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Χειροκροτώντας 
τον κατακτητή
Δέκα χρόνια μετά το ιστορικό δημοψή-
φισμα, όπου αφελώς πιστέψαμε ότι με 
το συντριπτικό 76% του «ΟΧΙ» στο σχέ-
διο Ανάν, διασώθηκε ο Κυπριακός Ελ-
ληνισμός από την «λύση» Διζωνικής 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, διατρέχου-
με τον ίδιο θανάσιμο κίνδυνο. Όχι μόνο 
γιατί οι διάφοροι πάτρωνες της Τουρκί-
ας, πραγματοποιούν αυτό που μας εί-
χαν υποσχεθεί, ότι δηλαδή θα μας ξα-
ναφέρνουν το σχέδιο Ανάν μέχρι να το 
αποδεχθούμε, αλλά και γιατί δεν είχα-
με τους ηγέτες που θα μπορούσαν να 
γιγαντωθούν, αντλώντας από το μεγα-
λειώδες «ΟΧΙ» της αντίστασης του Κυ-
πριακού Ελληνισμού....

Δείτε επίσης

Η εφημερίδα Financial Times 
αποκαλύπτει ένας από τους 
λόγους για την κρίση στην 
Ουκρανία, ή τουλάχιστον 
αυτόν που πάτησε πρώτος την 
σκανδάλη για να οργανωθεί 
ένα πραξικόπημα κατά του 
Προέδρου Γιανουκόβιτς, 
ένοχο για την διακοπή των 
συνομιλιών σχετικά με την Ε.Ε.

σελίδα 5

σελίδα 19

Προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν 
τα συγκεντρωτικά πανελλαδικά 
αποτελέσματα του υπουργείου 
Εσωτερικών. Δεύτερη έρχεται η 

ΝΔ, τρίτη η Χρυσή Αυγή και τέταρτο κόμμα 
η Ελιά. Στις εκλογικές περιφέρειες της Ξάν-
θης και της Ροδόπης προηγείται το μειονοτικό 
Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας (ΚΙΕΦ).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα (ενσωμάτω-
ση 92%): ΣΥΡΙΖΑ 26,54%, ΝΔ 22,82%, Χρυσή 
Αυγή 9,41%, Ελιά 8,03%, Το Ποτάμι 6,60%, 
ΚΚΕ 6,07%, ΑΝΕΛ 3,42%, ΛΑΟΣ 2,70%, Έλλη-
νες Ευρωπαίοι Πολίτες 1,42%, ΔΗΜΑΡ 1,21%.

Βάσει των αποτελεσμάτων, οι έδρες στο 
Ευρωκοινοβούλιο κατανέμονται ως εξής: 
ΣΥΡΙΖΑ: 6, ΝΔ: 5, Χρυσή Αυγή: 3, ΕΛΙΑ: 2, 
ΚΚΕ: 2, Ποτάμι: 2, Ανεξάρτητοι Έλληνες: 1.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ πρώτος και με διαφορά 
είναι η σημαία του κόμματος, ο Μανώλης 
Γλέζος, με 134.280 σταυρούς. Ακολουθούν 
οι πρώην βουλευτές (παραιτήθηκαν) Σοφία 
Σακοράφα με 87.593 και Δημήτρης Παπα-
δημούλης με 59.476, η συνδικαλίστρια και 
θύμα άγριας επίθεσης Κωνσταντίνα Κού-
νεβα με 52.871 και οι καθηγητές Συνταγμα-
τικού Δικαίου Γιώργος Κατρούγκαλος με 
51.950 και Κωνσταντίνος Χρυσόγονος με 
43.124 σταυρούς.  

Στη Νέα Δημοκρατία προηγείται η δημο-
σιογράφος Μαρία Σπυράκη με 67.705 σταυ-
ρούς. Ακολουθούν η Ελίζα Βόζεμπεργκ με 
66.649, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης (βου-
λευτής που παραιτήθηκε) με 66.470, ο δη-
μοσιογράφος Γιώργος Κύρτσος με 65.270 

και τη λίστα των εκλεγμένων κλείνει ο πρώ-
ην  ποδοσφαιριστής Θοδωρής Ζαγοράκης με 
49.246 σταυρούς.  

Οι τρεις ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυ-
γής είναι οι Ελευθέριος Συναδινός με 26.878 
σταυρούς, Λάμπρος Φουντούλης με 25.754 
(πατέρας ενός από τα δύο μέλη της Χ.Α. που 
δολοφονήθηκαν στο Ν. Ηράκλειο) και Γιώρ-
γος Επιτήδειος με 24.956. Οι Ελ. Συναδινός 
και Γ. Επιτήδειος είναι αντιστράτηγοι εν απο-
στρατεία.

Στην «Ελιά» προηγείται η Εύα Καϊλή με 
31.387 σταυρούς, ενώ για τη δεύτερη έδρα 
την καταλαμβάνει ο πρώην υπουργός Πα-
ντελής Καψής (30.939).

Στο «Ποτάμι», μπροστά με μεγάλη διαφο-
ρά είναι ο καθηγητής πανεπιστημίου Γιώρ-
γος Γραμματικάκης, με 22.413 σταυρούς, 
ενώ τη δεύτερη έδρα κερδίζει ο Μιλτιάδης 
Κύρκος (γιος του Λεωνίδα Κύρκου) με 9.356 
σταυρούς.  

Οι δύο ευρωβουλευτές του ΚΚΕ θα είναι 
οι Κώστας Παπαδάκης (29.891 σταυρούς) και 
Σωτήρης Ζαριανόπουλος (28.511).

Μία ευρωβουλευτική θέση των Ανεξαρ-
τήτων Ελλήνων, καθώς ο πρώην βουλευτής 
Νότης Μαριάς προηγείται με 10.996 σταυρούς.

Με 34 πρωτιές ο ΣΥΡΙΖΑ, 
με 20 η ΝΔ
Με τον ΣΥΡΙΖΑ να προηγείται στις 34 από τις 

56 εκλογικές περιφέρειες και τη ΝΔ να κόβει 
το νήμα στις 20 ολοκληρώθηκαν τα εκλογικά 
αποτελέσματα των ευρωεκλογών της 25ης 

Μαΐου. Σε κάποιες περιφέρειες η διαφορά 
των δύο πρώτων κομμάτων ξεπερνά ακό-
μα και τις 15 ποσοστιαίες μονάδες είτε έχει το 
προβάδισμα η ΝΔ είτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτικά 
είναι τα δεδομένα για δύο νομούς της Κρή-
της όπου σε Ηράκλειο και Χανιά η διαφορά 
αυτή άγγιξε το 17,88% και το 17,58% αντίστοι-
χα με το ΣΥΡΙΖΑ να έχει 33,73% και 31,66% 
και τη ΝΔ να ακολουθεί με 15,85 και 14,08%.

Περίπου στα ίδια επίπεδα βρίσκονται και 
τα ποσοστά των δύο κομμάτων στη Β» Πει-
ραιά όπου εκεί η διαφορά τους έφθασε στο 
17,42% με τον ΣΥΡΙΖΑ να προηγείται ενώ στον 
νομό Εβρου η ΝΔ ξεπέρασε τις δυνάμεις της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά 16,13% κα-
ταγράφοντας πρωτιά με 31,69%. Αντίθετα, σε 
πέντε περιφέρειες η διαφορά ήταν μικρότε-
ρη από μια ποσοστιαία μονάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
κέρδισε στο νήμα τη Θεσπρωτία, τη Β! Θεσ-
σαλονίκης, την Καρδίτσα και τις Κυκλάδες, 
ενώ η ΝΔ επικράτησε οριακά στη Φωκίδα.

Στην εκλογική περιφέρεια της Ροδόπης 
πρώτο κόμμα αναδείχθηκε το Κόμμα Ισότη-
τας, Ειρήνης και Φιλίας (ΚΙΕΦ), με ποσοστό 
41,93 (ενσωμάτωση 96,63). Δεύτερο κόμμα 
αναδείχθηκε η ΝΔ με 16,37%.

Στην Ξάνθη, με καταμετρημένο το 98,21% 
των ψήφων πρώτο είναι το Κόμμα Ισότητας, 
Ειρήνης και Φιλίας με 26,17%. Δεύτερη εί-
ναι η ΝΔ με 17,53% και ακολουθεί ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ με 17,01%.

Το κόμμα του κ. Σαδίκ ήταν και το μονα-
δικό σε όλη την Ελλάδα, εκτός του ΣΥΡΙΖΑ 
και της ΝΔ, που κέρδισε νομό._ Πηγή: Morias

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: 
Ουκρανία 
Ποιός πατησε 
πρώτος τήν 
σκανδάλη;
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Ο βασιλεύς Δαβίδ ήτο ο εμπνευστής 
του λαού του, ένιωθε τα καρδιοκτύ-
πια του, ζούσε τους φόβους, την λα-

χτάρα και τους μόχθους του. Και για τη λύση 
των προβλημάτων και την επαναφορά της 
ευημερίας πιστεύει ότι ο αρχηγός και ο λαός 
πρέπει να βαδίζουν «σύμφωνα με το θέλη-
μα του Θεού και να διορθώνουν κάθε λάθος, 
κάθε παράπτωμά των όταν συμβεί να έχουν 
σφάλει». Πιστεύει ότι ο ανθρώπινος παρά-
γων εν συνεργασία με την ευλογία και προ-
στασία του Θεού «μπορεί να αποδώσει αγα-
θά αποτελέσματα».

Κάποτε δεν έβρεξε στο βασίλειό του για τρία 
ολόκληρα χρόνια. (Β. Βασιλ.21,1). Ο λαός δι-

ψάει και πεινάει και ο Δαβίδ αγωνιά για την 
ασφάλεια του βασιλείου του και το μέλλον του 
λαού του τον οποίο αγαπά. Αισθάνεται τις κα-
ταστρεπτικές συνέπειες της ανομβρίας για την 
κτηνοτροφία, την γεωργία και γενικά για ολό-
κληρη τη ζωή του λαού του.

Πικραίνεται ο Δαβίδ και στενοχωρείται και 
προσπαθεί να βρει την αιτία αυτών των κακών 
και πιστεύει ότι ο Θεός επέστρεψε όλα αυτά τα 
βάσανα, τις κακουχίες, τις πληγές, την ξηρα-
σία. Και με συντριμμένη καρδιά καιταπείνω-
ση ρωτά τον Κύριο να μάθει την αιτία αυτών 
των κακών που για τρία χρόνια μαστίζουν το 
βασίλειό του. Και ο θεός απαντά: «Για τα αι-
ματηρά αδικήματα που έκαναν οι άνθρωποί 
σου στους γείτονες».

Και ως άνθρωπος των αποφάσεων καλεί 
τον λαόν του σε λιτανεία και προσευχή και 
μετάνοια για τα κακουργήματα των πολιτών 
του. «Και ο Θεός εδέχθη την εξομολόγηση και 
την μετάνοια και έστειλε βροχή εξ ουρανού», 
και η γη εβλάστησε και η φυτική ζωή άρχισε 
πλούσια την παραγωγή της.

Μεγάλη διαφορά βλέπουμε αυτές τις ημέ-
ρες στους σημερινούς ηγέτες και κυβερνή-
τες. Δεν σκέπτονται ούτε καταδέχονται να ζη-
τήσουν «τον άνωθεν φωτισμόν» για τη λύση 
των προβλημάτων και επούλωση των πλη-
γών των πολιτών. Δεν εκκλησιάζονται, εκτός 

ολίγων εξαιρέσεων, ούτε χρησιμοποιούν τον 
«Θείον παράγοντα» για τη λύση των κρατι-
κών και εθνικών προβλημάτων, των γειτο-
νικών διαφορών και των παγκοσμίων φό-
βων και αγωνιών.

Δεν έχουν «το ηθικό σθένος και την ψυχι-
κή δύναμη να ζητήσουν και να απολαμβάνουν 
την συγχώρηση και ευλογία του Δημιουργού 
Θεού». Η αλαζονεία και ο εγωϊσμός, το πολι-
τικόν και κομματικόν συμφέρον δεν επιτρέ-
πουν στους σημερινούς κυβερνήτες του κό-
σμου να ζητήσουν την άνωθεν έμπνευση στην 
προσπάθειά τους να διαλύσουν τα σύνεφα της 
οργής, της φιλονικίας, του εμφυλίου πολέμου, 
της απαισιοδοξίας, του ηθικού μαρασμού, της 
ανεργίας και της πνευματικής αιμορραγίας. 
Κύριοι πλανητάρχες, «οι καιροί ου μενετοί»!

Σταματήστε τους πολέμους, φέρτε μας μια 
ζεστή, μια ηλιόλουστη ημέρα στη ζωή μας, μια 
ημέρα γεμάτη ελπίδα για ένα καλύτερο αύ-
ριο, απόλεμο και ειρηνικό, και ακολουθήσα-
τε το λαμπρό παράδειγμα του Βασιλέως και 
Προφήτου Δαβίδ που εβόησε προς τον Κύ-
ριο: «Σε Σένα στηρίζομαι, τα μάτια μου και η 
ελπίδα μου είναι στραμμένα κάθε στιγμή σε 
Σένα την πηγή της ελπίδας, και θα με λυτρώ-
σεις από όλα τα δεινά. Αδύναμος είμαι, στη-
ρίζομαι όμως σε Σένα τον Παντοδύναμον». 
Ψαλμ. 141 και 119.
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Κλίκα και πολιτική ✑ Του ΝΙΚΟΥ ΑΗΔΟΝΗ

Δεν θα ασχοληθώ με απεργί-
ες, αντιπαραθέσεις, προεκλο-
λογίες, φυλακίσεις και άλλα 

τινά, που είναι περισσότερο σκάνδα-
λα πολιτικής υφής, αλλά θα ασχολη-
θώ με το μέλλον μας, κυρίως με το 
μέλλον των παιδιών μας, για να σας 
δείξω πώς βλέπουμε  το δένντρο και 
χάνουμε το δάσος.

Ειδικά οι άνθρωποι των πόλεων, που 
έχουν εθιστεί στη μόλυνση του περι-
βάλλοντος. Ο Βρετανός πρωθυπουρ-
γός ομολόγησε τελευταία, ότι η υπερ-
θέρμανση της Γης από το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου είναι ένα φαινόμε-
νο που είχε υποτιμηθεί από τον ίδιο.

Βεβαίως οι επιστήμονες και οι πε-
ριβαλλοντολόγοι φωνάζουν εδώ και 
χρόνια, αλλά ποιος τους ακούει; Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι ο δρ. Τζέϊμς 
Χάνσεν, διευθυντής του Ινστιτούτου 
Γκόνταρντ για Διαστημικές Μελέτες 
της ΝΑΣΑ, είχε δώσει τον περασμέ-
νο Δεκέμβριο διάλεξη για την ανάγκη 
μείωσης των εκπομπών του διοξειδί-
ου του άνθρακα.

Ο ίδιος μόλις πρόσφατα είχε δηλώ-
σει στη «Νιου Γιορκ Ταϊμς» αμέσως 
μετά τη διάλεξή του, ότι ο Λευκός Οί-

κος έδωσε εντολή να λογοκρίνονται 
εφεξής οι διαλέξεις του, και οι δηλώ-
σεις του προς τους δημοσιογράφους! 
Άραγε έτσι αντιμετωπίζεται η μόλυν-
ση του περιβέλλοντος;

Ήδη οι επιστήμονες διεθνώς ανα-
φέρουν ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη 
μέτρηση και ασχολούνται πλέον με το 
ερώτημα «πότε θα φτάσουμε στο ση-
μείο χωρίς επιστροφή;». Ήδη λιώνουν 
οι πάγοι στην Ανταρκτική και τη Γροι-
λανδία. Προς το παρόν, οι επιστήμο-
νες αναφέρουν ότι υπάρχει επιστρο-
φή, αν... Αν βεβαίως οι κυβερνήσεις 
δεχτούν να μειώσουν κατά 50% τις 
εκπομπές του διοξειδίου του άνθρα-
κα τα επόμενα 50 χρόνια ή να διακιν-
δυνεύσουν μη αναστρέψιμες αλλαγές 
στο κλίμα της Γης, όπως τονίζει ο κα-
θηγητής του πανεπιστημίου Πρίνστον, 
Μάϊκλ Οπενχάϊμερ.

Δυστυχώς, οι «πολιτισμένοι» κάνουν 
πόλεμο για το πετρέλαιο. Ποιό διοξεί-
διο να μειώσουν, όταν πολλοί από τους 
κυβερνώντες σε μεγάλες χώρες είναι 
στα συμβούλια πετρελαιϊκών εταιρει-
ών; Και για να λέμε τα πράγματα με 
την αλήθεια, το μεγαλύτερο μερίδιο 
ευθύνης το έχουν οι ΗΠΑ που καπη-

λεύονται τον φυσικό πλούτο άλλων 
χωρών, χωρίς μέτρα για την προστα-
σία του περιβάλλοντος.

Τους ενδιαφέρει η τσέπη ελάχιστων 
δεκάδων μεγαλο-εταιρειών και όχι το 
μέλλον του πλανήτη. Αλλά και μικρό-
τερες χώρες όπως η Ελλάδα, δεν κά-
νουν τίποτα να προωθήσουν εναλλα-
κτικές μορφές ενέργειας.

Η Ελλάδα, για παράδειγμα, δεν κά-
νει τίποτα για να προωθήσει την υδά-
τινη, και αιολική ενέργεια και ας εί-
ναι χώρα ευλογημένη για κάτι τέτοιο. 
Άραγε έχει μέλλον ο κόσμος μας; Ή 
σε 50 με 100 χρόνια θα χρειαστεί τα 
παιδιά μας να ζούνε σε γυάλινες πό-
λεις-φέρετρα; !!!
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ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

ΣΦΗΝΑΚΙΑ

Ο ομογενής που έχει γεννηθεί εκτός 
Ελλάδος μπορεί να αποκτήσει ελ-
ληνική υπηκοότητα, δηλαδή ελ-
ληνικό διαβατήριο και ταυτότητα, 

εφόσον εντοπίσει σε δημοτολογικούς καταλό-
γους σε κάποιον Δήμο στην Ελλάδα την εγγρα-
φή ενός προγόνου του, συνήθως γονέα, ή και 
παππού, ή γιαγιάς, ενώ μπορεί ακόμα και με 
προπαππού ή προγιαγιά υπό προϋποθέσεις.

Εφόσον βρει την εγγραφή αυτή, θα χρει-
ασθεί μετά πιστοποιητικό γάμου του γεννη-
μένου στην Ελλάδα προγόνου, την γένηση 
του παιδιού (άνδρα ή γυναίκας) του προγό-
νου, τον γάμο του ή της, μέχρι και την γέννη-
ση του ομογενούς.

Αν όμως ο ομογενής δεν μπορεί να βρει 
την γέννηση κάποιου προγόνου του σε Δήμο 
στην Ελλάδα, είτε επειδή έχει χαθεί, είτε επει-
δή ο Έλληνας πρόγονός του είχε γεννηθεί στην 
Τουρκία, στην Αίγυπτο ή σε άλλη χώρα, πλην 

της Ελλάδος, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει 
καμμία δυνατότητα να αποκτήσει ελληνικό δι-
αβατήριο. Έχει την επιλογή να υποβάλει αίτη-
ση πολιτογράφησης του άρθρου 10 του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγενείας, στο Προξενείο της 
Ελλάδος κοντά στην κατοικία του.

Για να έχει πιθανότητες επιτυχίας η αίτηση 
πολιτογράφησης πρέπει ο ομογενής να μπο-
ρεί να αποδείξει σε μία συνάντηση - συνέντευ-
ξη με τον Πρόξενο της Ελλάδος ότι γνωρίζει 
πράγματα για την Ελλάδα, για την ιστορία, τα 
ήθη και τα έθιμα της Πατρίδας, ότι ίσως την 
έχει επισκευθεί, ότι έχει συγγενείς ή φίλους 
εκεί, ότι συμμετέχει στην εκκλησία της περι-
οχής του, ή ότι έχει σχέση με ομίλους ή συλ-
λόγους Ελλήνων του εξωτερικού.

Εάν ομιλεί έστω και λίγο την ελληνική γλώσ-
σα η αίτηση θα έχει πολλές πιθανότητες επι-
τυχίας, διότι ο Πρόξενος θα καταλάβει ότι ο 
συγκεκριμένος άνθρωπος δεν έχει απλώς 

έναν Έλληνα πρόγονο, αλλά εξακολουθεί να 
έχει στοιχεία της Ελλάδος μέσα του και άρα 
μπορεί αν αιτηθεί για να λάβει την Ελληνι-
κή ιθαγένεια.

Τα δικαιολογοητικά που απαιτούνται για την 
αίτηση είναι κατ΄αρχάς ποινικό μητρώο από 
την χώρα όπου γεννήθηκε και κατοικεί, όσα 
πιο πολλά επικυρωμένα πιστοποιητικά γεννή-
σεως και γάμου μπορεί να συλλέξει των Ελ-
λήνων μελών της οικογενείας του, ενδεχομέ-
νως πιστοποιητικά βαπτίσεως, επιστολές από 
ιερείς ή άλλα μέλη εκκλησιών ή συλλόγων 
Ελλήνων του εξωτερικού και τέλος, η υπο-
γραφή επί της αιτήσεώς δύο μαρτύρων, που 
πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες.

Αφού ο ομογενής υποβάλει τα ανωτέρω 
στο Προξενείο και ολοκληρώσει την συνέ-
ντευξη με τον Πρόξενο, ο φάκελλός του θα 
σταλεί στην Ελλάδα, για να ελεγχθεί από την 
διοίκηση. Η διαδικασία είναι πολύμηνη, ενώ 

μπορεί να διαρκέσει και πάνω από ένα χρό-
νο. Ο ομογενής πρέπει να ελέγχει το στάδιο 
που βρίσκεται κάθε φορά η αίτησή του στην 
Ελλάδα και αν χρειασθεί να είναι έτοιμος να 
παράσχει συμπληρωματικά στοιχεία.

Εφόσον η αίτησή του γίνει τελικώς δεκτή, θα 
κληθεί να δώσει τον όρκο του Έλληνα πολίτη 
στο Προξενείο και μετά από λίγο καιρό θα εγ-
γραφεί στο Δημοτολόγιο ενός Δήμου στην Ελ-
λάδα, που σημαίνει ότι θα μπορεί να ζητήσει 
την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου και ταυ-
τότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό 
δεν τον εμποδίζει να διατηρήσει την υπηκοό-
τητα της χώρας στην οποία γεννήθηκε.

Αν ο ομογενής έχει παιδιά κάτω των 18 ετών, 
αυτά θα γίνουν Έλληνες πολίτες με μία σύντο-
μη διαδικασία. Αν όμως τα παιδιά του είναι 
πάνω από 18 ετών, αυτά θα πρέπει να υπο-
βάλουν την δική τους αίτηση πολιτογράφησης.

*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος είναι Δικηγόρος  
παρ’ Αρείω Πάγω, Master of Laws

www.greekadvocate.eu / bm-bioxoi@otenet.gr /  
ktimatologiolaw@yahoo.gr

Οι σοφοί αρχαίοι μας πρόγονοι όπως 
συνηθίζουμε να λέμε, είχαν θεοποι-
ήσει τα πάντα, για να μη και αδική-

σουν κάποια θεότητα.  Ακόμα και στην Έριδα 
είχαν βωμό όπως και στον άγνωστο Θεό μη 
και μείνει κανένας παραπονεμένος.

Όσο και αν έψαξα στα κιτάπια μου αλλά 
και στο διαδίκτυο δεν κατάφερα να βρώ 
έστω και μια πληροφορία περί θεοποίη-
σης της Αχαριστίας, της Ανοησίας ή Βλα-
κείας αν θέλετε. Πώς και τους ξέφυγε; Δεν 
θα ήταν τόσο σοφοί όσο φημολογείται, πως 
ήταν, παρ’ όλο που είχαν ένα σωρό ερεθί-
σματα για να το κάνουν.

Δεν εννοώ τις περιπτώσεις αχαριστίας πρός 
τον Μιλτιάδη τον νικητή της μάχης του Μα-
ραθώνα, ή του θεμελιωτή της ναυτικής δύ-
ναμης των Αθηναίων Θεμιστοκλή και κύρι-
ου συντελεστή της νίκης των Ελλήνων στη 
ναυμαχία της Σαλαμίνας.  Αυτούς οι Αθηναί-
οι τους εξόρισαν, γιατί φοβόντουσαν πως με 
την δημοφιλία και τον πλούτο που απέκτη-
σαν, μήπως ξυπνήσουν κα να πρωί και τους 
βρουν τυράννους στο κεφάλι τους (δικτάτο-
ρες της εποχής).

Για την περίπτωση του Αριστείδη μιλάω, 
που τον εξόρισαν γιατί είχαν βαρεθεί να ακού-
νε τους συμπολίτες τους να τον αποκαλούν 
δίκαιο Αριστείδη. Αρχηγός πολιτικού κόμμα-
τος κυνηγήθηκε αγρίως από το σύστημα με 
«έρευνες του ΣΔΟΕ», με μηνύσεις πολιτικών 
ή συγγενών τους, με συκοφαντίες και βγήκε 
αλώβητος απ’ όλες τις διώξεις.  

Και όλα αυτά γιατί ήταν εμπόδιο στα σχέ-
διά τους. Είχε κατά γενική ομολογία το καλ-
λίτερο «ευρωψηφοδέλτιο» από κάθε άλλο, 
με υποψηφίους γνώστες του αντικειμένου 
και του αγώνα που επιβάλλεται να δώσουν 
και κανένας δεν άκουσε τις κραυγές αγωνί-
ας στην προσπάθειά του να σώσει την πατρί-

δα μας και τον αγνόησαν με την άρνηση της 
ψήφου τους. Καιρός είναι να αποκαταστή-
σουμε την δική τους παράληψη και να φτιά-
ξουμε αντί για τζαμί ένα ναό που να είναι αφι-
ερωμένος στην Αχαριστία και στην Ανοησία 
και στην Βλακεία και στην Ακρισία. Όλες αυ-
τές τις θηλυκές θεότητες να τις βάλουμε σε 
ένα ναό, για οικονομία λόγω των οικονομι-
κών δυσκολιών που διέρχεται ο τόπος μας. 
Ξέρω πως κανένας δεν πρόκειται να πατή-
σει το πόδι του εκεί μέσα, ν’ ανάψει ένα κερί, 
ένα λιβανιστήρι, γιατί κανένας μας δεν παρα-
δέχεται πως είναι αχάριστος ή βλάξ.

Όλα αυτά τα γράφω σήμερα μετά τα απο-
τελέσματα των εκλογών που γίνανε την Κυ-
ριακή 25/5/14, για να επισημάνω πως αν 
σκεφτούμε (όλοι βέβαια νομίζουμε πως σκε-
φτόμαστε, χωρίς να σκεφτόμαστε) λίγο τα 
αποτελέσματα, θα δούμε πως θα έπρεπε να 
φτιάξουμε τον ναό που σας λέω πάρα πάνω, 
σε διαστάσεις μεγαλύτερες από την Αγιά Σο-
φιά και το Κολοσσαίο μαζί. Εδώ ξεπουλιέ-
ται ολόκληρη η Ελλάδα και ο κόσμος δε θέ-
λει να αναθεωρηθεί τίποτα από την εικονική 
πραγματικότητα που στην οποία ζει. Συνήθισε 
στην ξάπλα, στις αγροτικές επιδοτήσεις, βο-
λεύτηκε στην ανέχεια, στα συσσίτια και στα 
επιδόματα ανεργίας, αλλά έως πότε;

Λες και δεν τον έχουν προειδοποιήσει πως 
το μέλλον θα είναι χειρότερο από το παρόν, 

λες και δεν έχει ξανακούσει τις ίδιες υπο-
σχέσεις εδώ και χρόνια. Αφήνει να τσουλάει 
αδιάφορα ο χρόνος, να χαίρεται τη λιακάδα 
στην παραλία και να γκρινιάζει πως διάο-
λο φτάσαμε στον γκρεμό, αφού δεν πήγε να 
εκφράσει τη δυσαρέσκειά του στην κάλπη.

 Έγραψα τη λέξη γρίνια, αυτή πού την πάς;  
Κι’ αυτή να τη χώσουμε μέσα στο μεγαλο-
πρεπή ναό που σας έλεγα. Χωράει!

Στα ευροψηφοδέλτια των κομμάτων υπήρ-
χαν τρανά ονόματα επιστημόνων που δυστυ-
χώς αγνοήθηκαν από τους ψηφοφόρους. 
Πού πας μωρέ και στέλνεις στην ευρωβουλή 
ένα αξιοσέβαστο μεν γερόντιο, αλλά ανίκα-
νο λόγω ηλικίας να σε εκπροσωπήσει μέσα 
στη φωλιά των λύκων;

Πού πας και δίνεις την ψήφο σου στον πο-
δοσφαιριστή γιατί κλώτσαγε καλά την μπά-
λα, στην πρώην αθλήτρια γιατί ήταν καλή στο 
πέταγμα του ακόντιου ή στην συμπαθή κατά 
τα άλλα αλλοδαπή καθαρίστρια;

Τους στέλνεις να κάνουν τι στην ευρωβου-
λή;  Τι είναι η ευρωβουλή διακοπές κοινω-
νικού τουρισμού; Έχουμε τυφλωθεί από τον 
επικίνδυνο κομματικό φανατισμό και δε λο-
γαριάζουμε το αύριο της πατρίδας μας, αλλά 
ούτε και το δικό μας.  

Γύρω μας έχουμε άρπαγες και δόλιους 
γειτόνους που δε χάνουν ευκαιρία να διεκ-
δικούν συνεχώς εδάφη μας και εμείς κοι-

μόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Εχθές είχα-
με ευρωεκλογές και οι πολιτικοί μας αντί να 
μας πουν τι σκοπεύουν να κάνουν στην ευ-
ρωβουλή, ασχολιόντουσαν με τα ψηφαλά-
κια, τις καρέκλες τους, τα προνόμιά τους και 
ποιός θα πάρει την κουτάλα.

Οι ψηφοφόροι σου λένε, εγώ είμαι ιδεο-
λόγος. Είδε μωρέ κανένας σας να έχουνε τα 
κόμματα ιδεολογία; Μόνο συμφέροντα έχου-
νε και μάλιστα μεγάλα!

Έγραψα πάρα πάνω για αχαριστία. Υπάρ-
χει όμως και ένα ποσοστό 15% περίπου που 
από ευγνωμοσύνη εξακολουθεί να ψηφί-
ζει ΠΑΣΟΚ ή ΕΛΙΑ ή ΠΟΤΑΜΙ για τα οφέλη 
που είχαν αποκομίσει στην 35ετία που κυ-
βέρνησε το ΠΑΣΟΚ εις βάρος των υπόλοι-
πων Ελλήνων.  

Επειδή ντρεπόντουσαν να παρουσιαστούν 
σαν ΠΑΣΟΚ πλέον, αλλά και να αλλάξουν 
ΑΦΜ και να βαρέσουνε κανόνι στις τράπε-
ζες που τους μοίρασαν εκατομμύρια ευρώ, 
εφηύραν τα παράγωγά του για να ξεγελά-
σουν για άλλη μια φορά τον ελληνικό λαό.

Το ΠΟΤΑΜΙ ενώ το διαφήμιζαν τα συστη-
μικά κανάλια και εφημερίδες, δεν το έβγα-
λαν πολύ στην επιφάνεια να παρουσιάσει τις 
θέσεις του, γιατί ακριβώς δεν είχε. Το άφη-
σαν να κυλάει στην κοίτη που του είχαν χα-
ράξει και άφησαν τον αρχηγό του να κυκλο-
φορεί με το σακίδιο στην πλάτη, χωρίς να το 
ανοίξει και να μας δείξει την πραμάτεια που 
κουβαλάει.

     Άκριτοι όλης της Ελλάδας ενωθείτε, το 
ποτάμι είναι κοντά για μια βουτιά αποκαθάρ-
σεως από τα ανομήματα του παρελθόντος 
σας. Ο Αϊνστάιν είχε πει, πως το χάος και η 
βλακεία δεν έχουν όρια...  Άμποτε η Νέμε-
σις και η Θέμις να κάνουν τη δουλειά τους!!!   

Πηγή: Βήμα Σαρωνικού/Θεόφιλος Αιγινήτης,  
Ζωγράφος - Συγγραφέας  

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*Ελληνικό Διαβατήριο με 
Πολιτογράφηση Ομογενούς

Το χάος και η βλακεία 
δεν έχουν όρια
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ΣΟΒΑΡΟ-ΣΑΤΙΡΙΚΑ

Πριν από ένα περίπου χρόνο, στις 21 
Ιουνίου 2013, ένα ζευγάρι Τουρκο-
κυπρίων, ο Koray Basdogrultmaci 
και η Cinel Senem Husseyin συνε-

λήφθησαν στην κατεχόμενη Αμμόχωστο. Ο 
λόγος ήταν πως ύψωσαν τρεις σημαίες της 
Κυπριακής Δημοκρατίας έξω από το κατά-
στημά τους.

Με αυτό τον τρόπο διακήρυξαν πως δεν 
αναγνωρίζουν το ψευδοκράτος, την λεγόμε-
νη δηλαδή «ΤΔΒΚ» και πως αναγνωρίζουν 
μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία και τη ση-
μαία της. Σημειώνεται συναφώς ότι μια ημέ-
ρα προηγουμένως, στις 20 Ιουνίου, η κυ-
πριακή σημαία είχε κυματίσει στη Μερσίνη 
της Τουρκίας, στην εναρκτήρια τελετή των 
Μεσογειακών Αγώνων, στην παρουσία και 
του Πρωθυπουργού της χώρας, Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν. Υπενθυμίζεται ακόμη πως το 
ψευδοκράτος δεν συμμετέχει στους αγώ-
νες, όπως και σε καμία διεθνή διοργάνωση.

Ο Koray Basdogrultmaci και η Cinel Senem 
Husseyin, που αυτοπροσδιορίζονται ως Κύ-
πριοι τουρκόφωνοι και όχι Τουρκοκύπριοι, 
διαμαρτυρήθηκαν με τον τρόπο αυτό καθώς 
όπως σημείωναν η κυπριακή σημαία μπο-
ρεί να κυματίσει στην Τουρκία, όχι όμως στην 
κατεχόμενη Κύπρο. Ανέφεραν , επίσης, την 
αντίθεσή τους στη συνεχιζόμενη τουρκική κα-
τοχή καθώς και στο καταστροφικό, όπως το 
χαρακτηρίζουν, εμπάργκο και την απομόνω-
ση του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου.

Παρά το γεγονός ότι στο ψευδοκράτος δεν 
υπάρχει κανένας «νόμος» σχετικά με σημαί-
ες, οι τρεις κυπριακές σημαίες κατασχέθηκαν 
από την «αστυνομία» και οι ιδιοκτήτες του 
καταστήματος ( Koray Basdogrultmaci και 
Cinel Senem Husseyin) συνελήφθησαν και 
κατηγορούνται για «διατάραξη της ειρήνης» 
και για το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζουν το 
ψευδοκράτος. Η υπόθεση έχει ήδη παραπεμ-
φθεί στο «δικαστήριο» και υπήρξαν τέσσερις 
ακροάσεις. Ωστόσο, κάθε φορά η διαδικασία 
διακόπτεται, αναβάλλεται και δεν εκδικάζεται.

Στις 9 Απριλίου, οι δυο κατηγορούμενοι 
κλήθηκαν να απολογηθούν, ώστε το θέμα να 
κλείσει με ένα μικρό πρόστιμο που θα τους 

επιβαλλόταν. Τόσο ο Koray Basdogrultmaci 
και η Cinel Senem Husseyin αρνήθηκαν να 
ζητήσουν συγγνώμη. Με βάση αυτά τα δεδο-
μένα η δίκη είχε οριστεί για χθες Τρίτη 6 Μάη, 
στις 8.30 π.μ. στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, 
με το κατηγορούμενο ζευγάρι να έχει προει-
δοποιηθεί ότι θα μπορούσε να του επιβληθεί 
ένα μεγάλο χρηματικό πρόστιμο ή ακόμα και 
ποινή φυλάκισης. Τελικά η δίκη αναβλήθη-
κε εκ νέου και ορίστηκε  για τις 11/06/2014.

Οι δυο Τουρκοκύπριοι, που κατηγορούνται 
από το κατοχικό καθεστώς έχουν δηλώσει 
πως αρνούνται να πληρώσουν οποιοδήπο-
τε πρόστιμο και πως προτιμούν να φυλακι-
στούν. Όμως σημειώνουν πώς σε μια τέτοια 
περίπτωση θα προχωρήσουν σε προσφυγή 
στο ΕΔΑΔ εναντίον της κατοχικής δύναμης, 
της Τουρκίας.

Μετέτρεψαν εκκλησία  
σε ορνιθοτροφείο
Την παρέμβαση του ΕΒΚΑΦ στα κατεχόμε-

να προκάλεσε δημοσίευμα της τ/κ εφημερί-
δας Detay προχθές ότι η εκκλησία της Αγίας 
Ειρήνης στο κατεχόμενο χωριό Αγία Ειρήνη 
έχει μετατραπεί σε ορνιθοτροφείο.

Σύμφωνα με χθεσινό  δημοσίευμα της ίδιας 
εφημερίδας, η διοίκηση του ΕΒΚΑΦ αναφέρ-
θηκε στη μίσθωση του διπλανού οικοπέδου 
από την εκκλησία, λέγοντας ότι νόμιζε πως η 
χρήση του θα ήταν διαφορετική και δεν γνώ-
ριζε ότι η εκκλησία θα μετατρεπόταν σε στά-
βλο. Υποσχέθηκε δε ότι θα ζητήσουν εκκένω-
ση του χώρου και θα κάνουν τις απαραίτητες 
ενέργειες για τον καθαρισμό και τη συντήρη-
ση της εκκλησίας.

Πηγή: vimasaronikou /ttp://mignatiou.com

Σε δίκη για την Κυπριακή 
σημαία – Τουρκοκύπριοι 
κατηγορούνται επειδή 
ύψωσαν το σύμβολο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας 

ΒΡΗΚΕ Ο ΦΙΛΙΠΠΑΣ
ΤΟΝ ΝΑΘΑΝΑΗΛ
(Συνάντηση του Πάπα της Ρώμης 
με τον Οικουμενικό Πατριάρχη 
Βαρθολομαίο)
 
Να μας βοηθήσει ο Θεός
τα μάτια μας να δούνε
Καθολικοί κι Ορθόδοξοι
πάλι να ενωθούνε.
 
Δίνω ένα μπράβο φωναχτό
στον Πάπα τον Ρωμαίο
που πρότεινε συνάντηση
με τον Βαρθολομαίο.
 
Ευχή μου στα Ιεροσόλυμα
με αγάπη να τα πούνε
το πώς και πού ο διχασμός
να ψάξουν να τα βρούνε.
 
Να δώσουνε τα χέρια τους
με αγκαλιασμό και χάδιο
προτού κατέβει ο Θεός
με του Μωϋσή τη ράβδο.
 
Να πάψουν οι αφορισμοί
κόντρες και αδικίες
Αγάπη δίδαξε ο Χριστός
και όχι μνησικακίες.
 
Πρώτη τους πράξη και ιερή
ν’ ανοίξουν τα ταμεία
και να μοιράσουν στους φτωχούς
χωρίς αργοπορία.
 
Ευχή μου θα ‘ναι όσο ζω
και θα σταυροκοπιέμαι
Κύριε εκέκραξα προς Σε,
Κύριε εισάκουσέ με!
 
Η ΣΥΝΑΓΩΓΗ
(Από την εκδήλωση
του Συλλόγου των Δασκάλων)
 
Ο Γεωργακόπουλος και πάλι
κάλεσε συναγωγή
με καθηγητή εβραίο
και με του Ρες συμμετοχή.
 
Συνεφώνησαν στο θέμα
και οι δυο καθηγητές
και στην κάθε ερώτησή μας
οι απαντήσεις τους ρητές.
 
Ότι τις δέκα εντολές
τις δέκα στην αράδα
της έγραψε ο Όμηρος
μέσα απ’ την Ιλιάδα.
 
Επίσης συμφωνήσανε
όσο και να ‘ναι ο θρύλος
του Όμηρου το ποίημα
ήταν η πρώτη Βίβλος.
 
Ήταν μια βραδιά σπουδαία
της μάθησης και της χαράς
αφού απ’ την συγκίνησή του
δάκρυσε ο Τομαράς!

ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΚΑΙ  
ΕΞ ΕΥΩΝΥΜΩΝ
(Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ)
 
Θρίαμβος στην Ευρωβουλή
θρίαμβος στην Ευρώπη
ο Τσίπ(ρ)ας τα κατάφερε
και έπιασε την πρώτη.
 
Και έτσι τώρα στην Ευρώπη
όλο προς τ’ αριστερά
με του Στάλιν το μουστάκι
και του Λένιν τα φτερά.
 
Τρέχει η Μέρκελ φοβισμένη
και του δίνει τα κλειδιά της
εξουσίες και τεφτέρια
και μαζί και τα βρακιά της.
 
Οι λαθραλβανοί χορεύουν
με νταούλια και βιολιά
και οι παπάδες τώρα ψάχνουν
για να βρουν αλλού δουλειά.
 
Τέλος όλα τα χαράτσια
τέλος και του Δου-Νου-Του
και ένα καινούργιο  
«λεφτά υπάρχουν»
ξανακούγεται παντού.
 
Τέλος μάθημα θρησκείας
σε όποιας δήποτε σχολής
τέλος και η ορκωμοσία
απ’ τη Βίβλο της Βουλής.
 
Τέλος από τα «γκαρμπέτσια»
ψάξιμο για φαγητό
όλοι πίσω στις δουλειές τους
και με τριπλάσιο μισθό.
 
Όλα ακούγονται μαγεία
χρήμα με πολύ ουρά
όμως δεν μας λέει ο Τσίπ(ρ)ας
που θα βρει τον κουμπαρά.
 
Υ.Γ. Ποιος στη χάρη σου Αθήνα
      με τη Δούρου Περιφερειαρχίνα
      που τη Νίκη της οφείλει
      στου Κασιδιάρη το καταβρεχτήρι.

Γράφει ο 
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΗΣ 
book1937@hotmail.com

✑ Του ΜΙΧΑΛΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
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Δέκα χρόνια μετά το ιστορικό δημο-
ψήφισμα, όπου αφελώς πιστέψαμε 
ότι με το συντριπτικό 76% του «ΟΧΙ» 
στο σχέδιο Ανάν, διασώθηκε ο Κυ-

πριακός Ελληνισμός από την «λύση» Διζωνι-
κής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, διατρέχουμε 
τον ίδιο θανάσιμο κίνδυνο. 

Όχι μόνο γιατί οι διάφοροι πάτρωνες της 
Τουρκίας, πραγματοποιούν αυτό που μας εί-
χαν υποσχεθεί, ότι δηλαδή θα μας ξαναφέρ-
νουν το σχέδιο Ανάν μέχρι να το αποδεχθού-
με, αλλά και γιατί δεν είχαμε τους ηγέτες που 
θα μπορούσαν να γιγαντωθούν, αντλώντας 
από το μεγαλειώδες «ΟΧΙ» της αντίστασης του 
Κυπριακού Ελληνισμού. Συνέχισαν οι ηγέτες 
μας, την ίδια ολέθρια πορεία, αρνούμενοι να 
εκμεταλλευτούν την δυναμική που ανέπτυ-
ξε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και η 
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Αν γίνονταν 

τα σωστά βήματα απεγκλωβισμού από χρε-
οκοπημένες πολιτικές (επιδίωξη για «λύση» 
Δ.Δ.Ο.), η ένταξη στην Ε.Ε. θα μπορούσε όντως 
να αποβεί σωτήρια για την Κύπρο. Ειδικά σή-
μερα, μετά την ανακάλυψη των κοιτασμάτων 
φυσικού αερίου στην Κυπριακή Α.Ο.Ζ., ίσως 
οι εταίροι μας… αντί να μας πιέζουν να αυ-
τοκτονήσουμε (επειδή οι ίδιοι οι ηγέτες μας, 
αυτό ουσιαστικά επιδιώκουν), να έμεναν πι-
στοί τουλάχιστον, στην αυστηρή τήρηση των 
κανόνων δικαίου, που κινούνται εντός του 
Κοινοτικού Κεκτημένου. 

Δεν μπορούν όμως οι ξένοι να είναι βασι-
λικότεροι του βασιλέως.  Δεν μπορούν π.χ. να 
δακτυλοδείχνουν την Τουρκία ως θύτη, όταν 
εμείς οι ίδιοι δεν το πράττουμε κι όταν επιτρέ-
ψαμε να μετατραπεί το Κυπριακό, από θέμα ει-
σβολής και κατοχής, σε διακοινοτική διαμάχη.  

Δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα, μέσω 

το κοινού ανακοινωθέντος Αναστασιάδη-Έ-
ρογλου, το σχέδιο Ανάν επανέρχεται «πα-
νηγυρικά» (δεν πρέπει να ξεγελούν οι γνω-
στές εκρήξεις της Τουρκικής αδιαλλαξίας).  
Η πλύση εγκεφάλου, που στόχο έχει να πε-
ράσει την «λύση», έχει τέσσερεις άξονες (μο-
χλούς πίεσης). 

Πρώτον να μην γίνεται σε βάθος ανάλυση 
για να μην αναδύονται οι απαράδεκτες πρό-
νοιες της νέας έκδοσης του σχεδίου Ανάν (τα 
ελεγχόμενα Μ.Μ.Ε. θα διαδραματίσουν τον 
ρόλο τους σε αυτό τον τομέα). 

Δεύτερον, διασύνδεση της λύσης του Κυ-
πριακού, με την εκμετάλλευση των κοιτασμά-
των φυσικού αερίου και πετρελαίου.  Βασικό 
«ατού» των σχεδιαστών της λύσης, είναι το 
ότι τα έσοδα από το φυσικό αέριο θα είναι το 
μέγα κίνητρο για όλους.  Να γίνουμε σεΐχηδες 
από τη μια μέρα στην άλλη, να ξεπεράσουμε 
την κρίση και να πληρωθεί κιόλας, ο λογαρια-
σμός της λύσης. 

Τρίτον, διχασμός του προσφυγικού κόσμου 
που θα επιτευχθεί μέσω της κατάθεσης ενός 
χάρτη με αυξημένο ποσοστό επιστρεφόμε-
νου εδάφους.  Η ευφορία που δημιουργήθηκε 
μέσω της «Αμμοχωστοποίησης» του Κυπρι-
ακού, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. 

Τέταρτον, δημιουργία «κλίματος λύσης» 
που εξυπηρετεί επικοινωνιακά την Τουρκία, 
μέσω των «επαναπροσεγγιστικών εκδηλώ-
σεων», όπως την λειτουργία στον Άγιο Γεώρ-
γιο Εξορινό. 

Όταν κάποιοι…, όχι μόνον δυστυχώς οι κυ-
βερνώντες κι ο γνωστός «ανανικός περίγυ-
ρος», έχουν τέτοια ευφορία για το θέατρο του 
παραλόγου στον Άγιο Γεώργιο Εξορινό, είναι 
να αναρωτιέται κανείς, αν ως Έλληνες έχου-
με μέλλον στη γη που μας γέννησε. Χειροκρο-
τούσαν εκστασιασμένοι (μέσα στην εκκλησιά) 
τον εκπρόσωπο του Μουφτή  των κατεχομέ-
νων, τη στιγμή που αυτός στην ομιλία του είχε 
αναφέρει ότι βρισκόταν εκεί ως εκπρόσωπος 
«του… Μουφτή της Τουρκικής Δημοκρατίας 
της Βόρειας Κύπρου»…  Επέμεναν δε να χει-
ροκροτούν, ακόμα κι όταν τους έφτυσε ξανά 
κατάμουτρα, όταν μίλησε για… «θρησκευτικό 

ηγέτη της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης», ανα-
φερόμενος στον Αρχιεπίσκοπο… Απορούμε: 
Μέχρι πού…, μπορεί να φτάσει ο εξευτελι-
σμός του ανθρώπου; 

Αν και δεν είναι άμοιροι ευθυνών, οι πολί-
τες εύκολα (δυστυχώς) παρασύρονται σε τέ-
τοια ατοπήματα από τους ηγέτες τους.  Τι έκα-
ναν οι κυβερνώντες για να αποτρέψουν τέτοια 
φαιδρά φαινόμενα; Έστειλαν τον… «εθνικό-
φρονα» Αβέρωφ Νεοφύτου ως εκπρόσωπο, 
στην  περιλάλητη «περιφορά του Επιταφίου» 
(αν τέτοιοι χειροκροτητές του κατακτητή είναι 
εθνικόφρονες, τότε.., ναι, ο κύκλος επιτέλους 
τετραγωνίστηκε). 

Και… τι έκανε η αξιωματική αντιπολίτευση; 
Έστειλε τον Άντρο Κυπριανού, Γενικό Γραμ-
ματέα του Α.Κ.Ε.Λ. για να την εκπροσωπή-
σει.  Ήταν ασφαλώς κι άλλοι «χειροκροτητές» 
εκεί, με πρώτους και «καλύτερους» τον Δή-
μαρχο Αμμοχώστου, το ζεύγος Βασιλείου κ.α. 

Υπάρχει περίπτωση η Κύπρος να αποφύ-
γει την «σύγχρονη Τουρκοκρατία», όταν στην 
ηγεσία βρίσκονται τέτοιοι ανιστόρητοι πολιτι-
κοί; Τελικά… όταν ένας λαός χειροκροτεί τον 
κατακτητή του, του… πρέπει λευτεριά;

Οι πολίτες-υποψήφια θύματα τέτοιων ηγε-
σιών, ας πράξουν το καθήκον τους, ξεκινώ-
ντας με την συμμετοχή και την «ψήφο συνεί-
δησης», στις επικείμενες Ευρωεκλογές. Ας 
μην ξεχνούν ότι  η αποχή αποδεδειγμένα ευ-
νοεί τα μεγάλα κόμματα. Αν τέτοιες ηγεσίες πά-
ρουν εκ νέου την λαϊκή στήριξη, εξευτελισμοί 
όπως η «επαναπροσεγγιστική περιφορά του 
Επιταφίου», θα γίνουν καθημερινή ρουτίνα.   

Μέχρι να εμπεδωθεί διεθνώς, όπως έτσι 
εξυπηρετεί και την Τουρκία, ότι στην Κύπρο 
υπάρχουν δύο κράτη με σχέσεις καλής γειτο-
νίας κι ότι βρισκόμαστε «σε καλό δρόμο» για 
την «επανένωση» που θα επέλθει μέσω της 
συμφωνίας επί της νέας έκδοσης του σχεδί-
ου Ανάν. 

Δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα, οι Έλλη-
νες της Κύπρου καλούνται να αντισταθούν και 
πάλι.  Με ένα νέο ΟΧΙ στην «σύγχρονη τουρ-
κοκρατία» που θα μας επιβάλει η ρατσιστική 
και ανελεύθερη «λύση» της Δ.Δ.Ο.

Χειροκροτώντας 
τον κατακτητή
✑ Tου ΠΑΝΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Άσσια – Κατεχόμενη Αμμόχωστος – Κύπρος

ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ & ΚΑΝΑΔΑ

66ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΙΚΑΓΟΥ

Πρόσκληση
Σας προσκαλούμε στο ετήσιο συνέδριο

από 25 έως 29 Ιουνίου 2014
στο Westin O’Hare Hotel, Rosemont IL.

 
 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ/HONERARY CHAIRMAN Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ/CHAIRLADY
 Hλίας Γ. Ατσαβές Μάρθα Καρακίτσου
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Κοίταξαν τηλεόραση με τη γυναίκα του. Ήταν ώρα για 
τις βραδινές ειδήσεις. Ο Μάρκος στο πάτωμα έπαιζε με τις 
κατσαρόλες που είχε φέρει από την κουζίνα. Τόσα παιγνίδια 
γύρω του, αυτός τις κατσαρόλες.

- Έχω μια ιδέα, γυναίκα… Να μην αγοράζουμε άλλο 
παιγνίδια αλλά φτηνές κατσαρόλες.

- Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα, τον ρώτησε. Εσύ τον αφήνεις. 
Όταν του τις παίρνω κλαίει κι εσύ φωνάζεις να τον αφήσω.

- Σωστά, είπε κλείνοντας την τηλεόραση γιατί είχαν 
τελειώσει οι ειδήσεις. Έχω μια άλλη ιδέα, ή καλύτερα, δύο.

- Για ν’ ακούσω… είπε μαζεύοντας τα συμπράγκαλα από 
το πάτωμα.

- Η μία… Να πάρουμε το Μάρκο και να πάμε στο καινούριο 
«Γκρηκ Άϊλαντ» για φαγητό.

- Καλή ιδέα, Μερ. Καλή. Ν’ ακούσω τη δεύτερη… είπε 
και στάθηκε μπροστά του.

- Θα την κουβεντιάσουμε τρώγοντας.
- Με δυο κουβέντες, και τίποτε άλλο;…
- Με τον Ρήγκαν πρόεδρο, προβλέπω τίποτε δουλειές. 

Να πάρουμε το μικρό και να πάμε για Χριστούγεννα στο 
Βραχονήσι. Από την όψη σου βλέπω ότι η δεύτερη ιδέα δεν 
σου αρέσει και τόσο.

- Είναι χειμώνας. Μην κρυώσει το παιδί.
- Έχουμε ηλεκτρικά αερόθερμα και όταν βγαίνει έξω θα τον 

ντύνουμε καλά. Άσε να τον βαρέσει ο λεβάντες ν’ αδειάσουνε 
τα πνευμόνια του από το καυσαέριο του Σικάγου…

Φύγανε για το εστιατόριο και οι τρεις και στο δρόμο δεν 
μιλήσανε άλλο για το ταξίδι, αλλά έχοντας στο νου τους τη 
σύσταση για να βρούνε το Γκρηκ Άϊλαντ. Πριν μια βδομάδα 
είχε ανοίξει σε καινούρια περιφέρεια. Ετούτο ήταν στο 
Όουκμπρουκ, κοντά στους λεφτάδες.

- Αν είναι καλό, γυναίκα, όπως το πρώτο στο Γκρηκ Τάουν, 
θα ερχόμαστε εδώ. Αλλά ετούτο υπολογίζω να είναι κάπως 
μπασταρδεμένο το αυθεντικό φαΐ που είχαν στο πρώτο. Είναι 
πιο ωραία η διαδρομή και πιο κοντά.

- Να δούμε… Είμαι περίεργη. Λες να έχουν φέρει 
προσωπικό υπεύθυνο από το άλλο μαγαζί;… Λέω για την 
υποδοχή και να καθίζει τον κόσμο…

- Γι’ αυτό, σίγουρα. Νομίζω ότι θα έχουν ακριβώς τα ίδια με 
το πρώτο. Γιατί ν’ αλλάξουν κάτι αφού στην πελατεία αρέσει;…

     Φθάσανε χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Άλλωστε ο 
Μερτσίνας ήταν πρακτικός με την δουλειά που έκανε. Δυο 
μίλια δυτικά, πήγαινε σε γραφείο για χρόνια για να παίρνει 
ασφάλειες και bonds (εγγύηση για τις δημοπρασίες).

- Αν είναι καλό εδώ θα φέρνω τον Μπιλ, τον εγγυητή για 
γεύμα όταν συναντιόμαστε.

     Απ’ έξω ήταν όμορφο με ανεμόμυλο στολισμένο και 
παράθυρα χωριού ελληνικού με ευρύχωρο πάρκινγκ που 
ήταν γεμάτο.

- Χο, χο… θα έχουμε…. Περίμενε, γυναίκα. Ελπίζω ο 
Μάρκος να κρατήσει.

Στο έμπα τους νάσου ο Βαγγέλης, γνωστός από το παλιό 
εστιατόριο του Γκρηκ Τάουν, μάνατζερ, ένας από τους αρχικούς 
συνεταίρους. Γνωριζόντανε χρόνια πριν αρχίσουν μπίζνες με 
τους άλλους δυο ο Μερτσίνας. Τους καλωσόρισε, είπανε τα 
δικά τους για λίγο και τους τακτοποίησε σε τραπέζι αμέσως, 
λόγω του παιδιού. Όχι γιατί ήταν γνωστοί. Τέτοια δεν περνάγανε 
και ας ήσουν ο δήμαρχος της πόλης. Η σειρά σου… Είχαν 
standards και τα κρατούσανε. Θυμήθηκε μια περίπτωση στο 
άλλο μαγαζί πριν χρόνια που ήταν ελεύθερος…

Μια λιμουζίνα δέκα μέτρα σταμάτησε μπροστά στην πόρτα 
και μπήκε ο οδηγός για να του πει ότι έχει προσωπικότητες 
έξω. Δώσε το όνομα κι θα τον φωνάξουμε όταν έρθει η σειρά 
του, του λέει ο Άγγελος.

- Μα… μα… αυτός… Όχι κύριε. Λυπάμαι. Όπως βλέπετε 
το μπαρ είναι γεμάτο από πελάτες του λέει.

    Έφυγε. Δεν γύρισε μέσα. Φύγανε.
- Σκασίλα μας, Μερ, του λέει. Αν αρχίσουμε τέτοια θα το 

κλείσουμε.
.... συνεχίζεται

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

✑ Γράφει ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΓΛΑΣ

Ο ΜΑΡΚΟΣ ΣΤΟ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙ
Γράφει ο 

ΝΙΚΟΣ Β. 
ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ

Καλοκαίρι
Καλοκαίρι σήμερα έρχεται:

Αυτό μου το’πε ο τζίτζικας

κι αυτή η χρυσαλλίδα

εκείνος στον πλάτανο ψηλά

κι αυτή στη γούρνα ’δω κάτω.

 

Καλοκαίρι είναι τραγούδι ερωτικό,

Καλοκαίρι είναι θάλασσα γλυκιά,

Καλοκαίρι δροσιά στα έλατα,

Καλοκαίρι είναι πολλές χαρές

όλα, Θεού όμορφα πράγματα.

 

Θυμήσου:

Αν δεν υπήρχε μίσος

όλα θάταν ήπια

θάταν όλα γλυκά

ίσως όλα αγγελικά.

 

Η Αγάπη πρωτεύει

η Αγάπη δίνει χαρά

η Αγάπη κοσμεί τη ζωή.

Στις 29 Μαΐου 1453 οι Οθωμανοί Τούρκοι εφόρμησαν και άλωσαν την 
Κωνσταντινούπολη.  Ο τελευταίος Έλλην αυτοκράτορας Κωνσταντίνος 
Παλαιολόγος αγωνίσθηκε μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματός του.  

Το βράδυ της ίδιας ημέρας ο Μωάμεθ ο Πορθητής, αφού πρώτα τα τουρκικά 
στρατεύματά του κατάσφαξαν, χωρίς οίκτο, τον Ελληνικό πληθυσμό της Πόλης, 
εισήλθε πανηγυρικά στον Ναό της Αγίας Σοφίας και όπως αναφέρουν οι χρο-
νικογράφοι της εποχής «αναβάς επί της Αγίας Τραπέζης» προσευχήθηκε στον 
Αλλάχ για την σφαγή και καταστροφή του Ελληνισμού. Ο Μωάμεθ ενίκησε το 
σώμα, αλλά δεν υπέταξε το Αθάνατο Ελληνικό Πνεύμα. Εις μνήμην των Ηρώ-
ων και Υπερασπιστών των Ελληνικών Ιδεωδών παραθέτω το κάτωθι ποίημα:

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ
Εις τη σεπτή μορφή σου,
γονυπετώ και δάκρυα ρέουσι,
εκ των ομματίων μου,
δάκρυα πίκρας και πόνου και θρήνου.
Δεν θρηνώ το ότι νέος απέρχομαι
της ζωής ταύτης. Πονώ που δύναμιν ουκ έχω
τα πάτρια θέλει υπερασπιστώ
εκ της εισβολής των εχθρών και απίστων.
Πού το έλεός σου Μέγιστε των δυνάμεων;
Ουδέποτε των εντολών σου παροίκουσα
κι ευλογώ το Άγιον όνομα σου εις την αιωνιότητα.
 Σκότος καλύπτει τα μάτια της ψυχής μου
κι όμως ο ήλιος –το μέγιστο αγαθό σου-
φωτίζει πλέρια την πλάση της δημιουργίας σου.
Πού το αμάρτημα της φυλής σου
δέσποτα; Πού ο φθόνος των ανθρώπων;
Προσδοκώ ανάστασην ζωής αιωνίας επί σε.
Σβήνει ο ουρανός της υπάρξεώς σου
και μαζί του χάνονται οι ελπίδες μου,
αδύναμος δεν είμαι ουδέ άνανδρος,
ουδέ προδότης.
Πού θέλεις στηρίξω Παντοκράτωρ
το έθνος σου; Σε λίγο θα χαράξει
ο ήλιος την ημέρα και αίμα ηρώων
θέλει χυθεί στη γη των πατέρων.
Ευλόγησε τας ψυχάς ημών
και ανδρείας τας Καρδίας
ημών πλάσε την ύστατη στιγμή
προς δόξαν του ονόματός σου του άϋλου.
Αν νεκρός πέσω προ των πυλών
θα πέσω καθ’ ότι το θέλησες.
Αν το άστρο της λευτεριάς χαθεί
απ’ το λαό σου, θα χαθεί γιατί το ζήτησες εσύ Πατέρα.
Άκου την οιμωγή των τέκνων σου αιώνιε,
δεν θρηνούν το θάνατο παρά τη δόξα σου.
Σε χέρια βάρβαρα θέλει εντός ολίγου πέσει.
Με το πέρας της ημέρας θα κυβερνούν βάρβαροι,
δεν θα υπάρχει ο λαός που ευλόγησες
σκλάβος των φθονερών θα είναι, έτσι διέταξες.
Ορκίζομαι πως και στο θάνατο αθάνατος
θα είναι η Πατρίς και στην αιωνιότητα σου
Αιώνιο το όνομά της θα μείνει.
Αδέλφια τ’ άρματα πιάστε, ριχτείτε στον αγώνα
ή λεύτεροι θα ζήσουμε στη θαλπωρή του ήλιου
ή λεύτεροι θα πεθάνουμε στην αγκαλιά της μάνας.
Εμπρός στον αγώνα τον ιερό, το δίκαιο.
Σας διατάζω εγώ, ο ελάχιστος, εσάς τους μέγιστους! 
Ο των Ελλήνων αυτοκράτωρ
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.

Οι Αθάνατοι Ήρωες 
της 29ης Μαΐου 1453       
✑ Του ΓΙΑΝΝΗ Π. ΔΑΛΑΠΑ

ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ-ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Μήπως τα επαγγελματικά σου ταξίδια στέκονται εμπόδιο 
στη σχέση σου με τα παιδιά σου; 
Μήπως τα ταξίδια που κάνεις λόγω της δουλειάς σου γί-
νονται αιτία να απομακρύνεσαι από τα παιδιά σου; Αν είσαι 
υποχρεωμένος να λείπεις από το σπίτι φρόντισε να διατη-
ρείς την επαφή σου με την οικογένειά σου. Να μιλάς με τα 
παιδιά σου κάθε μέρα. Να τα ρωτάς πώς πήγαν στο σχο-
λείο με τα μαθήματά τους. Να μαθαίνεις τι έκαναν ή τι πρό-
κειται να κάνουν στο σχολείο ή έξω απ’ αυτό. Πριν φύγεις 
για ταξίδι, άφησε κάποιο μικρό δωράκι ή ένα σημείωμα για 
κάθε μέρα που θα λείπεις. Όταν γυρνάς στο σπίτι δείξε τη 
χαρά σου και τον ενθουσιασμό σου που είστε όλοι μαζί ξανά. 
Αγκάλιασε τα παιδιά σου και πες τους ότι τα αγαπάς κι ότι 
σου έλειψαν. Δείξτους αμέριστη την προσοχή σου και αξιο-
ποίησε όσο καλύτερα μπορείς το χρόνο που έχεις μαζί τους.

Πατέρες, δίνετε στα παιδιά σας τα δύο πράγματα που πραγ-
ματικά χρειάζονται;
Για να γίνεις καλύτερος πατέρας πρέπει ν’ αρχίσεις δίνοντας 
χρόνο για τα παιδιά σου και εμπνέοντάς τους εμπιστοσύνη. Τα 
παιδιά σου χρειάζονται το χρόνο σου. Όταν είναι μικρά, παίξε 
μαζί τους, κράτησέ τα και διάβασέ τους. Καθώς μεγαλώνουν, 
να μιλάς μαζί τους και να τα ακούς με προσοχή  όταν σου μι-
λάνε. Εκτός από το χρόνο σου τα παιδιά σου  πρέπει να μπο-
ρούν να σε εμπιστεύονται. Μην υπόσχεσαι πράγματα που δεν 
πρόκειται να κάνεις. Να ζεις μία ζωή ειλικρινή και ακέραιη.

Τα καταφέρνεις στον καινούργιο σου ρόλο ως  πατριός ή 
μητριά;
Κάνει καλό να ξέρεις τα βασικά. Πρώτα, πρώτα να ξέρεις 
ότι τα παιδιά, σύμφωνα με έρευνες που έγιναν, χρειάζονται 
γύρω στα πέντε χρόνια για να προσαρμοστούν και να συ-
νηθίσουν τον καινούργιο πατέρα ή την καινούργια μητέρα. 
Κάνε υπομονή. Χρειάζεται περισσότερος καιρός απ’ ό,τι νο-
μίζεις. Στο μεταξύ, μην επιμένεις τα παιδιά να σε φωνάζουν 
μαμά ή μπαμπά και μην περιμένεις να εκδηλώνονται και να 
εκφράζουν την αγάπη τους. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο. 
Προσπάθησε να τα ενθαρρύνεις να διατηρούν καλές σχέ-
σεις με τη βιολογική τους μητέρα ή το βιολογικό τους πατέ-
ρα. Τα παιδιά που διατηρούν αυτήν τη σχέση λειτουργούν 

πολύ καλύτερα. Μάθε τα βασικά για να πετύχεις στον και-
νούργιο σου ρόλο ως πατριός ή μητριά.

Να λες στο παιδί σου «Σ’ αγαπώ»
Να λες στα παιδιά σου ότι τα αγαπάς χωρίς όρους. Δεν 
ξέρω αν το κάνεις ή όχι, σε παρακαλώ βάλε αυτό το καθή-
κον πάνω απ’ όλα τα πράγματα που πρέπει να κάνεις. Όταν 
το παιδί σου σε προσέχει να του λες, «θέλω να ξέρεις ότι 
εγώ σε αγαπώ ανεξάρτητα από κάθε τι. Οι επιτυχίες σου ή 
οι αποτυχίες σου  δε θα επηρεάσουν ποτέ την αγάπη μου 
για σένα. Εγώ θα εξακολουθώ να σ’ αγαπώ γιατί είσαι το 
παιδί μου.»   Αυτή είναι η αγάπη χωρίς όρους – κι όταν το 
παιδί βεβαιωθεί ότι νιώθεις πραγματικά έτσι όπως εκφρά-
ζεσαι, τότε κερδίζεις την εμπιστοσύνη του κι αυτό θα φανεί 
στη συμπεριφορά του.

Θέλεις να σου πω έναν αποτελεσματικό τρόπο για να σε 
πάρει ο ύπνος πιο γρήγορα;
Φρόντισε να τακτοποιήσεις τη σχέση σου με τον άντρα σου 
, με τη γυναίκα σου πριν βάλεις το κεφάλι σου στο μαξιλάρι. 
Μία ιδιαίτερα δύσκολη περίπτωση που δεν μπορείς να κοι-
μηθείς είναι όταν δε φέρθηκες καλά στον άντρα σου ή στη 
γυναίκα σου, και  δεν αποκαταστάθηκες ζητώντας συγνώ-
μη. Μπορεί να μην κλείσεις μάτι όλη νύχτα και να σκέφτε-
σαι αυτό που είπες ή αυτό που έκανες και να αναρωτιέσαι 
πώς νιώθει ο άλλος. Δε θα ήταν καλύτερα αν παραδεχό-
σουν εκείνη τη στιγμή το λάθος σου και έλεγες στον άντρα 

σου  ή στη γυναίκα σου ότι τον 
αγαπάς, ότι την αγαπάς; Αν πάλι 
νιώθεις την ανάγκη να αναλύ-
σεις τα πράγματα, άσε τη συζήτηση για την άλλη μέρα. Πά-
ντως μία συγνώμη στην ώρα της μπορεί να σου εξασφαλί-
σει έναν ήσυχο ύπνο.

Άραγε ο γάμος σου θα έχει αίσιο τέλος όπως στα παραμύθια;
Σας είναι γνωστές αυτές οι ιστορίες που στο τέλος ο πρίγκη-
πας και η πριγκίπισσα «παντρεύτηκαν και έζησαν καλά»; 
Εκείνο όμως που δε μας λένε είναι ότι ο πρίγκηπας κάθε-
ται πολλές ώρες μπροστά στην τηλεόραση κι η πριγκίπισ-
σα θυμώνει. Τι θέλω να πω; Αν θέλεις ο γάμος σου να έχει 
το αίσιο τέλος του παραμυθιού, πρέπει να προσπαθήσεις. 
Μην αφήνεις τους άγριους δράκους των παραμυθιών να 
καταβροχθίζουν τη σχέση σου: όπως είναι τα βαρειά λόγια, 
η ανειλικρίνεια και μικροκαυγάδες για χρήματα. Δώσε στο 
γάμο σου την πρώτη θέση για να έχει το αίσιο τέλος των πα-
ραμυθιών και να ζήσετε καλά μέχρι τέλους.

Τι άλλο θα κάνεις για να παρατείνεις τη νιότη σου και να 
φαίνεσαι πιο νέος, πιο νέα;
Τι άλλο μπορείς να κάνεις για να φαίνεσαι πιο νέος, πιο νέα; 
Η τελευταία ανακάλυψη που κάνει θραύση στο χώρο της αι-
σθητικής είναι το botox. Με μορφή ένεσης μπαίνει η τοξίνη 
στις ρυτίδες και τις εξαφανίζει. Η αγωγή αυτή κοστίζει εκα-
τοντάδες δολλάρια και δεν διαρκεί  παρά λίγους μήνες. Παρ’ 
όλ’ αυτά οι άνθρωποι είναι ενθουσιασμένοι και την κυνη-
γούν. Μπορεί να μην είναι κακό να θέλει κανείς να βελτιώ-
σει την εξωτερική του εμφάνιση, αλλά πόσο μας απασχολεί 
η εσωτερική μας ομορφιά – με άλλα λόγια η συμπεριφορά 
μας γενικά και η ακεραιότητά μας; Τι θα κάνεις για να βελ-
τιώσεις τον εσωτερικό σου κόσμο; Θα ζητήσεις βοήθεια και 
καθοδήγηση όταν διαπιστώσεις κάποια φυσιολογική φθορά; 
Η εξωτερική ομορφιά αργά ή γρήγορα θα χαθεί, αλλά η εσω-
τερική ομορφιά μπορεί να αντέξει στο πέρασμα του χρόνου.

Όταν βάζεις την οικογένειά σου στην πρώτη θέση, τότε εί-
σαι στο σωστό δρόμο, στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλό-
νητο γάμο και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια.

Γράφει ο 
ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Ένα μηνιαίο άρθρο για την Ελληνική οικογένεια που δίνει πρακτικές συμβουλές 
για το γάμο, για τις οικογενειακές σχέσεις, και για την ανατροφή των παιδιών.

NIKOS BANQUETS
Αργύρης Πούλος

Είναι στη διάθεση της Ομογένειας για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις

ΒΑΠΤΙΣΙΑ-ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ-ΓΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 

7600 S. HARLEM AVE . * BRIDGEVIEW IL. 60455 TEL: (1708) 496-0300
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Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Της ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗ, μορ. Βιολόγου, medlabnews.gr

Αγκινάρες, η διατροφική τους αξία, κατάλληλες για το συκώτι,
το έντερο, την χοληστερίνη, την οστεοπόρωση, την αναιμία, 
τα αρθριτικά, τον καρκίνο.Aγκινάρες 

Οι αγκινάρες έχουν περισσότερη θρεπτική αξία όταν 
αποχυμώνονται παρά όταν μαγειρεύονται.   Περιέχουν 
Κάλιο, Σίδηρο, Ιώδιο και Φώσφορο, καθώς και βιταμί-
νες Α και Β.

Η αγκινάρα (Cynara cardunculus, Κυνάρα η καρδονί-
σκη ή αλλιώς Κυνάρα η κάκτος) είναι πολυετές λαχανι-
κό της οικογένειας των Αστεροειδών (Asteraceae). Ανα-
πτύσσεται σε σχήμα θάμνου, ύψους περίπου 1,5 μ. Με 
σχήμα που παραπέμπει σε «αρματωμένο πολεμιστή», 
η αγκινάρα είναι φυτό ιθαγενές της Αφρικής, καλλιερ-
γείται, όμως, σε πολλά μέρη του σύγχρονου κόσμου σε 
θέσεις προφυλαγμένες από το δυνατό ψύχος και εδάφη 
χωρίς πολλή υγρασία. Η ρίζα της αγκινάρας είναι πασ-
σαλώδης και προχωρεί βαθιά στο έδαφος.

Τα φύλλα της είναι μεγάλα με βαθιές σχισμές, χρώμα 
γκριζωπό στο κάτω μέρος και το στέλεχος της είναι μα-
κρύ με διακλαδώσεις. Πολλαπλασιάζεται με παραφυά-
δες κατά την άνοιξη ή το φθινόπωρο ενώ ο βλαστός της 
ξεραίνεται το καλοκαίρι.

Από το φυτό χρησιμοποιείται στη μαγειρική το άνθος, 
που έχει σχήμα σφαιρικό, λίγο μακρύ και σαρκώδες. Μα-
γειρεύεται αφού καθαριστεί από τα πέταλα και το χνού-
δι, ενώ στην Κρήτη τρώγεται και ωμή με λεμόνι, πολύ 
νόστιμη και «ειδικός» μεζές για τσικουδιά.

Μέση Διατροφική Ανάλυση 100 γραμμάρια 
Φρέσκιας Αγκινάρας (Cynara scolymus) 
(Πηγή : USDA National Nutrient data base)

Χάρη στην κυναρίνη και ένα άλλο αντιοξειδωτικό που 
ονομάζεται σιλυμαρίνη, οι αγκινάρες είναι πολύ ωφέ-
λιμες για το συκώτι. Μελέτες έχουν δείξει ότι μπορούν 
ακόμη και να αναγεννήσουν τον ηπατικό ιστό. Οι αγκι-
νάρες εδώ και πολύ καιρό χρησιμοποιούνται στην εναλ-
λακτική ιατρική ως θεραπεία για παθήσεις του ήπατος 
και οι επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν πλέον την 
ορθή αυτή χρήση.

Οι αγκινάρες βοηθούν το πεπτικό σύστημα. Είναι ένα 
φυσικό διουρητικό, που βοηθά την πέψη και τη βελτίω-
ση της λειτουργίας της χοληδόχου κύστης, αλλά και στην 
ανακούφιση γαστρεντερικών προβλημάτων. Είναι καλό 
να την προτιμούν άτομα που υποφέρουν από σύνδρομο 
ευερέθιστου εντέρου ή δυσπεψία αφού η κυναρίνη που 
περιέχει βοηθά στην αποτελεσματικότερη πέψη των λι-
πών και απορρόφηση των βιταμινών από το φαγητό μας.

Η αγκινάρα αποτελεί πολύ καλή πηγή βιταμίνης Κ, η 
οποία συμμετέχει στη διατήρηση της υγείας των οστών, 
ενεργοποιώντας την πρωτεΐνη οστεοκαλσίνη, ή με άλ-
λους μηχανισμούς. Είναι λοιπόν ιδανικές για άτομα με 

αυξημένο κίνδυνο για οστεοπόρωση.  Είναι επίσης διου-
ρητική,  γι’ αυτό είναι καλό και για όσους έχουν πέτρες 
στα νεφρά. Δυστυχώς όμως όχι για τους νεφροπαθείς 
που κάνουν αιμοκάθαρση, γιατί περιέχει υψηλή ποσό-
τητα Καλίου.

Είναι τονωτική, αντιγηραντική και βοηθάει ιδιαίτερα 
στη μετεγχειρητική αναιμία.

Πολλοί αναφέρουν ότι η αγκινάρα είναι εξαιρετικά 
ευεργετική και μάλιστα προστατεύει τον άνθρωπο από 
τον διαβήτη.

Βοηθάει πολύ σε περιπτώσεις αρθριτικών και ρευμα-
τισμών και ιδιαίτερα το ζουμί από βραστές αγκινάρες εί-
ναι εξαιρετικό  για τις αιμορροΐδες (όταν πίνεται με πολύ 
λάδι και λίγο αλάτι)

Χάρη στις θετικές επιπτώσεις της αγκινάρας στο ήπαρ, 
πολλοί άνθρωποι υποστηρίζουν ότι οι αγκινάρες θε-
ραπεύουν τον πονοκέφαλο μετά το ποτό, ιδιαίτερα τα 
φύλλα τους. Έχει αποδειχθεί ότι τα συστατικά στα φύλ-

λα αγκινάρας μειώνουν τη χοληστερόλη. Αυξάνουν την 
καλή χοληστερόλη (HDL) και μειώνουν την κακή χολη-
στερόλη (LDL).

Μια μεγάλη αγκινάρα περιέχει το ένα τέταρτο της συ-
νιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης φυτικών ινών. Μια 
μεσαία αγκινάρα έχει περισσότερες φυτικές ίνες από ό, 
τι ένα φλιτζάνι αποξηραμένα δαμάσκηνα.

Έρευνες έδειξαν ότι πολυφαινόλες όπως η κερκε-
τίνη και η ρουτίνη δρουν προστατευτικά ενάντια στον 
καρκίνο του μαστού, του προστάτη και ορισμένων τύ-
πων λευχαιμίας.

Οι έγκυες και οι μητέρες που θηλάζουν ΔΕΝ πρέπει 
να τρώνε αγκινάρες γιατί εξουδετερώνουν το σίδηρο το 
οποίο έχουν μεγάλη ανάγκη, ενώ η Κυναρίνη μπορεί να 
προκαλέσει εμετούς και κολικό στο παιδάκι.

Όλα  τα οφέλη της αγκινάρας, υπάρχουν όσο αυτή εί-
ναι φρέσκια. Όταν μπαίνει στην κατάψυξη ή γίνεται τουρ-
σί, δεν έχει καμία αξία.

Όταν μαγειρεύονται χάνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος 
της θρεπτικής τους αξίας. Το τρυφερό μέρος τους είναι 
τρυφερό και μπορεί να φαγωθεί ωμό.

Θεραπευτική χρήση: Χρησιμοποιούμε τα φύλα της 
αγκινάρας: Βράζουμε 100 γρ. σε ένα λίτρο νερού. Δυ-
στυχώς το ζουμί της είναι αρκετά πικρό, αλλά είναι ση-
μαντικό να το πιείτε σκέτο και μετά μένει μια ευχάριστη 
αίσθηση στο στόμα. Πίνουμε ένα φλιτζάνι την ημέρα με-
άδειο στομάχι.

Φάτε την ωμή.  
Εάν βρείτε baby αγκινάρες είναι τόσο τρυφερές που 

μπορείτε να τις καταναλώσετε χωρίς να τις μαγειρέψετε, 
προσθέστε λίγο λεμόνι και ελαιόλαδο και είναι έτοιμες.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΌ	 	 %	ΤΗΣ	ΣΗΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	 47kcal 2%
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ  10,51 γρ.  8%
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ  3,27 γρ.  6%
ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΑΡΑ 0.15 γρ.  0,50%
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 5,4 γρ.  14%

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ 68μg 17%
ΝΙΑΣΙΝΗ  1.046 mg  6.5%
ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΟΞΥ  0,338 mg 7%
ΠΥΡΙΔΟΞΙΝΗ 0.116 mg  9%
ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ 0.066 mg  5%
ΘΕΙΑΜΙΝΗ 0.072 mg  6%
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C  11.7 mg 20%
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α 13IU 0,50%
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε 0.19 mg 1%
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ  14,8 μg  12%

ΗΛΕΚΤΡΌΛΥΤΕΣ
ΝΑΤΡΙΟ 94 mg 6%
ΚΑΛΙΟ  370 mg 8%
ΜΕΤΑΛΛΑ 
ΑΣΒΕΣΤΙΟ 44 mg 4%
ΧΑΛΚΟΣ 0,321 mg 27%
ΣΙΔΗΡΟΣ 1,28 mg 16%
ΜΑΓΝΗΣΙΟ 60 mg 15%
ΦΩΣΦΟΡΟΣ 90 mg 13%
ΣΕΛΗΝΙΟ 0,2 μg  < 0,5%
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ  0,49 mg  4,50%

ΦΥΤΌΧΗΜΙΚΑ
β-ΚΑΡΟΤΕΝΙΟ  8 μg
ΛΟΥΤΕΙΝΗ - ΖΕΑΞΑΝΘΙΝΗ  464 μg
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Φράσεις και εκφράσεις σε σχέση με τη λέξη 
«χρόνος», η σημασία τους στην καθη-
μερινότητα, στην επιστήμη, στην εκκλη-
σία και αλλού, υπάρχουν διαφορετικές 

ερμηνείες και με αλλιώτικο νόημα και περιεχόμενο 
κατά περίπτωση.

Φράσεις κυρίως στον πληθυντικό αριθμό που χρη-
σιμοποιούμε τακτικά σε συναντήσεις μας με πρόσωπα 
που είχαμε χρόνια να δούμε, είναι συνήθως τούτες: 
«Έχω χρόνια και χρόνια στην ξενητειά ή να σε δω». 
Ακόμη και η λέξη «καιροί», που στον ενικό αριθμό κατά 

κανόνα σημαίνει την καιρική κατάσταση, στον πληθυ-
ντικό συνήθως έχει τη σημασία «ετών» και εκφράζουν 
το ίδιο πνεύμα, δηλ. πολλών χρόνων.

Ας θυμηθούμε το ιστορικό δημοτικό τραγούδι «Της 
Αγ. Σοφιάς», όπου ο ποιητής εκφράζει την επιθυμία 

και ευχή να ανακτήσει ότι έχασε με τη φράση, «Πάλι 
με χρόνια και καιρούς, πάλι δικά μας θα ’ναι». Σε άλλο 
στίχο δημοτικού ποιήματος ο λαός-ποιητής θα μας πει: 
«Όταν περάσουν οι καιροί και σώσουνε τα χρόνια..»

Το Ευαγγέλιο και γενικότερα η Αγ. Γραφή στις συμ-
βουλές που δίνει για τη σημασία του χρόνου και την 
αξιοποίησή του από τον άνθρωπο, σε σχέση μάλιστα 
με τη σωτηρία του, πολλές φορές χρησιμοποιεί τη 
λέξη «καιρός-οί».

Στα «τραπεζώματα» σε κάθε είδους εορτές, σε ευ-
χετήριες επιστολές, ονομαστικές εορτές κ.ά. τραγου-
δάμε ή λέμε τα εξής: «Χρόνια πολλά», «Πολύχρονος», 
και στην Ήπειρο λέμε: «Πολλοί οι χρόνοι της αφεντιάς 
σου». Τραγούδι ή επίλογος «καλάντων» γίνεται αντι-
στοίχως η ευχή σε γιορτάσια και όταν τα «λέμε» τα 
Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και του Λαζάρου: «Σ’ 
αυτό το σπίτι που ’ρθαμε πέτρα να μη ραγίσει κι ο νοι-
κοκύρης του σπιτιού χίλια χρόνια να ζήσει»!

Ευχή είναι ακόμη και η φράση «Και του χρόνου». 
Επίσης η λέξη «χρονιά» ταυτίζεται με ένα ολόκληρο 
έτος, είτε είναι αυτό πολιτικό, είτε σχολικό, είτε εκκλη-
σιαστικό. Έτσι ευχόμαστε «Καλή χρονιά» την Πρωτο-
χρονιά, «Καλή σχολική χρονιά» στην Έναρξη του σχο-
λικού έτους ή «Καλό εκκλησιαστικό έτος» στην Αρχή 
της Ινδίκτου (1η Σεπτεμβρίου).

 Όταν λέμε ότι είχαμε ή θα είχαμε «καλοχρονιά» ή 
«κακοχρονιά», αναφερόμαστε συνήθως στο πώς πήγε 
ή πώς θα πάει η συγκομιδή των δημητριακών και των 
καρπών (σιτάρι, ελιές, πορτοκάλια κ.λ.π.).

Ας θυμηθούμε λίγο και τα παιδικά μας χρόνια, την 
παιδική μας «τρέλα» την ανυπακοή προς τις συμβου-
λές της μάνας και γενικότερα τις «φυσικές» κακοτοπιές 
μας, που γινόνταν αιτία να δυσαρεστήσουμε τη γεμάτη 
αγάπη και θυσία γλυκιά μας μάνα και την φέρνουμε 
στο δύσκολο σημείο να μας «καταραστεί» με τα λόγια 

«Κακό χρόνο να ’χεις» ή «Του χρόνου να μην σε βρει».
Ας μη ξεχνάμε ακόμη ότι την προσκαιρότητα, την 

ανθρώπινη αδυναμία, την εξάρτησή μας από τον Θε-
ό-Δημιουργό μας και τον προγραμματισμό μας για το 
μέλλον εκφράζουμε και με αυτά τα λόγια: «Του χρό-
νου βλέπουμε, αν είμαστε καλά...» ή «Βλέπουμε για 
του χρόνου, πρώτα ο Θεός να μας έχει καλά».

Από την λαογραφική μας σκοπιά, έχουν ιδιαίτερη 
σημασία τα γραφόμενα από τον Μάνεση: «Με το χρό-
νο μετράμε οπωσδήποτε την ευτυχία μας, αλλιώς, τις 
καλές και τις κακές ημέρες της ζωής μας. Μ’ αυτόν 
μετρούσε άλλοτε, περισσότερο, με τις μεγάλες συγκοι-
νωνιακές δυσκολίες, τα χρόνια του αποχωρισμού κυ-
ρίως από αγαπητά του πρόσωπα ο λαός μας, που πή-
γαιναν στην ξενητειά για δουλειά και προκοπή. Χρόνια 
που ο λαός τα ονομάζει «δίσεκτα».

«Πέρασαν χρόνια δίσεκτα και μήνες οργισμένοι, που 
λείπει ο νιος στην ξενητειά..». Αυτά τα λόγια βρίσκουν 
εφαρμογή ιδιαίτερα στη ζωή των Ηπειρωτών, που η 
ξενητειά δέθηκε μαζί τους κι έγινε το κύριο χαρακτη-
ριστικό γνώρισμά τους, το «έμβλημά» τους.

Θα συγκινήσουμε πολύ τους «παλιούς» Ηπειρώτες, 
ανακαλώντας στη μνήμη τους τις στιγμές του αποχω-
ρισμού από τη γυναίκα τους (νιόπαντροι ακόμη) και 
τον πολύχρονο ξενητεμό, μέχρι σημείου, που επιστρέ-
φοντας ποτέ από την Αθήνα, την Πόλη, την Αμερική ή 
αλλού, να μην γνωρίζουν το παιδί τους ή τη γυναίκα 
τους, ακόμη. Όπως πολύ ωραία και με υπέροχο λυρι-
σμό και πολύ πόνο περιγράφουν τα γεγονότα αυτά τα 
Ηπειρώτικα τραγούδια της αγάπης και της ξενητειάς.

Τέλος, μέσα από την εμπειρία της ζωής μας, ο λαός 
βλέπει το χρόνο, ως παρηγορητή όλων και «γιατρό» 
που θα μας γιατρέψει «Ο χρόνος είναι γιατρός». Ιδιαί-
τερα όμως η «εξαγορά» και η αξιοποίηση του χρόνου 
επιβάλλεται για τη δική μας σωτηρία!

Η Μεσσηνιακή Αμφικτυονία πραγματο-
ποιεί την εκδρομή που είχε αποφασίσει 
η Γενική Συνέλευση στη Σικελία από τις 8 
έως 14 Ιουλίου 2014. Η εκδρομή αυτή  γί-
νεται  για να επισκεφθούμε πόλεις όπως 
η Μεσσήνα, αποικία των  αρχαίων Μεσ-
σηνίων στη Σικελία.

Η επταήμερη εκδρομή θα πραγματοποι-
ηθεί με το ταξιδιωτικό πρακτορείο ΤΡΙΓΚΙ-
ΛΙΔΑΣ  με πολυτελές κλιματιζόμενο υπε-
ρυψωμένο λεωφορείο από την Καλαμάτα 
και μέσω Πατρών . Η μετάβαση στη Μπά-
ρι της Ιταλίας θα γίνει με πλοίο. Οι πόλεις 
επίσκεψης  θα  είναι η Μεσσήνα, η Τσελε-
φού, το Παλέρμο, το Mon Reale, το Αγκρι-
τσέντο, οι Συρακούσες και η Κατάνια. Εν-
δεχομένως στο πρόγραμμα να υπάρξουν 
μικρές διαφοροποιήσεις.

Το κόστος ανά άτομο με δύο(2) διανυκτε-
ρεύσεις στο πλοίο σε τετράκλινες καμπίνες 
και τέσσερες (4) στην Ιταλία σε ξενοδοχεία 

τεσσάρων αστέρων σε δίκλινα δωμάτια  θα 
ανέλθει  περίπου στα 430 ευρώ. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται τέσσερα (4) πρωινά και 
τέσσερα (4) δείπνα στην Ιταλία. Το φαγητό 
στα πλοία είναι εκτός.

Οι ενδιαφερόμενοι, στους οποίους θα 
αποσταλεί αναλυτικό πρόγραμμα, για να 
κλείσουν θέσεις, θα πρέπει να προκατα-
βάλουν  το ποσό των πενήντα ( 50) ευρώ 
ανά άτομο στον Ταμία της Αμφικτυονί-
ας κ. Ιωάννη Πράνταλο ή να καταθέσουν 
στον τραπεζικό λογαριασμό της Μεσσηνι-
ακής Αμφικτυονίας της Εθνικής Τράπεζας 
(IBAN GR 56 011 022 000 000 220/297026-
06) την προκαταβολή. Σε αυτήν την περί-
πτωση θα πρέπει να αποσταλεί αντίγραφο 
του τραπεζικού παραστατικού. Θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας.

Ο Γραμματέας, Παναγιώτης Μπαζίγος,  
Βύρωνος 67, Καλαμάτα, 24 100, Πληροφ. 
Παν. Μπαζίγος 6977948911

Του 
ΝΙΚΟΥ ΑΗΔΟΝΗ

Η λέξη «χρόνος» στο στόμα του λαού μας

Μεσσηνιακή Αμφικτυονία                        
Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΣΙΚΕΛΙΑ

Στη φωτογραφία ο συμπατριώτης μας κ. Μιχάλης Σωτηράκος, ο οποίος με την παρουσία του στο 
χορό του Νέου Κύματος Μεσσηνίας λάμπρυνε την εκδήλωση, αφού τραγούδησε το γνωστό τρα-
γούδι που είχε συνθέσει μαζί με τον συνθέτη Γιάννη Βέλλα εδώ και 40 χρόνια, το οποίο τραγουδάει 
κάθε χρόνο στο χορό του συλλόγου. Είναι ένας ύμνος στη Μεσσηνία και στον τόπο καταγωγής του.
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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         
Δέσποινα Χατζηδιάκου, Συντονίστρια Τορόντο
365 Bloor Street East, Suite 1800
Toronto, Ontario M4W 3L4, Canada
(1416) 515-1930
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
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

ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Αιδ. π. Ιωάννης Καλόμαλλος, Ιερατικός 
Προϊστάμενος
Αιδ. π. Σταμάτης Σφήκας, Συνεφημέριος
5649 N. Sheridan Rd * Chicago IL. 60660 
(1773) 334-4515

ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
π. Τηλέμαχος Αλικάκος, Ι. Προϊστάμενος
12307 S. Ridgeland Ave. 
* Palos Heights IL. 60463 
(1708) 385-2311

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Νικόλαος Παρνασσός
3406 Ν. Cicero Ave, Chicago 
IL. 60641-3718
(1773) 709-2517

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

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

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ-«Η ΕΝΩΣΗ»
Βασίλειος Ματαράγκας, Πρόεδρος
(847) 965-3960 • Fax: (847)-965-3961

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
NIKOS BANQUETS
Αργύρης Πούλος
7600 S. HARLEM AVE .
BRIDGEVIEW IL. 60455
TEL: (1708) 496-0300

ΣΧΟΛΕΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΑΘΗΝΑ»
Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο
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

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 ΤΥ-
ΡΟΠΙΤΕΣ • ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΕΣ • ΦΥΛΛΟ • 

ΓΛΥΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
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Ο Βελισσάριος γεννήθηκε το 505 μ.Χ. 
στο χωριό Γερμανίκεια της Θράκης 
και θεωρείται ένας από τους με-
γαλύτερους στρατιωτικούς ηγέτες 

όλων των εποχών. Όντας ο δεύτερος δυνατότε-
ρος άντρας στην Αυτοκρατορία μετά τον αυτο-
κράτορα Ιουστινιανό τον οποίο και υπηρετούσε 
πιστά, υπερασπίστηκε με το σπαθί την τιμή της 
Αυτοκρατορίας τόσο σε Ανατολή όσο και Δύση.

Όσον αφορά την ελληνική ιστορία, πρόκει-
ται για τον μεγαλύτερο Έλληνα στρατηγό-κατα-
κτητή της, που εμφανίστηκε μετά τον Μ. Αλέ-
ξανδρο, καθώς αφενός είναι γνωστό κανένας 
από τους διαδόχους του δεν μπόρεσε ποτέ να 
συγκριθεί με το μεγάλο στρατηλάτη, ενώ και 
ο ίδιος ο Πύρρος της Ηπείρου δεν άφησε τε-
λικά στην ιστορία κάποιο μεγάλο κατόρθωμα.

Ο Βελισσάριος όμως, και πρακτικά, πήγε 
όπου δεν… πρόλαβε να πάει ο Μ. Αλέξαν-
δρος - δηλαδή στις ακτές της Βόρειας Αφρι-
κής και στην Σικελία και Ιταλία - και κατέκτη-
σε όσα δεν δόθηκε η ευκαιρία στον δεύτερο να 
κατακτήσει! Και μάλιστα είναι ο μοναδικός πα-
γκοσμίως που το κατάφερε ακλουθώντας την 
πορεία που θα ακολουθούσε και ο Μ. Αλέξαν-
δρος, δηλαδή από νότιο-ανατολικά της Μεσο-
γείου προς δυτικά.

Εξάλλου είναι και ένας από τους ελάχιστους 
στρατηγούς παγκοσμίως που κατέκτησαν τη 
Ρώμη. Αφού στις  9 Δεκεμβρίου 536 μ.Χ., και 
μετά την κατάκτηση της Νεάπολης, εισήλθε νι-
κητής στην Αιώνια Πόλη, της οποίας ο πληθυ-
σμός άνοιξε εκουσίως τις πύλες και την ίδια 
ώρα που οι εξαθλιωμένοι Οστρογότθοι απο-
χωρούσαν αμαχητί.

Ο Βελισσάριος σε νεαρή ηλικία διορίστηκε 
από τον ίδιο τον Ιουστινιανό ως «βουκελάρι-
ος» στην προσωπική του φρουρά. Μέσα από 
μια σειρά επιτυχών καταδρομικών επιχειρήσε-
ων των οποίων ηγείτο, κατάφερε γρήγορα να 
εξελιχθεί στα ανώτερα στρατιωτικά αξιώματα.

Το 529 μ.Χ. ο Βελισσάριος με τον βαθμό του 
στρατηλάτη της Ανατολής οδήγησε τον Βυζαντι-
νό στρατό στον πόλεμο εναντίον των Περσών, 
το νεοσύστατο κράτος των οποίων ερχόταν συ-
χνά σε συγκρούσεις με την Αυτοκρατορία. Αν 
και αρχικά ηττήθηκε στο οχυρό του Δάρας, τον 
επόμενο χρόνο ο νεαρός στρατηγός παρά τον 
μικρότερο αριθμητικά στρατό που κατείχε κα-
τάφερε χάρη στον στρατηγικό του νου να πετύ-
χει μια περήφανη νίκη για την Αυτοκρατορία.

Τα επόμενα χρόνια ο Βελισσάριος κατάφε-
ρε μέσα από παράτολμες μάχες να προκαλέσει 
μεγάλες απώλειες στον Περσικό στρατό μέχρι 
τον φθινόπωρο του 531 όπου ο Ιουστινιανός 
τον ανακάλεσε στην Κωνσταντινούπολη. Στην 
Κωνσταντινούπολη, η συμβολή του Βελισσα-
ρίου στην καταστολή της «Στάσης του Νίκα» θα 
τον καταστήσει έναν από τους πιο έμπιστους 
συνεργάτες του Αυτοκράτορα, ο οποίος θα του 
αναθέσει την εκστρατεία εναντίον των Βανδά-
λων στην Δύση.

Ο Βελισσάριος με τον τίτλο του στρατηγού-αυ-
τοκράτορα ανέλαβε την εκστρατεία εναντίον 
του Βάνδαλου βασιλιά Γελίμερου. Το 533 στην 
μάχη στο Δέκιμον νότια της Καρχηδόνας ο Βε-
λισσάριος συνέτριψε τον πολυάριθμο εχθρικό 
στρατό και εισήλθε θριαμβευτικά στην Καρχη-
δόνα. Τον ίδιο χρόνο θα αντιμετωπίσει ξανά τον 
Γελίμερο στην μάχη στο Τρικάμαρον όπου και 
θα εξολοθρεύσει ολοκληρωτικά τους Βάνδα-
λους και τους Βέρβερους.

Λίγα χρόνια αργότερα ο Ιουστινιανός εκμε-
ταλλευόμενος την ασταθή πολιτική κατάσταση 
στην υπό γοτθική κατοχή ιταλική χερσόνησο 
θα επιδιώξει την προσάρτηση της, στέλνο-
ντας τους στρατηγούς Βελισσάριο και Μούν-
δο. Ο Βελισσάριος αποβιβάστηκε στην Καλα-
βρία το 536 και κατευθύνθηκε βόρεια, ενώ οι 
ελληνικοί πληθυσμοί της περιοχής τον υποδέ-
χονταν ως απελευθερωτή από τον βαρβαρικό 
ζυγό των Οστρογότθων.

Ο Βελισσάριος με καταδρομική τακτική θα 
καταφέρει να εισβάλει στο εσωτερικό της οχυ-
ρωμένης πόλης της Νεάπολης και με 400 εμπει-
ροπόλεμους στρατιώτες θα την καταλάβει. Τον 
ίδιο χρόνο μέσα από διπλωματικά τεχνάσματα 
του Ιουστινιανού η αιώνια πόλη η Ρώμη προ-
σαρτάται στην Αυτοκρατορία εγκαταλελειμ-
μένη από τους Οστρογότθους κατακτητές της.

Όμως τον επόμενο χρόνο ο Βελισσάριος είχε 
να αντιμετωπίσει 150.000 γότθους πολιορκητές 
της Ρώμης. Ο Βελισσάριος επέβαλε την τάξη 
στην πανικόβλητη πόλη και κατάφερε με συ-
χνές επιδρομικές επιχειρήσεις να αντέξει μέ-
χρι να έλθουν ενισχύσεις.

Οι μεγάλες νίκες του Βελισσάριου στην Ιτα-
λική χερσόνησο του είχαν δώσει την δυνατό-
τητα να ανακηρυχτεί αυτόνομος βασιλιάς αλλά 
εκείνος ποτέ δεν έχασε την πίστη του στον Αυ-
τοκράτορα. Ο Ιουστινιανός θα ανακαλέσει τον 
Βελισσάριο στην Κωνσταντινούπολη λόγω της 
εισβολής των Περσών στην ανατολή. Ο Βελισ-
σάριος στάλθηκε ξανά στην ανατολή για να αντι-
μετωπίσει τους Πέρσες. Αυτήν την φορά όμως 
με τεχνάσματα και διπλωματικές κινήσεις κα-
τάφερε να προκαλέσει σύγχυση στα στρατεύ-

ματα του Πέρση βασιλιά Χοσρόη και να τους 
απωθήσει. Την περίοδο εκείνη ακούστηκαν 
φήμες για την διεκδίκηση του θρόνου από τον 
Βελισσάριο, επειδή εκείνος είχε την αμέριστη 
στήριξη του στρατού. Αυτό είχε ως αποτέλε-
σμα την φυλάκιση του δαφνοστεφή στρατηγού 
και την δήμευση της περιουσίας του από την 
Αυτοκράτειρα Θεοδώρα, επειδή ο Ιουστινιανός 
είχε προσβληθεί από πανώλη. Όταν ο Αυτοκρά-
τορας ανάρρωσε και επειδή η κατάσταση στην 
ιταλική χερσόνησο είχε πάρει άσχημες διαστά-
σεις, ο Βελισσάριος θα ανακτήσει τον τίτλο του 
και την περιουσία του.

Ο Βελισσάριος για ακόμη μια φορά κλήθηκε 
να υπερασπιστεί την αξιοπρέπεια της Αυτοκρα-
τορίας. Στην Ιταλία θα περιορίσει την νέα προ-
έλαση των γότθων όμως η άρνηση του Αυτο-
κράτορα να του στείλει ενισχύσεις θα τον κάνει 
να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη και να 
αποσυρθεί. Παρά ταύτα η εισβολή στα Βαλκά-
νια των Κουτριγούρων ενός βαρβαρικού ουν-
νικού φύλου θα καταστήσει τον μεγάλο στρα-
τηγό αναγκαίο.

Ο Βελισσάριος χάρη στην στρατηγική του 
ευφυΐα θα καταφέρει με ολιγάριθμους βετε-
ράνους άντρες να τρέψει σε φυγή τους εισβο-
λείς που απειλούσαν άμεσα την πρωτεύου-
σα. Το 561 ο μεγάλος αυτός άνδρας παρά την 
δόξα που είχε χαρίσει στην Βυζαντινή Αυτο-
κρατορία θα κατηγορηθεί για ακόμη μια φορά 
για απιστία προς το στέμμα.

Οι ένδοξες νίκες του τόσο στην Ανατολή όσο 
και στην Δύση και ο διπλασιασμός της αυτο-
κρατορίας δεν θα εμποδίσουν τον Αυτοκράτο-
ρα να δημεύσει την περιουσία του και να τον 
θέσει σε κατ’ οίκον περιορισμό. Αν και λίγους 
μήνες αργότερα ο Ιουστινιανός τον αποκατέ-
στησε ύστερα από λίγα χρόνια το 565 ο Βελισ-
σάριος πέθανε, δυστυχώς, χωρίς την τιμή που 
θα άρμοζε σε έναν τέτοιο μεγάλο στρατηγό._ 
Πηγή: http://schizas.com

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ: Ο Έλληνας στρατηγός που κατέκτησε όσα δεν πρόλαβε ο Μέγας Αλέξανδρος

Τ ην Κυριακή 25 Μαΐου 2014 το απόγευμα, στην 
αίθουσα συνεστιάσεων του εστιατορίου MILOS 
PALACE, 2639 W. Peterson, στο Σικάγο, πραγμα-
τοποιήθηκε διάλεξη με ομιλητή τον καθηγητή κ. 

Ρόμπερτ Ρόζεμπεργκ με θέμα: «Το διαχρονικό μήνυμα της 
Ιλιάδας του Ομήρου, μέσα από τους ήρωές της».

Την εκδήλωση του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών σε συνερ-
γασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σικάγου, παρουσίασε ο Νί-
κος Γεωργακόπουλος, ο οποίος καλωσόρισε τους παρεβρε-
θέντες και τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους, και στη 
συνέχεια καλέσε τον καθηγητή κ. Κων. Ρες, ο οποίος ανέ-
φερε ότι ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών και ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Σικάγου θα πραγματοποιήσουν μια σειρά από εκ-
δηλώσεις που σκοπό έχουν την προβολή των αξιών και της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς μέσα από τους αρχαίους αλλά 
και τους νεότερους συγγραφείς και ποιητές. 

Κατόπιν παρουσίασε και κάλεσε τον ομιλητή κ. Ρ. Ρόζε-
μπεργκ ο οποίος μέσα από τις φωτεινές διαφάνειες και τα 
κείμενα ανέπτυξε το θέμα του. Μετά την ομιλία του ακολού-
θησαν ερωτήσεις και δόθηκαν απαντήσεις στα ερωτήματα 

που τέθησαν. Χαιρετισμό και ευχαριστίες απηύθηνε ο πρόε-
δρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Δημήτρης Γεωργακόπου-
λος, προς όλους, και ιδιαίτερα αναφέρθηκε στο εκπαιδευτικό 
και εθνικό έργο που πραγματοποιεί κάθε χρόνο, για πολλά 
χρόνια, ο κ. Χρήστος Τομαράς, με τις υποτροφίες προς τους 
αριστούχους φοιτητές, ελληνικής καταγωγής, αλλά και αδύ-
ναμους οικονομικά, ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους. 
Κάλεσε όλους να συνδράμουν το έργο του.

Κατά εκτίμηση των παραβρεθέντων ήταν μια ποιοτική και 
αξιόλογη εκδήλωση στην οποία τίμησαν με την παρουσία 
τους, ο π. Σταμάτης Σφήκας, ο οποίος αντιπροσώπευσε τον 
σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σικάγου κ.κ. Ιάκωβο και μετέ-
φερε τις πατρικές του ευχές, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου 
Ιδρύματος Υποτροφιών κ. Χρ. Τομαράς, η υπεύθυνη των Εκ-
κλησιαστικών-Κοινοτικών σχολείων, καθηγήτρια κ. Μαρία 
Χατζηνάκου, ο συνεργάτης  της Ελληνικής Φωνής κ. Πέτρος 
Μάστορης, ο δημοσιογράφος και Διευθυντής της εφημερί-
δας «Ελληνικός Τύπος» κ. Μάρκος Τηνιακός, καθώς παρε-
βρέθηκαν αρκετοί εκπαιδευτικοί, αποσπασμένοι και μη, ομο-
γενείς και φιλέλληνες.

Η εκδήλωση του Συλλόγου 
των Εκπαιδευτικών
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Έλλην πολίτης υποδεικνύει υπόγειο ναό ή καλλιτεχνικό 
εργαστήρι με 130 αρχαία αγάλματα κάτω από την Ακρόπολη 

και το υπουργείο Πολιτισμού τον... αγνοεί!!!

«Υπάρχει μια φυλή ανθρώπων, μια φυλή θεών…»  
Πίνδαρος (ΣΤ ΄ Ωδή Νεμεονίκου)

Ακολουθούν κάποιοι από τους πολ-
λούς επίσημους αριθμούς πρωτο-
κόλλου που έχει πάρει η υπόθε-
σις... κι όμως παραμένει θαμμένη, 

κι αυτή όπως και το εργαστήριο κάτω από την 
Ακρόπολη!!! Και μάζι μ’ όλα αυτά, η Αλήθεια 
και η Ιστορία!

Μερκούρη, Μικρούτσικος, Βενιζέλος, Σταϊ-
κούρας, Καραμανλής, Βουλγαράκης, Λιάπης, 
Γερουλάνος, έθαψαν το αρχαίο «μαρμαρογλυ-
φείο των Αθηνών»!!! Μια παράξενη ιστορία 
πλανάται - χρόνια τώρα - στα στέκια των αρ-
χαιοφίλων, και που εάν είναι αλήθεια, εκθέτει 
όλους τους υπουργούς Πολιτισμού αυτής της 
χώρας - από την Μελ. Μερκούρη και μετά! - 
καθώς και σύσσωμο το υπουργείο!

Ας πάρουμε τα πράγματα με την σειρά... 
Δυο φίλοι κατά την διάρκεια κάποιων εργα-
σιών στην Πλάκα - στον αρχαιότερο οικισμό 
της Ευρώπης, κατά κάποιους - ανασύροντας 
μια πλάκα, ευρέθησαν πάνω από μια αρα-
χνιασμένη τρύπα. Από περιέργεια, άναψαν 
δυο εφημερίδες, τις πέταξαν μέσα και είδαν 
πως υπάρχει βάθος.  Εισέρχονται - αυτόπτες 
μάρτυρες και οι δυο - και ευρίσκονται - απ’ 
ό,τι λένε - σε έναν υπόγειο θάλαμο, με πάρα 
πολλά αρχαία ελληνικά αγάλματα! Αμέσως 
απευθύνθηκαν στο υπουργείο Πολιτισμού 
και μάλιστα στην ίδια την υπουργό, τότε, Με-
λίνα Μερκούρη... Φωνή βοώντος...

Οι υπουργοί αλλάζουν (άλλωστε αυτοί έρ-
χονται και παρέρχονται, είναι περαστικοί και 
αναλώσιμοι, ασχέτως εάν φαντάζονται πως 
είναι αιώνιοι, αλλά τα προβλήματα μένουν) 
και ο άνθρωπος αυτός (ο κ. Κ. Κυπαρίσσης 
εν προκειμένω) επέμενε να τους ενημερώ-
νει γι’ αυτό που είδαν τα μάτια του... Ήταν δε, 
γνωστός στους κύκλους του υπουργείου, για-
τί - συν τοις άλλοις - είχε βρει ένα άγαλμα της 
Μοίρας Κλωθούς, είχε ενημερώσει το υπουρ-
γείο, το οποίο εσκόπευε να τον αποζημιώσει 
(ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2612 π.ε./42486 π.ε./1.3.1988, 
με δυο φωτο συνημμένες). Αλλά, για την... τα-
μπακιέρα, το υπόγειο «μαρμαρογλυφείο των 
Αθηνών» - όπως ο ίδιος το όνομάσε - με τα 
130 αγάλματα... ουδείς λόγος!

Ας πω εδώ, πως ο κ. Κυπαρίσσης ιστορι-
κώς έχει ένα δίκιο, λέγοντας πως ίσως να 
πρόκειται για ένα «μαρμαρογλυφείο», δεδο-
μένου ότι κάπου θα πρέπει να φυλάσσονταν 
οι μήτρες των μεγάλων καλλιτεχνημάτων 
της Ακροπόλεως, ούτως ώστε σε περίπτω-
ση φθοράς να αντικατασταθούν...

Ας δούμε όμως τι περιγράφει ο ίδιος, σε 
νέα επιστολή του προς τον υπ. Πολιτισμού, 
Ευ. Βενιζέλο (20.8.2003): «Στην περίοδο Με-
λίνας Μερκούρη έκανα δύο φορές αιτήσεις 

για το «μαρμαρογλυφείο των Αθηνών». Πι-
θανόν 99% του Αθηναίου Φειδία και ονομάζω 
τα εξής: Από τις οικοδομικές εργασίες ο εκ-
σκαφέας επέταξε ένα μάρμαρο, δηλαδή πλά-
κα 2 μ. και παρουσιάσθηκε ένα άνοιγμα σε 
στυλ πηγαδιού, καλυμμένο με στρώμα αρά-
χνης. Πέταξα αναμμένη εφημερίδα και τότε 
και με τις ακτίνες του ηλίου, είδα πως υπήρ-
χαν σκαλοπάτια.

Τελειώνοντας τα σκαλοπάτια σε βάθος 3 μ. 
και παραπάνω υπήρχε αίθουσα. Και δεξιά 
στην καμάρα, δεξιά της στοάς, ήταν μία θεά! 
Γύρω στο 1,80 μ.! Αριστούργημα! Και από την 
αριστερή μεριά του προσώπου ήταν ακατέρ-
γαστη. Στην δεξιά μεριά ήταν ένα λεοντάρι. 
Δίπλα ο Διογένης γυμνός, όπως τον εγέν-
νησε η μάνα του, και η θεά Αθηνά. Δεξιά και 
αριστερά στο τούνελ της καμάρας ολόσωμα 
συνεχόμενα αγάλματα στα 20 μ. Δεν υπάρ-
χει οξυγόνο. Και το τούνελ συνεχίζεται. Αλλά 
θέλει φωτισμό.

Το νούμερο των αγαλμάτων είναι σε τρι-
ψήφιο αριθμό. Μετρήθηκαν και κόρες δεξιά 
και αριστερά. Στα τειχεία υπάρχουν ανάγλυ-
φα, πιθανότατα να είναι 50% τα «Ελγίνεια», 
να τα είχε προβλέψει ο Φειδίας για κάποια 
φθορά των χρόνων. Επίσης έχω κάνει αίτη-
ση και στην περίοδο Μικρούτσικου. Βαστάω 
ημερομηνίες και αριθμούς πρωτοκόλλου για 
όλα αυτά. Παρακαλώ να ενημερωθεί οπωσ-
δήποτε ο υπουργός Πολιτισμού, να μην την 
πνίξουμε την υπόθεση, όπως και τις προη-
γούμενες φορές. Εγώ μπορώ να σας το υπο-

δείξω το μέρος του τούνελ, με όλα αυτά τα 
οποία αναφέρω»...

Αυτά αναφέρει ένας Έλλην πολίτης, σε Έλ-
ληνες υπουργούς Πολιτισμού της Ελλάδος 
(δις στην Μελ. Μερκούρη, στον Θ. Μικρού-
τσικο, και στον Ευ. Βενιζέλο) και δεν κινείται 
κανείς τους! Δεν δίνει ουδείς σημασία! Δεν 
δίνει καμμιά εντολή στην Αρχαιολογική Υπη-
ρεσία - η οποία, ως κράτος εν κράτει, ακό-
μη και για την υπόνοια υπάρξεως αρχαίου 
θραύσματος σταματά οικοδομικές εργασί-
ες - να πάει να ελέγξει το βάσιμον των ανα-
φερομένων...   

Ενδιαμέσως δε, αναφέρει πως αιτήθηκε 10 
φορές να συναντηθεί με την υπ. Πολιτισμού 
Ά. Ψαρούδα-Μπενάκη, για να την ενημε-
ρώσει για το θέμα, κι αυτή η συνάντησις δεν 
πραγματοποιήθηκε ποτέ... Επίσης, ενημέρω-
σε και τον κ. Γ. Σταϊκούρα (ως δ/ντή του πο-
λιτικού γραφείου του Προέδρου της ΝΔ)... Ο 
καιρός περνά... Γίνεται πρωθυπουργός - και 
υπουργός Πολιτισμού - ο Κ. Καραμανλής. 
Νέα - 4η - αίτηση (6.12.2004). Τον ενημερώ-
νει πως πρόκειται για το «μαρμαρογλυφείο 
των Αθηνών», πως υπάρχει τριψήφιος αριθ-
μός ολόσωμων αγαλμάτων, 15 κόρες, άγαλ-
μα του Διογένους να κρατά τα μάγουλά του, 
κ.ά. ημιτελή... Επίσης, προσθέτει, πως υπάρ-
χει και κατοικία, πηγάδι με σκαλοπάτια, αί-
θουσα προς Ν., με διακλαδώσεις που κανείς 
δεν ξέρει πού φθάνουν... Και ζητούσε ακρό-
αση γιατί έχει κι άλλα να του πει, αλλά από 
κοντά «κεκλεισμένων των θυρών»... Κι όλα 

αυτά, «για να δοξασθεί η Ελλάδα μας», όπως 
σημείωνε... Ο πρωθυπουργός και υπουργός 
Πολιτισμού της Ελλάδος, Κ. Καραμανλής, δεν 
του απάντησε ποτέ... Ο καιρός περνά... Γίνε-
ται υπουργός Πολιτισμού ο Γ. Βουλγαράκης. 
Νέα - 5η - αίτηση (12.9.2006).

Συμπληρωματικά στα παραπάνω του ανα-
φέρει πως υπάρχει και μεταλλικό ολόσωμο 
άγαλμα του Αιπύτου[1] να κρατά με το δεξί 
του χέρι ηνία αλόγου, και στο αριστερό του 
πόδι τυλιγμένο ένα φίδι, όλα σε φυσικό μέ-
γεθος... Τον προκαλεί να βγει στην τηλεόρα-
ση σε αντιπαράθεση με αρχαιολόγους... Ζη-
τούσε άδεια, να εισέλθει με αρχαιολόγους, να 
επιβλέπουν άτομα από το υπ. Πολιτισμού, ο 
ίδιος ο υπουργός εάν θέλει, να παρίστανται τα 
κανάλια, κλπ. Και τον ενημερώνει πως αυτά 
εντοπίζονται απλώς και με ανιχνευτές με-
τάλλων, από την επιφάνεια (δηλ. χωρίς καν 
να ψάξουν)...

Και αυτός ο Έλλην υπουργός Πολιτισμού 
εποίησε την νήσσαν... Επανέρχεται υποδει-
κνύοντας το εν λόγω οικόπεδο με επιστολή 
του προς τον γεν. γραμματέα του ΥΠΠΟ, κ. Χρ. 
Ζαχόπουλο και την Α΄ ΕΠΚΑ (12.3.2007). Και, 
ω, του θαύματος, ο Χρ. Ζαχόπουλος, ο προϊ-
στάμενος της Α΄ ΕΠΚΑ, Αλ. Μάντης, και κλι-
μάκιο (κατά πληροφορίες μου 15μελές) του 
ΥΠΠΟ, καθώς και με τους εκπροσώπους του 
κ. Κυπαρίσση, μεταβαίνει αυθημερόν στο υπο-
δειχθέν οικόπεδο - ως όφειλε να κάνει (αρ. 
πρωτ. 2282/12.3.2007)!

Ο δε Χρ. Ζαχόπουλος ευχαριστεί τον κ. Κυ-
παρίσση για την υπόδειξη και του αναφέρει 
πως «εάν η δήλωση και υπόδειξη επιβε-
βαιωθεί, θα υπάρξει ηθική αναγνώριση της 
πράξης και υλική αμοιβή στο πλαίσιο των δι-
ατάξεων του ν. 3028/2002» (αρ. πρωτ. ΕΜΠ 
21/12.3.2007).

Αλλά η Αρχαιολογική, που κάνει άνω-κά-
τω ό,τι θέλει για ψύλλου πήδημα, για μια τόσο 
σοβαρή καταγγελία, αρκέσθηκε να πει πως 
«λόγω της ασφαλτόστρωσης του υπαίθριου 
χώρου στάθμευσης και της χρήσης του ανω-
τέρω χώρου από επιχείρηση στάθμευσης 
αυτοκινήτων, δεν κατέστη δυνατόν να επα-
ληθευθεί το βάσιμο της υποδείξεως»!!! Και 
απεφασίσθη «να κινηθεί η νόμιμη διαδικα-
σία για την εξακρίβωση της υποδείξεως»...

Μετά απ’ αυτήν την «αυτοψία» Ζαχόπουλου, 
τα γεγονότα που επακολούθησαν με το άτομό 
του είναι γνωστά... Ο Χρ. Ζαχόπουλος έφυγε 
- όπως έφυγε - από την μέση, και η υπόθε-
σις ξανα-ενταφιάσθηκε στο υπόγειό της... Ο 
καιρός περνά... Νέος υπουργός Πολιτισμού 
ο Μιχ. Λιάπης. ... Συνεχίζεται

Γράφει από την Αθήνα, ο συνεργάτης μας, συγγραφέας - λαογράφος ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ www.lekakis.com
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Πολλοί από τους φίλους ομογενείς 
με πλησιάζουν σε διάφορες περι-
στάσεις και μου θέτουν ερωτήσεις 
για το Πανελλήνιο Ίδρυμα Υποτρο-

φιών (PanHellenic Scholarship Foundation) 
σχετικά με την ίδρυση του, τους στόχους του, 
την πορεία του και την εξέλιξη του. Το παρα-
κάτω κείμενο αποτελεί ένα σύντομο ιστορικό 
του Ιδρύματος και στοχεύει στην ενημέρωση 
όλων εκείνων που για χρόνια τώρα το υπο-
στηρίζουν και το προωθούν αλλά και εκείνων 
που ενδιαφέρονται για το έργο του.

Το Πανελλήνιο Ίδρυμα Υποτροφιών λειτουρ-
γεί από το 1998, αρχικά ως έργο της Παμμεσ-
σηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Κανα-
δά και αργότερα ως ανεξάρτητος οργανισμός.  
Έχει συσταθεί ως κοινωφελής και μη κερδο-
σκοπικός οργανισμός [non-profit organization 
501(c)3] και ως εκ τούτου απαλλάσσεται από 
τη φορολογία εισοδήματος καθώς και οι δω-
ρεές προς αυτό.

Κύριος στόχος μας είναι η προαγωγή και η 
προώθηση της μόρφωσης σε σπουδαστές ελ-
ληνικής καταγωγής που διαμένουν και σπου-
δάζουν σε πανεπιστήμια της Αμερικής. Οι 
αποδέκτες έχουν υψηλές επιδόσεις και κατα-
βάλουν σημαντική προσπάθεια για να πραγ-
ματοποιήσουν τους στόχους τους. Ωστόσο, 
ανάμεσα τους υπάρχουν πολλοί που δυσκο-
λεύονται ή αδυνατούν να συνεχίσουν την φοι-
τητική τους διαδρομή – ακόμα είναι και έτοι-
μοι να σταματήσουν ολοκληρωτικά -- γιατί 
δεν διαθέτουν ή δεν έχουν πρόσβαση σε βο-
ηθητικούς πόρους. 

Αυτό για μένα και τη συνείδηση μου είναι 
εντελώς απαράδεκτο, όπως, είμαι βέβαιος, 
είναι και για τον κάθε ομογενή που διαμένει 
σήμερα στην Αμερική. Εδώ παρουσιάζεται το 
σπουδαιότερο σημείο της αποστολής μας: Η 
προσφορά οικονομικής βοήθειας σε σπουδα-
στές πού έχουν πραγματική οικονομική ανά-
γκη αλλά συγχρόνως δείχνουν και προοπτι-
κές επιτυχίας.

Η άποψη μας είναι πως σπουδαστές με 
υψηλή μόρφωση σημειώνουν τις μεγαλύτε-
ρες επιτυχίες στις καριέρες που θα ακολου-
θήσουν. Και όταν αυτοί είναι και προικισμένοι 
με τις Ελληνικές Αξίες από την ελληνική τους 
ανατροφή, θα είναι αυτοί που εξελίσσονται ως 
ηγετικά στελέχη μιας κοινωνίας και συνει-
σφέρουν θετικά στο ευρύ κοινωνικό σύνολο.

Το ποσό που προσφέρουμε ετησίως είναι 
$250,000 και διανέμεται ως εξής:

- 20 σπουδαστές με οικονομικές ανάγκες 
βραβεύονται με $10,000 ο καθένας. Αυτό είναι 
για πολλούς ένα μεγάλο βοήθημα αφού πολ-
λές φορές συμβάλει στην απόφαση να συνε-
χίσουν και όχι να διακόψουν τις σπουδές τους.

- 20 ακόμα σπουδαστές που είναι σε καλύ-
τερη οικονομική κατάσταση βραβεύονται με 
$2,500 ο καθένας  γιατί και σ’αυτούς ανήκει μια 
αξιόλογη βράβευση για τις προσπάθειες τους.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής για τους σπου-
δαστές είναι απλές. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένοι ή ήδη σπουδάζουν σε ένα 
ανεγνωρισμένο πανεπιστήμιο και έχουν βαθ-
μολογία (GPA Average) 3.5 και άνω της κλίμα-
κας 4.0, υποβάλλουν αίτηση που εκτυπώνουν 

από την ιστοσελίδα μας και την αποστέλλουν 
στο γραφείο μας μαζί με τα σχετικά δικαιολο-
γητικά. Μια ειδική ανεξάρτητη επιτροπή εξετά-
ζει τις αιτήσεις και προτείνει τους σπουδαστές 
με τα περισσότερα προσόντα. Μια περαιτέρω 
διαλογή από την Διοίκηση διακρίνει εκείνους 
που θα πάρουν τις $10,000 κα τις $2,500.

Το Ίδρυμα λειτουργεί σύμφωνα με τις κα-
τευθύνσεις που ορίζονται από ένα επταμελές 
ΔΣ (Board of Directors) και υπό την διεύθυνση 
μιας εκτελεστικής ομάδας. Μια Συμβουλευτι-
κή Επιτροπή (Advisory Board) αποτελούμενη 
από 20-30 άτομα, που ανήκουν σε διάφορους 
τομείς δράσης, προσφέρει μια εξαιρετικά ση-
μαντική συμπαράσταση, τόσο στις λειτουργικές 
όσο και στις οικονομικές ανάγκες του Ιδρύ-
ματος. Τέλος, μια τριμελής ανεξάρτητη Ακα-
δημαϊκή Εξεταστική Επιτροπή εξετάζει και 
βαθμολογεί τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των 
υποψηφίων σπουδαστών.

Στα πλαίσια της αποστολής του, το  Ίδρυμα 
συγχρόνως προσφέρει και ένα άλλο πρόγραμ-
μα που σχετίζεται με την περαιτέρω μόρφωση 
του σπουδαστή και ιδιαίτερα την επίγνωση της 
πολιτιστικής του κληρονομιάς. Το πρόγραμ-
μα ονομάζεται Ελληνικό Γενετικό Δικαίωμα ή 
Hellenic Birthright μέσω του οποίου προσφέ-
ρουμε ομαδικά ταξίδια στην Ελλάδα σε σπου-
δαστές ελληνικής καταγωγής που δεν έχουν 
ποτέ επισκεφθεί την Ελλάδα.

Στόχος μας είναι οι σπουδαστές να γνωρί-
σουν από κοντά τι ακριβώς σημαίνει για αυ-
τούς η πατρίδα των γονέων τους και να εκτι-
μήσουν οι ίδιοι, με τη δική τους κατανόηση, το 
μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού. Το πρό-
γραμμα διαρκεί 5 εβδομάδες και με την συ-
νεργασία του κολλεγίου Ανατόλια, επισκέπτο-
νται πολλά αξιοθέατα σημεία ενώ συγχρόνως 
παίρνουν και 2 μαθήματα και τους βαθμούς 
από αυτά τους μεταφέρουν στο πανεπιστή-
μιο που παρακολουθούν στην Αμερική. Τα 
έξοδα αυτού του προγράμματος, εκτός από 
τα αεροπορικά εισιτήρια, καλύπτονται εξο-
λοκλήρου από το Ίδρυμα μας. Το Πανελλή-
νιο Ίδρυμα Υποτροφιών λειτουργεί με την οι-
κονομική στήριξη εκείνων που πιστεύουν 
στο έργο αυτό, με προσωπικούς μας πόρους 
και με προσφορές από ανθρώπους από όλα 
τα στρώματα της Ομογένειας – από 100 μέχρι 
50,000 δολάρια.

Ωστόσο, η οικονομική συμπαράσταση δεν 
είναι το μόνο ζητούμενο. Υπάρχει μια συνεχι-
ζόμενη αναγνώριση της σημασίας  του έργου 
μας και του αποτελέσματος της προσπάθειας 
μας από την Ομογένεια. Και αυτό εκφράζεται 
με την εμφάνιση νέων Φίλων που άσχετα με 
την οικονομική τους συμμετοχή αισθάνονται 
ως εταίροι – ως συν-ιδιοκτήτες του Ιδρύματος 
– και έτσι το υποστηρίζουν και το προωθούν.

Με αυτό το συναίσθημα της φιλίας και της 
εταιρικής ιδιότητας, η σημασία της συμμετο-
χής παρέχει μια ιδιαίτερη περηφάνια που εκ-
φράζεται στη δήλωση του Φίλου:  «Σαυτό το 
οικοδόμημα έβαλα κι’ εγώ ένα τούβλο και έτσι 
συνέβαλα κι’ εγώ στην ανάδειξη του Ελληνι-
σμού αλλά και σε μια προσπάθεια βελτίωσης 
της αμερικάνικης κοινωνίας».

Κάνοντας έκκληση προς αυτούς που θέ-

λουν να βοηθήσουν, ζητώ να επικοινωνήσουν 
μαζί μας και, αν θέλουν, με μένα προσωπι-
κά. Μάλιστα υπάρχουν ευκαιρίες για κάποιον 
που θέλει να κάνει μια προσφορά στο όνομα 
του ή της επιχείρησης του, ή στη μνήμη προ-
σφιλών προσώπων. Με ένα ελάχιστο ποσό, ο 
δωρητής συγκαταλέγεται στη λίστα των Φίλων 
με την κατάλληλη αναγνώριση και σεβασμό.

Με αυτή την ευκαιρία, προσκαλώ όλους τους 
αναγνώστες αυτού του άρθρου να παρευρε-
θούν στην φετινή τελετή απονομής των υπο-
τροφιών, στις 14 Ιουνίου στο Hilton Chicago. 
Μετά την τελετή, η βραδιά θα συνεχιστεί με 
την κοινωνική ώρα, ένα υπέροχο δείπνο και 
ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τον γνωστό 
τραγουδιστή Μπάμπη Τσέρτο από την Ελλάδα 
που θα τον συνοδεύσει η ορχήστρα Hellenic 5 
και η Ευτυχία Παπαγεωργίου. Για κρατήσεις 
ή άλλες πληροφορίες, το τηλέφωνό μας εί-

ναι 312-357-6432 και η ιστοσελίδα μας είναι 
www.panhellenicscholarships.org

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Στο Πα-
νελλήνιο Ίδρυμα Υποτροφιών και στον Χρήστο 
Τομαρά αξίζουν έπαινοι, και άπειρα συγχα-
ρητήρια, και στήριξη του μόνου εκπαιδευτι-
κού και εθνικού έργου της Ομογένειας, το 
οποίο ενώνει τον Ελληνισμό, και προωθεί 
τις Αξίες του, και είναι αρωγός και συμπα-
ραστάτης στα Ελληνόπουλα, που αριστεύ-
ουν, αλλά και σε εκείνα που έχουν ανάγκες 
να συνεχίσουν τις σπουδές τους, αντίθετα με 
κάποια «κέντρα» «δούρειους ίππους» που 
διαιρούν την Ομογένεια και δημιουργούνται 
για προσωπική προβολή και από κομπλεξι-
σμό. Εύγε Χρήστο Τομαρά με τους Συνεργά-
τες σου! Αυτό είναι ΕΡΓΟ Εθνικό, Πατριωτικό, 
Ευγενές και Εκπαιδευτικό!!! Σε στηρίζουμε 
και σε επαινούμε!!!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΦΙΩΝ: Οι Στόχοι και η Λειτουργία του
✑ Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

ΠΑΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ & ΚΑΝΑΔΑ
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Σάββατο 14 Ιουνίου 2014, από τις 2:30 μ.μ. μέχρι τις 7:30 μ.μ., Toronto Don Valley Hotel & 
Suites, 175 Wynford Drive, Toronto, Ontario M3C 1J3 /P (416) 449-4111 F (416) 385-6770. Για 

την διαμονή σας τηλεφωνήστε στο: 1-877-474-6835 or (416)385-6721, Group Rate: $99.00

Ημερήσια Διάταξη
1. Ανάγνωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου (Βοστώνη, 19 Οκτωβρίου, 2013), (Γεωρ-
γία Χρέππα – Βασιλική Σπυροπούλου), 2. Αναφορά Προέδρου και Αλληλογραφία (Θεόδω-
ρος Τζαλαλής), 3. Αναφορά Γραμματέα (Γεωργία Χρέππα), 4. Οικονομική Αναφορά (Βασιλι-

κή Καλύβα – Γεώργιος Βλαχάκης), 5. Αναφορές Συντονιστών Κώστας Σκούντζος (Ανατολικές 
Πολιτείες Αμερικής), Νίκος Κρεμμυδιώτης (Κεμπέκ), Τάσος Δημόπουλος (Οντάριο), Γεώργι-
ος Κωνσταντόπουλος (Δυτικές Πολιτείες Αμερικής), Τάσος Τομαράς (Μεσοδυτικές Πολιτείες 

Αμερικής), ΤΒΑ (Βρετανική Κολομβία), 6. Θερινό Ελληνικό Σχολείο 7. Ιστοσελίδα, 8. Αμφικτυο-
νία (Θεόδωρος Τζαλαλής), 9. Παγκόσμια Συνομοσπονδία Μεσσηνιακών Οργανισμών της Δια-
σποράς (Τάσος Δημόπουλος), 10. Προτάσεις για Καταστατικές Αλλαγές, 11. Προγραμματισμός 

για τον Επόμενο Χρόνο, 12. Επόμενο ΔΣ (Ημερομηνία και Πόλη), 13. Άλλα θέματα

Τη συνεδρίαση μπορούν να παρακολουθήσουν και όσα μέλη συλλόγων επιθυμούν, με
δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου. Παρακαλούνται οι Συντονιστές να πληροφορήσουν και να 

προσκαλέσουν τους συλλόγους της περιοχής τους να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Θεόδωρος Τζαλαλής, Πρόεδρος        Γεωργία Χρέππα, Γενική Γραμματέας

Web Site: www.pan-messinian.com / Email: messinia@pan-messinian.com
panmessinianusaandcanada@gmail.com

Ο κ. Χρήστος Τομαράς με την δ. Λύδια Σουρούφη
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A.Samaras: Foremost Issue, 
the Future of a “New Greece”  

NEW YORK (ANA-MPA)The IMF Ex-
ecutive Board will convene in mid-May 
in the framework of the fifth review of the 
Extended Fund Facility (EFF) arrangement 
for Greece - the IMF’s program through 
which it participated in the Greek bailout, 
along with the European Commission and 
European Central Bank - according to the 
Fund’s chief press officer Gerry Rice.

Speaking at his daily press briefing, Rice 
added that the discussion for the future of 
Greek debt will take place in the latter half 
of 2014, thus confirming a similar state-
ment offered by a European Commission 
spokesman. Rice welcomed Greece’s prog-

ress, especially after the validation of its 2013 
primary budget surplus by Eurostat, the EU 
statistical agency. He also had a good word 
about Greece’s recent re-emergence in the 
bond markets, noting that there are still 
“significant challenges” ahead facing Greece.

When asked whether Greek debt is sus-
tainable - as European Commission spokes-
man Simon O’Connor claimed - Rice replied 
that the debt is at “high levels” and that 
data has not changed on the subject. He 
suggested that the future sixth review of the 
EFF arrangement for Greece will be the one 
to determine any “added funding”, by the 
beginning of 2016.

Balkans News Correspondent -  Despite 
the ongoing woes of the dry bulk market and 
a lackluster tanker market performance over 
the first quarter of the years, shipowners from 
Hellas and around the world have increased 
their investments in both the newbuilding, as 
well as the second hand markets. Attractive 
pricing together with financing availability have 
acted in favor of such decisions by ship own-
ers, who are looking to place their companies 
at an advantageous position, in expectance of 
a market recovery. 

According to figures compiled by shipbroker 
Golden Destiny, Hellenic ship owners have 
mostly turned to second hand vessels, where 
their purchasing appetite was 38% higher than 
their ordering business. “ The invested capital 
of Greek owners in the secondhand market was 
more than $3,3bn for 131 vessel purchases, when 
during the first three months of 2013, was in 
the region of more than $1bn. 

The shipbroker added in its analysis that “the 
revival of newbuilding business stemmed mainly 
from the firm position of dry bulk charter rates 
since the last quarter of 2013 and the changed 
picture of crude tanker market, provide a sig-

nificant boost of business for Chinese, Korean 
and Japanese yards. Chinese yards are holding 
key position on dry bulk newbuilding busi-
ness with 74% share and Korean appear in the 
frontline for tankers with 45% share. Japanese 
yards are still lagging behind, but they increased 
significantly their business in the bulker segment 
with main activity in the construction of handy 
and ultramax bulkers and in the tanker segment 
for the construction of handysize/chemical/
product vessels. The end of the first quarter 
of the year with hot shipping investments, but 
signs of downward revision in freight rates as 
the world economy remains fragile due to the 
stability of growth in the developing economies, 
raises concerns about the future outlook of 
shipping investments. The last month of the 
first quarter gave a sense of slower purchasing 
and ordering appetite, with asset prices still 
signaling an upward trend. It remains to be 
seen the development of asset prices and the 
response of shipping investors during the second 
quarter of the year, but it now seems that the 
first half of the year will result in higher levels 
of investments than the previous year”, Golden 
Destiny noted reports hellenic shipping news.

Prime Minister Antonis Samaras  outlined 
his proposals for radical changes to Greece’s 
Constitution at a special event held at the 

Athens Concert Hall, where he stressed that the 
foremost issue was “the future of a New Greece”.

“Today we are making a leap, we are changing 
the country’s political and state identity,” he said, 
noting that Greece had lagged behind because it 
had followed a statist model that led to excessive 
borrowing and eventually the country’s collapse.

While much had changed over the past two years, 
he added, Greece must still “emerge victorious” 
and needed a new constitution in order to achieve 
this. “The country needs a new architecture. On 
September 3 the process will officially begin so 
that the next Parliament is revisionary. We will 
set the agenda, we will listen to everything and 
discuss it,” he said. Among the changes the premier 
proposed were a stronger regulatory role of the 
country’s president, including the president’s direct 
election by the people, and a smaller Parliament 
with fewer MPs. He called for greater guarantees 

that governments will complete their four-year 
term, with a stable electoral system that could only 
be changed by a three-fifths majority in Parliament, 
as well as more flexible governments combined 
with three permanent deputy ministers in foreign 
affairs, defence and the budget, each with a five-year 
term. Other proposals included the abolition of the 
current plethora of ministry general secretaries, 
allowing only one per ministry, an end to current 
privileges for MPs and ministers with respect to the 
law - including abolition of the law on ministerial 
responsibility - and a revision of article 90 to ensure 
fully independent justice and stronger separation 
of the government from the legislature and justice. 
Among others, Samaras proposed the introduction 
of measures barring MPs from becoming ministers, 
so that entering Parliament was no longer a stepping-
stone for joining the government.

“It is not we who are in a hurry, it is Greece that 
cannot wait,” Samaras said, adding that the present 
government was for the first time putting the country 
in order and finishing with the deficits. 

IMF to Begin Talks on Greek Debt Relief
Means During Second Half of This Year

Greek Shipowners Are Turning Their
Appetite Towards Second Hand Vessels

New Cypriot
Ambassador
For Greece

European Court
OrdersTurkey Pay
€90M to Cyprus

Former Education Minister Kyriakos 
Kenevezos has been appointed ambassador 
to Greece, effective July 1 until the end of 
the administration’s term, the government 
announced on Wednesday. The move has been 
rumoured since Kenevezos, along with the rest 
of DIKO’s four ministers were forced to resign 
their ministerial posts in February following a 
decision by their party to exit the government 
coalition. In disagreement with the party’s call, 
the four distanced themselves from the party.

STRASBOURG (ANA-MPA/N. Roussis)The 
European Court of Human Rights (ECHR), 
in a ruling on Monday, set the final amount 
in compensation that Turkey must pay to 
Cyprus for human rights violations perpetrated 
during a Turkish invasion of the island and in 
subsequent years.

According to the ruling, Turkey is ordered 
to pay the Republic of Cyprus 90 million euros 
within three months of the issue of the ruling.

Of this amount, 30 million euros are for 
moral damages experienced by the relatives of 
those still missing after the Turkish invasion 
and the 60 million euros are for moral damages 
experienced by the enclaved Greek Cypriots of 
Karpasia, according to the ruling.

Greece & Australia
Grant Tourist/Work
Visas for Ages 18-30
MELBOURNE (ANA-MPA/ S. Hatzimanolis) 

Greece and Australia are to sign a bilateral 
agreement next Wednesday on granting 
tourist visas to individuals aged 18-30 years 
old, as well as the right to work for up to one 
year. The agreement is to be signed by Greek 
Tourism Minister Olga Kefalogianni, who 
is due to arrive in Melbourne next Monday, 
and Australia’s Minister for Immigration and 
Border Protection Scott Morrison.

After visiting Melbourne and having a 
series of contacts with travel agents and the 
local Greek community, Kefalogianni will 
visit Canberra for the signature of the bilateral 
agreement and then Sydney on May 15-16.

Samaras delivering speech on “New Greece.”

Ambassador Kenevezos

A ceremony to light the Olympic 
Flame for the 2014 Summer Youth 
Olympic Games was held at the 

Panathenaic Stadium in central Athens on 
Wednesday, in the presence of President of 
the Republic Karolos Papoulias and honorary 
International Olympic Committee president 
Jacques Rogg.

During the ceremony, actress Katerina Le-
hou, in the role of high priestess, lit the flame 
from the sun’s rays to start the torch relay 
that will end up at Nanjing, eastern China, 
for the Games (running August 16-28). The 
relay was kicked off at the stadium by two 
Chinese and two Greek athletes. Rogge and 
Hellenic Olympic Committee president Spyros 
Kapralos addressed the event briefly, before the torch was handed to Chinese Olympic Committee 
Chairman Liu Peng and Vice President and Vice President and Secretary General of the Nanjing 
Youth Olympic Games Organizing Committee (NYOGOC) and Mayor of Nanjing, Miao Ruilin.

More than 3,500 athletes aged 15-18 will be taking part in the Youth Games, competing in 28 
events that include the newly introduced 3x3 basketball. So far, seven Greek youths have qualified. 

It is the third time the flame has been lit for a Youth Olympic Games, following the Summer 
Singapore Games in 2010 and the Youth Winter Games in Innsbruck in 2012. The Games were 
inspired by Rogge to inspire athletes aged 15 to 18 years of age to embrace Olympic ideals, includ-
ing friendship and respect of other cultures.

Olympic Flame lit in Athens for Youth
Olympic Games in Nanjing, Aug. 16/28
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 Editorial Viewpoint

T he case of Fr. Arie, a non-Hellene Orthodox priest who rose into power as to represent 
the strongman (not the Archbishop )in important events is a very curious one! Fr. Arie 
you see shed the clothe one day and decided to get married. In such cases, the priest 

who becomes a civilian is distanced from the Church and is not allowed to have any active 
part in its function. Not fr. Arie however, nevertheless is still part of the ‘click’ and is in charge 

of the construction of the St.Nicholas church-you know which St. Nicholas-the one for which 
a grand campaign resulted in changing the chief of the Port Authority of NY & NJ in order to 
win the fight of building the church-not on its original site which has been solld purportedly 
for $20M-but a ground which the former chief would not allow them to build because of the 
sensitivity of the communications going on right below it.  

Hellenic Voice, June 2014

John Kokkinos’ Jimmy’s Char-house in 
Libertyville, IL is not known only for its 
delicious home-style bread it serves but 
for a large number of specialties it features 
in his diversified menu. Located at 1413 
Peterson Road, (847-549-900) the restau-
rant not only serves some specialties of the 
Greek Cuisine but a variety of steaks and 
chops from Rib-eye to Porterhouse and 
skirt steak, dishes of lamb and pork chops 
as well as burgers of any variety.

At Jimmy’s Char-house, only the fresh-
est fish and ingredients available are used. 
Steaks and chops are custom cut to ensure 
quality. Chicken and ribs are slow-roasted 
in wood-burning rotisserie ovens. Burgers 
are USDA steak, hand packed here in our 
kitchen. Soups are made daily from only the 
finest stock. Likewise, all salad dressings and 
BBQ sauce are prepared on premises to assure 
great flavor and quality. The rotisserie woo-
oven produces platters such as Wood-roasted 
Grecian Chicken, BBQ Baby Back Ribs, all 

with soup or salad and choice of potato, rice 
pilaf or vegetables. For an additional charge, 
you may have one of three toppings for these 
dishes, such as the Al Forno, (fresh garlic, 
butter herbed breadcrumbs and fontinella 
cheese,) the Horseradish Crust, (fresh horse-
radish breadcrumbs and fontinella cheese) 
or Crumbled Bleu Cheese. 

There’s a whole array of pasta dishes from 
Spaghettini Marinara to Fettuccine Alfredo, 
Chicken Artichoke, Marsala, Surf and Turf 
and Twin Lobster Tails. The burger selection 
is vast and starts with an All American Burger 
to Mushroom Swiss, to a Patty Melt and a 
Sloppy Burger. This is also the home of the 
Saganaki, the Greek Cheese appetizer, which 
at Jimmy’s is covered with house Brandy, and 
set aflame right at your table(typically with 
a shout of “Opa.”) 

Jimmy’s also boasts about its great bar as a 
great place to enjoy the large selection of fine 
wines, martinis and other delicious cocktails. 
Our recommendation is to try the “Luscious “ 
martini, a Jimmy’s favorite, but don’t discount 
any of its “Draft Beer Selections.” 

Jimmy’s Char-House is open seven days, 
Monday through Thursday from 11am to 
12am, Friday and  Saturday from  11am 
to 1am, and Sunday from 11am to 10pm. 
Other restaurants associated with Jimmy’s 
Char-House are La Tasca Tapas, Jimmy’s 
Charhouse - Elgin, Cafe Mistiko, Johnny’s 
Kitchen and Tap, Total Sports-bar, Andrews 
Open Pit.

Balkans Business News. Honey from Greece is considered a worthy wedding present in Japan. Else-
where in Asia, gifts of Greek melons are wrapped up in packaging normally associated with jewelry. This 
country’s fish feature on the menus of the world’s leading restaurants, while it is not unusual to find Greek 
olive oil rubbing shoulders with expensive cosmetics at stores in the most developed countries. This data 

from the Panhellenic Exporters Federation (PSE) is indicative of the comparative advantages that a number 
of local agricultural products have in the global market. Greece’s agricultural food industry is continuing 
to expand its international market share and, according to a PSE survey, almost 30 percent of the new 
enterprises that start looking beyond the country’s borders work with rural products reports Kathimerini

NEW YORK (ANA-MPA/ P. Panagiotou) The U.S. National Institute of Health (NIH) on 
Friday paid tribute to Hippocrates, considered the father of modern medicine, by planting a 
sapling derived from the original plane tree that once shaded the ancient physician as he taught 
on the Greek island of Kos, thousands of years ago. The new tree, along with a marble plaque 
dedicated to Hippocrates, will be planted near the library, within the grounds of the NIH 
campus in Bethesda, Maryland.

The sapling is actually a clone of a cutting donated to the NIH by Greece in 1961, which 
also had graced the grounds near the library until it was infected by a fungus in the 1980s and 
eventually felled in 2013. The cutting was said to be derived from the original tree where, ac-
cording to tradition, Hippocrates had sat to teach his students. Its death also served as a project 
in cutting-edge science, however, in which a scientific team at the institute collaborated with 
scientists at the Smithsonian to reproduce a clone of the original, presenting saplings of the 
historic tree to the NIH.

These were replanted with all due pomp and circumstance on Friday, in a ceremony attended 
by the Greek Ambassador to the United States Christos Panagopoulos.

Where Canons or Laws are Ignored

Jimmy’s Char-House Offers
Cornucopia of Varied Dishes

Restaurant Review

Greek Products Are in Demand The World Over

U.S. National Institute of Health Replants
Cloned Hippocrates Tree During Ceremony

The image of the Hellenic Cuisine 
in the United States has improved 
drastically in the last fifteen years 

thanks to the emergence of star chefs the 
magnitude of Diane Kochilas, Michael 
Psilakis, Gregory Zapantis, George Kyrtatas 
and Maria Loi who do justice to a cuisine as 
ancient as history and as current as a fresh-
cut rose. Going a tad further, we can say with 
great assurance that they are responsible 
for the obvious prominence of this cuisine 
among endless cuisines available in the 
United States. 

Since we’re concentrating today on Gregory 
Zapantis, executive chef and partner of both 
establishments called Kellari, one in New 
York and one in Washington, DC, we must 
start by highlighting some of his distinctions, 
namely the fact that Hillary Clinton prefers 
to eat at the Washington establishments, 
the fact that a posh banquet was extended 
there during Patriarch Vartholomeos’ visit 
there two years ago, and that fellow Hellene 
legislators, past and present such as Senator 
Olympia Snow, the Sarbanes, both Senator 
Paul and son Congressman John as well 
as Rep Gus Billirakis and father, former 
Congressman Michael always are regular 
guests there. He has his personalities in New 
York too, such as former city mayor Michael 
Bloomberg  and designer-entrepreneur 
Michael Kors.

Zapantis who has worked in the kitchens of 
Milos and Trata and Thalassa before coming 
to Kellari, credits the advancement of the 
Hellenic Cuisine in the fact that the new 
generation of chefs treat this cuisine as is 
treated the French, Italian and Oriental. Also 
Gregory insists that the word ‘tastes’ does 
not clarify the gastronomic interpretation 
of the Greek work ‘ghefsis’ which is far more 
versatile in describing the new techniques that 
‘ghefsis’ assumes with very old ingredients. 
Remarkable as well is the speed with which 
recipes can be turned into dishes because of 
new techniques, a long shot from the grueling 
days of the past. 

“Today’s chefs,” Zapantis asserts, “have all 
the tools to create perfection, particularly 
when ‘seasonal’ has been reintroduced to 
the products used in preparing a meal. What 
it translates to is that ingredients used in 
today’s dishes haven’t grown somewhere 
on the other side of the world and arrived 
here after a nominal period. It means that 

everything is produced here locally which 
explains their freshness as in the early years: 
From the Farm to the Table sort of a thing,” 
he concludes.

Zapantis’ career spans decades and he 
has been decorated with citations of every 
kind.  Two such citations are for Outstanding 
contributions to the James Beard Society in 
2000 and 2006 (the one in 2000 was signed 
by founder Julia Child) and participated in a 
panel at Yale University as part of the Greek 
Food, Public Health & Policy II, moderated 
by food critic and master chef Diane Kochilas. 
Awarded three stars by Forbes, celebrated by 
Wine Spectator Magazine, the chef saw his 
efforts acknowledged , not only bu James 
Beard Society but also the Johnson & Wales 
University as well. Fund-raising events and 
celebrity dinners are aplenty throughout his 
years of service particularly during his tenure 
at Thalassa and Kellari. He has prepared 
seafood dishes at the Broadmoor Bistro, 
Overland Park, KS, for seafood aficionados 
in 2006, 

He participated in the Culinary Institute of 
America in California at their 2008 Worlds of 
Flavor International Conference & Festival, a 
Mediterranean Flavor Odyssey, and in 2005 
he was the subject of a excellent review for 
Thalassa Restaurant from Eric Asimov in 
the New York Times Diner’s Journal. He has 
also prepared dishes for many Greek Trade 
Center events throughout the years. 

Gregory who was only 13 when he migrated 
to the US from his native Ionian island of 
Cephalonia, lives in Long Island with his 
wife Fotini, and has three children, Maria, 
Haroula and Panayotis. A proud father, he 
credits his wife for their proper upbringing, 
ethics, and knowledge of the Greek language, 
saying that it is the work of a ‘good wife.’ 

Zapantis, Master Chef, Cited For 
Excellence on Eastern Seaboard

Executive Chef Gregory Zapantis
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As The World Churns BY BOB NICOLAIDES bobn2919@gmail.com 

Is this another rumor that’ll turn out to be false or is the real thing this time around? 
Recent excavations in Alexander’s own city by a Polish team brought to light an ancient 
Christian church, which contains a mausoleum made of marble and gold, which 

prompted  these archaeologists to consider 
that they are at the verge of a great discovery, 
possibly the heretofore undiscovered tomb 
of the world’s greatest conqueror. Then news, 
reported by the World Daily News, mention 
that this mausoleum/monument  had been 
sealed sometime in the 3rd or 4th century-
possibly to safeguard it from persecution 
against Christians and the destruction of 
‘pagan monuments  after the change-over 
of religion in the Roman Empire. Not only 
the inscriptions are in Greek, but there are 
also Egyptian hieroglyphics which mention 
that the tomb belongs to the King of kings, 
Conqueror of the World, Alexander the 
Third.

Recycing Medea is the name of a flick 
by Asteris Koutoulas with the music 
of the eternal Mikis Theodorakis 

that will play for two days, (June 7 at 8 pm  
and June 8 at 5 pm ) sponsored by the greek 
Cultural Center at the Anthology Film 
Archives 32 Second Avenue (@2nd Street), 
New York, New York. The director will be 
there to answer questions. Tickets for the film «Recycling Medea» 
are on sale and going fast. Call the Greek Cultural Center at 718 
726-7329.....Zack Galifianakis a winner of the Webby Awards, 
but no time for him to aknowledge it, at least no more than three 
minutes...

The Greek American Writers will have a reading on Saturday, 
June 14, at the Cornelia Street Cafe, 29 Cornelia Street. A 
dynamite program will feature Lili Bita, poet, playwright 

& actress; Basil Rouskas, a poet who focuses on a two-homeland 
identity & interprets it beautifully; and George Wallace, the Greek-
American Walt Whitman. Penelope Karageorge will 
host. From 6-8 p.m.. $8 for admission and  a free 
glass of wine.

Chicago scoop from Terry Poulos Newsletter:  
Shia Kapos selected among top 20 «most 
powerful women in Chicago media». Andrea 

Darlas to give convocation for U of I school of media 
grads...PanHellenic Scholarship Foundation annual 
gala June 14...Child’s Play Touring Theatre annual 
gala June 18..Aristea Brady Smith new anchor 
position with FOX Denver...Singer Alex White and 
her drummer brother featured on WTTW Channel 
11...George Cotsirilos promoted at ESPN radio 
Chicago... Katia Dragotis of ESPN Minneapolis 
lands play-by-play role...Judge Paul Lillios 
appointed to board of theatres..Irene Michaels 
new Huffington Post blog... Composer Mikis 
Theodorakis will be honored by the Professionals 
Chamber of Athens as an outstanding personality 
of recent Greek history, and be presented with a 
plaque at a date to be determined shortly. Chamber 
president Yiannis Chadzitheodosiou said that «generations and generations have grown 
up with Mikis Theodorakis’ music, and his life stance has become an example to follow.” The 
president of the Atlantic Bank, Spyros Voutsinas, died of cancer in a  hospital in New York 
at the age of 80.

Aktina Presents Greek Music Journey 2014 (GMJ) - Friday, June 6, 2014 At 8:30pm  
at The Kaye Playhouse At Hunter College, E. 68th St. Bet. Park & Lexington Aves, 
NYC.To Purchase tickets call Aktina at: 718-545-1151 or send an email to aktina@

aktina.org. Participating in this concert/tribute to Nisiotika and Rebetika tunes are Nasia 
Konitopoulou and Dimitris Kontogiannis. who will interpret the songs in their inimitable 
way..They’ll be accompanied by the renown folk artist of the violin/vocals Michalis 
Gambierakis and their own ensembles… June 7th at 
8pm and June  8th at 5pm at Anthology Film Archives 
32 Second Ave. Manhattan( 2nd Ave. and 2nd Str.)Don’t 

miss this amazing film. for information and tickets ($15.00) call the 
Greek Cultural Center 718 726 7329

Big names in music industry head to Athens and Thessaloniki 
for this summer’s concerts. Here’s a round-up on what to 
expect to see-or hear-in Greece this coming month:......- Thievery Corporation, 

June 17. Live in Athens and Thessaloniki for two concerts on the occasion of the release of 
their new album «Depth of my Soul». ......En Lefko Festival, June 20, 21, Technopolis, Gazi. 

The festival includes big names: Simple 
Minds, Karuan & Band, Mike Simonetti 
(Italians Do It Better), Bottin, Egg Hell, 
Boy George, Gramatik, Nick Waterhouse, 
Aeroplane and Alex Gopher......- Bob 
Dylan, June 23. After four years, Bob 
Dylan returns to Greece to give two unique 
concerts in Athens (Terra Vibe) and 
Thessaloniki........... Ejekt Festival, June 
25, Athens. The Ejekt Festival completes 
10 years of continuous presence in 2014. 
Big names of the musical industry such as 
White Lies, Editors and Paul Kalkbrenner 
will participate.... Christos Alexandrou 
writes: «I am in the process of releasing my 
new E.P Ston Idio Dromo, and I’d love to 
hear your thoughts. I am looking forward to 
you guys hearing the new music when the 
CD is released. I wrote these songs while 
living in New York and realizing how close 
I feel to Greece and the people I’ve loved no 
matter how far... Hope you enjoy them as 
much as I do…

WORD OF THE MONTH: Lexicographer
One who writes dictionaries. Λεξικογράφος

Recycing Medea 

Irene Michaels

Andrea Darlas Theodorakis: Time for Honors

Nasia Konitopoulou

An award for Galifianakis

Dimitris Kontogiannis

Man about town 
Terry Poulos

June 2014, Hellenic Voice
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Upward from three hundred guests 
who had  packed the well appointed 
function room at the Union League 

Club in New York City on Thursday, May 1 
witnessed the Hellenic American Bankers 
Association ‘s 2014 Executive of the Year, 
Michael Psaros receive his award from the 
Event Committee Chairman, entrepreneur John 
Catsimatidis. Psaros, the co-founder and co-
managing partner of KPS Capital Partners, LP,was 
introduced just before the award presentation by 
his full partner David Shapiro and made a moving 
speech, running in chronological succession  the 
events that led to the creation of KPS Capital 
Partners, from the stage of a dream in 1991 at 
age 23, to today’s maturity of a company of $650 
Million worth of wealth on the New York Stock 
Exchange. “Success” quoted Michael, “ is not 
how far you got, but the distance you traveled 
getting there!”

Another gem is what he recalls his parents 
telling him about the people of his heritage: “Go 

catch the Greek” was the prophetic wisdom to 
which he adhered to all his adult life. Psaros spoke 
lovingly of his wife Robin, their children, hus 
brother Harry and his parents whom he asked to 
rise and be recognized. He not only remembered 
his paternal grandfather ‘Mike the Barber’ who 
migrated from Greece to the United States, but 
he presented him vividly to his audience by 
displaying his photo magnified on the screen.

Of his close partners David and Steve he spoke 
highly naming them ‘his friends, his brothers,’He 
noted that he had spend the years since the age 
of 23 in 1991 with them through thick and 
thin, through ups and downs to the mature 
age of 46 and boundless success. Asked by MC 
Ernie Anastos of Channel 5 what was the most 
memorable of the night’s events, he said it was 
‘seeing my parents crying from joy.’ 

Michael Psaros was born in the steeltown 
of Weirton, PA and received a BSBA from 
Georgetown University in 1989 also attending 
Sofia University in Tokyo, Japan.He and his 

wife have created the Robin 
a n d  m i c h a e l  Ps a r o s 
endowment  Chair  in 
Business Administration 
at Georgetown University’s 
McDonough School of 
Businesswhere he serves 
as Vice Chairman of the 
Executive Bpoard of Advisors

The evening began with 
the Invocation by the Rev. 
Elias Villis of the Greek 
Orthodox Church of Our 
Saviour, Rye, NY, where he 
is a parishioner and with 
whom he has a very warm relationship according 
to the clergyman. The invocation included the 
chanting by all of ‘Christos Anesti.’It was followed 
by welcoming remarks HABA’s Vice President 
Demetri Papakostas, Making jest at the Master 
of Ceremonies, Papakostas said that the way to 
recognize if a shop is Greek-owned isn’t by the 

display of an icon of Christ or 
his Mother, but by a prominently 
displayed a picture of Ernie 
Anastos. After dinner was 
served, came the introduction 
of the honoree by Michael’s 
c-founder and co-managing 
partner David Shapiro, after 
which the award presentation 
took place, ending officially the 
event with the closing remarks 
by the current HABA president, 
Costas Kellas. 

At t e n d i n g  t h e  e v e nt 
representing the Republics of 

Greece and Cyprus were the Consul Generals, 
George Iliopoulos of Greece and Ambassador 
Vasilis Philippou of Cyprus, the Director of the 
Greek Press & Communications office Nikos 
Papaconstantinou, and the Trade Commissioners 
of Greece and Cyprus, Apostolos Digbassanis 
and Aristos Constantine successively.

Psaros of KPS Capital is Named Executive of the Year by HABA

An attorney based in New York, Michael Coritsidis, Esq. 
presented on April , 2014, “7 Steps to Employment Success” 
career building seminar at the Long Beach Public Library 

to a large crown of intense listeners. The seminar provided the audi-
ence with useful information on how to successfully look and find 
employement with a question and answer period following the lecture. 
A sizeable audience braved the rain to listen to take part in the seminar. 
Michael’s  ten year old son Michael Constantine Coritsidis who was 
present and assisted with the presenatation assisted also added to the 
discussion by raising his hand waited to be recognized and asked an 
intriguing question.  Coritsidis’ next “7Steps” Seminar will TEAM-UP 
with Master Parks Tai Kwon Do of Long Beach. Sponsors are invited. 
Michael Coritsidis, acareercoach4u@yahoo.com.

Attorney Holds ‘Seven Steps’ How-
To Seminar At Long Beach Library

Educators Hear Kazazis 
Talk on Greek Language

The Federation of Hellenic American Educators with Member-
Societies such as the Collection of Greek Teachers ‘Prometheus,’ 
the American Educators Association of New York,  the Alumni 
Association-Academy St. Basil, the Organization “Greek American 
Education” (CPC,) teaming together, held an Exhibiting Event  and 
Lecture by professor John Kazazis, Department of Philology of AUTH 
and President of the Center for Greek Language. The lecture, held 
at the Stathakion Center of the Federation of the Greek Societies of 
Greater NY was held on Saturday, May 17th  and  the topic was “The 
enduring value and global supply of Greek Language and usability 
of the Certificate of Attainment “ The event which was followed by 
a reception was sponsored by the Foundation “Erica and Theodore 
Spyropoulos’. 

John Catsimatidis  
New Acquisitions
Put Him Over Top

John Catsimatidis has been investing in oil 
and biofuel companies. Mr. Catsimatidis’ 
United Metro Energy purchased Direct 

Energy Business’ heating-oil holdings from Hess 
Corp. last month. That deal, coupled with his 
acquisition of a ConocoPhillips’ petroleum terminal 
in Riverhead, L.I., and his purchase of a Brooklyn 
biofuel processing plant, makes United Metro one 
of the largest players in New York’s heating-oil 
industry. [Crain’s New York Business]

An ancient Arab lore holds that one location in Alexandria, Egypt. which coincides with the 
lines forming the triangle that points towards the great Islamic mosque of Prophet (Nabi) Daniel 
is the possible site of Alexander The Great’s tomb.

However, for years no excavations at all have taken place as such excavations had not been 
permitted at that site. However, recently this situation has changed with the Egyptian Government 

granting permission to a 
polish archaeological group 
to undertake such a task. This 
resulted into bringing to light 
an ancient Christian church 
in Alexander’s city, which 
contains a mausoleum made 
of marble and gold, which 
prompted  the Polish team to 
believe that they are at the verge 
of a great discovery, possibly 
the heretofore undiscovered 
tomb of the world’s greatest 
conqueror.

Then news, reported by the 
World Daily News, mention 
that this mausoleum/monument  
had been sealed sometime in the 

3rd or 4th century-possibly to safeguard it from persecution against christians and the destruction 
of ‘paganistic’ monuments  after the change-over of religion in the Roman Empire. Not only the 
inscriptions are in Greek, but there are also Egyptian hieroglyphics which mention that the tomb 
belongs to the King of kings, Conqueror of the World, Alexander the Third.

According to historical records which were placing the tomb in the wider area, the monument 
had been visited by many Roman Emperors, among which was Julius Caesar, Gaius Octavius, 
known as August and who tendered many honors  to the mummified body of Alexander.

At Long Last, was  Alexander’s Tomb
Discovered, or One More Bum Steer

Attempts to highlight the rich history of the Greek 
communities which existed in the former Ottoman 
Empire, communities which were slowly destroyed at 

the beginning of the 20th Century, and completely annihilated by 
1922-23, has widespread interest particularly among the younger 
generation. Third and fourth generation youth whose ancestors 
were refugees from these lands are eager to learn the history of 
their ancestors. But they have not restricted themselves to learning 
just the basics when it comes to the issue. In other words not just 

about the folklore. To them, ancestry doesn’t just mean culture, theater, music, architecture and 
cuisine. It doesn’t just mean the history of Ancient Hellenism, Byzantium and the Greek spirit. 
To them, it also means education and the bigger picture - the Genocide.

The worldwide emergence of the issue of the genocide has resulted from efforts to preserve the 
historical and cultural identity of the Greeks of the former Ottoman Empire, and from efforts 
by human rights activists around the world. Aside from presenting the historical facts related to 
the genocide, this new publication presents the key arguments which prove that genocide was 
committed on the Ottoman Greeks. The book, the first ever published in Armenian, has been 
produced in order to strengthen the resources available on the Genocide committed on the 
Greeks by the perpetrators - the Neo Turks and the Kemalists.

It is a substantial and symbolic contribution towards the recognition of the Greek Genocide 
in Armenian, the language of 1.5 million people who also fell victims of a genocide by the same 
perpetrators. This common fate of the Greeks and Armenians at the beginning of the 20thcentury 
has today become a common struggle towards recognition, vindication and closure.

THE GREEK GENOCIDE: 
Thrace - Asia Minor - Pontus
By Theofanis Malkidis
Translation: Tehmine Martoyan
Yerevan -Armenia 2014

First Book on Greek Genocide
Is Now in Armenian Language

Impressive enough to be Alexander’s burial site.

Michael Psaros
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Άλλοι ωστόσο ιστορικοί τόνιζαν το ότι η σύναψη 
του δανείου ήταν γεγονός σημαντικότερο από μία 
στρατιωτική νίκη, αφού οι Άγγλοι θα είχαν συμφέ-
ρον να ευοδωθεί ο Ελληνικός αγώνας. Ουσιαστι-

κά μάλιστα οι Άγγλοι αναγνώριζαν έτσι την ελληνική ανεξαρ-
τησία, άλλωστε είχε ήδη αρχίσει να διαφαίνεται μια αλλαγή 
της εξωτερικής τους πολιτικής οπωσδήποτε ευνοϊκή για τους 
Έλληνες. Για τη διαχείριση τον δανείου λέχθηκαν πολλά. Ο 
μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιος έγραφε προς τον Αλεξ. 
Μαυροκορδάτο: «Σκεφθείτε δια τα χρήματα του δανείου και 
λάβετε καλά μέτρα της χρήσεως των, διότι, όσον ωφέλιμα 
θέλουν είναι, όταν οικονομηθώσι καλώς, άλλο τόσον θέλουν 
σταθή βλαπτικά και αίτιον αδιορθώτων σκανδάλων, όταν πέ-
σωσιν εις διαρπαγήν».

Όμως ο Αμερικανός φιλέλληνας Samuel G. Howe (Χάου) 
μιλάει για κατασπατάληση των χρημάτων από την ελληνική 
κυβέρνηση. Κατ’ αυτόν, τα περισσότερα ξοδεύτηκαν για τo 
στόλο κι όχι για το στρατό και χορηγήθηκαν αφειδώς βαθ-
μοί και αυξήσεις στους μισθούς των φιλοκυβερνητικών. Ο 
ίδιος μας πληροφορεί επίσης ότι ο Ι. Ορλάνδος κράτησε 5.900 
λίρες, γιατί τάχα το ποσό αυτό χρωστούσε η κυβέρνηση στη 
γυναίκα του. Εδώ να σημειώσουμε ότι οι πληρεξούσιοι για 
την διαπραγμάτευση Ορλάνδος και Λουριώτης έζησαν στο 
Λονδίνο σαν μεγάλοι άρχοντες στην Bond street και ξόδεψαν 
5.045(!) λίρες, όταν οι συμπατριώτες τους πέθαιναν από την 
πείνα...

Το δεύτερο δάνειο 1825
Την ανάγκη για τη σύναψη του δεύτερου δανείου δεν επέ-

βαλε μόνο η αχρηματία που υπήρχε μετά την εξάντληση των 
χρημάτων του πρώτου, αλλά και η ανάγκη να αντιμετωπι-
στεί ο Ιμπραήμ, εκτός από τον τακτικό στρατό και με σύγχρο-
να ναυτικά μέσα.

Ο Άγγλος Frank Abney Hastings είχε προτείνει την προμή-
θεια ατμοκίνητων πλοίων για την αντιμετώπιση του εχθρικού 
στόλου και η κυβέρνηση ανέθεσε στην επιτροπή Λουριώτη 
- Ορλάνδου τη σύναψη νέου δανείου. Έτσι, στις 7 Φεβρουα-
ρίου 1825 υπογράφτηκε στο Λονδίνο δάνειο 2.000.000 λιρών 
με πιστωτές τους εβραϊκής καταγωγής τραπεζίτες αδελφούς 
Ricardo. Τελικά, μέσω ενός απίστευτου παρασκηνίου, μετά 
την εκκαθάριση του ποσού έμειναν μόνο 816.000 λίρες και 
από αυτές έφτασαν στην Κυβέρνηση 230.000.

Όταν άρχισαν να φτάνουν χρήματα στην Ελλάδα, οι Έλ-
ληνες άρχισαν να πυροβολούν από χαρά και να παιανίζουν 
το «God save the King»! Πλήθος στρατιωτικών και καλαμα-
ράδων έσπευσαν να προβάλουν τις αξιώσεις τους. Κατά τα 
μέσα του 1825 οι δανειστές αδελφοί Ricardo στέλνουν στην 
Ελλάδα τον εβραϊκής καταγωγής κόμη P. Gamba (άλλοτε συ-
νοδό του Byron) για να πληροφορηθεί λεπτομερώς σχετικά 
με την εν γένει κατάσταση της χώρας. Και αυτός συμβουλεύ-
ει για την καλύτερη οργάνωση του στρατού και του στόλου. 
Εξάλλου τώρα αρχίζει η απροκάλυπτη επέμβαση στα πράγ-
ματα της Επανάστασης:

Τα μέλη της Φιλελληνικής Επιτροπής του Λονδίνου, που εί-
χαν ποντάρει στην επιτυχία του ελληνικού αγώνα και τώρα, 
με την αιγυπτιακή επιδρομή, κινδύνευαν να χάσουν τα χρή-
ματα τους, ύστερα από πιέσεις υποχρέωσαν τον Λουριώτη 
και τον Ορλάνδο να προσληφθεί ως αρχηγός του νέου στόλου 
ο Άγγλος ναύαρχος Cochran, ο οποίος είχε αποκτήσει φήμη 
για τα κατορθώματα του ως αρχηγός του στόλου της Βρα-
ζιλίας. Παράλληλα οι αδελφοί Ricardo, χωρίς να ενημερώ-
σουν τους Έλληνες αντιπροσώπους, ανέθεσαν στο ναυπηγό 
Alexander Galloway την κατασκευή έξι ατμοκίνητων πλοίων, 
που θα βοηθούσαν τον Αγώνα.

Αυτός όμως καθυστερεί αδικαιολόγητα την παράδοση των 
πλοίων τα οποία άλλωστε, μετά από αυτή τη μεθόδευση, ποτέ 

δεν βοήθησαν τον Αγώνα! Τελικά αποκαλύπτεται ότι το ίδιο 
ναυπηγείο είχε αναλάβει ταυτόχρονα και τη ναυπήγηση δέκα 
πλοίων για τον Μεχμέτ Αλή πατέρα του ίδιου του Ιμπραήμ,ε-
νώ ο γιος του Galloway είχε άλλοτε υπηρετήσει τον Αιγύπτιο 
ηγέτη. Η αλήθεια είναι ότι οι Ricardo, θορυβημένοι από τις 
επιτυχίες των Αιγυπτίων είχαν δώσει εντολή για καθυστέρη-
ση της παραγγελίας. Φαίνεται έτσι ότι στην ουσία οι διαχειρι-
στές του δανείου ήταν οι Αγγλοι Τραπεζίτες και όχι οι άπει-
ροι και ενίοτε ανυποψίαστοι Έλληνες αντιπρόσωποι, οι οποίοι 
μάλιστα δεν είχαν και άριστες σχέσεις μεταξύ τους.

Το Καρτερία
Χαρακτηριστικά, ο Ορλάνδος θεωρούσε τον Λουριώτη 

«δόλιο, ψεύτη και πονηρή αλεπού». Σημειωτέον ότι ο Ορ-
λάνδος ήταν γαμπρός του Γ. Κουντουριώτη, που τότε είχε την 
τύχη της κυβέρνησης στα χέρια του. Τελικά, το 1826 με προ-
σωπική φροντίδα του Hastings έφτασε το πρώτο ατμόπλοιο, 
η «Καρτερία», το 1827 η «Επιχείρηση» και το 1828 ο «Ερμής».

Στα τέλη του 1829 έφτασε άλλο ένα ατμόπλοιο στην Ελλάδα, 
ενώ τα άλλα τρία σάπισαν στον Τάμεση από έλλειψη χρωμά-
των για την αποπεράτωση τους! Παράλληλα με τα ατμόπλοια, 
είχαν παραγγελθεί σε ναυπηγείο της Αμερικής δυο φρεγά-
τες οπλισμένες με κανόνια. Όταν έφτασε εκεί ο έμπορος Κο-
ντόσταυλος να επιβλέψει την κατασκευή ύστερα από παρά-
κληση ταυ Λουριώτη, διαπίστωσε ότι οι Αμερικανοί ναυπηγοί 
είχαν προχωρήσει στην κατασκευή μεγαλύτερων και ακρι-
βότερων πλοίων. Για μήνες ολόκληρους πάλευε στην Αμερι-
κή για τη ρύθμιση του θέματος, έχοντας ως συμπαραστάτες 
κάποιους γερουσιαστές και τον πρόεδρο της χώρας Adam. 
Κατά το Γερμανό ιστορικό Χέρτσμπεργκ, οι Έλληνες, που εί-
χαν στείλει στη Νέα Υόρκη συνάλλαγμα 156.000 λιρών, ένιω-
σαν οδυνηρή έκπληξη όταν τον Δεκέμβριο του 1825 οι «φι-
λελληνικοί οίκοι της Νέας Υόρκης» ανήγγειλαν ότι αν δεν 
καταβάλλονταν ακόμη 50.000 λίρες, οι φρεγάτες θα πωλού-
νταν σ’ όποιον μειοδοτούσε.

Φυσικά οι Έλληνες αδυνατούσαν να ικανοποιήσουν την 
απαίτηση αυτή. Τελικά, Αμερικανοί φιλέλληνες φρόντισαν να 
αγοραστεί η μία φρεγάτα από την αμερικανική κυβέρνηση, 
οπότε η άλλη, με την ονομασία «Ελλάς», αφέθηκε να αναχω-
ρήσει για την Ελλάδα.

 Ο Κοντόσταυλος, κατά τη διάρκεια των αγώνων του στην 
Αμερική, είχε καταφύγει στα δικαστήρια! (Και ενώ φυσικά ο 
πόλεμος συνεχίζονταν στην Ελλάδα...) Κι εδώ αξίζει να ανα-
φερθεί ένα χαρακτηριστικό συμβάν: Ο ευϋπόληπτος Αμερι-
κανός δικαστής Jonas Pratt ζήτησε και πήρε από τον Κο-
ντόσταυλο ένα «δωράκι» 4.500 δολαρίων για να ευνοήσει 
τις ελληνικές διεκδικήσεις, αντί γι’ αυτό όμως άφησε ατιμώ-
ρητους τους Αμερικανούς ναυπηγούς, μειώνοντας λίγο τις 
υπερβολικές απαιτήσεις τους. 

Αγανακτισμένος ο δικηγόρος του Κοντόσταυλου Χένρυ Σέ-
ντγουϊκ, απευθυνόμενος στον Pratt, δήλωσε: «Κύριε κάνατε 
ό,τι μπορούσατε για να καταστρέψετε ένα έθνος (την Ελλάδα) 
και να ατιμάσετε ένα άλλο! (την Αμερική) ».

Τελικά, ενώ είχαν σταλεί εκεί 750.000 δολάρια, παραδόθη-
κε μόνο η «Ελλάς» που στοίχισε 300.000 δολάρια. Τα υπό-
λοιπα 450.000 δολάρια σπαταλήθηκαν από Αμερικανούς 
πολίτες, όπως έγραψε με επικριτική γι’ αυτούς διάθεση ο συ-
μπατρώτης τους φιλέλληνας Χάου στο βιβλίο του «Σκιαγρα-
φία της Ελληνικής Επανάστασης»!

Αργότερα βέβαια ο Κοντόσταυλος έχτισε στην Αθήνα πο-
λυτελές σπίτι, εκεί όπου είναι τώρα η Παλαιά Βουλή... Κα-
τηγορήθηκε ότι αυτό προερχόταν από χρήματα του αγγλικού 
δανείου για την παραγγελία των φρεγατών στην Αμερική και 
ένας σατιρικός ποιητής έγραψε: «Ο οίκος σου, Κοντόσταυλε, 
μακρόθεν ομοιάζει τρίκροτον εξ Αμερικής, εξ ου αυτός πη-
γάζει»...

Όμως, ο καθηγητής Α. Ανδρεάδης ανασκεύασε τις κατη-
γορίες κατά του Κοντόσταυλου, τον οποίο θεωρεί πατριώτη 
και ευθύ άτομο. Ο ίδιος συγγραφέας ωστόσο έγραψε: «Ομο-
λογουμένως η ιστορία των δανείων είναι μία των θλιβερότε-
ρων σελίδων της Επαναστάσεως».

Οι Άγγλοι δανειστές βγήκαν ωφελημένοι. Όπως έγραψε ο 
Νικ. Σπηλιάδης, «σήμερον σπείρουσιν ολίγα χρήματα, δια να 
θερίσωσιν αύριον πολλαπλάσια». Ο Φωτάκας, αφού επιση-
μαίνει ότι είχαν εξασφαλίσει τα κεφάλαια τους με τα εθνικά 
κτήματα, κρίνει ότι με τα δάνεια τους «θα εφαίνοντο και ευερ-
γέται των Ελλήνων εις το μέλλον». Ο δε Κοραής έγραψε ότι το 
δάνειο δεν πρέπει να θεωρείται ως μεγάλη ευεργεσία, αλλά 
«η ελπιζόμενη μεγάλη ευεργεσία και μέλλουσα μετ’ ολίγον να 
μας δοθεί από την Αγγλικήν κυβέρνηση, είναι η ομολογία και 
διακήρυξις της Ελληνικής αυτονομίας».

Όπως έγραψε ο Βαυαρός G. Maurer, που χρημάτισε αργό-
τερα αντιβασιλιάς στην Ελλάδα, «όλοι όσοι ανακατεύθηκαν με 
αυτά τα δύο δάνεια έγιναν τελικά πλούσιοι και μόνο ο άμεσα 
ενδιαφερόμενος (η φτωχή Ελλάδα) έμεινε με αδειανά χέρια».
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι τα δύο δάνεια που 
συνάφθηκαν για να κάνουν την Ελλάδα ανεξάρτητο κράτος, 
τελικά της δημιούργησαν στενούς δεσμούς εξάρτησης, που 
υποθήκευσαν το μέλλον των παιδιών της για πολλές δεκαετί-
ες. Να κλείσουμε επιχειρώντας μια απάντηση στην ερώτηση 
«εξοφλήθηκαν και πότε τα περίφημα εκείνα δάνεια»;

Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η εξόφληση τους 
έγινε μόλις πριν λίγες δεκαετίες. Άλλοι όμως λένε πως η 
κατακράτηση μέρους του ελληνικού αποθεματικού χρυσού 
στον Β! Παγκόσμιο Πόλεμο από την Αγγλία έχει σχέση με τα 
περιβόητα εκείνα δάνεια... «Ανεκαλύφθη φανερά των Άγ-
γλων ο σκοπός. Εζήτουν οι φίλοι μας να κυβερνήσωσι δια 
τον χρυσίου των την Ελλάδα. Να ηξεύρετε και την αχρειότα-
τα του εδώ Κομπάτου μαζί και του μυστικού Βάουριγκ, ανά-
θεμα τους τους αχρείους και ιδιωφελείς άμα και αισχροκερ-
δείς. Προσοχή από τους ξένους...» Ι. Ορλάνδος

«Το δάνειον δεν πρέπει να το στοχάζεσθε πολλά μεγάλην 
ευεργασίαν και εις αυτόν τον διάβολον ήθελαν μετά χαράς 
δανείσειν αργύρια, αν ο διάβολος είχε να τους ασφαλίσει με 
ενέχυρα». Α. Κοραής

«Δύο είναι οι μεγάλοι εχθροί του Ελληνισμού υπαινίσσο-
μαι τους Ευρωπαίους εμπόρους, οι οποίοι είχαν δημιουργή-
σει επιχειρήσεις εις την Κωνσταντινούπολη, Σμύρνην και εις 
άλλα σημεία της Μεσογείου, και ολόκληρον την φυλήν των 
Εβραίων(!)... Είναι άξιον καταπλήξεως το γεγονός κατά το 
οποίον, ενώ οι Εβραίοι της Κωνσταντινουπόλεως, Θεσσαλο-
νίκης και Σμύρνης δεν παρέλειπαν ευκαιρίαν συνεργασίας 
μετά των Τούρκων, εις τας αγριότητας των τελευταίων κατά 
του ελληνικού πληθυσμού, οι Ευρωπαίοι, οι εγκατεστημένοι 
εις εκείνα τα μέρη, άνευ εξαιρέσεως ως προς την εθνικότη-
τα, εγένοντο οι φορείς και οι πλέον ενεργητικοί πράκτορες 
των εχθρών της χριστιανικής θρησκείας, ευθύς άμα τη εκρή-
ξει της Επαναστάσεως»

 Edward Blaquiere

Τα Εθνικά Δάνεια Της Επανάστασης Του 1821
Η Καρτερία, το ατμοκίνητο τροχήλατο πλοίο που 

αγοράστηκε με το “δάνεια της Αγγλίας “.

- TEΛΕΥΤΑΙΟ -
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Η εφημερίδα Financial Times αποκαλύπτει ένας 
από τους λόγους για την κρίση στην Ουκρανία , ή 
τουλάχιστον αυτόν που πάτησε πρώτος την σκαν-
δάλη για να οργανωθεί ένα πραξικόπημα κατά 

του Προέδρου Γιανουκόβιτς, ένοχο για την διακοπή των συ-
νομιλιών σχετικά με την Ε.Ε.

Με λίγα λόγια η ιστορία έχει ως εξής: Τον Αύγουστο του 
2013 – Η Franklin Templeton Investment με έδρα την Καλι-
φόρνια, η οποία δραστηριοποιείται σε 35 χώρες, με περίπου 
880 δισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση, πολλά από τα 
οποία ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, υλοποιεί νέα στρα-
τηγική του κινδύνου. Ολοκληρώνει αγορά χρεογράφων από 
την Ουκρανία για 5 δισ. ευρώ, ουσιαστικά αγοράζει το 20% του 
χρέους της χώρας. 

Η εταιρεία Franklin Templeton Investment δεν είναι πρω-
τάρα σε αυτό το είδος τις πρακτικές. Στο παρελθόν είχε απο-
κτήσει ένα μεγάλο μέρος των υποτιμημένων δανειακών 
υποχρεώσεων της Ιρλανδίας, στοιχηματίζοντας στη χορήγη-
ση δανείων από την ΕΕ και το ΔΝΤ με τις σχετικές κοινωνικές 
επιβολές. Κέρδισε τόσα πολλά τότε ώστε μπήκε στον πειρα-
σμό να επαναλάβει το κόλπο αυτό.

Μεταξύ του Σεπτεμβρίου & Οκτωβρίου του 2013, τόσο η 
Moody’s όσο και η Fitch υποβάθμισαν την πιστοληπτική αξι-
ολόγηση των Ουκρανικών ομολόγων θεωρώνταςτα σκου-
πίδια. Οι δύο εταιρείες παρατηρούσαν στην έκθεσή τους ότι 
μόνο η ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης με την Ευρώπη μπο-
ρεί να αυξήσει την εισαγωγή των κινητών αξιών και να βελ-
τιώσουν τις προοπτικές τους. Και σ’αυτό πού ελπίζει φυσικά 
και εμπνέει την Franklin Templeton είναι ότι χωρίς αυτήν την 
«πολιτική λύση» θα πάει στον διάβολο αυτή και μαζί της πολ-
λά συνταξιοδοτικά ταμεία.

Τον Νοέμβριος του 2013 ο Γιανουκόβιτς  παγώνει ξαφνι-
κά τις συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ. Η κυβέρνηση του Κι-
έβου δικαιολογείται ότι για τις συμφωνίες αυτές θα χρειαζό-
ταν μια σειρά από κοινωνικές σφαγές σε αντάλλαγμα για την 
παροχή βοήθειας από την ΕΕ. Ξεκινούν διαδηλώσεις με με-

ρικές χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους και ο τύπος επιση-
μαίνει ως η επανάσταση των «πορτοκαλί». Αλλά είναι απλώς 
μια γεύση, μία αρχή.

Στις 2 Δεκεμβρίου του 2013 – Η Ουκρανική κυβέρνηση νο-
μίμως εκλεγμένη, διαπράττει το θεμελιώδες σφάλμα. Έλαβε 
8 δισ. δολ. από την Κίνα με τον υπαινιγμό ότι η Ουκρανία θα 
μπορούσε να κάνει χωρίς τη «βοήθεια» του ΔΝΤ και της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.

Οι επενδύσεις της Templeton Investments, καθώς και 
εκείνες των άλλων εταιρειών και αμερικανικών και ευρω-
παϊκών Τραπεζών βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο. Επιπλέον, 
το πράγμα ανησυχεί και την Ρωσία, η οποία σίγουρα δεν βλέ-
πει με καλό μάτι την είσοδο του Πεκίνου στη Μαύρη Θάλασ-
σα. Αυτό οδήγησε τα πράγματα σε τέτοιο σημείο ώστε να ει-
σέλθουν στο πεδίο ΜΚΟ καθαρής προελεύσεως «Made in 
USA» χρηματοδούμενες συνολικά με 65 εκατομμύρια δολλά-
ρια από την «International Renaissance Foundation, του Σό-
ρος.

Οι διαδηλώσεις διαδέχονται η μία την άλλη, αλλά με όλο και 
λιγότερους ανθρώπους στούς δρόμους, ιδιαίτερα μετά την 
17η Δεκεμβρίου ημέρα κατά την οποία η Ρωσία έδωσε 15 
δισεκατομμύρια αμερικανικά δολλάρια δάνειο προς την Ου-
κρανία και την μείωση της τιμής του φυσικού αερίου απο 400 
σε 265 δολάρια ανά χίλια κυβικά μέτρα.

Τον Ιανουάριο του 2014, Η διαμαρτυρία αντιμετωπίζει τον 
κίνδυνο της αποτυχίας, αλλά εν τω μεταξύ έβαλαν σε κίνηση 
τόν μηχανισμό που αναπτύχθηκε εδώ και πολλά χρόνια. Εάν 
οι λεγόμενοι «πορτοκαλί» δεν φέρουν αποτελέσματα, είναι 
σκόπιμο να καταφύγουν στις ακροδεξιές  πολιτοφυλακές που 
οδηγούν πλέον την αντιπαράθεση αναζητώντας νεκρούς για 
να δώσουν μια ανακούφιση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
του κόσμου και να δημιουργήσουν μία δραματική ιστορία.

Δηλαδή να δώσουν μία διφορούμενη εικόνα, ωσάν οι Ου-
κρανοί να ήταν πρόθυμοι να κάνουν οτιδήποτε για να απαλ-
λαγούν από μια κυβέρνηση και ένα πρόεδρο που οι ίδιοι 
είχαν εκλέξει. Εμφανίζονται στην πλατεία φωτογραφίες σου-

βενίρ του Stepan Bandera, του δήμιου του Katlyn και Κελτι-
κοί σταυροί, καθώς και τόνοι από κονσέρβες και άλλα βοη-
θήματα με την επωνυμία  Euromaidan κυκλοφορούν μεταξύ 
των διαδηλωτών, σημάδι μιας οργάνωσης που δεν αφήνει τί-
ποτα στον αυθορμητισμό και την ειλικρίνεια των προσεκτικά 
προετοιμασμένων διαδηλώσεων.

Υπό αυτές τις συνθήκες , αλλά και λόγω των σφαγών που 
σχεδιάζονται και υλοποιούνται από ειδικούς ελεύθερους 
σκοπευτές το πραξικόπημα επιτυγχάνεται, δίνοντας μία ανά-
σα ανακουφίσεως στους επενδυτές της Franklin & Σία και 
εξαπατώντας την αμερικανική διοίκηση ότι είχε επιλέξει το 
σωστό χρόνο και την ιδανική ευκαιρία να προσδέσουν την 
Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Είναι πολύ ξεκάθαρο γιατί οι ΗΠΑ και η 
ΕΕ δεν αρκέστηκαν στο να επενδύσουν λίγα χρήματα για νά 
καθοδηγήσουν την κοινή γνώμη, αλλά χρειάστηκε μία ειδική 
επέμβαση για να σώσουν τις τοκογλυφικές επενδύσεις τους.

Mark Μobius, Πρόεδρος τής F.T.I & George Soros, κερδο-
σκόπος- Ποιός βρίσκεται πίσω από αυτούς τους δύο;; Mark 
Μobius, Presidente della F.T.I & George Soros, speculatore- 
Chi c’è dietro aquesti due?

Πηγή/Fonte/Source:ht tp : / / i ls impl ic issimus2.wordpress.
com/2014/04/22/ucraina-azione-di-commando-della-finanza/
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ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Ουκρανία 
Ποιός πάτησε πρώτος την σκανδάλη;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΜΜΟΣ
(Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νέας Αγγλίας)

 
Έφυγε τα μεσάνυχτα της Κυριακής 25 Μαΐου 2014, ξημέρωμα Δευτέρας, για το μεγάλο ταξίδι, το στερνό, ο Γιάννης Ράμμος, 

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νέας Αγγλίας, ο οποίος είχε επισκεφθεί το Σικάγο, πρόσφατα, προσκεκλημένος της Ομοσπονδίας 
Σικάγου, και συμμετείχε στην Πανομογενειακή Παρέλαση, συνοδεύοντας με τους κα. και κο. Δημήτριο και Ελευθερία Παπαζλή, 
τους Εύζωνες της Βοστώνης. Όλοι όσοι τον γνωρίσαμε, κατά τη σύντομη παραμονή του εδώ στο Σικάγο, διακρίναμε έναν πράο, 
και απλό και χαμηλών τόνων άνθρωπο, καλοπροαίρετο και καλόκαρδο, προσηνή προς όλους, ταπεινό και ανθρώπινο στις σχέ-
σεις του με όλους, γι’ αυτό τον αγαπήσαμε και κλάψαμε για τον αδόκητο θάνατό του. Αιωνία σου η Μνήμη, αείμνηστε Γιάννη.

Ακολουθεί απόσμασμα από τον επικήδειο λόγο του Α! Αντιπροέδρου κ. Βασ. Καυκά, κατά την εξόδιο ακολουθία  το πρωΐ της 
Δευτέρας στον κατάμεστο ναό της Αγίας Αικατερίνης από ομογενείς από κάθε γωνιά της Νέας Αγγλίας. Της ακολουθίας προ-
έστη ο Μητροπολίτης Βοστώνης κ.κ. Μεθόδιος βοηθούμενος από τους ιερείς Φίλιππο Μούση ιερατικό προϊστάμενο του ναού 
της Αγίας Αικατερίνης και τους αιδ. ιερείς Αλκιβιάδη Καλύβα και Ιωάννη Κυραμάριο.

«Ο Γιάννης Ράμμος ήταν εργάτης της Ομογένειας ακαταπόνητος, αεικίνητος, αγόγγυστος, ευθύς, ειλικρινής, τίμιος. Ζούσε 
και ανέπνεε τον Ελληνισμό, γι’ αυτό σήμερα κυλά βουβό το δάκρυ του Ελληνισμού παντού κι εδώ και στη Λέσβο, την Ηπειρο, 
την Ελλάδα αλλά και από τις καρδιές μας, γιατί ο Γιάννης είχε θρονιαστεί μέσα στις καρδιές μας διότι πρώτος αγαπούσε όλους.

Τολμούσε και ονειρευόταν για την Ομογένεια την οποία αγαπούσε με πάθος και την Ομοσπονδία την οποία λάτρευε με πά-
θος γι’ αυτό και μέσα σ’ αυτούς τους λίγους μήνες της προεδρίας του της έδωσε νέα πνοή, καινούργια φτερά κι άρχισε να ανε-
βαίνει και πάλι λίγο ψηλότερα, λίγο ψηλότερα. Η επιτυχία της φετινή παρέλασης του Ελληνισμού και τα καλά λόγια του κόσμου 
έκαναν το Γιάννη υπερήφανο γιατί όλοι εργαστήκαμε για την επιτυχία, την επιτυχία της Ομογένειας, του Ελληνισμού.  Ήταν ευ-
αίσθητος άνθρωπος ο Γιάννης και λυπόταν μερικές φορές με καταστάσεις αγνωμοσύνης, αλλά και πάλι δεν έλεγε λόγο πι-
κρό για κανέναν». 

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους συγγενείς και φίλους Δημήτρη και Ελευθερία Πα-
παζλή και Βασίλη Καυκά και στην Ομογένεια της Βοστώνης.

Ας είναι Αιωνία η μνήμη του και ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε και ο Θεός να τoν κατατάξει σε σκηνές δικαίων.

Οικ. Δημητρίου Ν. Γεωργακοπούλου, Σικάγο

NEΚΡΟΛΟΓΙΑ
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Η ομιλία του Ρώσου Προέδρου στην Δούμα (το ρωσικό Κοινοβούλιο) για τις εντάσεις με 
τις μειονότητες στην Ρωσία προκάλεσε αίσθηση παγκοσμίως. Συγκεκριμένα είπε: Στην Ρω-
σία ζουν Ρώσοι.Οποιαδήποτε μειονότητα από  οπουδήποτε, αν θέλει να ζει στην Ρωσία,να  
εργάζεται και να τρώει στην Ρωσία, θα πρέπει να μιλάει ρωσικά και  θα πρέπει να σέβεται 
τους ρωσικούς νόμους. Αν επιθυμούν το νόμο της Σαρίας, τους συμβουλεύουμε να πάνε  
σε εκείνα τα μέρη που είναι νόμος του κράτους τους (εννοεί τη Σαρία).

Η Ρωσία δεν χρειάζεται μειονότητες. Oι μειονότητες χρειάζονται την Ρωσία και δεν θα τους 
χορηγήσουμε ειδικά προνόμια ή να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τους νόμους μας έτσι 
ώστε να ταιριάζουν στις επιθυμίες τους  ανεξάρτητα πόσο δυνατά θα φωνάζουν περί δια-
κρίσεων. Εμείς μαθαίνουμε καλύτερα από τις αυτοκτονίες της Αμερικής, της Αγγλίας, της 
Ολλανδίας και της Γαλλίας, αν  πρόκειται να επιζήσουμε ως ένα έθνος.

Τα Ρωσικά έθιμα και παραδόσεις δεν είναι συμβατά με την έλλειψη της κουλτούρας ή του 
πρωτόγονου τρόπου  ζωής των περισσοτέρων μειονοτήτων. Όταν αυτό το αξιότιμο Νομο-
θετικό Σώμα σκεφτεί να δημιουργήσει νέους νόμους  (να νομοθετήσει), θα πρέπει να έχει 
υπόψη του το εθνικό συμφέρον, πρώτα παρατηρώντας (σημειώνοντας) ότι οι μειονότη-
τες δεν είναι Ρώσοι. Οι πολιτικοί στη Δούμα (Κοινοβούλιο) επευφήμησαν όρθιοι τον Πού-
τιν για πέντε λεπτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός μιλάει για την πατρίδα του. Εμείς έχουμε πολιτικούς, που προσπα-
θούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει ... πατρίδα για να την υπερασπιστούν!

Πηγή: Lefana

Πως οι «άλλοι» υπερασπίζονται την πατρίδα τους...

Διακόσια χρόνια μετά τη γέν-
νηση της Φιλικής Εταιρείας 
υπάρχουν ακόμα μικροπολι-
τικοί που αναρωτιούνται τι ση-

μαίνει πρακτικά ένα εθνικό θέμα λες και 
τους είναι άγνωστο λόγω ραγιαδισμού. 
Έχουμε βέβαια και επαγγελματίες του το-
μέα που προσπαθούν να μας πουν ότι οι 
Έλληνες πρέπει να είναι γονατισμένοι, για 
να μην έχουν προβλήματα με τους γείτο-
νες, τους αντιπάλους, τους εχθρούς. Μάλ-
λον έχουν ξεχάσει ότι ως έθνος έχουν επι-
λέξει το σύνθημα: Ελευθερία ή θάνατος, 
γιατί ακριβώς δεν αποδεχόμαστε τη ζωή 
αν δεν είναι ελεύθερη.

Κι ενώ αυτός ο χαρακτηρισμός υπάρχει, 
πάλι με την πειθώ της διπλωματίας μας 
εξηγούν ότι σημασία έχει μόνο να εκλε-
γούν, για να κάνουν πολιτική. Μα τι να τους 
κάνουμε τους πολιτικούς αν αποφεύγουν 
τα εθνικά θέματα. Αν θέλουν πραγματικά 
να παράγουν έργο να μας πουν ντόμπρα 
και σταράτα τι πρόκειται να κάνουν με την 

Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, με το Ζε-
όλιθο ή ακόμα και με την Καινοτομία, για 
ν’ αλλάξει επί του πρακτέου η ζωή του 
κάθε Έλληνα και να μην μας πουλάνε με 
κάτι λεπτομέρειες που δεν θα έχουν κα-
μία εφαρμογή και δεν θα συνεισφέρουν 
στην εξέλιξη της πατρίδας μας.

 Έχουμε τον πρώτο εμπορικό στόλο στον 
κόσμο και τι κάνουν; Έχουμε τεράστια φυ-
σικά λιμάνια που δεν αξιοποιούνται και τι 
κάνουν; Έχουμε παντού καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις και πώς τις εκμεταλλευόμαστε; 
Έχουμε νέα παιδιά που έχουν απίστευτες 
δυνατότητες και τι κάνουν γι’ αυτά; Ποια 
είναι τα προγράμματα που θα έχουν επι-
πτώσεις για το λαό μας;

Αυτά θέλουμε να μάθουμε, για να δού-
με επί του πρακτέου πώς οι ψήφοι μας 
θα μετατραπούν σε έργα για τον πολιτι-
σμό μας, για αυτά που προσφέρουμε στην 
Ανθρωπότητα εδώ και αιώνες. Μετά από 
διακόσια χρόνια αυτά θέλουμε να δούμε 
ως έθνος._ Πηγή: vimasaronikou

Β. Πούτιν: «Η Ρωσία δεν χρειάζεται μειονότητες»!

Του Ν. ΛΥΓΕΡΟΥΔιακόσια χρόνια μετά
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Η προσάρτηση της Kριμαίας στη Ρωσία, επανέφε-
ρε στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος το 
σημαντικό θέμα της γεωπολιτικής σημασίας των 
στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελλίων. Οι 

διελεύσεις από τα Στενά αυτά κυρίως ρωσικών πολεμικών 
πλοίων που έχουν έδρα τους την ναυτική βάση της Ρωσίας 
στην Κριμαία, με κατεύθυνση την Μεσόγειο έχει κατά καιρούς 
απασχολήσει αρκετές χώρες  και ιδιαίτερα τις ΗΠΑ. Βέβαια 
το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στις κινήσεις των ρω-
σικών πλοίων,  ιδιαίτερα μάλιστα αφού έχουν χαρακτηριστεί 
ως μια από τις  πιο δύσκολες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο.

Η αναγνώριση της σημασίας τους, ξεκινά από την αρχαία 
εποχή -τότε γνωστά με το όνομα Ελλήσποντος - με αναφορές 
σε σχέση με τον Τρωικό πόλεμο, και την προνομιούχο, γεω-
γραφικά, θέση της Τροίας στην περιοχή πολύ κοντά στην εί-
σοδο των Στενών από τα δυτικά, με ως εκ τούτου δυνατότη-
τα ελέγχου της ναυσιπλοΐας προς εκείνη την σημαντική από 
κάθε άποψη θαλάσσια οδό. Αυτή η δυνατότητα θεωρήθηκε 
και ως μια από τις πραγματικές αιτίες του Τρωϊκού Πολέμου.

Ο Ηρόδοτος αναφερόμενος στην εκστρατεία του Ξέρξη, 
τότε βασιλιά της Περσίας εναντίον των Ελλήνων παραθέτει 
την αποφασή του, το 482 π.Χ, για την κατασκευή δύο πλωτών 
γεφυρών στα Στενά των Δαρδανελλίων με στόχο την γρή-
γορη διέλευση των στρατευμάτων του, από την Ασία στην 
Ελλάδα. Αρκετά χρόνια αργότερα το 334 π.Χ ο Μέγας Αλέ-
ξανδρος, θα διαβεί τα Στενά, ξεκινώντας την εκστρατεία του 
εναντίον των Περσών.

Στη διάρκεια της βυζαντινής περιόδου ο έλεγχος των Στε-
νών ήταν καθοριστικός παράγων για την άμυνα της Κωνστα-
ντινούπολης. Με  την πτώση της, οι Τούρκοι αποκτούν τον 
έλεγχο των Στενών τον οποίο και διατηρούν ως τις αρχές του 
19ου αιώνα. Τότε το ζήτημα του ελέγχου των Στενών γίνεται 
στρατηγικός στόχος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας.

Από το 1807 όταν η Ρωσία στη διάρκεια των Ναπολεόντι-
ων Πολέμων με την υποστήριξη της Μεγάλης Βρετανίας απέ-
κλεισε για ένα χρονικό διάστημα τα Στενά, ως το 1853 όταν οι 
στόλοι της Γαλλίας και της Μεγ. Βρετανίας διήλθαν τα Στενά 
προκειμένου να συμμετάσχουν ως σύμμαχοι της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας στον Πόλεμο της Κριμαίας, μεσολάβη-
σαν αρκετές ημερομηνίες-σταθμοί στην ιστορία των Στενών. 
Ίσως πιο ενδιαφέρουσα σε σχέση με ό,τι επρόκειτο να επα-
κολουθήσει να είναι το 1839, όταν ο στρατηγός του Μ. Να-
πολέοντα Marshal Soult επρότεινε το κλείσιμο των Στενών, 
αν ο Ρωσικός στόλος επιχειρούσε κάθοδο στη Μεσόγειο.

Οι  ημερομηνίες όμως που συνιστούν καθοριστικό σταθμό 
για τις μετέπειτα εξελίξεις είναι το 1920 με την Συνθήκη των 
Σεβρών που προέβλεψε την αποστρατικοποίηση των Στενών, 
το 1923 με την συνθήκη της Λωζάννης που αποκατέστησε 
ως ένα βαθμό την Τουρκική εξουσία στα Στενά, επιτρέποντας 
όμως την ελεύθερη διέλευση όλων των ξένων πολεμικών 
πλοίων και το 1936 με την Σύμβαση του Μοντρέ η οποία δί-
νει μεταξύ άλλων στην Τουρκία το δικαίωμα να περιορίζει 
την διέλευση από τα Στενά πλοίων χωρών που δεν βρίσκο-
νται στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, όπως η Ελλάδα.

Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν υπέγραψαν την σύμβα-
ση αυτή πάντα εκδήλωναν το ενδιαφέρον τους για τα Στενά. 
Έτσι όταν το 1946  η Σοβιετική Ένωση ζήτησε εγγράφως από 
την Τουρκία τροποποιήσεις στη Σύμβαση του Μοντρέ -σχετι-
κά με το καθεστώς των Στενών- εκείνη  υπό την πίεση των 
ΗΠΑ απέρριψε την πρόταση.

Αρκετά χρόνια αργότερα το1976 και 1979 όταν η Τουρ-
κία επέτρεψε την διέλευση των Ρωσικών αεροπλανοφό-

ρων τύπου Κiev κατά παράβαση της Σύμβασης του Μοντρέ, 
τόσο οι ΗΠΑ όσο και άλλοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ εξέφρασαν 
τις αντιρρήσεις τους, χωρίς όμως αποτέλεσμα αφού ειδικοί 
είχαν τότε υποστηρίξει ότι η Σύμβαση είχε ντε φάκτο τροπο-
ποιηθεί με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να εμποδιστεί 
η διέλευση τέτοιου τύπου πλοίων. 

Το 1998 παρουσιάζεται και ανάμειξη της Κίνας αν και έμ-
μεση, μια Κινεζική εταιρεία μετά από διαγωνισμό ανέλαβε 
την συνέχεια των εργασιών για την κατασκευή του πλοίου 
Varyag που είχαν ξεκινήσει το 1985 στα ναυπηγεία Nikolayev. 
Τα ναυπηγεία αυτά βρίσκονται στην Ουκρανία, με άμεση πρό-
σβαση στη Μαύρη Θάλασσα και ιδρύθηκαν το 1789 από τον 
Ρώσο πρίγκηπα Ποτέμκιν με σκοπό αρχικά την επισκευή 
ρωσικών πλοίων που είχαν υποστεί ζημιές στη διάρκεια του 
Ρωσο-Τουρκικού Πολέμου.

Δυτικοί ναυτικοί αναλυτές χαρακτήρισαν το Varyag ως το 
πρώτο πραγματικό ρωσικό αεροπλανοφόρο. Όμως διενέ-
ξεις με την Τουρκία για το δικαίωμα διέλευσης αεροπλανο-
φόρων από τα Στενά στάθηκαν αιτία για την μη ολοκλήρω-
ση του εγχειρήματος.

Γενικότερες συζητήσεις για το ζήτημα των Στενών είχαν 
γίνει όταν έληγε τυπικά η ισχύς της Σύμβασης του Μοντρέ. 
Όμως ο διεθνής συσχετισμός δυνάμεων τότε μάλλον είχε 
οδηγήσει τις ΗΠΑ να στηρίξουν μια σιωπηλή παράταση της 
ισχύος της παρά να ανακινήσουν συνολικά το ζήτημα όπως 
θα έπρεπε. Βέβαια η Σύμβαση του δικαίου της θάλασσας του 
1982 ρυθμίζει ως ένα σημαντικό βαθμό τα ζητήματα σχετικά 
με το καθεστώς των Στενών.

Δυστυχώς και οι ΗΠΑ παρά τις πράγματι φιλότιμες προ-
σπάθειες της πρώην Υπουργού Εξωτερικών κας Χίλαρι Κλί-
ντον και η Τουρκία όπου βέβαια δεν καταγράφηκαν φιλότιμες 
προσπάθειες κανενός αξιωματούχου, δεν έχουν υπογράψει 
και κυρώσει τη Σύμβαση αυτή, κάποιες «κακές γλώσσες» 
λένε και για λόγους που αφορούν στο καθεστώς των Στενών.

Η στρατηγική σημασία των Στενών  ως σημαντικών θαλασ-
σίων οδών είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα σημαντικότε-
ρα ζητήματα των διεθνών σχέσεων σήμερα, ιδιαίτερα μάλι-
στα αφού Στενά που θεωρούνται από κάθε άποψη σημαντικά 
βρίσκονται σε γεωγραφικές περιοχές όπου υπάρχει κρίση 

σε εξέλιξη η σε περιοχή με ευρύτερη στρατηγική σημασία.
Πέρα από τα Δαρδανέλλια και τα Στενά του Βοσπόρου, οι 

εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής ανα-
δεικνύουν την σημασία των Στενών του Ορμούζ, στα οποία 
το Ιράν έχει πολλές φορές αναφερθεί απειλώντας  μάλιστα, 
κατά την περίοδο πριν την σύναψη της τελευταίας συμφωνί-
ας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ενόψει, τότε, εν-
δεχόμενης αεροπορικής επίθεσης από το Ισραηλ, να εμπο-
δίσει την λειτουργία τους.

Με δεδομένο ότι το κέντρο βάρους της κρίσης στη Μ. Ανα-
τολή πρέπει να αναζητείται στην «σχέση» των δυο σημαντικό-
τερων πόλων, του Ισραήλ και του Ιράν, η διαρκής προσπά-
θεια του δεύτερου για τον έλεγχο των Στενών αυτών, είναι 
και ζήτημα στρατηγικής υπεροχής. Αυτό άλλωστε αποδει-
κνύεται και από τις διεθνείς συνέπειες που είχε η δραστη-
ριότητα των Ιρανών στα Στενά του Ορμούζ κατά τον Ιρακι-
νο-Ιρανικό πόλεμο στη δεκαετία του ’80.

Είναι δε ενδιαφέρον ότι ο Αμερικανός διεθνολόγος και δι-
ευθυντής του Αμερικανικού Ινστιτούτου για την Διεθνή Ασφά-
λεια Gal Luft  επιχειρεί σε σχετικό άρθρο του στο περιοδικό 
Foreign Policy (19 Ιουλίου 2012) την σύγκριση ανάμεσα στις 
απειλές του Ιράν για το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και 
το κλείσιμο των Στενών των Δαρδανελλίων στη διάρκεια του 
Ιταλο-Τουρκικού πολέμου  το 1911-1912. Ως αποτέλεσμα της 
ενέργειας αυτής που εμπόδισε την διέλευση των ρωσικών 
εμπορικων πλοίων, χιλιάδες τόννοι ρωσικό σιτάρι αχρηστεύ-
θηκαν με πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην ρωσική οικονομία.

Πέρα από τα Στενά του Βοσπόρου και του Ορμούζ οι ΗΠΑ, 
η Ρωσία και η Κίνα και όχι μόνο αποδίδουν μεγάλη σημα-
σία και στα Στενά της Μάλακα, στο θαλάσσιο σύμπλεγμα της 
Νότιας θάλασσας της Κίνας και στην Νάα συμφωνία ανάμε-
σα στην Κίνα και την Νικαράγκουα για την κατασκευή της 
νέας Διώρυγας στη χώρα αυτή παράλληλης στην Διώρυγα 
του Παναμά για την οποία στις ΗΠΑ υπάρχει πάντα ενδια-
φέρον και ευαισθησία.

Η Ελλάδα ως κατ’ εξοχήν ναυτική χώρα έχει κάθε συμ-
φέρον να μετέχει ενεργά σε εξελίξεις σχετικές με τα Στενά 
σε όλα τα σημεία του Πλανήτη.

Πηγή: vimasaronikou / http://mignatiou.com/

Η σημασία των Στενών στους διεθνείς 
γεωπολιτικούς συσχετισμούς Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
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Γιατί ο ελληνισμός πάει ένα βήμα μπροστά και 
δύο βήματα πίσω; Γιατί κάθε τόσο έχουμε μόνο 
αποτυχίες;

Αν και έχουν γραφτεί πολλά, κανένας δεν έχει 
προτείνει τη λύση. Όταν βρεθεί η σωστή λύση στο πρόβλη-
μα, τότε το πρόβλημα λύνεται ως δια μαγείας, μας λέει ο 
φιλόσοφος Λ. Ρον Χάμπαρντ.

Ποια είναι άραγε η λύση για μας; Γιατί ως λαός δε μπο-
ρούμε να σταθούμε στο ύψος μας, να πολλαπλασιάσουμε 
τα κεκτημένα; Κι όχι μόνο αυτό, αλλά χάνουμε κιόλας, με 
χρέη, δάνεια, τόκους και μνημόνια.

Από την πλευρά μου έχω να πω το εξής:
Η ζωή είναι ένα παιχνίδι. Σε κάθε παιχνίδι, κερδίζει αυ-

τός που έχει την καλύτερη ομάδα. Τους καλύτερους συ-
μπαίκτες, προπονητές και υποστηρικτές. Χωρίς ομάδα δε 
πάει κανείς πουθενά. Αλλά για να έχεις ομάδα, πρέπει να τη 
στήσεις κομμάτι κομμάτι, και συνεχώς να την ελέγχεις για 
να γίνεται καλύτερη.  Εάν δεν σε ενδιαφέρει να έχεις ομά-
δα τότε δεν θα την έχεις. Εμείς οι Έλληνες, επί το πλείστον 
ως μεμονωμένα άτομα, δεν πασχίζουμε να έχουμε ομά-
δα. Γιατί καταντήσαμε έτσι και δεν προσπαθούμε να έχου-
με ομάδα; Αυτό είναι το θέμα διατριβής για άλλη μια φορά. 
Το γεγονός είναι ότι τώρα εμείς οι Έλληνες δεν πασχίζουμε 
να έχουμε ομάδα και χωρίς ομάδα δεν μπορούμε να κερ-
δίσουμε το παιχνίδι της ζωής και σίγουρα δεν μπορούμε 
να προοδεύσουμε.

Τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια, στην Ελλάδα επικρα-
τεί η φιλοσοφία «Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε...». Έτσι δε γίνεται να 
κερδίσουμε κανένα παιχνίδι. Η πλειονότητα των Ελλήνων 
σήμερα δεν ενδιαφέρεται για το δημόσιο καλό, ενδιαφέρε-
ται μόνο για τον ευατό της ή για το δικό της σπίτι.

Θυμηθείτε όμως: Αν δεν έχουμε ομάδα, δεν μπορού-
με να κερδίσουμε το παιχνίδι. ‘Αρα και το δικό μας σπίτι δε 
θα πάει καλά χωρίς ομάδα. Εάν δεν ενδιαφερόμαστε για 
το δημόσιο καλό, είναι σαν να μην ενδιαφερόμαστε για το 
ίδιο μας το σπίτι. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους.

Για παράδειγμα: Εάν δεν ενδιαφερόμαστε γαι το δρόμο 
που περνάει μπροστά από το σπίτι μας ή που οδηγεί στο 
σπίτι μας ή οδηγεί στη γειτονιά μας, τότε το σπίτι μας χάνει 
αξία, λόγω του ότι η γειτονιά χάνει αξία. Επίσης, αν δεν ενδι-
αφερθούμε για τη γειτονιά μας, γιατί η γειτονιά μας να ενδι-
αφερθεί για εμάς; Στις τελευταίες εκλογές, το πρώτο κόμμα 
ήταν αυτοί που δεν ψήφισαν σχεδόν το 40%. Φίλε μου εάν 

δεν ασχολείσαι εσύ με τα συμφέροντά σου, πως περιμέ-
νεις να το κάνουν οι άλλοι για εσένα; Και για να εξετάσουμε 
λίγο το «ασχολείσαι». Για κοιτάξτε γύρω σας τους γνωστούς 
και τους φίλους σας: Στηρίζουν πολιτικά κόμματα παρέχο-
ντας χρήματα κι ενέργεια; Οι περισσότεροι όχι. Οπότε με 
ποιον τρόπο τα υφιστάμενα κόμματα κάνουν προεκλογι-
κές εκστρατείες; Πώς πληρώνουν διαφημίσεις στην τηλε-
όραση ή στις εφημερίδες; Κάποιος άλλος ή κάποιοι άλλοι 
πληρώνουν και βάζουν ενέργεια. Αυτοί που πληρώνουν 
έχουν τους δικούς του στόχους και σκοπούς.  Ταυτίζονται 
άραγε αυτοί οι στόχοι και οι σκοποί με τους δικούς μας; Φυ-
σικά και όχι! Εάν δεν στηρίξουμε εμείς τη διοικητήρια ομά-
δα μας, τότε της στηρίζουν κάποιοι άλλοι.  Πως εμείς περι-
μένουμε από τη διοικητήρια ομάδα μας να εκπροσωπήσει 
δικά μας συμφέροντα; Αυτό είναι οξύμωρο!  

Ο Περικλής (στον Επιτάφιο του Θουκυδίδη) λέει τα εξής 
στους Αθηναίους:

«ἔνι τε τοῖς αὐτοῖς οἰκείων ἅμα καὶ πολιτικῶν ἐπι-
μέλεια, καὶ ἑτέροις πρὸς ἔργα τετραμμένοις τὰ πο-
λιτικὰ μὴ ἐνδεῶς γνῶναι· μόνοι γὰρ τόν τε μηδὲν 
τῶνδε μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα, ἀλλ’ ἀχρεῖον νο-
μίζομεν, καὶ οἱ αὐτοὶ ἤτοι κρίνομέν γε ἢ ἐνθυμούμε-
θα ὀρθῶς τὰ πράγματα, οὐ τοὺς λόγους τοῖς ἔργοις 
βλάβην ἡγούμενοι, ἀλλὰ μὴ προδιδαχθῆναι μᾶλλον 
λόγῳ πρότερον ἢ ἐπὶ ἃ δεῖ ἔργῳ ἐλθεῖν».

«Έχουμε τη δυνατότητα εμείς οι ίδιοι να φροντίζουμε συγ-
χρόνως και για τις ιδιωτικές μας υποθέσεις και για τα πο-
λιτικά ζητήματα και, ενώ καταγινόμαστε ο ένας μ’ αυτό το 
επάγγελμα και με διαφορετικό ο άλλος, γνωρίζουμε όχι λι-
γότερο τα πολιτικά πράγματα –γιατί μόνο εμείς θεωρούμε 
αυτόν που δεν μετέχει καθόλου στα πολιτικά όχι φιλειρη-
νικό αλλά άχρηστο-  και εμείς οι ίδιοι ή διατυπώνουμε κρί-
σεις και παίρνουμε αποφάσεις πάνω σε προτάσεις άλλων 
ή σκεφτόμαστε σωστά και υποβάλλουμε προτάσεις στην 
κρίση άλλων πάνω στα δημόσια πράγματα επειδή δεν θε-
ωρούμε τα λόγια βλάβη για τα έργα, αλλά πιο πολύ θεω-
ρούμε βλάβη να μη διαφωτιστούμε με το λόγο από πριν, 
προτού επιχειρήσουμε αυτά που πρέπει».

Περιληπτικά, ο Περικλής μας λέει πως αυτός που δεν 
συμμετέχει δεν είναι φιλειρηνικός αλλά άχρηστος. Θέλουμε 
να πετύχουμε στη ζωή; Αν ναι, θα πρέπει να συμμετέχουμε 

και να φτιάξουμε ομάδα. Θα μου πεις «Καλά όλα αυτά που 
λες,  αλλά εγώ είμαι μόνο ένας».

Λοιπόν: Όλες οι αλλαγές στη ζωή πηγάζουν από κάποιον 
που ξεκίνησε κάτι κάπου μόνος του. Και αυτός ο κάποιος 
έφτιαξε την ομάδα του, κι αυτή ενώθηκε με κάποια άλλη 
ομάδα ούτω καθεξής.

Εάν σκεφτεί κανείς ότι οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα, 
περίπου 90%, είναι απαθείς και δεν κάνουν τίποτα, απλώς 
ακολουθούν σαν κοπάδι και κάνουν ότι τους πουν, και ότι 
το 5% είναι κακοί και αδιόρθωτοι, τότε υπάρχει μόνο ένα μι-
κρό ποσοστό του λαού που μπορεί να αποφασίσει να κάνει 
κάτι. Αν και μικρό αυτό το ποσοστό μπορεί με λίγη προσπά-
θεια να καταφέρει να αλλάξει τα πράγματα, επειδή οι άλλοι 
δεν κάνουν τίποτα να αλλάξει. 

Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι όλοι οι πόλεμοι στην τελική 
ανάλυση  γίνονται για την σκλαβιά ή την ελευθερία. Η ελευ-
θερία τιμάται με ένα πράγμα μόνο, την ψήφο μας. Εάν πε-
τάμε την ψήφο μας, πετάμε την ελευθερία μας. 

Θα μου πεις και πάλι: «Εύκολο να το λες!» Είναι εύκολο, 
απλώς μας έχουν πείσει ότι είναι βουνό. Δεν είναι όμως 
έτσι τα πράγματα. Το πιστεύω σου το ορίζεις εσύ. Εάν πι-
στεύεις ότι είσαι θεός, προσπαθείς να κάνεις πράγματα που 
κατορθώνουν μόνο οι θεοί. Εάν πιστεύεις ότι είσαι αρνάκι, 
τότε ετοιμάζεσαι να γίνεις το δείπνο του αφέντη.

Η επιλογή είναι δική σας.

Ο πρόεδρος της Ανοδικής Πορείας 
Δρ. Αλέξανδρος Αλέμης 

Αθήνα 2014

Ρωτάω να μάθω

40% Αποχή: Γιατί οι  Έλληνες δεν ψηφίζουν;

Όταν ήμουν μικρός, είχα την πα-
ραξενιά να κάνω πολλές ερωτή-
σεις. «Γιατί αυτό, μαμά; Γιατί εκεί-
νο πατέρα;» και ούτω καθεξής. 

Ρωτούσα τους μεγαλύτερους να με μάθουν 
πράγματα για τα οποία εγώ είχα απορίες.

Τις περισσότερες φορές εκείνοι μου έλε-
γαν: «Θα μεγαλώσεις και θα μάθεις». «Θα 
πας σχολείο και θα μάθεις». «όταν θα με-
γαλώσεις, θα δεις πως είναι τα πράγματα».

Σωστά μου ακούγονταν όλα αυτά κι έτσι 
ακολούθησα τη συμβουλή τους, μεγάλωσα 
και πήγα σε πολλά σχολεία.

Δυστυχώς, όμως, δεν βρήκα απαντήσεις 
σε πολλά από τα ερωτήματά μου.

Τώρα τι κάνω; Είμαι πάλι σε δίλημμα.
Σκέφτηκα πως ίσως είναι καλή ιδέα να δη-

μοσιεύσω τις ερωτήσεις μου σε ευρύ κοινό 
και ίσως κάποιος από εσάς να έχει τις απα-
ντήσεις που ψάχνω.

Και ιδού η σημερινή μου απορία: 
Άκουσα πρόσφατα στα ελληνικά ΜΜΕ τα 

ευχάριστα τα ευχάριστα νέα που λένε ότι η 
Ελλάδα βγαίνει ξανά στις αγορές και μπο-
ρεί να δανείζεται χρήματα με χαμηλό επιτό-
κιο όπως πριν την κρίση.

Καλό ακούγεται, ευχάριστο γεγονός.
Αλλά εγώ ερωτώ γιατί δεν καταλαβαίνω: 

Τι άλλαξε; Ποια καλυτέρευση υπήρξε;
Όταν άρχισε η κρίση, η οικονομία της χώ-

ρας ήταν πολύ καλύτερη από τη σημερινή. 
Η σημερινή Ελλάδα της «ανόρθωσης» έχει 
μια οικονομία κατά 25% μικρότερη από εκεί-
νη που «δημιούργησε» την κρίση. Σήμερα οι 

επιχειρήσεις είναι κατά 50% λιγότερες από 
το 2008 σε σύγκριση με το ΑΕΠ.

Στην Ελλάδα του 2014 ο ένας στους τρεις 
Έλληνες που θέλει να δουλέψει είναι άνερ-
γος. Οι δύο στους τρεις που δουλεύουν βγά-
ζουν τα μισά χρήματα απ’ όσα έβγαζαν το 
2008. 

Το 2008 το κύρος της χώρας ως μια εύ-
ρωστη κοινωνία ήταν στο ζενίθ, και ήμασταν 
η 23η οικονομική δύναμη στη Γη,

Σήμερα αυτή η οικονομία δε διαθέτει κα-
νένα κύρος, αφού σε άλλες χώρες ο κόσμος 
λέει: «Να μη γίνουμε Ελλάδα». «Εμείς δεν 
είμαστε Ελλάδα».

Με άλλα λόγια, η ανορθωμένη οικονομία 
του σήμερα είναι παράδειγμα προς αποφυ-
γήν. Θα μπορούσα να συνεχίσω με πολλά 

άλλα παραδείγματα, αλλά αισθάνομαι άσχη-
μα και μόνο που τα γράφω.

Γι’ αυτό ρωτώ όλους εσάς. Μήπως ξέ-
ρετε τι άλλαξε; Μήπως ξέρετε τι έφτιαξε κι 
εγώ δε το ξέρω; Μήπως μας κοροϊδεύουν 
και δεν το ξέρουμε;

Περιμένω απάντηση από κάποιον ο οποί-
ος ίσως ξέρει καλύτερα από μένα. Θα του εί-
μαι υπόχρεος. Η ηλεκτρονική μου διεύθυν-
ση στην Ελλάδα είναι info@anodikiporeia.gr

Ευχαριστώ πολύ όλους σας!

Ο πρόεδρος της Ανοδικής Πορείας 
Δρ. Αλέξανδρος Αλέμης

Αθήνα 2014
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Σε πολλούς, και δικαιολογημένα, η 
αποκάλυψη από αυτό το ιστολόγιο 
την περασμένη Παρασκευή ότι εστά-
λη εγκύκλιος του Υπουργείου Εξω-

τερικών της Ελλάδος στα εδώ προξενεία με 
την οποία ζητείται από τους υπαλλήλους να 
ενημερώνουν την αμερικανική μεταναστευ-
τική υπηρεσία όταν έρχονται σε επαφή με Έλ-
ληνες πολίτες που ζουν παράνομα στις ΗΠΑ, 
φάνηκε απίστευτη! Και εγώ δεν μπορούσα 
να δεχτώ ότι κάτι τέτοιο είναι αλήθεια, ακόμη 
κι’όταν πρόκειται για το ελλαδικό κράτος από 
το οποίο όλα τα περιμέ

Η ιδέα ότι  Έλληνες υπάλληλοι θα τεθούν 
ουσιαστικά στην υπηρεσία διωκτικών αρχών 
άλλης χώρας προκειμένου να συλληφθούν 
και ενδεχομένως να απελαθούν Έλληνες πο-
λίτες οι οποίοι δεν είχαν παραβιάσει ελληνι-
κούς νόμους, ήταν άνω ποταμών!

Οι πληροφορίες όμως και η επιβεβαίωση 
από αυτούς που κλήθηκαν να εφαρμόσουν την 
εγκύκλιο, δεν άφηναν περιθώρια αμφισβητή-
σεων και θεώρησα ότι ο κόσμος έπρεπε να 
ενημερωθεί πάραυτα ώστε οι «λαθραίοι» αφε-
νός να έχουν τον νου τους κι’αφετέρου όλοι οι  
Έλληνες να μάθουν πώς το κράτος τους αντι-
λαμβάνεται την έννοια της εθνικής κυριαρχίας 

όπως και τις υποχρεώσεις του απέναντι στους 
πολίτες του. Σε πρόσφατο σχόλιό του ο δημοσι-
ογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Greek 
News», κ. Αποστόλης Ζουπανιώτης, αναφέρ-
θηκε στο θέμα με περισσότερες λεπτομέρει-
ες και σημείωσε μεταξύ άλλων: «Η Κεντρική 
Υπηρεσία του ελληνικού Υπουργείου Εξωτε-
ρικών με διευκρινιστικό έγγραφο που έστει-
λε, επιβεβαιώνει σχετική πρόνοια του Οδη-
γού Προξενικών Εργασιών του υπουργείου, 
βάση της οποίας πρέπει να γίνεται έλεγχος του 
οποιουδήποτε προσέρχεται για υπόθεσή του 
στα Προξενεία μας στην Αμερική, για το εάν 
βρίσκεται νομίμως στις ΗΠΑ. Και ο προϊστά-
μενος της αρμόδιας διεύθυνσης δεν περιο-
ρίστηκε σ’ αυτό, αλλά επέστησε την προσοχή 
στους διπλωμάτες μας στην Αμερική ότι αν 
προσέλθει τέτοιο άτομο, θα πρέπει να ενημε-
ρωθούν αμέσως οι αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ».

Μιλάμε δηλαδή για πλήρη παράνοια. Το ελ-
ληνικό κράτος ζητάει από τους προξενικούς 
του υπαλλήλους να κάνουν τη δουλειά της 
αμερικανικής μεταναστευτικής υπηρεσίας! 
Και να πάνε ένα βήμα πιο πέρα, «καρφώνο-
ντας» τους λαθραίους στις αμερικανικές αρχές!

Το εξοργιστικό δε, είναι ότι η εγκύκλιος αυτή 
δεν δόθηκε στη δημοσιότητα ώστε οι παράνο-

μοι μετανάστες να γνωρίζουν και ενδεχομέ-
νως να μην αποζητήσουν τις υπηρεσίες των 
προξενείων. Δηλαδή υπάρχει και το στοιχείο 
του δόλου, η πρόθεση να παγιδευτούν Ελ-
ληνες πολίτες οι οποίοι πάνε στα προξενεία 
της χώρας τους θεωρώντας ότι είναι ασφα-
λείς επειδή πρόκειται για κυρίαρχο ελληνικό 
έδαφος και δεν φαντάζονται ότι αντί να εξυ-
πηρετηθούν ενέχει ο κίνδυνος να φύγουν σι-
δηροδέσμιοι με την έξοδό τους από το κτίριο!

Ευτυχώς, μέχρι σήμερα και προς τιμήν τους 
οι προξενικοί υπάλληλοι δεν εφαρμόζουν την 
εγκύκλιο και δεν γνωρίζω για κάποια περί-
πτωση ομογενούς που «καρφώθηκε» στις 
αμερικανικές αρχές. Ούτε γνωρίζω περίπτω-
ση προξένου ή πρέσβεως που να έχει πιέσει 
για την εφαρμογή της. Το οποίο οδηγεί σε ένα 
ακόμη «ηρωϊκό παράδοξο»: Έλληνες δημόσιοι 
υπάλληλοι επιλέγουν να παρανομούν (αγνο-
ώντας την εγκύκλιο) προκειμένου να μην τα-
λαιπωρήσουν συμπατριώτες τους, σώζοντας 
κάτι από τη χαμένη αξιοπρέπεια του ελλαδι-
κού δημοσίου!

Σε περίπτωση όμως που δεν είχε αποκα-
λυφθεί η ύπαρξη της εγκυκλίου και από το 
Υπουργείο Εξωτερικών ζητούσαν «αίμα» προ-
κειμένου να δείξουν ότι εφαρμόζεται, δεν θα 

την είχαν πληρώσει κάποιοι, έστω και λίγοι; 
Χώρια που η εγκύκλιος έχει χρησιμοποιηθεί 
ως απειλή σε αρκετές περιπτώσεις (έτσι έφτα-
σε στα αυτιά μου). Δεν είναι βέβαια το ίδιο με 
το «κάρφωμα», σε καμμία όμως περίπτωση 
δεν αντιπροσωπεύει συμπεριφορά σύγχρονου 
κράτους, μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, 
προς τους πολίτες του. Όταν επισείονται απει-
λές δεν μιλάμε για παροχή υπηρεσιών αλλά 
για εξαναγκασμό προς συμμόρφωσιν!

Το πρόβλημα είναι ότι και μετά την κατα-
κραυγή η οδηγία εξακολουθεί να βρίσκεται 
σε ισχύ. Εφόσον μένετε εδώ παράνομα και 
χρειάζεται να πάτε στο προξενείο, you still 
enter at your own risk!

Ας ελπίσωμε ότι ο αρμόδιος υπουργός, ο 
κ. Βενιζέλος, θα κινηθεί άμεσα και θα διατά-
ξει την απόσυρσή της. Και θα εξηγήσει ποι-
οί λόγοι, «εθνικοί» ή άλλοι, υπαγόρευσαν την 
αποστολή τέτοιας εγκυκλίου που συνεπάγεται 
εξευτελισμό της χώρας, απεμπόληση εθνικής 
κυριαρχίας και πραγματικούς κινδύνους για 
ανθρώπους οι οποίοι κι’ αν ζουν εδώ παράνο-
μα, δεν έχουν παραβιάσει ελληνικούς νόμους!

Πηγή:Neo Magazine

*Ο Δημήτρης Ρομποτής είναι δημοσιογράφος με 
έδρα τη Νέα Υόρκη.

Να αποσυρθεί η εγκύκλιος της ντροπής που θέλει τους προξενικούς 
υπαλλήλους να καρφώνουν Ελληνες στο «Ιμιγκρέισον»! Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΟΜΠΟΤΗ*
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Συμπέρασμα πρώτο. Στις εκλογές 
λέγονται τα μεγαλύτερα ψέματα. Το 
μόνο που κυριαρχεί είναι η υπο-
κρισία και ο θεατρινισμός για την 

καταδημαγώγηση των μαζών. «Εκείνοι, ους 
έταξεν ο νόμος φύλακας και κοσμήτορας 
της ιδανικής ταύτης πολιτείας, οι υπουργοί, 
οι βουλευταί, οι δήμαρχοι, οι νομάρχαι, με-
ταποίησαν εαυτούς εις μαστιγοφόρους τυ-
ράννους του λαού. Το διέπειν την εξουσίαν 
δεν είναι πλέον λειτουργία, αλλά προσοδο-
φόρον επάγγελμα. Και πάντες οι τρόποι κρί-
νονται χρηστοί προς εκπόρθησιν ή προς δι-
ατήρησιν του πολυτίμου τούτου λαφύρου. 
Δος μοι και σοι δίδω, παρανόμησον και 
παρανομώ, ιδού τα ιερά συνθήματα, άτινα 
διασταυρούνται σήμερον εν τη χώρα, εν η 
άλλοτε εγράφη δι’ αίματος εις οιωνός άρι-
στος αμύνεσθαι περί πάτρης». (Αν. Βυζά-
ντιος, εφ. «Νέα Ημέρα», 1870). 

Συμπέρασμα δεύτερον. Το μοναδικό κίνη-
τρο των περισσοτέρων που ασχολούνται με 
την «πολιτική» είναι η λεηλασία του δημό-
σιου πλούτου, η αναρρίχηση σε αξιώματα 
που τα συνοδεύει χρήμα και εξουσία. «Α! 
Αι εκλογαί, αυτή είναι η μόνη επί εβδομή-
κοντα έτη ασχολία μας, αφ’ ότου ηλευθε-
ρώθημεν, αφ’ ότου δηλαδή μεταλλάξαμεν 
τυράννους, τους οποίους διά των εκλογών 
φανταζόμεθα ότι αντικαθιστώμεν τάχα συ-
χνότερον». (Αλ. Παπαδιαμάντης, «Άϊ μου 
Γιώργη», 1892).

Συμπέρασμα τρίτον: Τα κόμματα έχουν 
χρεοκοπήσει, εξαιτίας του εκφαυλισμού της 
πολιτικής και της εξαχρείωσης των πολιτι-
κών. Δεν εκπροσωπούν τους πολίτες, τους 
οποίους εξαπατούν με χαριστικές παροχές 
(κοινωνικά μερίσματα), υπηρετούν συμφέ-
ροντα ατόμων, ομάδων και τοκογλυφικών 
συμμοριών τύπου Τρόικας, είναι, δηλαδή, 
εξαρτημένα και διεφθαρμένα. Ό,τι «φιλτρά-
ρεται» μέσα από τα κόμματα, καταλήγει και 
αυτό φαύλο και εξαχρειωμένο.

Ανακεφαλαιώνοντας και συνοψίζοντας. 
Εκλογές ίσον ψεύδη, διαφθορά, κατασπα-
τάληση δημοσίου χρήματος, εξαπάτηση των 
πολιτών. Τώρα, αφού ερανίστηκα την άπο-
ψη εξεχόντων παλαιών συγγραφέων για τις 
«ελληνικές» εκλογές, θα καταθέσω την, πά-
ντοτε υποκειμενική, άποψή μου για τις λεγό-
μενες αυτοδιοικητικές εκλογές και συγκε-
κριμένα ποιά είναι τα κριτήρια με τα οποία 
ψηφίζουν οι εκλογείς τους υποψηφίους.

Πρώτον: Ικανή μερίδα του λαού, και κυ-
ρίως οι νεότερες ηλικίες και το γυναικείο 
φύλο, επιλέγει και ψηφίζει με βάση το πα-
ρουσιαστικό και λοιπά συνοδά χαρακτηρι-
στικά. Στην Αμερική συναφής μελέτη διε-
πίστωσε ότι οι ευειδείς υποψήφιοι έχουν 
30% πιθανότητες παραπάνω από τους δυ-
σειδείς να εκλεγούν.

Αυτό το ξέρουν οι υποψήφιοι, γι’ αυτό οι 
φωτογραφίες τους, που κυκλοφορούν στα 
διαφημιστικά έντυπα, υφίστανται εξωραϊστι-

κή επεξεργασία, με την οποία απαλείφονται 
ενοχλητικά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά 
(ρυτίδες, άσπρα μαλλιά, μεγάλες μύτες ή 
αυτιά), και προστίθενται με τον ηλεκτρονι-
κό χρωστήρα τόνοι γοητείας, προσήνειας, 
δυναμισμού και προστατευτικότητας. (Θυ-
μίζω τις… «προσωπικές» ελιές του Σημί-
τη. Τις είχαν αφαιρέσει στις φωτογραφίες 
του και το μούτρο του έλαμπε ως «λάμπει 
ο ήλιος στα βουνά». Μία απ’ αυτές μετεξε-
λίχτηκε σε… κόμμα, την «ΕΛΙΑ»).

Δεύτερον: Κριτήριο ασφαλές και σοβαρό 
είναι η συγγένεια ή η «φυλετική» καταγωγή. 
Πόντιοι, Θρακιώτες, Σαρακατσάνοι, Βλάχοι, 
Παοκτσήδες, Ολυμπιακοί ανεμίζουν τον γε-
νέθλιο τόπο τους. Πολλοί υποψήφιοι σπεύ-
δουν προεκλογικώς, και στα ληξιαρχεία με 
την ελπίδα να βρουν ξεχασμένες, μακρι-
νές συγγένειες. Ξαδέρφια τρίτου και τετάρ-
του βαθμού, κουμπαριές, παρακουμπαριές 
και συμπεθέρια ανασύρονται από τη λήθη. 
(«Ουδέν κακόν αμιγές καλού». Χάρις στις το-
πικές εκλογές, οικογένειες που δεν έλεγαν 
ούτε καλημέρα «ξανασογιάζουν»).

 Τυχεροί όσοι έχουν πολυπληθές συγγε-
νολόι. Άτυχοι τα μοναχοπαίδια, οι σώγα-
μπροι, οι ανύμφευτοι και οι ανύπανδρες, 
γιατί στερούνται ψήφους από το ανδροσόι 
ή γυναικοσόι. Οι κουμπαριές είναι από τις 
πιο σταθερές και σίγουρες δεξαμενές ψή-

φων. Χωρίς 5-6 κουμπαριές είναι αδύνατο 
να σταδιοδρομήσεις πολιτικά. Ο Μητσοτά-
κης είχε βαφτίσει την μισή Κρήτη, γι’ αυτό 
θα μας κυβερνούν και τα τρισέγγονά του…

Τρίτον: Δεν έπαυσε, παρά τις περί του 
αντιθέτου θεωρίες, το κομματικό κριτήριο 
να διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο και στις 
εκλογές της αυτοδιοίκησης. Παρ’ όλες τις 
δακρύβρεχτες και συγκινητικές προσπά-
θειες των επικεφαλής των συνδυασμών, 
να πείσουν τους πολίτες για την «πολυφω-
νία» τους και την κομματική τους ανεξαρ-
τησία, λίγα πετυχαίνουν.

Για να διαρραγεί η κομματική προσήλω-
ση και καθήλωση του λαού, για να φύγουν 
από το μαντρί κατά το κοινώς λεγόμενο, 
πρέπει ή να προσκρούσουν σε υποψηφι-
ότητα συγγενή πολύ κοντινού ή… να απέ-
χουν από τις εκλογές. Οι νέοι βέβαια είναι 
πολύ χαλαροί και δεν επηρεάζονται από… 
ιστορίες. Οι γεροντότεροι, όσοι πρόλαβαν τον 
Παπάγο ή τον Τρικούπη, ψηφίζουν… αρχαι-
οπρεπώς. Την ΕΡΕ(ΝΔ), το ΚΚΕ και το Κέ-
ντρο («ΕΛΙΑ», «ΠΟΤΑΜΙ», «ΣΥΡΙΖΑ», «ΔΗ-
ΜΑΡ», και λοιπές προοδευτικές δυνάμεις).  

Τέταρτον: Εδώ εντάσσονται όσοι ψηφίζουν 
με πιό χαλαρά, ελαστικά κριτήρια. Αυτοί που 
παζαρεύουν την ψήφο τους-πολλές φορές 
και ολόκληρης της οικογένειάς τους-ζητώ-
ντας, αναιδώς, ανταλλάγματα. Κι εδώ δια-

κρίνουμε υποομάδες, με βάση την… ανεντι-
μότητα. («Εν αμίλλαις πονηραίς αθλιώτερος 
ο νικήσας», έλεγαν οι αρχαίοι).

Οι πλέον εμετικοί και αξιοκαταφρόνητοι 
είναι όσοι ζητούν χρηματική αμοιβή, είναι οι 
αργυρώνητοι. Κάποιοι άλλοι ζητούν βόλεμα 
ή διορισμό και συνήθως καταπίνουν παχιά 
λόγια και κούφιες υποσχέσεις, λέγονται δια-
πλεκόμενοι. Άλλοι οσμίζονται τον τελικό νι-
κητή και γλοιωδώς προσκολλούνται πάνω 
του, ελπίζοντας σε κατοπινές εκδουλεύσεις. 
Αυτοί είναι οι χαμερπείς, οι καιροσκόποι.

Υπάρχει βεβαίως και μία πέμπτη κατη-
γορία του λαού που ή δεν προσέρχεται στις 
εκλογές ή ψηφίζει μικρά κόμματα, με κρι-
τήριο τις προσωπικές του ιδέες, στις οποίες 
βλέπει να ανταποκρίνονται άνθρωποι που 
δεν μετέχουν στα «μεγάλα», γνωστά κόμ-
ματα. Είναι όσοι αισθάνονται «σιχασιά» για 
το κομματικό σύστημα και ονειρεύονται πα-
τρίδα λεύτερη και ανεξάρτητη, που να βα-
δίζει έχοντας ως θώρακα την ιστορία της, 
την πίστη της, την γλώσσα της, την παρά-
δοσή της, δηλαδή, τα πολυτίμητα τζιβαϊρι-
κά της. Τους λένε αναποφάσιστους, κάπως 
ειρωνικά, όμως είναι μόνο άνθρωποι, που 
με πόνο και αγωνία, ζουν την κατάντια της 
πατρίδας μας.

Να κλείσω με μία διδακτική, ανατολίτικη, 
ιστορία, για όσους ελπίζουν ότι με τις εκλο-
γές, όπως γίνονται μέχρι σήμερα, μπορεί ν’ 
αλλάξει κάτι.

 Ήταν ένας καμηλιέρης, ο Μεχμέτ Εμίν 
αγάς που έζησε μια ζωή στα καραβάνια. Αρ-
ρώστησε στα 99 του, ένιωσε ότι ζυγώνει το 
τέλος του και κάλεσε κοντά του παιδιά, εγ-
γόνια, φίλους και συγγενείς και ζήτησε συγ-
χώρεση. Θυμήθηκε και τις καμήλες του και 
παρακάλεσε να τον πάνε στο «ντάμι» (στον 
στάβλο) για να αποχαιρετήσει και εκείνες. 
Τις χάιδεψε ο Εμίν αγάς, θυμήθηκε τα πα-
λιά, έκλαψε και είπε: -Εγώ πια σας αφήνω. 
Έφτασε η ώρα μου. Αλλά για να πάω ήσυ-
χος θέλω να με συγχωρέσετε για ό,τι κακό 
σας έκανα. Τι να γίνει, έτσι είναι ο ντουνιάς! 
Και μία καμήλα, γερόντισσα, του λέει:

-Πού μας έδερνες και μας άφηνες νηστι-
κές Εμίν αγά, κακά πράματα, αμαρτία από 
τον Θεό, μα στο συγχωράμε. Ένα μόνο δεν 
θα σου συγχωρέσουμε ποτέ.

-Ποιό; ρωτάει τρομαγμένος ο αγάς.
-Ποιό; Να τ’ ακούσεις. Όλες είμαστε υπά-

κουες στη δούλεψή σου. Και συ, αντί να μας 
τιμάς, έβαζες οδηγό ένα γαϊδούρι, να μας 
τραβάει από τη μύτη. (Στα καραβάνια προ-
πορευόταν πάντοτε ένας γάιδαρος). Ναι, ένα 
γαϊδούρι που δεν αξίζει ούτε γρόσι. Ο Εμίν 
αγάς αναστέναξε.

-Δίκιο έχετε! Μα έτσι είναι φτιαγμένος ο 
ντουνιάς. Γαϊδούρια να τον οδηγούν και να 
τον σέρνουν από τη μύτη! Και παράδωσε, ο 
γεροκαμηλιέρης, το πνεύμα του…

Πηγή: Aντίβαρο

Οι εκλογές, οι ψηφοφόροι και τα… γαϊδούρια   
Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΤΣΙΟΣ, εκπαιδευτικός

«Οι υποψήφιοι, οι προτρέποντες τους άλλους ν’ ακολουθήσωσι 
το παράδειγμά των και οι έγγαμοι οι υμνούντες τα 

πλεονεκτήματα του έγγαμου βίου, μου φαίνονται όπως αι 
μελαναί εκείναι ως εκ του ψύχους μορφαί των λουομένων, 
αίτινες διά τρεμόντων χειλέων και συγκρουομένων οδόντων 

σας βεβαιούσιν ότι η θάλασσα είναι θερμή».  
(Εμ.Ροϊδης, «Τα ανθελληνικά», εκδ. Ροές, σελ. 159).

Το άτι της εξουσίας είναι τελικά: γάϊδαρος


