτης  27
Μαϊου 2004, στο οποίο, με βάση την ταινία «Τροία», ο συντάκτης αναπτύσσει τη σημειωτική
σχέση με την υπόθεση του Ιράκ. Κάτι που ο πρώην Βουλευτής Έβρου, αν και το έκανε με
πλήθος πολιτικών κειμένων, πριν βέβαια από την εισβολή, για μια ακόμη φορά τα γραπτά του
προσέκρουσαν στο αόρατο και αντιδημοκρατικό τότε, όσο σήμερα, ηλεκτρονικό, τσιμεντένιο
Αθηναϊκό τείχος. 

Σημειώσεις

{1}  Ματθαίος  Κουτσουμανής,  Η  αρχαιολογική  έρευνα  στην  Πλωτινόπολη  Διδυμοτείχου,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2003. Επίσης συζήτηση του ίδιου ως
άνω αρχαιολόγου με τον συγγραφέα του παρόντος κειμένου στις 20 Μαίου 2004. 
{2} βλ. Φώτης Κόντογλου, Ο καστρολόγος, εκδόσεις Εστία. Αθήνα 1987, όπου η ύπαρξη του
τείχους της πόλης αναφέρεται επιγραμματικά, μια και απ ό,τι φαίνεται,  δεν κατάφερε να το
επισκεφθεί  κα  να το  ζωγραφίσει  όπως  έκανε  με  τόσα άλλα.  Επίσης  βλ.  ΘΡΑΚΙΚΑ,  Τόμος
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τριακοστός  έβδομος,  1963.  Συγκεκριμένα,  Δημητρίου  Μανάκα,  Συλλογή  ολοκληρωμένης
ιστορίας  Διδυμοτείχου  μετά  17  εικόνων.  Στη  ιδιαίτερα  ενδιαφέρουσα  μελέτη  του  οποίου
περιγράφεται, μεταξύ άλλων, η ιστορία όσο και η αρχιτεκτονικότητα του Βυζαντινού τείχους.
Επίσης βλ. Αθανάσιος Γουρίδης, Το ιστορικό Διδυμότειχο, Δήμος Διδυμοτείχου, 1999. 

Σ.  Σ.  Πολλοί  μελετητές  ορθά  αναφέρονται  στη  χρήση  των  καγιάδων  -γνωστών  και  ως
υπόσκαφων- ως αποθηκών των Βυζαντινών κατοικιών του καλέ της πόλης. Το ζήτημα είναι
πριν να γίνουν αποθήκες, τι ήταν. Αν ήταν κατοικίες. Οι οποίες με έναν εποικοδομητικό όσο
σοκαριστικό, επί τούτου, πολιτικό τρόπο, ονομάζονται στο κείμενο: «πελασγικές επαύλεις της
εποχής  του  λίθου»  με  ζητούμενο  να  υπάρξουν  συστηματικές  αρχαιολογικές  ανασκαφές  στο
χώρο του καλέ. Κάτι που σήμερα δεν γίνεται. Όπως στην ουσία δεν έγινε ποτέ. Ούτε καν για το
Βυζαντινό ανάκτορο όσο το Οθωμανικό, που βρίσκονται στον ίδιο αυτό τόπο του καλέ. Και
αυτό  που  γίνεται  στην  Αγία  Πέτρα,  χρηματοδοτείται  με  το  σταγονόμετρο.  Ούτε  πολιτιστικό
σωματείο να ήταν. Μια άλλη φορά μπορεί να γίνει επίσης λόγος περί της προϊστορικής όσο
προηγούμενης  ιστορικής  χρήσης  των  λεγόμενων  φυλακών  του  Καρόλου  του  XII.  Μια
κινηματογραφική ταινία μπορούσε εποικοδομητικά να τις παρουσιάσει ως το πρώτο ιστορικό
αν όχι προϊστορικό Βουλευτήριο της ευρύτερης περιοχής. 

{3} βλ. ΘΡΑΚΙΚΑ, Τόμος δέκατος πέμπτος, Αθήναι, 1941. Συγκεκριμένα Εβλιγιά Τσελεμπή,
Περιγραφή  της  Αδριανουπόλεως,  Μετάφραση  Β.  Πετράκη  και  Δ.  Σαραντή.  {4}  βλ.
ΘΡΑΚΙΚΑ,Τόμος δέκατος, Αθήναι, 1938. Συγκεκριμένα, +Αρχιμανδρίτης Νικόλαος Βαφείδης,
Το εν Διδυμοτείχω τέμενος Βαγιαζήτ, Διδυμότειχο, Ιούνιος 1937. Τα περί της καταστροφής και
επισκευής του μιναρέ που αναφέρονται στο ίδιο ανάγνωσμα, δεν πείθουν και πολύ. Πρόκειται
για ξεχωριστά  πέτρινα τμήματα.  Το πιστοποιούν ακόμη και  οι  πέτρινοι  επίσης  υφιστάμενοι
δακτύλιοι,  ως διαχωριστικά των δυο κατασκευών. Εκείνης του 14ου αιώνα και εκείνης του
20ου αιώνα. Η πρόταση για ιστορικοαρχαιολογικό Μουσείο είναι δική του.

Εικ. α. Έτος ~ 1900, Εικ. β. Έτος 1923, Εικ. γ. Έτος ~ 1900, 
{ένας εξώστης} {δύο εξώστες} {χωρίς κωδωνοστάσιο}

Επίσης βλ.  }  http://www.enjoyturkey.com/info/culture/Ataturk.htm:  When  the  Balkan  War
started  in  October  1912,  Mustafa  Kemal  joined  the  battlε…  His  contributions  to  the
recapturing of  Dimetoka and Edirne were considerable…..,  Σ.  Σ.  Ο συνδυασμός των δυο
ιστορικών πηγών οδηγεί στο εκ πρώτης όψεως παράδοξο, όσο όμως αληθινό. Με άλλα λόγια,
πέραν του σημερινού Κεμαλισλαμισμού {βλ. έργο του ίδιου συγγραφέα, Δημοψήφισμα για την
Κύπρο, 2004,}, παλαιόθεν υφίσταται και Ισλαμοκεμαλισμός {!} Παρά τα όποια περί του ενός
όσο και του άλλου αντιθέτου, έχουν γραφεί, ο ένας δεν παύει να αποτελεί την άλλη όψη του
άλλου. 
{5} Χρήστος Κηπουρός, {5 α}. ΘΡΑΚΗ! ΘΡΑΚΗ! Το ένοχο φιλί της Αθήνας, Αθήνα Ρήσος
1992.  {5β}.  Σημειώσεις  πολιτικής  γεωοικονομίας,  ηλεκτρονική  έκδοση,  βλ.  μηχανές
αναζήτησης,  Κε.  Γε.  Με.,  Θράκη  2004,  {5γ}.  Αγώνας  για  τη  γεωοικονομική  Δημοκρατία,
εκδόσεις Γόρδιος, Αθήνα 2002, {5δ}. Κοινόν Ευρωπαίων, ηλεκτρονική έκδοση, Θράκη 2004,
βλ.  μηχανές  αναζήτησης.  {5ε}.  Δημοψήφισμα  για  την  Κύπρο,  ηλεκτρονική  έκδοση,  Θράκη
2004, επίσης βλ. μηχανές αναζήτησης στο Internet. Όσο τώρα για την πρόταση του συγγραφέα
για  τα  δυο  μεγάλα  μνημεία  της  Θράκης  έγινε  το  πρώτον,  στη  συνεδρίαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου Διδυμοτείχου, στις 10 Δεκεμβρίου 1991. 
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{6} Μάνος Στεφανίδης, Τα τεμένη της Θράκης, Εισαγωγή στην αισθητική του Ισλάμ, Μίλητος,
2003. Είναι κρίμα που η καλλιτεχνική αρτιότητα του λευκώματος καθώς και οι φωτογραφίσεις
των μνημείων που περιέχονται στον όντως υψηλής αισθητικής τόμο, δεν βρήκαν συνέχεια στις
αναγκαίες ιστορικές αναφορές. Κάτι που μπορεί να γίνει σε μια δεύτερη έκδοση. Ειδικά για το
τέμενος  Βαγιαζήτ  μπορούν  να υπάρξουν  συμπληρώσεις  με  τον  αρχικό μιναρέ,  με  τον  έναν
εξώστη.  Πάντως  σε  κάθε  περίπτωση  η  προβολή  στο  εξώφυλλο  του  τόσο  πλούσιου  και
καλλιτεχνικού λευκώματος, του Οθωμανικού μνημείου του Διδυμοτείχου, μόνο ως θετικό και
αξιέπαινο έργο, μπορεί να εκληφθεί. 

{7} Marcel Brion, Εξέλιξη και παρακμή των λαών, εκδόσεις Σμίλη, Αθήνα 1989. Στο ίδιο αυτό
έργο σελ. 254, αναφέρεται: Ta υπολείμματα των αρχαίων πόλεων στη Μεσοποταμία
παρουσιάζονται με τη μορφή των τέλλ, δηλαδή μικρών λόφων που αποτελούνται από τους
σωρούς των ερειπίων των διαδοχικών πόλεων… 

{8} βλ {Ομήρου Ιλιάδα, Ρ΄ 446-447} «ού μεν γαρ τι πού έστιν όϊζυρώτερον ανδρός πάντων,
όσσα τε γαίαν έπι πνείει τε και έρπει». Σε μετάφραση: «πλάσμα κανένα απ τον άνθρωπο πιο
άθλιο δεν είναι άλλο στη γη απ όσα πάνω της κινούνται κι αναπνέουν».

{9}. Βλ. http://www.alexanderthemovie.com

{10} Μια από τις Ευρωπαϊκές χώρες που μείωσαν έτι περαιτέρω τα διαθέσιμα κονδύλια
διδασκαλίας των αρχαίων Ελληνικών, είναι και η Γαλλία. 

{11}.  Βλ.  Αριστοτέλειο  πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης,  Λεξικό  της  κοινής  Νεοελληνικής,
Θεσσαλονίκη 1998. Συγκεκριμένα, οβάλ: που έχει σχήμα έλλειψης. Βλ. επίσης λίγο πιο πάνω
στην ίδια αυτή τελευταία παράγραφο του κειμένου, τη μνεία του ομώνυμου γνωστού τραπεζιού.
Ένας τελευταίος λόγος της προσωνυμίας που μπήκε και ως τίτλος, είναι το υλικό κατασκευής.
Όπως  λέμε  ξύλινη  γλώσσα,  ξύλινο  μυαλό  κλπ.  Ας  μην  επεκταθούμε  σε  άλλους  λόγους.
Διδυμότειχο Ιούνιος 2004, 
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                       9. 1.  πολύφημος τυρός

                                                                   

                                                 Ελθόντες δ΄ εις άντρον εθηεύμεσθα έκαστα.
                                                 Ταρσοί μεν τυρών βρίθον, στήνοντο δε σηκοί
                                                 αρνών ήδ΄ ερίφων’ διακεκριμέναι σε έκασται
                                                 έρχατο, χωρίς μεν πρόγονοι, χωρίς δε μέτασσαι,
                                                 χωρίς δ΄ αύθ΄ έρσαι. Ναίον δ΄ ορώ άγγε πάντα,

                            γαυλοί τε σκαφίδες τε, τετυγμένα, τοις ενάμελγεν.

                                                { Ομήρου Οδύσσεια, ραψωδία Ι, στίχοι 218-223} 

   Ίσως  η  συνταγή  του  Αριστοτέλη  για  την  παραγωγή  τυριού  να  είναι  απότοκος  της
προηγούμενης ενασχόλησής του με τη ζωολογία. Ίσως και να συνδέεται απευθείας με την
πολιτική, χωρίς την οποία κατά τον ίδιο, ο άνθρωπος είναι απλώς ένα ζώο. Δεν αποκλείεται
ακόμη,  ο  μοναδικός  στην  ιστορία  και  τη  φιλοσοφία,  Αριστοτέλειος  αυτός  ορισμός,  να
επηρεάστηκε από τον Ομηρικό εκείνο ψαλμό της Ιλιάδας που κάνει λόγο για το ότι «δεν
υπάρχει πιο ελεεινό πλάσμα στη γη, μεταξύ αυτών που κινούνται και αναπνέουν, από τον
άνθρωπο». 

     Πάντως ό,τι και να συνέβη, ο εκ Σταγίρων σοφός μοιάζει να επαναλαμβάνει ότι η πολιτική
αποτελεί κινητήρια δύναμη εξανθρωπισμού. Ότι αποτέλεσμα της απουσίας της είναι τελικά
ένας άνθρωπος απάνθρωπος.  Κάτι ιδιαίτερα επίκαιρο. Άλλωστε η ανά τους αιώνες όσο η
απανταχού της οικουμένης επιβεβαίωση των ελληνικών αυτών κλασσικών γραμμάτων δεν
είναι τυχαία. Είναι κοινός τόπος. Ούτε έγινε τυχαία κλισέ η ακαδημαϊκή εκείνη φράση πριν
από την έναρξη της παράδοσης του μαθήματος της φιλοσοφίας στα Ευρωπαϊκά και  άλλα
πανεπιστήμια: πάμε να κάνουμε μια ακόμη επανάληψη των Αρχαίων Ελληνικών. 

     Μόνο ως λυπηρό και θλιβερό μπορεί να χαρακτηριστεί στη σημερινή όσο στη χθεσινή
Ελλάδα το γεγονός ότι ο τεράστιος αυτός εθνικός πλούτος παραμένει στα αζήτητα. Τα λέω
αυτά διότι προτού η λεγόμενη πολιτική καταφύγει να αφορίζει τις υπόλοιπες εξελίξεις, έτσι
και στο αγροτικό, -το πρώτο και καίριο αυτό ζήτημα- αντί να μοιρολογεί θα έκανε καλύτερα
προηγουμένως,  να Ομηρολογήσει.  Από τον έναν όμηρο -αναφέρομαι στον εναπομείναντα,
πλην όμως  σύμπαντα  τον  αγροτικό  και  κτηνοτροφικό  κόσμο-  να  πάει  σε  έναν  άλλο,  με
όμικρον  κεφαλαίο.  Στον  ποιητή  των  ομώνυμων  επών.  Να  επιστρέψει  παραγωγικά  όσο
επιστημονικά σε αυτά. Να αρχίσει από εκεί. 

     Δεν είναι του παρόντος μια δεύτερη ανάγνωση της γιώτα Θρακικής ραψωδίας της Ομήρου
Οδύσσειας. Το πώς και γιατί ο Οδυσσέας με τους συντρόφους του, ευθύς αμέσως μετά από
τη φόρτωση των «δώρων» του περίφημου Μαρωνείτη οίνου στα πλοία του, κατευθύνεται στη
γειτονική  Μάκρη  του  Έβρου  προκειμένου  να  βάλει  χέρι,  αυτή  τη  φορά,  στα  πολύφημα
Θρακικά  τυριά.  Ίσως  δεν  είναι  άσχετο  με  αυτά,  τόσο  το  όνομα  Πολύφημος  όσο  η
τερατοποίησή του είτε λόγω της οικονομίας του μύθου είτε σχετικής ποιητικής άδειας ένεκεν.
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     Όμως είναι βέβαιο,  όπως άλλωστε συνεχίζει  μέχρι στο τέλος της ίδιας ραψωδίας  να
αφηγείται ο πολυμήχανος βασιλιάς της Ιθάκης, « η σπηλιά του Κύκλωπα» δεν είναι άλλο από
μια πλήρως καθετοποιημένη γαλακτοβιομηχανία {παραγωγής τυρών κλπ} όσο βιομηχανία
κρεάτων  μικρών  ζώων,  κυρίως  αιγοπροβάτων.  Από  την  άλλη  πλευρά  η  λεπτομερειακή
περιγραφή των επιμέρους  χώρων και εργαλείων τυροκομίας  χρειάζεται  να προστεθεί  στις
υπόλοιπες αρετές του ποιήματος και του δημιουργού του, ων ουκ έστιν αριθμός.

     Σπηλιές Κύκλωπα υπάρχουν πάρα πολλές. Από τη Λευκάδα, τον Αστακό και τη Λακωνία
έως τον Αι Στράτη, τα Γιούρα, τη Σέριφο και την Κρήτη και έως την Κάτω Ιταλία. Πρόκειται
άλλωστε για ένα συχνό φαινόμενο με τους μύθους. Από την άλλη όμως, τρεις τουλάχιστον
λόγοι δίνουν σημαντικό προβάδισμα στην Μάκρη του Έβρου. Ο πρώτος έχει να κάνει με τη
σειρά και τη συμπερίληψη των δυο όμορων τόπων -του ενός με το Μαρωνείτη οίνο, του
άλλου με τη σπηλιά του Κύκλωπα- στην ίδια ραψωδία. Ο δεύτερος είναι αυτή καθεαυτή η
αφήγηση του Οδυσσέα που συνδέει τα δυο μέρη μεταξύ τους. Επίσης ως προς τους όχι και
τόσο  ευγενείς  σκοπούς  που  είχε  κατά  τις  επισκέψεις  του.  Ακόμη  και  ο  ίδιος  ο  ποιητής
χρησιμοποιεί τη λέξη «ελθόντες» {βλ. στ. 218} όταν αμέσως αποδεικνύεται ότι μπήκαν στη
σπηλιά λάθρα. Ο τρίτος λόγος ενισχύει ακόμη πιο πολύ την επιχειρηματολογία,  λόγω της
χρήσης του Μαρωνείτη οίνου, ως όπλου.                                    

     Εξυπακούεται ότι αν η σπηλιά του Κύκλωπα βρίσκονταν αλλού, π.χ. στη Σικελία, μέχρι να
φτάσουν  δεν  θα  είχε  μείνει  σταγόνα  από  το  γνωστό  και  ως  «θείον  ποτό».  Θα  είχαν
«αφοπλισθεί» πολύ πριν. Ας μην παρασυρθούμε σε άλλες, ακόμη και λογικές, σκέψεις. Ούτε
στην πιθανόν σκόπιμα αφύσικη υπόσταση των αυτοχθόνων ποιμένων και τυροκόμων ώστε να
πέσουν στα μαλακά τα εις βάρος τους πλιάτσικα ούτε να μιλήσουμε για την επιστροφή στον
τόπο του εγκλήματος όταν λίγο πριν οι ίδιοι με άνανδρο τρόπο δολοφόνησαν τον επικεφαλής
των Θρακών Ρήσο επειδή πήγε να υπερασπιστεί τους συγγενείς του Τρώες κατά την εισβολή
των Αχαιών. Ούτε τέλος να διαπιστώσουμε την ανάληψη από την παραγωγική Θράκη των
ρόλων μιας νέας Τροίας. Μόνος του άλλωστε επαινείται ο Ιθακήσιος βασιλιάς για την εντός
της περιοχής πειρατική δραστηριότητα. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μια άλλη φορά. Όπως
και η ενασχόληση με την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα οπτική του Ευριπίδη για το ίδιο θέμα, στο
σχετικό σατυρικό δράμα του, Κύκλωψ. 

     Εκείνο βέβαια που έχει τη βαρύνουσα σημασία στη σημερινή εργασία, δεν είναι η όποια
ερμηνεία της ιστορίας. Είναι η γνώση της γύρω από το ζήτημα των κυκλώπειων τυριών. Το
πόσο  μεγάλο  είναι  το  βάθος  στο  οποίο  βρίσκονται  τα  αγροτικά  διατροφικά  όσο  και  τα
γαστρονομικά θεμέλια του Θρακικού χώρου. Από την οινοποιητική μονάδα του Μάρωνα ως
τη γαλακτοβιομηχανία καθώς επίσης και κρεατοβιομηχανία του Πολύφημου. Κυρίως όμως
ότι τα προϊόντα όλων τους έχουν ένα μοναδικό όσο αναξιοποίητο και μεγάλο προσόν. Είναι
τα  πρώτα,  λόγω  Ομήρου,  στη  γραπτή  ιστορία  της  Οικουμένης,  με  ιστορική  ονομασία
προέλευσης. Επί το ορθότερο, προϊστορική.                        

     Το πιο σημαντικό δώρο της αναπαραγωγής του Μαρωνείτη είναι, -έγραφα προ ετών- η
ανάκτηση της ονομασίας προέλευσης, της παγκόσμια διαδεδομένης φήμης του. Έτσι λοιπόν
λέω και τώρα. Η όπου Θρακικής γης βιολογική αναπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων,
μπορεί αυτοδίκαια, δικαιούται δηλαδή να ανακτήσει την ιστορική ονομασία προέλευσης των
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μυθικών Κυκλώπειων τυριών. Η εξασφάλιση σχετικού Κοινοτικού πιστοποιητικού αποτελεί
τυπική διαδικασία. Ποιος άλλωστε μπορεί  να το αρνηθεί.  Αυτή είναι η επιστημονική όσο
παραγωγική επιστροφή στην ιστορία και πιο πέρα από αυτήν. Εν προκειμένω στη μυθιστορία
και στο μύθο. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα δώρα της πολιτικής. Συνιστά πρώτο βήμα για τη
γαστρονομική, και γι  αυτό τη διατροφική,  και γι  αυτό την κτηνοτροφική και  γι  αυτό την
αγροτική, και τέλος την πολιτική αναγέννηση του Θρακικού τόπου. Ένα τέλος που συμπίπτει
με την αρχή.

     Γιατί είναι καθήκον της πολιτικής να προηγηθεί. Να μελετήσει και παραδώσει μια νέα
σοβαρή και επεξεργασμένη αρχιτεκτονική και χωροταξική αναπτυξιακή λύση και πρόταση
για το αγροτικό και το κτηνοτροφικό πρόβλημα της χώρας, επόμενα το διατροφικό και το
γαστρονομικό. Το σπαθί για το κόψιμο του ελληνικού γόρδιου δεσμού είναι η βιολογική και
γι αυτό η ιστορική ονομασία προέλευσης. Και αυτό μπορεί να το κάνει ευκολότερα από κάθε
άλλη χώρα, μόνο μια συγκεκριμένη. Αυτή εδώ. Είτε αφορά οίνους ή αγροτικά προϊόντα ή
γαλακτοκομικά ή κουζίνα ή κλπ. Επιπλέον αποτελεί το μόνο σοβαρό αντίπαλο απέναντι στα
όποια  μεταλλαγμένα  με  τα  κάθε  τύπου  προϊόντα  τους.  Από  αγροτικούς  σπόρους  που
διαμέσου των ζωοτροφών πρόκειται να μολύνουν την κάθε κτηνοτροφική δραστηριότητα και
επόμενα με την τροφική αλυσίδα, να καταστήσουν τον άνθρωπο φορέα, έως τις απευθείας εις
βάρος του μολυσματικές δραστηριότητες των μεταλλαγμένων τροφίμων.  Οι δρόμοι και οι
τρόποι εξάρτησης και μόλυνσης καθώς και επιβάρυνσης της υγείας του, πολλοί. 

     Το θέμα για την πολιτική δεν  είναι  απλά η εναντίωση στα γενετικά τροποποιημένα
προϊόντα  και  τρόφιμα.  Οι  πρόσφατες  όσο  οι  εν  εξελίξει  ευρισκόμενες  αποφάσεις  της
αυτοδιοίκησης θυμίζουν τους αποπυρηνικοποιημένους εκείνους Δήμους και πόλεις κάποιων
περασμένων δεκαετιών. Απλά πρόκειται για μια νέα βιομηχανία ανακήρυξης απαλλαγμένων
από μεταλλαγμένα περιοχών. Αυτό το έργο όμως έχει ξαναπαιχτεί. Και εκεί που κρίνεται μια
νέα  πολιτική,  δεν  είναι  ο  χώρος  της  βήτα  προβολής.  Ούτε  η  άρνηση  των  νέων μορφών
εξάρτησης, όσο βροντερή και αν είναι. Είναι το τι νέο προτείνει. Και κυρίως πως οικοδομεί
την πρότασή της. Πως μπορεί να τη μετατρέψει σε αναπτυξιακό σχέδιο και πράξη εφαρμογής.
Τα ίδια ισχύουν για κάθε περίπτωση των αφ υψηλού και γνωστής αφετηρίας projects. Από τις
γενετικές  τροποποιήσεις  ως  τις  υψηλής  περιεκτικότητας  σε  γενετικά  τροποποιημένα
δραστηριότητες τύπου fast. 

     Χρειάζεται  μια  μοντέρνα-κλασσική  διατροφική  όσο  επίσης  μοντέρνα  -  κλασσική
γαστρονομική αναγεννητική πολιτισμική παιδεία. Καταρχήν ένας μεγάλος σεβασμός που να
αρχίζει  από  τη  Μινωική  και  τη  Μυκηναϊκή  και  να  φτάνει  έως  την  κλασσική  Αθηναϊκή
γαστρονομία  και  από  τη  Μεσογειακή  διατροφή  μέχρι  την  Πολίτικη  κουζίνα.  Μπορεί  εν
τοιαύτη περιπτώσει  οι  όποιες νέες  συνθέσεις και μορφές  να δυσχεραίνονται,  όμως και το
μοντέρνο χωρίς τη δημιουργία είναι σαν τον αέρα χωρίς το οξυγόνο.  Έστω είναι όπως ο
σκέτος, ο καθαρός αέρας. 

     Η εκ νέου θεμελίωση και οικοδόμηση μιας πολιτικής παιδείας γύρω από χώρους με τέτοια
χαρακτηριστικά ταυτίζεται  με  την έναρξη της ανάδειξής  της.  Ανεξάρτητα από τη γνωστή
δικαίωση και πιστοποίηση της Ελληνικής φέτας, η περιγραφείσα ιστορία της και κυρίως η
επεξεργασία  πολιτικής  ανοίγει  καινούργιους  ορίζοντες.  Ο  πρώτος  από  αυτούς  είναι  η
κατοχύρωση της ιστορικής ονομασίας προέλευσης “Κυκλώπεια τυριά” όπως και “πολύφημος
τυρός”.  Ένας  άλλος  είναι  η  προετοιμασία  έξυπνης  διαφήμισης,  κάτι  που  στην  υπόλοιπη
Ευρώπη την έχουν ψωμοτύρι. Αλλού με τα σκουπίδια πλέκουν μύθους και εδώ τους μύθους
τους πετάνε στα σκουπίδια. 
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    Φαντάζεται  κανείς  τι  πέραση  θα  έχουν  τα  Κυκλώπεια  τυριά  και  ο  ούτως  ή  άλλως
περίφημος και πολύφημος τυρός φέτα όταν διαφημίζονται με εικονογραφημένες, μεταξύ των
άλλων, τις σκηνές παραγωγής. Όταν επάνω στις ετικέτες των κάθε μεγέθους συσκευασίας
παραγόμενων προϊόντων, ο Ευρωπαίος καταναλωτής διαβάζει στη γλώσσα της χώρας του
όσο στη διεθνή γλώσσα των κόμικς, την ιστορία τους. Όταν εμπλουτίζει τις γνώσεις του με
νέες  πτυχές  της μυθιστορίας  των Ομηρικών επών που διδάχτηκε στις  εγκύκλιες  σπουδές.
Όταν πληροφορηθεί ότι ακόμη και ο Οδυσσέας μπήκε σε μια πρωτόγονη, παρόμοια μονάδα
που βρίσκεται στον ίδιο Θρακικό τόπο με τη σημερινή επίγονο, μόνο και μόνο να δοκιμάσει
τα ανεπανάληπτης γευστικότητας, και γι αυτό συνώνυμα με τον Πολύφημο, προϊόντα. Όταν
ακόμη και ο πιο μεγάλος ποιητής όλων των εποχών και ολόκληρης της ανθρωπότητας διέθεσε
μια  ολόκληρη  ραψωδία.  Άλλωστε  αν  χρειάστηκε  διακόσιους  στίχους  για  το  κρασί  του
Μάρωνα, αφιέρωσε διπλάσιους για το θέμα του συγκεκριμένου Κύκλωπα και των ομώνυμων
τυριών {βλ. στ. 219}.  

     Μια νέα αγροτική, διατροφική και γαστρονομική Θράκη έχει να κερδίσει πολλά από τον
ίδιο τον πολιτισμικό της εαυτό, τη Θράκη με ιστορική ή μάλλον πιο σωστά, με προϊστορική
ονομασία  προέλευσης.  Γι  αυτό  αυτονόητα  προστατευόμενη.  Αυτό  σημαίνει  ότι  στον  πιο
ξακουστό  στη  γη  οίνο,  το  Μαρωνείτη,  θα  προστεθούν  νέα  όσο  αρχαία  προϊόντα  που  θα
αναπαράγονται με φυσικό και βιολογικό όσο επιστημονικό τρόπο. Τα εναπομείναντα, πλην
όμως ασυναγώνιστα γευστικά πρόβεια, γίδινα και αγελαδινά γαλακτοκομικά της Θράκης -από
τη φέτα και τον τελεμέ των τοπικών μικροπαραγωγών της έως τα ίχνη από τα κασέρια τους,
το αξέχαστο κεφίρ, το ντρουβαντίρι, και κυρίως το πρόβειο κουρκμάτς, το μανιώτικο όπως
μπορεί να ονομαστεί, μέχρι το εξαφανισμένο βουβαλίσιο βούτυρο και γάλα για το γνωστό
καζάν ντιπί- μπορούν τότε να αρχίσουν να αναπαράγονται συστηματικά. 

     Ναι μεν ο άνθρωπος από τη βρεφική ακόμη ηλικία του έχει εθισμό στο μητρικό γάλα,
όμως επειδή αργότερα τη θέση του παίρνει συνήθως η φέτα, και επειδή αυτή, ιδίως στους
Έλληνες, κατέχει τα σκήπτρα, ο μύθος που προτείνεται από τη σημερινή εργασία ώστε να
συμβάλει καθοριστικά στη διατροφική αναγέννηση της περιοχής, είναι ο πολύφημος τυρός.
Πρόκειται για την μεγαλύτερη στον κόσμο γαστρονομική γέφυρα. Αρχίζει από την ομηρική
Θράκη,  επεκτείνεται  στους  ενδιάμεσους  ιστορικούς  και  αναπτυξιακούς  παραγωγικούς
πολιτισμούς, από την παραγωγή και την εξαγωγή γαλακτοκομικών στην κλασσική Αθήνα έως
τη  γνωστή  από  την  εκκλησία  Τυροφάγο  και  την  κτηνοτροφική  πόλη  της  Τυρολόης,  και
καταλήγει  σε  μια  ονειρική  διατροφικά  μελλοντική  Θράκη.  Σε  αυτήν  την  τελευταία,  με
ιδιαίτερα μάλιστα μεγάλες τοπικές, εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς αξιώσεις, αναμένεται η
ιστορική  όσο  μελλοντική  παρέα  του  Μαρωνείτη.  Το  κρασί  και  τυρί  στη  Θράκη.  Θα  το
λέγαμε, τραπέζι με ομηρική ονομασία προέλευσης. Καλύτερα η φράση αυτή, παρά η άλλη για
τους ομηρικούς καυγάδες. Τελικά,  αυτό που χρειάζεται είναι να κάνει το παραγωγικό και
βιολογικό ντεμπούτο του, ο όνομα πλέον και πράγμα, ιστορικής δε όσο προϊστορικής και
μυθιστορικής ονομασίας προέλευσης, πολύφημος τυρός.
___________   
 
     {*}  Διετέλεσε Βουλευτής Έβρου από το 1993 έως το 2000. Ίσως  η νέα  εργασία δεν έχει
την  τύχη  του  κειμένου  του  για  το  Μαρωνείτη  Οίνο που  «τιμολογήθηκε» ότι  άξιζε  χίλια
στρέμματα  ποσόστωσης νέων αμπελώνων και που κι από αυτές ούτε καν οι μισές έχουν
μέχρι σήμερα δοθεί στην περιοχή της Μαρώνειας. Το βέβαιο πάντως είναι ότι δεν θα υπήρχε
χειρότερη  αντιμετώπιση  από  αυτήν  αν  δεν  προϋπήρχε  το  κείμενο  για  τον
αγροτοκτηνοτροφικό  παράδεισο,  όπως  επίσης  η  πρόταση  για  «ένα  απέραντο  εκτατικά
παραγωγικό  Θρακικό  εργοστάσιο  τροφίμων  τόσο  του  αγροτικού  όσο  του  διατροφικού
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τομέα». Αμφότερα γράφτηκαν το καλοκαίρι του 1996 με αφορμή την ενσκήψασα αν όχι την
επελθούσα από μόλυνση  γειτονικής χώρας ζωονόσο του αφθώδη πυρετού. Μαζί δε με άλλα
συμπεριλήφθηκαν σε σχέδιο ψηφίσματος που συντάχτηκε από τον ίδιο και που προτάθηκε
στους συνέδρους του τρίτου παγκόσμιου συνεδρίου Θρακών που γίνονταν την ίδια περίοδο
του ίδιου έτους, στην Κομοτηνή. Εν τούτοις η ομόφωνη, μετά από την προηγηθείσα σοβαρή
και διεξοδική συζήτηση, αποδοχή του κειμένου όσο η ανάδειξή του σε κεντρικό πολιτικό
ψήφισμα,  αποτέλεσε μεν μεγάλη χαρά που όμως κράτησε,  όπως όλες οι  χαρές,  ελάχιστες
ώρες. Αιτία, τα εκ πρωτευούσης σύρματα που έπεσαν και προκάλεσαν όχι ένα ή δυο αλλά
τρία καινούργια ψηφίσματα. Αποτέλεσμα, το πρώτο να γίνει έσχατο, τέταρτο. Άλλο τώρα εάν
επρόκειτο για μαϊμού ή ακόμη και προβοκάτσιες. Φυσικά τίποτε από όλα αυτά δεν θα είχε
συμβεί αν δεν υπήρχαν οι τοπικοί πολιτικοί συνεργοί και κυρίως τα οιουδήποτε χρώματος
διαπιστευμένα πολιτικά «χαϊβάνια». Η  ιστοσελίδα του Δ. Π. Θ.  επιβεβαιώνει των λόγων
αυτών,  τα  αληθή.  Όπως  δυστυχώς  και  η  αδιάλειπτη  έκτοτε  καλπάζουσα  αγροτική  και
κτηνοτροφική  κατάρρευση.  Και  όμως  αρκούσαν  πολύ  λιγότερα  χρόνια  ακόμη  και  για
αναπτυξιακό θαύμα. Σήμερα η αγροτική και κτηνοτροφική, επόμενα και η διατροφική και
γαστρονομική Θράκη θα ήταν μια ροδοκόκκινη όσο γλυκιά  παιδούλα, οκτώ έστω χρόνων.
Όμως αντί για το μαρασμό και τον αγροτικό θάνατο θα είχε μπροστά της μια ολόκληρη ζωή
για  δημιουργία, πέραν του ότι θα έδειχνε και το δρόμο στις υπόλοιπες ιστορικές περιφέρειες
της χώρας.  Και πέραν της πανεπιστημιακής σχολής της Οινολογίας θα μπορούσε να μπει
άνετα  στα  σκαριά  για  συζήτηση  και  καμιά  κτηνιατρική  σχολή.  Καμιά  κυβερνητική  ή
κομματική  διοίκηση  των  Αθηνών  δεν  θα  την  αφόριζε  τότε  ως  υπερβολή  αν  όχι   ως
εξωπραγματική.  Εξαιρείται  η  διοίκηση του Δημοκρίτειου  που σε  ανύποπτο χρόνο έτεινε
ευήκοον  ους  αποδεχόμενη  την  πρόταση  του  συγγραφέα  για  τη  σχολή  γαστρονομίας.
Ανύποπτο, διότι συνέβη πριν από την αντίστοιχη Ιταλική πρωτοβουλία. Όπως επίσης έγινε
από πριν, δεν έγινε επάνω στη δικαιολογημένη συναισθηματική φόρτιση που προκαλούσε η
υπέροχη εκείνη ταινία, Πολίτικη κουζίνα, με την ανάδειξη του ομώνυμου γαστρονομικού της
θησαυρού.  Κάτι  που  αν  δεν  γίνει  δημιουργικά,  συστηματικά  και  επιστημονικά,  θα  χαθεί
οριστικά. Και που αν αναδειχθεί μπορεί να αναδείξει με τη σειρά του μια ολόκληρη εθνική
οικονομία. Να την κατατάξει  μεταξύ των μεγάλων αναπτυξιακών οικονομιών του πλανήτη.

                                                                                 

                                                                                                           Θράκη Ιούλιος 2004, 
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           9.2. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΤΗ ΟΙΝΟΥ

     Στο σημερινό αιώνα, τον αιώνα των πόλεων και των περιφερειών, και ειδικότερα στην
κούρσα ανταγωνισμού τους, η Θράκη έχει να κερδίσει πολύ έδαφος από την ανέγερση της
Ρωμανίας στα παράλιά της, μεταξύ της Αρχαίας Μαρώνειας και της Αρχαίας Μεσημβρίας.
Θα συμβάλουν σε αυτό,  πέραν των άλλων, η ανάκτηση και  αναγέννηση του Θρακικού
τοπίου όσο και οι συμπληρωματικότητες του τεχνοπόλου και του Πανεπιστήμιου της νέας
πόλης.  Αντίθετα ο Θρακικός τόπος έχει  να χάσει  επιπλέον έδαφος από εκείνο που του
απέμεινε,  λόγω της  προδιαγεγραμμένης  μεταξύ  των  άλλων  ασχήμιας  που  πρόκειται  να
προκαλέσουν τα τεχνολογικά κουφάρια και η εξωγενής και εξωθεσμική εκείνη όσο και
ανήθικη  εκ  γενετής  υπόθεση  της  τεχνόπολης.  Αυτό,  που  από την  προηγούμενη  ακόμη
δεκαετία,  συνεχίζει  να  μυρίζει  έντονα,  οι  Θρακιώτες,  το  έχουμε  δει  ως  ταινία  με  τα
μιζοφόρα  βιομηχανικά  κουφάρια.  Άλλο  πράγμα  αυτό  και  άλλο  ο  εθελοντισμός  και  η
πολιτική και ηθική σφαίρα στην οποία κινήθηκε και  κινείται  η Ρωμανία.  Είναι  γνωστό
στους παροικούντες την ιερή πόλη ότι από την αρχή μέχρι σήμερα και από την εκκλησία
του Αγίου Ευγενίου έως τα σχέδια προώθησης της ιδέας της νέας πόλης από καθηγητές του
Πολυτεχνείου της Στουτγκάρδης, δεν έχει δαπανηθεί ούτε ένα ΕΥΡΩ.

     Δεν είναι της στιγμής να μιλήσουμε για τα αντιδημοκρατικά σύνδρομα και τους λόγους
για τους οποίους το Νομοσχέδιο για την ίδρυση της Ρωμανίας, ως νέας πόλης στη Θράκη,
που καταθέσαμε τον Οκτώβριο του ΄97 διακόσιοι τέσσερις Βουλευτές, παραμένει χρόνια
τώρα στα συρτάρια των ψευδοεκσυγχρονιστικών υπουργείων αλλά και του Προεδρείου της
Εθνικής  Αντιπροσωπείας.  Και  εκείνοι  ακόμη  οι  Πόντιοι  και  οι  Θρακιώτες  που  έως
πρόσφατα  διατηρούσαν  κάποιες  επιφυλάξεις,  έχουν  πλέον  πεισθεί  ότι  κάθε  άλλο  παρά
εκσυγχρονιστές ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Το μόνο που πέτυχαν ήταν να τους εμπαίξουν. Το
ίδιο  έκαναν  ως  Βουλή  των  Ελλήνων  με  την  παράνομη  ματαίωση  έκδοσης  των
ντοκουμέντων  της  Ποντιακής  γενοκτονίας  που  εδώ  και  καιρό  έχει  ολοκληρώσει  ο
Καθηγητής του Αριστοτελείου Κώστας Φωτιάδης. Δεν θέλουν τη Ρωμανία γιατί δεν θέλουν
τη  19η  Μαίου  και  αντιστρόφως.  Δεν  θέλουν  καμιά  τους  γιατί  δεν  τις  θέλει  ο
"Γκρανσινιόρης"  θα  τους  έλεγε  ο  Μακρυγιάννης.  Δέχθηκαν  να  συμμετάσχουν  σε  ένα
παιχνίδι πολύ βρώμικο. Έτος Θράκης τους έλειπε θα τους λέγαμε εμείς.

     Για τους αντιπολιτικούς τρόπους  με τους οποίους χειρίστηκαν τη μεγάλη ιδέα του
Μιχάλη Χαραλαμπίδη για τη νέα πόλη, τον εκσυγχρονισμό δηλαδή της Θράκης αλλά και
της χώρας, πέραν των άλλων εθνικών και διεθνών διαστάσεων που έχει το ζήτημα αυτό, θα
επανέλθουμε μια άλλη φορά. Είναι πολύ αμφίβολο αν η αντίπολη αυτή της τεχνόπολης
μπορούσε  να  "συνεγείρει"  έστω  και  έναν,  πλην  των  επαγγελματιών  καριεριστών
"ιεραποστόλων" στην περιοχή, απέναντι στην πρωτόγνωρη, στη μεταπολιτευτική όσο και
μεταπολεμική κοινοβουλευτική ιστορία, πλειοψηφία των Βουλευτών που προσυπογράφουν
ιδέα και πολιτική συγκεκριμένου πολιτικού προσώπου.
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     Η  Θράκη,  μέσα  από  ένα  επεξεργασμένο  και  μελετημένο  εθνικό,  χωροταξικό,
πολεοδομικό και αναπτυξιακό σχέδιο, μέσα από μια ενδογενή ανάπτυξη μπορεί να γίνει
ένας  από  τα  κάτω  παγκοσμιοποιημένος  τόπος.  Όχι  μόνο  στη  γεωοικονομία  και  στην
αρχιτεκτονική μιας νέας πόλης, αλλά και στη γεωργία, τη γαστρονομία καθώς και στην
παιδεία και σε άλλους τομείς και κλάδους όπως η μουσική.

     Επί δυο δεκαετίες εμείς όχι μόνο δείξαμε και βαδίσαμε ένα άλλο δρόμο και φέραμε
πολλές νέες ιδέες, προτάσεις και προτάξεις αλλά και στο επίπεδο των έργων, της πράξης, τα
όποια χιλιόμετρα έγιναν στην Εγνατία, είναι γνωστό σε όλη τη χώρα, ποιοι και πως τα
κάναμε.  Γι  αυτό  δεν  τα  χαριζόμαστε  σε  καμιά  Αθηναϊκή  ή   Θρακική  νομενκλατούρα,
"σοσιαλιστική", "κομμουνιστική" ή "νεοφιλελεύθερη".

     Η πρόταση και καθιέρωση της Κοσμοσώτειρας στις Φέρες ως κέντρου λατρείας και
Παναγίας  των Θρακών,  το εθνικό Θρακικό χωροταξικό,  η νέα πόλη,  ο  τεχνοπόλος  στο
Βόρειο  Έβρο  και  τη  Ρωμανία,  όπως  και  το  Πανεπιστήμιο  της  τελευταίας,  ο  δρόμος
Αλεξανδρούπολης-  Μπουργκάς,  η  αγροτική  αναγέννηση  και  η  νέα  αγροτικότητα,  οι
αναπτυξιακές πολιτικές  έκτασης όπως της ορεινής Ροδόπης και Ξάνθης,  το ζήτημα των
Πομάκων  και  το  κεμαλικό  φαινόμενο  στη  Θράκη,  το  μοντέλο  μιας  σε  υψηλά  επίπεδα
συνανάπτυξης και συμπαραγωγής όπως το Ελληνοβουλγαρικό πανεπιστήμιο στο Τρίγωνο
του  Έβρου {1},  όπως  τέλος  η  σιδηροδρομική  σύνδεση  της  Καβάλας  με  Θεσσαλονίκη,
Δράμα και Καράντερε καθώς και με Ξάνθη, είναι μερικές από τις προτάσεις αυτές, μέρη
ενός νέου αρχιτεκτονικού αναπτυξιακού σχεδίου για τον ιστορικό μας χώρο. Μάλιστα, όλες
πλην της πρώτης, είναι επεξεργασίες ενός ανθρώπου που έχει προσφέρει πολλά, τόσο στην
πολιτική και στη Θράκη, όσο και στη χώρα και στην ευρύτερη περιοχή. Είναι ένδειξη ενός
άλλου ήθους  να το γράφουμε  αυτό γιατί  συμβάλουμε να υπάρξει  ένας άλλος πολιτικός
πολιτισμός. Είναι ένας μεγάλος ηθικός πλούτος για τη   Θράκη {2}.

     Άλλωστε σύμφωνα με τον Αριστοτέλη δεν είναι μόνον ο άνθρωπος ζώον πολιτικό. Είναι
και η ηθική μέρος της πολιτικής. Και αυτοί που έδωσαν εξετάσεις στη Θράκη και απέτυχαν
επειδή δεν έχουν πολιτική, ταυτόχρονα δεν έχουν ηθική. Δεν έχουν ηθική επειδή δεν έχουν
ιδέες. Επειδή δε, δεν έχουν ιδέες, δεν μπορούν να κυβερνήσουν. Το ζήτημα δεν είναι αν
θέλουν ή δεν θέλουν να αναπτυχθεί ο τόπος. Είναι ότι δεν μπορούν. Όσο και άριστες να
είναι οι γεωοικονομικές συνθήκες, το νέο ραντεβού με την ιστορία χάνεται αν δεν έχει ήδη
χαθεί εξ αιτίας τους. Όταν και αυτός ακόμη ο υπερσιβηρικός έγινε σε πολύ λιγότερα χρόνια
από  όσα  η  Εγνατία  και  όταν  επίσης  η  παγκοσμιοποιούσα  τη  Θράκη  κάθετος  αρτηρία
Αλεξανδρούπολης Μπουργκάς παρέμεινε άλλη μια φορά εκτός Ευρωπαϊκού πακέτου και
πλέον παραπέμπεται, όπως οι S-300, στις ελληνικές καλένδες, τότε η πρόγνωση δεν είναι
καθόλου  καλή.  Δεν  χρειάζεται  πολύ  να  σταματήσουν  να  μιλούν  παραέξω  για  τη
Αιγαιομεσογειακή αυτή Θρακική σκάλα του Εύξεινου και της Βαλκανικής. Όσο και καλές
να είναι μαζί της η ιστορία και η γεωοικονομία δεν είναι δύσκολο να ασημοποιηθεί και από
Αλεξανδρούπολη να ξαναγίνει Ντεντεαγάτς.
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     Το πιο εξόφθαλμο παράδειγμα Κυβερνητικής αποτυχίας αφορά τη γεωργία. Bέβαια όλα
τα κόμματα σε αυτή τη χώρα την αντιμετώπιζαν πάντοτε ως τομέα υπό εξαφάνιση. Είτε
είναι  υπέρ  είτε  είναι  κατά  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσφεύγουν  σε  γραφειοκρατικές
κουτοπονηριές  για  να  δικαιολογηθούν.  Είτε  επικαλούνται  όμως  την  Ένωση  είτε  τη
δαιμονοποιούν,  δεν μπορούν να ερμηνεύσουν πως πολλές Ευρωπαϊκές χώρες  διατηρούν
δυναμικό αγροτικό και διατροφικό τομέα. Πως δηλαδή η Ελλάδα στις μεν ποσοστώσεις
των "ευγενών" αγροτικών προϊόντων κατέληξε να υπολείπεται δεκάδες φορές ακόμη και
των  μικρών  Ευρωπαϊκών  εταίρων  της,  στις  δε  εθελοντικές  λεγόμενες  οριστικές
εγκαταλείψεις  των αμπελώνων,  στις  εκριζώσεις,  να προηγείται  ακόμη και των μεγάλων
χωρών της Ένωσης {3}.

     Ας παραμείνουμε στη γεωργική αυτή καλλιέργεια, τους αμπελώνες, και για να μιλάμε με
όρους  Θράκης,  ας  μείνουμε  στον  γνωστό  από  τα  πανάρχαια  χρόνια,  Μαρωνείτη  οίνο.
Αυτόν τον "ηδύν, ακηράσιον και θείον ποτόν" που προσέφερε ο μυθικός  Μάρων,  στον
πολύτροπο ομόλογό του βασιλιά της Ιθάκης Οδυσσέα και με τον οποίο, ως γνωστόν, ο
τελευταίος μέθυσε εκτός των άλλων και τον Πολύφημο Κύκλωπα. Από εκείνον όμως τον
οίνο  της  Οδύσσειας  φθάσαμε  σήμερα  στην  Οδύσσεια  του  οίνου,  όπως  και  όλων  των
Θρακικών αγροτικών προϊόντων ποιότητας,  τόσο ως προς  την πιστοποιημένη ονομασία
προέλευσης  και  επωνυμία,  όσο  ως  προς  την  είσοδο  και  παρουσία  τους  στις  μεγάλες
Ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές. Και αιτία δεν αποτελεί μόνον το ότι λείπουν οι δρόμοι.
Αντί  για  τον  Ελληνικό  δρόμο  προς  την  παγκοσμιοποίηση  και  τη  μεγάλη  αυτή  ιδέα
παραγωγικής  επιστροφής  στη  μυθολογία  και  όχι  μόνο σ  αυτήν,  για  την  αναβίωση  του
μύθου μέσα από την επαναπαρασκευή του Οίνου του Μάρωνος, ο τελευταίος έφτασε να
ταυτίζεται με τη μαφιοποίηση και τον Ταταρένκωφ καθώς και τους προσδοκούντες  από
αυτόν υπαρκτούς παράγοντες της Θράκης, την ανάπτυξή της.

     Η ίδρυση πανεπιστημιακής σχολής Οινολογίας, πλάι στις άλλες σχολές που έχουν ήδη
προταθεί  {4},  στο πανεπιστήμιο της Ρωμανίας, που σήμερα δεν υφίσταται ούτε καν ως
μεταπτυχιακό τμήμα στο ελληνικό πανεπιστήμιο,  μπορεί καταρχήν στην κληρονομημένη
γνώση  να  προσθέσει  την  κωδικοποιημένη  γνώση  των  συστημάτων  εκπαίδευσης.  Τους
ερευνητικούς και επιστημονικούς υποστηρικτικούς μηχανισμούς και τεχνολογικές γνώσεις
στην  καλλιέργεια  του  αμπελώνα  όσο  και  στην  παρασκευή  του  οίνου,  την  οινοποιία.
Επιπλέον να προσελκύσει φοιτητές από όλη την Οικουμένη να σπουδάσουν όχι μόνο στην
πατρίδα  του  μηρογενούς  και  μηροτραφούς  {5} υιού  του  Δία  και  θεού  του  κρασιού
Διόνυσου,  αλλά και του Μαρωνείτη οίνου,  του πρώτου στην παγκόσμια μυθολογία και
ιστορία με ονομασία προέλευσης. Όπως και του πρώτου επίσης ταινιωτικού οίνου, crus,
όπως διαπιστώνει κανείς από το Ομηρικό έπος. Μπορούμε να γίνουμε Θρακικός πάντοπος
τόσο  στη  γεωργία  όσο  στην  παιδεία  {6}.  Τόπος  εξαγωγής  αντί  εισαγωγής  αγροτικών
προϊόντων και εισαγωγής αντί εξαγωγής φοιτητών, όπως γίνεται επί δεκαετίες τώρα. Ένας
τόπος παραγωγής αντί κατανάλωσης και καταστροφής εδάφους.
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     Οι Γάλλοι δεν είχαν μύθους για τα κρασιά τους. Τους έπλεξαν. Οι μύθοι τους βέβαια
αυτοί  δεν  χάνονται  στο  βάθος  του  χρόνου.  Δεν  περίμεναν  την  παγκοσμιοποίηση.  Την
προετοίμασαν όπως σε πολλούς άλλους τομείς έτσι και στην Αμπελοοινική τους πολιτική,
προ  πολλών  ετών.  Καθοριστικά  συνέβαλαν  σε  αυτό  τα  πανεπιστήμια  και  οι  Σχολές
Οινολογίας στο Μεσογειακό Μονπελιέ και στη Ρένς της Καμπανίας με τον ομώνυμο οίνο
έως στο Ατλαντικό Μπορντό και σαφέστατα την ίδια την Γεωργική Ακαδημία της Γαλλίας.
Γέμισαν απέραντες εκτάσεις με αμπελώνες και καλώς κάνουν που επαίρονται γι αυτό και το
προβάλουν. Το ίδιο οι Ιταλοί με την Ακαδημία Αμπέλου και Οίνου τους, οι Ισπανοί και οι
Πορτογάλοι.  Το ίδιο  κάνουν οι Αμερικανοί,  μεταξύ άλλων, μέσα από την προβολή της
γνωστής από best seller τους, κοιλάδας Νάπα.

     Εμείς μπορούσαμε να κάνουμε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Καταρχήν εδώ είχαμε
μύθο. Επιπλέον ήταν αληθινός. Μπορούσαμε να πάμε στα ύψη τη Θρακική αυτή Ελλάδα με
την μοναδική ιστορία που ύφανε, αφηγήθηκε, της έψαλλε το εγκώμιο και παγκοσμιοποίησε
μέσα  από  το  έργο  της  Οδύσσειας,  ο  Αιγαιοπελαγίτης-  Ίωνας  εκείνος  ποιητής,  ο
μεγαλύτερος  όλων  των  εποχών  και  ολόκληρου  του  πλανήτη.  Αποτελεί  μια
παγκοσμιοποιημένη διαρκή διαφημιστική δωρεά φήμη και πρόσοδο, η οποία υφίσταται μεν
από αμνημονεύτων ετών και εις τους αιώνας για τους Έλληνες και τους Θρακιώτες, πλην
όμως παραμένει αναξιοποίητη. Και όχι μόνον αυτό. Ούτε καν Θρακικός Τοπικός Οίνος,
έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα. Όχι μόνο από τις Κοινοτικές υπηρεσίες αλλά ακόμη και από τις
εθνικές. Λίγο μάλιστα έλειψε να κατοχυρωθεί στην Τουρκία η ονομασία προέλευσης του
ιστορικού  αυτού  χώρου  {3}.  Η  πανεπιστημιακή  αυτή  σχολή  Οινολογίας  μπορεί  να
αποτελέσει το κλειδί της αγροτικής αναγέννησης και της νέας αγροτικότητας στην Θράκη.
Δεν μιλάμε εδώ για ένα δρόμο κρασιού αλλά για την Θρακική ζώνη κρασιού. Αυτό είναι το
μήνυμα της ιστορίας. Από τα Άβδηρα, τη Θάσο, με τον ισάξιο προς το Μαρώνειο, Θάσιο
οίνο, τη Μαρώνεια, τις Σάπες, τη Νίψα και τη Μάκρη, έως το Παπίκιον όρος, το Σουφλί,
την κιβωτό αυτή του Θρακικού Αμπελώνα, τη Σαμοθράκη, τα Αμπελάκια, και τις πλαγιές
της Θράκης, μέχρι τα Αμπέλια στα Δίκαια και στο Ορμένιο. Μόνο που εδώ ξαναβρίσκει
κανείς μπροστά του εμπόδια. Σχεδιάζουν με την Δ.Ε.Β.Ζ.Ο.Σ. { Διασυνοριακή "Ελεύθερη"
Βιομηχανική Ζώνη Οικονομικών Συναλλαγών} να στήσουν δίπλα στα Πετρωτά, το πρώτο
πανευρωπαϊκά, Γουατεμαλέζικου τύπου, κάτεργο, σύμβολο μιας μελανής ανάπτυξης. Είναι
τα ίδια Οργουελιανά μυαλά, με εκείνα της Αθήνας και της Θράκης που απεργάζονται άλλη
μια από τα πάνω παγκοσμιοποίηση με τη γνωστή τεχνόπολη, δίπλα στα άλλα Πετρωτά της
Θράκης.  Αναπόσπαστο  μέρος  του  μαύρου  αυτού  πακέτου  της  Θράκης  αποτελούν  οι
υποψήφιες μονάδες εξόρυξης χρυσού. Κάποιοι τοπικοί πολιτικάντικοι μεταμορφισμοί για
την τελευταία αυτή περίπτωση δεν λένε τίποτε. Το έχουμε ξαναδεί και αυτό το φιλμ.

     Η  αντιαστικοποίηση  στη  χώρα,  η  υπαιθροφιλία,  η  υπαιθραστικοποίηση,  η  νέα
αστικοποίηση, αποτελούν τα νέα σημεία των καιρών. Η γνωστή φράση " αγρόν ηγόραζε"
αποκτά  ένα  διαφορετικό,  θετικό  ενδιαφέρον  και  περιεχόμενο  αντί  του  παραδοσιακού
ειρωνικού. Μηνύματα υπάρχουν πολλά. Η αγροτική αναγέννηση στη Θράκη όπως και στις
άλλες ιστορικές περιφέρειες από τη Μακεδονία, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τη Ρούμελη
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και  την Αττική έως  την Ήπειρο,  το Αιγαίο,  τη  Θεσσαλία  και  τα Επτάνησα,  μπορεί  να
αρχίσει  με  την παλιγγενεσία της  Αμπελουργίας.  Είναι  γνωστό ότι  οι  πρώτοι  έσχατοι  οι
οποίοι έγιναν πρώτοι, εργάζονταν σε Αμπελώνα. Οπως είναι επίσης γνωστό ότι ο έσχατος
αυτός σήμερα Θρακικός τόπος, επί χίλια και πλέον έτη υπήρξε πρώτος σε ολόκληρη την
ανθρωπότητα πριν διακοπεί η συμβολή του στον πολιτισμό της.

     Για την Άμπελο της περιοχής, υπάρχει μια θαυμαστή της συνέχεια ανά τους αιώνες. Από
τη μυθολογία του ευωδιάζοντος κεκραμένου Μαρωνείτη οίνου, έως την Αμπελόεσσα, την
πλήρη δηλαδή αμπέλων, και Οινομήτωρα Θράκη της αρχαιότητας. Επίσης από τα εξώθυρα
αμπέλια των Βυζαντινών περιόδων με την προστασία της Εκκλησίας, εκατοντάδες τέμπλα
της οποίας κοσμούν κλήματα, μέχρι τις αυτοφυείς κληματαριές που και σήμερα παρά τα
φιρμάνια επί τουρκοκρατίας αλλά και επί άλλων στη συνέχεια, εν τούτοις συνεχίζουν να
αποτελούν οργανικό μέρος κάθε αυλής στους Θρακικούς αγροτικούς οίκους και οικισμούς.
Τέλος, τα ίδια συναντά κανείς, από το υπαρκτό νέο ρεύμα φύτευσης και καλλιέργειας νέων
αμπελιών, όχι αποκλειστικά από αγρότες, έως το κατ έτος τελετουργικό με την απόσταξη
του Θρακιώτικου τσίπουρου.

     Η ιστορία διδάσκει πως διαλύθηκαν οι συντεχνίες των αμπελουργών στη Ραιδεστό με τα
περίφημα ψιλόφλουδα τσαούσια  {7}, στην Αίνο και στον Στενίμαχο με τους πλούσιους
αμπελουργούς  καθώς  και  αλλού,  όπως  στο  Σκοπό,  στις  Σαράντα  Εκκλησιές  και  στο
Σαμάκοβο με τις μεγάλες εξαγωγές του περίφημου κρασιού τους σε Γαλλία και Ρωσία.
Μελετώντας  κανείς  πληροφορείται  {7} ότι  όταν  η  υψηλή  πύλη  δεν  νομοθετούσε  την
εκρίζωση των αμπελώνων ή τη διπλάσια δεκάτη, καταργούσε για λόγους προφανώς "αρχών
του Κορανίου" τη μαθητεία, ως προϋπόθεση εγγραφής και ένταξης στις συντεχνίες αυτές
των αμπελουργών.  Εκτός και αν η ίδια  ίδρυε  στην περιοχή Τουρκικές  εταιρίες  για  την
Παρασκευή οίνου Μπορντό ή Καμπανίτη με την επίβλεψη Ευρωπαίων τεχνικών {8} .

     Οι Ανατολικοθρακιώτες και Ανατολικορωμυλιώτες πρόσφυγες, τόσο οι Στενιμαχίτες
{9} όσο οι Σαρανταεκκλησιώτες αλλά και άλλοι, οι οποίοι στην νέα τους πατρίδα όχι μόνο
διατήρησαν  το  ιστορικό  νήμα  αλλά  επί  πλέον  συνέβαλαν  στην  επέκταση  του  κύκλου
εργασιών προσφυγικών ή και άλλων τοπικών επιχειρήσεων με εξαγωγές στη Ευρωπαϊκή
αγορά, αποτελούν σήμερα την εξαίρεση ενός θλιβερού κανόνα.

     Ακόμη  και  η  Βουλγαρική  νομενκλατούρα,  παλαιόθεν,  πλην  της  οικολογίας  του
Παμπόροβο  και  της  Ροδόπης,  ασχολήθηκε  με  την  οινολογία.  Προώθησε  από  τότε,
εξωκοινοτικά  βέβαια,  "ονομασία  προέλευσης",  όπως  έγινε  με  το  κρασί  Τράκια  ή  τα
Γαλλικής επωνυμίας Καμπερνέ.

     Αντίθετα, το Ελλαδικό κομματικοκρατικό πράσινο ή γαλάζιο πλαγκτόν μόρφωμα, δεν
είχε ποτέ ως ορίζοντα το χρυσόξανθο γεμάτο κάλλος Θρακικό και Ροδοπιανό τοπίο. Είτε
έχει τον παραλογισμό, είτε το βυθό. Και όχι μόνο αυτά. Όταν οι νομενκλατούρες του δεν
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εφαρμόζουν πολιτικές εκρίζωσης των αμπελώνων και αλλού των ελαιών, όταν δεν γίνονται
δηλαδή  αμπελοκτόνοι  {10} και  ελαιοκτόνοι,  τότε,  όπως  σήμερα,  αποδεικνύονται  η
χειρότερη πολιτική τάξη της γης. Ακόμη και αυτή η ομόλογός τους γειτονική Κεμαλική, αν
και  βαρύνεται  με  πλήθος  από  μεγάλες  αλλοιώσεις,  μολύνσεις  και  παραμορφώσεις  του
ιστορικού,  ανθρώπινου και  πολιτισμικού τοπίου της  Ανατολικής  Μεσογείου,  εν τούτοις
απέρριψε πρόταση για ανάλογο εργοστάσιο εξόρυξης χρυσού δια κυανίου στην περιοχή της
Περγάμου. Οι εδώ όχι μόνο δεν το έκαναν, αλλά όταν δεν εμποδίζουν στο Θρακικό όπως
και το Ελλαδικό σώμα να αναπτυχθεί ή δεν το βουλιάζουν ακόμη περισσότερο, επιμένουν
να αλληθωρίζουν προς την κυάνωση και τη μελάνωσή του. Η γεωγραφία είναι αυτή που
γλύτωσε μέχρι στιγμής τα Τέμπη του Νέστου από σοβαρές παραμορφώσεις. Όχι η πολιτική.
Αυτή το πολύ-πολύ να τα χρησιμοποιεί σαν άλλοθι που δεν κάνει την Εγνατία. Η Θράκη
χρεωστά  πολλά  στη  Γεωγραφία  για  τα  τόσα  καλά  που  της  έκανε.  Επιπλέον  για  τους
γεωπολιτικούς και γεωοικονομικούς ρόλους που της ανέθεσε.

     Η  υπαρκτή  όμως  δεν  είναι  η  Θράκη  της  γεωγραφίας.  Δεν  είναι  η  Θράκη  των
οραματισμών μας, του λαού και των πολιτών της. Αν όλες αυτές τις δεκαετίες εξαιρέσει
κανείς  τους  αείμνηστους  Αλέξανδρο  Μπαλτατζή  στις  γεωργοβιομηχανίες  και  Ηλία
Ευαγγελίδη στη Θρακική χωροταξία δεν έγινε κάτι άλλο σοβαρό.  Απεναντίας έγινε και
συνεχίζει  να  γίνεται  μεγάλη  ζημιά.  Η  σημερινή,  είναι  η  Θράκη  της  Σρι  Λάνκα,  των
Μπαντουστάνγκ,  του  Τουρκμενιστάν.  Η  Θράκη  της  Αθήνας  και  των  κάθε  βαθμίδας
τοποτηρητών της που είναι οι χειρότεροι από της απελευθερώσεως. Παρόλο που η εποχή
του πας Θραξ βλάξ παρήλθε ανεπιστρεπτί, αυτοί συνεχίζουν να βρυκολακιάζουν, όταν δεν
αναλαμβάνουν πρόσθετους ρόλους ως πρόκριτοι του ιστορικού αυτού χώρου.

     Η επεξεργασία και κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ελληνικού αιτήματος για την
αναβίωση του Θρακικού Αμπελώνα μπορεί να αξιοποιήσει τα πλείστα όσα υπαρκτά ισχυρά
επιχειρήματα και λόγους. Τόσο ποιότητας εδάφους και κλίματος όσο ιστορικούς, ηθικούς
πολιτικούς  και  πολιτισμικούς.  Παρόμοια  ειδικά  Κοινοτικά  προγράμματα  άλλωστε  και
κανονισμοί υπήρξαν ίσχυαν στο πρόσφατο παρελθόν και συνεχίζουν να ισχύουν.

     Η αναμπέλωση της περιοχής, αρχής γενομένης από τα Αμπέλια Τριγώνου, αφού φυσικά
προηγουμένως  επαναβεβαιωθεί  η  τοπική  αμπελουργική  ζώνη,  αποτελεί  σήμερα  για  τη
Θράκη την πιο σοβαρή παραγωγική αναπτυξιακή και επενδυτική πολιτική {11}.  Είναι το
πρώτο βήμα για την αναγέννηση του αγροτικού της χώρου. Μάλιστα σε αρμονία με τη
φύση και την ιστορία αλλά και ανάμεσα στον αστικό χώρο και τον αγροτικό. Είναι επίσης
ένα μεγάλο έργο και ταυτόχρονα πρότυπο για άλλες ιστορικές περιφέρειες της χώρας.

     Η θεματική οργάνωση των παλιών και νέων αμπελουργών στο χώρο της Γεωργίας είναι
ένα  επιπλέον  βήμα.  Είναι  οι  νέοι  σύντεχνοι,  η  ιστορική  συνέχεια  των  συντεχνιών των
Αμπελουργών Θρακών παππούδων μας, αφού φυσικά προηγουμένως ο όρος ανακτήσει την
έννοιά του  και  αποκατασταθεί  από τις  γραφειοκρατικές  και  μεσαιωνικές  κακώσεις  που
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υπέστη,  τους  αυτοτραυματισμούς  αλλά  και  αυτοχειριασμούς  του.  Αφού  τέλος
ξαναανακαλύψουν την ιδέα της  Κοινοτικότητας,  της Δημοκρατικότητας δηλαδή και της
αυθεντικότητας,  μέσα από μια δημιουργική επιστροφή στην ιστορία και στην σύγχρονη
Οικουμένη. Όλα βέβαια αυτά αποτελούν μια υπόθεση που δεν αφορά μόνο τους Θράκες
αγρότες και αμπελουργούς. Μας αφορά όλους. Αφορά την πολιτική. Μπορούν να γίνουν
πολλά. Ακόμη και όλα. Ένα μόνο δεν μπορεί να γίνει. Αυτοί που ερήμωσαν τη Θρακική
πατρίδα δεν μπορούν να την αναγεννήσουν.
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                  9.3.  ΘΡΑΚΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
                                                                                           

         Κολακεύει ακόμη και σήμερα τους Θρακιώτες και ιδιαίτερα τους εξ αυτών παραγωγούς
που τα τοπικά αγροτικά τους προϊόντα, παρά τους ποικίλους εξωγενείς και επηρεάζοντές τα
αρνητικά παράγοντες, διατηρούν τόσο υψηλή ποιότητα και απαράμιλλη γευστικότητα. Τους
κάνει  να καμαρώνουν ακόμη και  να επαίρονται  για  τις  παραγωγές  τους  παρά τα  μεγάλα
προβλήματα διάθεσης, εξευτελιστικών τιμών ή ακόμη και συνθηκών αποικιακού τύπου όπως
συμβαίνει με τα  Θρακικά δημητριακά και Ιταλικές βιομηχανίες ζυμαρικών.     

                    
            ΘΕΜΕΛΙΑ

         Ερευνώντας κανείς το ιστορικό  πλαίσιο {1} ή ακόμη και το μυθολογικό, το ποια είναι
τα γεωργικά και γαστρονομικά θεμέλια του Θρακικού χώρου, φθάνει έως την οινοποιητική
μονάδα του Μάρωνος στην ομώνυμη αρχαία Θρακική πόλη και στον πρώτο, λόγω Ομήρου,
στην ιστορία  της  Οικουμένης  οίνο,  με  ονομασία  προέλευσης.  Ένα τέτοιο  επίσης  θεμέλιο
αποτελούν οι  ίδιας κατηγορίας και πρώτες τους είδους παραγωγικές μονάδες στην ιστορία,
γαλακτοβιομηχανία και κρεατοβιομηχανία, στη σπηλιά του Κύκλωπα στη Μάκρη  Έβρου. Το
πλήρες θρεπτικών ουσιών και ύμνων  χιονάτο γάλα αλλά και η φέτα όπως και η θυσία  ζώων
από τον Οδυσσέα, καταλαμβάνουν σημαντική  έκταση σε σχέση με τον Μαρωνείτη οίνο, στο
Ομηρικό έπος.

 
             ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

         Ας μην επεκταθούμε στα μυθικά ιπποφορβεία των Δέλτα  των Θρακικών ποταμών αλλά
και αλλού στην περιοχή. Οι ιπποπώλοι και φίλιπποι Θράκες, ο Ρήσος καθώς και ο Θράκας
ιππέας δεν προέκυψαν τυχαία. Για το ζήτημα αυτό όπως και την πρότασή μας για επιστροφή
των ίππων στα Δέλτα, ως ιστορική αποκατάσταση της ναι μεν πλούσιας πλην όμως βαριά
τραυματισμένης Θρακικής πανίδας,  καθώς επίσης για τον αισθητικό εμπλουτισμό  με τον
τρόπο αυτό του φυσικού τους τοπίου, μπορούμε να μιλήσουμε μια άλλη φορά. Για το πως τα
τρία  αυτά  Δ  της  Θράκης,  τα  δύο  της  Δέλτα  και  η  Δαδιά,  μπορούν  να  συνεχίσουν  να
αποτελούν θεία δώρα του Θρακικού Οίκου. Έχουμε να πούμε πολλά για τη νέα σχέση του
Οίκου μας με την Οικουμένη καθώς και τη μορφή και το περιεχόμενο του επανασχεδιασμού.
Ελάχιστα σήμερα άλογα ζουν εκεί. Το ίδιο συμβαίνει με τα υφιστάμενα  συστηματικές εξ
ανατολών μολύνσεις  και  γι  αυτό αποδεκατισμένα και  ολιγάριθμα κοπάδια από μικρά και
μεγάλα ζώα στο Αινήσιο του Δέλτα του ποταμού Έβρου.  

         Ο  Ισμαρίτης  άρτος  και  οίνος  του  Αρχίλοχου  έπονται  {1} του  μεγάλου  Ίωνα-
Αιγαιοπελαγίτη ποιητή. Όπως ο θαυμάσιος επίσης και γλυκόπιοτος Αβδηρίτης οίνος και οι
ποικιλίες ελληνικού σταφυλιού  με τις οποίες ιδιαίτερα ασχολήθηκε  ο  συμπατριώτης μας
Δημόκριτος, κινούμενος  μεταξύ φυτών και Φυσικής. Θυμίζει αυτό την  ενασχόληση  του
Αριστοτέλη με τα ζώα, η οποία προσέφερε τον ωραιότερο στην παγκόσμια φιλοσοφία ορισμό
περί του ανθρώπου ως ζώου πολιτικού.  Όλα αυτά έπονται κατά πολύ  του πρώτου στην
υφήλιο αρτοποιείου, που ως φούρνος με ξύλα, λειτούργησε στους Σιταγρούς Δράμας πριν
από επτά και πλέον χιλιετίες  {1},  για να καταργηθεί  στις  ημέρες  μας οριστικά ως τρόπος
παρασκευής άρτου καθώς και ως κουζίνα. Η νοσταλγία του, και γι αυτό η παλιννόστηση στην
αναντικατάστατη αυτή πρακτική, και επόμενα στο ποιοτικό ψωμί και στα θαυμάσια ψηστικά
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για τα οποία έχουμε ήδη μιλήσει,{2} είναι το πρώτο βήμα για μια σοβαρή επαναθεμελίωση
της Θρακικής γαστρονομίας.

            ΧΩΡΙΣ  ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

         Εάν τα περισσότερα από όλα αυτά  αποτελούν όψεις της  προκλασσικής  γαστρονομικής
Θράκης,  η   κλασσική  της  περίοδος  συνιστά  μια  ομαλή  και  φυσιολογική  συνέχεια.  Την
σημάδεψαν οι  βουτυροφάγοι  όπως  τους  αποκαλούσαν κάτοικοι  της,   τα  ξακουστά παστά
θαλασσινά της, όπως ο Ευξείνιος τόνος, όσο η εξαγωγή του τυριού της Θράκης, του σιταριού
και της ξυλείας της στην Αθηναϊκή αγορά. 

          Δυστυχώς  δεν  συνόδευσε  γαστρονομική  αναγέννηση  την  τελευταία  εθνική
παλιγγενεσία  όπως συνέβαινε κατά  τις προηγούμενες φορές αλλά και σε άλλες Ευρωπαϊκές
όπως η Γαλλική. Αυτό έγινε κατά  την Μινωϊκή και τη Μυκηναϊκή καθώς και την Κλασσική
Αθηναϊκή,  που  ως  γνωστόν  αντέγραψε  κατά   γράμμα  η  Ρωμαϊκή  γαστρονομία.  Το ίδιο
συνέβη  κατά την  Βυζαντινή, της οποίας η Θρακική γαστρονομία αποτελεί την ιστορική
δικαιούχο,  εκτός  των  άλλων,  για  λόγους   γεωγραφίας.  Δεν  είναι  πολύ   γνωστό  ότι  ο
πολιτισμός του πιρουνιού εξήχθη στη Δύση από τη Βυζαντινή γαστρονομία {3}. Περισσότερο
γνωστό  είναι  το πλιάτσικο  που υφίσταται  επί  έξη αιώνες  τώρα ο γαστρονομικός  αυτός
πολιτισμός, όπως άλλωστε ο μνημειακός στην καθ ημάς ανατολή. Μνημεία και σύμβολα του
οποίου δεν μπορούν να παραμένουν αιχμάλωτα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ενοποίησης {4}.

       ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΝΑΞΙΑΣ 

         Ούτε κατά τον  προηγούμενο αιώνα ούτε κατά τον  πριν από αυτόν, υπήρξε κάποια
αξιόλογη  γαστρονομική  άνθηση.  Δυο  παραδείγματα  της  Αθήνας  της  ιστορικής  αυτής
περιόδου, είναι ενδεικτικά. Το πρώτο αφορά τη διαδρομή του Σίφνιου Νίκου Τσελεμεντέ και
το  ομώνυμο  έργο  του  που  όμως  δεν  κινήθηκε  στην  ίδια  σφαίρα  με  εκείνη  του  αρχαίου
συμπατριώτη του Δίφιλου. Δεν είχε ως πρότυπο τα περί των προσφερομένων τοις νοσούσι
και  τοις  υγειαίνουσι,  του  διαιτολόγου  αυτού  του  βασιλιά  της  Θράκης  Λυσίμαχου,  όπως
αναφέρει ο Αθήναιος στους Δειπνοσοφιστές του. Αντί μιας νέας ελληνικής κουζίνας  στο
πρότυπο τότε Βασίλειο και το ανέκαθεν Ελληνικό κρατίδιο, είχαμε εισαγωγή της   Γαλλικής
εν πολλοίς κουζίνας. Όπως έλεγαν Γαλλικό κόμμα. 

         Το δεύτερο παράδειγμα έχει να κάνει με την ποιότητα των Αθηναϊκών αγροτικών κατά
την ίδια περίπου περίοδο προϊόντων. Ο  Εμμανουήλ Ροϊδης παραμένει και σήμερα όσο ποτέ
άλλοτε  επίκαιρος.  Αναφερόμενος  στο  κρέας  κατά  το  1896,  έγραφε  ότι  δύναται  να
χρησιμεύσει  μόνον  εις  τους  έχοντες  αμβλείαν  την  αίσθησιν  της  γεύσεως  και  οξείς  τους
οδόντες  {5}.  Αντί  της   Φαληρομανίας  για  την  οποία  μιλούσε  στους  πρώτους  τότε
Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας,  εν όψει των δεύτερων, του 2004, θα έκαμνε λόγο για
Φαληροκτονία. Φαντάζεται επίσης εύκολα κανείς  τι θα έλεγε σήμερα, πέραν της γνωστής
ηρωίδας  του  Πάπισσας  Ιωάννας,  για  τα  κατακλύζοντα τη  χώρα προϊόντα  γαστρονομικών
εισβολών. Για την Μακντοναλντοποίηση {6} και τον νεοελληνικό διατροφικό εξαμερικανισμό
και εκγαλλισμό. Ίσως συσχέτιζε τα σκουπίδια της παγκοσμιοποίησης με  τον μέσο όρο ζωής
των νεοελλήνων ή ακόμη και με το ασφαλιστικό. Σε κάθε όμως περίπτωση θα αναφέρονταν
στο  παγκόσμιο  κατά  τα  άλλα  πολιτισμικό  πρότυπο  της  ελληνικής  γαστρονομίας  και
Μεσογειακής διατροφής. 
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         Αυτήν την τεράστια πλην όμως αναξιοποίητη εθνική πλουτοπαραγωγική πηγή,  οι μόνοι
που την αξιοποιούν και παγκοσμιοποιούν, όλα αυτά τα χρόνια,  είναι οι   πολλές χιλιάδες
επιτυχημένοι  Έλληνες  εστιάτορες   Ευρωπαϊκών  και  Αμερικανικών πόλεων.  Ούτε  παιδεία
αναπτύχθηκε  ποτέ,   ούτε  βέβαια  καμιά  σοβαρή  πολιτική  οικοδομήθηκε.  Ένας  Έλληνας
Μαρκές  θα έκαμνε  λόγο για  διακόσια  χρόνια  μοναξιάς.  Άντε   εκατόν ογδόντα,  αν  όπως
προσδοκούμε, καταφέρουμε να κάνουμε κάτι εμείς, μέσα στα επόμενα είκοσι χρόνια. Σε κάθε
περίπτωση όμως, η πρώτη προϋπόθεση ώστε να γίνει κάτι τέτοιο, είναι να μην είναι πέτρινα.
Ψευδοεκσυγχρονιστικά  ή  νεοφιλελεύθερα.  Η  ιστορία  έδειξε  ότι  εμείς  ξέρουμε  και  να
παράγουμε και να χτίζουμε πολιτικές. Δεν φτάνει όμως μόνο  αυτό.    
 
       
             ΕΔΑΦΟΣ, ΤΟΠΙΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

         Πλην των γνωστών τριών δεν υπήρξε νέα γαστρονομική αναγέννηση. Ποτέ άλλωστε
κατά τη νεοελλαδική περίοδο δεν προηγήθηκε αγροτική αναγέννηση. Όλες οι Ευρωπαϊκές
χώρες  πλην  Ελλάδας  δαπανούν  προγραμματισμένα  πλήθος  κονδυλίων  για  την  παραγωγή
εδάφους  έως  την  αισθητική των  τοπίων τους.  Τα αναδεικνύουν,  τα  αξιοποιούν  αλλά και
παράγουν νέα εδάφη και τοπία. Πόσο μάλλον ενδιαφέρονται και επενδύουν για τη διατήρηση
των υπαρκτών τους που τα   εκλαμβάνουν ως κατ εξοχήν παραγωγικές μονάδες. Ιδιαίτερα
όταν πρόκειται να αποτελέσουν χώρους έλξης όπως και διεθνών τουριστικών , αναπτυξιακών
ροών και επόμενα οικονομικών εισροών.

         Εδώ  έχει  να  παραχθεί  έδαφος  από την  περίοδο της  δημιουργίας  του  Χιώτικου
πορτοκαλεώνα επί Οθωμανών. Και όταν παρήγαγαν, το έκαναν σε βάρος του όντως σπανίου
κάλλους  Ελληνικού  φυσικού  τοπίου  και  της  οικολογίας  του.  Πάλι  καλά  που  για  τους
αγνοούντες  όλα  αυτά  πρωθυπουργούς,  οι  Αιγαιοπελαγίτες  δήμαρχοι  συνεχίζουν  να
συγκρατούν έστω τα επίθετά τους. Μπορούσαν να τα έχουν ξεχάσει και αυτά όπως το έκαναν
με τα μικρά τους ονόματα και όπως σύντομα θα κάνει και με τα μικρά και με τα μεγάλα,  η
ιστορία.

             ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΗ

         Στη χώρα αυτή του μέτρου ισχύουν άλλα μέτρα και σταθμά. Όταν οι Κυβερνήσεις δεν
κατασπαταλούν δεξιά και αριστερά τα Ευρωπαϊκά πακέτα, καταστρέφουν αντί να παράγουν
έδαφος και τοπίο. Όπως ακριβώς κάνουν σε βάρος της πολιτικής. Σε βάρος της ίδιας της
Δημοκρατίας. Αυτό συναντά κανείς στο εκτός των άλλων περίκαυστο, ιερό αττικό τοπίο και
τους πράσινους και τους μπλε Μαραθωνοκτόνους του. Δεν θα υπήρχε αποκρουστικότερο από
το  Αθηναϊκό  οικιστικό  αυτό  έκτρωμα  αν  δεν  υπήρχε  το  σημερινό  Υ.ΕΝ.Ε.Δικό  τους
τηλεοπτικό τοπίο. Πάντοτε σε αυτόν τον τόπο, Πόλη και Δημοκρατία ήταν ένα και το αυτό.
Συμβάδιζαν. Σήμερα όμως δεν υπάρχουν. Ούτε η μία ούτε η άλλη. Αν η ωραιοποίηση της
πόλης και του τοπίου είναι η άλλη όψη της Δημοκρατίας, εύκολα κανείς συνειδητοποιεί τίνος
πράγματος η άλλη όψη είναι η ιδεολογία της ασχήμιας. Όπως επίσης τι σημαίνει να είναι
κανείς σήμερα Δημοκράτης. Τι συνεπάγεται για ένα πολιτικό πρόσωπο ή ένα πολιτικό κόμμα
να είναι Δημοκρατικό. Να μπορεί να κάνει πολιτική. Να παράγει αντί να καταναλώνει και να
κλέβει  από συγκεκριμένο  άνθρωπο,  όπως  συστηματικά τελευταία κάνουν,  μέχρι  και  rififi
ιδεών, μπλε και κίτρινοι αρχηγοί και επί πολλά χρόνια πράσινοι γραφειοκράτες καριερίστες.
Και  όχι  μόνο  αυτό  αλλά  επιπλέον   συνεπικουρούμενοι  να  του  επιβάλλουν  ταυτόχρονα
φίμωση και λογοκρισία που δεν γνώρισε ποτέ  αυτή η χώρα. 
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              ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

         Η ιστορία επίσης έδειξε ότι  δεν υπήρχε ποτέ  πολιτική για το κατά τα άλλα απέραντο
μνημείο της φύσης του Αιγαίου. Αυτό με τον ιστορικότερο στον πλανήτη πολιτισμό. Για την
αναπαραγωγή τόσο του ίδιου όσο και του Ιονίου και της Κρήτης ως χρυσοτόκων ορνίθων για
τα Αθηναϊκά ελλείμματα, όπως και τις εξ ανατολών έργω πυρπολήσεις αλλά και την επίσημη
αυτοαμφισβήτησή μας, είναι γνωστές οι απόψεις μας και ιστορικά δικαιωμένες. Εκείνο που
οφείλουμε  σήμερα  να  επαναλάβουμε  είναι  ότι  πριν  γεμίσουν  το  Αιγαίο  με  υπογραφές
άδειασαν  τα  νησιά  του.   Καμιά  Μαδρίτη  δεν  μπορούσε  να  σταθεί  μπροστά  σε  ένα
ανεπτυγμένο και ισχυρό δημογραφικά και πολιτικά Αιγαίο. Η αναπτυξιακή συρρίκνωση που
προηγήθηκε της εθνικής, και της οποίας αποτελεί την άλλη όψη, έχει την αφετηρία της στην
ανυπαρξία πολιτικής. Κανείς από τους επίσημους της πολιτικής δεν είχε και δεν έχει πολιτική
για το Αιγαίο. Ποτέ δεν το αντιμετώπισαν ως έναν βασικό εθνικό αναπτυξιακό άξονα και
κλειδί. 

         Την εικόνα συμπληρώνει το επίσης περίκαυστο, παρότι Αλπικό τοπίο, σε Ήπειρο,
Ρούμελη και Μακεδονία,  με ταυτόχρονη ερημοποίηση των ιστορικών αυτών περιφερειών,
και με πρώτη σε αγροτική και αναπτυξιακή κατάρρευση τη Θράκη. Όχι από το τρίτο ούτε καν
από το δέκατο τρίτο πακέτο μπορεί κανείς να αναμένει χρηματοδοτήσεις παραγωγής εδάφους
ή τοπίου. Νέα τοπία σε αυτό τον τόπο  δημιούργησαν σχεδόν μόνο τα εξωκκλήσια {7}. Δεν
μπορεί  να  έχει  σχέση  με  παραγωγή  τοπίου  αυτό  που  κάνουν  στην  περιοχή  με  την
επιδοτούμενη φύτευση ακακιών και τσαλιών. Επί πλέον μυρίζει πολύ η υπόθεση αυτή, όπως
πολλές άλλες. Όπως  πέραν των τρις, στο νόμο για τα ολυμπιακά έργα αφού βάφτισαν την
τοπιοκτονία ανάπλαση τοπίου, την επαναλαμβάνουν  σε κάθε εδάφιό του. 

             ΚΑΘΗΛΩΣΗ 

         Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς τη σχέση της γεωργίας με τη  γαστρονομία και εκείθεν
με τις πόλεις, τους πολίτες βέβαια πριν από όλα, την πολιτική, τη Δημοκρατία, τον ίδιο τον
πολιτισμό. Μια ακόμη σχέση  terra incognita για τις  ελλαδικές  αθηναϊκές νομενκλατούρες
και  μεταξύ αυτών, τους δήθεν διανοούμενους και οραματούχους εκείνους παράσιτους  στην
Αθήνα αλλά και την περιφέρεια.   

         Τη σχέση αυτή αναδεικνύουν οι προτάσεις μας για την αναμπέλωση της Θράκης έως
τον αγροτοκτηνοτροφικό της παράδεισο και μέχρι την κατοχύρωση ονομασίας προέλευσης
για μια σειρά προϊόντα της. Κανένα από αυτά δεν διαθέτει το διεθνές αυτό πιστοποιητικό. Ο
Μαρωνείτης οίνος, τα ξακουστά Θρακικά καπνά, τα λουκάνικα και ο καβουρμάς Σουφλίου, η
φέτα  Διδυμοτείχου,  οι  πατάτες  Ορεστιάδας,  οι  ελιές  Μάκρης,  τα  πεπόνια  Πέπλου  και
Τυχερού,  το  σαραγλί  και  η  καριόκα  της  Ξάνθης,  τα   μύδια   και   τα   ψάρια   της
Αλεξανδρούπολης, του  Θρακικού Πελάγους, της  Μπουρούς  {8},  της  Σαμοθράκης, όπως
και το κατσικάκι της τελευταίας, το τσίπουρο Θράκης, η Πομακική κουζίνα {9}, τα κεράσια
και  τα ρεβίθια της Κομοτηνής,  όπως και πολλά άλλα, είναι ενδεικτικά από ένα αμέτρητο
πλήθος  φυσικών  και  ποιοτικών  Θρακικών  τροφίμων  και  προϊόντων.   Μπορούσε  όλη  η
Ευρώπη να μιλάει σήμερα γι αυτά. Η Θράκη να είναι στα ύψη. 

            " ΝΑΪΡΟΜΠΙ ΕΝ ΡΟΗ"

         Οι Έλληνες μετανάστες σε Γερμανικές και άλλες Βορειοευρωπαϊκές πόλεις θυμούνται
ακόμη  την μοσχοπωλούμενη πάντοτε φέτα  πεπονιού Πέπλου στις εκεί αγορές. Όπως οι εδώ
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καλλιεργητές του Πετάλου θυμούνται το ομώνυμο σύμβολο άτυπης ονομασίας προέλευσης
που καθιέρωσαν ως σήμα κατατεθέν.  Είναι όμως τέτοιος ο εξευτελισμός που ακολούθησε
και που συνεχίζεται και εντείνεται, ώστε η σημερινή τιμή διάθεσης του προϊόντος αυτού από
τους παραγωγούς του, όπως άλλωστε των ίδιων των αγρών στην περιοχή, να κινείται  σε προ
εικοσαετίας  επίπεδα,  αν  δεν  είναι  ακόμη  χαμηλότερη.  Καμιά  αρρώστια   δεν  μπορεί  να
αποτελεί άλλοθι εκλογίκευσης.  Άρρωστα είναι εκείνα τα κρατικά και παρακρατικά μυαλά
που μετέτρεψαν την Δημοκρατική  αυτή περιοχή, από γη επαγγελίας σε "Ναϊρόμπι εν ροή".

               ΜΙΖΟΠΟΙΕΙΟ

         Το χρηματιστήριο των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων δεν συγκίνησε ποτέ και
κανέναν από τους έχοντες και κατέχοντες το κράτος.  Να κάνουν τη Θράκη ένα απέραντο
εργοστάσιο τροφίμων. Και όταν δήθεν έκαναν τέτοια βήματα, πέραν του μιζοποιείου, γέμισαν
την περιοχή με άσχετες μονάδες. Και όταν αυτές ήταν σχετικές, αφορούσαν μετατροπή  της
νόστιμης Θρακιώτικης πατάτας  σε άνοστη.  Η πρώτη προτεραιότητα όλων τους  ήταν να
γίνουν ατζέντηδες. Να στρέψουν μεταξύ άλλων τους αγρότες στον τζόγο. Ήταν η τραγωδία
της Σοφοκλέους. Στο χρηματιστήριο της Κωσταντινούπολης  παίζεται ήδη η νέα πράξη της.
Ένα  ακόμη   "ας  πρόσεχαν"  όταν  ολοκληρωθεί  και  αυτή,  εκτός  από  έναν  ακόμη  θρασύ
κυνισμό, θα αποτελεί  ένα ακόμη χαμένο ιστορικό ραντεβού. 

              ΝΕΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

         Η Ορεστιάδα είναι η πλησιέστερη  προς τον Εύξεινο ελλαδική πόλη. Αν και οι αγορές
του είναι ένα βήμα  δεν υπάρχει οδός. Η ταύτισή μας με αυτήν όπως άλλωστε με την Εγνατία
οδό έχει να κάνει μεταξύ άλλων με μια ηθική και πολιτική στάση προόδου. Δημιούργησε μια
ταυτότητα προόδου. Μας έθεσε προ οδού. Με βάση αυτό, αυτοί που ήταν και συνεχίζουν να
είναι απέναντί  μας  εκτός όλων των άλλων είναι και  οπισθοδρομικοί.

         Η ίδια αυτή προσφυγική πόλη,  η πρώην Γλυφάδα της  Αδριανού,  είναι  η επίσης
πλησιέστερη  προς  την  άλλη  Πόλη.  Επί  πλέον  ήδη  λειτουργεί  εκεί,  η  σχολή  αγροτικής
ανάπτυξης Θράκης. Η δημιουργία ερευνητικών ινστιτούτων αγροτικών προϊόντων {2} όπως
και  νέων  συναφών  πανεπιστημιακών   μονάδων  αποτελεί  σήμερα  τη  σοβαρότερη
αναπτυξιακή,  παραγωγική,  επενδυτική,  και  με  μεγάλο  βάθος,  πολιτική.  Η  ίδρυση  και
λειτουργία Πανεπιστημιακής σχολής Γαστρονομίας και Διαιτολογίας στην Ορεστιάδα, που
απουσιάζει από το Ελληνικό πανεπιστήμιο, συνιστά τέτοια πολιτική. Πέραν των υπολοίπων
είναι  η  αρχή  για  την  αναγέννηση  της  Αγροτικής  Θράκης.  Η  γαστρονομική  ιστορία,
πολυπολιτισμικότητα και συγκριτική καθώς και η Γαστρονομική τέχνη αποτελούν τους δυο
πρώτους κλάδους της Θρακικής γαστρονομίας, της νόμιμης αυτής κληρονόμου της Πολίτικης
κουζίνας {10} και της Βυζαντινής γαστρονομίας. Επί πλέον είναι η άλλη όψη της Θρακικής
Γεωργίας. Στη μετατροπή των Θρακών σε εθνική συνιστώσα- παγκόσμια επιχείρηση, import-
export,  εισαγωγής  φοιτητών  και  ταυτόχρονης  εξαγωγής  τροφίμων,  μπορεί  κανείς  να
συναντήσει  ένα  νέο  ρόλο   για  την  περιοχή  κατά  τους  σημερινούς  καιρούς  της
παγκοσμιοποίησης. Αντί να την υφιστάμεθα παθητικά και αποδιαρθρωτικά  όπως κάνουν οι
θιασώτες της,  ή ακόμη να την δαιμονοποιούμε, όπως οι εξορκιστές της, μπορούμε να γίνουμε
πρωταγωνιστές {4}.  
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         Χρειάζονται δύο ακόμη πανεπιστημιακές σχολές. Μια στο Ηράκλειο για τη Μινωική,
αλλά και την παγκόσμιας αίγλης και ερευνητικού ενδιαφέροντος Μεσογειακή διατροφή και
Κρητική γαστρονομία. Επίσης  μια άλλη, στην Πελοπόννησο, για την προκλασσική,
Μυκηναϊκή γαστρονομία όπως και τη γαστρονομία της κλασσικής Ελλάδας.

         Χρειάζεται τέλος μια σχολή Πολιτικών επιστημών στην Αλεξανδρούπολη. Από κοινού
με τη σχολή Γαστρονομίας και Διαιτολογίας της Ορεστιάδας, όπως και εκείνη της Οινολογίας
{11}, καθώς  και  με ένα τμήμα  Πομακικών  Σπουδών  στην Ξάνθη, μπορούν, μαζί με τις ήδη
προταθείσες  σχολές  {12}, να  ενταχθούν  στο  δεύτερο  Πανεπιστήμιο  της  Θράκης.  Στο
Πανεπιστήμιο της Ρωμανίας {12}. 
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9.4. ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ  ΚΑΙ  MAΚΝΤΟΝΑΛΝΤ

Μια πρόταση για το ψωμί Θράκης
                                                                                              

         Είναι  πολύ πιθανόν,  η κύρια αιτία αγάπης,  ανάδειξης και  παγκοσμιοποίησης της
περιφέρειας  της  Θράκης  από  τον  Ίωνα-Αιγαιοπελαγίτη  και  μεγαλύτερο  ποιητή  της
Οικουμένης   Όμηρο,  να  οφείλεται  στην  Θρακικής  καταγωγής  μητέρα  των  Μουσών
Μνημοσύνη. Αυτό γιατί η εικόνα που μας δίνει για τους Θράκες δεν διαφέρει πολύ {1) από
εκείνη των Μυκηναίων. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με μια άγνωστη  μυθολογική Θρακική
ακμή την οποία  όμως δεν επιβεβαιώνουν  απτές πολιτισμικές αποδείξεις. Εξαίρεση αποτελεί
ο πολιτισμός του Μαρωνείτη οίνου και ίσως δυο τρία ακόμη πράγματα. 

         Σε  λίγες περιοχές  στον κόσμο,  πολλές όμως σ΄ αυτή τη χώρα,  συναντά κανείς τόσο
αληθινούς και ταυτόχρονα τόσο αναξιοποίητους μύθους. Παντού αλλού στην Ευρώπη αυτοί
πλέκονται με ένα έξυπνο πλην όμως βιομηχανοποιημένο τρόπο. Εδώ έχουμε μύθους αλλά δεν
έχουμε ούτε τρόφιμα ούτε ποτά.  Στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν και το ένα και το άλλο αλλά
δεν έχουν μύθους. Το κρασί είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ιδιαίτερα όταν όλοι συμφωνούν ότι
το κρασί είναι μύθος, αυτό προκαλεί πολλούς συνειρμούς αφού  ο πρώτος στην παγκόσμια
ιστορία, λόγω του έργου της Οδύσσειας, οίνος με ονομασία προέλευσης, ο Μαρωνείτης, δεν
διαθέτει  ακόμη  και  σήμερα  το  διεθνές  αυτό  πιστοποιητικό.  Η  πρώτη  σκέψη  που  αυτό
προκαλεί  είναι  η  συλλήβδην  απόρριψη  ολόκληρης  της  κρατούσας  πολιτικής  τάξης.  Των
μικρών εκείνων αμυθολόγητων, ανιστόρητων και ανοραμάτιστων και γι αυτό αντιπολιτικών
ανθρώπων που αυτοαποκαλούνται Πολιτεία, κυβερνήσεις και αντιπολιτεύσεις, κεντρικές και
περιφερειακές ηγεσίες.  Αυτών που ταυτισμένοι με την υποκρισία, το ψέμα, τον εμπαιγμό,
και τον αμοραλισμό, φθάνουν ακόμη και σε προβοκάτσιες προκειμένου να οργανώσουν την
άμυνά τους  για την αντιμετώπιση της αληθινής ιστορίας, της αυθεντικής πολιτικής, καθώς
και  της  πολιτικής  ηθικής.  Ακολουθεί  η  σκέψη  ότι  όλοι  τους   εδώ,  σε  αντίθεση  με  την
υπόλοιπη  Ευρώπη  -είτε  συμφωνούν  με  τη  γηραιά  Ήπειρο  είτε  την  αφορίζουν-  ανέκαθεν
περιφρονούσαν και περιφρονούν τον αγροτικό και διατροφικό τομέα. Τον βλέπουν  ως μια
τελειωμένη υπόθεση.  

         Η ιστορία μας λέει ότι ένα από τα άλλα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της άγνωστής μας
εκείνης ακμής και ανάπτυξης,  είναι ο Θρακικός σίτος που μεταξύ άλλων απετέλεσε την αιτία
αλλεπάλληλων  πολέμων  και  εισβολών  στον  γνωστό  από  αμνημονεύτων  ετών  αυτό
σιτοβολώνα. Ακόμη και ο Κριμαϊκός πόλεμος είχε μια τέτοια διάσταση του οποίου η έκβαση
άλλωστε   δρομολόγησε  τη  γέννηση  της  Αλεξανδρούπολης.  Της  γεωοικονομικά  από  την
ίδρυσή  της  δεσπόζουσας  αυτής  πόλης  στον  μεταξύ  Εύξεινου,  Βαλκανίων  και  Αιγαίου
γεωϊστορικό  χώρο. Της Θρακικής αυτής σκάλας  με την πολύ σημαντικότερη από την Τρωική
γεωοικονομική θέση  εξ  αιτίας της οποίας έγινε ο γνωστός Τρωικός  πόλεμος. 

         Υπάρχουν   συμπληρωματικές  πλην  όμως  άκρως  ενδιαφέρουσες  λόγω  της
μοναδικότητάς τους  χρησιμότητες του Θρακικού σίτου που χάνονται στο βάθος του χρόνου.
Μια από αυτές  έχει  να κάνει  με  το έδεσμα της Βαρβάρας  {2}. Ένα, όπως  έχει  προταθεί,
πρωινό, το οποίο πέραν από  αντιγηραντικό και  αντικαρκινικό, έχει όλα τα ιχνοστοιχεία και
τις βιταμίνες  {6} που έχει ανάγκη ο άνθρωπινος οργανισμός για μια ολόκληρη ημέρα. Ένας
διατροφικός  ιστορικός  πολιτισμός,   συνιστώσες  παραλλαγές   του  οποίου  μπορεί  να
συναντήσει  κανείς  από  τον  κυκεώνα  της  κλασσικής  Αθήνας  έως  τον  κολυβοζωμό  των
Bυζαντινών χρόνων και μέχρι τον εκ των υστέρων Αραβικό ασουρέ. Δεν μπορούσε μέσα στις
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ίδιες εδαφοκλιματολογικές συνθήκες να μην υπήρχε το αντίτοιχο του Μαρωνείτη οίνου στα
Δημητριακά όπως βέβαια και σε άλλα αγροτικά προϊόντα της περιοχής όπως π.χ. στο κρέας.

         Ας μείνουμε όμως στην κυριότερη και βασική χρησιμότητα του σίτου. Στο ψωμί που
κατά τον καθηγητή της ιστορίας της αρχαίας τέχνης Κ. Ρωμαίο εξακολουθεί να μας είναι το
κύριο το πρώτο και το ιερό σύμβολο της ζωής μας. Στο ψωμί που μαζί με την Παιδεία και την
Ελευθερία, εκτός από σύνθημα των φοιτητικών μας χρόνων στο Πολυτεχνείο, δεν απώλεσε
την επικαιρότητά του  αφού  τη διατηρεί και σήμερα, θα λέγαμε εμείς. Η Ελευθερία, επειδή
απουσιάζουν η  Ισηγορία και η Δημοκρατία παρότι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σ αυτόν τον
τόπο. Μπορεί η Χούντα να έπεσε όμως οι πράσινες και μπλέ Υ.ΕΝ.Ε.Δ. ζουν και βασιλεύουν.
Η Παιδεία επίσης παραμένει επίκαιρο ιστορικό αίτημα, όχι μόνο λόγω του μοναδικού στην
Ευρώπη εν ισχύει φασισμού των εισαγωγικών εξετάσεων στα Πανεπιστήμια αλλά και του
ολοκληρωτικού  τύπου συντεχνιασμού  των κάθε επιπέδου "κινημάτων" της.  Ειδικά για  το
ψωμί, πέραν της διάστασης, της  συνεχιζόμενης  και  μεγεθυνόμενης,  ειδικά  στις νέες και
στους  νέους, ανεργίας,  υπάρχει  και μια  άλλη. Μια νέα διάσταση που δεν υπήρχε πριν από
τρεις δεκαετίες και που αποτελεί προϊόν της Ελληνικής ανάπτυξης της  υπανάπτυξης. Αφορά
αυτό καθεαυτό το ψωμί. Το σημερινό ψωμί δεν έχει καμιά  σχέση με ψωμί. Με  το θαυμάσιο
εκείνο  και  γι  αυτό αξέχαστο  στρογγυλό ψωμί  Θράκης  των παιδικών  μας   χρόνων.  Μια
παραγωγική  επιστροφή  στο  ποιοτικό  ψωμί  μεταξύ  των  άλλων  πρόκειται  να  μειώσει  την
ανεργία που λέγαμε. 

         Εάν στις δεκαετίες του ΄60 και του ΄70 του περασμένου αιώνα, ο τόπος αυτός  μέσα από
την εισαγωγή Γερμανικών και άλλων  μηχανικών φούρνων, γνώρισε  την πλήρη κατάρρευση
των  περιφερειακών  παραγωγικών  συστημάτων,  στις  δύο  επόμενες  δεκαετίες  είδε  τον
προσήκοντα ενταφιασμό τους. Ο λόγος για τους παραδοσιακούς φούρνους με ξύλα. Για τα
ψωμιά αλλά και τα ξακουστά ψηστικά τους που τα αντικατέστησε ο "πολιτισμός" του γκριλ.
Η καρικατούρα του γεμάτου βελτιωτικά χωριάτικου αποκαλούμενου σήμερα  ψωμιού, αυτού
του διατροφικού κιτς και συμβόλου της αγροδιατροφικής μας παρακμής, πέραν από  ανούσιο,
το καθιστά τον πλέον ευάλωτο αντίπαλο απέναντι σε  κάθε  γαστρονομική έξωθεν εισβολή.

          Επιπλέον ενώ ο σκληρός Θρακικός αυτός σίτος, όπως άλλωστε ο Θεσσαλικός και ο
Μακεδονικός,  λόγω  της  υψηλής  τους  ποιότητας    αποτελούν   βασική  πρώτη  ύλη  των
κυρίαρχων στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά Ιταλικών ζυμαρικών, ο μαλακός σίτος της
περιοχής αδυνατεί λόγω απουσίας οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών, να ανταγωνιστεί
ακόμη και τα Γαλλικά σιτάρια μέσα μάλιστα στον ίδιο το Θρακικό τόπο! Η μεταφορά τους
από Μασσαλία σε Αλεξανδρούπολη στοιχίζει φθηνότερα από ότι από την Ορεστιάδα έως την
πρωτεύουσα  του  Έβρου.  Η  υφιστάμενη   σιδηροδρομική  γραμμή  είναι  του  1872.
Υπεραιωνόβια.  Αυτή  τη  σχιζοφρένεια  υφίστανται  μεταξύ  άλλων  οι  αγρότες  και  οι
σιτοπαραγωγοί της περιοχής.  Όπως κατά τον πρόπροηγουμενο αιώνα κόστιζε  λιγότερο η
μεταφορά προϊόντων  από  το Λίβερπουλ  στο λιμάνι του Πειραιά από όσο κόστιζε   από
περιοχές της Βοιωτίας. Αν η σιδηροδρομική Βουλή και ο  Χαρίλαος  Τρικούπης έλυσε πλήθος
συγκοινωνιακών προβλημάτων του Ελληνικού τότε κρατιδίου, η ιστορική  περί Γουλιμή ρήση
του, αποδεικνύεται ότι αντανακλά  επακριβώς  το σημερινό  ελληνικό  πολιτικό  όλων των
βαθμίδων προσωπικό. 

         Για την Μακντοναλντοποίηση {2} ολόκληρη η Ελλάδα αποτελεί ένα απέραντο αλώνι.
Στην επίσημη είσοδο και έξοδο από τη χώρα, στο νέο  Land των Σπάτων, αυτό διαπιστώνει
κανείς.  Το οικόσημο της Μακντόναλντ Μ, αυτό το σύμβολο γαστρονομικής ομηρίας των
Ελλήνων όπως και πολλών άλλων λαών και εθνικών πολιτισμών και γαστρονομιών, έχει την
πρωτοκαθεδρία.  Κατέχει  τα  σκήπτρα  αφού  βέβαια  αντί  για  το  ίδιο,  πέταξε  τελικά  στα
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σκουπίδια το δικό μας Μ της Μνημοσύνης. Κάτι που ένα νέο αυθεντικό  κίνημα οφείλει μαζί
με  πολλά άλλα να  αντιστρέψει.  Να  γράψει  δηλαδή  στις  σημαίες  του:  Tα σκουπίδια  στα
σκουπίδια, όπως  λέμε τα του Θεού τω Θεώ. 

         Στο άλλο το αλώνι το φαρδύ, το Θρακιώτικο, σε λίγα χρόνια  "ούτι τρανός χουρός θα
γένιτι ούτι  στάρ θα βγαιν". Τη θέση τους στη γη αυτή της πρώην επαγγελίας ήδη παίρνουν
λεύκες, τσαλιά και ακακίες με την αδιαφορία αν όχι  παρότρυνση και  διαμεσολάβηση  των
επίσημων της πολιτικής για επιβολή στείρωσης της γης, αγροκτονία και εδαφοκτονία αντί για
εδαφογένεση.  Όπως  οι  ιδεολόγοι  αυτοί  της  ασχήμιας  {3},  έκαναν  παλιότερα  με  την
ελαιοκτονία και πιο πρόσφατα με την αμπελοκτονία  {4}. Κάτι που δεν έγινε πουθενά στην
Ευρώπη. Αντίθετα παντού συναντά κανείς νέους Αμπελώνες. Εξωραϊσμούς και αναπλάσεις
τόσο του φυσικού όσο και του αστικού της τοπίου.  

         Αποτελεί επιβεβαίωση της Θρακικότητάς και της περιφερειακότητάς μας καθώς και της
σχέσης μας με την Μνημοσύνη που λέγαμε, η παραγωγική μας επιστροφή στην ιστορία {5}.
Στον  παραδοσιακό  φούρνο  με  ξύλα  και  στο  χειροποίητο  ψωμί  ανώτερης  ποιότητας  από
παρόμοια αρτοποιεία με άλευρα Ελληνικού σίτου. Κάτι βέβαια που δεν περιορίζεται  μόνο
στην αναβίωση όλων αυτών. Κυρίως έχει να κάνει με το μέλλον. Ανοίγει με τον τρόπο αυτό
από τα κάτω ο Ελληνικός δρόμος προς την παγκοσμιοποίηση. Η Αγροτική Θράκη πέραν  της
δημιουργίας  στην  Ορεστιάδα,  σύμφωνα  με  διατυπωθείσα  ήδη  πρόταση  {6} Ερευνητικού
Ινστιτούτου  Σίτου,  καθώς  και  προϊόντων  του  συμπληρώνουμε  σήμερα  εμείς,  που  γίνεται
πλέον περισσότερο εύκολο στα πλαίσια του Πανεπιστήμιου Αγροτικής Οικονομίας στην ίδια
πόλη,  μπορεί  επιπλέον  να  αποτελέσει  ένα  δικτυωμένο  διαπεριφερειακά  εργαστήριο
κωδικοποίησης  και  αξιοποίησης  της  διαθέσιμης  γνώσης.  Τόσο  της  κληρονομημένης  όσο
εκείνης   των  συστημάτων  εκπαίδευσης  και  της  τεχνολογίας  γύρω  από  την  παραγωγική
διαδικασία. Ένα νέο αναπτυξιακό και ποιοτικό πρότυπο για κάθε άλλη ιστορική περιφέρεια
της  χώρας  όπως  και  της  Ευρώπης  με  μια  άλλη  σχέση  με  το  περιβάλλον  αλλά  και  την
παραγωγή {5}.  Επίσης για την Αττική οι πολίτες της οποίας συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων
με την ασθενέστερη μνήμη στον κόσμο για το ποιοτικό ψωμί.  Ποιος άλλωστε θα τους το
υπενθύμιζε;  Μήπως  οι  πρασινογάλαζες  νομενκλατούρες  της;  Αυτές  διακρίθηκαν μόνο  ως
κλέπτες  ιδεών συγκεκριμένου πολιτικού προσώπου. Αντί της Μνημοσύνης,  μνημόσυνα με
ξένα κόλυβα μόνο έμαθαν να κάνουν όλα αυτά τα χρόνια..  Ή το πολύ πολύ να χορηγήσουν
σε ένα πελατειακό επίπεδο και με  ένα μπακάλικο τρόπο, δυο-τρεις ποσοστιαίες μονάδες επί
πλέον  στην επιδότηση  τέτοιων  επενδύσεων  εν  όψει  της  συζήτησης  στη  Βουλή του  νέου
αναπτυξιακού  νόμου  για  τη  Θράκη.  Να  ρίξουν  στάχτη  στα  μάτια.  Να  νομίζουν  ότι
κυβερνούν.  Ενώ και  οι  μεν και οι  δε  μόνο με  γραφειοκρατικές κουτοπονηριές  έμαθαν να
αναπαράγονται.  Όπως  ακριβώς  έκαναν  με  την  υπόθεση   της   πρόσφατης    χορήγησης
ποσόστωσης    χιλίων    στρεμμάτων  αμπελοκαλλιέργειας  στην  ευρύτερη   περιοχή  της
Μαρώνειας  ή  λίγο πιο  πριν, με την περιφερειακή λεγόμενη συνέλευση του κυβερνητικού
μορφώματος για την "ανασυγκρότηση" της υπαίθρου. Όπως πριν από χρόνια έκαναν με τον
αφθώδη  πυρετό  όταν  προκειμένου  πάλι  να  μας  αντιμετωπίσουν,   ύψωναν  τις  τιμές
αποζημίωσης για την ευθανασία άρρωστων ζώων  αντί να υψώσουν ανάχωμα στις μολύνσεις
με ζωονόσους, στο δουλεμπόριο και την ηρωϊνη που συστηματικά προωθεί στο έδαφος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης το γειτονικό ναρκοκράτος. Αντί δηλαδή να αποδεχθούν  την πρότασή
μας  για   αγροτοκτηνοτροφικό  παράδεισο  {7} και  να  την  εισαγάγουν  στην  ατζέντα  της
Κομισιόν,  με  παράλληλη πρόταση για επιβολή κυρώσεων σε βάρος  της  υπαίτιας  για  την
μόλυνση  Τουρκίας,  αυτοί  φλέρταραν  με  τους  γκρίζους  λύκους.   Όλοι  τους  λίγο  πολύ
κινούνται  έκτοτε  στη σφαίρα  του  φιλοκεμαλισμού  και  του  φιλορατσισμού.  Το  πρόσφατο
πάθημα  της  Γηραιάς  Ηπείρου  με  τον  ενδημούντα  ανέκαθεν  στην  Τουρκία  αφθώδη,  ήδη
πρέπει να της έγινε μάθημα. 
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         Το κτίσιμο, με φειδώ, νέων παραδοσιακών  επαγγελματικών φούρνων με ξύλα, κατ
αρχήν στη Σιταριά και το Σιτοχώρι Έβρου,  λόγω της ονομαστικής και ιστορικής συσχέτισής
τους, ταυτίζεται με την έναρξη αναγέννησης της Θρακικής υπαίθρου. Ένας τέτοιος φούρνος
αξίζει πολύ περισσότερο και από τη μεγαλύτερη ακόμη Α.Χ.Ε. Το ένα είναι το "δικό μας
ψωμί". Το άλλο είναι το "ψωμί των φονταμενταλιστών" του ψευτοεκσυγχρονισμού και του
νεοφιλελευθερισμού.  Της  Ιντεραμέρικαν  και  της  Eureco.   Ο  φαντασιακός  αυτός
αντιπραγματισμός δεν αποτελεί βέβαια υπερβολή. Όπως δεν ήταν υπερβολή όταν ο Παζολίνι
προτιμούσε  μια πυγολαμπίδα αντί της  πολυεθνικής  Μοντέντισον  {8}. Αποτελεί  ένα άλλο
τρόπο σκέψης και  πολιτικής  πρότασης.  Στη δική μας περίπτωση,  για τον αγροδιατροφικό
τομέα, όπου η Ελλάδα μπορεί στους σημερινούς καιρούς της παγκοσμιοποίησης να παίξει
πρωταγωνιστικούς ρόλους {5}. Μπορεί να κάνει θαύματα. Ειδικότερα η προικισμένη από την
γεωγραφία και την ιστορία Θράκη με σπάνια γεωοικονομικά και αισθητικά προσόντα μπορεί
να αναδειχθεί σε χορηγό μεγάλων γεωργικών όπως και γεωοικονομικών bonus προς τη  χώρα,
των  μεγαλύτερων  μάλιστα  και  αξιολογότερων  του  πλανήτη.  Αντί  όμως  γι  αυτό   πολλές
νομενκλατούρες   τη χρησιμοποιούν ως χορηγό για δικά τους bonus. Καριερίστικα ή ακόμη
και οικονομικά. Επί το λαϊκότερο αρπαχτές. 

         Στη μεγάλη προσπάθεια διαμόρφωσης νέων αρμονικών σχέσεων μεταξύ  αγροτικού και
αστικού χώρου  μπορούν να λάβουν μέρος πολλοί.  Η υψηλή συμμετοχή είναι εκ των ουκ
άνευ. Νέοι αγρότες και επαγγελματίες αρτοποιοί ακόμη και συνεταιρισμοί που θέλουν να
αναγεννηθούν κινούμενοι όμως  σε μια σφαίρα σοβαρότητας και μεγάλης ευθύνης.   Νέες
επαγγελματικές    ομάδες    αφού    όμως    προηγουμένως   ξαναανακαλύψουν  την
κοινοτικότητα  και  την  αλληλεγγύη.  Αφού  δηλαδή  επανασυνδεθούν  με  το  ιστορικό  και
πολιτισμικό  νήμα  των   συντεχνιών  των  ψωμάδων  προσφύγων  παππούδων   της
Φιλιππούπολης {9} ή της συντεχνίας των αρτοποιών παππούδων της Αίνου {9}, της Μακράς
Γέφυρας  και  άλλων  Θρακικών  πόλεων.  Σε  όλες  τις  μέχρι  σήμερα  αναγεννήσεις  μας  ο
κοινοτισμός  είχε  τον  πρώτο  λόγο.  Όπως  άλλωστε  κατά  τις  Μεσαιωνικές  περιόδους
εξασφάλιζε συνθήκες ιστορικής συνέχειας {9}. 

         Μπορούν επίσης να τα  προχωρήσουν όλα αυτά συνεταιρισμοί γυναικών. Να κάνουν
ένα επιπλέον βήμα. Οι γυναίκες της Δαδιάς Σουφλίου όπως του Πενταλόφου  Τριγώνου ήδη
το  έκαναν στο  διατροφικό  και  γαστρονομικό  τομέα.  Τις  διευκόλυνε  σε  αυτό  όχι  μόνο η
θέλησή τους αλλά και το πλούσιο επίσης νήμα των Θρακιώτισων γιαγιάδων. Από  το προζύμι
από το λουλούδι στο Θούριο Έβρου της λευκής λεγόμενης κληματαριάς μέχρι τις μαγκύψες,
τις κοινοτικές δηλαδή αρτοποιούς γυναίκες και τα συντροφικάτα ψωμιά, έως τις κάθε είδους
πίτες και τα κουλίκια  {10} καθώς και τα λαλαγκάκια,  {9} τις λαλαγγίτες -τις λαλάγγες της
συγγενούς προς τη Θρακική Ποντιακής κουζίνας- ή ακόμη τους γκιουζλεμέδες,  συνιστούν
κληρονομημένη  γνώση.  Όλα  βέβαια  αυτά   προϋπήρξαν  του  διαμέσου  των  Αθηναϊκών
creperie  νεοελληνικού διατροφικού εκγαλλισμού. 

         Οι επόμενες δεκαετίες θα είναι δεκαετίες της γαστρονομίας και της αναγέννησης του
Αγροτικού χώρου. Της νέας Ελληνικής αγροτικότητας.  Στην ουσία θα είναι δεκαετίες της
πολιτικής.  Όχι  βέβαια  της  υπαρκτής.  Αλλά  μιας  άλλης,  εκείνης  που  θα  μπορέσει  να
επιβεβαιώσει τον Σταγειρίτη φιλόσοφο  στον ορισμό του για  την πολιτική ως την ανώτερη
επιστήμη.  Αν  γαστρονομία  είναι  η  τέχνη  παρασκευής  γευστικού,  πλούσιου  και  υγιεινού
γεύματος, με δεδομένη την ανώτερη  ποιότητα και γευστικότητα των Θρακικών αγροτικών
προϊόντων, το μισό και παραπάνω οφείλεται  στη γνώση, στον τρόπο και στο χώρο. Στην
κουζίνα. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις τοπικές τις περιφερειακές και εθνικές κουζίνες
απέναντι στις  οποίες οφείλουμε όπως άλλωστε και στους λαούς τους ένα μεγάλο σεβασμό
{2}. Άλλο όμως αυτό και άλλο οι διαμέσου του γαστρονομικού ιμπεριαλισμού εισβάλουσες
και τρέφουσες τους Έλληνες τρελές αγελάδες. Άλλο πράγμα η ανάκτηση της ανθρωπολογίας
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και  ο πολιτισμός της εθνοδιατροφής  και άλλο το άβουλο ον. Άλλο ο πολιτισμός του σίτου, ο
δρόμος της Βαρβάρας  και το ποιοτικό ψωμί Θράκης  και άλλο τα όποια μεταλλαγμένα παρά-
και  υπό-  προϊόντα  καθώς  και  ο  διατροφικός  και  παραγωγικός  επιβαλλόμενος  μάλιστα
κανιβαλισμός. Επιτέλους άλλο Μνημοσύνη άλλο Μακντόναλντ.

         Η δική μας γνωστή πρόταση έχει να κάνει με τη δημιουργική και ποιοτική επιστροφή
στην  ιστορία  και  στη  μυθολογία  καθώς  και  στη  σύγχρονη  Οικουμένη  {5},   αντί  των
παγκοσμιοποιημένων  σκουπιδιών  που  μας  σερβίρουν  τόσο  στη  Θράκη  όσο  στη  χώρα.
Χρειάζεται να γίνει τώρα πριν εισέλθουμε στη σφαίρα ενός διατροφικού Οργουελισμού, αν
δεν έχει συμβεί  ήδη. Θα είναι πολύ αργά τότε.
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                 10. 1. Άβδηρα                   

 
                                                 Η πολιτική οφείλει να είναι περισσότερο εξιστόρηση 
                                                 της λογικής  και λιγότερο εκλογίκευση της  ιστορίας. 
                                                                                                                  Χ. Κ.
                                                                                                                        
                                                                                       

     Όταν οι έφοροι της Σπάρτης αφόριζαν με το «Έξεστιν Κλαζομενίοις ασχημονείν», που
έκτοτε παρέμεινε να λέγεται και να ξαναλέγεται βλακωδώς, δεν αποκλείεται να το έκαναν
κινούμενοι από λόγους πλεγματικούς. Ίσως επειδή οι ίδιοι είχαν δώσει μεγάλο βάρος στο
σώμα και είχαν παραμελήσει το πνεύμα. Ίσως επειδή το τελευταίο δεν άνθησε για άλλους
λόγους, όπως η απουσία της Δημοκρατίας. Όμως από την άλλη δεν ήταν και ευκαταφρόνητη
η  πνευματική  άνθηση  της  Μικρασιατικής  κόρης.  Από  τον  Αναξαγόρα  ως  τους  άλλους
φιλοσόφους που ανέδειξε αργότερα η κόρη της κόρης.  Τα Θρακικά Άβδηρα. Η μόνη φορά
που τα πράγματα ήρθαν ίσα βάρκα, ίσα πανιά ήταν τον προηγούμενο αιώνα με δυο από τους
μεγαλύτερους ποιητές του. Το Γιώργο Σεφέρη από τις Κλαζομενές και το Γιάννη Ρίτσο από τη
Μονεμβασία. Δεν πιστεύω δε ο πρώτος να κρατούσε κανένα μανιάτικο στον δεύτερο, λόγω
του αρχαίου εκείνου συμβάντος.

     Γνωρίζω  όμως  τι  προσδοκούσε  με  τον  περί  Αβδηριτισμού  αφορισμό  η  παλαιόθεν
παρεμπίπτουσα και ιδιαίτερα έμπειρη σε παρόμοια ζητήματα ομάδα του αιώνιου Αθηναϊκού
ιερατείου. Στο όνομα της αυτοσυντήρησής της άλλωστε δεν δίστασε να βαφτίσει τη σοφία
ακόμη και  μωρία.  Ενέργεια  πίσω από την  οποία  ευρίσκεται  η  εξαφάνιση  έργων Θρακών
σοφών, όπως του Δημόκριτου ή έργων μετά ανθρώπινων σωμάτων, όπως με τον Πρωταγόρα.
«Η γαρ Ευεστώ ουχ ευρίσκεται», σημειώνει ο Διογένης ο Λαέρτιος. Αντιλαμβάνεται κανείς
την  τύχη  του  Δημοκρίτειου  έργου,  πολύ  πριν  ακόμη  αποδοθεί  σε  μεταγενέστερους
εμπρησμούς βιβλιοθηκών. Ενδεχόμενα στο εν πολλαίς όντως αμαρτίαις περιπεσόν διάδοχο
Βυζαντινό κράτος με τις εις βάρος της Πλατωνικής Ακαδημίας γνωστές ανίερες πράξεις του.
Όμως νισάφι. Δεν φταίει για όλα το Βυζάντιο, όπου μια και βρήκαν παπάδες θα μπορούσαν
να θάψουν κλασσικές  αμαρτίες.  Εκτός  από τον Ιουστινιανό υπήρξε  ο Ιωάννης  Βατάτζης.
Επίσης και άλλοι. 

     Όπως επίσης αργότερα έκαναν λάθος κάποιοι στην Ευρώπη οι οποίοι προκειμένου να
κατοχυρώσουν  την  επιστημονικότητα  για  ίδια  φιλοσοφικά  και  πολιτικά  γραπτά,  τον
αναγνώρισαν ως το καλύτερο εγκυκλοπαιδικό μυαλό της αρχαιότητας. Ίσως αγνοούσαν τη
γνώμη του για την πολυμάθεια. Το πόσο λίγο την εκτιμούσε. Ας μην επεκταθώ σε άλλους,
Θρακικής  πάλι  καταγωγής,  όπως  ο  πατέρας  της  ιστοριολογίας  Θουκιδίδης,  που
εξαναγκάστηκαν να  εγκαταλείψουν  το  κλεινό  άστυ  και  στη  συνέχεια  να  αυτοεξοριστούν.
Ούτε να μιλήσω για προηγηθείσες διώξεις, όπως εκείνη άλλου ιερατείου, σε βάρος του πιο
μεγάλου στον κόσμο μυθοποιού, του Αίσωπου από τη Θρακική Μεσημβρία ή από την εν τη
Ασία Θράκη, τη Φρυγία.      

     Κατά τα άλλα είναι να λυπάται κανείς όταν και σήμερα συναντά αρχαιολογικούς οδηγούς
Μουσείων του κράτους, που επί λέξει γράφουν «ότι τα Άβδηρα ανέπτυξαν ιδιαίτερα υψηλό

                             Χρήστος Κηπουρός                                 Θράκη                              2004 153



υλικό και πνευματικό πολιτισμό, παρόλο που κατά την αρχαιότητα υπήρξαν περιβόητα για τη
μωρία των κατοίκων τους, το λεγόμενο Αβδηριτισμό. Ή Άποψη αυτή προφανώς σχετιζόταν με
τις συχνές ασθένειες των κατοίκων, που προκαλούσαν τα πολλά έλη της περιοχής».  Πρόκειται
για θλίψη που γίνεται θυμός όταν αντίθετα προς την ατομική,  η πολιτική και φιλοσοφική
θεωρεία του Δημόκριτου αποσιωπάται μεταξύ των εκθεμάτων, αν για άλλη μια φορά, δεν
λογοκρίνεται. 

     Κατά τη γνώμη μου, εάν το ένα βήμα είναι η αποκατάσταση της ιστορίας τόσο στον
αρχαιολογικό  οδηγό  όσο  στη  θέση  του  Θράκα  σοφού  -όπως  και  των  υπόλοιπων-  στο
Μουσείο, το άλλο βήμα έχει να κάνει με την πρώτη χρυσή βρύση. Ο λόγος για ένα απέραντο
μεν  και  επιπλέον  σαφώς  εντοπισμένο  πλην  όμως  ανενεργό  χρυσωρυχείο,  όπου
κατοικοεδρεύουν πλείστοι όσοι πολιτισμοί οι οποίοι περιμένουν υπομονετικά την ώρα της
κοινής  επιστροφής  στην  επιφάνεια  της  γης.  Από  τους  ύστερους  αρχαϊκούς  και  τους
κλασσικούς  κυρίως  χρόνους  μέχρι  τους  Ρωμαϊκούς  και  τους  Ρωμανικούς,  της  καθ  ημάς
Ανατολής. 

     Μιλώ  για  ένα  καινούργιο  ολοκληρωμένο  σχέδιο  όσο  και  συστηματικό  πρόγραμμα
ανασκαφών τόσο στα κλασσικά όσο στα μετακλασσικά Άβδηρα.  Για τον κρυφό πόθο να
βρεθεί η Βεργίνα της Θράκης -ο τάφος του Δημόκριτου- μέχρι τις αναστηλώσεις στο ξέφραγο
σήμερα Πολύστυλο. Ζητήματα για τα οποία φυσικά οι μόνοι  που δεν ευθύνονται είναι οι
αρχαιολόγοι  της  Κομοτηνής  και  φυσικά  της  Καβάλας.  Επίσης  η  αείμνηστη  Μελίνα  που
συνέδεσε  το  όνομά  της  με  το  τοπικό  Μουσείο.  Δεν  ισχύει  το  ίδιο  για  τους  έκτοτε
διατελέσαντες  πρωθυπουργούς  και  υπουργούς  πολιτισμού.  Θα  συμπεριλάμβανα,  αν  μου
επιτραπεί, τους διατελούντες πρωθυπουργούς πολιτισμού.    

     Δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα ως προς την επόμενη χρυσή βρύση. Τη βρύση της
Δημοκρίτειας ονομασίας προέλευσης των βιολογικών προϊόντων της περιοχής η οποία έχει
έναν επιπλέον λόγο να αναλάβει  τέτοιο ρόλο.  Την αμοιβαία προστασία της  με  το Νέστο
ποταμό και τη συνθήκη  Ramsar που τον διέπει.  Να τη μετατρέψει  σε μεγάλο συγκριτικό
πλεονέκτημα της παραγωγικής της ταυτότητας. Από το Θρακικό σίτο και τα γαλακτοκομικά
μέχρι το έλαιο και από το μέλι μέχρι τις ποικιλίες του αμπελιού και οίνου με επισταμένη
εντρύφηση από το Δημόκριτο,  αρχής γενομένης  από την περί οινοποιίας γνώση που είχε
ακόμη και για την ανιούσα ιστορική συγγενή του μητρόπολη. Για το πώς έκαμναν κρασί στη
Σπάρτη. 

   

      Όταν πολύ σύντομα -ίσως ακόμη και μέσα στο 2004- η Ελλάδα αναγκαστεί να προσφύγει
για τη φέτα εκ νέου στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο, αφού ήδη στο γνωστό τυροκομικό Γαλλικό
χωριό Rocfor παράγουν πλέον μαζικά την ομόηχη feda -η χώρα μας δικαιώθηκε μόνο για τη
φέτα- τότε αυτό που θα κάνει είναι να βάλει μπροστά τα βαριά της όπλα. Τις μυθολογικές όσο
και ιστορικές  ονομασίες  προέλευσης.  Από τον Κύκλωπα με τον πολύφημο τυρό μέχρι τα
Δημοκρίτειας ονομασίας προέλευσης γαλακτοκομικά, όπως το κατσικίσιο γάλα του οποίου ο
Αβδηρίτης  καταλάβαινε  από  μακριά  την  ποιότητα.  Ακόμη  και  μέχρι  αν  η  αίγα  ήταν
πρωτότοκος, όπως σημειώνουν διάφορες ιστορικές πηγές.  

      Με δεδομένη τη γνωστή στην Ευρώπη κτηνοτροφική ιστορία της Θεσσαλίας, της Κρήτης,
της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Μακεδονίας, καθώς επίσης και τα τυροκομικά τους
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προϊόντα, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο παίρνει τα επάνω της μια μαρτυρία όταν αρχίσει με
μια άγνωστη γαλακτοκομικά χώρα, όπως είναι η περιοχή της Θράκης. Όταν κερδίζει τόσο στο
πεδίο των ιστορικών ονομασιών προέλευσης και επόμενα και στο πεδίο της βιολογικότητας
όσο επίσης στον τομέα της γεωγραφικής ένδειξης.   Πόσο μάλλον αν όλα αυτά βρουν τη
συνέχειά τους σε ιδρύσεις αντίστοιχων γαλακτοκομικών χωριών. Ένα δίπλα στη Μάκρη του
Νομού Έβρου, ένα άλλο στην ευρύτερη περιοχή των Αβδήρων. Καλά είναι τα δασικά χωριά
όμως τα τυροκομικά είναι ακόμη καλύτερα. Εκτός και αν το μοντέλο του γαλλικού  Rocfor
είναι τίποτε απορριπτέο για την αναπτυξιακή τους παιδεία.     

      Θα έχουμε προβεί στην πιο έξυπνη και σοβαρή υπεράσπιση της Ελληνικής φέτας και των
τυροκομικών μας  αν τα εξοπλίσουμε με  την πιο  πλούσια στον κόσμο ιστορία καθώς και
μυθιστορία. Πόσο μάλλον όταν αφορούν τρόφιμα που έχουν παραχθεί με βιολογικό τρόπο.
Αυτή  τη  φλέβα  χρυσού  καλείται  να  αξιοποιήσει  η  νέα  διατροφική  και  γαστρονομική
Ελληνική πολιτική που προτείνεται μέσα από τις εργασίες αυτές. Όχι μόνο τα Άβδηρα και η
Θράκη αλλά ολόκληρη η χώρα μπορούν τότε να γεμίσουν με χρυσές βρύσες. Αυτές είναι τα
νέα  δώρα.  Πιο  σωστά  τα  αντίδωρα.  Η  αντιδωρήτρια  απαντητική  περιφερειακή  πολιτική
παιδεία και σοφία προς τη νέα υφιστάμενη και ολοένα διευρυνόμενη Αθηναϊκή μωρία. 

     Το μεγαλύτερο όμως χρυσό δώρο είναι άλλο. Είναι η παροχή δυνατότητας και  ανάπτυξης
της πολιτικής σκέψης. Έστω της εισαγωγής σε αυτήν. Μια υπόθεση που για πολλούς λόγους
οφείλει να την αναλάβει ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο. Ειδικά ένα πανεπιστήμιο όπως το
Δημοκρίτειο,  μέσα  από την  ίδρυση και  λειτουργία  μιας  διεθνούς,  όχι  μόνο  Ευρωπαϊκής,
πανεπιστημιακής  σχολής  πολιτικής  φιλοσοφίας  στη  γενέτειρα  πόλη  του  ανθρώπου,  του
οποίου  φέρει  το  όνομα.  Και  θα  το  φέρει  επάξια  εφόσον  ανοίξει  τη  νέα  αυτή  σελίδα
αποκτώντας μια όνομα και πράγμα Δημοκρίτειο σχολή. 

     Όπως η Αναξαγόρειος σχολή στα Μικρασιατικά Βουρλά, το Βυζαντινό όνομα των αρχαίων
Κλαζομενών, όπου μεταξύ των άλλων έκανε το διδακτικό ντεμπούτο του ο Δημήτρης Γληνός.
Η ανάκτηση της συγγενικής σχέσης μέσα από την αδελφοποίηση ανάμεσα στα δυο ιδρύματα
-Θρακός Καραθεοδωρή επίσης ένεκεν- όσο και στις δυο πόλεις, μπορεί να συμβάλει να μην
υπάρξουν στο μέλλον Καμένα Βουρλά. Δεν ξέρω αν έχουν σχέση με τα Καμένα Βούρλα ξέρω
όμως ότι η πρόταση αδελφοποίησης είναι το καλύτερο μνημόσυνο για την επικείμενη επέτειο
του ολοκαυτώματος της πανέμορφης κάποτε Σμυρναίικης χώρας. Η σύμπτωση της φετινής
επετείου με τους Ολυμπιακούς, αποτελεί έναν ακόμη λόγο. 

     

     Το πνεύμα των σοφών Αβδηριτών όσο των υπόλοιπων ιστορικών Θρακών μπορεί επίσης
να προσφέρει και κάτι άλλο. Ένα διαφορετικό τρόπο εισαγωγής στην πολιτική σκέψη. Εκτός
από το Δημόκριτο και τον Πρωταγόρα να φέρει τους κανονικούς όσο τους μεταπτυχιακούς
φοιτητές σε επαφή με τη σκέψη όσο την πράξη του Θουκιδίδη. Ακόμη και με τον Περικλή και
βέβαια  με  τον  Ευριπίδη  που  διαμέσου  του  Πρωταγόρα  όλοι  τους  επηρεάστηκαν  από  το
Δημοκρίτειο πνεύμα. Και φυσικά με τον Αριστοτέλη που πρέπει κατά τη μακρά παραμονή
του στην Αθήνα να είδε και να γνώρισε πολλά. Το λέω αυτό με αφορμή το προς το Δημόκριτο
γνωστό του εγκώμιο. Που έλεγε για τον Αβδηρίτη ότι μοιάζει να τα φρόντισε όλα.  

     Μπορούσαν και τα πολιτικά κόμματα να ακολουθήσουν παρόμοιους δρόμους. Να γίνουν
πανεπιστημιακές σχολές πολιτικής, αντί όπως κάνουν σήμερα, να αντιγράφουν από δω και
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από κει. Το ένα ως καταπατητής του κέντρου, το άλλο, κλεπταποδόχος Ελληνικής πολιτικής
παιδείας που την επανεισάγει από το Βρετανικό  think tank του λεγόμενου συμμετοχισμού.
Αμφότερα δε να κλείνουν περισσότερο προς τη μωρία παρά προς τη σοφία, με πιο κραυγαλέο
παράδειγμα απόδειξης,  την  Αθήνα 2004.  Με μια  μόνο λέξη,  ψευτρόνια.  Ιδιότητα  που  τα
εμποδίζει,  δεν επιτρέπει  να πλησιάσουν καν προς  το ορυχείο  της  πραγματικής  πολιτικής,
επόμενα και της αντίστοιχης Δημοκρατίας. Άρα και την αρχή μιας νέας χρυσής εποχής. Ούτε
καν για μια στιγμή.   

     Αν είναι κάτι ο Αβδηριτισμός είναι σοφία. Δεν είναι μωρία. Αν είναι κάτι μωρία είναι η
Αθηναϊκή ολυμπιακή υστερία. Επιπλέον είναι τα επτά ως τώρα χαμένα χρόνια για τη χώρα
και  άγνωστο  πόσα  από  εδώ  και  πέρα  μέχρι  την  ανάκτηση  του  κανονικού  αναπτυξιακού
βηματισμού. Όσο για κάποιους πρώην όσο νυν που κουρλουντίζονται στη γέφυρα στο Ρίο
όταν  δεν  λαμπαδηδρομούν  οφείλει  κανείς  να  τους  υπενθυμίσει  την  ιστορία  με  τα  χωριά
Ποτέμκιν  της  τσαρικής  Ρωσίας  αν  δεν  τους  πει  ότι  η  γέφυρα  είναι  μισή,  αφού  λείπει  ο
σιδηρόδρομος. 

     Επίσης να τους προσκαλέσει για μια ανάλογη επίδειξη στα ανά τη χώρα γεφύρια της
Άρτας. Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι η από ετών εγκαταλειμμένη ημιτελής γέφυρα της
Εγνατίας, πλάι στην πόλη των Γρεβενών. Της Εγνατίας που αν κατά τους πρώην θα τελείωνε
δήθεν  το  2000  και  κατά  τους  νυν  θα  τελειώσει  το  2006,  κατά  τη  δική  μου  γνώμη  δεν
τελειώνει ούτε το 2016. Όπως ακριβώς είπα το 1997 λίγο πριν με διαγράψουν. Πόσο μάλλον
πρόκειται  να  καθυστερήσουν  οι  άλλες  εκδοχές  της  ίδιας  ιστορικής  οδού  για  τις  οποίες
παλεύουμε επίσης παλαιόθεν. Η σιδηροδρομική, η ενεργειακή, η γαστρονομική, η οινική, η
Εγνατία  των  αμπελώνων  και  του  κρασιού,  η  Ακαδημαϊκή  Εγνατία,  η  νουμερική,  η
αριστοκρατική, όπως την ονοματίσαμε, αφού ακόμη και τον όρο  digital, πρόλαβαν και τον
έκαψαν ως όρο. 

     Παρά τα τόσα αντίδωρα από χρυσές βρύσες, υπάρχει ακόμη απόθεμα. Μια από αυτές
χρησιμοποιήθηκε στην πλατεία Αβδήρων, με τους ντόπιους να μειδιούν όταν τους ρωτούν οι
επισκέπτες.  Μερικές  άλλες  που περισσεύουν,  μπορούν να βρουν  τόπο και  να μπουν στις
παραδοσιακές  γειτονιές  της  παλιάς  πόλης,  μια  και  τα  ανασκαμμένα  αρχαία  σπίτια
αποδείχτηκε ότι χρησιμοποιούσαν πηγάδια και όχι το γνωστό δίκτυο ύδρευσης με τις βρύσες.
Να  θυμίζουν  τουλάχιστον  με  την  εκεί  παρουσία  τους,  δίπλα  στις  αρχιτεκτονικά
αναγεννημένες συνοικίες που μπορούν να επεκταθούν, την ύβρη του Αβδηριτισμού. 

     Να μην τολμήσει ποτέ πια η τελευταία αυτή να μεταλλαχθεί σε νέες μορφές, όπως έγινε
στο  μόλις  πρόσφατο  παρελθόν,  με  την  κατασυκοφάντηση  και  τις  ύβρεις  σε  βάρος  των
εθνικών ιδεών και της πολιτικής που ευδοκίμησε κατά τις δυο περασμένες δεκαετίες στον ίδιο
Θρακικό τόπο.  Και  που  θα  συνεχίσει  να  ευδοκιμεί  κινούμενη σε  μια  ανώτερη ηθική  και
μορφωτική σφαίρα ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι σε θέση να βγάζει ακόμη και το πιο μικρό
στίγμα. Μια πολιτική που να μπορεί ακόμη και τις εις βάρος της ύβρεις να τις κάνει υβρίδια,
να τα φυτεύει και να τους τα επιστρέφει ως άνθη και ως αποστομωτικούς καρπούς. Άλλωστε
τι είδους εύκαρπη περιοχή θα ήταν, όπως την αποκαλούσε ο Πίνδαρος. 

     Αν για την πόλη μου το Διδυμότειχο, πρότεινα να ζητήσει ο Δήμος συγνώμη από την
Ορεστιάδα, λόγω άρνησης των τσορμπατζήδων να δεχθούν τους πρόσφυγες του Καραγάτς, με
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αποτέλεσμα  οι  τελευταίοι  να  χτίσουν  την  όμορη  Ορεστιάδα,  δεν  πρόκειται  να  πω  κάτι
διαφορετικό για το τι οφείλουν να κάνουν τα Άβδηρα απέναντι στη Μάνδρα. Είναι άλλωστε
γνωστό το πώς κτίστηκε η τελευταία. Τα έχει γράψει ο Νίκος Καζαντζάκης στο έργο του, Ο
Χριστός  ξανασταυρώνεται.  Εδώ  υπάρχουν  δυο  Μικρασιατικοί  ως  προς  την  ιστορική
καταγωγή οικισμοί  που σήμερα κατέληξαν να είναι  Θρακικοί.  Ο πρώτος από δυόμισι  και
πλέον χιλιετιών, ο δεύτερος ούτε καν από αιώνος αφού προηγήθηκαν τα πήγαινε έλα του
μεταξύ  της  Ηπείρου  και  της  περιοχής  της  Νικομήδειας,  στην  οποία  ήταν  γνωστός  ως
Σερντιβάν.     

     Ένα Ελληνικό περιφερειακό αναπτυξιακό σχέδιο δεν έχει καμιά προοπτική αν δεν βάλει
ως τελικό σκοπό να μικρύνει τις μεγάλες πόλεις και να μεγαλώσει τις μικρές. Να συγκρουστεί
με την κάθε είδους μονοκεντρικότητα η οποία, όπως αποδείχτηκε, λειτουργεί εκτός όλων των
άλλων και σε βάρος της ίδιας της Δημοκρατίας. Μέχρι που την καταργεί. Οι προτάσεις της
σημερινής  εργασίας  όσο  εκείνης  με  τον  εύγλωττο  τίτλο:  Τα γέλια  του Δημόκριτου,  αυτό
ακριβώς προσδοκούν. Να θεμελιώσουν μια πολυκεντρικότητα στην Ξάνθη όπως και στην
ευρύτερη περιφέρεια με ταυτόχρονη κατάργηση των αναχρονιστικών θεσμών. Ο λόγος για τα
διοικητικά  τσιφλίκια  που  ονομάζονται  Νομαρχίες.  Να  ανοίξει  ο  δρόμος  σε  ένα  γνήσιο
περιφερειακό μοντέλο διακυβέρνησης αντί του προετοιμαζόμενου εκτρωματικού.  

     Μπορεί  κανείς  να  ισχυριστεί  ότι  έπρεπε  η  αρχή  να  γίνει  από  την  περιοχή  της
Σταυρούπολης.  Θα  συμφωνούσα  αν  το  επέτρεπαν  οι  υφιστάμενες  ωριμάνσεις  των
προτεινόμενων  έργων  και  επόμενα  και  οι  πιθανότητες  της  επιτυχίας  ενός  παρόμοιου
αναπτυξιακού  τοπικού  σχεδίου.  Γιατί  αν  πω  τι  έχω  στο  μυαλό  μου  να  προτείνω  για  τη
Σταυρούπολη, θα πουν αυτός είναι τρελός. Κάτι που δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί για τις,
πέραν  όλων των  άλλων,  πολιτικά ώριμες  όσο  και  επεξεργασμένες  ιδέες  και  απόψεις  που
προτείνονται  για την ευρύτερη περιοχή των Αβδήρων. 

     Αν πάλι υπάρχει κάποιος πολίτης ή πολιτικός ή και περιφερειακός θεσμικός αξιωματούχος,
ευχαρίστως να πάμε σε δημόσιο διάλογο. Ας γράψουν έστω κάτι. Έστω και αν ο Σωκράτης
είχε  διαφορετική  γνώμη,  όταν  έλεγε  στο  Φαίδρο  για  την  αδυναμία  των  γραπτών  να
απαντήσουν σε ερωτήσεις. Άλλωστε δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα τον έχουν απορρίψει
ως  ιστορικό  και  ως  ηθικό  πρότυπο.  Και  καταρχήν  για  τις  έστω  και  της  κακιάς  ώρας
διακηρύξεις που όταν και αυτές ακόμη πρόκειται να τις κάνουν πράξη, τις παραβαίνουν αν
δεν κινούνται στον αντίποδά τους.  

______________

{*}   Η  επίσπευση  της  συγγραφής  του  νέου  κειμένου  από  τον  πρώην  Βουλευτή  Έβρου
οφείλεται τόσο στην τρέχουσα αν όχι καλπάζουσα αποκορύφωση της ολυμπιακής  μωρίας
κυβερνώντων και αντιπολιτευόμενων όσο στις τρέχουσες εξελίξεις που άπασες φορτώθηκαν
από άπαντες στον κόκορα. Μιλώ για την μη αγαθή τύχη, αν μη τι άλλο, των παραγωγικών
προϊόντων που ναι μεν παλαιόθεν παραπέμπουν σε ελλείμματα αλλά που εδώ και αρκετά έτη
προσδίδουν πλέον διαστάσεις  χάους  στο έλλειμμα του ισοζυγίου εμπορικών συναλλαγών.
Κάτι που δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ένα και μόνο παράδειγμα αρκεί. Η  feda που αποτελεί
αντιπροσωπευτικό δείγμα μιας τέτοιας απόδειξης,  αγνοείται  από την επίσημη Ελλάδα. Αν
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πάλι πρόκειται για μια υπόθεση γνωστή, τότε τόσο το χειρότερο γι αυτούς που δεν έκαναν
κάτι. Κατά τα άλλα η  γνωστοποίηση και μόνο έφτανε για να γραφεί. Πόσο μάλλον όταν
συντρέχουν όλοι οι άλλοι λόγοι με πρώτον το άνοιγμα  ενός  νέου κύκλου αναπτυξιακού
προβληματισμού  που  σαφώς  ανεβάζει  τους  κάθε  χρώματος  κομματικούς  πήχεις.  Εκόντες
άκοντες κάποια στιγμή θα αναγκαστούν να μιλήσουν για τα ζητήματα που βάζουν τα νέα
αυτά κείμενα. Άλλωστε, δεν θα είναι ούτε η πρώτη φορά ούτε η τελευταία.   
                                

     Εκφράζονται οι ευχαριστίες του συγγραφέα για την άδεια φωτογράφησής της λάρνακας,
όπως και όλων των μουσειακών εκθεμάτων που εικονίζονται  στη σημερινή εργασία. Όπως
επίσης εκφράζονται ευχαριστίες στους φίλους πολίτες των Αβδήρων τόσο για την συγκινητική
τους υποδοχή όσο τις υποδείξεις που έκαναν. Το διανθισμένο με πάνω από σαράντα photos,
νέο κείμενο αφιερώνεται σε αυτούς όσο σε όλους τους Αβδηρίτες. Όπως άλλωστε έγινε με τα
γέλια του Δημόκριτου, την προηγούμενη ακριβώς εργασία, που επίσης συμπεριλήφθηκε στην
ίδια ενιαία ηλεκτρονική έκδοση. Την παρούσα. 

                                                 
                                                                                                                Θράκη Αύγουστος 2004,
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                       10.2. Τα γέλια του Δημόκριτου 
                                                                        

    Η πρόταση που έκανα στην τελευταία εργασία για τον πολύφημο τυρό, δεν περιορίζεται
βέβαια στη Θράκη. Εννοείται ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις ανά την Ελλάδα σπηλιές
Κύκλωπα. Αυτές τις πρώτες στον κόσμο γαλακτοβιομηχανίες, που περιγράφει ο Όμηρος. Και
άμα  πάλι  δεν  υπάρχουν,  όπως  στη  Βοιωτία,  τότε  μπορούν  να  βάλουν  στις  ετικέτες  των
βιολογικών γαλακτοκομικών, άλλη ιστορική ονομασία προέλευσης. Τα Ησιόδεια τυροκομικά
είναι μια από τις ονομασίες αυτές. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι μπορούμε να εισαγάγουμε
την πλούσια Ελληνική ιστορία στη διατροφή και κυρίως στην Ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά
της  τελευταίας.  Η  ιστορική  όσο  πολιτισμική  αυτή  υπερδύναμη  να  μπορέσει  κάποτε  να
ξαναγίνει γαστρονομική. Όπως άλλωστε ήταν. Επόμενα αναπτυξιακή και οικονομική. 

     Ο καταγόμενος από την Άσκρα δημιουργός των Έργων και Ημερών, εκτός από ποιητής
υπήρξε ως γνωστόν και ποιμένας. Ένας λόγος που ανέφερα τον Ησίοδο είναι επειδή από εκεί
κατάγεται ο φίλος μου Ναύαρχος Χρήστος Λυμπέρης ο οποίος σε αντίθεση με αλλοδαπούς
όσο ημεδαπούς πρώην κυβερνώντες, απέδειξε  ότι εκτός των εθνικών συμβόλων καθώς και
των βραχονησίδων, σέβεται απολύτως και τα επί αυτών πρόβατα και κατσίκια. Τα τελευταία
αυτά,  ίσως  και  λόγω  του  συμπατριώτη  του  επικού.  Είναι  άλλωστε  βέβαιο  ότι  ο  πρώην
Αμερικανός πρόεδρος  Bill Clinton δεν θα συμπεριλάμβανε στο βιβλίο του τα περί βοσκής
στα Ύμια, αν επρόκειτο για τις ιδιαίτερα συμπαθείς στην πατρίδα του γαλοπούλες. Τις κάθε
τύπου turkey, γενικώς. 

     Όπως είναι γνωστό ότι δεν του έγινε νύξη για οτιδήποτε. Επόμενα και περί του ποιμνίου.
Κάτι φυσικά που οφείλεται στην καθ ημάς κυβερνητική αμάθεια για την Αμάλθεια. Πόσο
μάλλον το κέρατό της από το οποίο σύμφωνα με το μύθο έπινε το γάλα του ο Δίας κατά τη
βρεφική του ηλικία,  και  για  το οποίο φαντάζεται  κανείς  τι  θα έγραφε στο έργο με τίτλο
«Αμαλθείης κέρας», ο Δημόκριτος. Σκέφτομαι τι φύλο και φτερό θα έκαμνε το μυστικισμό.
Λέω μερικές φορές ότι παρά την γνωστή του θέση περί θρόνων, μάλλον αυτόν είχε κατά νου
ο Πλάτωνας όταν έλεγε να κυβερνήσουν οι φιλόσοφοι. Από την άλλη διερωτώμαι γιατί τότε
δεν του διέθεσε ελάχιστο έστω τόπο στα τόσα του βιβλία αναγκάζοντας τον Διογένη Λαέρτιο
να  πει,  «πάντων  γαρ  σχεδόν  των  αρχαίων  μεμνημένος  ο  Πλάτων  ουδαμού  Δημοκρίτου
διαμνημονεύει».   

 
    Ανάκτηση ιστορικής ονομασίας προέλευσης μπορούσε -έγραφα από παλιά- να γίνει επίσης
με τα βιολογικά κρασιά όπως ο Αμβρακιώτης, ο Πεπαρήθιος και ο Μάγνητας οίνος. Άλλο
τώρα  αν  ο εκ  Βόλου  καταγόμενος  και  αυτοαποκαλούμενος  «αιρετικός», καθηγητής
Μάργαρης,  έχει  άλλες  προτεραιότητες.  Ο  οποίος  μεταξύ  των  βιολογικών  και  των
μεταλλαγμένων προϊόντων, προτιμά τα δεύτερα. Έπρεπε κανείς να του πει για το βιολογικό
ψωμί, που το αφορίζει επειδή βγάζουν κάπνες οι φούρνοι με ξύλα, ότι είναι ελιξίριο ζωής.
Καλύτερη απόδειξη  τούτου είναι  η  χρήση του από τον αρχαίο  συμπατριώτη μου.  Αν και
ενενηκοντούτης  παρέτεινε τη ζωή του επί  ολίγες  έστω ημέρες,  οσμιζόμενος τα ζεστά και
αμετάλλακτα -εννοείται- ψωμιά που του πήγαιναν κάθε πρωί για να μη διακόψει με πένθος
την εορτή των θεσμοφορίων. 
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    Επιπλέον αυτοί που είναι αιρετικοί, οφείλουν να γνωρίζουν κάτι περί της ανά τους αιώνες
αιρετικότητας. Παραδείγματος χάριν για το κάψιμο στη φωτιά που γνώρισαν τα έργα ενός
ακόμη φιλόσοφου συμπατριώτη μου,  του Πρωταγόρα, προτού βυθίσουν το πλοίο του στο
Ιόνιο και τον πνίξουν. Δεν έκαψαν δηλαδή μόνο τα βιβλία του Δημόκριτου. Οι αυτουργοί σε
αμφότερες τις περιπτώσεις είναι οι ίδιοι.  Όπως και σε κάθε εποχή. Όπως και σήμερα με την
πολύμορφη  πολιτική  και  τηλεοπτική  έως  έντυπη  εκδοχή  της  διαμέσου  του  ηλεκτρονικού
εκσυγχρονισμού τέλειας καύσης,  που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Το λιγότερο που θα
έκαμνε ένα πολιτικό και ηθικό πρόσωπο ήταν να μη γίνει θερμαστής. Να πει όχι ευχαριστώ.
Εκτός  πια  και  αν  τον  εμπνέει  ο  πολίτης  ρακοσυλλέκτης.  Αντί  της  Δημοκρατίας,  η
σκουπιδοκρατία. Όπως χθες, όπως σήμερα. Στην πολιτική, τη γαστρονομία, τα Μ. Μ. Ε., τη
μουσική, τελικά την ίδια τη ζωή. Μόνο που τότε δεν θα είναι ούτε πολιτικό ούτε ηθικό ούτε
πρόσωπο. 

   Ας μην επεκταθώ σε «γαστρονόμους» που άλλοτε μεν ορθά υπερασπίζονται το θησαυρό της
Ελληνικής  παραδοσιακής  κουζίνας  άλλοτε  διαφημίζουν  σκουπίδια  της   Μακντόναλντ.
Θυμίζουν αυτούς που έλεγα. Λένε μερικά σωστά πριν αραδιάζουν πλείστα ανεκδιήγητα. Και
όσα  περάσουν.  Ας  μην  επεκταθώ  σε  συγγενείς  κατηγορίες.  Π.χ.  τους  ανά  την  Ελλάδα
οινοποιούς  βιολογικών κρασιών  με  ετικέτες  ιστορικής  ονομασίας  προέλευσης  πλην όμως
γαλλικών  ποικιλιών  αμπέλου.  Ούτε  βέβαια  σε εκείνους  που  τυροκομούν  ολλανδικό  γάλα
σκόνη ενώ από την άλλη δημιουργούν ζωτικό χώρο σε νέα εργοστάσια, όπως το πρόσφατο
της Νουνού στην Πάτρα.

 
     Η γνώμη μου για την αγροτική, διατροφική και αναπτυξιακή πολιτική των παλιών μου
συντρόφων  είναι  γνωστή.  Αυτή  και  μόνο  άλλωστε  αρκεί  για  την  ανανέωση  του
αποχαιρετισμού μου. Είχε τελικά δίκαιο -και στο ζήτημα αυτό- ο εκ του Δήμου κρινόμενος εξ
ου και Δημόκριτος, συνώνυμος του Δημοκράτης, όταν έλεγε ότι τον ενδιαφέρει περισσότερο
η ερμηνεία ενός προβλήματος ακόμη και από την κατάκτηση του Περσικού θρόνου. Πόσο
μάλλον, θα προσέθετα εγώ, από την ανάκτηση της Βουλευτικής έδρας. Με άλλα λόγια η χαρά
της δημιουργίας διανοητικών και πολιτικών προϊόντων, δεν έχει υποκατάστατο. Πόσο μάλλον
όταν αυτά λένε κάτι, και πόσο ακόμη περισσότερο, όταν των άλλων, δεν λένε. Ή λένε μηδέν. 

     Όσο τώρα για τη γνώμη που έχω για τους σημερινούς κυβερνώντες, θα μπορούσα να την
εκφράσω χαριτολογώντας:  Ούτε «Νου Δου» ούτε «Νου Νου».  Σκέτο «Νου» χρειάζεται  ο
τόπος.  Το  αγροτικό  δεν  είναι  ζήτημα  μετονομασίας  του  λογότυπου  ενός  αμαρτωλού
υπουργείου ούτε ζήτημα κοινωνικού κέντρου. Είναι θέμα επιλογών του διοικητικού κέντρου.
Του κουρουπητού που τον ονομάζουν Πολιτεία μπερδεύοντας το κράτος με την ακράτεια.
Π.χ.  στους  Ολυμπιακούς  όπου  δεν  έφτασαν  όσα  σπασμένα  πλήρωσαν  και  όσα  κυρίως
πρόκειται να πληρώσουν οι πολίτες  της χώρας,  αλλά έπρεπε και να καταβληθεί  επιπλέον
φόρος  από  τα  παράπλευρα  όπως  καθιερώθηκε  να  ονομάζονται  θύματα.  Ο  λόγος  για  τα
επιπλέον  σπασμένα,  αυτή  τη  φορά  τα  ποδαράκια  των  προβάτων  και  των  κατσικιών  της
ορεινής Ροδόπης από επιθέσεις μεταφερθέντων εκεί αδέσποτων σκυλιών των Ολυμπιακών
πόλεων. 

     Το νέο 1821 ή θα είναι διατροφικό και γαστρονομικό ή δεν θα υπάρξει. Αν π.χ. χρειάζεται
κάτι η Θράκη, είναι η «Δου Δου». Η Δημοκρίτεια Διατροφή, συνιστώσα όσο και συνώνυμη με
τη «Μου Δου», τη Μεσογειακή Διατροφή. Την πρώτη από τις δυο αυτές επεξεργάζομαι αυτόν
τον καιρό. Και αυτό που βρήκα μέχρι στιγμής από την έρευνα στη μακρά ζωή του Θράκα
σοφού  είναι  ότι  η  ομώνυμη,  η  Δημοκρίτεια  ονομασία  προέλευσης  νομιμοποιείται  να
συνοδεύει τα βιολογικά εκείνα προϊόντα της περιοχής που αναφέρονται είτε στα ελάχιστα
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διασωθέντα του σπαράγματα είτε σε γραπτά άλλων γι αυτόν. Από το ψωμί και το γάλα, έως
το μέλι και το έλαιον, και φυσικά τον οίνο της αμπελόεσσας κοινής Θρακικής πατρίδας. Με
άλλα  λόγια,  δίπλα  στον  Μαρωνείτη  και  το  Βίβλινο  να  προστεθεί  ο  Δημοκρίτειος  οίνος.
Εξυπακούεται  ότι  οι  ποικιλίες  αμπέλου  και  επόμενα οίνου  θα είναι  τοπικές.  Ένας  τύπος
βιολογικού  κρασιού  φτάνει  για  να  συμπυκνώσει  το  Δημοκρίτειο  όραμα.  Να  ονομαστεί
Ευεστώ. 

     Με αφορμή το ότι ο λόγος έφτασε στο Δημοκρίτειο, είναι ευκαιρία να τονιστεί η οφειλή
του ομώνυμου Πανεπιστήμιου προς τον ίδιο το Δημόκριτο. Ότι δηλαδή δεν αρκούν τα όποια
διεθνή προς τιμή του συνέδρια ούτε η πανεπιστημιακή ονομασία προέλευσης ενός έστω από
τα πρώτα στη χώρα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Κατά τη γνώμη μου χρειάζεται μια διεθνής, όχι
μόνο Ευρωπαϊκή, πανεπιστημιακή σχολή πολιτικής φιλοσοφίας στα Άβδηρα. Ούτε για σχολή
φυσικής μιλώ ούτε μαθηματικών ή και μουσικής ή άλλων επιστήμων τις οποίες διακόνησε ο
γνωστός  και  ως  πένταθλος  σοφός.  Ούτε  η  σημερινή  πρόταση εξυπηρετεί  απλά και  μόνο
ανάγκες της συμβολικής πολιτικής. Να κάνουμε κάτι κάπου για να το κάνουμε. Καταρχήν
είναι  προϊόν  αγάπης  προς  τη  λογική.  Γιατί  δηλαδή  να  έχουν  όλες  οι  Ευρωπαϊκές  χώρες
δεξαμενές  σκέψης,  όπως  τις  λένε,  και  εδώ  να έχουμε  δεξαμενές  απερισκεψίας.  Οπαδούς
ξένων  πολιτικών  σχολών  με  ατέλειωτους  καταλόγους  από  διατελέσαντες  καθώς  και
εκκολαπτόμενους υπουργούς. Προς θεού δεν υιοθετώ καμιά πρόταση παραγωγικής σχολής
κρατικών  αξιωματούχων.  Νομίζω  άλλωστε  ότι  έχει  φανεί  από  τα  μέχρι  τώρα  εκτεθέντα.
Ψάχνω να βρω τρόπους συλλογικής εισαγωγής στην πολιτική σκέψη. Χρειάζονταν ακόμη και
αν είχαμε πολιτικά κόμματα. Το πρώτο μέλημα που οφείλουν άλλωστε να έχουν αυτά είναι
να την επεξεργάζονται. Πόσο μάλλον τώρα που δεν υπάρχουν. 

     Η ίδρυση  αν  όχι  η  επανίδρυση,  μετά  από δυόμισι  περίπου  χιλιετίες,  της  σχολής
πολιτικής  φιλοσοφίας  στον  συγκεκριμένο  τόπο,  έχει  πλήθος  από  ερευνητικά  πεδία  δόξης
λαμπρά. Επίσης εφαρμοσμένα. Στην ουσία όμως, ανεφάρμοστα. Αυτό το κενό πρόκειται να
καλύψει. Να επιστρέψει επιστημονικά στην πολιτική σκέψη. Κάτι που απουσιάζει. Άλλωστε
αν δεν υπάρχει στην Ελλάδα πολιτική αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει πολιτική σκέψη.
Τέλος, πέραν της τιμής και της οφειλής που έλεγα πιο πάνω, η ίδια πρόταση περιέχει και κάτι
άλλο. Φαινομενικά μικρό, ουσιαστικά όμως μεγάλο. Τόσο ηθικά όσο πολιτικά. Μιλώ για την
πράξη της αναδρομικής ακύρωσης της ύβρεως του Αβδηριτισμού. Επίσης την αποκατάσταση
της  ιστορίας την οποία πλείστοι  όσοι  -ανάμεσά τους  πρώην πρωθυπουργοί  και  υπουργοί-
τόσο στο κάποτε κλεινό άστυ όσο και στη Θράκη αναπαράγουν, χωρίς να ξέρουν στην ουσία
τι λένε. Όπως δεν ξέρει τι γράφει η ίδια η επίσημη Ελληνική ιστορία που τον κατατάσσει
στον κατάλογο των προσωκρατικών, όταν γεννήθηκε δέκα χρόνια αργότερα από τον έτερο
μεγάλο σοφό το Σωκράτη και πέθανε τριάντα χρόνια αργότερα από εκείνον.

     Από κοινού με τα προηγούμενα μπορούσαν όσα ειπώθηκαν, μαζί με πολλά άλλα, να
προστεθούν  στα  υφιστάμενα  φυσικά  κάλλη  της  παραθαλάσσιας  γενέθλιας  γης  του  πιο
μεγάλου σοφού που έβγαλε ο πλανήτης.  Να προετοιμαστούν τα Άβδηρα όσο η υπόλοιπη
Θράκη να προσελκύσουν φοιτητές και επισκέπτες τουρίστες από τα πέρατα της οικουμένης.
Μέχρις εδώ καλά, αν δεν υπήρχε η πραγματικότητα. Φαντάζεται κανείς τι είχε ο ίδιος να πει
αν ζούσε σήμερα. Φυσικά και δεν θα έμενε στο ότι είναι πιο καλά για τους ανόητους να
κυβερνώνται από το να κυβερνούν. Επειδή διέθετε προσωπική γνώμη περί Μέσης Ανατολής
και  Αφρικής,  ίσως  συμπλήρωνε  λέγοντας:  αλλού  ανασταίνουν  τη  νεκρά  θάλασσα,  στην
πατρίδα  μου  κάνουν  ευθανασία  στη  θάλασσα όσο στην  ξηρά.  Όσο για  μια  άλλη πιθανή
φράση του, περί της αθανασίας των ανόητων που επιμένουν να μη θέλουν το καλό τους, ίσως
να  μην  ακούγονταν  καθαρά.  Αιτία  κάτι  που  έμεινε  παροιμιώδες  στην  ιστορία  ενώ
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παρεξηγήθηκε από πάμπολλους συγχρόνους του, όπως και επιγενόμενους, για τους δικούς
τους λόγους. Τα γέλια του Δημόκριτου.    

______________

       
                                                                                                           Θράκη τέλη Ιουλίου 2004,
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                                Ο Χρήστος Κηπουρός γεννήθηκε στην Κομοτηνή  το 1949.  Μένει
μόνιμα στο  Διδυμότειχο.  Σπούδασε  πολιτικός  μηχανικός  στη  Θεσσαλονίκη. Σύζυγός του
είναι η νευρολόγος ψυχίατρος Αλεξάνδρα Τρυφωνίδου. Έχουν δυο παιδιά που σπουδάζουν
στο πανεπιστήμιο.

   Εκλέχτηκε  Βουλευτής  Έβρου  με  το  ΠΑ.ΣΟ.Κ.  το  1993  καθώς  επίσης  και  το  1996.
Απεχώρησε αμέσως μετά την παράδοση Οτζαλάν, στις 23 Φεβρ. ΄99, ανεξαρτητοποιούμενος.
Στις 13 Μαρτίου του 2000 έλαβε μέρος στην ίδρυση της  Δ.Π.Ε.                            

     Ανάμεσα στα έργα προηγούμενων περιόδων είναι:  Δεν θέλουμε η Θράκη να γίνει νέα
Κύπρος, Πενταδάκτυλος, 1989,  Θράκη! Θράκη! Το ένοχο φιλί της Αθήνας, Ρήσος 1991,  Η
Θράκη θέλει αγώνα, Γόρδιος, 1994. Είναι υπό έκδοση, Η παρουσία μου στη Βουλή.

     Τα τελευταία έτη ασχολείται με  την πολιτική γεωοικονομία.  Επίσης  τη χωροταξία,  τα
βιολογικά τρόφιμα, τα εθνικά και φυσικά τη Θράκη. Ανάμεσα στα νέα του έργα, εργασίες και
κείμενα {2000-2004} είναι: Αγώνας για τη γεωοικονομική Δημοκρατία, Γόρδιος, Αθήνα 2002,
Σημειώσεις Πολιτικής Γεωοικονομίας,  Κε.Γε.Με., σε ηλεκτρονική μορφή, Θράκη 2004. Με
τον ίδιο τρόπο εκδόθηκε το βιβλίο του: Δημοψήφισμα για την Κύπρο, 2004,  καθώς και οι
εργασίες: Κοινόν Ευρωπαίων και Οβάλ μυαλά, 2004. Επίσης, Ο καλές του Διδυμοτείχου, όπως
και τα κείμενα: πολύφημος τυρός,  τα γέλια του Δημόκριτου, και τα  Άβδηρα,  2004.

      Τα έργα που εκδόθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή βρίσκονται αναρτημένα σε περιφερειακά
και  ομογενειακά  portals καθώς  και  σε  ιστοσελίδες  Δήμων  της  Θράκης.  Επίσης  στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο.  
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