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   Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΩΝΗ

   Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό!

Με ένα εκλεκτό κοινό και με πλήθος 
Ομογενών, δόθηκε το Σαββάτο 10 Δεκεμ-
βρίου το βράδυ, με εξαιρετική επιτυχία, 
η παράσταση της τραγωδίας του Ευριπί-
δη «Ιφιγένεια εν Ταύροις» με το θαυμά-
σιο και ταλαντούχο σχήμα, του παγκόσμια 
πλέον γνωστού σκηνοθέτη, κ. Λεωνίδα Λο-
ϊζίδη και της γυναίκας του κ. Ευτυχίας Πα-
παδοπούλου-Λοϊζίδη, στην καθολική εκ-
κλησία της Αγ. Μάρθας στο προάστιο του 
Morton Grove.

   Την παράσταση παρουσίασε η Ομο-
σπονδία Ελληνο-Aμερικανικών Οργανώ-
σεων Ιλλινόϊς «Η ΕΝΩΣΗ» στα πλαίσια των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων που έχει προ-
γραμματίσει αυτή την περίοδο.

   Η πλοκή της υπόθεσης, αλλά και η ερ-
μηνεία των ρόλων των ηθοποιών ξεπέρα-
σε τις προσδοκίες των θεατών, οι οποίοι 
μίλησαν όχι μόνο με κολακευτικά λόγια, 
αλλά θαύμασαν το αξιόλογο και λαμπρό 
σχήμα των ηθοποιών που το πλαισίωναν 
Αμερικανοί ηθοποιοί και Έλληνες ηθοποι-
οί-Ομογενείς.

    Μάλιστα, έναν από κυριότερους ρό-
λους, τον βασιλιά της Ταυρίδας Θόα, τον 
ερμήνευσε με τέλειο υποκριτικό 
ταλέντο, ο Τάσος Μικρούλης, ένα 
ανερχόμενο αστέρι της υποκριτι-
κής τέχνης, θαυμάσιος ηθοποιός, 
ο οποίος έχει κάνει σπουδές και 
εδώ και στην Ελλάδα και του οποί-
ου οι γονείς κατάγονται, ο πατέ-
ρας του από τον Πύργο Ηλείας, και 
η μητέρα του από την Ζάκυνθο.

   Για την παράσταση μετά το 
τέλος της, μίλησαν με τα ίδια κο-
λακευτικά λόγια πολλοί συμπά-
ροικοι, ενώ ο γννωστός Αρχι-
τέκτονας της παροικίας μας, κ. 
Διονύσιος Ξένος, μας είπε: «...η σημερινή 
παράσταση μου θύμισε την Επίδαυρο, συ-
γκινήθηκα κυριολεκτικά και συγκλονίστη-
κα από το την άψογη παρουσίαση των ρό-
λων των ηθοποιών και ιδιαίτερα από τον 

Τάσο που τυχαίνει να είναι από το νησί που κατάγομαι 
και εγώ, την Ζάκυνθο, και θα ήθελα να συγχαρώ πρώ-
τα την Ομοσπονδία και τον διάσημο σκηνοθέτη κ. Λεω-
νίδα Λοϊζίδη, και όλους τους ηθοποιούς που μας έδωσαν 
αυτή την πνευματική τροφή που τόσο ανάγκη έχει η πα-
ροικία μας... θα ήθελα η παράσταση να είναι στα ελληνι-
κά, αλλά όπως δήλωσε ο κ. Λοϊζίδης, αυτό είναι δύσκο-
λο, γιατί απαιτούνται χιλιάδες δολλάρια, για να έχουμε 
ηθοποιούς από την Ελλάδα και να παραμείνουν για ένα 
τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, εδώ στην Αμερική...πά-
ντως η τραγωδία περιείχε και το εξαιρετικό γεγονός, ότι 
μας έδωσε πολλά μηνύματα, που αυτό δεν μειώνει την 
όλη προσπάθεια...Εύγε και πολλά συγχαρητήρια».

    Στην εκδήλωση παρεβρέθηκαν η Γεν. Πρόξενος κ. 
Ιωάννα Ευθυμιάδου, ο Συντονιστής Εκπαίδευσης κ. Ευάγ-

γελος Κασβίκης, ο Αιδ. Διονύσιος Ο’Νηλ, ο 
επιχειρηματίας κ. Παν. Παρθένης, ο επιχει-
ρηματίας  κ. Δημ. Κουρκουβής, ο οικονομι-
κός  σύμβουλος κ. Γιάννης Λελής, ο πρόε-
δρος της Ομοσπονδίας Ζακυνθίων κ. Βασ. 
Ματαράγκας, ο πρόεδρος του Μακεδονικού 
Συλλόγου κ. Γιάν. Γουλάρας κ. π. ά.

    Συγχαρητήρια στο Δ. Σ. της Ομοσπον-
δίας και στις υπεύθυνες κ. Βάσια Δούμα, κ. 
Δέσπ. Κυδωνάκη, Σοφία Καπετανάκου, Δι-
ονύση και Σπύρο Βυθούλκα.

   Επίσης η Ομοσπονδία δια μέσω του προ-
έδρου της κ. Δημ. Γεωργακοπούλου, εκφρά-
ζει τις θερμές της ευχαριστίες, στην οικογέ-

νεια Τάσου και Λούλας Μικρούλη, για την φιλοξενία των 
ηθοποιών στο εστιατόριό τους Sunny Side στο Elk Grove 
Village, καθώς και την οικογένεια του κ. Κωνσταντίνου 
Κωνσταντόπουλου, ιδιοκτήτη του εστιατορίου «OMEGA-
Niles» για το δείπνο μετά την παράσταση.

Η ετήσια εκδήλωση της Μητρόπολης για τα Χριστούγεννα και τις ημέρες των  Εορτών

«ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ» ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ   
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ «Η ΕΝΩΣΗ»

 Η Μητρόπολη Σικάγου, είχε ανοιχτές τις θύρες της και 
δέχτηκε τους ιερείς, τα μέλη των ενοριών και τους 
συμπαροίκους στην εκδήλωση (Open house) των Χρι-

στουγέννων και των λοιπών Εορτών  που είχε ετοιμάσει την Κυ-
ριακή 18 Δεκεμβρίου, από τις 5 μ.μ. μέχρι αργά το βράδυ της ίδι-
ας ημέρας.

   Πολλοί Ομογενείς επισκέφτηκαν την Μητρόπολη, και είχαν 
την ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές και φιλοφρονήσεις, με τον 

Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σικάγου κ.κ. Ιάκωβο και το Επί-
σκοπο Μωκησσού κ.κ. Δημήτριο στο 40 Ε. Μπάρτον στο Σικά-
γο, για τις ημέρες των Εορτών.

  Ιερείς, ιεροψάλτες, σχολεία, τμήματα της φιλοπτώχου των 
ενοριών, επίτροποι, νεολαία και πολλοί απλοί άνθρωποι είχαν 
την ευκαιρία να χαρούν αυτή την εκδήλωση της Μητρόπολης, 
η οποία έχει καθιερωθεί να γίνεται κάθε χρόνο, εκφράζοντας 
και συμβολίζοντας το πνεύμα των ημερών, που θα πρέπει να 

Ο σκηνοθέτης 
κ. Λεωνίδας Λοϊζίδης

 Ευχόμαστε ολόψυχα 
στους συνδρομητές,

διαφημιζόμενους, φίλους,
υποστηρικτές και την Ομογένεια

 Ο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2012
ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ 
 Χριστουγεννιάτικο μήνυμα της Γενικής Προξέ-

νου  Κας Ιωάννας Ευθυμιάδου

Η Γενική Πρόξενος Ιωάννα Ευθυμιάδου και το 
προσωπικό του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος σας 
εύχονται Καλές Εορτές και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος.
 The Consul General Ioanna Eftymiadou and the 
staff of the Consulate General of Greece wish you 

Happy Holidays and Prosperous New Year.

«Ο καθείς την μύξα του για 
βούτυρο την έχει» 

ΣΕΛ. 26

 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΑΥΤΟ ΤΟ «ΚΑΤΙ»;

 ΣΕΛ. 03?

μας διαπνέει όχι μόνο τις ημέ-
ρες αυτές, αλλά πάντοτε, το 
πνεύμα της Αγάπης και του σε-
βασμού στις πανανθρώπινες αξί-
ες, που πρέπει να ακολουθούμε 
μικροί και μεγάλοι, άρχοντες και πολίτες, αρχηγοί και πιστοί.

  Την όλη εκδήλωση λάμπρυναν, οι ιεροψάλτες της Μητρόπολης με επι-
κεφαλής τον πρόεδρο κ. Νικ. Καραβίτη, οι οποίοι έψαλλαν με μελωδικότη-
τα εκκλησιαστικούς ύμνους, ενώ τα παιδιά του ημερήσιου σχολείου «ΚΟ-
ΡΑΗΣ» της Ενορίας Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, έψαλλαν τα Κάλαντα 
των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και άλλα τραγούδια σχετικά με 
το πνεύμα των εορτών.  Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Ιάκωβος χα-
ρούμενος και καλοδεκτικός σε όλους, μπροστά από το Χριστουγεννιάτι-
κο δέντρο της Μητρόπολης, συνομιλούσε μαζί τους, δίνοντας συγχρόνως 
και τις πατρικές του ευχές, ενώ ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μωκησσού 
κ.κ. Δημήτριος υποδεχόταν, τους Ομογενείς και φρόντιζε να μη φύγει κα-
νένας χωρίς να κεραστεί από το τραπέζι της αγάπης της Μητρόπολης το 
οποίο είχαν επιμεληθεί οι κυρίες των τμημάτων της Φιλοπτώχου.

  Ο πλούσιος μπουφές και τα ποτά που ήταν άφθονα συμπλήρωναν την 
όμορφη αυτή εκδήλωση, που ήταν ζεστή και ευχάριστη, δίνοντας και την 
ευκαιρία στους Ομογενείς να ευχηθούν ο ένας στον άλλον τα Χρόνια 
Πολλά! 

Οι εξαίρετοι ηθοποιοί μετά την παράσταση

Ο Σεβασμιότατος  κ.κ. Ιάκωβος με την Γεν. 
Γραμματέα της Ομοσπονδίας κ. Βάσια Δούμα

«Το Ταλέντο είναι  «αίσθηση», 
ενόραση  ψυχική 

και  μεταδοτικότητα»
Συνέντευξη με την συγγραφέα 
Κωνσταντίνα Σκανδαλή ΣΕΛ. 19
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Πολυτάραχο και 
τρομερό ανή-
συχο σε παγκό-

σμια κλίμακα, που είχε μετατρέψει 
τις περισσότερες γωνιές της γης 
σε μια απέραντη ζούγκλα πόνου και 
δακρύων, πέρασε το χθες, 2011.
   Κατά την φοβερή αυτή περίοδο, 
οι μηχανές του πολέμου γέμισαν 
«με καπνούς και ερείπια, με τραυ-
ματίες και νεκρούς σε πόλεις και 
χωριά».
   Κουκουλοφόροι κατέστρεψαν πε-
ριουσίες, δολοφονούσαν αθώους 
πολίτες και ζητούσαν λύτρα για άλ-
λους.
  Απεργίες, διαμαρτυρίες  καταπάτη-
σις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της ελευθερίας των ατόμων να 
εξασκούν τα θρησκευτικά τους κα-
θήκοντα, η πείνα, η ανασφάλεια, ο 
φόβος και η αγωνία, οι σεισμοί, οι 
εξευτελισμοί κρατών με πλούσιο 
πολιτισμό, παράδοση και ιστορία, ο 
αθέμιτος πλούτος, η εγκληματικό-
της, η κοινωνική, πολιτική και εκ-
κλησιαστική υποκρισία, ο σεξουαλι-
κός εκβιασμός σε εκκλησιαστικούς 
και αθλητικούς χώρους, καθώς και 
άλλα παρόμοια προβλήματα σημά-

δεψαν σημάδεψαν το σχεδόν χρε-
οκοπημένο χθες. 
    Και εκλάψαμε με τον προφήτη 
Δαβίδ «στις όχθες των ποταμών 
της Βαβυλώνος» ψαλμός 136,1, για 
το άθλιο κατάντημά μας.
   Και τώρα αρχίσαμε το Σήμερα, 
2012, σε μια κρίσιμη και χαώδη κα-
τάστασι. Ανταλλάξαμε ευχές, ίσως 
προσευχηθήκαμε στον Πανάγαθο 
Θεό να ευλογήσει το 2012 να εί-
ναι Ειρηνικό. Ίσως η πνευματική 
μας Μητέρα αρχίσει να συμμερίζε-
ται την αγωνία μας για τα μεγάλα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε 
και να προσεύχεται να επανέλθει ο 
Χριστός μας στην καθημερινή μας 
ζωή.
   Ίσως χιλιάδες μάτια βουρκωμένα 
υψώθηκαν στον ουρανό σε θερμή 
προσευχή να σταματήσουν οι αγρι-
ότητες και τα άδικα και να λάμψει 
ο ήλιος της Ειρήνης και της Δικαι-
οσύνης, της Αγιότητας και της Σω-
τηρίας, της Αγάπης του Χριστού.
   Εμείς δε γονατιστοί παρακαλού-
με τον Πλάστη και Δημιουργό μας, 
«Εν μετανοία προσευχόμενοι»:
  «Πατέρα Ουράνιε, σε τούτους 
τους φοβερούς καιρούς, όπλισέ 
μας με υπομονή, αντοχή και θάρ-
ρος. Φώτισέ μας να γίνουμε άνθρω-
ποι ζωντανοί, φωτεινοί, αναγεννη-
μένοι, και η ζωή μας, το παράδειγμά 
μας να είναι φως που θα φωτίζει 
τον δρόμο των συνανθρώπων μας».
  « Άλλαξέ μας την καρδιά, δώσ’ 

μας μια καρδία να αγαπάει χωρίς 
μέτρα και όρια, όπως συ Χριστέ μας 
αγάπησες, γιατί Συ είσαι η αληθινή, 
η γνήσια Αγάπη».
«Γλύτωσέ μας από χέρια που πα-
ραβαίνουν το νόμο σου και κάνουν 
αδικίες». «Μην απομακρύνεσαι από 
μας. Σε Σένα στηρίζουμε τις 
Ελπίδες μας». Ψαλμός 70 1-12.-

PEQIEVOLEMA

 Tου πρεσβ. 
Δημητρίου Ν. 
Τριανταφύλλη

HEIOR KOCOR

Εκδήλωση Ομοσπονδίας....................1
  Εορτή Μητρόπολης............................1
    Χθές και σήμερα..................................2
Τηλεοπτική βία....................................2
Νομικές συμβουλές............................3
Πού είναι αυτό το «κάτι»;.................3
Σοβαροσατιρικά..................................4
Ολοκαύτωμα Καλαβρύτων.................5
Το πνεύμα του μήνα...........................6
Σχολιασμός των γεγονότων...............7
Ανοιχτή επιστολή στο Βενιζέλο........8
Αναδρομικά βουλευτών....................8
Τα δύο ορφανά...................................9
Βιβλιοπαρουσίαση-Δωριείς.........9
Χάγη-Σκόπια.............................12
Let us stick.........................................13
Greece in the World Stage.............14
As the World Churns......................15
Editorial Notes..................................16
Αθηναίοι και Γκραβαρίτες...............17
Συνέντευξη Σ. Στεκουλέα................18
Συνέντευξη  Κ. Σκανδαλή................19
Οι 3 αντιφάσεις................................21
Γρηγόριος ο Ε!..................................22
Οργή λαού.........................................23
Τι κερδίσαμε από τη Χάγη..........23
Το συμφέρον της χώρας.................25
Ο καθείς την μύξα του....................26
Οι εξισλαμισμένοι Έλληνες............27
Ανοιχτή επιστολή............................28

Χθες και Σήμερα

«Παθητική τηλεοπτική βία»Του Παντελή Πάνου

«Δεν πρέπει να μετέρχεται βία», μας λέει 
ο Πλάτων.

   Η παθητική βία συμπεριλαμβάνεται κι εκεί-
νη στις κοινωνικές απειλές. Η βία δεν εξετά-
ζεται μόνο ως φαινόμενο του ατομικού χα-
ρακτήρα αλλά και ως κοινωνικό. Ανέκαθεν, 
η βία είχε μέγιστη σημασία στην ιστορία του 
πολιτισμού και εξακολουθεί να έχει.

   Στην εποχή μας, με τη συνεπικουρία της 
εξέλιξης της τεχνολογίας, η χρήση της βίας 
έχει φθάσει στην υπέρβαση. Διεθνώς υπάρχει 
με τη μορφή πολέμων, εκδικήσεων, αντεπι-
θέσεων αλλά και γύρω μας, στις μεταξύ των 
ανθρώπων σχέσεις ή στις προσωπικές δια-
φορές, στις ειρηνιστικές πορείες ή διαμαρ-
τυρίες που καταλήγουν - δυστυχώς - σε βιαι-
οπραγίες. Μπορεί κατά έναν λόγο, εν μέρει, 
να δικαιολογηθεί, όταν είναι το μόνο μέσον 
που απομένει για διατήρηση ή ανάκτηση της 
κοινωνικής και πολιτικής ελευθερίας εφόσον 
αυτό στηρίζεται επί του δικαίου.

   Στην ελληνική τηλεόραση τα πράγματα 
συνεχίζουν να είναι απογοητευτικά, με ορι-
σμένες χαμηλοτάτου επιπέδου παραγωγές 
από αισθητικής πλευράς, προσφοράς, περιε-
χομένου. Τα περισσότερα που συμβαίνουν δεί-
χνουν πως βρισκόμαστε σε διαρκή βιαιότητα.

   Και τούτο, από τις πολυδιαφημιζόμενες 
και κατά κόρον προβαλλόμενες ξένες ταινίες 

ωμής βίας, σαδομαζοχισμού, τρόμου, θρίλερ 
και, μάλιστα, σε ώρες τηλεθέασης που παρα-
κολουθεί παθητικά, δυστυχώς, ολόκληρη η οι-
κογένεια. Έγιναν η βία και ο τρόμος θεσμός; 
Ως πού μπορεί να φθάσει η αχαρακτήριστη 
εμμονή περί τρομοκρατίας; Δεν γίνεται λόγος 
τόσο για τη σωματική βία όσο για την ψυχο-

λογική και την πνευματική, που επηρεάζουν 
και αγριεύουν, ταράσσουν τη σκέψη, το νου 
τη λογική. Βία που εξάπτει την απλή φαντασί-
ας, επιταχύνει τους κτύπους της καρδιάς, βά-
ζοντας σε κίνδυνο τον ανθρώπινο οργανισμό.

   Κινηματογραφικά ανοσιουργήματα - τα 
περισσότερα - μέσα από τα οποία διαφημίζε-
ται και προάγεται ό,τι έχει σχέση με τα κατώ-

τερα ένστικτα του ανθρώπου. Πέρα από τα 
απίθανα σενάρια «πλοκής» που υποβαθμί-
ζουν την κοινή νοημοσύνη, παρελαύνουν με 
«προοδευτική» άνεση η αισχρολογία, η ομο-
φυλοφιλία, η βαναυσότητα, η βαρβαρότητα, 
η αντιαισθητικότητα, η ασχήμια.

   Το κωμικοτραγικό είναι ότι οι διάφοροι 
ιθύνοντες μέσα από τα τηλεοπτικά περιοδι-
κά προτείνουν «να μη χάσουμε» ταινίες που 
ξεχωρίζουν για «δράση, ένταση, βία, αγωνία, 
ερωτισμό», υπογραμμίζοντάς τα με τρία και 
τέσσερα «κόκκινα αστεράκια»!

   Τη στιγμή που μια ταινία με, τουλάχιστον, 
ήρεμο σενάριο, μέσα από το οποίο τονώνο-
νται τα αισθήματα, οι σωστοί χαρακτήρες και 
προβάλλονται οι οικογενειακοί και κοινωνικοί 
θεσμοί, χαρακτηρίζονται ειρωνικά ως «παλαι-
ομοδίτικες», «ξεπερασμένες», «αδιάφορες».

Δεν το ξέραμε ότι η ωμή βία συγκαταλέ-
γεται μεταξύ των εκσυγχρονισμένων, μο-
ντέρνων, νεοφωτισμένων, πολυπολιτισμέ-
νων «εξαμβλωμάτων» της εποχής μας! τόση 

πρόοδος πολιτισμού πια. Τον συναντάμε, άλ-
λωστε, και στις διάφορες αγωνιστικές, ειρη-
νιστικές ή εκδικητικές πορείες οι οποίες «πνί-
γονται στη βία και τη βαρβαρότητα.

 Ας θυμηθούμε και ας παραδειγματισθού-
με: «Δεν είμαι ειρηνιστής νοσηρός, αλλά εί-
μαι ειρηνόφιλος».
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Η υιοθεσία είναι ένα γε-
γονός με πολύ σημα-
ντικές συνέπειες όχι 

μόνο στο οικογενειακό και 
κοινωνικό περιβάλλον των εμπλεκομένων, αλλά 
και στις νομικές σχέσεις του τέκνου, τόσο με την 
οικογένεια των φυσικών του γονέων, όσο και με 
τους θετούς γονείς.

Μέχρι το 1996 ο νόμος στην Ελλάδα όριζε ότι 
παρά την νομική συντέλεση της υιοθεσίας, οι 
σχέσεις του υιοθετημένου τέκνου με τους φυ-
σικούς γονείς του παραμένουν αμετάβλητες, 
πράγμα που σήμαινε ότι το θετό τέκνο κληρονο-
μεί όχι μόνο τους θετούς γονείς του, αλλά ακό-
μα και τους φυσικούς.

Το 1996 όμως έλαβε χώρα μία σημαντική αλ-
λαγή στο οικογενειακό δίκαιο αναφορικώς με 
την υιοθεσία και ο νόμος πλέον προβλέπει ότι 
από την συντέλεση της υιοθεσίας διακόπτονται 
οι νομικές σχέσεις του υιοθετημένου με τους 
φυσικούς γονείς του, άρα όταν αυτοί αποβιώ-
σουν δεν κληρονομούνται από το τέκνο τους 
που έχει υιοθετηθεί.

Το άρθρο 1561 του Α.Κ., όπως αυτό ισχύει με 
το Ν.2447/1996, ορίζει ότι «με την υιοθεσία δι-
ακόπτεται κάθε δεσμός του ανήλικου με τη φυ-
σική του οικογένεια, με εξαίρεση τις ρυθμίσεις 
περί κωλυμάτων γάμου, των άρθρων 1356 και 
1357 και ο ανήλικος εντάσσεται πλήρως στην οι-
κογένεια του θετού γονέα του». Με το παραπά-
νω άρθρο εισήχθη ριζοσπαστική αλλαγή, δηλ. η 
πλήρης διακοπή κάθε δεσμού του ανήλικου με 
τη φυσική του οικογένεια και η πλήρης ένταξή 
του στην οικογένεια των θετών γονέων. Εφό-
σον, λοιπόν, μετά την υιοθεσία δεν υφίσταται 
οικογενειακός δεσμός του υιοθετούμενου με τη 
φυσική του οικογένεια, τούτο στερείται των εκ 
της συγγενείας απορρεόντων δικαιωμάτων, συ-
νεπώς και των κληρονομικών.

Θα νόμιζε κάποιος ότι το θέμα τελειώνει εδώ 
και ότι από το 1996 πλέον η αλλαγή του νόμου 
είναι σαφής και εύκολα εφαρμόσιμη από το 

νόμο. Ωστόσο, ο Ν. 2447/1996 ορίζει στο άρθρο 
57 ότι «με εξαίρεση τις ρυθμίσεις που ακολου-
θούν, υιοθεσίες που έγιναν πριν από την έναρ-
ξη της ισχύος αυτού του νόμου διέπονται, ως 
προς το κύρος τους και τα έννομα αποτελέσμα-
τα, από το έως τώρα δίκαιο».

Αυτό σημαίνει ότι εάν η υιοθεσία έχει νομικώς 
συντελεσθεί προ της ισχύος του Ν.2447/1996, 
εάν δηλαδή η δικαστική απόφαση που επιτρέπει 
την υιοθεσία έχει εκδοθεί πριν τις 30-12-1996, 
το θετό τέκνο εξακολουθεί να κληρονομεί τον 
φυσικό του γονέα που θα αποβιώσει αργότερα, 
δηλαδή ακόμη και μετά το 1996.

Αποτέλεσμα της διατάξεως αυτής είναι ότι 
παρά το γεγονός ότι η νομική αλλαγή το θετό 
τέκνο να μην κληρονομεί τους φυσικούς γονείς 
του έχει λάβει χώρα ήδη από το 1996, πολλές 
υποθέσεις κληρονομίας μεταξύ φυσικών γονέων 
και θετών τέκνων που ανακύπτουν σήμερα ρυθ-
μίζονται από το προ του 1996 νομικό καθεστώς 
και ειδικώς από το παλαιό άρθρο 1583 Αστικού 
Κώδικος, που όριζε ουσιαστικώς ότι το θετό τέ-
κνο κληρονομεί και τους φυσικούς γονείς του.

Κατ΄αυτόν τον τρόπο, με την υπ’ αριθ. 
5305/2008 απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσ-
σαλονίκης εκρίθη ότι το θετό τέκνο δικαιούται 
να λάβει κληρονομητήριο που να πιστοποιεί ότι 
κληρονομεί την φυσική του μητέρα, η οποία απε-
βίωσε το 2006, διότι το τέκνο αυτό είχε υιοθε-
τηθεί με δικαστική απόφαση το έτος 1948, δη-
λαδή προ του 1996.

Εφαρμόζοντας το ίδιο δίκαιο ο Άρειος Πάγος 
στην υπ΄αριθ. 451/2011 απόφασή του έκρινε 
ότι το Εφετείο έσφαλε όταν απεφάσισε ότι το 
προ του 1996 υιοθετημένο τέκνο, δεν κληρο-
νομεί τον θετό γονέα του που απεβίωσε μετά 
το 1996, διότι το ορθό, όπως επιβεβαίωσε το 
ανώτατο δικαστήριο, είναι ότι εφόσον η υιοθε-
σία έχει γίνει προ του 1996, το θετό τέκνο κλη-
ρονομεί τον θετό γονέα του, ενώ εάν η υιοθε-
σία έχει γίνει μετά το 1996, τότε το θετό τέκνο 
δεν κληρονομεί τον θετό γονέα του.                      

ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Πολλοί είναι οι ελληνικής καταγωγής ομο-
γενείς που έχουν γεννηθεί εκτός Ελλάδος, 
όπως στον Καναδά, στις ΗΠΑ, στην Αυστρα-
λία και σε πολλές άλλες χώρες, που επιθυ-
μούν να αποκτήσουν Ελληνικό διαβατήριο. 
Βασική προϋποθεση για να συμβεί αυτό είναι 
να εντοπίσουν σε Δήμο στην Ελλάδα την εγ-
γραφή ενός τουλάχιστον εκ των γονέων τους 
ή του παππού ή της γιαγιάς, καμιά φορά ακό-
μα και προπάππου ή προγιαγιάς.

Βεβαίως, κάποιος μπορεί να αποκτήσει 
την Ελληνική ιθαγένεια ακόμα κι αν ο Έλλην 
πρόγονός του δεν έχει γεννηθεί στην Ελλά-
δα, όπως συμβαίνει με τους Έλληνες που εί-

χαν γεννηθεί στην Τουρκία, (π.χ. Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη), στην Μέση 
Ανατολή, στην Αίγυπτο, στη Ρουμανία κλπ., εφόοσν συντρέχουν κάποιες 
προϋποθέσεις.

Κάποιες φορές ο πρόγονος που γεννήθηκε στην Ελλάδα είχε τελέσει 
εκτός Ελλάδος δεύτερο γάμο. Σ’ αυτήν την περίπτωση η κτήση Ελληνικού 
διαβατηρίου προϋποθέτει την εγγραφή στην Ελλάδα του πρώτου γάμου του 
προγόνου, αίτηση σε Δικαστήριο στην Ελλάδα για αναγνώριση του διαζυγί-
ου που εκδόθηκε στο εξωτερικό, έκδοση δικαστικής αποφάσεως στην Ελ-
λάδα που να αναγνωρίζει το διαζύγιο που είχε εκδοθεί στο εξωτερικό και 
ακολούθως την εγγραφή στην Ελλάδα του δευτέρου γάμου που είχε τελε-
σθεί επίσης στο εξωτερικό.

Για να γίνει αναγνώριση του διαζυγίου στην Ελλάδα χρειάζεται η αλλο-
δαπή δικαστική απόφαση στην αναλυτική της μορφή, επικυρωμένη από το 
Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα εκδόσεώς της ή με την σφραγίδα Απο-
στίλλη (Apostille) εάν είναι από ΗΠΑ, Αυστραλία, Μεγάλη Βρετανία κ.α.

Απαιτείται επίσης βεβαίωση (επίσης με Apostille) από το Δικαστήριο του 
εξωτερικού που εξέδωσε το διαζύγιο ότι η απόφαση είναι τελεσίδικος (final) 
ή τουλάχιστον να προκύπτει από το κείμενο της αποφάσεως διαζυγίου ότι 
η απόφαση στο εξωτερικό δεν μπορεί να προσβληθεί πλέον με ένδικα μέσα 
ή ότι έχει παρέλθει η προθεσμία προσβολής της.

Ο ομογενής που έχει υποβάλει αίτηση να αποκτήσει Ελληνικό διαβατή-
ριο δυσανασχετεί όταν βλέπει ότι η υπόθεσή του θα καθυστερήσει περίπου 
9 μήνες παραπάνω, επειδή θα χρειασθεί αυτή η δικαστική απόφαση στην 
Ελλάδα αναγνωρίσεως δεδικασμένου του αλλοδαπού διαζυγίου. Αυτή εί-
ναι όμως η διαδικασία που απαιτεί ο νόμος στην Ελλάδα και εφόσον ο δεύ-
τερος γάμος του γονέα ή του παππού ή της γιαγιάς είναι γνωστός από την 
αρχή μπορεί η διαδικασία ιθαγενείας και αναγνωρίσεως του διαζυγίου να 
οργανωθούν ταυτοχρόνως για να κερδηθεί χρόνος.

Το εάν ο γάμος που έλαβε χώρα στο εξωτερικό είναι πρώτος, δεύτερος ή 
τρίτος για εκείνον που παντρεύεται συνήθως αναγράφεται στο ίδιο το πιστο-
ποιητικό του γάμου. Καμιά φορά όμως δεν αναφέρεται, οπότε απαιτείται δή-
λωση του αιτούντος ότι ο γάμος ήταν ο πρώτος και για τους δύο γονείς του.

Ελληνική ιθαγένεια
και β’ γάμος προγόνου

Του Χρήστου 
Ηλιόπουλου*

RUGMAJIA

Το θετό τέκνο κληρονομεί 
τέσσερις γονείς!

Πού είναι, αυτό το «κάτι», που 
έχει ξεχαστεί από τους υγιείς 
ανθρώπους της παροικίας μας, 
και δεν τους έχει αφυπνίσει 

από το λήθαργο της καθημερινότητας 
και του ωχαδελφισμού, ώστε  ανενόχλη-
τοι, κάποιοι άλλοι, ομογενειομηδενι-
στές, και υδροκέφαλοι της Ομογένειας, 
να ισοπεδώνουν, τις αρχές, τις έννοιες 
και τις αξίες, χωρίς αιδώ;
   Και πιό είναι αυτό το «κάτι»;
   Αυτό το «κάτι», είναι τούτο, που οι πρό-
γονοί μας αποκάλεσαν ΗΘΙΚΗ.
   Η έννοια αυτή, είναι άγνωστη από τους 
εγχώριους «τοποτηρητές», «αυτοκρά-
τορες», τα «τσιράκια» και τις «Σικαγινές 
Φιλιππινέζες» με τις στοές και παραστο-

ές και συνάξεις.
   Η έννοια αυτή, είναι άγνωστη στα «μα-
ραμένα λουλούδια της Ομογένειας», 
στους υπηρέτες του θλιβερού ενδοτι-
σμού, στους πουλημένους και εξαγο-
ρασμένους, στους βαλιτσοφόρους της 
ομογενειακής αφασίας και της ευλύγι-
στης μέσης.
   Είναι αυτές οι ανεξαργύρωτες, οι λα-
μπρές και υπέροχες ΑΞΙΕΣ, που έχουν 
καταπατηθεί για την εξυπηρέτηση βρώ-
μικων σχεδίων και του εφιαλτικού δωσι-
λογισμού.
      Είναι αυτές που ξεκινάνε από τα βάθη 
των αιώνων και φύτρωσαν σε αυτόν τον 
ιερό τόπο, που λέγεται πατρώα Γη, μια 
προσφορά των Ελλήνων, για να ημερώ-

σει το ανθρώπινο γένος.
   Ξεκινά από τον Λεωνίδα, συνεχίζει με 
τον Παλαιολόγο, τον Αθανάσιο Διάκο, με 
τον Παπαφλέσσα, με τον Κολοκοτρώνη 
με το Μπιζάνι, με το Σολωμό πάνω στον 
ιστό της σημαίας των κατοχικών δυνά-
μεων των Τούρκων στη Δερύνεια.
   Είναι αυτές που πάνω τους καλλιερ-
γήθηκε και άνθισε το λίπασμα που λέ-
γεται ελευθερία λόγου, ελευθερία του 
ατόμου, της συνείδησης, του καλού και 
ωραίου!
   Αυτές τις αξίες πρέπει να υπηρετούν 
οι άνθρωποι που εργάζονται στα κοινά.
   Μακριά από ίντριγκες και συκοφαντίες, 
μακριά από συμβιβασμούς και σκοπιμό-
τητες, μακριά από το ψέμα και τις σκευ-

ωρίες, τις βρώμικες συναλλαγές και την 
εμπάθεια.
   Συμπεριφορές, ανεξήγητες, άσκοπες 
για τους «μαϊντανούς της ασχήμιας», 
τους υποκριτές «θεολόγους;;;», «μορ-
φωμένους;;;» και για κάποιες «εθελό-
ντριες;;;», που μετέρχονται εγκλημα-
τικές, ανήθικες συμπεριφορές για να 
σπιλώσουν συνειδήσεις και ανθρώπους, 
με το να τους οδηγούν στην αστυνομία 
με ψεύτικες καταγγελίες.
   Συμπεριφορές δυσνόητες, που θα τις 
βρεις μόνο, στους αρουραίους των υπο-
νόμων της λάσπης των Σικαγινών στο-
ών (...), στους ερωτολάχνους της μπά-
ζας και της απατεωνιάς και δυστυχίας 
των άλλων.

Πού είναι αυτό το «κάτι»;

(Συνέχεια στην σελίιδα 22)
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Γράφει ο 

Πέτρος Μάστορης

ROBAQO – RASIQIJA

Αρχιμηνιά κι Αρχιχρονιά
έξω η φαγούρα από το ντουνιά,
έξω και οι Αμερικανοί
και κλαίνε οι Ιρακινοί.

Άγιος Βασίλης έρχεται
και η δραχμή ξανάρχεται,
αφού η Ελλάδα από καιρό
φωνάζει έξω απ’ το ευρώ.

Βαστάει εικόνα και χαρτί
λένε οι Έλληνες, ΓΙΑΤΙ;
Η ΤΡΟΪΚΑ με το σπαθί στο χέρι
τους κόβει τον ύπνο το μεσημέρι.

Έρχεται και ολοταχώς
από την Καισαρεία,
μα έχασε το δρόμο του
και βγήκε στη Συρία.

Το καλαμάρι έγραφε
και το χαρτί ομίλει
και ο Άγιος Βασίλης προσπαθεί
απ’ τη Συρία να ξεφύγει.

Βασίλη πόθεν έρχεσαι
τη γνώμη μου αν δέχεσαι,
φέρε μαζί σου φασολάδα
γιατί φτωχεύει η Ελλάδα.

Κάτσε να φας, κάτσε να πιεις
και φασολάδα όσο μπορείς,
γιατί τα άλλα αγαθά εκεί
τα φάγανε οι πολιτικοί.

Και όπως μας λέει η κυρά-Βίνα
τόσοι οι φόροι στην Αθήνα,
και όπως λένε οι δικοί της
ίσως να πάρουν και το βρακί της.

Όσο να σκούζει ο λαός
αυτοί δεν βγάζουνε λαλιά,
αν και είναι τόσο φανερά
στου Πάγκαλου όλα τη κοιλιά!

Αρχιμηνιά και Αρχιχρονιά
έλα Άγιε Βασίλη παγανιά,
ή με κακό ή με καλό
βάλε στους Σκοπιανούς μυαλό!

Άγιος Βασίλης έρχεται
το δίκαιο παραδέχεται,
όμως δεν μίλησε ούτε καν
στον χωριανό του Ερντογκάν!

Θα έπρεπε για να του πει
να φύγει και να τσακιστεί,
από της Κύπρου τους οντάδες
με όλους του, τους μεχμετάδες.

Καλό θα ήταν και εάν
ξανάλεγε στον Ερντογκάν,
και όποιον άλλον εκεί φορέο
κάτω τα χέρια απ’ το Αιγαίο.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΗΣ «FAMILY DENTAL CARE»

Με τη συμμετοχή των συνερ-
γατών, φίλων και συγγενών 
δόθηκε το εορταστικό δείπνο 
από την οδοντιατρική Κλινική 

των αδελφών οδοντιάτρων Αλέμη στο 
γνωστό εστιατόριο της Ελληνικής Γει-
τονιάς «ΠΑΡΘΕΝΩΝ» το Σάββατο 10 Δε-
κεμβρίου το βράδυ.

   Ένας πλούσιος μπουφές από νοστι-
μότατα φαγητά, γλυκά και κάθε είδους 
ποτά, οι πάνω από 250 καλεσμένοι πέρα-
σαν μια αξέχαστη βραδιά, κάτω από τους 
ήχους της επιλεγμένης μουσικής που 
έπαιζε μέχρι τις μεταμεσονύκτιες ώρες.

   Οι οδοντίατροι αδελφοί Αλέμη ως 
γνωστόν κάθε χρόνο την περίοδο των 
Εορτών των Χριστουγέννων δίδουν αυτό 
το τραπέζι για να ευχαριστήσουν τόσο 
τους συνεργάτες τους, οι οποίοι εργάζο-
νται στις 4 οδοντιατρικές τους κλινικές, 
όσο και τους φίλους και συγγενείς τους.

   Είναι μια συνήθεια που γίνεται χρό-
νια και έχει καθιερωθεί σε ένδειξη εκτί-
μησης και αναγνώρισης των υπηρεσιών 
των συνεργατών και των πολιάριθμων 
υπαλλήλων - είναι πάνω από 80 -  που 

υπηρετούν την οδοντιατρική εταιρεία.
   Ο Οδοντίατρος κ. Αλεξ. Αλέμης ο 

οποίος μας προσκάλεσε μας ευχαρίστη-
σε και συγχρόνως έστειλε τις ευχές του, 
στην πολυπληθή πελατεία του, λέγοντας 
τα εξής...Είμαι χαρούμενος που μου δί-
δεται η ευκαιρία, κάθε χρόνο να ευχαρι-
στήσω τους συνεργάτες μου, οι οποίοι 
εργάζονται στην οδοντιατρική εταιρεία 
μας και συγχρόνως να ανταλλάξουμε τις 
ευχές μας για τα Χριστούγεννα και το 
Νέο Έτος, το οποίο εύχομαι να είναι Δη-
μιουργικό, Ειρηνικό και Καρποφόρο για 
όλες τις οικογένειες και την Ομογένεια 
και για την Πατρίδα μας, η οποία βρίσκε-
ται σε όχι ευχάριστη θέση..»

    Στον αγαπητό μας ιατρό κ. Αλέξ. Αλέ-
μη και στους συνεργάτες του, ευχόμα-
στε Ευτυχισμένη και Παραγωγική Χρο-
νιά στην οικογένειά του και στον ίδιο να 
συνεχίσει να προσφέρει το σπουδαίο επι-
στημονικό και επαγγελματικό του έργο 
στην Κοινωνία.

Στο μέσον οοδοντίατρος κ. Αλέξ. Αλέμης με συνεργάτες του

Ο χορός με κέφι συνεχίζεται

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ
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Το ρολόι στην εκκλησιά του χωριού στα-
μάτησε στις 2.43. Οι κάννες από τα γερ-
μανικά πολυβόλα που ήταν στημένα 

περιμετρικά στη τοποθεσία Ράχη του Καππή, 
ακόμη κάπνιζαν. Κάποιοι λοχίες μαζί με 2-3 αξι-
ωματικούς και μερικούς στρατιώτες, πατούσαν 
ανάμεσα στα εκατοντάδες άψυχα κορμιά, και 
έψαχναν για κάποιο σημάδι ζωής. Έβριζαν στα 
γερμανικά επειδή λέρωναν τις καλογυαλισμέ-
νες αρβύλες τους όπως περπατούσαν μέσα σε 
ποτάμια ζεστού ακόμη αίματος.

   Όταν εντόπιζαν κάτι να κινείται, να αργο-
σαλεύει, να σφαδάζει από τον πόνο, πήγαιναν 
από πάνω του και το εκτελούσαν. Μια ριπή, η 
χαριστική βολή για να μη γλυτώσει κανείς. Για 
να είναι σίγουροι ότι όλοι οι Καλαβρυτινοί άν-
δρες θα πεθάνουν.

   Εξάλλου πολλοί λένε ότι ήταν απόφαση 
κατευθείαν από την Καγκελαρία. «Για κάθε 
έναν νεκρό Γερμανό στρατιώτη θα εκτελού-
νται 50 άμαχοι»

    Βόρειοδυτική Πελοπόννησος 13 Δεκεμ-
βρίου 1943ημέρα Δευτέρα. Η επιχείρηση της 
Βέρμαχτ με την κωδική ονομασία ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 
(Unternehmen Kalawrita) ,μόλις έχει τελειώ-
σει. Και έχει στεφθεί με άκρα επιτυχία για το 
γερμανικό στρατό.

   Οι Ορεινοί κυνηγοί και το 68ο σώμα στρατού 

θα πρέπει να ένιωθαν ευτυχισμένοι. Μπορεί να 
μην είχαν συλλάβει κανένα αντάρτη η Εγγλέ-
ζο, αλλά τουλάχιστον έκαψαν από τα θεμέλια 
όλα τα χωριά του Χελμού που τους βοηθούσαν.

    Καλάβρυτα σήμερα. Ένας λόφος γεμάτος 
δάκρυα. Ένας λόφος που σε πονά και μόνο να 
γυρίσεις το κεφάλι σου να τον δεις. Ένας πέ-
τρινος σταυρός, και το άγαλμα μιας μητέρας 
που πενθεί τον άνδρα και τα παιδιά της, Μιας 
μητέρας που η ψυχή της έχει πετρώσει.

    Το Onalert σας παρουσιάζει σήμερα τι απέ-
γιναν οι Γερμανοί ναζί αξιωματικοί που δολο-
φόνησαν εν ψυχρώ περισσότερους από 700 
άνδρες, ηλικίας 14 ετών και άνω. Που κατέ-
σφαξαν, όλα τα αρσενικά του χωριού των Κα-
λαβρύτων.

   Από όλο το χωριό γλύτωσαν μόνο 15 άν-
δρες πού είχαν την τύχη, στην αρχή να θα-
φτούν κάτω από δεκάδες πτώματα κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης, και αργότερα την ψυ-
χραιμία να κρατηθούν ακίνητοι, όταν οι Γερ-
μανοί περνούσαν από πάνω τους και άδειαζαν 
τους γεμιστήρες σε ότι κουνιόταν.

    Κανένας Γερμανός αξιωματικός της 
Unternehmen Kalawrita δεν λογοδότησε ποτέ 
σε κανένα διεθνές δικαστήριο σε καμία δίκη. Και 
η ανώτερη ποινή που επιβλήθηκε ήταν εκείνη 
των 3 χρόνων. Τρία χρόνια για 1000 ψυχές.

   Νταίνερτ (Dohnert) και όχι Τένερ ονομαζό-
ταν ο μεταφραστής των Γερμανών κατά την 
διάρκεια της επιχείρησης. Πρόκειται για το 
πρόσωπο που περισσότερο εντυπώθηκε στην 
μνήμη όσων επέζησαν, ήταν όμως ένας απλός 
Δεκανέας, ανήκε δε στον λόχο Σόμπερ. Για να 
αποδώσουμε τα Καίσαρος Κάισαρι η ιεραρχία 
εκείνη την αποφράδα ημέρα είχε ως εξής:??

 -Στρατηγός Χέλμουτ Φέλμυ, διοικητής του 
68ου Σώματος Στρατού (General der Flieger 

Hellmuth Felmy)??
 -Υπ/γός Καρλ φον λε Σουίρ, διοικητής της 

117ης Μεραρχίας Κυνηγών [Ορεινού Πεζικού] 
(Generalmajor Karl von le Suire)

?-Αντ/ρχης Γιούλιους Βαίλφινγκερ, διοικη-
τής του 749 Συντάγματος (Oberstleutnant 
Julius Wolfinger)??

 -Ταγ/χης Χανς Εμπερσμπέργκερ, διοικητής 
του Ι/749 Τάγματος (Major Hans Ebersberger)??

 -Υπ/γός Βίλλιμπαλντ Ακαμπχούμπερ 
(Oberleutnant Willibald Akamphuber)

?-Δεκ/νέας Κόνραντ Νταίνερτ (Obergefreiter 
Konrad Dohnert)??.

   Ο Φέλμυ καταδικάστηκε στην Νυρεμβέργη, 
στην λεγόμενη δίκη των στρατηγών της ΝΑ Ευ-
ρώπης, και εξέτισε τρία χρόνια στην φυλακή 
για μια πράξη που in concreto δεν διέταξε και 
δεν γνώριζε, είχε όμως διατάξει γενικώς πα-
ρόμοια «μέτρα εξιλασμού».

   Ο Λε Σουίρ πέθανε 
αιχμάλωτος των Σο-

βιετικών το 1955 και 
κηδεύτηκε στην γε-
νέτειρά του στην 

Βαυαρία με πλήρεις 
στρατιωτικές τιμές. 
Ο Εμπερσμπέργκερ 

πέθανε στο Ανατολικό 
Μέτωπο. Ο Ακαμπχού-

μπερ πέθανε 
σ τ η ν  Α υ -

στρία το 
1972 σε 

ηλικία 
6 7 

ετών. Ο Νταίνερτ πέθανε στην Αυστρία το 
1979 σε ηλικία 64 ετών. Κανείς τους δεν λο-
γοδότησε ενώπιον της Δικαιοσύνης.

  Εξήντα οκτώ (68) χρόνια μετά καμία γερ-
μανική τράπεζα η γερμανική κυβέρνηση πέρα 
από κάποια συγνώμη δεν έχει αποζημιώσει καν 
ένα θύμα γερμανικής θηριωδίας και εγκλήμα-
τος πολέμου στην Ελλάδα.
Πηγή: http://aioniaellinikipisti.blogspot.
com/2011/12/blog-post_1545.html

Η «χαριστική βολή»

Γλυπτή σύνθεση «ΟΧΙ άλλοι πόλεμοι» 
(Νίκος Δημόπουλος), στον περίβολο του 

μοιραίου σχολείου
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εκπαιδευτική Συνάντηση Γραφείου 
Συντονιστή Εκπαίδευσης Ουάσιγκτον

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ: «AQUARIUS»
Της Μαρίας Γεωργαλά

 Πριν από λίγα χρόνια, στο αεροπλάνο της γραμμής 
Καβάλα-Αθήνα, κάθησα δίπλα σ’ ένα ασυνήθιστο 
για το δρομολόγιο ζευγάρι. Μια όμορφη, ξανθιά, 

μεσήλικα Αμερικανίδα, μετρίου αναστήματος, και το σύντρο-
φό της, ένα ψηλό, σωματώδη αφροαμερικανό, μέσης ηλικίας 
επίσης, με όμορφα χαρακτηριστικά κι ένα μαύρο καπέλο σαν 
εκείνα που φορούσαν οι μουσικοί της jazz.

   Στα απέναντι καθίσματα κάθονταν δυο νεότεροι αμερι-
κανοί που τους συνόδευαν. Η εμφάνιση κι ένας αέρας καλλι-
τεχνικής ελευθερίας στους τρόπους τους γέννησαν μέσα μου 
την παράδοξη αίσθηση ότι θα μπορούσαν να αποτελούν κά-
ποιο μουσικό γκρουπ. Και απόρησα: Τι να γυρεύει εδώ, σε μιαν 
επαρχιακή πόλη της Βόρειας Ελλάδας-δεν είμαστε και στη Βό-
ρεια Καρολίνα.-ένα αμερικάνικο συγκρότημα, καταμεσής του 
χειμώνα επιπλέον;

   Οι γυναίκες είμαστε συνήθως πιο ανοιχτές και αυθόρμητες 
στην επικοινωνία. Η ευχάριστη κυρία με κοίταξε, χαμογελάσα-
με αμοιβαία και σύντομα η απορία μου λύθηκε. Καθόμουν δί-
πλα σ’ ένα γνωστό συγκρότημα της εποχής των χίπις, του Edie 
Clearwater, που είχε προσκληθεί από γνωστό club της Ξάνθης 
στα πλαίσια μιας περιοδείας στην Ελλάδα.

   Ήταν από τις σπάνιες στιγμές που έχασα τη χαώδη προο-

πτική του κόσμου κι αισθάνθηκα ότι η Γη μας είναι ένας πολύ 
μικρός και φιλικός πλανήτης - ένα πορτοκάλι, ένα τόπι, που το 
στριφογυρίζεις στην παλάμη σου και βλέπεις το σημάδι στην 
άλλη πλευρά.

   Η γυναίκα μου σύστησε τον σύντροφό της, Edie Clearwater. 
Σκιρτούσα από νοσταλγική συγκίνηση στη χροιά της φωνής 
τους που ήταν μελωδική και μου έφερνε τον αέρα της πιο ποι-
ητικής εποχής από την καρδιά του 20ου αιώνα.

   Από κείνη τη συνάντηση έμεινε μέσα μου μια ζεστασιά και 
η αίσθηση ότι τίποτε δεν είναι απίθανο να μου συμβεί, μια που ο 
κόσμος μας έχει γίνει πια τόσο οικείος και απτός - μπορείς να τον 
«αγγίξεις» σε κάθε του σημείο μ’ ένα τέντωμα των δακτύλων.

   Τα χρόνια με τις έγνοιες τους έθαψαν στη μνήμη μου τη μι-
κρή, γοητευτική εκείνη εμπειρία, ώσπου ο γιός μου πρόσφατα 
μου έκανε δώρο ένα cd με παλιά ροκ της εικοσαετίας ‘60-’80. 
Ανάμεσά τους και μερικά πανέμορφα blues του Edie Clearwater.

   Σαν ακτίνα φωτός έπεσαν στη σκοτεινή αποθήκη της μνή-
μης μου το όνομα και ο ήχος κι η ανάμνηση ζωντάνεψε. Ντύ-
θηκε με ήχους και χρώματα κι άρχισα να γελώ συνεπαρμένη 
από την ίδια εκείνη συγκίνηση, καθώς ξαναβρέθηκα στην πτή-
ση της Ολυμπιακής για την Αθήνα.

   Είναι πηγή ζωής το να μπορείς να νιώθεις την ομορφιά 
παντού, στα πιο μικρά πράγματα, στις λεπτομέρειες. Θυμάμαι 
τα λόγια ενός φωτισμένου ανθρώπου, πως... «υπάρχει παντού 
ομορφιά - ακόμη και τη στιγμή που σε διαπερνά ένα ξίφος, μπο-
ρείς να τη νιώσεις ».

   Το ζωντάνεμα εκείνης της εποχής με την έντονη εσωτερι-
κή αναζήτηση και τη βίωση της ζωής μέσ’ από την απλότητα 
και την ποίηση της καρδιάς, μου φάνηκε ευεργετικό στις στε-
γνές rap και techno μέρες μας της θλιβερής μοναξιάς, του άγ-
χους, της πολιτικής και του λαχανιασμένου κυνηγητού ενός 
φούρνου μικροκυμάτων κι ενός αυτοκινήτου με αερόσακκο 
και air-condition.

   Mε τα μάτια μιας περισσότερο ουσιαστικής και λιγότερο μα-
ταιόδοξης φιλοσοφίας ζωής, ο άνθρωπος συνειδητοποιεί την 
πραγματικότητα, όπως εκφράστηκε από το λιτό και πανέμορ-
φο μύθο του Αισώπου: Κάποτε, ένα κουνούπι κάθησε στο κέ-
ρατο ενός βοδιού.

   Μετά από λίγη ώρα είπε στο βόδι: «Εγώ τώρα φεύγω». 
«Και που ήρθες δε σε κατάλαβα, και που θα φύγεις, πάλι δε θα 
σε καταλάβω», αποκρίθηκε το βόδι. Ή, όπως, με συγκλονιστι-
κή επίσης λιτότητα και ακραίο συμβολισμό, περιγράφει ο Πίν-
δαρος τον περίφημο κυρίαρχο του πλανήτη: «όναρ σκιάς άν-
θρωπος». (Ούτε καν σκιά!...Το όνειρο μιας σκιάς...)

   Στο αποκορύφωμα της «Σιδηράς Εποχής» και στην αρχή 
του τέλους της, ένα κίνημα νέων αμφισβήτησε, απέρριψε, 
έψαξε, αναζήτησε, αγάπησε, τραγούδησε, επαναστάτησε με 
χρώματα και ήχους, άοπλο, ευάλωτο και ανέμελο, νιώθοντας 
πως το ματαιόδοξο, το βαρύγδουπο και δραματικό δεν είναι 
παρά η σκιά του  «ονείρου της σκιάς», και αν η ζωή δεν εί-
ναι παρά μια ψευδαίσθηση, τότε η βία, η ματαιοδοξία και η 
επίδειξη δύναμης θα  πρέπει να είναι μια γελοία ψευδαίσθη-
ση.                                                                                                                                           

   Τον Aquarius τραγούδησαν τα παιδιά των λουλουδιών, την  
εποχή του Υδροχόου, που ανατέλλει η συμπάθεια, η κατανόη-
ση, η εμπιστοσύνη, η ανθρωπιά. Από τα μέσα του περασμένου 
αιώνα - πόσο γρήγορα, αλήθεια, έγινε περασμένος.- οι χίππις 
με το όμορφο τραγούδι τους προανήγγειλαν την έλευση της 
Νέας Εποχής, την Ανατολή του Υδροχόου που θα φέρει στον 
κόσμο σιγά-σιγά - άρχισε ήδη να διαφαίνεται η τάση αλλαγής - 
μιαν ευρύτερη συνειδητοποίηση του ανθρώπου για τον εαυτό 
του και τη ζωή μέσ’ από βαθύτερες αναζητήσεις.

   Θυμάμαι τα λόγια του καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικου στο 
μάθημα της Αρχαιολογίας, πως: «ό,τι κι αν λένε, η εποχή μας 
είναι καλύτερη από την άποψη του ανθρωπισμού. πριν εκατόν 
πενήντα χρόνια στην Κίνα γινόταν ο τρομερός πόλεμος του οπί-
ου. η υπόλοιπη Γη δεν ήξερε τίποτε κι αν το μάθαινε, δε θα εν-
διαφερόταν σήμερα, ο πιο μικρός πόλεμος στη Λατινική Αμε-
ρική ευαισθητοποιεί και κινητοποιεί χιλιάδες ανθρώπους στην 
άλλη πλευρά του πλανήτη».

   Όσο κι αν τρέχει λαχανιασμένη και παρανοϊκή η ζωή μας, 
η ανθρώπινη ψυχή μέσα στην κούραση και την αγωνία της, αρ-
χίζει να στρέφει το βλέμμα προς το εσωτερικό φως, τον αστε-
ρισμό της Γαλήνης, ένα βιο-φιλικό τρόπο ζωής πιο ζεστό και 
ισορροπημένο.

Καλή είσοδο στον AQUARIUS, φίλοι μου.

Την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2011, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ελληνι-
κής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευ-
σης Ουάσιγκτον πραγματοποίησε  εκπαιδευτική συνάντηση με θέμα: 

«Ντενεκεδούπολη, μια διαθεματική διδακτική προσέγγιση». Τη συνάντηση 
παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκπαιδευτικοί από την  ευρύτερη  
Μητροπολιτική περιοχή  της Ουάσιγκτον, οι οποίοι διδάσκουν την Ελληνική 
Γλώσσα και τον Ελληνικό Πολιτισμό.

Προλόγισε ο Συντονιστής Εκπαίδευσης Δρ. Αντώνιος Μαρμαρινός και στη 
συνέχεια οι εκπαιδευτικοί του ΓΣΕ Υπερμαχία Κοσμίδου, Δρόσου Αικατερίνη, 

Τσαγκάλη Σοφία και Γουργουλιάτου Μαρία ανέπτυξαν, πολύ εύστοχα, συγκε-
κριμένες  στρατηγικές διδασκαλίας με τις οποίες  μπορεί ο διδάσκων να προ-

σεγγίσει διαθεματικά ένα λογοτεχνικό κείμενο και να εξυπηρετήσει διδακτικούς στόχους που αφορούν, όχι 
μόνο το μάθημα της Γλώσσας, αλλά περισσότερα γνωστικά αντικείμενα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η παρουσίαση  επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη διδακτικών στρατηγικών που μπορούν 
να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη, ξένη γλώσσα.

 Το βιβλίο της Ευγενίας Φακίνου «Ντενεκεδούπολη» (εκδόσεις Κέδρος) λειτούργησε ως διδακτικό παρά-
δειγμα για το πώς μπορεί ένα λογοτεχνικό κείμενο, γενικότερα, να προσεγγιστεί διαθεματικά και να αξιοποιη-
θεί διδακτικά.  

 Ακολούθησε συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς και τέθηκαν  εκπαιδευτικά θέματα που τους απασχολούν και 
τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενα επόμενων  διοργανώσεων του ΓΣΕ Ουάσιγκτον.  

ΤΑΚΗΣ Ν. ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ACCOUNTING & INCOME TAX 
SERVICES

OVER 27 YEARS OF 
EXPERIENCE

OVER 27 YEARS OF EXPERIENCE
NK FINANCIAL SERVICES
3924 W. Devon Ave. #202

Lincolnwood, IL 60712
Tel: (847) 324 4848 
Fax: (847) 324 4852

Email: TNS59@AOL.COM

Δρ.  Αντώνιος Μαρμαρινός, 
Συντονιστής Εκπαίδευσης Γ.Σ.Ε. 

Ουάσιγκτον
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 
ΠΩΣ ΝΑ ΞΥΛΟΚΟΠΟΥΝΤΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ!   
Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΣΤΑ ΣΙΡΙΑΛ

  Ο δήμος Σμύρνης τύ-
πωσε κατάλογο οδη-
γιών για τις γυναίκες 
ενάντια στην αντρική 
βία. Οι οδηγίες προο-
ρίζονται για γυναίκες, 
που προσφεύγουν 
στο Συμβουλευτικό 
Κέντρο Γυναικών, 
αλλά αργότερα πείθο-
νται από τους άντρες 

τους και ξαναγυρίζουν στο σπίτι τους, γράφει η εφημερίδα «Ακσάμ» 
(TourkikaNea).
   Κάποια από τα ενδιαφέροντα σημεία των οδηγιών μοιάζουν με τις 
οδηγίες για τις φυσικές καταστροφές και είναι τα εξής :
 «Καθορίστε ένα ασφαλές μέρος μέσα στο σπίτι στο οποίο θα μπορεί-

τε να κρυφτείτε όταν υπάρχει βία».
«Κατά την διάρκεια της βίας πρέπει να αποφεύγετε χώρους χωρίς έξο-

δο όπως μπάνιο, τουαλέτα, όπως και χώρους με επικίνδυνα εργαλεία 
όπως η κουζίνα».
«Κατά την διάρκεια της βίας πάρτε την στάση του εμβρύου και προ-

σπαθήστε να φυλάξετε το κεφάλι σας».
«Θα πρέπει να έχετε πάρει μέτρα ώστε εάν χρειαστεί να φύγετε ξαφ-

νικά από το σπίτι, να ξέρετε σε ποιόν θα καταφύγετε και να έχετε μιλή-
σει από νωρίτερα μαζί του».
«Μπορείτε να έχετε συμφωνήσει με τους γείτονες, μόλις ακούσουν τις 

κραυγές σας να ενημερώσουν την αστυνομία. Ακόμη και ανώνυμες κα-
ταγγελίες γίνονται δεχτές».
«Θα πρέπει να έχετε έτοιμη από πριν μια τσάντα, στην οποία θα έχε-

τε τα έγγραφα σας την οποία θα πρέπει να την έχετε σε σημείο εύκο-
λης πρόσβασης, καθώς θα φεύγετε. Καλά θα είναι να έχετε έστω και 
λίγα χρήματα μέσα».
«Θα πρέπει από πριν φωτοτυπία της ταυτότητας και των 
σημαντικών εγγράφων σας να τα έχετε δώσει σε κάποιον συγγενή σας».

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ

ΕΓΚΑΡΔΙΕΣ ΕΥΧΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ-ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΕΣΣΗΝΙΟΥΣ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2012

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΦΟΡΟ
ΜΕ ΥΓΕΙΑ - ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ

Κ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΟΜΠΑΚΗ

Θέλετε να οδηγείτε σύμφωνα με τους νόμους οδικής κυκλοφορίας;  
Ενας και μοναδικός δάσκαλος οδήγησης

ΜΙΧΑΛΗΣ  ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ
Πείρα και ευσυνειδησία
Τηλ: (847) 293-5578

Σχολείο ΑΘΗΝΑ: Η νηπιαγωγός Ευδοξία Γεωργακοπού-
λου με μερικά παιδιά του Νηπιαγωγείου στη Χριστουγεννι-
άτικη Γιορτή που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Δεκεμ-
βρίου 2011 στο σχολείο.
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H ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ
   Την ώρα που οι Ελληνες εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν τις 

δραματικές συνέπειες της κρίσης,
Αναδρομικά (και με το νόμιμο τόκο) διαφορές αποδοχών 

εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και αποζημιώσεις 
για ηθική βλάβη διεκδικούν 117 πρώην βουλευτές. Οι πρώτες 
αγωγές που έχουν κατατεθεί και αναμένεται να συζητηθούν 
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

   Οι πρώην/συνταξιούχοι βουλευτές έχουν δικαίωμα βάσει 
του νόμου να διεκδικήσουν αυτά τα χρήματα, όμως όταν πριν 
από λίγο καιρό αποκαλύφθηκε στη Βουλή η αξίωσή τους, πολ-
λοί είχαν σπεύσει να δηλώσουν την αντίθεσή τους.

   Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής από τους συγκεκριμένους 
βουλευτές μόλις τρεις έχουν παραιτηθεί των δικαιωμάτων τους.

    Μεταξύ αυτών που έχουν προσφύγει στην Δικαιοσύνη 
(Διοικητικά Δικαστήρια) διεκδικώντας διαφορές αποδοχών εί-
ναι ηχηρά ονόματα πρώην βουλευτών που κυριάρχησαν για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα στην πολιτική σκηνή της χώρας 

και διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό και καθοριστικό ρόλο στις 
πολιτικές εξελίξεις του τόπου, όπως είναι οι ‘Ακης Τσοχατζό-
πουλος, Τάσος Μαντέλης, Γ. Ανωμερίτης, Γ. Δρυς, Ελισάβετ 
Παπαζώη, Πέτρ. Δούκας, Ελ. Ζαγορίτης, Αν. Καραμάριος, Θ. 
Κασίμης, Ν. Κατσαρός, Πέτρ. Τατούλης, Αντ. Φούσας κ.ά. Από 
τους 117, οι 62 είναι πρώην βουλευτές της ΝΔ και 52 πρώην 
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ .

   Το ακριβές ποσό που ζητούν οι 117 πρώην βουλευτές μέσω 
των Διοικητικών Δικαστηρίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί, 
καθώς οι διεκδικήσεις κυμαίνονται ανάλογα με τα χρόνια που 
διετέλεσε ο κάθε βουλευτής.

Τα ονόματα αναλυτικά:
   ΠΑΣΟΚ (48): Αλ. Ακριβάκης, Ιωάν. Ανθόπουλος, Ελένη 

Ανουσάκη, Παν. Αντωνακόπουλος, Γεωργ. Ανωμερίτης, Μα-
ρία Αρσένη, Ιωαν. Βαθειάς, Ιωάν. Βαίνας, Βασ. Βασιλακάκης, 
Ηλ. Βλαχόπουλος, Χρ. Βοσνάκης, Αλέξ. Βούλγαρης, Δημ. Γε-
ωργακόπουλος, Ιωάν. Γιαννακόπουλος, Μόσχος Γικόνογλου, 
Γκαλήπ Γκαλήπ, Ζορμπά (ευρωβουλευτής), Χρήστος Θεοδώ-
ρου, Ιωαν. Θωμόπουλος, Λάμπρος Κανελλόπουλος, Θεόδ. Κα-
τσανέβας, Ελεονώρα - Νόρα Κατσέλη - Καλογεροπούλου, Ιωάν. 
Καψής, Θεόδ. Κολιοπάνος, Ευτ. Κοντομάρης, Βασ. Κοντογιαν-
νόπουλος (1974-1993 ΝΔ και 1996-2000 ΠΑΣΟΚ), Σωκρ. Κοσμί-
δης, Θεόδ. Κοτσώνης, Δημ. Κουλουριάνος (ευρωβουλευτής), 
Φλώρος Κωνσταντίνου, Εμμ. Λουκάκης, Αναστ. Μαντέλης, 
Αλεξ. Μπαλτάς, Αθαν. Μπάτσος, Φραγκ. Παπαδέλλης, Ελισά-
βετ Παπαζώη, Ηλ. Παπαηλίας, Βασ. Παπανικόλας, Χρ. Σμυρλής 
- Λιακατάς, Ιωάνν. Σουλαδάκης, Σωτ. Στολίδης, Λεων. Τζανής, 
Ιωάνν. Τσακλίδης, Παντ. Τσερτικίδης, Βασ. Τσιλίκας, Αποστ. 
Τσοχατζόπουλος, Παν. Φωτιάδης, Αλεξ. Χρυσανθακόπουλος 
και Αναστ. Χωρέμης.

   ΝΔ (60): Νικ. Αγγελόπουλος, Παν. Αδρακτάς, Θεοδ. Ανα-

γνωστόπουλος, Απ. Ανδρεουλάκος, Ιωαν. Βαληνάκης, Δημ. 

Γαλαμάτης, Σταυρ. Δαϊλάκης, Γεωργ. Δεικτάκης, Θεοφ. Δημο-

σχάκης, Πέτρ. Δούκας, Ελεύθ. Ζαγορίτης, Σοφία Καλαντζάκου, 

Ηλ. Καλλιώρας, Γεώργ. Καλός, Κρινιώ Κανελλοπούλου, Αναστ. 

Καραμάριος, Αντ. Καρπούζας, Θεόδ. Κασίμης, Νικ. Κατσαρός, 

Θεόδ. Κατσίκης, Σταυρ. Κελέτσης, Κεφαλογιάννης, Αθηνά 

Κόρκα - Κώνστα, Βασ. Κορκολόπουλος, Ιωάν. Κοσμίδης, (ευ-

ρωβουλευτής), Ανδρ. Κουτσούμπας, Γεώργ. Κωνσταντόπου-

λος, Μιχ. Λιάπης, Αναστ. Λιάσκος, Λεων. Λυμπερακίδης, Άρια 

Μανούσου-Μπινοπούλου, Πέτρ. Μαντούβαλος, Παν. Μελάς, 

Αντων. Μπέζας, Μιχ. Μπεκίρης, Νικ. Νικολόπουλος, Γεώργ. 

Ορφανός, Βασ. Παππάς, Αριστ. Παυλίδης, Ιωάνν. Πλακιωτά-

κης, Αδάμ Ρεγκούζας, Γεώργ. Σαλαγκούδης, Δημ. Σαμπαζιώ-

της, Παν. Σκανδαλάκης, Θεοδ. Σολδάτος, Σπ. Σπηλιωτόπουλος, 

Αριστ. Σταθάκης, Νικ. Σταυρογιάννης, Αποστ. Σταύρου, Πέτρ. 

Τατούλης, Ιορδ. Τζαμτζής, Νικ. Τσιαρτσιώνης, Κων. Τσιπλά-

κης, Αριστ. Τσιπλάκος, Σάββας Τσιτουρίδης, Γεώργ. Τσούρ-

νος, Παρθένα Φουντουκίδου - Θεοδωρίδου, Αντ. Φούσας, Χρ. 

Φώλιας, Ηλ. Φωτιάδης και Ευγέν. Χαϊτίδης.

   Ακόμη, αγωγή έχει καταθέσει η χήρα του Παναγιώτη Κοσι-

ώνη, βουλευτή του Συνασπισμού (1989-93) και του ΚΚΕ (1993-

04), Ιουλία Κοσιώνη και ο τέως ευρωβουλευτής του ΔΗΚΚΙ, 

Εμμ. Μπακόπουλος.

   Επίσης, έχει καταθέσει αγωγή και ο πρώην βουλευτής Γε-

ώργιος Παπαγεωργίου, για τον οποίο όμως δεν έχει διευκρινι-

στεί σε ποιο από τα δύο μεγάλα κόμματα ανήκει, καθώς τόσο 

στο ΠΑΣΟΚ όσο και στη ΝΔ υπήρξαν βουλευτές με το ίδιο ονο-

ματεπώνυμο.

 Πηγή: Greek National Pride /http://www.skai.gr/

Ανοιχτή επιστολή προς τον κύριο Βενιζέλο
    Όχι, δεν είναι άδικη η αντίδραση όλων των Ελλήνων απέναντι στο άδικο και ανή-
θικο χαράτσι που επέβαλε η προδοτική κυβέρνηση στην ακίνητη περιουσία μας.
    Προσπαθήσατε, εσείς οι κυβερνώντες, με κάθε τρόπο να δικαιολογήσετε 
αυτήν την απόφασή σας, αλλά μάταια. Δεν τα καταφέρατε. Και αν ακόμη ο 
κάθε Έλληνας στερήθηκε, δανείσθηκε και τελικά πλήρωσε αυτόν τον άδικο 
φόρο, αυτό δεν σημαίνει πως τον αποδέχθηκε.
   Ενστικτωδώς όλοι ξέραμε πως το ειδικό τέλος στα ακίνητα, το χαράτσι, 
είναι άδικο και παράνομο. Ήρθε η στιγμή να πληροφορηθούμε και τους 
πραγματικούς λόγους.
   Το χαράτσι στα ακίνητα υπήρξε έμπνευση των Τούρκων και επεβλή-
θη για πρώτη φορά στις μειονότητες της Τουρκίας, δηλαδή σε Έλ-
ληνες, Αρμενίους και Εβραίους, το 1942.   
    Ενώ δηλαδή η χώρα μας στέναζε και πέθαινε κάτω από την Γερ-
μανική κατοχή, οι γείτονές μας με συνοπτικές διαδικασίες επέ-
βαλαν έναν εντελώς παράνομο φόρο που στόχευε στην 
εξόντωση αυτών των πληθυσμών.
    Εκείνο το χαράτσι είχε το όνομα «Βαρλίκ Βεργκισί», που 
στα ελληνικά σημαίνει «φόρος ακίνητης περιουσίας» και 
έφθανε μέχρι και το δεκαπλάσιο του εισοδήματος και 
της πραγματικής περιουσίας των μει
ονοτήτων που προανέφερα.
«Φορολόγησαν μέχρι και τους φρενοβλαβείς του Νοσο-
κομείου Βαλουκλή.. όλους τους μη μουσουλμάνους υπη-
κόους, ακόμη και τις υπηρέτριες και τα παιδιά των ασαν-
σέρ.» αναφέρει ο διακεκριμένος Τούρκος ιστορικός 
Ριφάτ Μπαλί.
   Οι φορολογούμενοι υποχρεώνονταν να καταβάλουν το «Βαρλίκι» μέσα σε δεκαπέ-
ντε ημέρες, αλλιώς θα πλήρωναν και μεγάλο τόκο καθυστέρησης. Η αρχή για όσους 
δεν πλήρωναν έγινε με κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, 

όχι μόνο των υπόχρεων, αλλά και των συγγενών τους.
    Και αν η περιουσία δεν επαρκούσε για να καλύψει τον φόρο, 

τότε ο φορολογούμενος πήγαινε εξορία!!!! Ναι, πήγαινε εξορία 
στην Ανατολική Μικρά Ασία, την τουρκική «Σιβηρία» όπου 

δούλευε σε καταναγκαστικά έργα, σπάζοντας πέτρες!!!
    Αυτό ήταν το έργο των «πολιτισμένων» Τούρκων, 
απέναντι στις μειονότητες. Χιλιάδες άνθρωποι στάλ-
θηκαν στην εξορία και οι περισσότεροι από αυτούς 
πέθαναν. Μια αληθινή γενοκτονία!!!!
    Χιλιάδες περιουσίες χάθηκαν έτσι απλά, γιατί κά-
ποιοι Τούρκοι Εθνοπατέρες αποφάσισαν «εν μία νυ-
κτί» να καταστρέψουν ολόκληρους πληθυσμούς της 

Τουρκίας, μη μουσουλμάνους.
    Σας θυμίζει κάτι αυτό το γεγονός κύριε Βενιζέλο; Αυτό 
το «άθλιο νομικό έκτρωμα» όπως το χαρακτήρισαν οι 
ιστορικοί; Μήπως δεν το γνωρίζατε; Πιστεύω πως το 
γνωρίζατε, αλλά μέσα στον πανικό σας να σκύψετε κι 
άλλο το κεφάλι στο Δ΄ Ράϊχ, μπορεί να σκεφθήκατε : 
«και ποιος ξέρει το Βαρλίκι»;
    Το ξέρουμε κύριε Βενιζέλο. Και δεν μας παραξε-
νεύει τελικά καθόλου η ομοιότητα με τις μεθοδεύ-

σεις που κι εσείς χρησιμοποιείτε για να «σκοτώσε-
τε» ένα ολόκληρο έθνος. Μπορεί να μας αφήσετε 
κυριολεκτικά στο σκοτάδι κύριε υπουργέ, όμως 
στην ψυχή και στο μυαλό μας θα υπάρχει πάντο-
τε φως.
     Συγχαρητήρια κύριε Βενιζέλο, που θα μείνετε 

στην ιστορία ως ο υποστηρικτής του χαρατσιού. Και ξέρετε ποια είναι η ειρωνεία σε 
όλη αυτή την ληστρική επιδρομή; Πως δεν ήσασταν εσείς ο εμπνευστής του, αλλά 
ένας χαμερπής μιμητής του. (ΠΗΓΗ: περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ, τ.112, 8 Δεκεμβρίου 2011)

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΥΡΙΕ ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ -ΒΑΡΛΙΚΙ!
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ  ΣΚΑΝΔΑΛΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Εκατόν δεκαεπτά πρώην βουλευτές  ζητούν  αναδρομικά εκατομμύρια ευρώ

Το ακριβές ποσό που ζητούν οι 117 πρώην βου-
λευτές μέσω των Διοικητικών Δικαστηρίων δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Του Νίκου Αηδόνη

Ο Γιωργάκης, μόλις επτά χρο-
νών και ο Γιώτης δεκατριών, 
ζούσαν το δικό τους δράμα. 
Από πολύ νωρίς ανθρώθη-
κε ο νους και ήταν έτοιμοι ν’ 

αντισταθούν στις αναποδιές και δυσκολίες 
και σ’ όποιες μοίρες τους καρτερούσαν, σε 
κάθε γωνιά του δρόμου της ζωής τους.

   Ορφάνεψαν από νωρίς και έχασαν τα 
χάδια της γλυκιάς μανούλας τους και ο κα-
ημένος ο πατέρας, φορτώθηκε έγνοιες μύ-
ριες, μαζί με τις τόσες άλλες των χωραφι-
ών και των ζωντανών, το γκουρμπέτι, που 
δούλευε την τέχνη του βαρελά, που χωρίς 
αυτά όλα δεν θα μπορούσαν να ζήσουν.

   Τα παιδιά για λίγο διάστημα γνοιαζό-
ταν η γιαγιά τους, μ’ όλες της τις ανημπο-
ριές, ώσπου πέθανε και αυτή. Όλα τούτα 
κόντευαν να ζουρλάνουν τον πατέρα και 
τον ζόριζαν να βρει μια γυναίκα να την πα-
ντρευτεί, για τα καψερά παιδιά του.

   Βροχή τα προξενιά, μέχρι που διάλε-
ξε τη χήρα Ευθαλία, καλοστεκούμενη κι 
αφράτη, με δυο κι αυτή παιδιά μικρά.

   Η καινούρια «μάνα», η μητριά Ευθαλία, 
από το αρχίνημα της καινούριας ετούτης 
ζήσης, δεν έδειξε καμιά στοργή, μηδέ ακό-
μη και λίγη αγάπη, άντε και προσποιητή, για 
τα ορφανά του άνδρα της.

   Μετά το σκόλασμα απ’ το σχολειό, τα 
έστελνε σε ρεματιές εκεί τριγύρω στο χω-
ριό ή και σε απόμακρα φαράγγια, να κουβα-
λάνε ξύλα ή και λιθάρια ακόμη, και να από 
πάνω τα κλωτσοβαρέματα.

   Δεν άντεξαν τα ορφανά, και κάποια 
μέρα, ο Βασίλης τόλμησε να κλαψουρίσει 
στον πατέρα του, για τη δυσκολοβάστακτη 
αυτή ζωή και πήρε την απάντηση με μια 
μούντζα, φαρδιά-πλατιά κι άλλη μια βαριά 
σβερκιά:

   -«Αν σου αρέσει! Αν δεν σου αρέσει...». 
Δεν το περίμενε το καημένο τέτοια συμπε-
ριφορά από τον ίδιο του τον πατέρα!

   Έβαλε τα κλάματα και πήρε δρόμο, χω-
ρίς να του δώσει κάποια απόκριση. Το μυα-
λουδάκι του ωρίμασε ξαφνικά και μέστωσε 
ο νους και τα ‘βαλε κάτω, να βγάλει απόφα-
ση για τα παραπέρα.

   Και όταν κάποια μέρα η μητριά Ευθα-
λία έλειπε μέσα από το σπίτι, άνοιξε τα συρ-
τάρια να βρει κάτι χαρτιά της κοινότητας, 
με πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις 
και άλλα, που είχε ο πατέρας του κρυμμέ-
να, μαζί με κάτι λίγες δραχμές, και τα έβα-
λε όλα στην τσέπη του.

   Η μέρα δεν είχε χαράξει ακόμη και τα 

πρώτα κοκόρια έκραξαν δυνατά. Ξύπνησε 
και το μικρό του αδελφάκι και με το λεω-
φορείο της γραμμής κατέβηκαν στα Γιάν-
νινα.

   Κούρνιασαν σ’ ένα ερειπωμένο, χαμη-
λό σπιτάκι μέσα στο κάστρο, αποφασισμέ-
νοι την άλλη μέρα να ριχτούνε στο στίβο 
της ζωής, ν’ αγωνιστούν για να επιζήσουν. 
Βγήκε ο μεγαλύτερος στο σεριάνι για κα-
μιά δουλειά.

   Κάπου εκεί κοντά έκτιζαν ένα σπίτι και 
οι εργάτες φορτωμένοι, ανέβαιναν τις σκα-
λωσιές. Ζήτησε να κάνει κι αυτός την ίδια 
δουλειά. Ο εργολάβος τον πόνεσε και τον 
πήρε κοντά του, περισσότερο για θελήμα-
τα. Κι έτσι τα δύο ορφανά και με τη βοή-
θεια των ανθρώπων εκεί της γειτονιάς, 
έστρωσαν τη ζωή τους.

   Ο Βασίλης την ημέρα εργαζόταν σκλη-
ρά, σ’ όποια δουλειά εύρισκε και το βράδυ 
πήγαινε σε νυχτερινό γυμνάσιο και το μι-
κρό του αδελφάκι στο δημοτικό. Έπεσαν 
και τα δύο αδελφάκια με τα μούτρα στο δι-
άβασμα, και να, αριστεύουν, ανοίγοντας το 
δρόμο για την πρόοδό τους.

    Ο πατέρας μετανιωμένος για τη συμπε-
ριφορά του, πήρε το δρόμο για την πόλη να 
βρει τα παιδιά του, μα ποτέ δεν μπόρεσε να 
πετύχει κάτι, ενώ η γυναίκα του Ευθαλία, 
κρυφογελούσε ικανοποιημένη για την απο-
τυχία του αυτή.

    Τα χρόνια όλο και διάβαιναν κι ο πατέ-
ρας πέθανε από μαράζι. Τα παιδιά της Ευ-
θαλίας παντρεύτηκαν εκεί στα γύρω χωριά 
και η ίδια τώρα ήταν βαριά άρρωστη, μόνη 
κατάμονη, χωρίς η ανημποριά της να την 
εμποδίζει να φέρνει στη θύμισή της τη μέ-
χρι τώρα ζωή της και να την ελέγχει η συ-
νείδηση για το κακό που έκανε στα ορφα-
νά του άντρα της, που ποτέ δεν έμαθε για 
την τύχη τους.

   Χρόνια πέρασαν πολλά, από τότε και 
κάποια μέρα, δύο κύριοι εμφανίστηκαν στο 
χωριό και σιωπηλοί περιδιάβαιναν τα χω-
μάτινα δρομάκια, μέχρι που σταμάτησαν 
μπροστά σ’ ένα σπίτι και το περιεργάζο-
νταν με φανερή συγκίνηση. Μια κυρά, τσε-
μπεροκουκουλωμένη, σταμάτησε περίεργη 
μπρος σ’ αυτούς τους άγνωστους, και τους 
ρώτησε:

-«Ζητάτε κάτι;»
-«Ναι, την κυρία Ευθαλία, Είναι εδώ;» 

την ρώτησαν.
-«Είναι βαριά άρρωστη, του θανατά», πή-

ραν την απάντηση.
    Δυο-δυο τα σκαλιά δρασκέλισαν και 

βρέθηκαν μπροστά σ’ ένα ράκος. Γιατρός 
ο ένας από τους δυο, έπεσε με ζήλο επαγ-
γελματικό, για να σώσει έναν άνθρωπο. Το 
βράδυ έμειναν στο σπίτι της και ο γιατρός 
ξενύχτισε δίπλα της.

    Την άλλη μέρα, η κυρά Ευθαλία, ήταν 
καλύτερα και είχε το κουράγιο να πει την 
ιστορία της. Και όταν έφτασε να πει για τα 
προγόνια της, την σταμάτησαν.

-«Τα ξέρουμε όλα, της είπαν, γιατί εμείς 
είμαστε ο Γιωργάκης και ο Βασίλης τα δύο 
ορφανά».

 «Τα δύο ορφανά Ηπειρωτόπουλα»

(..και ο νόμος αυτός επιτάσσει πάντα το ίδιο πράγμα,δεν τους επιτρέπει δηλαδή να 
εγκαταλείπουν το πεδίο της μάχης,όσο κι αν είναι το πλήθος του εχθρού. Αντίθετα, τους 
επιβάλλει,παραμένοντας ακλόνητοι στις γραμμές τους, να υπερισχύσουν ή να σκοτωθούν.) 
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   Το βιβλίο του σχεδόν συννονόματού μου Ιωάννη Π. Μπούγα (έχουμε διαφορά μόνο στο 
πατρώνυμο και τον τονισμό του επωνύμου(!) με ξάφνιασε όταν το έλαβα -ευγενικά σταλ-
μένο από τον συγγραφέα- και με εντυπωσίασε όταν το διάβασα. Μου θύμισε κομμάτια της 
Ελληνικής μας παράδοσης ξεχασμένα από καιρό, αλλά το πιό σημαντικό είναι ότι συμπλή-
ρωσε κενά για τους πρώτους μας ιστορικούς χρόνους και ξεδίπλωσε πολλά τελείως νέα στο 
τετράδιο της εθνογνωσίας μας.      

   Το βιβλίο ξεκινά με μιά συνοπτική αφήγηση κεντρικών στοιχείων της Ελληνικής μυθο-
λογίας και προϊστορίας που συνδέονται με τα βουνά της κεντρικής Ελλάδος. Από τον Παρ-
νασσό, όπου προσάραξε η κιβωτός του Δευκαλίωνα και της Πύρρας, που γέννησαν τον Έλ-
ληνα, γενάρχη των Ελλήνων, την Οίτη, τόπο θανάτου του Ηρακλή διά πυρράς, την Πίνδο, 
όπου ανδρώθηκε η φυλή των Δωριέων, και φυσικά το βουνό των θεών, τον Όλυμπο.

   Εν συνεχεία ακολουθεί την πορεία και προσφορά του Δωρικού φύλλου των Ελλήνων, 
από την κάθοδό τους και εγκατάσταση, γύρω στα 1200 π.Χ., στη Δωρική Κοιλάδα, την περι-
οχή μεταξύ των βουνών Παρνασσός, Γκιώνα, Οίτη και Καλλίδρομον, μέχρι την μετακίνησή 
τους νότια στην Πελοπόννησο, τα νησιά του Αιγαίου και την Ιωνία. 

   Είναι η εποχή μετά τον Τρωϊκό πόλεμο (1280-1270 π.Χ), που προκάλεσε μεγάλο μαρα-
σμό στα στρατιωτικά και πολιτιστικά κέντρα της νότιας Ελλάδας, και το τέλος της Μινωϊκής 
και Μυκηναϊκής περιόδου. Έτσι η κάθοδος των Δωριέων δεν συνάντησε σημαντική αντίστα-
ση από τα άλλα Ελληνικά φύλλα.

   Βασισμένος σε συγκριτική μελέτη αρχαίων κειμένων, ιστορικών και περιηγητών, και 
αρχαιολογικών ευρυμάτων (επιγραφών, κλπ.), τα οποία συμπλήρωσε με προσωπική γνώ-
ση της περιοχής και λεπτομερή έρευνα των ερειπίων της, δίνει μιά ζωντανή και τεκμηριω-
μένη τοπογραφική περιγραφή της Δωρικής τετράπολης -Κιτύνιον (άνθος ροδιάς), Πίνδος, 
Βόϊον, και Ερινεός (άγρια συκιά)- και της ανάπτυξής της στο πρώτο κέντρο δύναμης του 
φύλου των Δωριέων.

   Η τετράπολη της εύφορης Δωρικής Κοιλάδας, τοποθετημένη γεωγραφικά σε κομβικό 
σημείο διάβασης, με την ασφάλεια των γύρω βουνών, πολύ κοντά και στον «ομφαλό της 
γης», το Μαντείο των Δελφών, εξελίσσεται γρήγορα σε Μητρόπολη των απανταχού Δωριέων.     

   Μετά από πάροδο 100 περίπου ετών, ο πληθυσμός της Δωρικής τετράπολης είχε αυ-
ξηθεί σημαντικά, σε βαθμό που δεν μπορούσε πλέον να εκτραφεί επαρκώς στην περιοχή. 
Ταυτόχρονα ένοιωθε πολεμικά πολύ υπέρτερος με την οργάνωση της φάλαγγας και την ει-
σαγωγή της ολόσωμης ασπίδας και του μακρού δόρατος. 

   Έτσι ξεκίνησαν οι επόμενες μετακινήσεις των Δωριέων νοτιότερα, στην Πελοπόννησο, 
στα νησιά του νότιου Αιγαίου -στην Κάρπαθο δημιούργησαν και εκεί τετράπολη (Βρυκού-
ντα, Νίσυρο, Αρκεσία και Ποτίδαιο) - και στην Μικρά Ασία, που ο συγγραφέας τις περιγρά-
φει συνοπτικά και με περισσή δεξιοσύνη. 

   Το σώμα που μετακινήθηκε από τη Μητροπολιτική Δωρίδα γιά την Πελεπόννησο ήταν 
το μεγαλύτερο, και ιστορικά δικαιολογήθηκε αργότερα και ως η «επάνοδος» των απογό-
νων του ήρωα Ηρακλή που είχαν εκδιωχθεί παλαιότερα από την Τίρυνθα της Αργολίδος.

   Οι Δωριείς που κατευθύνθηκαν στην Πελοπόννησο αποτελούνταν από αρκετές χιλιάδες 
νέους πολεμιστές, που τους ακολουθούσαν και πιό πολλές χιλιάδες γυναικόπαιδα. Γιά να απο-
φύγουν τα δύσκολα περάσματα του Κιθερρώνα, που έπρεπε να διαβούν γιά να φθάσουν εκεί 
μέσω του Ισθμού της Κορίνθου, αναζητούν μιά διαφορετική οδό και μέσα. Κατευθύνονται 
δυτικά μέσω της χώρας των Οζολών Λοκρών, και φθάνουν στην περιοχή της Ναυπάκτου.

   Εκεί με την βοήθεια των Αιτωλών ναυπήγησαν σχεδίες, και πέρασαν απέναντι στην 
αφύλακτη Αχαϊα, λίγο δυτικά του Αιγίου. Στην τοποθεσία έδωσαν το όνομα Ερινεός, μία 
από τις πόλεις της Τετράπολης από όπου ξεκίνησαν. Στην περιοχή υπάρχει μέχρι σήμερα 
χωριό με το όνομα Ερινεός. 

   Από εκεί εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, εκτός της Ηλείας στην οποία 
κατοικούσαν ήδη φιλικές πρωτο-Δωρικές φυλές, που είχαν κατέλθει εκεί ενωρίτερα. Οι 
Δωριείς δοκίμασαν μέσω του Ισθμού της Κορίνθου να εισέλθουν και να εποικίσουν και την 
Αττική, αλλά δεν μπόρεσαν να προχωρήσου πέρα από την  πόλη των Μεγάρων, την οποί-
αν κατέλαβαν.

   Παντού όπου εγκαταστάθηκαν έγιναν η κυρίαρχη φυλή, συνήθως ενσωματώνοντας τους 
εντοπίους, υποδουλώνοντας άλλους ή αναγκάζοντάς τους να μετοικίσουν κάπου αλλού. Γε-
νικά, οι μετακινήσεις των πρωτο-Ελληνικών και Ελληνικών φύλλων, που συνήθως γίνονταν 
προς αναζήτηση πιό εύφορων ή πιό ασφαλών περιοχών, συχνά συνοδεύονταν από πολεμι-
κές συγκρούσεις, αλλά όχι από γενοκτονίες εις βάρος των ηττημένων.

   Γιά ένα μεγάλο διάστημα, οι Δωριείς είχαν θεωρηθεί αποκλειστικά υπεύθυνοι καταστρο-
φής των Μυκηνών, που η απουσία τους από τα Ελληνικά πράγματα συμπίπτει περίπου με 
την κάθοδο των Δωριέων στην Αργολίδα. Όμως, άλλα στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι 

οι Μυκήνες μπορεί να κατεστράφησαν από εσωτε-
ρική εξέγερση των κατοίκων ή να εγκατελείφθησαν 
λόγω πολύχρονης ξηρασίας που έπληξε την περιοχή.       

   Εκεί που ο μεγαλύτερος αριθμός των μεταναστών 
Δωριέων εγκαταστάθηκε στην Πελοπόννησο ήταν η 
Σπάρτη, στην κοιλάδα του Ευρώτα. Ακολουθώντας το 
πρότυπο της Δωρικής μητρόπολής τους, οργάνωσαν 
5 οικισμούς, εκ των οποίων γνωρίζουμε με βεβαιό-
τητα τα ονόματα των τεσσάρων, την Πιτάνη, τις Λί-

μνες, την Μεσόα, και την Κινόσουρα.
    Σύντομα η Σπάρτη αναδείχθηκε σε κυρίαρχη 

στρατιωτική δύναμη στην Ελληνική χερσόνησο και 
την Ανατολική Μεσόγειο. Ο στρατός της ήταν αήττη-
τος για περίπου 400 χρόνια, και υπολογίσιμος αντί-
παλος γιά σχεδόν 800 χρόνια. Η Σπάρτη υπήρξε μαζί 
με την Ιωνική Αθήνα το δίδυμο των μεγάλων πυλώ-
νων της αρχαίας Ελλάδος. 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΔΩΡΙΔΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 
ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ,  ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ

Του Ιωάννη Παν. Μπουγά

(Συνέχεια στην Σελ 11)
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ
Γεν. Πρόξενος κ. Ιωάννα Ευθυμιάδου
650 N. ST. Clair St. Chicago IL. 60611
(312) 335-3915 • Fax (312) 335-3958

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΙΚΑΓΟΥ
Μητροπολίτης κ. κ. Ιάκωβος 
Επίσκοπος Μωκησσού κ.κ. Δημήτριος
40 E. Burton PL. Chicago IL. 60610
(312) 337-4130 •  Fax (312) 337-9391

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                   
Ευάγγελος Κασβίκης, Συντονιστής
151 N. Michigan Av.#903 Chιcαgo IL. 60601
(312) 228-9516-17 • Fax (312) 228-9518
E-mail: edconsulchi@yahoo.com

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ                       
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
π. Νικόλαος Νικοκάβουρας,  
Ι.  Προϊστάμενος
π. Συμεών Τζόνσον
1017 N. La Sale Dr. Chicago IL. 60610
(312) 664-5485

ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ
π. Νικόλαος Ιωνάς, Ι.  Προϊστάμενος
π. Βύρων Παπανικολάου
11025-45 S. Roberts Rd,  
Palos Hills IL. 60465
(708) 974-3400-01

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
π. Γεώργιος Καλούδης, Ι. Προϊστάμενος
π. Σωτήριος Μαλαμής
6041 W. Diversey St. Chicago IL. 60465
(773) 622-5979

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ELMHURST
π. Ανδρέας Γεωργανάς, Ι. Προϊστάμενος 
π. Παναγιώτης Μαλαμής
893 Church Rd, Elmhurst IL. 60126
(630) 834-7010 • Fax: (630) 834-7256

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
COSMOS PRESS
Ντίνα Κωνσταντοπούλου-Ρες
2235 W. Devon Ave. Chicago IL. 60645
(773) 465-8484 • Fax (773) 465-6413

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ
EVRIS AUTOMOTIVE INC.
Ευρυπίδης Γώγος
3613-21 N. Harlem Ave. Chicago IL. 60634
(773) 481-1700 • Fax (773) 481-2065

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Χρήστος Τομαράς, Πρόεδρος
360 N. Michigan #710 *Chicago IL. 60601
(312)  357-6424 • Fax (312) 357-0527

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ

SMITH-CORCORAN  
Funeral Homes

6150 N. Cicero Ave.  
Chicago, IL 60646

185 E. Northwest Hwy.  
Palatine, IL 60067

1104 Waukegan Rd.  
Glenview, IL 60025

2720 South River Road 
Suite 154

Des Plaines IL. 60018
Tel: 847/375-0095  
Fax: 847/375-0097

JOHN G. ADINAMIS
Funeral Director, LTD.

Providing services from:

24 Hour Service: 847-3750095
OTHER CHAPEL FACILITIES AVAILABLE 

WITHIN CHICAGO AND SUBURBS

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
Ελένη Μπούση, Πρόεδρος
220 N. First St. Wheeling IL. 60090
(847) 459-8700 •  Fax (847) 465-9957

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ-«Η ΕΝΩΣΗ»
Δημήτριος Ν. Γεωργακόπουλος Πρόεδρος
8535 N. Georgiana Ave. 
Morton Grove IL. 60053
(847) 965-3960 • Fax: (847)-965-3961

ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Γιάννης Γουλάρας, Πρόεδρος
8350 N. Lincoln Ave. Skokie  IL. 60077
(847) 673-3112

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
HUB’S GYROS
Αντώνιος Θανούκος
3727 W. Dempster Ave. Skokie IL. 60676
(847) 677-7695

PARTHENON
Οικ. Χρήστου Λιάκουρα
314-318 S. Halsted St. Chicago IL. 60661
(312) 726-2407

ΣΧΟΛΕΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΑΘΗΝΑ»
Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύ-
κειο
Δημήτριος Γεωργακόπουλος
8535 N. Georgiana, Morton Grove, 
IL.60053
(847) 677-3185 • Fax (847) 677-3184
www.athena.agrino.org
E-Mail: athenaschools@hotmail.com

ΑΚΑΔΗΜΙΑ «Ο ΠΛΑΤΩΝ»
Ημερήσιο Ελληνοαμερικανικό Σχολείο
Μαρία Κοριτσάρη, Διευθύντρια
733 Lee Street, Des Plaines, IL 60016
(847) 768-7188
E-mail: mail@platoacademy.org

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
HOMER TOURS & TRAVEL
Κική Πετρίδη-Πέτρος Πετρίδης
9034 N. Milwaukee Ave. Niles IL. 60714
(847) 966-9100 • Fax (847) 966-3185

CATERING
ΦΑΓΗΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
TIFFANY EVENT CATERING
Μύρων Παπαδάκης
3014 W. Irving Park Rd. Chicago IL. 60618
(773) 463-2785 • Fax (733) 463-4034
E-mail: info@tiffanyeventcatering.com

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ- 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ
ZORBAS PASTRY SHOP
Χρήστος Παναγιωτόπουλος
3111 N. Central Ave. Chicago IL. 60639
(773) 777-9755 • Fax (773) 777-9770

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
HALEAS & DEHCO
Δημήτριος Ι. Χαλέας
3940 W. Touhy Ave. Lincolnwood IL. 60712
(847) 676-0074 • Fax (847) 676-8166

ZORBAS 
PASTRY SHOP

Το ελληνικό ζαχαροπλαστείοτο οποίο σας προσφέρει την 
πιο γλυκιά απόλαυση

ΠΟΙΟΤΗΤΑ • ΦΡΕΣΚΑΔΑ • ΝΟΣΤΙΜΙΑ ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ 
• ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΕΣ • ΦΥΛΛΟ • ΓΛΥΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

3111 N. CENTRAL AVE. CHICAGO
Tel: (773) 777 9755

INSURANCE 
BROKERS 

INC.
AUTO-BOND-BUSINESS-

HOME-LIFE-SPECIAL EVENTS
LICENSED IN ILLINOIS*GEORGIA*INDIANA*PENNSYLVANIA

H ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ή ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
7547 N. Rogers Ave. • Chicago IL. 60626

Toll Free 888-338-8848  • Tel: (773) 338-2886
hw@insurancebrokersinc.com

HERBERT S. WITTER
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ΑΡΧΑΙΑ ΔΩΡΙΔΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ,  ΚΟΙΤΙ-
ΔΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ  (Συνέχεια απο Σελ 9)

Μετά την αποχώρηση των περισσοτέρων νέων τους γιά την Πελο-
πόννησο, τα νησιά, και την Μικρά Ασία, οι πόλεις της Μητροπολιτικής 
Δωρίδας έπεσαν σε παρακμή. Πάντως, οι Σπαρτιάτες ποτέ δεν τις λη-
σμόνησαν. Πολλές φορές προσέτρεξαν σε βοήθεια της Μητρόπολης με 
στρατό όταν κινδύνευαν από τους Φωκείς, τους Αθηναίους, και άλλους. 

   Αντίστοιχα όμως και οι πόλεις της Μητροπολιτικής Δωρίδας, όσες 
φορές  χρειαζόταν να πάρουν θέση, όπως στον Πελοποννησιακό Πόλε-
μο, τάσσονταν πάντοτε με τους Σπαρτιάτες. Όσο η Σπάρτη ήταν δυνα-
τή και η Μητρόπολή της ήταν ασφαλής, γιατί οι εχθροί της την απέφευ-
γαν φοβούμενοι τη δύναμη των Σπαρτιατών. 

   Άς σημειωθεί ότι βασιλιάς της Σπάρτης Λεωνίδας με τους 300 Σπαρ-
τιάτες έδωσε την ξακουστή μάχη των Θερμοπυλών στη γειτονιά των προ-
γόνων του Δωριέων. Οι 700 Θεσπιείς που επίσης έμειναν και θυσιάσθη-
καν μαζί τους ήταν γείτονες των Δωριέων της Μητρόπολης. 

   Το βιβλίο είναι ιδιαίτερο ευανάγνωστο, παρά το πλήθος των λεπτο-
μερών πληροφοριών που περιέχει, πολλές εκ των οποίων είναι μονα-
δικές, ειδικά όσον αφορά την γεωγραφική ταυτοποίηση των πόλεων 
και άλλων μνημείων της Δωρικής τετράπολης στην Δωρική Κοιλάδα,.

   Το όλο κείμενο του βιβλίου είναι ισχυρά δεμένο, και αφήνει ισχυ-
ρές εντυπώσεις στον αναγνώστη. Παρουσιάζει περιλειπτικά, αλλά πλή-
ρως τις μετακινήσεις των Δωριέων, που εν πολλοίς καθόρισαν τις με-
τέπειτα εξελίξεις στην Ελληνική χερσόνησο.

   Με την πολεμική τους δυνότητα, που αναγκαστικά πολλά στοιχεία 
της πέρασαν και στις άλλες μεγάλες Ελληνικές φυλές, πρωτοστάτησαν 
στο να κρατηθεί γιά 800 χρόνια η αρχαία Ελλάδα ανέπαφη από εξωτε-
ρικούς επιδρομείς.

   Αυτό επέτρεψε την ανάπτυξη της Ελλάδος του πνεύματος και των 
τεχνών, που συνεχίζει να εκπλήσει και να οδηγεί. Οι ίδιοι οι Δωριείς αρί-
στευσαν στην αρχιτεκτονική, και ο Δωρικός ρυθμός κοσμεί άπειρα αρ-
χαία μνημεία και σύγχρονα οικήματα ανά την υφήλιο. Και βέβαια στους 
νόμους και στην δημόσια διοίκηση που ήταν απαράμιλλοι, με πρώτους 
τους Σπαρτιάτες.  

   Ο συγγραφέας φαίνεται ότι οδηγήθηκε στη συγγραφή του βιβλίου 
του από την αγάπη του γιά τον τόπο καταγωγής του, και από το γεγο-
νός ότι έβλεπε την Δωρική τετράπολη και τα αρχαιολογικά μνημεία της 
να παραμένουν άγνωστα, θαμμένα ακόμη, ή το χειρότερο να καταστρέ-
φονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. 

   Οι μεγάλες πόλεις της Δωρικής μητρόπολης, κυρίως λόγω θέσεως 
επάνω στο πέρασμα όλων των επιδρομέων από τον βορρά που ακολού-
θησαν τους Ρωμαίους, κατεστράφησαν γρήγορα και ολοκληρωτικά. Έτσι 
τα μνημεία τους είτε θάφτηκαν κάτω από πολύ νεώτερες πόλεις και χω-
ριά, είναι ακόμη θαμμένα σε δασωμένες περιοχές, ή και κατεστράφησαν 
από τη σύγχρονη μηχανική καλλιέργεια και τις εκδασώσεις που έγιναν. 

   Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει λίγες αρχαιολογικές έρευνες 
στην περιοχή, περισσότερο από ξένους ερευνητές, και προσπάθειες από 
Ελληνικές αρχαιολογικές υπηρεσίες να

συγκεντρώσουν τα ευρήματα σε μουσεία και να τα καταγράψουν.
   Ελπίζω ότι αυτό το πολύτιμο βιβλίο θα βοηθήσει περαιτέρω αυτήν 

την προσπάθεια με τις εξαιρετικές πληροφορίες που περιέχει, ώστε να 
γίνουν έστω και τώρα αυτά που έπρεπε να είχαν γίνει πολλές - πολλές 
δεκαετίες ενωρίτερα. Θέλω να πιστεύω ότι θα προκαλέσει και το ενδι-
αφέρον των απλών πολιτών και των φορέων της περιοχής να εργα-
σθούν γιά την ανάδειξη και προβολή της ξεχασμένης Δωρικής πολιτι-
στικής κληρονομιάς.

   Να γίνει η σπίθα που θα ανάψει φλόγα αρχαιολογικού έργου στη Δω-
ρική τετράπολη -Ερινεός, Βόϊον, Πίνδος, Κυτίνιον- που γαλούχησε τους 
Δωριείς, το ισχυρό Ελληνικό φύλλο που μαζί με τους Ίωνες, τους Αχαι-
ούς, τους Αιολείς και τα άλλα μικρότερα,  δημιούργησαν το μεγαλείο της 
Αρχαίας Ελλάδος που λαμπρύνει μέχρι σήμερα τον κόσμο.

   Η περιοχή κατέχει ήδη εξέχουσα θέση στην Ελληνική ιστορία, αφού 
εκεί βρίσκονται οι Θερμοπύλες, η Αλαμάνα και η Γραβιά, τόποι όπου η 
Ελληνική ανδρεία, η αυτοθυσία και η φιλοπατρία έγιναν σύμβολα του 
έθνους μας. Ανάδειξη της Δωρικής τετράπολης θα ανυψώσει ακόμη πε-
ρισσότερο και θα συμπληρώσει την ιστορική αξία της.    

  Εύχομαι ολόψυχα στον συγγραφέα να είναι καλοτάξιδο το έργο του, 
όπως και οι πρόγονοί του Δωριείς!

Ιωάννης Κων. Μπουγάς - Διδάκτωρ Στατιστικής, συγγραφέας, Μό-
ντρεαλ, Καναδάς, Για όποιον ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει με 
τον συγγραφέα στο τηλέφωνο: 01130- 6977-541-090 

 «Θα φάω με την ησυχία μου την πιο μεγάλη μπριζό-
λα και ας γίνει ό,τι γίνει. Δεν γίνεται να συνεχίσω χω-
ρίς φαγητό. Έπειτα, ή τώρα ή αργότερα, στο Σικάγο θα 
σπαταλήσω ώρα γι’ αυτό. Βγήκε από το 63, έστριψε δυ-
τικά το μικρό δρόμο και στο ύψωμα, μόλις ένα τέταρ-
το του μιλίου, να το «Μπηφ Χάουζ». Τεράστιος χώρος 
για να παρκάρουν αυτοκίνητα και στο νότιο μέρος κα-
λοστημένο το κτίριο του εστιατορίου. Ήταν εκεί σαρά-
ντα χρόνια. Δηλαδή, ούτε πολιτεία ήταν εκεί ούτε σπί-
τια. Ειδικά τότε.

   Κάποια οικογένεια από την Ολλανδία όριζε πολλή γη 
ολόγυρα και είχε αυτή την ιδέα. Φυσικά θα είχε και χρή-
μα γιατί το εσωτερικό του εστιατορίου ήταν όλο ντυμένο 
με ξύλο ακριβό. Ποιότητα παντού, από την καρέκλα ως 
το πηρούνι, το ίδιο και το φαγητό του, με ανοιχτή κου-
ζίνα. Όταν σερβίρεις καλό φαγητό ο κόσμος θα σε βρει 
και ας είσαι στα βουνά κρυμμένος. Όχι καλό μια μέρα 
και την άλλη τραχανά! Ούτε και τιμές ό,τι σου κατέβει.

   Είχε «στάνταρ» απίθανη μπριζόλας και η τιμή του 
ήταν για λογικό κέρδος. Δεν σερβίριζε τίποτε άλλο. Φιλέ 
μινιόν, νου στριπ στέηκ και το βασιλιά της μπριζόλας «Τ-
bon steak». Αυτό παράγγειλε. Το συνόδευαν σούπα σα-
λάτα και πατάτες φούρνου με ξινή κρέμα και μια μπύρα. 
Κρασί δεν έπινε. Ήταν αλλεργικός. Σπάνια έπαιρνε κρασί 
και μόνο αν η παρέα το προτιμούσε. Είναι ορισμένοι που 
μπορεί να σπαταλήσουν είκοσι λεπτά για να επιλέξουν 
κρασί. Άσ’ το αυτό. Ήταν εκεί για να φάει καλά και να συ-
νεχίσει το ταξίδι του, όχι για έξοδο προγραμματισμένη.

   Καθόταν στο νότιο μέρος της αίθουσας κοντά στο 
τζάμι που έβλεπε κάτω στο μικρό τεχνικό ρυάκι. Τρία 
ελάφια έκαναν τη βόλτα τους ήσυχα και χαίρονταν τη 
δροσιά των δέντρων στον ίσκιο τους. ήταν ζεστή μέρα. 
Άλλωστε ήταν η καρδιά του Αυγούστου. Τα κοίταζε αφη-
ρημένος και πότε-πότε έφερνε το ποτήρι με την μπύρα 
στα χείλη του περιμένοντας το «Τ-bon steak». Το είχε 
παραγγείλει «medium well».

   Είναι πολλοί που θέλουν να βλέπουν αίμα στο εσω-
τερικό της μπριζόλας. Όχι ο Μερτσίνας. Δεν το άγγιζε 
έτσι το κρέας κι ας ήταν ψόφιος από την πείνα. Άλλω-
στε, μικρός στην Αξόπετρα μόνο ψάρι έτρωγε. Το κρέ-
ας ήταν πανάκριβο και δυσεύρετο. Εκτός αυτού ήταν 
στη φύση του να τρώει ψάρια, όχι για τα λεφτά και τα 
ρέστα. Τηγανιτό ψάρι, μαρίδα, ήταν το φαγητό του ως 
επί το πλείστον . ούτε γάλα έπινε. Καλά, γι’ αυτό είναι 
ιστορία το γιατί δεν έπινε γάλα. Αλλά κρέας, να βλέπει 
το αίμα στο πιάτο του, του έφερνε αηδία. «Λιοντάρι ή 
άνθρωπος θα φάει αυτό το κρέας;».

   Θυμήθηκε το μηχανικό που πήγε μαζί του για γεύ-
μα και τι παράγγειλε κι ακόμα αηδίαζε. Ήταν νέος στο 

χωνευτήρι τότες. Μπιφτέκι ωμό, με πολύ κρεμμύδι σε 
ψωμί. Τίποτε άλλο. Νόμισε ότι δεν άκουσε καλά τι είπε 
στη σερβιτόρα, αλλά όταν του το έφερε και το είδε του 
ήρθε να κάνει εμετό και πήγε στη τουαλέτα. Γύρισε 
όταν σχεδόν το είχε καταβροχθίσει. Είχε φάει τη σού-
πα του και λόγο από τη σαλάτα γιατί ήξερε ότι δεν θα 
τέλειωνε τη μπριζόλα να την έτρωγε όλη.

   Ήρθε η μακρόστενη πιατέλα με το «Τ-bon steak» 
που μοσχοβόλαγε. Έπιανε όλη τη πιατέλα και η σερ-
βιτόρα φεύγοντας του είπε:

- Θα μπορέσεις να το φας όλο;
   Της γέλασε χωρίς να της απαντήσει. Ρίχτηκε στο 

φαί κόβοντας κομμάτια από το πολύ τρυφερό μέρος 
και αυτό ήταν κοντά στο κόκαλο. Πραγματικά ήταν 
λουκούμι, που λέμε. Ένιωθε καλύτερα πριν φάει το 
μισό και έβλεπε ότι δεν θα το τελείωνε. Δεν ήταν φα-

γάς και ειδικά στο κρέας. Αλλά το στομάχι του, φαίνε-
ται, από τις στερήσεις όταν ήταν μικρός του έφερνε θο-
λούρα στα μάτια και μικρή τρεμούλα και του είχε μείνει. 
Ίσως για να του υπενθυμίζει από πού ξεκίνησε.

   Άφησε το μαχαίρι από το χέρι του και πήρε το πο-
τήρι με τη μπύρα. Ήπιε λίγο και αφήνοντας το, κοίταξε 
κάτω το ρυάκι. Άρχισε να σουρουπώνει. Τα μικρά φω-
τάκια που είχαν βάλει για διακόσμηση στις όχθες είχαν 
ανάψει και τα ελάφια δεν ήταν εκεί. θα πήγαν στο στέ-
κι τους για ύπνο. Κοίταξε το αυγοειδές πιάτο με το μισό 
steak απείραχτο. Ένιωθε φουσκωμένος. Μπουκιά δεν 
πήγαινε κάτω.

   Οι ρόλοι του ψωμιού απείραχτοι στην ψάθινη μπα-
σκέτα. Ένιωθε άσχημα που θα χαράμιζε τόσο φαγητό. 
Ήταν αρκετό για δυο άτομα. Τόσο είχε απομείνει. Σκέφτη-
κε να ζητήσει κουτί και να το πάρει μαζί του. το απέρρι-
ψε. Θα το πέταγε το πρωί. άλλωστε θα έλειπε την άλλη 
μέρα από το σπίτι.

   «Θα το φάω για πρωινό», μουρμούρισε ειρωνικά 
μειδιώντας, μα αμέσως συννέφιασε. Γύρισε ο νους του 
στα δύσκολα μικρά του χρόνια. «Θα είχα γλέντι και πα-
νηγύρι για δυο μέρες, αν έπεφτε τέτοιο φαί τότες μπρο-
στά μου. Τώρα μεγαλοπιάστηκες!». Γύρισε πάλι τα μά-
τια του στο ρυάκι έξω. Δεν έβλεπε φώτα αλλά τα παιδιά 
στις βάρκες γυμνά όπου τον παρακαλούσανε να τους 
ρίξει κάτι, ακόμα και αποφάγια. Ήταν παιδιά μαυράκια 
της αποικιοκρατούμενης Νιγηρίας, ήταν της Αιγύπτου, 
ήταν της Καλκούτας, ήταν. ήταν. αυτά έβλεπε και ένιω-
θε ένοχος ν’ αφήσει τόσο φαγητό, εκλεκτό φαγητό, να 
πεταχτεί στα σκουπίδια.

   Είχε σκοπό να πάρει ακόμα μια δυο μπουκιές αλλά 
μ’ αυτές τις σκέψεις δεν πήγαινε κάτω ούτε η λίγη μπύ-
ρα που ήταν στο ποτήρι του.

- Τελείωσες, ή δεν σου άρεσε;. ήρθε η φωνή της σερ-
βιτόρας πρόσχαρη.

- Ναι, τελείωσα. Ήταν απίθανο σε νοστιμάδα αλλά πολύ. 
Φέρτε το λογαριασμό παρακαλώ, της αποκρίθηκε ήσυχα.

   Είχε σκέψεις άλλες στο μυαλό του.
- Θα το βάλω σε κουτί να το πάρετε μαζί σας. Είναι 

κρίμα να πάει χαμένο.
- Μμμ. δεν χρειάζεται. Θα λείπω σε ταξίδι αύριο. Το 

λογαριασμό παρακαλώ. αποκρίθηκε σπρώχνοντας το πι-
άτο από μπροστά του.

   Γύρισε τα μάτια του έξω στο ρυάκι με τα φώτα. «Τυ-
χεράκια Μερτσίνα», μουρμούριζε αφού έφυγε η σερβι-
τόρα. «Σου έδωσε η ζωή γροθιές από τα γεννοφάσκια 
σου. Μαχαίρι σου τράβηξε στα δεκάξι σου, άντεξες και 
από τότε αγκαλιαστήκατε και κάνατε παρέα». ΤΕΛΟΣ 
(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Γράφει ο Ευάγγελος Δάγλας

ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ
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Ο π. Δημήτριος Ν. Τριανταφύλλης με 
την κόρη του  Μαρία Τριανταφύλλη στο 
γραφείο του Οικουμενικού Πατριάρχου 

κ.κ. Βαρθολομαίου

Η ΧΑΓΗ, ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΑΣ
Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας-Πολιτικός Επιστήμων 

 Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται η από-
φαση του Δικαστηρίου Διεθνούς Δικαί-
ου της Χάγης κατόπιν της προσφυγής 
των Σκοπίων εναντίον της Ελλάδος. Η 

ΠΓΔΜ διαμαρτύρεται διότι δεν τηρήσαμε την Εν-
διάμεση Συμφωνία του 1995 και θέσαμε ΒΕΤΟ στο 
Βουκουρέστι κατά της εντάξεως του κράτους αυ-
τού στο ΝΑΤΟ.
   Η επίσημη ελληνική θέση προβάλλει το γεγο-
νός ότι ήταν κοινή απόφαση της Συμμαχίας και 
δεν υπήρξε ελληνικό ΒΕΤΟ. Όποια κι αν είναι η 
ετυμηγορία της Χάγης προσωπικά δεν στενο-
χωρούμαι, διότι ελάχιστη ουσιαστική σημασία 
θα έχει. Άλλωστε αυτά τα δικαστήρια κρίνουν 
με πολιτικά πρωτίστως και όχι νομικά κριτήρια. 
Εκείνο που πρέπει να εξετάσουμε ως Ελληνι-
σμός είναι το γενικότερο πρόβλημα που ονο-
μάζεται ενδοτισμός και υποχωρητικότητα στα 
εθνικά μας θέματα. 
   Όταν υπεγράφη η Ενδιάμεση Συμφωνία τον 
Σεπτέμβριο του 1995 με μεσολάβηση των ΗΠΑ 
πολλοί είχαμε διαφωνήσει δημοσίως. Επί έτη 
τώρα τα Σκόπια την παραβιάζουν συστηματι-
κά χρησιμοποιώντας σε επίσημες ιστοσελίδες 
τον Ήλιο της Βεργίνας, ανακινώντας ζητήμα-
τα ανυπάρκτων μειονοτήτων και διδάσκοντας 
ότι τα σύνορά τους φθάνουν μέχρι τον Όλυμπο.
   Κάναμε το λάθος να δεχθούμε σιωπηρά την 
παράταση της Συμφωνίας και μετά τη λήξη της 

επταετούς διαρκείας της. Τα Σκόπια συνέχιζαν 
να μας προσβάλλουν ποικιλοτρόπως και εμείς 
προσποιούμασταν ότι δεν καταλαβαίναμε.
   Μερικοί καλοπροαίρετοι πολιτικοί μας πίστε-
ψαν ότι αν μεταφέρουμε ένα βήμα πιο πίσω τις 
κόκκινες γραμμές μας θα κερδίσουμε την εμπι-
στοσύνη των γειτόνων. Δεχθήκαμε -πάλι κακώς- 
τη σύνθετη ονομασία και οι Σκοπιανοί αποθρα-
σύνθηκαν περισσότερο.
   Βλέπουμε την φρενίτιδα εθνικισμού σε κάθε 
κίνησή τους. Και τώρα μάλιστα ελπίζουν σε συ-
νέχιση των υποχωρήσεών μας και ζητούν (επι-
στολή Ν. Γκρούεφσκι προς Λ. Παπαδήμο) να τους 
βοηθήσουμε να ενταχθούν στην Ευρ. Ένωση. 
   Τα λάθη μας είναι πολλά, αλλά μάς δίνουν την 
ευκαιρία να κάνουμε την αυτοκριτική μας και 

να φερθούμε αξιοπρεπέστερα και δυναμικότε-
ρα. Λάθος μας το ότι παρατείναμε σιωπηρά τη 
Συμφωνία, λάθος μας το ότι δεν προσφύγαμε 
εμείς πρώτοι στο Δικαστήριο της Χάγης, λάθος 
μας το ότι καταδεχόμαστε να συζητούμε ονό-
ματα όπως τα Βόρεια ή Άνω Μακεδονία κ.λπ.
   Τώρα αμέσως να καταγγείλουμε την Ενδιάμε-
ση Συμφωνία που λειτούργησε μονομερώς ενα-
ντίον μας και παραλλήλως να διακηρύξουμε ότι 
επιστρέφουμε στην κόκκινη γραμμή του 1992. 
Να επαναλάβουμε αυτό που διεκήρυξαν εκα-
τομμύρια Έλληνες στα συλλαλητήρια των Αθη-
νών, της Θεσσαλονίκης, της Μελβούρνης, της 
Νέας Υόρκης, του Μονάχου και της Λευκωσίας.
   Αυτό που συμφώνησαν τότε οι πολιτικοί αρ-
χηγοί -πλην ΚΚΕ- υπό την Προεδρία του αειμνή-

στου Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ότι δεν δεχό-

μαστε να βάλουμε την υπογραφή μας σε κανένα 

όνομα που θα περιλαμβάνει τον όρο Μακεδο-

νία, είτε σύνθετο είτε παράγωγο. 

Επιπλέον, αφού τα Σκόπια ενδιαφέρονται για την 

ευρωπαϊκή τους πορεία, καλόν είναι να καταγ-

γείλουμε ότι παραβιάζουν συνεχώς τα Ανθρώ-

πινα Δικαιώματα. Να ανακαλύψουμε τους ξεχα-

σμένους και φοβισμένους Έλληνες της ΠΓΔΜ, 

να μιλήσουμε για τους συνεχείς διωγμούς κατά 

του νομίμου και κανονικού Ορθοδόξου Αρχιε-

πισκόπου Ιωάννη.

   Να θυμίσουμε στον σκοπιανό Πρωθυπουρ-

γό Γκρούεφσκι και στους συνεργάτες τους ότι 

σε λίγα χρόνια οι Σλάβοι (ψευδομακεδόνες) 

της ΠΓΔΜ θα είναι μειοψηφία στο κράτος τους 

λόγω της υπεργεννητικότητας των Αλβανών ή 

το ακόμη πιθανότερο ότι οι Αλβανοί των δυτι-

κών επαρχιών συντόμως θα αποσχισθούν για να 

ενωθούν με τους ομοεθνείς τους του Κοσσόβου. 

   Τα πράγματα είναι απλά και δεν χρειάζεται 

να ανησυχούμε για τη Χάγη. Η ΠΓΔΜ μάς έχει 

ανάγκη για να επιβιώσει ως θνησιγενές κρά-

τος και για να έχει μέλλον στην Ευρώπη. Εμείς 

κρατάμε τα κλειδιά αρκεί να σταματήσουμε τις 

υποχωρήσεις.

(Το άρθρο γράφτηκε προτού την απόφαση)

Η Χάγη «ονόμασε» τα Σκόπια Μακεδονία - «Φωτιά» στην Αθήνα

Ευχόμεθα
Στην αγαπητή μας

Ομογένεια
Ο Γεννηθείς Χριστός 

και ο Ερχομός
 του Νέου Έτους να

χαρίζει 
Υγεία-Αγάπη, 

Χαρά και Ειρήνη

«Δεύτε ίδωμεν πιστοί 
που εγεννήθη ο Χριστός»

Οικογένεια Αιδ. π. Δημητρίου Ν. Τριανταφύλλη

Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ

π. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΗΣ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΣΙΚΑΓΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ-ΦΙΛΟΥΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΟΥΣ 

ΛΑΚΩΝΕΣ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ

Ο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2012
ΝΑ ΜΑΣ ΦΕΡΕΙ

 ΥΓΕΙΑ-ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
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 United «Macedonian» Diaspora’s 
recent underhanded vitriolic 
attack against anything and 
everything Greek and Greece has 

raised questions as to the content of UMD’s 
accusations.[ii] The article appeared on the 
National Post, which was more than happy 
to print trash without checking facts against 
true sources such as the UN, International 
Red Cross, etc.
   The Skopjans have brought up the subject 
of paidomazoma and the Greek Civil War. 
According to them, the Slavs were killed 
and children were kicked out of their land. 
In essence they have unwillingly admitted 
that their parents committed treason against 
Greece by fighting the democratic forces of 
Greece in favor of their communist patrons. 
   They also admitted that the well-known 
to the Greeks as paidomazoma (gathering 
of children) or children refugees, as the 
Skopjans are enjoying calling that occurred 
between 1948 and 1949 was actually genocide, 
except that the gathering of the children was 
done by them. I must explain that Skopje 
has been caught red-handed committing 
it as recorded in the annals of the UN and 
Red Cross, along with the reaction of Harry 
S. Truman, XXXIII President of the United 
States and Sam Rayburn, Speaker of the House 
of Representatives. My essay «Eliminating 
Opposition One Way or Another» offers a few 
facts on the matter while adding the plight of 
the Swabian Germans.[iii] 
   I am offering furthermore web links to 
United Nations General Assembly Resolutions 
that explain a few things for truth’s sake 
(UNGA 313 Plenary Meeting, December 1, 
19 50 § 381, §282 A, B, C; UNGAR 508-510, 
355 Plenary Meeting, December 14, 19 51, 
and UNGAR 517 (VI), 371 Plenary Meeting, 
February 2, 19 52.[iv]
   The Canadian Minister of Defense Robert 
G. MacKay’s statement regarding «consensus 
minus one» for new membership was a 
political absurdity aimed to collect votes from 
the desperate Skopjan diaspora given that in 
order to adopt such a change, consensus is 
required. There are a number of countries 
besides Greece that would not consent to the 
proposal, i.e. Skopje ‘s ally Turkey and Albania 
. Under that proposal, Turkey would have no 
say on Cyprus joining NATO and Albania 
would be out of the loop from objecting to 
Serbia ‘s membership before its recognition 
of Kosovo’s independence.
   Regarding the ICJ, Eric A. Posner, Kirkland 
& Ellis Professor of Law and Aaron Director 
Research Scholar at the University of Chicago 
, author of a series of essays on Intelligence, 
Security and International Law has concluded 
in the essay «Is the International Court of 
Justice Biased?»
The data suggest that national bias has an 
important influence on the decision making 
of the ICJ. Judges vote for their home states 
about 90 percent of the time. When their 
home states are not involved, judges vote for 
states that are similar to their home states-
along the dimensions of wealth, culture, and 
political regime.
   By its very statute (article 65.I) the Court’s 
opinions are advisory and do not interfere with 
national security or internal issues of member 
states. The ICJ advisory opinion per FYROM’s 
request on whether Greece had violated the 
Interim Agreement was unfortunate and 
clearly political.  It is an erroneous opinion.
   If the only country that objected was Greece 
, NATO decision would have stated that the 
FYROM did not meet the requirements of the 
Alliance , period. The fact is that the Alliance 

not only stated that the FYROM meet the 
requirements, but in addition it set a special 
pre-condition that the FYROM had to solve 
the name dispute before it can get the desired 
membership.
   That means that NATO went much further 
that an alleged simple objection by Greece 
. A single country could not have swayed 
and reversed the opinion of the Alliance , 
including Turkey and Slovenia , both known 
for their pro-Skopjan stance unless they all 
thought that they had to have trustworthy 
members among them. The Court has missed 
the point, because the Greek side did not make 
the connection to this fact. The FYROM was 
found untrustworthy of a military alliance.
   In April 2008, NATO had taken a decision 
by consensus not to invite Skopje to join it 
because of its name dispute with a member 
state, Greece . The decision came about by 
consensus, not because of a veto, but because 
a number of countries did not want to bring 
a problem into the Alliance .[v] 
   As for the effect of the ICJ advisory opinion 
on NATO decisions, it will be nil. The internal 
procedures of NATO could not be touched 
by the ICJ finding it as being not competent 
to decide. Since NATO membership is 
voluntary, candidate states have to meet all 
requirements (pre-conditions and criteria) 
with no exceptions. The attitude of the Alliance 
basically is «take or leave it.»
   One of the pre-conditions is that a solution 
of the name issue to Greece ‘s satisfaction is a 
must. This can be reversed only by consensus 
as long as such a decision does not affect the 
national security of a state member ( Greece 
), not the way Skopje likes it to be, but the way 
Greece understands it. This is very important 
because if the national security of a state 
member is at risk, the whole Alliance is at risk.
   The argument by Skopje that Greece should 
allow it to join NATO and EU and then solve 
the problem is definetely another maneuver. 
Firstly during the last twenty years of the 
dispute, Skopje has indicated that it does not 
think of changing the name of the country not 
adhering to the principle pacta sunt servanda. 
   Secondly Greece did not disallow Skopje 
to join NATO, but since it was a collective 
decision, the Alliance has to reverse itself.  It 
is not going to happen because it is a matter 
of national security of its member Greece . In 
addition, Turkey is a bad example of political 
bad faith in negotiations with the EU and 
thus since most of the countries of NATO 
are members of the EU, NATO is not about 
to consent. 
   Skopje keeps bringing up the agreement 
between Slovenia and Croatia to settle their 
disputes after Croatia joined NATO. The 
border disputes between the two countries are 
negligible next to the name dispute between 
Skopje and Greece considering Skopje ‘s 
behavior.
   The border disputes of those two countries 
do not closely amount in strategic importance 
naming Old Serbia (later Governorate of 
Vardar) to Macedonia . The future of Greece 
depends as a country on it.  
   Greece has very legitimate strategic concerns 
against the FYROM, because under the aegis of 
a powerful patron the FYROM could officially 
claim Greek territories and even acquire them. 
The matter of Eastern Rumelia in 1885 and 
Kosovo in 2001 are powerful examples on 
how the Great Powers work in the Balkans. 
It would be unwise if Greece allowed the 
FYROM to set the foundations for a second 
Asia Minor catastrophe.
   The dispute between Greece and Skopje 
involves territorial claim on the 34,177 km2 
(13,195.8 sq mi) real estate of the Greek 
region of Macedonia , inhabited by 2.5 million 

Macedonian Greeks. A good example would 
be bringing Slovenia and Austria into the 
discussion. Could Slovenia be a member 
of NATO or EU if it had raised directly or 
indirectly, officially or unofficially claims on 
Austrian territories of Carinthia (Koroska) 
and Styria (Stajerska)?  Not a chance.
  But the Slovenes are simply intelligent, not 
conniving! The fact that the FYROM has 
modified its Constitution means nothing 
compared to the constant demonstrations 
of maps of a united Macedonia promoted 
internally and abroad. One should compare 
these indications to the pre-Falklands 
War period when «a generation of school 
children had been taught that the Malvinas 
were Argentine. Postage stamps proclaimed 
that the Islands were a part of the Argentine 
Republic . Argentine maps labeled the Islands 
as «occupied territory.»[vi]
   Skopje ‘s defense sufficiency does not provide 
or set as a target the security of all defensive 
means, as well as the quality of manpower, 
which constitute the necessary and sufficient 
conditions for the deterrence of any threat. 
At the same time, a systematic effort for the 
introduction of new technology and weapon 
systems that ensure the maximization of «cost-
effectiveness» is absent because of lack of 
funding.  
   The FYROM lacks necessary funding to buy 
new weapon systems and new equipment. 
Crop dusters cannot replace F- 16s. Besides, 
serious sums have been diverted from the 
Defense to the Ministry of Internal Affairs 
denoting that Skopje ‘s true enemies are 
internal not external.
   In other words the FYROM not only does not 
meet the set pre-conditions, it does not meet 
NATO criterion of «Added transaction costs 
of a new member for the alliance’s cohesion 
and ability to perform its main missions on 
the basis of consensus» since it spends only 
1.4% of its GDP while the required minimum 
percentage is 2%. 
   Furthermore, the FYROM and UMD constant 
attack on the consensus decisionmaking of 
the Alliance , makes NATO decision makers 
wonder why should they accept a candidate 
who fights the way the organization works?
   In addition, the article has attacked Greece’s 
financial mess, but we all know that financial 
services companies as Standard & Poor, Fitch, 
Moody’s and Dagong have downgraded a 
number of euro zone countries and one of 
them, S&P has threatened to downgrade 15 
euro zone countries, including Germany 
and France. Is the attack against Greece by 
association an attack against all 15? 
   The fact however comes from a study by the 
Bonn International Center for Conversion,[vii] 
which indicates that despite its financial mess, 
Greece spends 3.6% of its GDP versus 1.4% of 
the FYROM with BB rating stable economy!
   But there is something else that one must 
consider.  It is the testimony coming from the 
FYROM’s White Paper on Defense, which 
states,

The Republic of Macedonia [sic] is of the 
firm belief that isolated security systems, 
especially those of small and developing 
countries, are irrational and inefficient. 
Since its independence the Republic of 
Macedonia [sic] has therefore focused 
on participating in collec tive security 
activities with the ultimate objective of 
becoming a NATO member. To the Republic 
of Macedonia [sic], there is no alternative 
approach except to join NATO and the EU. 
This opinion has a wide political consensus 
robustly supported by the vast majority of 
the citizens.»

Breaking down the above statement one 
concludes that the proclamation made by 

the FYROM’s Ministry of Defense, «this 
opinion has a wide political consensus robustly 
supported by the vast majority of the citizens» 
is false. According to the MIA News Agency a 
total of 66.5 percent «the vast majority of its 
citizens» chose the name against 26.2% who 
favored FYROM’s EU, NATO membership.
[viii]
  In addition to the conflict of statements, we 
have FYROM’s admission that for its security 
depends on NATO not on its own armed 
forces. It is nothing wrong with such mentality 
considering the size of the country. However 
that country may not simultaneously consider 
itself that important, indeed the center of the 
Earth, while it begs NATO for its external 
security and at the same time diverting its 
forces against its own citizens as we saw above.
   In view of the fact that it has realized that 
«there is no alternative approach except to 
join NATO and the EU» the FYROM has to 
conform to the conditions for membership 
of those two organizations.  In order for one 
to play with the big boys, one has to be a big 
boy.  Let us stick to facts!
[1] Marcus A. Templar is a former U.S. Department of 
Defense Subject Matter Expert in Intelligence Analysis 
specializing in the Balkans.  He holds an MA in Human 
Resource Development from Northeastern Illinois University 
and an MS in Strategic Intelligence from the U.S. National 
Intelligence University (U.S. National Defense Intelligence 
College).  He is member of National Intelligence Education 
Foundation (USA), National Military Intelligence 
Association (USA), Political Studies Association of the UK, 
Greek Politics Specialist Group ( Greece ). [1] Metodija 
A. Koloski & Mark Branov, «Time to let Macedonia play 
with the big boys» National Post Nov 28, 2011, http://
fullcomment.nationalpost.com/2011/11/28/metodija-a-
koloski-mark-branov-time-to-let-macedonia-play-with-the-
big-boys/  (accessed December 13, 2011 ).[1] Marcus A. 
Templar, «Eliminating Opposition One Way or Another» 
http://www.macedoniahellenicland.eu/content/view/2490/78/
lang,el/ (accessed December 11, 2011 ).[1] Secretary 
General Trygve Halvdan Lie, United Nations, Treats to the 
political independence and territorial integrity of Greece , 
repatriation of Greek children (Lake Success, 1949).www.
worldlii.org/int/other/UNGARsn/1950/44.pdf (accessed 
2011), www.worldlii.org/int/other/UNGARsn/1951/7.pdf 
(accessed December 13, 2011 ), and http://www.un.org/
depts/dhl/resguide/r6.htm (accessed December 13, 2011 
).[1] Marcus A. Templar, «NATO is a Bona-Fide Military 
Alliance , not a Socio-Political Private Club» http://www.
macedoniahellenicland.eu/content/view/1928/76/lang,el/ 
(accessed December 11, 2011 ).[1] Lieutenant Commander, 
Richard D. Chenette, USN, «The Argentine Seizure of the 
Malvinas (Falkland) Islands: History and Diplomacy» 
Marine Corps Command and Staff College , Marine Corps 
Development and Education Command, (Quantico, May 
04, 1987 ).  http://www.globalsecurity.org/military/library/
report/1987/CRD.htm (accessed December 13, 2011 ).[1] 
Jan Grebe and Jerry Sommer, , « Greece : High military 
expenditures despite the financial crisis,» Bonn International 
Center for Conversion, http://www.bicc.de/uploads/
pdf/publications/focus/9-griechenland/BICC%20Focus_
Griechenland_engl_fin.pdf  (accessed December 11, 2011 
).[1] «Poll: Citizens choose name over Macedonia ‘s EU, 
NATO membership, Skopje, 12 July 2010» MIA, http://
www.mia.com.mk/default.aspx?vId=75449646&lId=2&pm
Id=501, accessed December 12, 2011)

LET US STICK TO FACTS!
By Marcus A. Templar[i]
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America’s Privilege:
in Greece As Well!

January, Hellenic Voice

North’n City
Hosts Meet

On Diaspora

The first-ever conference 
focusing on the Greek 
and Jewish Diasporas, to 
be hosted in the northern 

Greek city of Thessaloniki a few 
months ago, dominated talks 
between Dollis of Greece and 
Ayalon of Israel. Dollis said the 
prospect of granting scholarships 
to Diaspora Greeks and Jews, as 
well as preparations for a future 
meeting of the two countries’ 
Cabinets was also discussed.

On his part, Ayalon expressed the 
support of the Israeli people to the 
Greek people and government and 
referred to Greece’s assistance 
to the recent fire-fighting efforts 
against wildfires in Israel. He 
underlined that there is room 
for further cooperation between 
the two countries in the sectors 
of energy, new technologies and 
science. 

ATHENS, ANSAmed December- Christendom’s 
most solemn days came and went, but the cheer 
of the season was a casualty of conditions across 
Greece. Apparent was a sense of anger and misery 
wherever you turned, reminiscent to older citizens 
of   scenes from the Nazi occupation during the 
bleak days of WWII. The state statistics agency 
said the number of employed had fallen to nearly 
4.1 million from 4.4 million a year earlier! These 
are the net effects of tightening the belt beyond 
the last eyelet. Since the 2008 onset of the 
economic crisis in Greece, about 20,000 people 
have become homeless, the Associated Press 
reported. Since May 2010, Greece’s economic 
crisis has caused sweeping turmoil across the 
country, forcing the government of former Prime 
Minister George Papandreou to resign.

There is poverty, daily struggle for survival 
and misery too. According to data released by 
Greece’s National Confederation for Commerce, 
households have been plunged into a situation 
that appeared to be unthinkable just a few months 
ago. Nine Greeks out of ten have cancelled all 
expenditure on clothing and footwear; eight out 

of ten have stopped spending on leisure activities and 
one Greek in four says that their money will not cover 
the purchase of basic food items. Only one in four is 
trying to save money in view of the uncertainty of the 
economy’s outlook.

And still, one citizen in four lives under the poverty 
line, one on the edge of this line and two out of four 
have to deplete their savings to survive. In any case, 
the Confederation says, this lack of liquidity on the 
market could lead to the disappearance of small and 
medium-sized businesses. According to statistical 
agency Elstat, over 400,000 households are without 
any income as none of their components is in work, 
while more than 60,000 households are applying to 
courts to have themselves declared bankrupt as they 
are no longer even able to make installment payments.

Looks familiar? No, not third world slums. Try central Athens

PLATONIC ‘VISIONS’ 
BEING EXPOSED
A reception honoring three 

photographer/exhibitors 
was held on December 

5th at the Consulate General of 
Greece as it hosted the opening 
of the Photo exhibition dubbed 
«Three Platonic Visions,» a show 
that introduced the works of three 
Greek photographers. The lens 
authorities are Anastasios Mentis, 
Alexandros Giannakis and Giorgos 
Vdokakis and the exhibit was under 
the auspices of the Consul General 
of Greece in New York, Ambassadrix 
Aghi Balta. The reception afforded 
guests a glimpse of the artists’ 
work, as well as their familiarization 
with the public. The exhibit is open 
weekdays from 9 am to 2:30 pm 
through January 5th 2012.
 The internal relationship that each 
have with their individual subjects-
the landscapes of Vdokakis, the 
celebrations of Mentis, and the 
dancing forms of Giannakis-inspire 
the Platonic feeling of the beloved, 
the familiar and the nostalgic, 
the profound charm of the Greek 
element. 

JPMorgan Chase’s Greek CEO
Rails Against ‘Rich is Bad’ Talk

D
i m o n  w a s 
r e s p o n d i n g 
Wednesday, Nov 
14 to a question 

at an investor conference 
about the hostile political 
environment toward banks. 
«Acting like everyone who’s 
been successful is bad and 
that everyone who is rich is 
bad — I just don’t get it,» said 
Dimon at the conference, 
which was organized by 
Goldman Sachs Group (GS).

 Dimon said he’s worked 
on Wall Street for much of 
his life and contributed his fair share. «Most of us 

wage earners, (?) are paying 39.6% 
in taxes and add in another 12% in 
New York state and city taxes and 
we’re paying 50% of our income in 
taxes,» Dimon said in defense of his 
fellow Wall Street bankers.

 In his presentation to investors, 
Dimon warned that investment 
banking revenue at JPMorgan 
Chase in the fourth quarter 
would be flat and that the bank’s 
private equity unit would post a 
loss. That’s because clients and 
companies have been less active 
in markets in the fourth quarter, a 
particularly volatile period because 

of uncertainty surrounding the European debt crisis.

Continues  on Pages 16

By Randy L. Rasmussen, AP 

JPMorgan Chase’s Jamie Dimon’s 
pointless point.

Perennial Mayoral Contender
To Once Again Run For Office

It  is hardly news, but Red Apple 
Group’s company owner, John 
Catsimatidis, 63, has once 
again tossed his hat in the ring 

as a mayoral candidate to replace 
New York City’s outgoing Michael 
Bloomberg in the 2013 elections. 
It may not be ‘crying wolf’ this time 
around-particularly when he does not 
have to face another tycoon in the 

polls, but John has been there before, 
first announcing in past elections that 
he was running, only to withdraw his 
name in midstream.

The narrative has served him well—
and may be dusted off again if Mr. 
Catsimatidis runs for mayor of New 
York City in 2013. He announced 
his candidacy in 2005 and again 
in 2009 and then withdrew it when 

Mayor Michael Bloomberg changed 
the term limits law to allow himself 
to run for a third term.

Mr. Catsimatidis’ $4 billion 
empire includes vast real estate 
holdings, an oil refinery, an aviation 
charter business, and a chain of 32 
supermarkets in Manhattan. But the 
man of means prefers to play up his 
humble roots as the son of Greek 

Continues  on Pages 16

    Poverty isn’t Just
It Is Now Rampant
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As The World Churns 

It is customary for  
Orthodox Greeks to 
give gifts and wishes 

to friends on New Year’s 
Day, otherwise known 

as Protochronia or Ayio Vassili Day, and 
it’s been my tradition too, say for a quarter 
of a century now to bestow well deserving 
gifts to friend and foe alike. So without 
further ado, here’s this year’s version of 
gift-giving. To former local crooner and 
band leader Tasso Mavris who opted to 
make his home in Athens for the last ten 
years, I’m sending him a business class 
one-way ticket to return and resume his 
bright career here instead of the toil to 
sell oil in the country called Georgia; to my 
former friend, classmate and colleague, 

Movie and TV director Kosta Ferris, also 
in Athens, a  yellow ribbon to wrap around 
his index finger and remember who was 
it that taught him how to direct during 
our happy days in Cairo; to my Chicagoan 
friend Jimmy Koutrotsios, I am giving 
the willpower to do to Pennsylvanian Paul 
Kotrotsios (the almost identical surname  
is purely incidental) what he contrived 
and almost did to the former; to Chicago 
oilman and close friend if not relative of 
losing Obama Senate seat candidate 
Ted Giannoulias, Ted Spyropoulos, a 
crystal ball to tell the future now that SAE, 
by decree of the poverty-stricken Greek 
Government, is stopping hand-outs to that 
organization this very year; to a lawyer 
who doubles as a writer Nick Katsoris I 

am relegating plenty of common sense to 
know that you don’t give a children’s book 
and a cookbook you allegedly wrote, the 
same name-particularly when the name 
relates to sweets instead-unless his Grand 
Master dictated it so; and finally, to New 
York’s oilman and supermarket baron, 
charming John Catsimatidis, instead 
of giving him, I’m stealing from him his 
rose-colored glasses, so he may get the 
chance to see things as they are, not 
as others want him to see them. Now if 
anyone got the notion that I am running 
out of friends, forget it! I’ve got too many 
to remember all at once…
 Did you hear? Socrates has died again, 
this time in the year 2011-and it ain’t BC 
either. There’s a B somewhere however, 

a ‘B’ standing for Brazil. Because it is 
Brazilians they who are mourning the 
death of this legendary activist, who 
wasn’t as wise as we want to think he was. 
This Socrates you see is the legendary 
soccer player and political activist, who 
died Sunday December 4th 2011, of 
septic shock due to an intestinal infection. 
Socrates Brasileiro Sampaio de Souza 
Vieira de Oliveira, 57, was buried in his 
hometown of Ribeirao Preto, Sao Paulo, 
according to Brazil’s official Agencia Brasil. 
He had suffered bouts of gastrointestinal 
bleeding caused by cirrhosis of the liver, 
which makes it clear he wasn’t that wise 
if he drank, since he had admitted to 
addictions to alcohol and cigarettes, 
Agencia Brasil reported…...

By Bob Nicolaides

Guess who’s been invited 
to the White House on 
December 6th to discuss 

bullying prevention? It’s the Greek-
Italian American pop singer picked as 
the entertainer of the year. She was 
invited there to discuss the issue with 
Obama administration staffers. You 
didn’t think somehow that you or I, who 
probably have also been bullied, would 
qualify for a visit to the President’s 
residence? Afterward, Obama senior 
adviser Valerie Jarrett praised the star 
as «a source of strength for many young 
people who feel isolated and scared at 
their schools. Lady Gaga,” the staffer 
continued, “has described this cause 
as a personal one - she has said that 
as a child, she was often picked on 
for being different,» Jarrett wrote in a 
blog post on the White House website. 
«I am deeply moved by the way she 
has used her story, and her success, 
to inspire young people, and shine 
the spotlight on important issues.» 
Gaga didn’t have a chance to meet 
with President Barack Obama, who 
was traveling in Kansas for a speech 
on the economy…And speaking of 
Government, while kallista in Greek 
is the superlative of good, Kallista, 
as in Gingrich’s third wife may not 
be as good, because of the work his 
former secretary is doing for the not-
so-forward presidential candidate…

Lady Gaga Barney’s private display.

Billy Zane’s sister, actress Lisa 
Zane has been cast to play 
the Singer in the West Coast 

debut of Amanda Eliasch’s narrative 
stage drama As I Like It. ‘‘ Based on 
British artist Amanda Eliasch’s life-
the Genlux editor and acclaimed 
socialite-conjured a deeply personal 
memoir which recounts her zest for life 
through tales of heartache and throngs 
of passion. Lisa fits into the cast of the 
dark and eccentric storyline with ease. 
Movie-goers remember her from her 
role in Curtis Hansen’s noir thriller 
«Bad Influence,» TV’s «ER» and the 
dark drama, «Profit.» Amanda wrote 
the part of the Singer to serve a double 
purpose-as her ghost as well as her alter 
ego. Through a series of classical arias 
and French chansons, Zane exposes 
the honest and raw experiences of 
the protagonist. Ms. Zane, a thrush 
specializing in international songs-
and being a BMI songwriter of note-
is heard singing in Greek over the 
end credits of the critically acclaimed 
Coriolanus. She has been acting for over 
25 years, and has portrayed memorable 
roles such as Rita in Prelude to a Kiss. 
Her brother Billy portrayed the rich 
but toxic fiancée in Titanic. As I Like 
It debuted at the Macha Theater, West 

Gorgeous Lisa Zane : Portrays the 
Singer in “As I Like it.”

Hollywood, December 29, and will 
play through January 15, 2012…
The first casualty on the shrinking 
Dimitri Kastanas Greek TVer 
was newscaster Revecca Panagos 
as she announced off-camera at 
Manhattan’s Bohemian Hall during 
the Ronald McDonald’s Greek 
Chapter Christmas Fundraiser, 
where everyone missed its founder, 
the late Nikki Sideris who died 
while returning from a trip to her 
native land. Now I hear from the 
same source that another casualty 
on the same enterprise is Eseis 
Magazine where this syndicated 
column used to appear until the 
man who demonizes Orthodoxy 
started meddling with it out of sheer 
vindictiveness. I wonder if its editor, 
that wonderful chap, Pannikos 
Panagiotou still has a job…….

Father Aniston:’Justin just wonderful .’

Come April 13th, we will be 
getting a real treat by way 
of a new movie featuring, 

of all people-the Three Stooges. This 
time around though, we’re going 
back in time even beyond the era 
the three comics peddled their stuff. 
The flick deals with the screwball 
three as babies abandoned on the 
steps of a wacky orphanage where 
they meet a nun played by a man, 
actor Larry David. Now I’m sure 

you’d wanna know the names of the 
tots who are portraying the three zany 
characters, yes? Moe is portrayed 
by Chris Diamantopoulos, Larry 
by Sean Hayes and Curly by Will 
Sasso….If you recall seeing Back To 
The Future 3, then you can remember 
that Harry Keramydas was the film 
editor……..Looks like Jennifer 
Aniston has finally pulled it off. Her 
lifetime dream that is, because reports 
in the tabloids say she’s pregnant with 
twins. Of course, the father is none 
other than the one that her own dad, 
John, has been gushing about his 
would-be son-in-law Justin Theroux» 
They make a wonderful couple,» John 
Aniston, 78, says. The endorsement 
continued with the Days of our Lives 
actor adding: «I think they make a 
wonderful couple. We get together 
when we can.» And in another front, 
Jennifer Aniston is probably happy 
about what Radar Online reported. 
The report said that Brad Pitt’s woman 
is being sued for stealing the plotline 
of her new film, In the Land of Blood 
and Honey, from James J. Braddock. 
This Croatian journalist and author 
claims in legal documents that Brad’s 
woman stole the idea from an article 
he wrote and published four years ago. 
Us Weekly reported the film revolves 
around a couple who is forced apart 
by 1992’s Bosnian War. «The film is 
specific to the Bosnian War, but it’s 
also universal,» Jolie said

The three (orphan) Stooges on the steps 
of the orphanage. Diamantopoulos is the 

one in the left.
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Opening the Door to the American Generations

With the Hellenic Voice’s last two issues, we have embraced those Hellenes 
who belong to the generation which followed those who arrived to 
this land penniless, chasing the American Dream, sometime without 

knowledge of the language spoken, but always determined to make it. We’re speaking 
of the generation which has realized success in every field and every career conceivable, 
having surpassed that of their parents. It is the generation-generations if you wish-who 
write letters expressing opinions to the media, who read books on profound subjects, 
who are ready to do battle for their convictions, who, in short, are an integral part of 
American society-and life.

Yes, we do need the current readership,  fluent in the Greek language, yet we feel 
the need to also serve our newer generations who vote in this, the American system, 
who participate in this free and democratic nation, a generation reared to be bilingual, 
combining this nation’s adopted language-which once came close to being Greek- and 
that of their forefathers.

We will be deliriously elated to hear from this generation, as they become our readers 
and form an opinion on who we are and what we profess. Interaction is a most beneficial 
asset and a tool for progress. And progress is what we own up to!

Hellenic Professional Women Honor
Society Mentors, Long Time Activists

Dimitra Manis and Aravella 
Simotas were recognized 
by the Hellenic Professional 

Women, Inc. [HPW] on Tuesday, Nov. 29 
at Central Lounge’s Ammos Restaurant 
in Astoria for their role as mentors to 
young women of Greek descent and 
their longtime involvement with the 
organization.  

Carol Georgiadis, Committee Chair 
introduced the honorees and thanked 
them for their dedication to the program. 
Maria Frantzis, Founder and President, 
expressed the HPW’s gratitude. «Dimitra 
Manis and Aravella Simotas have made 
a strong commitment to the HPW 
Mentorship Program and we are very 
grateful to them. We encourage every 
Greek-American professional woman to 
join our Mentorship Program.»  

Dimitra Manis, the Global Head of 

HR Professional Division for Thompson 
Reuters and Aravella Simotas,  New York 
State Assembly member have  achieved 
their professional goals and are guiding 
the next generation in reaching theirs. In 
their remarks, both Manis and Simotas 
expressed their strong commitment to 
mentorship and credit mentors for helping 
them reach their goals. Each honoree was 
lauded by one of their mentees: Aravella 
Simotas by Evgenia Soldatos and Dimitra 
Manis by Menia Skreki. They each shared 
their admiration and gratitude for their 
mentor in very touching presentations.  

The holiday themed event was attended 
by more than 85 members and guests. 
Distinguished attendees included Koula 
Sophianou, Consul General of Cyprus, 
and Evangelos Kyriakopoulos, Consul 
of Greece.

ILLINOIS CPA USES UNUSUAL
WAY OF WRITING LAST WILLS

By Bob Nicolaides
ROLLING MEADOWS, IL (Marketwire - Oct 
7, 2011) – An Illinois Greek American 
attorney and CPA by the name of Michael 
Stuart, inspired by the Martindale-
Hubbell®’s 2007 survey on estate 
planning, of which 45% of adults have 
a will with an equal number having living 
wills as well (also known as medical 
directives,) has discovered a different way 
of putting on paper an individual’s wishes 
on what behind to his heirs. He reasons 
that, while this survey’s even split may 
seem reasonable, the fact is that many 
hire an attorney to draft these documents 
and then let them sit untouched for years 
-- amidst varying life stages and important 
changes in estate and tax laws. This, 
according to the founder of The Stuart 
Legacy Alliance, LLC, is risky because it 
could severely compromise a person’s 
original desires and put the distribution of 
assets into the hands of the state. Stuart 
says, «Most families are lulled into a sense 
of complacency. They think that because 
a lawyer drafted a plan, it will work for 
their family forever. In many cases, this 
simply isn’t true.»

Stuart, whose paternal grandfather’s 
surname was Stavrakos, migrated in the 
1930s to New York City from his native 
Sparta and opened a restaurant he called 
The Alps. The name change was effected 
by Michael’s father George, when he was 
about to take his bar exams. Michael 
mother’s heritage is traced to Northern 

Epirus, part of today’s Albania.
Stuart’s firm, located in Rolling 

Meadows, is only one of a handful of 
firms across the United States using a 
maintenance-style approach to estate 
planning. He works with the entire family, 
not just his immediate clients, meeting 
with them periodically to ensure that the 
estate plan is on track. Unlike traditional 
law firms that charge by the hour, Stuart 
charges by the project which includes 
updates over a three year period. This, 
he says, allows clients to focus on their 
situation, not their lawyer’s timesheet. 
And it isn’t all about passing on wealth, 
he points out. Through his maintenance-
style counsel, he helps families preserve 
cherished memories, share stories, 
communicate their feelings about the 
future, and celebrate the things that are 
important to them now.

This devoted father of three who hails 
from Greek parentage has dedicated his 
life to helping others live without regret 
largely because of his own personal 
experience. «My father passed away when I 
was 11 years old. I never realized how sick 
he was. I never got to say goodbye to him. 
I have often thought that had he written 
a letter telling me his hopes, dreams and 
fears, I would have cherished that letter 
far more than the money and property,» 
said Stuart. He suggests that parents 
write a letter to their children or make a 
video because the «the legacy you leave 
is more than financial.»

    Poverty isn’t Just  America’s Privilege:
It Is Now Rampant in Greece As Well!

The number of poor making use 
of communal canteens set up by 
the Church has risen to 20,000, 
says Maria Iliopoulou, an orphanage 
director. Communicating on the 
website Newsit.gr, she declared 
that over past weeks, «two hundred 
cases of undernourished newborns 
were reported, with parents unable 
to fed them,» while teachers at 
schools around her institute stand in 

line to get food for their pupils. Primary 
school teachers on the Athens City 
Council payroll, she says, ‘’are asking 

us for meals for pupils who are starving, while in many schools things are even 
graver. Children have fainted during class, On the subject, Athens’ Primary School 
Teachers’ Association has decried the case of a father who committed suicide for 
he was no longer able to support his three young children.

Speaking of suicides, the rate in Greece has reached record proportions, with 
experts attributing the rise to the country’s economic crisis and painful austerity 
measures. Statistics from the Greek Ministry of Health show a 40% rise in those 
who took  their own lives between January and May this year, compared to the same 
period in 2010. Before the financial crisis began to bite three years ago, Greece had 
the lowest suicide rate in Europe at 2.8 per 100,000 inhabitants. It now increased 
to almost double, the highest in the continent, despite the stigma in a nation where 
the Orthodox Church refuses funeral rites for those who take their lives.

The Education Ministry, which earlier labeled the poverty saga «propaganda», has 
been forced to recognize its gravity. It has now launched a program of distributing 
luncheon vouchers for children to purchase meals in school cafeterias.

Demetrio Manolitsakis has contributed to this article

Continues from Pages 14

No room at Homeless Centers full? 
Plenty in park benches, where wind 

blows frigid. Perennial Mayoral Contender
To Once Again Run For Office immigrants whose late father Andreas worked 

in low-paying restaurant jobs. As he ponders 
his political future, Catsimatidis, 63, is hardly 
winding down his career. Always on the hunt 
for new business deals, he has a keen eye for 
spotting opportunities in distressed markets 
and is willing to wait, sometimes decades, 
for his investments to pay off. And though 
his supermarket business—where his fortune 
began—is in decline, he’s reintroducing his 
long-defunct Red Apple brand to cut costs 
and appeal to consumers looking for lower 
prices.

Continues from Pages 14

Photo Buck Ennis

Candidate Catsimatidis:                       
Would his billions help?
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  «Ένα νέο είδος ανθρώπου έχει αναδυθεί τον 
τελευταίο καιρό: ο μορφωμένος βάρβαρος-που 
έχει σπουδάσει είκοσι χρόνια, έχει αποκαταστα-
θεί θαυμάσια επαγγελματικά, αλλά δεν έχειδιαβά-
σει τίποτα, δεν ξέρει ιστορία και αγνοεί οτιδήπο-
τε βρίσκεται εκτός της ειδικότητάς του... Μερικοί 
τυχαίνει να είναι και δάσκαλοι. Δεν διαβάζουν τί-
ποτε εκτός από τα βιβλία που πρέπει να διδάξουν 
(σ.σ. αμφίβολο κι αυτό). Δεν έχουν νιώσει ποτέ την 
απόλαυση της ανάγνωσης και δεν μπορούν να με-
ταγγίσουν ενθουσιασμό, για να μην πω αγάπη για 
το αντικείμενό τους». (Το κείμενο είναι της Βρετα-
νίδας Ντόρις Λέσινγκ και περιέχεται στο βιβλίο «ο 
Αντιχριστιανισμός», του Σωτήρη Γουελά, εκδ. «Αρ-
μός», σελ. 34-35). 

   Για να σωθεί η Ελλάδα σε τούτους τους 
καιρούς τους ύστατους, οφείλουμε, χρωστάμε 
όλοι μας, να αναλογισθούμε εκείνον τον χαρι-
τωμένο αρχαίο λόγο: «πη παρέβην; τι δ’ έρεξα; 
τι μοι δέον ουκ ετελέσθη;». Ή να σοβαρετούμε 
επιτέλους και να ξεκινήσουμε την αυτομεμψία 
«μη τα αλλότρια αλλά τα οικεία πολυπραγμα-
νώμεν κακά» ας μην ασχολούμαστε με τα ξένα 
σφάλματα, αλλά με τα δικά μας, μας κανοναρ-
χεί ο ιερός Χρυσόστομος («εις ασάφειαν», ομιλ. 
Β’, ΕΠΕ 1,380).

   Όλοι μας μυκτηρίζουμε και αναθεματίζουμε 
τον κομματικό συρφετό, τους χαμόσυρτους δημο-
πίθηκους που, «οικεία βουλήσει», μας τυραννούν. 
Όμως «άφετε τους νεκρούς...». Προπαντός εμείς 
οι δάσκαλοι, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, 
βαρυνόμαστε με πολλές αμαρτίες και αστοχίες.

   Η μεταπολίτευση και κυρίως η φρικιαστι-
κή δεκαετία του ‘80 στάθηκε η απαρχή της έκ-
πτωσης του υψηλού αξιώματος του δασκάλου, 
του «ιερουργού της παιδείας», όπως ωραία τον 
ονομάζει ο Παλαμάς. Τι σημαίνει κατ’ αρχάς δά-
σκαλος. Βουτώ στο χρυσοφόρο πέλαγος της Ρω-
μηοσύνης και ανασύρω ένα πολύτιμο πετράδι. 
(Μ. Βασιλείου).

   Ο δάσκαλος πρέπει να είναι «αρχέτυπον βίου, 
νόμος έμψυχος και κανών αρετής». Ας αναλογι-
στούμε όλοι, οι διάκονοι της Παιδείας, ποιά από 
τις τρεις αυτές προϋποθέσεις τηρούμε; Αδαμά-
ντινη βάση της παιδαγωγικής του Γένους μας 
ήταν το να διδάσκει κανείς «έργω και λόγω και 
ουχί μόνον λόγω».

   Μας κατέφθασαν όμως από το πνευματι-
κό οστεοφυλάκιο της Δύσης οι καταστρεπτικοί 
«μονοφυσιτισμοί», αποσυνδέθηκε η πράξη από 
την θεωρία, το ευαγγελικό «ο ποιήσας και διδά-
ξας» μπαζώθηκε από τους δόλιους ψευτοανθρω-
πισμούς. Και μπήκαν μες στις τάξεις άνθρωποι 
μέτριοι, ανονήρευτοι. Έγινε του συρμού η τιπο-
τοκρατία, η προχειρότητα, η λεγόμενη πολιτική 
της ήσσονος προσπάθειας.

    Από τις σχολές παραγωγής εκπαιδευτικών 
έβγαιναν (και βγαίνουν) σωρηδόν ημιμαθείς, φι-
λόϋλοι και φυγόπονοι εκπαιδευτικοί, ανίδεοι για 
το τεράστιο και κρίσιμο έργο που καλούνται να 

βαστάξουν. Ο εύκολος, άκοπος και ανέλε-
γκτος διορισμός επιδείνωσε την κατάστα-
ση. (Τώρα βέβαια τα πράγματα άλλαξαν.

   Η ευκολοδιοριστία και το ρουσφέτι 
φαίνεται ότι τέλειωσαν. Τα παιδιά λιώ-
νουν στα θρανία για μεταπτυχιακά, διδα-
κτορικά και λοιπά χαρτιά. Έλεγε ο Άγγλος 

ιστορικός Τόουμπι: «Αν θέλεις να καταστρέψεις 
ένα έθνος, να επιμηκύνεις τα παραγωγικά χρό-
νια της νεολαίας του πίσω από τα θρανία». Εί-
ναι βαθύς ο λόγος...).

   Πριν φτάσουμε όμως στον εκπαιδευτικό της 
τάξης, προηγήθηκε το έγκλημα που λέγεται άλω-
ση των σχολών από τους λυσσαλέους υπηρέτες 
του πνευματικού υποσιτισμού: τους εθνομηδε-
νιστές και τους βλάσφημους εκκλησιομάχους.

   Έτσι φτάσαμε στους μορφωμένους βάρβα-
ρους που «την ελευτεριά τους, την ζωντανάδα 
τους, τη θέλησή τους, τις έχουν πλακώσει ανω-
φέλωτα βάρη, που τους εζάρωσαν το νου και 
τους εμίκραιναν την ψυχή, (σ.σ. πράγμα που 
αντανακλά και στην ψυχή των μαθητών τους), 
γεμίζοντάς την με μιαν αρρωστιάρικη ανησυχία 
για το πώς θα βγάλουν το ψωμί τους μονάχα», 
γράφει ο Ίων Δραγούμης στο «όσοι ζωντανοί» 
(σελ. 153, εκδ. «Δωδώνη»).

   Αλλά και όσοι, πολλοί που είχαν μεράκι και 
ζήλο και έβλεπαν το κατρακύλισμα στου κακού 
τη σκάλα, αφοπλίστηκαν, ξεθώριασε μέσα τους 
ο ζήλος, «χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς 
αιδώ», κλείστηκαν μες στα τείχη της μετριοκρατί-
ας, συστηματοποιήθηκαν. Γράφει πάλι ο Ίων στο 
προαναφερόμενο βιβλίο μιαν ιστοριούλα για το 
ίδιο θέμα. Και όλα λέγονται σε μια εποχή περί-
που όμοια με την «σημερινή πανάθλια πραγμα-
τικότητα και την πολιτική κατάντια του έθνους».

   Λέει, λοιπόν, για τους γραμματιζούμενους 
εκείνης της εποχής που, όταν είδαν πως ο αρ-
χαίος Ελληνισμός είχε πέραση στην Ευρώπη, 
ρίχτηκαν στην αρχαιομανία, αφήνοντας απότι-
στο «το ολόδροσο δέντρο της φυλής μας», όπως 
θα μας έλεγε ο Κόντογλου. (Έτσι γίναμε γραικύ-
λοι. Πιάσαμε τις χλαμύδες και αφήσαμε το «άνω 
σχώμεν τας καρδίας»). «Μια φορά ένας κουλός 
χωριάτης έφυγε από τα Γκράβαρα και πήρε την 
τύχη του στην Αθήνα ζητιανεύοντας. Συγκινού-
σε τους Αθηναίους η καλοσύνη του και του έδι-
ναν οι σπλαχνικοί πεντάρες. Άμα γύρισε στο χω-
ριό του, γέρος πια και με κομπόδεμα, και τους 
διηγήθηκε πώς επλούτισε, ζήλεψαν οι χωριανοί 
και τους είδες όλους τότε να καιν τα χέρια τους, 
να παραμορφώνουν τα κορμιά τους, να γίνονται 
κουλοί, κουτσοί, στραβοί και μουγγοί και να ζη-
τιανεύουν στην Αθήνα. Ως που τους κατάλαβαν 
οι Αθηναίοι και τους έδιωξαν όλους τους Γκρα-
βαρίτες από την Αθήνα με τις κλοτσιές».

   (Μία διδασκαλική παρένθεση-επεξήγηση. Τι 
να κάνουμε; Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον 
διδακτισμό. Τα Γκράβαρα ή Κράβαρα, ήταν περι-
φέρεια της Ναυπακτίας αποτελούμενη από δέκα 
χωριά. Τα χρόνια εκείνα οι κάτοικοι των χωριών 
αυτών επιδίδονταν συστηματικά στην επαιτεία, 
σ’ όλη την Ελλάδα. Για να προκαλούν τον οίκτο 
και την λύπηση, στρέβλωναν μέλη του σώματός 
τους, γι’ αυτό και η προσωνυμία Γκραβαρίτης 
έγινε συνώνυμο του ζητιάνος. Αυτό το απέδω-
σε αριστοτεχνικά ο Α. Καρκαβίτσας στον περί-

φημο «Ζητιάνο» του).
   Διαβάζοντας την ιστο-

ρία του Δραγούμη, δεν 
αποφεύγω τον πει-
ρασμό, να βάλω στη 
θέση των Κρα -
βαριτών, εμάς 
τους ευρωλι-
γούρηδες και 
αντί των Αθη-
ν α ί ω ν  τ ο υ ς 
«Ευρωπαίγους» 
του Μακρυγιάννη.

   Γίναμε τυφλοί, κουλοί, στρεβλωμένοι και... 
πολυπολιτισμένοι, απεκδυθήκαμε, ως ξεραμένο 
φιδόδερμα, το ρωμαϊικο ήθος, την ελληνική περ-
πατησιά μας και σπεύσαμε, ως χάσκακες, στην 
Αθήνα-Ευρώπη «στην πόλη της δουλοπαροικί-
ας, και των πλουτοκρατών» και δεν μείναμε «εις 
την έντιμον πενίαν μας διά να μας βοηθεί και ο 
Θεός» όπως θα μας έλεγε ταπεινά ο μεγάλος Σκι-
αθίτης. Και τώρα μας διώχνουν με τις κλοτσιές.

   Η ευρωπαϊκή μας περιπέτεια και η συνακό-
λουθη ασώτευση συνδυασμένη με την κομματική 
ολιγόνοια και 
τζογομαφιό-
ζικη τακτική 
μας έφεραν 
σ τ η ν  κ λ ω -
τσηδόν εκδί-
ωξη από την 
ε υ ρ ω π α ϊ κ ή 
ο ι κ ο γ έ ν ε ι α . 
(Οικογένεια. 
Μαγαρίζουν 
και «ιερές» 
λέξεις οι αθε-
όφοβοι. Άκου 
«ευρωπαϊκή 
οικογένεια»).

   Τέλος πά-
ντων. Ο λό-
γος ξεστρά-
τισε. Το θέμα 
μου ήταν οι 
ιερουργοί (ή 
ανασιουργοί;) 
της Παιδείας. 
Θα επανέλ-
θω σε επό-
μενο άρθρο, 
σ τ η λ ι τ ε ύ ο -
ντας, αναξέο-
ντας τα οικεία 
κακά, αυτο-
μ α σ τ ι γ ό μ ε -
νος. Γράφω 
και δεν λη-
σμονώ ποτέ 
τον λόγο του 
Μακρυγιάν-
νη: «Κι ας με 
συγχωρέσου-
νε κι εκείνοι 
ό π ο υ  τ ο υ ς 
λέγω τα κου-
σούρια τους.

    

Έχουν κι αυτείνοι το δικαίωμα να ειπούνε τα 

δικά μου, ό,τι έκαμα. Κι όταν λέγονται τα λάθη 

μας, τότε κάνουν λιγότερα οι μεταγενέστεροι και 

γινόμαστε κι εμείς Έθνος». Αυτή η λέξη «οι μετα-

γενέστεροι» του αειστένακτου, για το καλό της 

πίστης και της πατρίδος, Μακρυγιάννη, πρέπει 

να μας συγκλονίζει. Και δεν χρειάζεται απόγνω-

ση. «Ποτέ δεν είναι νωρίς» έλεγε ο Τσαρούχης. 

«Την Ελλάδα από το αυτί θα την πιάσουμε και 

θα την σώσουμε θέλει δε θέλει» (Πλαστήρας).

ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΚΑΙ ΓΚΡΑΒΑΡΙΤΕΣ
 Του Δημήτρη Νατσιού

«Όσoι το χάλκεον χέρι 
βαρύ του φόβου αισθάνονται 
ζυγό, δουλείας ας έχωσι 
θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία» 
Ανδρέας Κάλβος «εις Σάμον»
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οδηγεί στο πλευρό του ανθρώπου που 
μοιραστήκατε τα γεννήματα του έρωτα. 
Οι άνθρωποι, ανέκαθεν φοβόντουσαν να 
ζήσουν τον έρωτα, είναι πιο ασφαλές να 
αναρωτιέσαι τι τον σκοτώνει.

 
Τι σκέψεις κάνετε για την οικονομική 

κατάρρευση στην Ελλάδα;
 
«Μπορεί να ξαναγαπηθούμε βρε αδελ-

φέ» λόγια που άκουσα στις διακοπές και 
με έκαναν να γυρίσω να κοιτάξω ποιος 
τα έλεγε και σε ποιους. Λόγια που έφε-
ραν σιωπή στην ομήγυρη, στον καφενέ, 
στην παραλία. Όχι δεν ήταν η άποψη του 
γέρου που τα άρθρωνε, ήταν η λέξη να 
«αγαπηθούμε». Ναι, μ΄ άλλα λόγια, μας 
δίνετε η ευκαιρία, η οικονομική κρίση 
που όλοι βιώνουμε, να λειτουργήσει ως 
κολυμβήθρα του Σιλοάμ, από την οποία, 
όταν βγούμε, μπορεί να είμαστε καθαροί 
και θεραπευμένοι. Αλλιώς δεν βλέπω τη 
λογική να μπούμε σε μια ακόμα περιπέ-
τεια που θα μας οδηγήσει στην επιστρο-
φή του παλιού ‘’κακού’’ εαυτού που μας 
έφερε ως εδώ. Να ξαναγαπηθούμε βρε 
αδελφέ.

 
Πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας ή τους 

γιους σας μετά από πέντε χρόνια;
Τι έχετε πιο πολύτιμο και ποια η κινη-

τήριος δύναμη στη ζωή σας;
 
 Το χαμόγελο των παιδιών μου είναι 

η δύναμη που κινεί τα γρανάζια της ζωή 
μου. Εκείνα ξεθωριάζουν το γκρι στην 
καθημερινότητά μου και κάθε που βρα-
διάζει ψιθυρίζω «Να ΄ναι καλά τα παιδιά 
μου και τα παιδιά όλου του κόσμου».

 

   ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΚΟΥΛΕΑ
Επιμέλεια: Βάσω Β. Παππά, Vas_nikpap@yahoo.gr  

Κυρία Στεκουλέα, ποια μυρωδιά σάς 
γυρίζει στην παιδική σας ηλικία;

 
   «Mυρωδιές είναι η ζωή.». Λόγια της 

Αλκμήνης, του κεντρικού προσώπου της 
«Γύμνιας της γιούκας». Τα δικά μου πρώ-
τα βήματα ευωδιάζουν από πράσινο σα-
πούνι και κολόνια λεμόνι που μας «έλου-
ζε» η μαμά για να μας χτενίσει. Από 
δυόσμο και βασιλικό στο παράθυρο του 
δωματίου όπου μπλέκαμε τα δάχτυλα μας 
στα φύλλα του, εγώ κι η αδελφή μου, για. 
καλημέρα. Οι μυρωδιές αυτές υπήρξαν 
και είναι ακόμα και σήμερα πιστοί συνο-
δοιπόροι στη μακρά πορεία της ζωής μου.

 
Για αρκετά χρόνια εργαστήκατε ως δη-

μοσιογράφος σε καθημερινές εφημε-
ρίδες και είχατε συνεργασία με εβδο-
μαδιαία περιοδικά. Η εξέλιξη σε έναν 
δημοσιογράφο είναι αποτέλεσμα δουλει-
άς ή έρχεται με το χρόνο και την εμπει-
ρία ζωής;

                 
Κάποτε η σκληρή δουλειά στο χώρο 

της δημοσιογραφίας αναγνωρίζονταν. 
Υπήρχαν προϊστάμενοι, αρχισυντάκτες, 
διευθυντές εφημερίδων που σε ξεχώρι-
ζαν, ξενυχτούσαν μαζί σου, έσκυβαν δί-
πλα σου στο λάθος, ενίοτε σε ‘’κατσάδι-
αζαν’’ για το ρεπορτάζ και σου μιλούσαν 
με σκληρά αλλά καθαρά λόγια, ακριβώς 

για να εξελιχθείς. Ο ιδρώτας, ο ποδαρό-
δρομος, η προσπάθεια του κάθε συντά-
κτη  για να βγει η είδηση, φαινόταν στα 
γραφόμενά του. Σήμερα αυτοί οι άνθρω-
ποι είτε δεν υπάρχουν, είτε είναι ελάχι-
στοι και ‘’θαμμένοι’’ δίνουν καθημερινά 
τις μάχες τους για να παραμείνουν στο 
χώρο. Αθέατοι Δον Κιχώτες ενάντια στις 
«παρεούλες των μετρίων» που αναρρι-
χήθηκαν παντιοτρόπως και κατέχουν σή-
μερα τις θέσεις αυτές φτιάχνοντας ‘’δη-
μοσιογράφους’’ που καταστρέφουν την 
δημοσιογραφία. Έτσι έχω πολλούς εν-
δοιασμούς για την λέξη ‘’εξέλιξη’’ και τη 
σημερινή έννοιά της.

             
 Η δουλειά που κάνατε τι σάς έχει στε-

ρήσει;
 
 Θυμάμαι ένα πρωινό που ετοίμαζα τον 

πρωτότοκο γιο μου, μόλις τριών χρονών 
τότε, σήμερα 23, για τον παιδικό σταθμό. 
Στην πόρτα, γονατισμένη μπροστά του 
να κλείνω το φερμουάρ του μπουφάν 
του. «Μαμά μη πας σήμερα στη δουλειά» 
μου είπε «Έχω στον κουμπαρά μου 1.000 
δρχ. Θα στις δώσω κι όλη μέρα θα είμα-
στε μαζί». Τα χεράκια του τύλιξαν πολύ 
σφικτά το κεφάλι μου. Δεν είπα κουβέ-
ντα. Σηκώθηκα, τον πήρα στην αγκαλιά 
μου και βγήκαμε στο δρόμο που μας πε-
ρίμενε το σχολικό. Μπήκε, έκατσε και με 
κοιτούσε από το παράθυρο. Το βλέμμα 
εκείνο με ακολουθεί ακόμη και σήμερα. 
Το ίδιο και η σιωπή μου.

              
Ποια είναι η δύναμη που σάς ωθεί να 

γράψετε;
 
 Δεν ξέρω αν είναι δύναμη ή αδυναμία. 

Σίγουρα όμως είναι η μοναξιά που νοιώ-
θω. Είναι η μοναξιά μέσα μου, η σιωπή 
γύρω μου. Οι λέξεις μου είναι ‘’στριγκλι-
ές’’ σε ένα κόσμο υπεραξίας του. τίποτα. 
Σκέψεις που γεννιούνται από την κατά 
συνθήκη καθημερινότητα.

            
Με το αναγνωστικό σας κοινό έχετε 

βρει κώδικες επικοινωνίας ή ανησυχείτε 

μήπως δεν γίνετε κατανοητή;
                  
Οι άνθρωποι που διάβασαν την «Γύ-

μνια της γιούκας» με εξέπληξαν με την 
απλότητα που έβαλαν την «Αλκμήνη» 
στην καρδιά τους, με τον αυθορμητισμό 
που με πλησίασαν. Δεν ξέρω αν αναπτύ-
χθηκαν κώδικες, ανησυχώ όμως για το 
να μην είμαι αληθινή σε αυτή την επικοι-
νωνία. 

 
Τι πιστεύετε ότι χειραφετεί μια γυναί-

κα;
                
  Εάν και διαφωνώ με τον ορισμό ‘’χει-

ραφέτηση’’ θεωρώ ότι αυτό που απελευ-
θερώνει μια γυναίκα είναι η γνώση, η πί-
στη στον εαυτό της, η πειθαρχία στα 
θέλω της και ο καθημερινός αγώνας στο 
πλάι των αγαπημένων της και των γύρω 
της. Του συντρόφου, των παιδιών της, 
των γονιών, της αδελφής, του φίλου, 
των συναδέλφων. Αυτό βέβαια σημαίνει 
‘’πόνο’’ όταν σε αφήνουν πίσω, και ‘’δύνα-
μη’’ όταν μπορείς και δεν τους προσπερ-
νάς. Είσαι δίπλα τους και μοιράζεστε 
τα όσα φέρνει η μέρα. Μακρά η πορεία 
ζωής μας κι οι μάχες συνεχείς για να εί-
σαι. «εσύ».

            
 Είστε σύζυγος και μητέρα δύο αγορι-

ών. Τι μπορεί να σάς κάνει έξαλλη στη 
σχέση σας με τον σύντροφό σας και τι 
με τα παιδιά; και τελικά τι σκοτώνει τον 
έρωτα κατά τη γνώμη σας;

 
 Το ‘’σου κρύβομαι’’. Όχι το ψέμα. Αυτό 

σου «φωνάζει» από μόνο του και τις πε-
ρισσότερες φορές φέρνει γέλιο. Αλλά 
το να μη σου λένε πράγματα που τους 
συμβαίνουν, να σε κρατούν απ΄ έξω, εί-
ναι κάτι που δεν έχω λέξεις για να το πε-
ριγράψω. Αντιθέτως μου περισσεύουν 
λέξεις για τον έρωτα (όχι απαραιτήτως 
όλες καλές) που θεωρώ ότι είναι αθά-
νατος. Αν σε χτυπήσουν τα βέλη του η 
«πληγή» σ΄ ακολουθεί. Οι θύμησες και 
το ό,τι γεννήθηκε δεν μπορεί παρά να σε 

Θερμά Χαιρετίζω τον Άρχοντα πειθήνιον και 

Ευγενή Ελλάδιο Ευπατρίδη κ.κ. Δημήτριον Χαλέαν!

Υπηρέτησε την γλυκιά μας πατρίδα ως αξι-
ωματικός στα ΛΟΚ, με υπακοή και αυστη-
ρά κριτήρια, εκπαιδεύθη την τέχνην του 

πολέμου, ειδικευθείς εις την αιφνίδιον επιδρομή.
Η αδιάπτωτος επιμέλεια και η έλλειψις αλαζο-

νείας, ενίσχυσε τις δυνάμεις του ώστε προΐστατο 
σταθερώς με μεγαλοπρέπεια ηθική και με γνώμην 
τίνων προς το αρνείσθαι την υπεραναπλήρωσιν 
προσωπικότητος!

Ούτως εις τον ολιγότερον αναγκαίον χρόνον 
και με επικεντρωμένα τα αντανακλαστικά έως το 
έπακρον, πετύχαινε στις περίοπτες αποστολές.

Ακουσμένος, άτρομος, σαφής αριστεροφάγος, 
επιτήδειος εξολοθρευτής, σ’ αυτούς που μας ξε-
πουλούσαν την ζωή και εδροστρόφος ακαταπόνη-
τος κατά των βουλών και έργων του εχθρού που 
μας χρέωναν τον θάνατο.

Έφερε μεθ’ αυτού πολλές αναφορές και ισχυ-

ρές επιθυμίες ως φυλακτό. Και εις τους έντονους 
αγώνες η θύμησις της ευχής του ιερέως πατρός 
του και σεβαστής μητρός του, ήταν αρκετά να εμ-
ψυχώνουν τον ειρμόν των σκέψεών του, ως  Χρι-
στοπετές παλλάδιον.

Η απολύτρωσις της γλυκιάς μας πατρίδος δεν 
άργησε. Η δόξα ήταν μεγάλη για όλους.

Με μια τελευταία αποχαιρετιστήρια νοερή μα-
τιά στα λαγκάδια και στα πευκοπετρόβουνα και με 
στραμμένη την καρδιά προς τον Ήλιον «μη δίδου 
λόγον» ότι ενομίζετο ή τι; Αίμα κυλούσε στις φλέ-
βες του...ακόμη.

Με τιμή απρόσιτη περιέβαλλε ένα και μόνο δά-
κρυ από αγιασμό – δια τον ένδοξο ελληνικό στρα-
τό – βγαλμένο με προσοχή από το φυλακτό που 
του δάνεισαν «άνευ επιστροφής» οι ευσχήμωνοι 
και συνοδίται γονείς του, όπου και μ’ αυτό βιώνει.

Βαλέριος Τσακνής, Δεκέμβριος 2011

Με εκτίμησιν και αδελφικήν αγάπη εις τον 
κ.κ. Δημήτριον Χαλέαν
Ύμνος στην Πατρίδα 

Η λέξις Πατρίς δεν είναι η έννοια ώστε να δύναται ευκρινής να ορι-
σθεί. Αλλά η λαμπρή ακτίνα για την ΙΔΕΑ όπου την φωτίζει την ζω-
γραφίζει την ζωογονεί.

Η λέξις Πατρίς είναι τέλεια σκέψη δια την ανάπτυξη μυρίων αξιών.
Στεφανώνει ιστορία αναμνήσεις και παράδοσιν της γεννιάς μας 

των οσίων Ιδανικών.
Εμπνέει πράξεις στιλπνάς και ωφελίμους με αυταπάρνησιν και όχι 

εγωϊσμό. Με δράσιν ανδρείας οι ήρωες και οι μάρτυρες αναπολούν 
τον αίθριο ελληνικό ουρανό. Αροτριούν την ευημερίαν στους κόλ-
πους της και στ’ ακρογιάλια της, τα γραφικά.

Στήνει αγρύπνια ο Θεός για αυτήν, γνώρισμα γι΄ατμόσφαιρα στον 
πόθο στη χαρά.

Με τα αρνάκια της ή των λύκων τα άτοπα κυλίσματα παιδιών στα 
μπαϊράκια και στις πλαγιές τον σύζυγο να οραματίζεται την σύζυγό 
του, τον παππού και τη γιαγιά μέ τα εγγονάκια στις αγκαλιές τους.

Η φιλοπατρία είναι η ανώτερη διάνοια προγόνων πάντων τιμιό-
τερον εστί πατρός και μητρός πολυτιμότερον ουδέν άλλο φίλτερον 
σε Τίτλον ή Αρετή.

Βαλέριος Τσακνής, Δεκέμβριος 2011
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Κυρία Σανδάλη, μιλήστε μας λίγο για 
το βιβλίο σας «Άγγελοι με γαλήνεψαν». 
Πώς γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας 
του;

 
Είναι το πρωτόλειό μου, ένα πόνημα 

που πιστεύω πως δύσκολα θα ξαναδημι-
ουργήσω κι αυτό έγκειται στο γεγονός ότι 
είναι ατόφια και σε πρωταρχική μορφή η 
συγγραφή του. Τόσο εύθραυστο και ευαι-
σθητοποιημένο όσο η ηρωίδα του. Τόσο 
ατμοσφαιρικό και μεστό όσο η ζωή της, 
μια ζωή που οι τραγικότητες αφορούν τις 
επιλογές που έκανε κι εκείνες που ερήμην 
της τής επέβαλε η Μοίρα.

Τον καταδίκασε στη λήθη, τον καταρά-
στηκε να ευτυχήσει, τον ικέτεψε να λη-
σμονήσει.

Ερμιόνη το όνομά της, το όνομά του 
δεν αναγράφεται πουθενά...

Νότες γλυκές, μια άρπας πανάρχαιας 
είχε φορεμένες επάνω της

και στα χέρια της καταστάλαζε το χρώ-
μα του ουρανού

για να ζωγραφίζει μες στη νύχτα τα 
σύννεφα της ζωής της,

για να απαλύνει την σκληράδα της μοί-
ρας της, για να παραμείνει ανθρώπινη, για 
να αγαπά.

Τον καλημέριζε, τον καληνύχτιζε και 
δεν απέφυγε την αβάσταχτη σιωπή των 
φαντασμάτων και το άυλο χάδι του δεν 
έφτανε για να ευφράνει την ψυχή της. Τον 
γύρευε στα σκοτάδια του, τον αναζητού-
σε στο ψέμα του αλλά το μόνο που κατά-
φερε ήταν να ψυχορραγεί.

Ζωγράφιζε την αίσθηση του έρωτά της 
για να νοιώσει τη ζεστασιά του και προσ-
δοκούσε να φανερωθεί στον καμβά η φω-
τεινή του πλευρά. Μάταιο όμως, την είχε 
κατακρεουργήσει.

Σ΄ αυτό το βιβλίο δεν θα βρείτε απαντή-
σεις, δεν θα βρείτε τους λόγους που συμ-
βαίνουν τραγικά πράγματα στην ζωή. Θα 
βρείτε όμως αγάπη και δύναμη ψυχική, 
διαφορετικότητα στην σκέψη και απου-
σίες, πολλές απουσίες, απουσίες ικανές 
να σε κάνουν παράφρονα, να σε καταστή-
σουν ψυχικά ανάπηρο. Σ΄ αυτό το βιβλίο 
θα βρείτε ελπίδα και διεξόδους, καλοσύ-
νη και ανωτερότητα, συντροφικότητα και 
φιλίες, θα βρείτε αγγέλους!!!

Σε κείνους λοιπόν που αναθεμάτισαν 
την καρδιά τους!

... που τα βλέπουν όλα μάταια!

... που δεν εξαργύρωσαν τα θέλω τους.
Στους πόθους που καταράστηκαν,
στις αγάπες που στοίχειωσαν!
Αυτό το βιβλίο δημιουργήθηκε με σκο-

πό να αποφορτίσει τη δημιουργό του από 

τις πιέσεις μια ενδότερης και άγνωστης, 
πρωταρχικά, ανάγκης για έκφραση. Στην 
πορεία της συγγραφής του με συνεπήρε 
η δύναμη που άντλησα από την ίδια την 
ηρωίδα και κατέστη στόχος πλέον για 
μένα, να αναδεύσω την αρχή μέσα στο τέ-
λος των πραγμάτων.

Υπάρχουν αυτοβιογραφικά στοιχεία 
στο βιβλίο σας;

Δεν υπάρχουν αυτοβιογραφικά στοι-
χεία στο βιβλίο αλλά υπάρχει η αίσθηση 
και ο τρόπος ο δικός μου για το πώς αντι-
μετωπίζονται οι δυσμενείς καταστάσεις 
της ζωής. Προσέδωσα, εν μέρει, στην 
ηρωίδα ένα μείγμα προσωπικοτήτων, εκεί-
νων που εμένα πάντα μου έκαναν εντύ-
πωση για την ακεραιότητα και την δυναμι-
κή που έδειχναν όταν η πορεία της ζωής 
τους είχε πάρει μια αδιέξοδη τροπή. Το 
μόνο αληθινό στοιχείο που υπάρχει στους 
«Αγγέλους» μου είναι η διάσταση της φι-
λίας και προσπάθησα να την αποδώσω σε 
όλο το μεγαλείο που τη βιώνω.  

Αναφέρετέ μας κάποια γεγονότα σταθ-
μούς στη ζωή σας.

Γεγονότα σταθμοί στη ζωή μου είναι η 
γέννηση του γιου μου, η συνειδητοποίηση 
στη συνέχεια πως είχα να αντιμετωπίσω 
έναν άλλον, διαφορετικό άνθρωπο και το 
στοίχημα που έβαλα με τον εαυτό μου να 
προσπαθήσω να τον γνωρίζω κάθε μέρα 
από την αρχή. Να αναθεωρήσω τις από-
ψεις μου και να συνειδητοποιήσω πως αν 
και είναι δικό μου παιδί, έχει μια εντελώς 
διαφορετική προσωπικότητα η οποία δο-
μείται από ένα συνονθύλευμα πραγμάτων, 
της οικογένειάς του αλλά και των γύρω 
του. Μεγάλο, ατελείωτο και επώδυνο με-
ρικές φορές στοίχημα για μια μάνα διότι 
καλείται να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και 
επινοητική με τις αντιδράσεις που  προκα-
λεί ο αυθορμητισμός ενός παιδιού.

Ο μετέπειτα μεγάλος σταθμός της 
ζωής μου ήταν η ανακάλυψη της συγγρα-
φής. Δυο παράλληλα σύμπαντα, ήρθαν 
και κύρτωσαν για να ανταμώσουν μέσα σε 
μια δίνη  εικόνων και συναισθημάτων  κι 
εγώ σαν μια «επιμελήτρια»  χάους δομώ 
ξεκάθαρες ιστορίες.

Μέσα από τη συγγραφή ψάχνετε να 
μάθετε κάτι ή θέλετε να μας «διδάξετε» 
κάτι;

Δεν μπορώ να πω με σιγουριά αν κάτι 
θέλω να μάθω από μένα την ίδια ή να «δι-
δάξω» - το μόνο που έχω συνειδητοποιή-
σει μέχρι τώρα,  είναι πως προσδοκώ να 
δώσω δύναμη στον αναγνώστη, εκείνο το 
συναίσθημα που έστω και ασυνείδητα πη-
γάζει μέσα από τις δυσκολίες της ζωής. 
Και ως αθεράπευτη αναγνώστρια, γνωρί-
ζω πως είναι πολύ σημαντικό να τελειώ-
νει ένα βιβλίο και να έχεις την αίσθηση ότι 
κάτι αποκόμισες  από τα γραφόμενα του 
συγγραφέα.

Είναι οδυνηρή ή ευχάριστη η περιπέ-
τεια της γραφής;

Τις περισσότερες φορές, είναι επώδυ-
νη η εμβάθυνση στην ψυχοσύνθεση των 
ηρώων. Καλούμαι να εισβάλω κινηματο-
γραφικά στη ζωή, στη σκέψη τους, στις 

αποφάσεις και στις συνέπειες των ενερ-
γειών τους. Είναι γοητευτικό να αισθά-
νεσαι  «θεός» των πλασμάτων σου αλλά 
και τραγικό συνάμα, διότι δοκιμάζεις και 
τελματώνεις τους ήρωές σου για να τους 
αναστήσεις μετέπειτα με μόνο σκοπό την 
συνέχιση της ίδιας της ύπαρξής τους. Γεύ-
ομαι την ευχαρίστηση από κάθε δημιούρ-
γημά μου όταν έχει περάσει πολύς καιρός 
κι έχω πλέον αποστασιοποιηθεί από την 
ιστορία, τότε μπορώ να δω από συναισθη-
ματική απόσταση το τι δόμησα και να αι-
σθανθώ ψυχική τέρψη.

Τι είναι για σας το ταλέντο;

Το Ταλέντο για μένα είναι «αίσθηση», 
ενόραση ψυχική και μεταδοτικότητα. 
Όταν ο/η συγγραφέας δεν μπορεί να κα-
τανοηθεί από το αναγνωστικό κοινό, έχει 
χάσει την μαγεία του «μοιράζομαι». Τέρψη 
του δημιουργού είναι η επανάληψη  του 
γραπτού του λόγου μέσα από τους άλ-
λους, τότε διαπιστώνει πως δεν είναι μια 
«μοναχική φωνή» μέσα στο χάος του συ-
νόλου αλλά έχει την αίσθηση ότι είναι όλο 
το σύνολο. Μοναδική αίσθηση !

Οικονομική κρίση σε όλη την Ευρώπη 
και ακόμα μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Τα 
βιβλία τι μπορεί να κάνουν;

Το πλήθος των πληροφοριών που βομ-
βαρδίζουν των κόσμο είναι υπερβολικά 
μεγάλο για να αφομοιωθεί με αποτέλε-
σμα αντιφατικές αντιδράσεις. Από την μια 
βίαια ξεσπάσματα του όχλου και από την 
άλλη αδρανοποίηση μπρος στο μάταιο 
της αντίδρασης, που βλέπουν. Το βιβλίο 
είναι «ψυχικό φάρμακο», ενημερωτική 
ματιά, διεισδυτικές αλήθειες ουτοπικές 
πραγματικότητες. Το βιβλίο είναι επιλογή 
και είναι μοναδική όπως και η ψυχική κα-
τάσταση εκείνου 
που το διαβάζει. 
Το θέμα για μένα 
είναι να διαβά-
ζει και η απόφα-
ση ας είναι δική 
του, διότι το κα-
τάλληλο είναι δι-
αφορετικό για 
τον καθένα.

Παρακολου -
θείτε τηλεόρα-
ση, ραδιόφωνο; 
Πώς σας φαίνο-
νται τα δελτία 
ειδήσεων;

Δηλώνω απέ-
χθεια για τη ση-
μερινή ενημέρω-
ση που κάτι από 
εκφοβισμό, άλλο 
λίγο από τρομο-
κρατία και πολύ 
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο 
από δημαγωγία 
μου φαντάζει.  
Όλα δυσοίωνα, 
τα πάντα υπό κα-
τάρρευση, αιφ-
νιδιαστικά ανα-
τρεπόμενα και 
ζοφερά ειπωμέ-
να. Δεν μου αρέ-
σει να μου μηνύ-

ουν πως μέλλον δεν υπάρχει ή είναι τόσο 
εύθραυστο που οποιαδήποτε στιγμή μπο-
ρεί να καταρρεύσει. Δεν μου αρέσει να 
μου επισημαίνουν ότι όλα  περικλείονται 
από το χρήμα και ότι  όλα  κινούνται αντά-
μα του. Δεν μου αρέσει που έχουν καταρ-
γήσει τα σύνορα, τα όρια και τους κανό-
νες και όλα αυτά, μου τα παρουσιάζουν 
κάθε μέρα, μια το μεσημέρι, μια με έκτα-
κτα δελτία, μια το βράδυ,  προφανώς για 
να διαπιστώσω και να κατανοήσω πως το 
κέντρο του κόσμου πλέον είναι τα χρημα-
τιστήρια και οι Οίκοι αξιολόγησης. Δεν εί-
ναι δελτία ειδήσεων είναι δελτία δράμα-
τος και αρνούμαι να τα παρακολουθήσω.

Πιστεύετε ότι ένας συγγραφέας στο 
πλαίσιο πάντα του πεδίου δράσης του, 
μπορεί να αλλάξει τον κόσμο ή έστω να 
τον επηρεάσει ουσιαστικά προς κάποια 
κατεύθυνση;

Ο συγγραφέας στοχεύει στις αισθήσεις 
του αναγνώστη και αν κληθεί να γράψει 
ένα μανιφέστο, λόγω και της προσωπικής 
του αντίδρασης για το τι συμβαίνει γύρω 
του, μπορεί και να επηρεάσει, έτσι τουλά-
χιστον έχει αποδείξει η Ιστορία. Αν απο-
βεί ουσιαστικό, δεν γνωρίζω- εκείνο που 
πιστεύω είναι πως δύσκολα πλέον δομού-
νται ιδανικά κι άλλο τόσο δύσκολα ακο-
λουθούνται. 

Τι πρέπει να έχει ο άλλος  για να σας 
κερδίσει;

- Θα το χαρακτηρίσω με μία μόνο λέξη 
: Ανθρώπινος.

Επιμέλεια: Βάσω Β. Παππά, Vas_nikpap@yahoo.gr  

   ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΑΝΔΑΛΗ
«Το Ταλέντο είναι 
«αίσθηση», 
ενόραση  ψυχική 

και  μεταδοτικότητα»
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Η οικογένεια του

JIMMY APOSTOLOU
Ιδιοκτητών Των Πολυτελών Αιθουσών

Συνεστιάσεων & Διασκέδασης

Meridian
BANQUET & CONFERENCE CENTER

1701 ALGONQUIN ROAD ROLLING MEADOWS, IL 60008

Phone: 847.952.8181

Εύχονται 
Στην πολυπληθή πελατεία τους,

στους συγγενείς, φίλους και στην Ομογένεια
Ο ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΧΑΡΙΖΕΙ
ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ Η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ
Σας προσκαλούν 

να κλείσετε τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις
 σε ένα μοναδικό περιβάλλον με άψογες υπηρεσίες

Happy 
New Year
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Η κυβέρνηση Παπαδήμου πάσχει από τρεις βασικές 
εγγενείς  αντιφάσεις, που δημιουργούν  σοβα-
ρή αμφιβολία για την ευόδωση των σκοπών της.

   1. Η σωφροσύνη θα επέτασσε ο κ. Λουκάς Πα-
παδήμος να σχηματίσει μία ολιγομελή κυβέρνηση προσωπικο-
τήτων, χωρίς απολύτως καμμία σχέση με το πολιτικό σύστημα 
που οδήγησε την χώρα στην πρωτοφανή χρεωκοπία.

   Αντ’αυτού, δέχθηκε πλήρως τους όρους των κομμάτων που 
τον κάλεσαν να «κυβερνήσει». Δέχθηκε ως αντιπροέδρους τους 
δύο αποτυχημένους, δημόσια προπηλακιζόμενους και  βαλλό-
μενους πανταχόθεν αντιπροέδρους του προκατόχου του.

   Του επεβλήθη το ίδιο οικονομικό επιτελείο, που απέτυ-
χε παταγωδώς , δύο χρόνια τώρα, να επιλύσει και το παραμι-
κρό πρόβλημα. Και σχημάτισε μία τερατώδη παλαιοκομματική 
κυβέρνηση 49 μελών, που εκπροσωπούν όλο σχεδόν το φά-
σμα του πολιτικού συστήματος που ευθύνεται για την κατάρ-
ρευση της χώρας.

    Ας φανταστεί κανείς τον Ελευθέριο Βενιζέλο το 1910 να 
σχηματίζει κυβέρνηση με υπουργούς τους παλαιοκομματικούς 
πολιτευτές που είχαν οδηγήσει την Ελλάδα στην χρεωκοπία του 
1893 και στον εξευτελισμό του 1897.Ας φανταστεί κανείς τον 
Κωνσταντίνο Καραμανλή να σχηματίζει κυβέρνηση, το 1974, 
από εκπροσώπους του οικτρού καθεστώτος που οδήγησε την 
Ελλάδα στην εθνική τραγωδία της Κύπρου.

   Όσοι φαντασιώνονται τον κ. Παπαδήμο ως την προσωπι-
κότητα που θα ανατρέψει το σύστημα, ας θυμηθούν ότι υπήρξε 
στενός συνεργάτης των πρωθυπουργών και διορισμένος τρα-
πεζίτης των κυβερνήσεων της μεταπολίτευσης.

   Γνωρίζει καλά, εκ των έσω, το ελληνικό πολιτικό σύστη-
μα, αφού επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου, τον Δεκέμ-
βριο του 1993, διορίστηκε υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελ-
λάδος, και διοικητής τον Οκτώβριο του 1994.

   Από το 2002 έως το 2010 ήταν αντιπρόεδρος της Ευρωπα-
ϊκής Κεντρικής Τράπεζας (με ελληνική κυβερνητική υπόδειξη) 
και μετά την αποχώρησή του μέχρι την πρωθυπουργοποίησή 
του διετέλεσε άμισθος σύμβουλος του οικτρά αποτυχημένου 
πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου.

   Επομένως, αν και τονίστηκε ιδιαίτερα το επιστημονικό προ-
φίλ του, πολιτικά είναι οργανικό μέρος του συστήματος της Με-
ταπολίτευσης. Αυτό εξηγεί την έλλειψη οποιουδήποτε όρου 
και διαπραγματευτικής ισχύος εκ μέρους του. («Δέχομαι την 
εντολή, αλλά θα σχηματίσω μία κυβέρνηση 15 εξωκομματικών 
προσωπικοτήτων, θα εισπράξω την 6η δόση, θα καταθέσω ένα 
πολυνομοσχέδιο-εξπρές με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και 
θα διεξαγάγω εκλογές τον Ιανουάριο», όφειλε να απαντήσει, 
προκειμένου να έχει κάποια ελάχιστη πιθανότητα επιτυχίας).

    Στο εσωτερικό της κυβέρνησης Παπαδήμου είναι εγκατε-
στημένος ο σκληρός πυρήνας του παλαιοκομματισμού, οι αξι-
ωματούχοι των κομμάτων που οδήγησαν την Ελλάδα στην διά-
λυση, οι κομματάνθρωποι και οι ευνοούμενοι, οι εγκάθετοι των 
κομματικών μηχανισμών και οι κυνικοί εκπρόσωποι της κοινο-
βουλευτικής ολιγαρχίας.

   Βρίσκονται εκεί ακριβώς για να μην υπάρξει καμμία περί-
πτωση να συρρικνωθεί το πελατειακό τους κράτος, να μην κα-
ταργηθούν οι χιλιάδες άχρηστοι οργανισμοί-πρυτανεία αργο-
μισθίας των κομματικών στελεχών, να μην περικοπούν κατ’ 
ελάχιστον τα προκλητικά τους προνόμια. Αυτή είναι η πρώτη 
θεμελιώδης αντίφαση αυτής της κυβέρνησης.

   2. Η δεύτερη αντίφαση αφορά την ασκηθησομένη οικονο-
μική πολιτική. Η σκληρή φορολογική πολιτική της κυβέρνησης 
Παπανδρέου-Βενιζέλου-Λοβέρδου συνέτριψε την κατανάλω-
ση, κατέστρεψε τις μικρομεσαίες και πολλές μεγάλες επιχειρή-
σεις, εκτόξευσε την ανεργία στο εκατομμύριο, προκάλεσε μαζι-
κό κύμα μετανάστευσης πτυχιούχων ακόμη και μεσηλίκων στο 
εξωτερικό, στοχοποίησε την ακίνητη περιουσία (τελικό κατα-
φύγιο της ελληνικής οικογένειας) και δημιούργησε κλίμα γε-
νικευμένης απόγνωσης και απαισιοδοξίας.

   Παράλληλα, η κυβέρνηση αυτή δεν εφάρμοσε ΑΠΟΛΥΤΩΣ 
ΚΑΜΜΙΑ από τις κατεπείγουσες και αναγκαίες μεταρρυθμί-
σεις, δηλαδή κατάργηση ΔΕΚΟ, άχρηστων δημόσιων οργανι-

Του Μελέτη Μελετόπουλου

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ
σμών κλπ., περιφρουρώντας λυσσαλέα τα προνόμια της κοινο-
βουλευτικής ολιγαρχίας.

   Επειδή ακριβώς δεν ήθελε να αγγίξει το τεράστιο, διεφθαρ-
μένο, δαπανηρό, σοβιετικών προδιαγραφών πελατειακό κράτος, 
προκειμένου να αντλήσει τα απαιτούμενα χρήματα επιδόθηκε σε 
πρωτοφανή φορολογική επιδρομή εναντίον της ελληνικής κοινω-
νίας. Με μοναδικό αποτέλεσμα την κατάρρευση των φορολογικών 
εσόδων και τον αποκλεισμό οιασδήποτε περίπτωσης να εξέλθει η 
ελληνική οικονομία από την ύφεση.

   Εάν η κυβέρνηση Παπαδήμου ακολουθήσει αυτήν την οικτρή 
πολιτική, είναι απολύτως βέβαιο ότι η κατάρρευση της ελληνι-
κής κοινωνίας θα συνεχίσει αδιατάρακτη την πορεία της, μέχρις 
ότου η χώρα μας μετατραπεί σε σωρό ερειπίων. Μέχρις στιγμής, 
στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας (όσο και παληάς) κυβέρ-
νησης  αναπαράγεται η ίδια καταστροφική συνταγή: αύξηση φό-
ρων και μείωση μισθών.

   Αλλά δεν ακούσαμε κάποια εξαγγελία για μία γενναία αναδι-
άρθρωση του κράτους και τις ριζικές μεταρρυθμίσεις που θα καθι-
στούσαν την Ελλάδα βιώσιμο κράτος. Επίσης ο νέος (αλλά επικε-
φαλής κυβερνήσεως του παρελθόντος) πρωθυπουργός δεν έκανε 
κάποιο διάγγελμα, να εξηγήσει στον ελληνικό λαό την ενδεδειγ-
μένη κατεύθυνση που απαιτούν οι περιστάσεις. Δεν βρήκε το θάρ-
ρος να εξηγήσει ότι η ζωή μας όπως την ξέραμε αποτελεί παρελ-
θόν, ότι πρέπει όλοι μαζί να ανασκουμπωθούμε και να αλλάξουμε 
τρόπο ζωής και κυρίως τρόπο σκέψης.

   3. Η τρίτη-και ίσως η βαθύτερη- αντίφαση της κυβέρνησης Πα-
παδήμου είναι ότι δεν δείχνει να έχει αντιληφθεί (ή δεν θέλει να 
αντιληφθεί) ότι το πρόβλημα της χώρας επιφανειακά μόνον είναι 
οικονομικό, ενώ στην ουσία του είναι πολιτικό.

   ΟΣΟ ΚΥΒΕΡΝΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΥΣ, ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ.

   Ο κλειστός, αυτοαναφερόμενος και αυτοαναπαραγόμενος ολι-
γαρχικός κοινοβουλευτισμός της Μεταπολίτευσης, η οικογενειο-
κρατία, ο φεουδαρχικός τρόπος λειτουργίας των κομμάτων και του 
κοινοβουλίου, η αναξιοκρατία και η ευνοιοκρατία, η διαφθορά, το 
μαύρο χρήμα, το πελατειακό σύστημα, ο έλεγχος της Δικαιοσύνης 
από το πολιτικό σύστημα, η ασυλία των πολιτικών, τα προνόμια, η 
ανάδειξη των πολιτικών στελεχών όχι από την κοινωνία αλλά από 
τις αυλές των εκάστοτε τριτοκοσμικών σατραπίσκων, τα κομματικά 
πανεπιστήμια-φυτώρια κομματικών στελεχών και το «άσυλο» που 
απαγορεύει την ελεύθερη σκέψη και διευκολύνει το μονοπώλιο του 
κομματικού λόγου, οι ολιγαρχικοί εκλογικοί νόμοι, οι παρακρατι-
κοί μηχανισμοί με ψευδοπροοδευτικό προσωπείο ως έσχατο κατα-
φύγιο του συστήματος, αυτά συγκροτούν το πρόβλημα της χώρας.

   Μόνον μία ριζική πολιτική μεταρρύθμιση  μπορεί να δημιουργή-
σει τις προϋποθέσεις εξόδου της χώρας από την προϊούσα αποσύν-
θεση. Μόνον η εγκαθίδρυση μίας σύγχρονης δημοκρατίας ευρωπα-
ϊκού τύπου, ενός υγιούς κράτους και ενός σοβαρού εκπαιδευτικού 
συστήματος, μόνον η ανάδειξη νέων πολιτικών δυνάμεων από την 
κοινωνία εγγυώνται την σωτηρία της χώρας.

    Αυτήν την ριζική πολιτική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να την 
πραγματοποιήσει η κυβέρνηση Παπαδήμου-Βενιζέλου-Πάγκαλου-
Αβραμόπουλου κλπ. Επομένως η βαθύτερη δομή που παράγει την 
χρεωκοπία και αποκλείει την αντιμετώπισή της θα επιβιώνει, όσο 
θα επιβιώνει το σημερινό πολιτικό καθεστώς. Είναι φανερό ότι ο 
επίλογος της περιόδου της Μεταπολίτευσης θα είναι μία χαοτι-
κή περίοδος, με διαδοχικές κυβερνήσεις σε διάφορους συνδυα-
σμούς, ενώ θα πλήττεται βάναυσα το βιοτικό επίπεδο του ελλη-
νικού λαού, θα καταρρέει η κοινωνική συνοχή, η δημόσια τάξη, η 
εθνική αξιοπρέπεια.

    Μέχρις ότου η λύτρωση έρθει μέσα από την συνολική αντι-
κατάσταση του σημερινού τριτοκοσμικού πολιτικού σκηνικού από 
ένα νέο, από άφθαρτους, ικανούς και έντιμους ηγέτες.

Ο Μελέτης Η. Μελετόπουλος είναι Διδάκτωρ Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Γενεύης. 

  

Δεν υπάρχει 
περίπτωση εξόδου 

από την κρίση

Εάν η κυβέρνηση  
Παπαδήμου ακολουθή-

σει αυτήν την οικτρή πολι-
τική,  είναι απολύτως βέ-

βαιο ότι η κατάρρευση της 
ελληνικής κοινωνίας θα 

συνεχίσει αδιατάρακτη την 
πορεία της, μέχρις ότου η 
χώρα μας μετατραπεί σε 

σωρό ερειπίων. 
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Γρηγόριος ο Ε!

(Από την ομιλία του προέδρου 
της Παναρκαδικής Ομοσπονδί-
ας Αμερικής κ. Ευάγγελου Πο-
τάκη)

    Κι έρχεται ο μεγάλος μας 
ποιητής Αριστοτέλης Βαλαω-
ρίτης, μετά από πενήντα χρό-
νια να μας θυμίσει κατά πόσο η 
εθελούσια θυσία του Πατριάρ-
χη, βοήθησε την επανάσταση, 
στο ποίημα του «Στον Ανδριά-
ντα του Γρηγορίου του Ε’»  που 
απήγγειλε στα αποκαλυπτήρια 
του Ανδριάντα.«.Χτυπάτε, πολέ-
μαρχοι!  Μη λησμονείτε το σχοι-
νί, παιδιά, του Πατριάρχη»!

   Έτσι από το αιματοβαμμένο 
σχοινί του Πατριάρχη, πιάστηκε 
και αναρριχήθηκε η πολυπόθη-
τη λευτεριά, που ήταν αλυσοδε-
μένη για τετρακόσια ολόκληρα 
χρόνια.

Ήταν Σάββατο, το Σάββατο 
μετά από την Ανάσταση του Κυ-
ρίου, το Πάσχα. Θεέ μου τι Πά-
σχα ήταν αυτό! Το πιο πικρό, το 
πιο μαυροφορεμένο, το πιο αι-
ματοβαμμένο και χαροκαμένο 
Πάσχα των σκλαβωμένων Ελ-
λήνων. Παντού φωτιά, καπνός, 
θάνατος, κλάματα, δάκρυα, μοι-
ρολόγια και κατάρες για το βρο-
μερό Ασιάτη.

   Ήταν το Σάββατο μετά από 
τον απαγχονισμό του Πατριάρ-
χη. Ένα καράβι, που προφανώς 
το είχε στείλει  η ίδια η κυρά Πα-
ναγιά, με Ρωσική σημαία, πλοιο-
κτήτη και καπετάνιο, το γενναίο 
Μαρή Σκλάβο, από τη Κεφαλο-
νιά, είχε αράξει στο μικρό όρμο 
του Γαλατά και είχε μαζέψει δε-
κάδες φοβισμένους Έλληνες, 
που έτρεχαν αποφύγουν το μα-
χαίρι των Αγαρηνών και την 
κτηνωδία των Γενιτσάρων.

   Μεταξύ αυτών, ήτο και ο 
πρωτοσύγκελλος του Πατρι-
αρχείου, ο πατήρ Σωφρόνιος, 
και κατά τα ξημερώματα, προ-
τού ξεκινήσει το καράβι για την 
Οδησσό, σύμφωνα με πολλα-
πλές ιστορικές μαρτυρίες, ένας 
ναύτης πήγε με το κουβά του 
να πάρει νερό, και ως εκ θαύ-
ματος, μπερδεύτηκε ο κουβάς 
με το σχοινί ενός πνιγμένου και 

έντρομος 
λέει στο 
κ α π ε τ ά -
νιο: «Εί-
ναι ένας 
π ν ι γ μ έ -
νος εδώ 
στο πλευ-

ρό του πλοίου και απ’ ό,τι συ-
μπεραίνει κανείς από τα άσπρα 
του γένια, ή πολύ γέρος είναι ή 
παπάς».

   Όταν τον ανέσυραν, έπε-
σε πάνω στον πνιγμένο ο πα-
τήρ Σωφρόνιος και φώναζε με 
λυγμούς: «Ο Πατριάρχης μας, ο 
μάρτυράς μας, ο ήρωάς μας, η 
Πατρίδα μας» και λέγει στο κα-
πετάνιο: «Σε παρακαλώ καπετά-
νιε, πρέπει να τον πάρουμε μαζί 
μας, γιατί τον άκουσα να λέγει 
ό,τι θ’ απομείνει από το γέρικο 
σώμα του, να το ενταφιάσουμε 
σε Ελεύθερη Ορθόδοξη Γη» και 
είπε ο γενναίος καπετάνιος τα 
γεμάτα πατριωτισμό και συγκί-
νηση λογία: «Σήκω  επάνω Πα-
τέρα και μη κλαις, θα είναι και 
αυτός συνταξιδιώτης μας».

   Έφτιασαν ένα πρόχειρο φέ-
ρετρο, έβαλαν μέσα το Άγιο 
Σκήνωμα και ξεκίνησαν για την 
Οδησσό. Έκανε λέει, πολύ με-
γάλη κακοκαιρία και φυσού-
σαν αντίθετοι άνεμοι και το κα-
ράβι για να φτάσει στη Οδησσό 
από το Γαλατά, έκανε 24 ημέ-
ρες και έξι ημέρες που είχαν πε-
ράσει από τον απαγχονισμό του 
Πατριάρχη, τριάντα ολόκληρες 
ήμερες.

    Εδώ αρχίζουν τα πρώτα 
αναμφισβήτητα δείγματα αγιο-
σύνης του Πατριάρχη. Το τόσο 
αιματοβαμμένο Σκήνωμα μετά 
από ένα ολόκληρο μήνα, δεν 
είχε πάθει καμία αλλοίωση ή 
σήψη. Πράγμα που είναι τελεί-
ως αντίθετα με τους νόμους 
της φύσεως και τους κανόνες 
της ιατρικής.

    Αλλά όχι μόνο αυτό έβγα-
ζε κι αυτή την άρρητη ουράνια 
ευωδία που αναδίνουν μόνο οι 
Άγιοι, δηλαδή αυτοί που έχουν 
μέσα τους πλούσια τη θεία 
χάρη, το τρίτον πρόσωπο της 
Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. 
Είναι αυτοί που μπορούν να βλέ-
πουν τις άκτιστες ενέργειες του 
Τριαδικού Θεού .

   Αυτός είναι ο Πατριάρχης 
μας, ήρωας και Άγιος και όχι 
προδότης όπως προσπαθούν οι 

καταχθόνιοι, ως προαναφέρ-
θει, εχθροί του αθάνατου Ελ-

ληνικού πνεύματος και δη της 
Ορθοδοξίας, να τον παρουσιά-
σουν.

   Όταν έφτασαν στην Οδησ-
σό, με μεσίστιο τη σημαία, ως 
αστραπή διεδόθει το γεγονός 
ότι έφεραν το Άγιο Σκήνωμα 
του Πατριάρχη.  Διοικητής εις 
τα μέρη αυτά, στη μεσημβρινή 
Ρωσία, ήταν ένας Έλληνας αντι-
στράτηγος ονόματι Θεοδωρί-
δης. 

   Όταν δε έμαθε το γεγονός 
ο Τσάρος της Ρωσίας ο Αλέξαν-
δρος ο Α’, έδωσε διαταγή να γί-
νει η κηδεία του Πατριάρχη αυ-
τοκρατορική, δηλαδή με τιμές 
αρχηγού κράτους και της Ορθο-
δοξίας.  Αφού ένδυσαν το Άγιο 
Σκήνωμα με ολόχρυσα άμφια 
και βαρύτιμη μίτρα, το τοποθέ-
τησαν μέσα εις αργυρή και χρυ-
σή λάρνακα.

   Το πρόχειρο, όπως είπαμε, 
φέρετρο που έβαλαν μέσα το 
Άγιο Σκήνωμα του Πατριάρχη, 
το πήρε ο γενναίος καπετάνι-

ος Μαρής Σκλάβος και το πήγε 
στην ιδιαιτέρα του πατρίδα τη 
Κεφαλλονιά.  Το έβαλε μέσα 
στην εκκλησία του χωριού του, 
το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα.

    Γι’ αυτό όταν πηγαίνουμε 
στη Πατρίδα, να πηγαίνουμε και 
στη Κεφαλλονιά, να γονατίζου-
με μπροστά σ΄ αυτό το ιερό κει-
μήλιο, σ’ αυτή την ιερά παρα-
καταθήκη, που μας θυμίζει τα 
τετρακόσια χρόνια μαύρης και 
απάνθρωπης Τουρκικής δουλεί-
ας, τις αρπαγές, σφαγές, ταπει-
νώσεις, το Γολγοθά και τελικά 
το αθάνατο εικοσιένα, όπου τα 
παλικάρια βοηθούμενοι από τον 
Πατριάρχη κύλησαν το λίθο της 
Αναστάσεως του Γένους μας.

   Μια ολόκληρη εβδομάδα δι-
ήρκησε η νεκρώσιμη ακολου-
θία και ποτίστηκε η Οδησσός 
με καυτά δάκρυα των ορθοδό-
ξων και ευωδίαζε ο τόπος όπου 
εκείτο το Άγιο Σκήνωμα του Πα-
τριάρχη. Πύρινοι επικήδειοι λό-
γοι εκφωνήθηκαν. Ιστορικός πα-
ρέμεινε ο επικήδειος λόγος του 
μεγάλου ρήτορα της εποχής 
του Οικονόμου. 

   Αλλά και επίσης συγκινητι-
κός ήταν και ο επικήδειος λόγος 
του προσωπικού του ιατρού, ο 
οποίος, όπως φαίνεται, είχε και 
αυτός προσπαθήσει να πείσει 
τον Πατριάρχη να εγκαταλείψει 
το ποίμνιό του για να γλιτώσει 
τη ζωή του. Αλλά ο Πατριάρχης 
όπως πάντα αρνήθηκε. Τελει-
ώνει δε ο γιατρός με τα κάτω-
θι λόγια: «Άγιε Πατέρα, με πόση 
φρόνηση, υπομονή, αντρειοσύ-
νη και αγιοσύνη, δεν θέλησες 
να σε φιλοξενήσω, αλλά έμει-
νες κοντά στο ποίμνιό σου και 
φόρεσες το Φωτοστέφανο του 
μαρτυρίου».

   Εκεί στην Οδησσό ενταφιά-
σθει ο Πατριάρχης μας και έμει-
νε φιλοξενούμενο το Άγιό του 
Σκήνωμα σε ελεύθερη Ορθό-
δοξο Γη, όπως επιθυμούσε, για 
πενήντα ολόκληρα χρόνια. Ανα-
ρίθμητα ήταν τα θαύματα που 
έκανε στους πιστούς, οι οποίοι 
έπαιρναν λάδι από την άσβηστη 
κανδήλα και ζητούσαν τη χάρη 
του.

   Το 1871 με ψήφισμα της 
Ελληνικής Βουλής  και κατό-
πιν μεγάλων αντιρρήσεων των 
Τούρκων και των Εβραίων στην 
Οδησσό, μεταφέρθει το Άγιο 
Σκήνωμα στη Πατρίδα μας και 

αναπαύεται στο Μητροπολιτικό 
Ναό των Αθηνών.

   Το δε 1961 μαζί και με τον 
τότε Πατροκοσμά, αυτόν τον 
παπουλάκη που έσπερνε  το 
σπόρο της λευτεριάς, το πατρι-
αρχείο της Ορθοδοξίας της Βα-
σιλεύουσας, τους ανακήρυξε 
Αγίους!

   Αυτός είναι ο Πατριάρχης 
μας, το παιδί της Ασημίνας, 
όπως τον αποκαλούσαν  οι συγ-
χωριανοί του οι Δημητσανιώτες, 
που τον κατηγορούν οι εχθροί 
του Ελληνισμού και δη της Ορ-
θοδοξίας ότι ήταν προδότης.

   Ναι, αυτό το άγουρο βλαστά-
ρι, όπως είπαμε, που είδε αυτό 
το όνειρο, ότι όλα τα καταράχια 
και τα βουνά της Δημητσάνας 
ήσαν ένας ατέλειωτος κάμπος 
γεμάτος πρόβατα και ήταν όλα 
δικά του και ανησυχούσε πως  
θα τα προστατεύσει από τους 
Τούρκους και από τους λύκους, 
δηλαδή τους Εβραίους .

   Όσο για το σχοινί που άπλω-
σε με το χεράκι του και το πήρε 
από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, 
όπως είδαμε, είχε και αυτό τη 
θέση του.  Γιατί πώς μπορού-
σε να φορέσει το φωτοστέ-
φανο του μαρτυρίου, εάν δεν 
προηγείτο η αγχόνη.  Ναι αδέλ-
φια ομογενείς, πως μπορούμε 
να εορτάζουμε το Πάσχα, την 
Ανάσταση του Κυρίου, εάν δεν 
έχει προηγηθεί η Μεγάλη Παρα-
σκευή, ο Γολγοθάς και η Σταύ-
ρωση του Κυρίου.

   Τελειώνοντας με πολύ τα-
πείνωση και ιστορική ευθύνη ας 
προσπαθήσουμε να σκιαγραφή-
σουμε τον Πατριάρχη μας, με τα 
εξής απλά λόγια:

   Είναι ο Εθνάρχης μας, ο 
οποίος μυστικά τραβούσε τα 
σχοινιά της Φιλικής Εταιρεί-
ας και αθόρυβα θυμιάτιζε τα 
παλικάρια του εικοσιένα και 
ευλογούσε την επανάσταση.

   Είναι ο Εθνομάρτυρας  
μας όπου από το αιματοβαμ-
μένο σχοινί της αγχόνης 
του, πιάστηκε και αναρρι-
χήθηκε η πολυπόθητη λευ-
τεριά που ήταν αλυσοδεμέ-
νη για τετρακόσια ολόκληρα 
χρόνια.

ΤΕΛΟΣ

(Μέρος 4ο)

RUGMAJIA  (Συνέχεια απο Σελ 3)
   Στους «κοτσιδολάχνους» της «απρέπει-
ας και τις διαστρέβλωσης», στους «γα-
μπρούς-προικοθήρες» της διάλυσης των 
οικογενειών και «συκοφάντες» έντιμων 
και υγιών ανθρώπων με προσφορά στην 
κοινωνία και την Ομογένεια.
  Δυστυχώς, δεν βρέθηκε ένας άνδρας - 
εκτός από μερικούς - να υψώσει ένα τεί-
χος, για να εμποδίσει αυτή την βρωμιά και 
τη δυσωδία, που διαπερνά και διατρέχει 
ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, την παροι-
κία μας!
  Χάθηκαν οι αξίες και μαζί οι έντιμοι άν-
θρωποι; Παρασύρθηκαν; Φοβούνται; 
Αδρανούν; Γιατί;
   Τα άτιμα τα «γρόσια», όπως θα έλεγε, 

αν ζούσε ο Μεγάλος Στρατηγός της Επα-
νάστασης, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 
έχουν ματαλλάξει τους ανθρώπους, σε 
«πειθήνια οργανάκια», σε «πιθηκοϊδή» και 
«κιοτήδες».
   Πού είναι οι ταγοί της Ομογένειας, πού 
είναι οι ηθικοί και καθαροί να ορθώσουν 
το ανάστημά τους, και να σταματήσουν 
τους «χαρτογιακάδες», τους «σιδερωμέ-
νους» και τα «καρχαριοειδή» της Ομογέ-
νειας;
  Δυστυχώς, όλοι τούτοι - οι εξαίσιοι και 
μοναδικοί - μας κοιτούν μέσα από τις γρί-
λιες;, χωρίς να αντιδρούν! Μια ανεξήγητη 
συμπεριφορά που πρέπει να μας φοβίζει 
για το μέλλον του Ελληνισμού και της ορ-

γανωμένης Ομογένειας.
   Έτσι βρίσκουν έδαφος οι διάφοροι «πε-
ριθωριακοί και γραφικοί», οι «σαλταμπά-
γκοι και υπερφίαλοι», οι «μηχανορράφοι» 
της ενότητας της Ομογένειας και καλλι-
εργούν το μίσος, το φθόνο, την απρέπεια 
και την διαίρεσή της.
   Η παροικία μας δεν αντέχει τους «Βαυ-
αρούς επίτροπους», τους «ομογενειοσω-
τήρες», τις «ομογενειακές ύαινες» και τα 
υποπροϊόντα της «ημερομηνίας λήξης». Η 
παροικία πρέπει να πάρει θέση, προτού εί-
ναι αργά! Εδώ και τώρα!
  Όσες συνεδριάσεις και αν κάνουν στο 
«σπίτι», που κάποιος το κατάντησε «Αλ-
Τσαντίρ», τους στέλνουμε το μαντάτο:  

«μουσατοχτενιστές» και «μαριονέτες».
ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ!
   Η Ομοσπονδία με το πρόεδρό της και 
το Διοικητικό Συμβούλιο, θα τελειώσει τη 
θητεία της και το εθνικό της έργο!
   Αυτά που κάνετε 5-8 ανθρωπάκια είναι 
καραγκιοζιλίκια και ανήθικα! Διαιρείτε 
την Ομογένεια και την εκθέτετε στα μά-
τια των Αμερικανικών Αρχών και της κοι-
νωνίας!!!
   Η Ομογένεια χρειάζεται Αγωνιστές και 
Εκφραστές των Ιδεών, των Αρετών, της 
Ειλικρίνειας, των Θυσιών και της Αυτοκυ-
ριαρχίας της, χωρίς κηδεμόνες.
 Ζητούνται άνθρωποι με ΦΙΛΟΤΙΜΟ, ΗΘΟΣ 
και ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ!!!
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Σ
την Κύπρο προ ολίγων ημερών συνέβη κάτι ση-
μαντικό, το οποίο ίσως δεν έγινε ιδιαίτερα γνω-
στό στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση που διορίσθη-
κε από τον Πρόεδρο Χριστόφια -τον κυριώτερο 

υπεύθυνο για την πολύνεκρη έκρηξη στη ναυτική βάση- 
και η οποία στηρίζεται μόνον από το κομμουνιστικό ΑΚΕΛ, 
αποφάσισε ξαφνικά να καταργήσει τη χρήση των σχολικών 
εγχειριδίων για τα Θρησκευτικά που έρχονται από την Ελ-
λάδα και να εισαγάγει ένα νέο βιβλίο στην Α΄ Γυμνασίου.

   Το εν λόγω εγχειρίδιο αντανακλά την ιδεολογία και την 
εκπαιδευτική φιλοσοφία του Κυπρίου Προέδρου, ο οποίος 
αμφισβητεί την ελληνορθόδοξη ταυτότητα των Κυπρίων, 
προωθεί σε την αφελή προσέγγιση με τους Τουρκοκυπρί-
ους και την θεωρία της «κυπριακής εθνικής συνειδήσεως».

   Χαρακτηριστικά αναφέρω, επειδή ξεφύλλισα το βιβλίο 
μέσω Διαδικτύου, ότι στις πρώτες σελίδες των Κυπριακών 
Θρησκευτικών αναγράφεται ότι οι Απόστολοι Παύλος και 
Βαρνάβας συνάντησαν στην Κύπρο έναν πληθυσμό που 
αποτελείτο από «ντόπιους Κυπρίους».

   Όλοι οι σοβαροί ιστορικοί γνωρίζουν ότι κατά τους 
πρώτους Χριστιανικούς χρόνους η πλειοψηφία του πλη-
θυσμού στη Μεγαλόνησο ήταν ελληνική, όπως είναι και 
σήμερα. Όμως η γραμμή του ΑΚΕΛ και του Χριστόφια έχει 
μείνει στις αριστερές αγκυλώσεις που δεν βλέπουν Έλλη-
νες στην Κύπρο, αλλά ελληνόφωνους Κυπρίους. 

   Το πιο ενδιαφέρον της υποθέσεως είναι ότι οι Έλλη-
νες Κύπριοι Θεολόγοι αρνήθηκαν να διδάξουν αυτό το 
εγχειρίδιο, το οποίο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 
απεξάρτησης της κυπριακής παιδείας από την ελληνικό-
τητα και την Ορθόδοξη παράδοση. Επίσης ο Αρχιεπίσκο-
πος Χρυσόστομος και πολλοί Μητροπολίτες διαφώνησαν 
δυναμικά με την προσπάθεια αλλοιώσεως του ελληνικού 
χαρακτήρα της παιδείας. Αλλά και μεταξύ του λαού διε-
φάνη αμέσως η αντίδραση.

   Τελικά ο Υπουργός Παιδείας του Χριστόφια Γ. Δημο-
σθένους αναγκάσθηκε να αποσύρει άρον -άρον το επίμα-
χο εγχειρίδιο και ζήτησε από το ελληνικό Υπουργείο παι-
δείας να ξαναστείλει το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το 
οποίο διδασκόταν επί πολλά χρόνια στην Α΄ Γυμνασίου.

   Είναι η δεύτερη φορά που οι Κύπριοι εκπαι-
δευτικοί αντιδρούν σε σχολικό βιβλίο με τη στήρι-
ξη της πλειοψηφίας του λαού. Η πρώτη ήταν το 2001 

όταν οι φιλόλογοι της Μεγαλονήσου αρνήθηκαν να διδά-
ξουν το βιβλίο Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου που εστάλη από 
την Ελλάδα με συγγραφείς τον καθηγητή Γεώργιο Κόκ-
κινο και συνεργάτες του. Το βιβλίο αυτό μιλούσε με αρ-
νητικούς χαρακτηρισμούς για τον επικό αγώνα της ΕΟΚΑ 
του 1955-59. Μετά την κυπριακή αντίδραση αποφασίσθη-
κε να μην διδαχθεί ούτε στην Ελλάδα. 

   Στη χώρα μας έχουμε πρόσφατο το παράδειγμα της 
παλλαϊκής αντιδράσεως στο απαράδεκτο βιβλίο Ιστορίας 
της Στ΄ Δημοτικού της περιόδου 2006-2007. Εκκλησία, 
σωματεία, επιστήμονες, απλοί πολίτες και κυρίως η Ακα-
δημία Αθηνών καταδίκασαν με επιχειρήματα την προσπά-
θεια να ωραιοποιηθεί η Οθωμανική τυραννία και να δικαι-
ολογηθούν τα εγκλήματα των Νεοτούρκων.

   Βλέπουμε, λοιπόν, ότι όταν υπάρχει μαζική αντίδραση 
βασισμένη σε επιχειρήματα και όχι μόνο σε κραυγές, τότε 
μπορούμε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο να ανατρέψου-
με αποφάσεις που θίγουν την εθνική μας αξιοπρέπεια.

   Αυτό μάς δίνει ελπίδα ειδικά σε περίοδο οικονομικής 
και πνευματικής κρίσης και αποδεικνύει ότι ο καθένας μας 
μπορεί κάτι να κάνει γι’ αυτόν τον τόπο και μάλιστα για 
ευαίσθητα θέματα, όπως η Παιδεία, η εθνική μας ταυτό-
τητα και η Ελληνορθόδοξη παράδοση. 

   Το ίδιο άλλωστε κατόρθωσε η πλειοψηφία των Ελ-
λήνων και σε κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και 
εθνικής επιβιώσεως. Παρά τη μαζική έξωθεν χρηματοδότη-
ση υπέρ του ΝΑΙ τελικά οι Έλληνες Κύπριοι καταψήφισαν 
το 2004 το σχέδιο Ανάν που οδηγούσε σε πλήρη τουρκο-
κρατία στον Βορρά και σε μερική τουρκοκρατία στον Νότο.

   Λίγοι ξεκίνησαν την αντίδραση κατά του -αγγλικής 
επινοήσεως- σχεδίου τον Νοέμβριο του 2002 και παρά 
τα πενιχρά οικονομικά μέσα η αλήθεια έλαμψε. Το σχέ-
διο καταποντίσθηκε και ελπίζω να μην επανεμφανισθεί 
με διαφορετικό περιτύλιγμα. Όταν πρωτοεμφανίσθηκε 
κάποιοι απαισιόδοξοι φίλοι μου έλεγαν: Αφού το θέλει 
η Αμερική, θα περάσει. Κι όμως δεν πέρασε! Διότι όταν 
ο Ελληνισμός είναι αποφασισμένος μπορεί να ανατρέψει 
βεβαιότητες και συμφέροντα. 

   Αντίστοιχη εθνική επιτυχία κατορθώσαμε όσοι αντι-
δράσαμε ποικιλοτρόπως στην προσπάθεια των ενδοτι-
κών να παραδώσουν στα Σκόπια το όνομα Μακεδονία. Τα 
μαζικά συλλαλητήρια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, 
τα άρθρα, τα βιβλία, οι εκκλήσεις διανοουμένων όπως ο 
Ελύτης και ο Ανδρόνικος και οι δημοσκοπήσεις που έδει-
χναν και δείχνουν τη σταθερή εθνική θέση της πλειοψη-
φίας των Ελλήνων απέτρεψαν τις υποχωρήσεις και τις 
παραχωρήσεις.

   Τα Σκόπια είναι το μόνο κράτος στον κόσμο, το οποίο 
εντάχθηκε στον ΟΗΕ με όνομα διαφορετικό από αυτό που 
αναφέρει το Σύνταγμά του. Πρόκειται για μία επιτυχία του 
ελληνικού λαού που τάχθηκε αντίθετος με τη βιασύνη κά-
ποιων Ελλήνων και συμμάχων να «κλείσουν» το θέμα . 

 Αποδεικνύουμε κατά καιρούς ότι δεν είμαστε αποχαυ-
νωμένος λαός ούτε ενδιαφερόμαστε μόνο για την τσέπη 
μας. Σε θέματα ζωτικής σημασίας για την εθνική μας αξιο-
πρέπεια και για την διαφύλαξη της ελληνορθόδοξης αυτο-
συνειδησίας μας αφυπνιζόμαστε και εμποδίζουμε τα τετε-
λεσμένα. Δεν το κάνουμε πάντα, αλλά το κάνουμε συχνά.

   Αξίζει να αποκτήσουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και 
βεβαίως είναι απαραίτητο να μελετούμε και να ενημερω-
νόμαστε. Χωρίς τεκμηρίωση και υπευθυνότητα κάθε αγώ-
νας κινδυνεύει να χαρακτηρισθεί γραφικός και να αποτύ-
χει. Οργή λαού, φωνή Θεού, λοιπόν! Παρά τις επιμέρους 
κομματικές μας διαφοροποιήσεις, ας είμαστε ενωμένοι στα 
δύσκολα. Για να δώσουμε ένα μέλλον στο παρελθόν μας!

ΟΡΓΉ ΛΑΟΎ, ΦΩΝΉ ΘΕΟΎ

Τι κερδίσαμε από την απόφαση της Χάγης
Ναι, τυπικά είναι καταδίκη. 

Αλλά, αν την διαβάσει κά-
ποιος προσεκτικά, η από-

φαση του Δικαστηρίου Διεθνούς Δικαί-
ου της Χάγης εμπεριέχει αρκετά θετικά 
στοιχεία για την Ελλάδα.

   Οι συνήθεις ηττοπαθείς, μεμψίμοι-
ροι και οπαδοί των εθνικών υποχωρή-
σεων βρήκαν ευκαιρία και πάλι να κα-
τηγορήσουν τον εθνικισμό, τον Αντώνη 
Σαμαρά, τον... Μέγα Αλέξανδρο και 
κάθε σκέψη περί δυναμικής εξωτερικής 
πολιτικής.

   Όμως δεν αξίζει να ασχολούμεθα 
με γκρινιάρηδες. Διότι στα μεγάλα εθνι-
κά θέματα ο Ελληνισμός όποτε προ-
χώρησε και νίκησε το πέτυχε ακριβώς 
επειδή άφησε κατά μέρος τους γκρινιά-
ρηδες και άκουσε τη φωνή της Ιστορίας 
του και των παραδόσεών του. 

   Πιστεύω ότι το πρώτο θετικό για 
τον Ελληνισμό είναι το εξής: Η απόφα-
ση της Χάγης διαπιστώνει ότι η τότε κυ-
βέρνηση του Κώστα Καραμανλή είχε το 

σθένος και την πυγμή να θέσει ΒΕΤΟ 

στην ένταξη των Σκοπίων στους διε-
θνείς οργανισμούς και μάλιστα σε αντί-
θεση με τη βούληση των ΗΠΑ.  

   Ναι, λοιπόν, ας το μάθουν και οι ξέ-
νοι και οι δικοί μας, και οι φίλοι και οι 
αντίπαλοι, ότι η Ελλάδα ακόμη και σή-
μερα ξέρει και μπορεί να λέει ΟΧΙ. Και 
αξίζει να πιστωθεί στον Κώστα Καρα-
μανλή το ΟΧΙ στο Βουκουρέστι, το 
οποίο απλώς διαπιστώνει το Δικαστήριο 
της Χάγης, καθώς και το ΟΧΙ στο σχέ-
διο Ανάν μέσω της ηθικής στήριξης που 
έδωσε στους Ελληνοκυπρίους.

   Υπάρχει και αυτή Ελλάδα που εί-
ναι πολύ καλύτερη από την Ελλάδα που 
εγκατέλειψε τα Ίμια και παρέδωσε τον 
Οτσαλάν. Υπάρχει και αυτή η Ελλάδα 
που ξέρει να ακούει τη φωνή του λαού 
και να σέβεται την ιερή κληρονομιά της.

   Ναι, λοιπόν, βάλαμε ΒΕΤΟ στα Σκό-
πια και θα ξαναβάλουμε. Κι ας φωνάζει 
ο πλαστογράφος της Ιστορίας Γκρούεφ-
σκι και ας μας μαλώσει ξανά το Δικαστή-
ριο της Χάγης. 

   Το δεύτερο θετικό αποτέλεσμα εί-

ναι η αποκάλυψη της μικρότητος και 
των σκοπιμοτήτων που κρύβονται πίσω 
από βαρύγδουπους τίτλους όπως «Δικα-
στήριο Διεθνούς Δικαίου» κ.λπ. Σέβομαι 
τους διεθνείς θεσμούς, αλλά καλό είναι 
πρώτα εκείνοι να σέβονται την αποστο-
λή τους.

   Το εν λόγω Δικαστήριο παραδέχθη-
κε μεν ότι στο Βουκουρέστι η απόφα-
ση ελήφθη από όλους τους Συμμάχους, 
αλά καταδίκασε την Ελλάδα για τις προ-
φορικές δηλώσεις που έκανε η κυβέρ-
νηση Καραμανλή. Είμαι βέβαιος ότι τέ-
τοια μετέωρη και ανερμάτιστη απόφαση 
ουδέποτε θα εξεδίδετο από ελληνικό 
δικαστήριο για θέματα αστικά ή ποινικά.

   Η Ελληνική Δικαιοσύνη είναι κατά 
πολύ πιο αξιόπιστη από τα διάφορα δι-
εθνή δικαστήρια που δικάζουν την πρό-
θεση και όχι την πράξη. Είναι σαν να μας 
λέει η Χάγη ότι πρέπει να καταδικάσου-
με ως δολοφόνο έναν άνθρωπο μόνο 
και μόνο επειδή φώναξε: «Φύγε μη σε 
σκοτώσω»!

   Αυτά να βλέπουν όσοι θέλουν να 

σύρουν όλο το φάσμα των ελληνο-
τουρκικών σχέσεων στη Χάγη. Το δικα-
στήριο αυτό κρίνει με πολιτικά και όχι 
με νομικά κριτήρια. Ας μείνουμε όσο 
μακρύτερα γίνεται. . 

   Το τρίτο θετικό στοιχείο είναι ότι 
επιτέλους κατανοήσαμε πόσο βλαπτική 
για τα εθνικά συμφέροντα είναι η Ενδιά-
μεση Συμφωνία Ελλάδος - ΠΓΔΜ. Όταν 
υπεγράφη δημοσίευσα στον ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ένα άρθρο με τίτ-
λο «Απαρχή δεινών για τον Ελληνισμό».

   Αφού δεν ήθελαν οι κυβερνώντες 
να καταγγείλουν τα Σκόπια για τη συ-
νεχή καταπάτηση της Συμφωνίας ας 
έχουν σήμερα το θάρρος να καταργή-
σουν αμέσως αυτή τη δέσμευση που 
μόνο κακό μάς έκανε.

   Το εθνικό συμφέρον επιβάλλει άμε-
ση καταγγελία από μέρους μας της δι-
άτρητης αυτής Συμφωνίας, την οποία 
τα Σκόπια κατήντησαν πτώμα τυμπανι-
αίον. Ας τελειώνουμε με τα πτώματα 
και ας ξαναβρούμε τη ζωντάνια μας ως 
Έθνος.

Γράφει ο  Κωνσταντίνος Χολέβας-Πολιτικός Επιστήμων

Του Κωνσταντίνου Χολέβα
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Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΟΛΕΣ
 ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ  ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ  

ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΠΙΔΑ
ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
ΝΗΣΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

«ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ»
 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ 
ΕΥΧΟΝΤΑΙ

  ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΟΥΣ 
ΖΑΚΥΝΘΙΟΥΣ - ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!  
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Τί εξυπηρετεί το συμφέρον της χώρας;
Η δεινή δημοσιονομική και οικονομική 

κρίση που αντιμετωπίζουμε τα δύο τε-
λευταία χρόνια φαίνεται να εξελίσσεται 

και να γιγαντώνεται χωρίς το πολιτικό μας σύστη-
μα να κατορθώνει να την αντιμετωπίσει.

   Η υστέρησή μας και η συστηματική επιδείνω-
ση των οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων εί-
ναι συνεχείς, ενώ δεν διαφαίνεται προοπτική βελ-
τίωσης της κατάστασης. Οι κίνδυνοι μάλιστα που 
μας απειλούν είναι τόσο μεγάλοι, ώστε θα πρέπει 
χωρίς καθυστέρηση να κινητοποιήσουμε όλες τις 
δυνάμεις που διαθέτουμε. Είναι αναγκαία μια παν-
στρατιά των πόρων μας, αλλά και των πνευματι-
κών και ηθικών δυνάμεών μας.

   Θα περίμενε κανείς την εκδήλωση αναγεν-
νητικών τάσεων και την οργάνωση εθνικών προ-
σπαθειών για την αποφασιστική αντιμετώπιση της 
κατάστασης. Στην πραγματικότητα όμως, αδυνα-
τούμε να χαράξουμε μία πολιτική ενίσχυσης της 
παραγωγής και δημιουργίας πλούτου, που είναι η 
βάση για μια αρχή, ώστε να μπορέσουμε να αντι-
μετωπίσουμε την πίεση των δανειστών μας.

   Εδώ όμως, δεν μπορούμε να πραγματοποιή-
σουμε και αυτά που έχουμε συμφωνήσει για να 
μπορέσουμε να δανειστούμε αμέσως κι άλλα, 
ώστε βραχυπρόθεσμα να επιβιώσουμε. Έτσι, η 
απογοήτευση, μας έχει καταλάβει και έχουμε πια 
την εντύπωση ότι δεν μπορούμε να κατορθώσου-
με τίποτε.

   Αρχή της κακοδαιμονίας μας φαίνεται να είναι 
το ότι το πολιτικό μας σύστημα εμφανίζει ανησυ-
χητική αδράνεια, που φαίνεται να ξεκινά από την 
διακαή επιθυμία διατήρησης και διαιώνισης των 
κεκτημένων, ήγουν της νομής της εξουσίας και 
του πελατειακού κράτους.

   Μία χλωμή προσπάθεια ανα-
σύνταξης αποτελεί ο πρόσφατος 
σχηματισμός συναινετικής κυ-
βέρνησης από τρία κόμματα και 
η ανάδειξη ως πρωθυπουργού 
ενός σοβαρού τεχνοκράτη με κύ-
ρος και γνώσεις, ο οποίος όμως 
προΐσταται μιας κυβέρνησης της 
οποίας παραδόξως δεν αποφάσι-
σε ο ίδιος τη σύστασή της, ούτε 
επέλεξε τα μέλη της.

   Τέθηκε μάλιστα ένα όριο 
ζωής ελάχιστο και ανεπαρκές για 
το έργο που υποτίθεται ότι θα εί-
ναι το αποτέλεσμα του νέου κυ-
βερνητικού σχήματος. Έτσι, με 
την εκκρεμότητα του ότι πρέπει 
να γίνει κάτι δραστικό, κάτι να 
αλλάξει, διολισθαίνουμε στο να 
συζητούμε για τις επερχόμενες 
εκλογές.

   Αυτό, που είναι βέβαια το τε-
λευταίο που μας χρειάζεται, απο-
καλύπτει την παθογένεια του 
πολιτικού μας συστήματος. Πα-
θογένεια, που κύρια συμπτώμα-
τά της είναι η παντοδυναμία των 
κομματικών επιδιώξεων και συμ-
φερόντων, αλλά και οι στενές 
φιλοδοξίες των προσώπων που 
έχουμε αναδείξει ως ηγέτες.

   Είναι φανερό ότι οι κομμα-
τικοί σχηματισμοί ενεργούν ως 

κλειστές ομάδες συμφερό-
ντων και στοχεύουν στην 
κατοχή και νομή της εξουσί-
ας. Παράλληλα, οι κομματι-
κοί ηγέτες που αποβλέπουν 
στην εξουσία χαρακτηρίζο-
νται από στενά και απολύ-
τως προσωπικά κίνητρα που 
περιορίζονται στην εξουσία 
και την κατοχή της.

   Πρόκειται για μετριό-
τητες χωρίς ιδιαίτερα χαρί-
σματα. Αλλά και αμφότεροι 
οι δύο προηγούμενοι πρω-
θυπουργοί, καθώς και ο φιλόδοξος κομματικός 
αρχηγός, που στοχεύει με τις εκλογές στην εξου-
σία, στερούνται κάποιου οράματος που υπερβαί-
νει τους ίδιους τους εαυτούς τους.

   Κινούνται αποκλειστικά στα πλαίσια της φιλο-
δοξίας να κυβερνήσουν, όπως αυτή τους έχει επι-
βληθεί παιδιόθεν από τις οικογένειές τους. Γιατί 
εκεί εξαντλείται, χωρίς να τους υπερβαίνει, ο ορα-
ματισμός της πλειονότητας των φιλόδοξων πολι-
τικών μας, που κατά κανόνα είναι και ικανοί δημα-
γωγοί.

   Αλλά και σε ό,τι αφορά την επίκληση σε ιδεο-
λογικές αξίες και σε παραδείγματα από την παρά-
δοση και την ιστορία, δύσκολα οι έλληνες πολιτι-
κοί μπορούν να αναφερθούν και να αντλήσουν απ’ 
αυτά γιατί δεν τα γνωρίζουν. Βλέπουμε έτσι, να 
αγνοούνται τα ιδεολογικά στηρίγματα, όπως η τε-
ράστια παράδοση, η μακραίωνη ιστορία, η γιγαντι-
αία πνευματική δημιουργία και τα πλήθη των πα-
ραδειγμάτων και των προτύπων.

   Ακόμη και θετικές εξελίξεις που μπορούν να 
δημιουργήσουν μια σωτήρια δυναμική χρησιμο-
ποιούνται με κύριο γνώμονα τις κομματικές επι-
διώξεις. Χαρακτηριστική είναι η συμπεριφορά του 
τέως πρωθυπουργού που έσπευσε να δημαγωγή-
σει μετά την ευνοϊκή απόφαση των εταίρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να καταεξευτελιστεί κα-
τόπιν μπροστά στο διεθνές κοινό.   

    Τώρα τα κομματικά επιτελεία πλειοδοτούν και 
αποβλέπουν σε μελλοντικές εκλογές, στις οποί-
ες ο κάθε ένας στηρίζει επιδιώξεις που δεν έχουν 
σχέση με την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλη-
μάτων της χώρας.

   Το χθεσινό άρθρο του τέως Προέδρου της Δη-
μοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλου στην «Κα-
θημερινή» που έφερε τον τίτλο «Οι εκλογές δεν 
εξυπηρετούν το συμφέρον της χώρας» δείχνει με 
ενάργεια το πόσο τα κομματικά επιτελεία και οι 
αρχηγοί των μεγάλων κομμάτων παραβλέπουν το 
συμφέρον της χώρας.

Του Δημήτρη Μαυρίδη
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 «Ο καθείς την μύξα του για βούτυρο την έχει»
Παροιμία για υποψήφιους πρωθυπουργούς

 Μεγάλος, πολύ μεγάλος ο εθνικός μας 
ποιητής Κωστής Παλαμάς. Έζησε όλες 
τις κρίσιμες στιγμές του Έθνους. Και 

το βοήθησε. Το ύμνησε, το ενθάρρυνε, κεραύ-
νωσε τους «τροπαιούχους του άδειου λόγου» 
που ροκάνιζαν τα σωθικά του. Τις ανθρωποκά-
μπιες (Κόντογλου) τύπου Ρεπούση και Δραγώνα, 
τους νάνους και τους αρλεκίνους της κομματο-
κρατίας. Τον λησμονήσαμε όμως.
   Από τα σχολικά βιβλία είναι προγραμμένος. 
Έχει «κουσούρι» ασυγχώρητο: είναι εθνικός 
ποιητής. Σολωμός, Βαλαωρίτης, Κάλβος, Παλα-
μάς, οι εθνικοί μας ραψωδοί, περιφρονούνται 
από την δημόσια δία βίου και... νυκτοβίου, εκπαί-
δευση. Ενώ, όπως έχουμε ξαναγράψει, θα συνα-
ντήσεις κείμενα του γίγαντα της λογοτεχνίας 
και γνωστού τηλεαστρολόγου - τηλεμπουρδο-
λόγου Κώστα Λεφάκη (στο Τετράδιο Εργασι-
ών της «Νεοελληνικής Γλώσσας» Γ’ Γυμνασίου, 
σελ. 73), ο οποίος αναφέρεται στην «ενίσχυση 
των ερωτικών σχέσεων, διότι ο Άρης δεσπόζει 
στον Λέοντα».
   Θα σκοντάψεις ακόμη και σ’ ένα «απίστευτο» 
κείμενο τού, γράφω τ’ όνομά του και το χέρι 
μου τρέμει από συγκίνηση, Κ. Σημίτη, ο οποί-
ος αποκαλύπτει στους Ελληνόπαιδες «την δια-
στρεβλωμένη και γι’ αυτό χωρίς απήχηση ελλη-
νική και χριστιανική παράδοση», («Νεοελληνική 
Γλώσσα», Γ’ Γυμνασίου, σελ. 65). Θα συναντή-
σεις στα βιβλία πολλά κείμενα του βούρκου και 
της σάχλας, κατακάθια που έπνιξαν τα παιδιά με 
τις δηλητηριώδες αναθυμιάσεις τους, Παλαμά 
όμως δεν θα βρεις. 
  Δεν εμφορείται, θα έλεγε, η «δία βίου» ανο-
ησία, η ποίησή του από «προοδευτικές αντιλή-
ψεις». (Πανίσχυρη η κ. Διαμαντοπούλου, παρέ-
μεινε στο δία βίου της. Η Νέα Τάξη στηρίζει τα 
καλύτερα και πιο αφοσιωμένα στελέχη της).
   Ο ποιητής πέθανε εν μέσω γερμανικής Κα-
τοχής, τον Φεβρουάριο του ‘43. Ο λαός έψαλ-
λε τον Εθνικό Ύμνο, την ημέρα της κηδείας του 
ήχησαν οι σάλπιγγες της ελευθερίας. Γράφει ο 
Γιώργος Θεοτοκάς, που βρίσκεται στο ξόδι του 
ποιητή. «Κατεβήκαμε προς τη σκλαβωμένη Αθή-
να μας, που τη σκίαζαν απ’ την Ακρόπολη οι ση-
μαίες των κατακτητών, με ψυχή περήφανη και 
χαρούμενη. Νιώθαμε την Ελλάδα ελεύθερη και 
νικηφόρα, μέσα στη συμφορά της. Τέτοια ήταν η 
δύναμη του ποιητή που είχαμε κηδέψει και που 
μας φαινότανε τώρα περισσότερο από πάντα ζω-
ντανός». («Πνευματική Πορεία», εκδ. «Εστία», 
σελ. 202). 
   Αυτές τις ανήλιαγες ημέρες της ασημαντότη-
τας, της προδοσίας και της αποπροβάτωσης του 
κυρίαρχου λαού, μόνο αν ανέβουμε στις στέρε-
ες πλάτες των προγόνων, μπορεί να σηκωθεί η 
ματιά μας πάνω από τα εθνικά μας σάβανα.
   Οι πρόγονοι είναι σαν τη γη. Είναι γνωστό, η δι-
ακονία της γης δίνει χαρά στον άνθρωπο, αυτή 
η γεωχαρμοσύνη παραπέμπει σε αρχέγονες, γε-
νέθλιες καταβολές του. «Εν ιδρώτι του προσώ-
που σου φαγή τον άρτον σου». («Γένεσις», 3,19). 
   Ο αρχαίος μύθος μιλά γιά τον Ανταίο, «γίγας 
δυσπολέμητος», γιος του Ποσειδώνα και της 
Γης. Όσο πατούσε το χώμα της μητέρας του 
Γης, δυνάμωνε, γινόταν ακατανίκητος. Σαφής 
βαθιά και λεπτή η αλληγορία του μύθου.
   Η πατρίδα, «το χώμα της το γλυκό που νιώ-
θει σαν άνθρωπος», (Βρεττάκος), το εθνικόν 
και αληθές του Σολωμού, αυτή είναι το έσχα-
το καταφύγιο, είναι σαν το αίμα που ζωοποιεί το 
σώμα. «Της πατρίδας μου πάλι ομοιώθηκα», τρα-
γουδά ο Ελύτης. Και πια δεν της μοιάζουμε, δεν 
μας αναγνωρίζει εμάς τα παιδιά της, γίναμε μα-
σκαράδες. Μόνο αν γυρίσουμε πίσω στην αγα-
πημένη πατρώα γη, αν στραφούμε στους μεγά-
λους λογοτέχνες και τεχνίτες του Γένους, θα 
βρούμε γιατρειά, θα θεραπευτούν τα έλκη της 
ψυχής μας. 
   Βουίζουν τα αυτιά μας από τις τσιρίδες όσων 

θεωρούν τα μνημόνια και την ξενική εξάρτηση 
και υποτέλεια ως περίπου ευλογία για τον τόπο. 
Τι απαντούν οι σπουδαίοι, «οι πάνυ ακριβείς» 
του Γένους, σ’ αυτούς τους χαμαίζηλους τζιτζι-
φιόγκους; Γράφει ο Ανδρέας Κάλβος στο ποίη-
μα «Αι ευχαί». 

«Καλύτερα, καλύτερα 
διασκορπισμένοι οι Έλληνες 
να τρέχωσι τον κόσμον 
με εξαπλωμένην χείρα 
ψωμοζητούντες 
παρά προστάτας να ‘χωμεν». 

  «Παρά προστάτας να ‘χωμεν» και προστάτας 
(νταβατζήδες επί το λαϊκότερον) έχουν μόνον η 
Ελλάς και οι πόρνες, ως θα έλεγεν ο δηκτικός 
ευφυολόγος, Εμ. Ροϊδης. Γράφει και ο Κωστής 
Παλαμάς, ένα ωραιότατο ποίημα, κατά των εσα-
εί προσκυνημένων στα κελεύσματα των ξένων, 
στους τωρινούς που το αγγελτήριο της σκλαβι-
άς μας, το προσκυνοχάρτι, το βάπτισαν, μηχανι-
σμό στήριξης. Το τιτλοφορεί «οι λύκοι». Το πα-
ραθέτω: 

«Σε μοίρας ανελεήμονης τα πόδια
ή στου θεού μας το έλεος γυρτοί;
Των εθνικών απριλομάηδων ξόδια
μας δείχνουν για ποιας λύτρωσης γιορτή.
Μες στο παλιόσπιτό σου ταμπουρώσου,
ζήσε όπως-όπως. ο παθός-μαθός.
Κάλλιο γλύστρα στο δρόμο το δικό σου
παρά στο δρόμο του άλλου να είσαι ορθός.
Του ξένου τ’ άγγισμα, όποιο, δεν αφήνει
 τα σημάδια του σκλάβου στο κορμί;
Δεν είναι δανεικιά η μεγαλοσύνη.
λευτεριάς ψεύτρας, ψεύτρα και η τιμή.
Με τ’ άρμυρά μου δάκρυα σ’ ανταμώνω,
εσύ της πείνας μου είσαι πλερωμή
ντόπιο μαύρο κριθάρι που ζυμώνω,
Όχι του ξένου το άσπρο το ψωμί». 

   Η μεγαλοσύνη δεν χτίζεται με δανεικά ούτε 
είναι δανεικιά. Οι λύκοι, προβατόσχημοι και μη, 
Ευρωπαίοι και... αγοραίοι είναι ανελεήμονες, το 
άγγισμα τους, οι θεραπείες τους, θα μας σκοτώ-
σουν και θα μας λερώσουν. 
  Όμως, εδώ στην έρμη πατρίδα, «Ραπαλοφόροι 
καραδοκούν,  χαγάνοι ορνεοκέφαλοι, βυσσοδο-
μούν σκυλοκοίτες, νεκρόσιτοι και ερεβομανείς  
κοπροκρατούν το μέλλον», μας γράφει ο Οδυσ-
σέας Ελύτης. Το μέλλον μας, όσο θα το κρατούν 
στα χέρια τους τα κοπρώδη υποκείμενα της πο-
λιτικής, θα κοπροκρατείται. 
  Στην τότε γερμανική Κατοχή οι σκλαβωμένοι 
Έλληνες, αψηφώντας και περιφρονώντας τις 
κάννες των Γερμανών, συνάχτηκαν στο Α’ νε-
κροταφείο Αθηνών, και τραγουδώντας ύμνους 
της λευτεριάς, αποχαιρέτησαν τον μεγάλο νε-
κρό. Δεν τόλμησαν τα ναζιστικά γουρούνια 
(pigs) να ματώσουν την συγκέντρωση.
  Αυτό το αντιστασιακό ήθος του λαού μας, που 
πνίγηκε κάτω από την συώδη ηδονοθηρία των 
χρόνων της λεγόμενης μεταπολίτευσης, πρέπει 
να ξαναβρούμε.
   Δεν χάθηκε. Μπαζώθηκε από σκουπίδια και 
απορρίμματα, που έπεσαν σε σπίτια και σχολεία, 
μέσω της πορνοτηλεόρασης και της ανθελληνι-
κής παιδείας. Λίγο σκάψιμο θέλει και θα βρούμε 
την βασιλική φλέβα, την σωτήρια πηγή. 
  Κι ας αφήσουμε τους «εθνοσωτήρες» και εθνο-
προδότες να στριγγλίζουν και να μας απειλούν. 
Σ’ αυτούς απαντά ο Γ. Σουρής: 

«Αυτά φωνάζει ο καθείς 
και την φωνήν οξύνει 
και στον λαό φορτώνεται 
και του πατεί τον κάλο 
αλλ’ ο λεγόμενος λαός 
τον αφαλό του ξύνει 
για να μην πω χωρίς ντροπή 
πως ξύνει τίποτ’ άλλο». 

Πηγή: Αντίβαρο

Γράφει ο Δημήτρης Νατσιός, Δάσκαλος

ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΦΗΜΙΣΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

«THE PARTHENON» 
 ΕΥΧΟΝΤΑΙ

ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΛΗΘΗ 
ΕΚΛΕΚΤΗ ΠΕΛΑΤΕΊΑ 
ΤΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΦΊΛΟΥΣ,
ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΊΣ ΚΑΊ 
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΊΚΗ 
ΠΑΡΟΊΚΊΑ 

ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ 
ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2012

PIECH Decorating Inc.
Commercial Painting • Residential Painting • 
Building Maintenance

     BILL MATARAGAS
Phone: 630.243.8900  Fax: 630.243.8920 

Mobile: 708.908.0092

www.piechdecorating.com



27Ελληνική Φωνή, Ιανουάριος 2012

Οι εξισλαμισμένοι  Έλληνες στη σημερινή Τουρκία
 Οι εξισλαμισμένοι και κρυπτοχριστιανικοί πληθυ-

σμοί μας βοηθούν στο να κατανοήσουμε την φύση 
της σύγχρονης Τουρκίας. Μας θυμίζουν την παλιά οι-
κουμενικότητα του ελληνισμού. Ένα τμήμα της πα-
λιάς ρωμιοσύνης παραμένει με κρυπτοχριστιανική ή 

μουσουλμανική μορφή, στους παλιούς ελληνικούς τό-
πους της Ανατολής.

   Το τουρκικό κράτος προσπαθεί με κάθε τρόπο να 
αφομοιώσει τους πληθυσμούς αυτούς. Επιδιώκει την 
κοινωνική διάσπαση των συμπαγών πληθυσμών με με-
ταφορά σε άλλα μέρη της Τουρκίας. Έτσι δόθηκαν οι-
κονομικά κίνητρα για μετανάστευση των ελληνόφω-
νων στο Κουρδιστάν, την Ιμβρο και την κατεχόμενη 
Κύπρο.

   Σήμερα ένα από τα τουρκικά χωριά της Ίμβρου κα-
τοικείται από εξισλαμισμένους ελληνόφωνους ενώ 
περί τους 3.000 έχουν εγκατασταθεί ως έποικοι στην 
κατεχόμενη Κύπρο. Οι ελληνόφωνοι έποικοι είναι μία 
από τις λίγες εθνοτικές ομάδες που μεταφέρθηκαν 
εκεί και διατηρούν αρμονικές σχέσεις με τους εγκλω-
βισμένους.

   Από την άλλη όμως οι ελληνογενείς μουσουλμάνοι 
της Τουρκίας προσπαθούν να διασώσουν την πολιτιστι-
κή τους ταυτότητα και να αναδειχθούν σε μια γέφυρα 
φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των λαών της Τουρκί-
ας και της Ελλάδας.

   Αποδεικνύουν επίσης ότι δεν υπάρχει άλλος δρό-
μος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις πλην αυτού της αλ-
ληλοκατανόησης και της συνύπαρξης. Εμείς ελπίζου-
με ότι η βασανιστική περίοδος μετασχηματισμού στην 
οποία έχει εισέλθει η Τουρκία θα τελειώσει με την δη-
μιουργία μιας πραγματικής δημοκρατικής και πολυπο-
λιτισμικής κοινωνίας.

 1. ΕΝΘΕΤΟ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ
   Για τις περιοχές των εξισλαμισμένων Ελλήνων 

του Πόντου ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσαν-
θος γράφει: «Οι περί των Ψυχρόν ποταμόν (Μπαλτατζή 
Ντερέ) οικούντες Οφίται ή Οφλήδες, διετήρησαν την 
ελληνικήν γλώσσαν και τα ελληνικά ήθη και έθιμα, εν-
θυμούνται ακόμη την εξ Ελλήνων καταγωγήν αυτών. 
Είναι ημερώτεροι των Λαζών και κατά την κληροδοτη-
θείσαν αυτοίς παρά των Ελλήνων προγόνων αυτών πα-
ράδοσιν ασχολούνται με τα γράμματα και την θεολο-
γίαν.

   Αι μουσουλμανικαί ιερατικαί και θεολογικαί σχο-
λαί του Οφεως ήσαν αι τελειότεραι εν των Οθωμανικώ 
κράτει. Οι άνδρες εν Οφει γιγνώσκουσιν και την τουρ-
κικήν γλώσσαν, αλλ’ αι γυναίκες ηγνόουν αυτήν, και 
δια τούτο μέχρι των ημερών ημών εις την κατ οίκον 
ομιλία εγίνετο χρήσις του Ελληνικού Ποντικού ιδιώμα-
τος του Οφεως.

   Τα χωρία αυτών μέχρι των ημερών ημών διετήρουν 
τα Ελληνικά αυτών ονόματα, Παλαιοχώριν, Μεσοχώ-
ριν, Υψηλή ή Υψηλάντων, όθεν προήλθεν η οικογένεια 
των Υψηλαντών, Ξένος, Αληθινός, Φωτεινός, Χαλάεσ-
σα, Γοργορά, Κοντού, Χωλός, Οκελος, σώζονται δε εν 
αυτοίς πολλοί ναοί και χειρόγραφα ελληνικά. Ελληνό-
φωνοι, αλλ ουχί ήμεροι ως οι Οφίται παρέμειναν και οι 
εξισλαμισθέντες χριστιανοί της Θοανίας (Τόνγιας), τα 
δε χωρία αυτών διετήρησαν κατά το πλείστον ομοίως 
τα ελληνικά ονόματα, οίον Κατωχώριν, Μεσοπλάγιν, 
Μεσοπαίδιν.»

2. ΕΝΘΕΤΟ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ
   Οι ελληνικοί πληθυσμοί, με μουσουλμανική κυρί-

ως μορφή, αποτυπώθηκαν στην έρευνα «Ethnic Groups 
in the Republic of Turkey» του γερμανικού πανεπιστημί-
ου του Tybigen. Στην έρευνα αυτή οι ελληνογενείς της 
Τουρκίας σήμερα κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: 
τους «Greek-speaking Muslims: Pontic» και τους «Greek-
speaking Muslims: Cretan, Cypriot and others». Οι ομάδες 
αυτές χαρακτηρίζονται από μεγάλη ανομοιογένεια, η 
οποία καθορίζεται από την γεωγραφική προέλευση και 
τις θρησκευτικές τοποθετήσεις.
http://www.hri.org/forum/diaspora/turkey/krypto1.html

Η οριστική διαμόρφωση των πληθυσμών 
στην Ελλάδα και την Τουρκία καθορί-
στηκε από τη συνθήκη της Λωζάννης 
τον Ιούλιο του 1923. Η συνθήκη πρόβλε-
πε την ανταλλαγή των πληθυσμών με βα-

σικό κριτήριο κατάταξης τη θρησκευτική πίστη. Έτσι 
οι χριστιανοί θα έπρεπε να εκδιωχθούν από την Τουρ-
κία και οι μουσουλμάνοι από την Ελλάδα.

   Η επιλογή με βάση το θρήσκευμα οδήγησε αφενός 
στην εξαίρεση των ελληνικών πληθυσμών που είχαν 
εξισλαμιστεί ή βρισκόταν σε κρυπτοχριστιανική κατά-
σταση στην Τουρκία, ενώ εκδιώχθηκαν από την Ελλά-
δα οι ελληνογενείς και ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι.

   Έτσι διαμορφώθηκε στη σημερινή Τουρκία ένας 
πολύμορφος μουσουλμανικός ελληνικός πληθυσμός 
που αποτελείται αφ’ ενός από τους γηγενείς εξισλα-
μισμένους και κρυπτοχριστανούς του Πόντου και αφ’ 
ετέρου από αυτούς που εκδιώχθηκαν από την Ελλάδα

Εξισλαμισμένοι Κρητικοί, 
Μακεδόνες και Κύπριοι

  Είναι ιστορικά βεβαιωμένο ότι μεγάλο μέρος των 
λεγόμενων τουρκοκρητικών είναι ελληνικής καταγω-
γής. Εξ άλλου το «κρητικό ζήτημα» στις αρχές του αι-
ώνα μας θύμιζε πάρα πολύ το σημερινό πρόβλημα της 
Βορείου Ιρλανδίας.

   Τη διαπίστωση αυτή, εκτός των ιστορικών πηγών, 
υποστηρίζει η ύπαρξη τέτοιων πληθυσμών στη Συρία 
(Χαμηδιέ) και στη Λιβύη οι οποίοι διατηρούν την ανά-
μνηση της ελληνικής τους προέλευσης και εξακολου-
θούν να δηλώνουν «Έλληνες».

   Επίσης και στη κεντρική και νοτιοδυτική Μακεδο-
νία (Αλιάκμωνας και περιοχή Κοζάνης) κατοικούσαν οι 
εξισλαμισμένοι Έλληνες που έγιναν γνωστοί ως «Βα-
λαάδες». Οι Βαλαάδες χαρακτηρίζονται σε εθνο-
γραφικούς χάρτες του περασμένου αιών ως «Greek 
Muslims».

   Οι ελληνογενείς μουσουλμάνοι της Κρήτης και 
της Μακεδονίας εκδιώχθηκαν στην Τουρκία το 1923, 
με τη συνθήκη της Λωζάννης. Εγκαταστάθηκαν κυρί-
ως στη Δυτική και Νότια Μικρά Ασία.

   Στην πλειοψηφία τους παραμένουν και σήμερα ελ-
ληνόφωνοι. Για αυτούς τους πληθυσμούς δημοσίευαν 
οι τουρκικές εφημερίδες τα προγράμματα της ελληνι-
κής τηλεόρασης.

   Στις περιοχές της Κιλικίας (Αττάλεια) κατοικεί επί-
σης αριθμός ελληνοφώνων Κυπρίων μουσουλμάνων 
οι οποίοι μετακινήθηκαν εκεί από τα τέλη του περα-
σμένου αιώνα. μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ου.

 
Εξισλαμισμένοι - Πόντιοι

  Η μεγαλύτερη και σπουδαιότερη ομάδα Ελληνο-
γενών εξισλαμισμένων είναι αυτή που κατοικεί στον 
ιστορικό Πόντο και ειδικά στην επαρχία Τραπεζού-
ντας. Οι εγκαταστάσεις αυτών που μιλούν τα ποντι-
ακά ελληνικά περιγράφονται ως εξής στην έρευνα 
«Ethnic Groups in the Republic of Turkey» του γερμανι-
κού πανεπιστημίου του Τybingen: «.αποτελούνται από 
μερικές εξάδες χωριών γύρω από την Τόνια και 40-50 
εγκαταστάσεις στις κοιλάδες (επάνω μέρος) Σαλακλί 
και Γκιουρτσάϋ νότια του Οφι, γύρω από την Τσαϊκα-
ρα και το Κιοπρούμπασι. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο 
κύματα μετανάστευσης στην επαρχία Σακαρυά.»

   Υπάρχει ήδη μια αξιόλογη διασπορά των εξισλαμι-
σμένων στην Κωνσταντινούπολη και στα περισσότερα 
αστικά κέντρα της Τουρκίας. Κοινότητές τους έχουν 
δημιουργηθεί στην κατεχόμενη Κύπρο, την Ίμβρο κα-
θώς και στο εξωτερικό (Γερμανία).

   Επίσης τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μια 
μικρή κοινότητα στην Ελλάδα. Είναι συγκροτημένοι 
σε κλειστές κοινωνικές ομάδες στις οποίες επικρατεί 
ενδογαμία. Ξεχωρίζουν τον εαυτό τους από τους κα-
θαρούς Τούρκους και τους διακρίνει φιλελληνισμός. 
Αυτοδηλώνονται ως «Ρωμαίοι» (Ρωμιοί) και είναι κυρί-
ως ελληνόφωνοι. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι σε όλο τον 
Πόντο ξεπερνούν τις 300.000 άτομα.

   Οι ελληνόφωνοι αυτοί Ρωμιοί περιλαμβάνονται 
συνήθως στους πληθυσμούς που καταγράφονται ως 
«Λαζοί». Με την ονομασία αυτή δηλώνονται δύο βασι-
κά εθνοτικές ομάδες: οι παραδοσιακοί Λαζοί, οι οποί-
οι είναι γεωργιανό φύλο που βρίσκεται πολύ κοντά 
στους Μιγγρέλους της Γεωργίας και οι «Ρωμαίοι».

Του Βλάση Αγτζίδη
   Οι ελληνόφωνοι Ρωμιοί μιλούν διάφορα ιδιώματα 

της τραπεζουντιακής διαλέκτου της ελληνικής γλώσ-
σας. Τη γλώσσα που μιλούν την ονομάζουν «ρωμαϊ-
κά».

   Οι Οφλήδες μιλούν την αρχαιοπρεπέστερη ελλη-
νική διάλεκτο που βρίσκεται εν ζωή. Είναι οι μόνοι που 
χρησιμοποιούν ως αρνητικό μόριο το «ου» και «ουκί» 
ενώ παρατηρείται και το φαινόμενο του τσιτακισμού.

   Η διάλεκτος ακόμα ακμάζει και διατηρεί την ικα-
νότητα να αφομοιώνει ξένες λέξεις και να τις διαμορ-
φώνει με βάση τις ανάγκες της γλώσσας. Τον ελληνι-
κό τύπο ακολουθούν και τα μουσουλμανικά ονόματα. 
Ο Μεμέτης, ο Κεμάλης, ο Τουργκούτης κ.λπ.

   Η Κωνσταντινούπολη επιβιώνει με την μεσαιωνι-
κή λαϊκή της ονομασία: Ισταμπόλη (από το «Εις την 
Πόλη»), απ’ όπου προήλθε και το σημερινό τούρκικο 
όνομά της: Ισταμπούλ.

   Η νεολαία σήμερα ξεπερνά την παλιά θρησκευτική 
προκατάληψη που αδιαφορούσε για τα εθνικά χαρα-
κτηριστικά. Αρχίζει να αναζητεί την εθνική της προέ-
λευση. Στην Κωνσταντινούπολη, όπου υπάρχει ισχυρή 
παροικία, καθώς και στην Τραπεζούντα έχουν ξεκινή-
σει προσπάθειες προβολής και υπεράσπισης του ελ-
ληνόφωνου πολιτισμού.

 
Η τραγωδία του Πόντου

 Για τους ελληνόφωνους μουσουλμάνους της βό-
ρειας Τουρκίας, δηλαδή του μικρασιατικού Πόντου, 
έχουμε πλήθος ιστορικών δεδομένων. Το 1914 ο 
ελληνικός πληθυσμός της περιοχής ανερχόταν σε 
929.495 και κατανεμόταν ως εξής: α) Ορθόδοξοι Ελ-
ληνες: 696.495, β) Μουσουλμάνοι Έλληνες: 190.000, 
γ) Κρυπτοχριστιανοί: 43.000

    Όπως μας πληροφορεί ο μητροπολίτης Τραπεζού-
ντος Χρύσανθος, οι εξισλαμισμοί στον Πόντο πραγμα-
τοποιήθηκαν την περίοδο 1648- 1687 από τις πιέσεις 
των φεουδαρχών, των Ντερεμπέηδων.

Γράφει: «Ενεκα των από των Τερε-βέηδων πιέσεων 
τούτων και των δεινών διωγμών οι από του ποταμού 
Ακάμψιος (Τσορόχ) μέχρι Τραπεζούντος συμπαγείς 
ελληνικοί πληθυσμοί, οι κατοικούντες τας περιφε-
ρείας Ριζαίου, Όφεως, Σουρμένων και Γημωράς εξι-
σλαμίστηκαν αθρόως. Οι χριστιανοί της περιφέρειας 
Όφεως είχον εξισλαμισθεί κατά την παράδοσιν ομού 
μετά του επισκόπου αυτών Αλεξάνδρου μετονομα-
σθέντος Ισκεντέρ.».

   Το τελευταίο κύμα των εξισλαμισμών συμπίπτει 
χρονικά με την γενοκτονία (1916-1923) που εξαπέλυ-
σαν οι Τούρκοι κατά του χριστιανικού ελληνικού πλη-
θυσμού του Πόντου. Οι Νεότουρκοι είχαν αποφασίσει 
τον βίαιο εξισλαμισμό των χριστιανικών εθνοτήτων 
και για το σκοπό αυτό δημιούργησαν ορφανοτροφεία 
για τα παιδιά των χριστιανών που είχαν εξοντώσει. 
Στα ελληνόπαιδα παρείχαν τουρκική παιδεία και ισλα-
μική θεολογική μόρφωση. Τις ελληνίδες τις υποχρέω-
ναν σε γάμο με μουσουλμάνους.

   Το ότι δεν υπήρχαν αξιόλογοι τουρκικοί πληθυ-
σμοί στο χώρο του Πόντου φαίνεται από το γεγονός 
ότι και οι ίδιες οι τουρκικές αρχές προτιμούσαν τη 
χρήση του όρου «μουσουλμάνος» και όχι «Τούρκος».

   Σε κείμενο συνεννόησης - που αφορούσε τους 
όρους αυτονομίας του Πόντου και πρόβλεπε την ισο-
πολιτεία των κατοίκων του - που υπογράφτηκε το Σε-
πτέμβριο του 1919 στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ 
του μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρυσάνθου και του 
βαλή Τραπεζούντας Σουλεϊμάν Νετζμή Βέη ανάφερε 
δύο ομάδες κατοίκων: τους Έλληνες και τους Μου-
σουλμάνους.

   Στην επιχειρηματολογία πάντως των Χριστιανών 
Ποντίων προς τις συμμαχικές δυνάμεις χρησιμοποιή-
θηκε η ελληνική καταγωγή των μουσουλμάνων του 
Πόντου. Στην Συνδιάσκεψη Ειρήνης του Παρισιού 
στις 30/12/1918 υπεβλήθη υπόμνημα για την δημιουρ-
γία της «Ελληνικής Δημοκρατίας του Πόντου». Μετα-
ξύ άλλων υπάρχει το εξής επιχείρημα: «.από τον μου-
σουλμανικόν πληθυσμό μέγα μέρος είναι ελληνικής 
καταγωγής και δεν ελησμόνησαν ούτε την καταγω-
γήν αυτών, ούτε την ελληνικήν γλώσσαν, ην εξακο-
λουθούν να ομιλώσιν.»

 
Η Σημασία αυτών των Πληθυσμών
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ  ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ
  Συμπατριώτες, της Πατρίδας μας,

   Σας ευχαριστούμε για τις προσπάθειες που κάνετε να προσφέρετε αίμα στην Ελλάδα, για να βγει από την εντατική, αλλά, όπως διαπιστώνετε κάθε μέρα, δεν θα έχουν 
κανένα αποτέλεσμα αν δεν αντιμετωπιστεί πρώτα η αιμορραγία: το διεφθαρμένο, σπάταλο, και εχθρικό σε κάθε προσπάθεια παραγωγής, κράτος.
   Έχετε βρεθεί σε ελληνική υπηρεσία, ζητώντας ένα οποιοδήποτε πιστοποιητικό, και μπορείτε να καταλάβετε τον βαθμό της διαφθοράς,  την έκταση του παραλογισμού 
αυτού του καφκικού μηχανισμού.
   Το κράτος αυτό που αποτελείται κατά κύριο λόγο από τους πρώην αφισοκολλητές των δύο κομμάτων τρώει, όπως ο γύπας στην τραγωδία του Αισχύλου «Προμηθέας 
Δεσμώτης», τα σπλάχνα του παραγωγικού δυναμικού, αυτής της χώρας.
   Ελλάδα, δεν είναι μόνο οι αδιάφοροι πολιτικοί και οι γραφειοκράτες που μας έχουν κάνει να ντρεπόμαστε για τη χώρα μας.
   Η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο δυναμικό ευφυών, δημιουργικών, εργατικών και ηθικών ανθρώπων  που στραγγαλίζονται κάθε μέρα από την κομματική μαφία. Αν στην Ιτα-
λία η Μαφία έχει συναλλαγές με το κράτος, στην Ελλάδα, Μαφία είναι το ίδιο το κράτος!
   Όλα αυτά τα χρόνια, οι πολιτικοί σε συνεργασία με τους εργολάβους δημοσίων έργων που είναι παράλληλα ιδιοκτήτες των ΜΜΕ, κλέβουν ασύστολα τις επιδοτήσεις 
της Ε.Ε. και τους φόρους όσων Ελλήνων δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν, ενώ προσφέρουν εξοργιστική ασυλία σε κάθε γκάγκστερ του συναφιού τους.
   Ακούμε συχνά ότι ο εφοριακός που ήρθε στην επιχείρησή σας για έλεγχο και τα βρήκε όλα άψογα, να μας λέει ότι είναι αδύνατον να γυρίσει στην εφορία με «άδεια 
χέρια» και ότι πρέπει οπωσδήποτε να γράψει πρόστιμο και να πάρει κι αυτός τη μίζα του.
   Κι όμως, υπάρχουν πολλοί πρώην δημόσιοι υπάλληλοι που παραιτήθηκαν γιατί δεν άντεχαν να περνούν όλη τη ζωή τους σε ένα γραφείο χωρίς να κάνουν απολύτως τί-
ποτε, παρά μόνο ρουσφέτια διορισμών και παρανομιών με την ευλογία του πολιτικού τους προϊσταμένου!
   Δεν υπάρχει ούτε ένας τομέας σήμερα στην Ελλάδα που να θυμίζει προοδευτική χώρα.
   Η Παιδεία, το μέλλον κάθε χώρας είναι πεδίο αισχρής συναλλαγής καθώς οι φοιτητές με νόμο του Ανδρέα Παπανδρέου που μόλις τώρα καταργήθηκε, ψήφιζαν για τους 
Πρυτάνεις και πουλούσαν τις ψήφους τους, με αντάλλαγμα τα θέματα στις εξετάσεις και τις θέσεις, για τις διδακτορικές διατριβές.
   Οι αγρότες, όλα αυτά τα χρόνια, με πολιτική κάλυψη, εξαπατούσαν την Ε.Ε εμφανίζοντας εκτάσεις που δεν καλλιεργούσαν και ψεύτικη παραγωγή για να εισπράτουν 
τις επιδοτήσεις, ενώ τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων αντί να αξιοποιηθούν στην αναμόρφωση των καλλιεργειών και στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής, 
γινόντουσαν πολυτελή αυτοκίνητα και γλέντια στα νυχτερινά κέντρα της επαρχίας.
  Σ’ ένα τέτοιο όργιο παρανομίας, δεν είναι καθόλου περίεργο, που ο μεγαλύτερος παράνομος στην Ελλάδα είναι το ίδιο το κράτος, μη εφαρμόζοντας τους νόμους που 
το ίδιο ψηφίζει. Δεν πληρώνει ποτέ εμπρόθεσμα, οδηγώντας επιχειρήσεις σε κλείσιμο και επιχειρηματίες στην αυτοκτονία (γνωρίζετε πραγματικά περιστατικά) δεν τη-
ρεί τις συμφωνίες του, δεν επιστρέφει το ΦΠΑ (χρωστάει αυτή τη στιγμή 6 δις ευρώ) ενώ αν κάποιος πολίτης στραφεί νομικά εναντίον του εξοντώνεται οικονομικά από 
την «Δικαιοσύνη» η οποία χρειάζεται 20 περίπου χρόνια για να ολοκληρώσει μια απλή αίτηση αποζημίωσης.
   Ξέρετε, εδώ και χρόνια, τις δημόσιες εκτάσεις τις οικειοποιούνται και τις πωλούν συμμορίες κρατικών υπαλλήλων στις πολεοδομίες και τις δασικές υπηρεσίες σε συ-
νεργασία με επίορκους δικηγόρους, συμβολαιογράφους και πολιτικούς «νονούς».
   Είναι τόσο μεγάλα τα έσοδα των διεφθαρμένων κρατικών λειτουργών που διευθυντές εφοριών με πολύ «ψωμί» αφού πρώτα έτρωγαν όσα μπορούσαν, λίγο πριν συ-
νταξιοδοτηθούν έβγαζαν στη δημοπρασία τη θέση τους την οποία πουλούσαν σε όποιον διευθυντή «φτωχής» εφορίας έδινε την μεγαλύτερη προσφορά! Τυπικά η πώλη-
ση καλύπτονταν με αμοιβαία μετάθεση.
   Κανένας ηθικός και αξιοπρεπής άνθρωπος δεν δέχεται να εργαστεί σε τέτοιο περιβάλλον.
   Έτσι, ο Δημόσιος Τομέας καταλήφθηκε από τους κομματικούς στρατούς οι οποίοι, ανεξάρτητα από το κόμμα στο οποίο ανήκουν, έχουν κοινά χαρακτηριστικά:
- Θεωρούν, ότι πληρώνονται επειδή υποστηρίζουν τον βουλευτή, που τους διόρισε και όχι επειδή οφείλουν να προσφέρουν υπηρεσίες στο κοινό,
- Οι περισσότεροι, είναι αμόρφωτοι και χαμηλής νοημοσύνης, χωρίς καμία ικανότητα αλλά και διάθεση για εργασία,
- Έχοντας στενή επαφή με την εξουσία, λειτουργούν υπεράνω νόμων και αισθάνονται πως ό,τι κι αν κάνουν οι πολιτικοί φίλοι τους, θα τους καλύψουν,
- Οι πιο πονηροί από αυτούς, εκμεταλλεύονται την πολυνομία και τη δαιδαλώδη γραφειοκρατία για να στήσουν συμμορίες κλοπής εκατομμυρίων από τα ταμεία του Δη-
μοσίου ενώ οι λιγότερο δικτυωμένοι απαιτούν από τους πολίτες χρήματα απλώς και μόνο για να κάνουν τη δουλειά τους.   
   Αυτό τον παράνομο, αλλά ευρύτατα διαδεδομένο χρηματισμό ο λαός τον βάφτισε «γρηγορόσημο». Αν δεν πληρωθεί στον υπάλληλο, η υπόθεση του πολίτη θα αφεθεί 
να λιμνάσει στο απέραντο τέλμα της γραφειοκρατίας για χρόνια ή και δεκαετίες!
   Είναι προφανές ότι το ΣΥΜΦΕΡΟΝ του πολιτικού κόσμου είναι να διατηρεί αυτό το καθεστώς εκβιασμών και παρανομίας. Δύο περιπτώσεις, τα αυθαίρετα και οι φορο-
διαφυγή είναι case studies.  
   Ποιος θα σπάσει αυτό το απόστημα; Όχι αυτοί που το δημιούργησαν! Αλλά ακόμα κι αν το ήθελε, κανένα από τα κόμματα εξουσίας στην Ελλάδα δεν μπορεί να αλλάξει 
το σύστημα. Διότι η διοίκηση μιας χώρας απαιτεί την ύπαρξη στη Δημόσια Διοίκηση 2000 ανώτερων κρατικών στελεχών που θα αναλάβουν να προωθήσουν και να επι-
βάλλουν όπου χρειαστεί τις μεταρρυθμίσεις. Ούτε η Δημόσια Διοίκηση ούτε τα κόμματα τους διαθέτουν.
   Τόσα χρόνια αναξιοκρατίας και διαφθοράς έχουν απομακρύνει τους σοβαρούς ανθρώπους από την δημόσια ζωή. Δεν είναι τυχαίο ότι και τα δύο κόμματα παρουσιά-
ζουν τα ίδια στελέχη εδώ και 20 χρόνια.
   Ποιός σοβαρός άνθρωπος δέχεται να συναλλάσσεται με κομπιναδόρους, να συζητάει με ανόητους και να παλεύει μάταια με τον πιο παράλογο γραφειοκρατικό μηχα-
νισμό της υφηλίου μετά την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ;
   Είναι χαρακτηριστική η επιλογή διοικητών νοσοκομείων από τη σημερινή κυβέρνηση: ούτε ένας στους τρεις δεν έχει διοικητική εμπειρία και ούτε ένας στους δέκα 
σχετική εκπαίδευση. Ως διοικητές επιλέχθηκαν θεολόγος, φιλόλογος, γεωλόγος, εκπαιδευτικός, ναυπηγός, διαιτολόγος, στρατιωτικός χημικός, τελωνειακός, ηλεκτρο-
λόγος...
   Και ο Γιώργος; Τι κάνει ο Γιώργος με την διεθνή κουλτούρα και το εκσυγχρονιστικά οράματα; Ο Γιώργος Παπανδρέου ακόμα και να θέλει να αλλάξει το σκηνικό (δεν 
έχει δείξει καμμία ανάλογη πρόθεση) δεν μπορεί.

    Τον εμποδίζει το ίδιο του το κόμμα - ακόμα και οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του! Είναι μάλλον τίμιος και καλών προθέσεων αλλά δεν διαθέτει την πυγμή του ηγέ-
τη. Θα ήταν καλός ενδεχομένως για πολιτικός της Σουηδίας ή του Καναδά, όμως είναι απολύτως ακατάλληλος για να τα «βάλει» με τα πιτ-μπουλ που εξέθρεψε ο κομ-
ματικός μηχανισμός του πατέρα του.

   Στηρίζεται σε όσους θα έπρεπε να αποκλείσει για πάντα από την πολιτική ζωή - ακόμα και να στείλει στη φυλακή. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος, ο άνθρωπος που λίγο έλει-
ψε να γίνει πρωθυπουργός, ήταν γνωστό σε όλη την επιχειρηματική «πιάτσα» ότι χρηματίζονταν.

   Οι πάντες το ήξεραν - προφανώς το ήξερε και ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά τον «τιμώρησε» αποκλείοντάς τον από το ψηφοδέλτιο στις προηγούμενες εκλογές. Τέ-
τοια αυστηρότητα! Κι επειδή όλοι είναι βουτηγμένοι στη διαφθορά, ο ένας «κρατάει» τον άλλον.

    Δεν είναι τυχαίο ότι ο κατάπτυστος νόμος περί ευθύνης υπουργών που παραγράφει σε 5 χρόνια κάθε αξιόποινη πράξη όχι μόνο των Υπουργών αλλά και των συνερ-
γατών τους (!), βάσει του οποίου έχουν παραγραφεί οι ποινικές ευθύνες και του Άκη και των νεοδημοκρατών, ψηφίστηκε και από τα δύο κόμματα εξουσίας και ήταν απο-
τέλεσμα συνεργασίας του Β. Βενιζέλου, του σημερινού Υπουργού Οικονομικών και του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης και σημερινού Προέδρου της Βουλής, Φίλιππου Πε-
τσάλνικου!

   Μη σας κάνει εντύπωση γιατί δεν υπάρχει συναίνεση των πολιτικών στην Ελλάδα. Η εξήγηση είναι απλή: γιατί ουδέποτε οι διαφορές τους ήταν ιδεολογικές. Πάντα, 
η εκάστοτε αντιπολίτευση, αντιδρούσε σε κάθε θέση της εκάστοτε κυβέρνησης μόνο και μόνο για να την φθείρει ώστε να έρθει και η σειρά της να κλέψει τα δημόσια 
έσοδα.

   Από την μια πλευρά, λοιπόν, της αντίδρασης σε κάθε μεταρρύθμιση είναι η κρατική μαφία και από την άλλη οι ομιλούντες σκελετοί του Σταλινικού Μουσείου: τα τρι-
τοκοσμικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της Αριστεράς.

   Η μισή κυβέρνηση είναι εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων, που υποτίθεται ότι καλείται να εφαρμόσει! Οι συνδικαλιστές του ίδιου του ΠΑΣΟΚ που όλα αυτά χρόνια θε-
ωρούσαν τις δημόσιες υπηρεσίες «χωράφι τους», απεργούν σε κάθε απόπειρα αλλαγής των απαράδεκτων προνομίων τους βυθίζοντας τη χώρα στο χάος. Οι απεργίες 
τους είναι αυταπόδεικτα παράνομες, κανένας όμως δεν εφαρμόζει τον νόμο.

   Οι τραμπούκοι της ομάδας κρούσης του ΚΚΕ, του ΠΑΜΕ, εμποδίζουν πλοία να αποπλεύσουν, απαγορεύουν σε εργαζόμενους να πάνε στη δουλειά τους, κλείνουν 
δρόμους, λιμάνια, αρχαία μνημεία, όποτε το αποφασίσουν χωρίς κανείς να τους ενοχλεί.

Συνέλληνες,
   Παρ’ όλα αυτά η Ελλάδα μπορεί να μεγαλουργήσει, όπως το έχουν κάνει χιλιάδες Έλληνες μετανάστες, σε χώρες όπως η δική μας, όπως το έχει καταφέρει η ελλη-

νική ναυτιλία.  Μόλις το κράτος - αγχόνη σταματήσει να πνίγει όσους έχουν και ιδέες και διάθεση και παραγωγικό σφρίγος, η Ελλάδα θα ανθίσει. Βοηθήστε όλοι, οι έν-
δημοι και οι απόδημοι, να το πετύχουμε.

   Απαγορέψτε στους ανίκανους πολιτικούς μας, εσάς να εξαπατούν, εμάς να κοροϊδεύουν και να μας εξευτελίζουν και να στερούν από τον κόσμο του αύριο τον πλού-
το που μπορεί να προσφέρει το αληθινό Ελληνικό πνεύμα - αυτό που ποτέ δεν έσβησε σ΄αυτόν τον τόπο.
Πηγή: Αντίβαρο-Θάνος Τζημέρος (Η επιστολή περιλαμβάνει μόνο τα σημεία που απευθύνεται στους Έλληνες)


