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Αν εξαιρέσουμε ένα συντονιστή και μία συντονί-
στρια, οι οποίοι με την παρουσία τους σημάδε-
ψαν με αθλιότητες και βρωμιές τη θέση αυτή, 
που χωρίς τα ουσιαστικά και τυπικά προσό-

ντα έμειναν για μεγάλα χρονικά διαστήματα λόγω «θείου 
στην Κορώνη και στην Κρήτη», οι υπόλοιποι συντονιστές 
συνεργάστηκαν και λειτούργησαν το γραφείο χωρίς προ-
βλήματα και στάθηκαν αρωγοί στους εκπαιδευτικούς και 
στα σχολεία. Πληροφορηθήκαμε ότι η ανάκληση του Συ-
ντονιστή Εκπαίδευσης του Σικάγου, Δρ. Ευάγγελου Κασβί-

κη, αλλά και αυτού της Ουάσιγκτον του Δρ. Αντώνη Μαρ-
μαρινού, είχε να κάνει με τα οικονομικά προβλήματα της 
πατρίδας. Αλλά αν αυτό είναι αλήθεια, τότε γιατί ανακά-
λεσαν τους Συντονιστές, αλλά διατηρούν τα γραφεία, μά-
λιστα στην οδό Μίσιγκαν στην πιο ακριβή οδό του Σικά-
γου, που τα ενοίκια και τα λειτουργικά έξοδα ξεπερνούν 
τις 5-6 χιλ. δολλάρια το μήνα;

Ερωτούμε, τους υπεύθυνους της Ελληνόγλωσσης Εκ-
παίδευσης και τον Υπουργό Παιδείας κ. Κων. Αρβανιτό-
πουλο, ο οποίος είναι ένας επιτυχημένος Υπουργός, αλλά 

και σοβαρός άνθρωπος με μεγάλο ενδιαφέρον για τον 
Απόδημο Ελληνισμό, γιατί δεν κράτησε τον επιτυχημένο 
Συντονιστή κ. Ευάγγελο Κασβίκη, έναν αξιόλογο με πεί-
ρα, διοικητική και επιστημονική κατάρτιση, και πάραυτα 
να κλείσει τα γραφεία στην οδό Μίσιγκαν και να τον με-
ταφέρει στα ιδιόκτητα γραφεία του Ελληνικού Προξενεί-
ου στο Σικάγο; Αλλά τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός με 
ειδικότητα γυμναστή για να κάνει τι;

Δεν τον γνωρίζουμε τον άνθρωπο και δεν έχουμε τίπο-
τα μαζί του, και θα τον βοηθήσουμε στο έργο του. Αλλά 
λόγω της  πείρας μας και 45ετούς προσφοράς μας στην 
Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση, αγωνιούμε και θέλουμε οι 
θέσεις να πληρούνται με τους «επαΐοντες», τους ειδικούς 
- να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος με τους 
άσχετους - και να γίνουν οι περικοπές, αφού αυτός ήταν ο 
λόγος της ανάκλησης των συντονιστών, αν αυτό αληθεύει!

Βέβαια, διοικητικά τώρα θα ανήκουμε στο Τορόντο του 
Καναδά. Δεν καταλαβαίνουμε ποιός ήταν αυτός που ει-
σηγήθηκε στο Υπουργείο, η περιοχή ευθύνης του συντο-
νιστικού γραφείου Σικάγου, να ανήκει στον Καναδά, δη-
λαδή σε μια άλλη χώρα. 

Παρόλο που στο εκεί γραφείο βρίσκεται μία αξιόλογος 
εκπαιδευτικός, η συντονίστρια Δρ. Δέσποινα Χατζηδιά-
κου η οποία είναι συνεργάσιμη και άνθρωπος και επι-
στήμων και με ενδιαφέρον για την ελληνόγλωσηη παι-
δεία, παρόλο που καλείται να συντονίσει μια τεράστια 
γεωγραφική περιοχή!

Ζητάμε, από τους υπεύθυνους και τον Υπουργό Παι-
δείας κ. Αρβανιτόπουλο να δουν το θέμα ξανά και να δι-
ορθώσουν την γρήγορη και λαθεμένη απόφαση, κατά τη 
γνώμη μας, που δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς της Ελ-
ληνόγλωσσης εκπαίδευσης, αλλά ούτε χρήματα εξοικο-
νομούνται, ούτε και η δουλειά του συντονιστή θα γίνεται.
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Ανακλήθηκε ο Συντονιστής
Εκπαίδευσης του Γεν. Προξενείου 
στο Σικάγο κ. Ευάγγελος Κασβίκης

Ο τ. Πρόεδρος της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας 
Αμερικής και Καναδά δημιουργεί προβλήματα

και συκοφαντεί τη νέα ηγεσία της

Όπως αναφέραμε στο προ-
ηγούμενο τεύχος του Σε-
πτεμβρίου, ότι πραγματο-
ποιήθηκε σύμφωνα με την 

ομόφωνη απόφαση του 34ου συνεδρί-
ου που έγινε στο Μόντρεαλ το 2011, με 
απόλυτη επιτυχία, τάξη και ενότητα το 
35ο Συνέδριο της Παμμεσσηνιακής 
Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά 
στην Καλαμάτα, από τις 26-27 Ιουλί-
ου 2013, και οι εκλογές για την ανά-
δειξη του νέου Δ.Σ. 

Ύστερα από το επιτυχημένο αυτό 
Συνέδριο που είχε μεγάλη συμμετοχή 
συλλόγων και ενότητα και ομοψυχία, 
και «κατόπιν εκλογών», ο τ. Πρόεδρος 
της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας κ. 
Β. Μπεμπόνης έστειλε εκ των υστέ-

ρων, επιστολή με την 
οποία καλεί τους συλ-
λόγους μέλη της Παμ-
μεσσηνιακής Ομοσπον-
δίας, να παραβρεθούν 
σε άλλο συνέδριο το 
οποίο οργανώνει αυ-
τός στο Σικάγο, για να 
γίνουν εκλογές.

Η Ομογένεια και οι 
Μεσσηνιακοί Σύλλογοι είναι οργι-
σμένοι και τον καταγγέλουν για κα-
ταστρατήγηση του καταστατικού, ασέ-
βεια στις συλλογικές αποφάσεις, και 
για κατασυκοφάντηση της Ομοσπον-
δίας, που φέρνουν αναστάτωση, πι-
κρία και απαγοήτευση στην Παμμεσ-
σηνιακή οικογένεια. Οι καταγγελίες 

είναι σοβαρές, γιατί με τις 
αψυχολόγητες ενέργειές 
του ο τ. Πρόεδρος, διασα-
λεύει την έννομη συλλο-
γική τάξη και δυσφημίζει 
τον ιστορικό οργανισμό που 
έχει προσφέρει τόσα πολ-
λά στην Γενέτειρα και ακό-
μη προσφέρει.

Το αισχρόν και ανήθικο 
της υπόθεσης, όπως αναφέρεται στο 
δελτίο τύπου της Παμμεσσηνιακής, εί-
ναι ότι αρνείται να πληρώσει τα έξο-
δα των παιδιών του θερινού σχολείου 
στην Καλαμάτα, στο οποίο φιλοξενή-
θηκαν με επιτυχία πάνω από 30 ελ-
ληνόπουλα Μεσσηνιακής καταγωγής.

Συνέχεια στη σελίδα 23

✑ Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ύστερα από μία μεγάλη χρονική περίοδο, πάνω σχεδόν από 30 χρόνια λειτουργίας του Συντονιστικού Γραφείου στο Σι-
κάγο, δυστυχώς για λόγους που δεν γνωρίζουμε ανακλήθηκε ο Συντονιστής Εκπαίδευσης κ. Ευάγγελος Κασβίκης, του 
οποίου η διετής παρουσία ήταν όχι μόνο θετική, αλλά ήταν αυτό που χρειαζόταν η Ομογένεια της περιοχής του Σικάγου, 
ομοψυχία, σεβασμός και αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου όλων των σχολείων, ανεξαιρέτως,  χωρίς διακρίσεις.
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Δανείστηκα από τον λόγο του Θεού, 
από ιεροκήρυκες, από αγίους της 
Εκκλησία ς μας και άλλους εργάτες 

των ιερών γραμμάτων, μερικούς σπόρους από 
τις πνευματικές αποθήκες και δεξαμενές της 
σοφίας τους, προς πνευματικήν καρποφορί-
αν όλων μας, κλήρου και λαού.

Ο σοφός Σολομών στον Εκκλησιαστή γρά-
φει: «Έχτισα σπίτια και παλάτια, εφύτεψα αμπέ-
λια πολλά, αγόρασα γη, καλλιέργησα κήπους, 
μάζεψα στις αποθήκες μου άφθονο χρυσάφι, 
απόκτησα ότι επόθησε η ψυχή μου και η καρ-
διά μου, απόλαυσα όλες τις ηδονές που μπο-
ρεί να φαντασθεί ανθρώπινο μυαλό, εχόρτα-
σα τα πάντα, και στο τέλος βρέθηκα εσωτερικά 
γυμνός, πεινασμένος, και κατάλαβα ό,τι όλα 
ήσαν μάταια και ανεφώνησα: Ματαιότης μα-
ταιοτήτων, τα πάντα ματαιότης».

Ο ιερός Χρυσόστομος τανίζει: «Ο άνθρωπος 
που κάνει τον ταπεινό, ενώ με τις ταπεινολο-
γίες του εντυπωσιάζει εξωτερικά, η αληθινή 
όμως ταπείνωσις δεν υπάρχει πουθενά. Η 
ταπεινολογία είναι υποκρισία». «Εάν ο εγωϊ-
σμός είναι η ρίζα όλων των κακών, η ταπει-
νοφροσύνη είναι η ρίζα όλων των αρετών». 
Μιχ. Μιχαηλίδης, θεολόγος.

«Το φαινόμενο της υποκρισίας υπάρχει και 
στο χώρο της Εκκλησίας και πρέπει να καί-
γεται. Ένας πολύπειρος επίσκοπος αναφερό-
μενος στους υποκριτές που εμφανίζονται στην 

Εκκλησία, έλεγε ότι είναι δυστύχημα που Φα-
ρισαίοι υπάρχουν και το έργο της Εκκλησίας 
σήμερα κακοποιείται από κείνους που μονο-
πωλούν την πίστι, περιφρονούν τους άλλους 
και επιδεικνύουν την αγιότητά τους, από τους 
υποκριτές, τους θεατρίνους της θρησκείας 
και της ηθικής. Αυτοί είναι αντιπαθείς στα μά-
τια των ανθρώπων, όσων καταλαβαίνουν, και 
στα μάτια του Θεού». Π. Διονύσιος Τσάτσης.

Ο δε π. Αρσένιος παρατηρεί: «Όταν πέφτω 
στην παγίδα να συγκρίνω τον εαυτό μου με 
τους άλλους, παθαίνω δύο πράγματα. Πρώτον, 
νιώθω χειρότερος από αυτούς και με σπρώ-
χνει η ζήλεια και αρχίζω να τους κατακρίνω, 
για να αναπαύσω τον εγωϊσμό μου, και δεύ-
τερον, νιώθω ανώτερος και υπερηφανεύομαι. 
Από τις συγκρίσεις γεννιούνται οι κατακρίσεις. 
Μόνο με τον Χριστό μπορώ να συγκρίνω τον 
εαυτό μου και να λειτουργώ σωστά».

Καλοί μου άνθρωποι, στην πρώτη Εκκλησία 
μαζεύονταν οι πιστοί με μια καρδιά και ψυχή, 
αγαπημένοι, να ακούσουν τον λόγο του Θεού 
και να λατρέψουν το Πανάγιο Όνομά του. Οι 
σημερινοί χριστιανοί ανήκουμε στην ίδια Εκ-
κλησία. Είμαστε όμως αγαπημένοι, με μια 
καρδιά και ψυχή με πόθο και δίψα να λατρέ-
ψουμε τον ουράνιο Πατέρα μας και να ακού-
σουμε με προσοχή το λόγο του;

Η σημερινή Εκκλησία πρέπει να φλέγεται με 
ζήλο ευαγγελικό για να προσφέρει στον κου-

ρασμένο άνθρωπο το σωτήριο άγγελμα του 
Θεού. Πρέπει να διδάσκει την πίστι να κατη-
χεί την πίστι και να την ζει.

Η σημερινή Εκκλησία πρέπει να παύσει 
την συνεχή ζητιανιά χρημάτων που σκανδα-
λίζει τον λαόν και τον απομακρύνει από τους 
«τόπους και χώρους λατρείας, προσευχής και 
εξομολογήσεως».

Η σημερινή Εκκλησία πρέπει να έχει πιο λίγο 
φωτογραφικό υλικό και ταξιδιωτικό πρόγραμ-
μα, πολύ περισσότερο πνευματικό και ποιμα-
ντικό έργο, περισσότερη δε πνευματική ανησυ-
χία, γιατί αρκετοί έχουν βαλθεί να ξεριζώσουν 
την γλώσσα μας, την παράδοσή μας, την ταυτό-
τητά μας, και να αλλοιώσουν την πίστι μας, την 
οποίαν υπονομεύουν και πολεμούν συνεχώς.

Στη ζωή μας λαμβάνουν χώρα «σημεία και 
τέρατα» σε παγκόσμια κλίμακα, που οδηγούν 
την ανθρωπότητα σε απογνωσία, σε βιβλική 
καταστροφή. Ας σπείρουμε τους δανεισμένους 
σπόρους με προσοχή στον κήπο της καρδιάς 
μας. Ας θρηνήσουμε για το κατάντημά μας 
και ας προσκαλέσουμε το Χριστό να επιστρέ-
ψει από την εξορία, να έλθει και να κτίσει το 
θρόνο του στις ψυχές μας.

«Χριστέ μας, έχουμε χάσει το σπίτι μας, τον 
δρόμο που πάει σ’ αυτό. Έλα, γύρνα πίσω και 
φώτισέ μας να βρούμε το σπίτι μας και αγαπη-
μένοι με μια ψυχή και καρδιά να λατρεύουμε 
και να δοξολογούμε το άγιο Όνομά σου». Αμήν!
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ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΌ 
ΠΛΌΥΤΙΣΜΌ

Η    Ήπειρος στο έλεος των δολοφό-
νων, των εμπόρων ναρκωτικών, 
των σκληρότερων κακοποιών που 

δραπετεύουν από τις φυλακές αποφασι-
σμένοι για το χειρότερο! Η Ήπειρος ανο-
χύρωτη, με αφύλακτα τα σύνορά της, να 
αντιμετωπίζει προβλήματα εντεινόμενα 
καθημερινά! Πώς να νιώσουν ασφάλεια 
οι κάτοικοι, όταν γύρω τους κυκλοφορούν 
εγκληματίες και κάθε είδους κακοποιά 
στοιχεία, αδίστακτα και έτοιμα για όλα;

Έχουμε επανειλημμένως - με πόνο ψυ-
χής για τα τραγικά γεγονότα που συμβαί-
νουν το τελευταίο διάστημα στο Πωγώνι 
- και καλούσαμε τους αρμοδίους για άμε-
σα μέτρα προστασίας και φύλαξης των 
ακριτικών μας περιοχών. Αντ’ αυτού, με 
έκπληξη πληροφορηθήκαμε, ότι στα άμε-
σα σχέδια του Υπ. Εθνικής Άμυνας είναι 
η κατάργηση του 583 Τάγματος Πεζικού, 
που εδρεύει στην Κόνιτσα.

Επιτέλους, κύριοι υπεύθυνοι, δεν υπάρ-
χει ανάμεσά σας ένας Έλληνας πατριώτης, 
ένας άντρας με «φουστανέλα», να κτυπή-
σει το χέρι και να ειπεί ΟΧΙ;

Στους φόρους και στις περικοπές των συ-
ντάξεων και των μισθών, σας πιέζει η τρόϊ-
κα και σας δεσμεύουν τα μνημόνια που έχε-
τε υπογράψει. Στην εθνική αυτή υπόθεση, 
της ύπαρξης της ακριτικής μας επαρχίας 

και την παραμονή των ακριτών στα χωριά 
μας, δεν έχετε το σθένος, κύριοι, να φανεί-
τε αποφασιστικοί και τολμηροί;

Τα χωριά μας αδειάζουν. Οι περισσότεροι 
ηλικιωμένοι, τελευταίοι άγρυπνοι φύλακες, 
έφυγαν ή σύντομα φεύγουν για τις μεγά-
λες πόλεις, κοντά στα παιδιά τους, από το 
φόβο και την ανασφάλεια. Αλλά και όσοι, 
ελάχιστοι, έχουν απομείνει, κλειδώνονται, 
αμπαρώνονται στα σπίτια-φυλακές.

Εάν όπως προφασίζεστε, αιτία της κα-
τάργησης του ιστορικού 583 Τ.Π. Κονί-
τσης, είναι η περικοπή των δαπανών του 
δημοσίου, ΚΟΨΤΕ, κύριοι, από τους πα-
χηλούς μισθούς σας, από τα κάθε είδους 
επιδόματα και προνόμιά σας, από αμέτρη-
τες δωρεάν παροχές σας, από τους κου-
μπάρους και τους παρακούμπαρους, που 
μας πίνουν το αίμα...

Η υπομονή και η αντοχή μας, έφθασαν 
πλέον στο έσχατο σημείο ανοχής. Κάνα-
τε προ μηνών ανασχηματισμό της Κυβέρ-
νησης και, αντί να περικόψετε το υπουρ-
γικό συμβούλιο, να δείξετε στο λαό ότι 
κατανοείτε τις δυσκολίες του, τις ταπει-
νώσεις, την οικονομική του ακατάσχετη 
αιμορραγία, την έξωσή του από το βιος 
του, αδιάντροπα προσθέσατε και άλλους 
ημετέρους, διορίσατε και νέους μυστικο-
συμβούλους και μέλη επιτροπών, για να 

ελέγχουν δήθεν τις άλλες επιτροπές, που 
και αυτές σεις έχετε διορίσει.

Με κατεβασμένο το κεφάλι, όχι από ανι-
κανότητα να αντισταθούμε και να αντι-
δράσουμε, αλλά επειδή πιστεύαμε ότι θα 
συμβάλλουμε στη σωτηρία, της δύστυχης 
πατρίδας, ανεχθήκαμε πολλά και πολλούς 
μέχρι σήμερα. Δεχθήκαμε δυνατά χαστού-
κια και νοιώσαμε για τα καλά τα παρεπό-
μενα της κρίσης και των κακών χειρισμών 
όσων κυβερνούσαν τη χώρα τις τελευταίες 
τέσσερις δεκαετίες. Υπομείναμε, σφίγγο-
ντας την καρδιά, να αποχωριστούμε ακόμη 
και τα παιδιά μας, που φεύγουν στο εξω-
τερικό αναζητώντας, εργασία.

Χαστούκια όμως εθνικής ντροπής, δεν 
θα ανεχθούμε από κανέναν. Και επειδή οι 
λύκοι –γνωστοί τοις πάσι – καραδοκούν να 
μας κατασπαράξουν, δεν θα επιτρέψουμε 
ποτέ την ανοχή και τη συνοχή μας σε νέες 
εθνικές προσβολές και υποτιμήσεις! ΜΕ-
ΧΡΙ ΕΔΩ!

Εάν έχετε αποφασίσει και αυτό το ατό-
πημα για την επαρχία Κονίτσης, που θα 
έχει σοβαρό και άμεσο αντίκτυπο σε όλη 
την Ήπειρο, ετοιμαστείτε να αναλάβετε 
τις ευθύνες σας. Καλού-κακού, εξασφα-
λίστε και κάποιο μέρος να κρυφτείτε, για-
τί τα χαστούκια θα είναι πολλά και θα εί-
στε ανεπιθύμητοι από παντού...
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ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

ΣΦΗΝΑΚΙΑ

Στην τσιμπίδα της εφορίας
τώρα και τα αγροτεμάχια

✑ Του ΟΔΥΣΣΕΑ ΤΗΛΙΓΑΔΑ

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

Μιας παρακμής που την ονόμασαν «πρόοδο», «εκ-
συγχρονισμό», «μεταρρύθμιση». Το σχέδιό τους 
ξεκίνησε να εφαρμόζεται στις αρχές της «άγριας» 

δεκαετίας του 1990 για να περάσει στην τελική του φάση 
20 χρόνια μετά, με τους Κωστάκηδες, τους Γιωργάκηδες, 
τους Βαγγελάκηδες, τους Αντωνάκηδες και τα μνημόνια.

Σ άυτά τα είκοσι χρόνια έκαναν τα πάντα για να ξεχά-
σεις ποιος είσαι: α) Σου είπαν ότι έννοιες όπως πατρίδα 
είναι «κακό» πράγμα, ξεπερασμένες, δύσοσμες όπως οι 
παρατημένες βιβλιοθήκες. β) Σου είπαν ότι με την πολιτι-
κή ασχολούνται μόνο οι άχρηστοι και σε έπεισαν σε τέτοιο 
βαθμό που άφησες, εσύ άφησες, την πολιτική στους άχρη-
στους. γ) Σου έδωσαν μια πιστωτική κάρτα και σε αμόλυ-
σαν να ζήσεις το «Sex & The City»,  το  «Beverly Hills» και 
κάθε άλλη μυθοπλασία με δανεικά λεφτά, σκοπός τους δεν 
ήταν να τα επιστρέψεις, αλλά να τους χρωστάς για πάντα.

Τον έρωτα και τα συναισθήματα στα «δίδαξαν» ως παλι-
ομοδίτικα, οι παρτούζες, τα όργια, τα μπρος και πίσω «κρέ-
ας μπαίνει, κρέας βγαίνει», οι ηδονές και τα ά-λογα πάθη 
ήταν η  «δημοσιογραφία»  του  Cosmopolitan, του ΚΛΙΚ 
(και όλης αυτής της «σχολής») που «δημιούργησε» ο κάθε 
σεξουαλικά καταπιεσμένος και κομπλεξικός χωριάτης που 
ήρθε στην Αθήνα να γίνει εκδότης και να διαφθείρει μια 

ολόκληρη κοινωνία για να μην είναι μόνος στο βούρκο του!
Κι ενώ σε βύθιζαν στην απληστία της κατανάλωσης και 

του αχαλίνωτου σεξ, στο γιαπισμό και σε κάθε είδους ανη-
θικότητα (δημόσια και ιδιωτική), την ίδια ώρα είχαν ενερ-
γοποιήσει την ωρολογιακή βόμβα που θα έσκαγε ως «οι-
κονομική κρίση» για να σε μετατρέψουν από «Ευρωπαίο», 
όπως σου έλεγαν ότι έπρεπε να γίνεις, σε τριτοκοσμικό δού-
λο τους, σε ένα ανδράποδο! Χάσαμε τους εαυτούς μας, χά-
σαμε το Μέτρο, χάσαμε τις ψυχές μας… Παραφουσκωμένοι 

από απληστία και ύβρη (αλαζονεία) σαν μπαλόνι μας άφη-
σαν να πάμε ψηλά και τώρα, στην ελεύθερη πτώση μας, 
ακόμα δεν έχουμε βρει πάτο! Διαπιστώσεις, θα μου πείτε 
και θα ζητήσετε λύσεις…

Αυτοκριτική θα σας πω και σε ό,τι αφορά τις λύσεις; Αυ-
τές είναι γραμμένες στα βιβλία των φιλοσόφων, των προ-
γόνων μας, όσοι ακόμα μπορείτε να διαβάσετε ελληνι-
κά (γιατί και τη γλώσσα μας φρόντισαν να καταστρέψουν) 
ψάξτε να τις βρείτε. 

Κανένας δεν θα σας σώσει, «ένας κούκος δεν φέρνει την 
άνοιξη», κι αν όντως θέλετε να ελευθερωθείτε αυτό πρώ-
τα πρέπει να το πετύχετε μέσα στα συγχυσμένα και θολω-
μένα από την άγνοια και την απαιδευσιά (του σύγχρονου 
«εκπαιδευτικού» μας συστήματος) μυαλά σας.

Αλλιώς, όσες λύσεις σας πω εγώ ή όποιος άλλος, στο 
βρόντο θα πάνε… Γιατί τόσο εγώ, όσο και ο όποιος άλλος, 
που δεν έχουμε τη δυνατότητα να σας «λύσουμε» τα προ-
βλήματα όπως σας έμαθαν τόσο καιρό, με ρουσφέτια και 
λαμογιές, με κομπίνες και επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις, 
θα σας είμαστε εντελώς άχρηστοι εάν εσείς δεν ξαναγί-
νετε άνθρωποι και Έλληνες, Έλληνες της ημετέρας Παι-
δείας μετέχοντες…

Πηγή: Φιλόλογος 10/http://aienaristeyein.com

Επειδή όμως τα χρήματα εξακολου-
θούν να μην επαρκούν, η κυβέρνη-
ση αποφάσισε (κατόπιν εντολών της 

Τρόϊκας, που ουσιαστικώς κυβερνά την Ελ-
λάδα εδώ και τρία χρόνια), να επιβάλει πρό-
σθετο φόρο ακόμα και στα εκτός σχεδίου 
τεμάχια, που συνήθως ονομάζονται αγρο-

τεμάχια, βοσκότοποι, αγροί, ή εκτός σχεδί-
ου γεωτεμάχια. Πολλά από αυτά τα ακίνητα, 
που είναι εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού, 
δεν έχουν μεγάλη αξία και συχνά οι ιδιο-
κτήτες τους μέχρι σήμερα τα δήλωναν στην 
εφορία και στα οικογενειακά τους συμβό-
λαια (γονικές παροχές γονέων προς τέκνα, 

δωρεές μεταξύ αδελφών, θείων και ανη-
ψιών κλπ), περισσότερο για λόγους συναι-
σθηματικούς, παρά λόγω της οικονομικής 
τους αξίας, που συνήθως είναι πολύ μικρή.

Εάν τελικώς φορολογηθούν ακόμα και 
αυτά τα μικρής αξίας ακίνητα, τότε πολλοί 
είναι εκείνοι που θα επιλέξουν είτε να στα-
ματήσουν να τα δηλώνουν στην εφορία, για 
να αποφύγουν τον νέο φόρο, είτε να τα που-
λήσουν. Η τελευταία τους όμως επιλογή 
μάλλον θα αποδειχθεί αδιέξοδη, διότι λίγοι 
θα είναι αυτοί που θα θέλουν να τα αγορά-
σουν. Το αποτέλεσμα θα είναι η ενδεχόμενη 
απαξίωση οικογενειακών κτημάτων εκτός 
σχεδίου, η αχρήστευση αυτής της γης, ίσως 
όμως και η συγκέντρωση μεγάλων εκτά-
σεων από λίγους ιδιοκτήτες που θα σχη-
ματίσουν έτσι μεγάλες εκτός σχεδίου ιδιο-
κτησίες προς εκμετάλλευση.

Ο νέος αυτός φόρος επί των αγροτεμα-
χίων υπολογίζεται να φέρει στα ταμεία του 
κράτους περί τα 500 εκατομμύρια ευρώ ετη-
σίως. Ο σχεδιασμός μάλιστα είναι να επι-
βληθεί ένας φόρος για το 2013, για όσους 
είχαν αγροτεμάχια την 1-1-2013 και ένας 
φόρος για το 2014, δηλ. για όσους θα έχουν 
την 1-1-2014.

Για να μάθει το ελληνικό κράτος ποιός έχει 
αγροτεμάχια, πόσα και πού, όλοι οι κατέχο-
ντες αγροτεμάχια θα υποχρεωθούν για μία 
ακόμη φορά να λάβουν, αν δεν έχουν ήδη, 
κωδικούς από την εφορία, ώστε ηλεκτρο-

νικά στο διαδίκτυο (on line) να συμπληρώ-
σουν ξανά το Ε9, που τώρα θα έχει αλλαγ-
μένη μορφή και θα ζητάει περισσότερες 
πληροφορίες για κάθε αγροτεμάχιο.

Σημειώνεται ότι το Ε9 πρέπει να το συ-
μπληρώνουν φέτος και όλοι όσοι έχουν 
εντός του 2012 πωλήσει, αγοράσει, δωρίσει 
ακίνητα παντός είδους, όσοι έχουν κληρο-
νομήσει και όσοι έχουν κάνει ή δεχθεί γο-
νικές παροχές ή δωρεές

Η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να 
γίνουν όλα τα παραπάνω δεν έχει ακόμα 
διευκρινισθεί από το υπουργείο οικονομι-
κών. Το γεγονός όμως ότι ακόμα δεν έχει 
αποφασισθεί ο τρόπος που θα δηλωθούν τα 
ακίνητα, αλλά και το ότι χιλιάδες είναι εκεί-
νοι που δεν έχουν κλειδάριθμους ή κωδι-
κούς για ηλεκτρονική υποβολή, δεν μπορεί 
παρά να σημαίνει ότι η διαδικασία δεν θα 
ολοκληρωθεί πριν τον Σεπτέμβριο, ή ακό-
μα και πριν το τέλος του 2013.

Όσοι λοιπόν έκαναν προσφάτως συναλ-
λαγή στην Ελλάδα αναφορικώς με ακίνητο 
και όσοι έχουν αγροτεμάχια, ανεξαρτήτως 
του αν έκαναν προσφάτως συναλλαγή για 
αυτά, πρέπει να παρακολουθούν τις ανα-
κοινώσεις των ελληνικών αρχών για τις 
δηλώσεις των ακινήτων τους στην εφορία 
στην Ελλάδα, στο νέο δηλαδή περιουσιο-
λόγιο. Θα πρέπει επίσης να μεριμνήσουν να 
αποκτήσουν κωδικούς, ώστε να μπορούν 
να υποβάλλουν δηλώσεις ηλεκτρονικά.

*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος είναι Δικηγόρος
παρ’ Αρείω Πάγω,

Master of Laws
www.greekadvocate.eu

bm-bioxoi@otenet.gr
ktimatologiolaw@yahoo.gr

Τηλεσκουπίδια, ξέκωλα,
δημαγωγοί και βίζιτες,
το παζλ μιας κοινωνίας
σε κρίση–της δικιάς μας

κοινωνίας!

Από την έναρξη της κρίσης στην Ελλάδα στις αρχές του 2010 και την μετέ-
πειτα φορολογική επιδρομή επί εισοδημάτων και περιουσίας γενικώς, αυξη-
μένος φόρος έχει επιβληθεί στα ακίνητα, δηλαδή το ΕΕΤΗΔΕ (το περιβόητο 
«χαράτσι»), αλλά και ο ΦΑΠ ή ΕΤΑΚ, που αφορά κυρίως οικοδομές/κατοικί-
ες και εντός σχεδίου τεμάχια, δηλαδή οικόπεδα.



4 Οκτώβριος 2013, Ελληνική Φωνή

Με αφορμή την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2013 – 14 εύχομαι σ’ όλους τους εκ-
παιδευτικούς και συνεργάτες υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και προκοπή. 
Να έχετε μια καλή σχολική χρονιά με υγεία και δύναμη για να συνεχίσετε  το δύσκολο 
έργο σας. Στόχος μας είναι η βελτίωση της ποιότητας της παρεχομένης ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης  με καινοτόμες δράσεις και αυτό επιτυγχάνεται με  καλή συνεργασία και 
θέληση, απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση του στόχου αυτού.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι περιοχές ευθύνης του Γραφείου Εκπαίδευσης Τορόντο εί-
ναι British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Ontario, Manitoba, Yukon, Northwest 
Territories, Ottawa, Quebec, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, 
Newfoundland, Labrador.

Από φέτος παράλληλα με αυτές, το Γραφείο αναλαμβάνει και νέες αρμοδιότητες και 
συγκεκριμένα μετά την κατάργηση της θέσης του Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Σικάγο, 
υπάγονται πλέον στο Γραφείο μας και οι πολιτείες των Η.Π.Α. Ohio, Washington State, 
Oregon, Idaho, Montana, Wyoming, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Minnesota, 
Iowa, Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan, Alaska.

Έχω την πεποίθηση ότι με σκληρή δουλειά, υπομονή κι επιμονή θα καταφέρουμε να 
ανταποκριθούμε στη νέα αυτή πρόκληση. Το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης κι εγώ 
προσωπικά θα είμαστε δίπλα σας σε ό, τι χρειαστείτε.

Εύχομαι και πάλι κάθε επιτυχία και δύναμη στο δύσκολο έργο σας για το καλό των μα-
θητών μας  και της Ελληνόγλωσσης  Εκπαίδευσης γενικότερα.

Με εκτίμηση,
Δρ. Δέσποινα Χατζηδιάκου

Συντονίστρια Εκπαίδευσης Καναδά και Δυτικής Αμερικής

ΣΟΒΑΡΟ-ΣΑΤΙΡΙΚΑ

Γράφει ο 
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΗΣΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το ‘πε ο απλός ο Έλληνας το είπε και η λόγχη
το είπε και ο Μεταξάς ΟΧΙ και πάλι ΟΧΙ!
ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Κτυπάει το τηλέφωνο κι ο Μεταξάς το πιάνει
απ’ την άλλη άκρη ακούγεται: Μποτζόρνο σινιόρε Τζοβάνι.
Ποιός να ‘ναι να πάρει ο δαίμονας, ποιός να’ ναι τέτοια ώρα;
Ποιός να ‘ναι και με ενοχλεί, πρωΐ αυτή την ώρα;
Χασμουργιέται ο Μεταξάς και σπάζει το μυαλό του
είναι γνωστή αυτή η φωνή, λέει στον εαυτό του.
Από την άλλη άκρη η φωνή, πάλι το ίδιο κάνει
μπρόντο, μπρόντο, δεν είσαι εκεί; Δεν με ακούς Τζοβάνι;
Ακούω, όμως δεν μπορώ στη σκέψη μου να φέρω
αφού γνωστός ακούγεσαι, τι να σου πω δεν ξέρω.
Για σκέψου λίγο πιο παλιά, που είχες απορία
πώς θάταν μια απόπειρα, για μια δικτακτορία;
Κια εγώ σου είπα βάλε μπρος, να τιμαστεί ο δρόμος
όλοι να μένουν τσιμουδιά και να ‘σαι εσύ ο νόμος.
Σαν κάτι να θυμήθηκα, όπως μου τα πασάρεις
μα όχι όμως σίγουρα, όπως και να το πάρεις.
Άε στο καλό σου Μεταξά, νομίζω μου τη δίνεις
εγώ είμαι, ο φίλος σου, Μπενίτο ο Μουσολίνης.
Αααα τώρα σε κατάλαβα, βεβαίως και θυμάμαι
με συγχωρείς Μπενίτο μου, βλέπεις μισοκοιμάμαι.
Πέντε η ώρα το πρωΐ Μπενίτο σε καλό σου
μεσ’ τα βαθιά χαράματα τ’ έχεις στο μυαλό σου;
Κάτι πολύ το σοβαρό που πρέπει να τ’ ακούσεις
στο ότι σου πω Τζοβάνι μου ελπίζω να υπακούσεις.
Ας μπούμε αμέσως στο ψητό ποιος είναι ο σκοπός μου:
Θέλω να μπω στη χώρα σου, μαζί με το στρατό μου.
Αχ, αυτό το αγουροξύπνημα κάπως μου φέρνει ζάλη
μου φαίνεται παράκουσα, για ξαναπέστο πάλι!
Θέλω μέσα στη χώρα σου, να μπω και να περάσω
τα σύνορα να ‘ναι ανοιχτά, ρητά σε διατάσσω!
Νομίζω πως τρελάθηκες και σου ‘στριψαν οι βίδες
ή ίσως όλα αυτά που λες, στον ύπνο σου τα είδες;
Τζοβάνι σοβαρολογώ κι είμαι έτοιμος να δράσω
και πρώτος-πρώτος θα ‘σαι εσύ που αιχμάλωτο θα πιάσω.
Έλα Μπενίτο αν τολμάς μη μ’ απειλείς με τρόμο
έλα και θα μου πιάσεις τα....θα στο ‘λεγα, μα ντρέπουμε τον κόσμο!
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Μα όσο και δικτάτορας σε’ κείνη την πορεία
με το ΟΧΙ του ο Μεταξάς έγραψε ιστορία!!!

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

BILL MATARAGAS
Phone: 630.243.8900  Fax: 630.243.8920 

Mobile: 708.908.0092 

www.piechdecorating.com

Χαιρετισμός για την έναρξη 
της νέας σχολικής χρονιάς
HELLENIC REPUBLIC
CONSULATE GENERAL OF GREECE
Dr. Despina Hatzidiakos
Greek Consul of Educational Affairs in Canada and Mid West USA

 Έλα να τα πιάσεις
(Χαράματα 28 Οκτωβρίου 1940)

Ώρες φθινοπωρινές, ώρες  ζωής και 
ύπαρξης. Οι άνθρωποι απολαμβάνουν 
την χαρά και την ψυχική αγαλλίαση. 

Τα δέντρα ενδύονται το χρώμα της αλλαγής 
και το μάτι αγκαλιάζει το απόλυτο. Στο δρόμο 
της ζωής ο νους αναπλάθει τα γεγονότα που 
ήταν υπάρχουν και δεν σβήνουν. Οκτώβριος. 
Ο μήνας που γυρνά τη σκέψη του ανθρώπου 
και ιδιαιτέρως του Έλληνα στα οικτρά γεγονότα 
του 1940. 28η Οκτωβρίου 1940. Ο άξονας 
της καταστροφής επιτίθεται άνευ λόγου ή 
προκλήσεως  στη Γη της Αιωνιότητας στη 
Μάνα Ελλάδα.

Ένα παιχνίδι, μια στιγμή, έτσι υπολογίζει ο 
εχθρός. Μετά… μετά το τέλος του χρόνου και 
της ζωής. Θα υποταχθεί η Ελλάδα, το Άνδρο 
του πολιτισμού, η Μάνα της Δημοκρατίας, 
της Δικαιοσύνης  και της Ελευθερίας και … 
ο άνθρωπος νεκρός.

Τα θηριώδη  ένστικτα τρέχουν αλόγιστα. 
Παραβιάζουν το ψυχικό ήθος και στο δρόμο 
της πρώτης ώρας του χρόνου αισθάνονται 
το παράλογο να κυριαρχεί της λογικής και τα 
πάντα δικά τους. Έτσι νοιώθουν… αισθάνονται, 
συλλογίζονται και πράττουν. Έχουν το φονικό 
όπλο για δύναμή τους και κυριαρχούν των 
πάντων. Αυτό τουλάχιστον, νόμιζαν.

Επιτέθηκαν στην Ελλάδα. Μα η αντίσταση 
σθεναρά. Ο ψυχικός κόσμος του Έλληνα 
αθάνατος και η Νίκη δική Του. Σήμερα η 
ανθρωπότης εορτάζει τη Δόξα της Ελλάδος. 

Τιμά την Δόξα της Ελλάδος. Ξεχνά, όμως, 
πως οφείλει την λευτεριά του Στην Ελλάδα.

 
Οι Ήρωες Ταξιδεύουν στην Αιωνιότητα

Ψηλά βουνά… αδιάβατα… χιονισμένα.
Όρη ποτισμένα με αίμα και ιδρώτα.
Βουνά που στις ράχες τους ροβόλησε η Δόξα.

 Σφαίρες και σώματα ηρώων καλύπτουν
τα άγια χώματά τους.
Ο άνεμος φυσά δαιμόνια,
ταράζει τη σιωπή των παλληκαριών
μα δεν ταράζει την ελπίδα τους στο αύριο.

Σήμερα αγωνιστές… αύριο ήρωες…
Νεκροί ή ζώντες δεν το γνωρίζουν,
δεν απασχολεί  όμως τη σκέψη τους.
Ο δρόμος είναι ένας και απόλυτος.

Ή θα ζήσουν Λεύτεροι,
ή θα πεθάνουν Λεύτεροι.

Μα ότι και να συμβεί η Πατρίδα
θα τους αγκαλιάσει… το χώμα
θα ανθίσει στο μεσοχείμωνο
να ράνει με τ’ άνθη του τα παλληκάρια.

Αγωνίστηκαν… αγωνίζονται για τη δόξα,
για τη Δόξα και τη λευτεριά
της Γης που τους έδωσε ζωή και φως,
λάμψη πνεύματος και διορατικότητα
για το επίγειο…για το αιώνιο… 
για το αιθέριο.

Λίγες Σκέψεις για το 1940
✑ Του ΓΙΑΝΝΗ Π. ΔΑΛΑΠΑ
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Άχθος αρούρης, είναι Ομηρική έκφραση που ση-
μαίνει κατά λέξη «βάρος της γης», δηλαδή τον 
άχρηστο  και συνάμα επικίνδυνο άνθρωπο για 

την κοινωνία, για την ίδια την γη! Αν υπάρχει στην σύγχρο-
νη ελληνική πολιτική σκηνή ένας που του ταιριάζει από-
λυτα αυτή η έκφραση, αυτός είναι η «αυτού χυδαιότης» ο 
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών!

Όχι γιατί εκπροσωπεί την «κομπιναδόρικη οργάνωση»  
ΠαΣοΚ, όχι γιατί είναι βαθειά υπεύθυνος για την συμφο-
ρά της χώρας με την συνολική πολιτική σταδιοδρομία του, 
από τον νόμο περί (μη) ευθύνης υπουργών μέχρι το «χα-
ράτσι», αλλά κυρίως γιατί όντας πολιτικά ανήθικος και διε-
φθαρμένος, προκειμένου να διασωθεί από πολιτικές αλλά 
και ποινικές ευθύνες για την «λίστα Λαγκάρντ», μνημόνια 
κλπ, είναι  πρόθυμος να αποδεχτεί τα πάντα, να υπογρά-
ψει τα πάντα, να κάνει τα πάντα!

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δυσκολεύεται, αδυ-
νατεί να βγάλει πόρισμα για την χρήση χημικών στην Συ-
ρία και διστάζει να συναινέσει σε επίθεση εναντίον της. Η 
βρετανική βουλή είπε «όχι» στην επέμβαση στην Συρία, ο 
Έλληνας υπουργός Εξωτερικών σαν γνήσιο «τσουτσέκι» 
των πιό πολεμοκάπηλων και επεκτατικών δυνάμεων της 
γης, έχει ήδη αποφασίσει!: Έβγαλε πόρισμα για τη χρήση 

χημικών, και κάλε-
σε σε στρατιωτική 
επέμβαση κατά της 
Συρίας και του κα-
θεστώτος της!!! 

Ο ελληνικός λαός 
φύσει και θέσει δη-
μοκρατικός και ει-
ρηνόφιλος, πρέπει 
να ξεκαθαρίσει ότι δεν δέχεται να τον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ, 
ο θλιβερός αυτός άνθρωπος, ο παραληρηματικός βρυκό-
λακας των πιό σκοτεινών δυνάμεων και ιδιωτικών συμ-
φερόντων!

Η με οποιονδήποτε θεμιτό τρόπο απομάκρυνση αυτού 
του «βάρους της γης» από τα κοινά, την πολιτική ζωή αυ-
τού του τόπου, θα είναι ένα πρώτο και μεγάλο βήμα για την 
σωτηρία της χώρας.

Θα πρέπει βέβαια να ακολουθήσουν και όλοι οι άλλοι 
καταστροφείς που κυβερνούν ακόμα... για να βρει η χώρα 
μας το δρόμο της.

Πηγή: vimasaronikou /http://mandatoforos.blogspot.gr/
http://filonoi.gr

 «Άχθος αρούρης»*
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Η έκδοση έγινε μερίμνη και 
δαπάναις του κ. Γεωργίου Τσαλουχίδη, 
ο οποίος σημειωτέον μετά το πέρας 
της Εκδηλώσεως  προσέφερε την 
ευκαιρία οι 250 που παρακολούθησαν 
την παρουσίαση να αλληλογνωρισθούν 
περισσότερο σε μια ωραία δεξίωση  
που οργάνωσε, πάντα στο πνεύμα «η 
ισχύς εν τη ενώσει». Η επιτυχημένη 
μετάφραση έγινε από τα Ρωσσικά στα 
Ελληνικά από τον γνωστό δημοσιογράφο 
και συγγραφέα Κώστα Μαυρόπουλο. 
Ο συντονισμός της εκδήλωσης έγινε 
επιτυχώς από τον μεταφραστή που 

είναι και Αναπληρωτής Γενικός 
Γραμματέας της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ».

Την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε ο 
Θεόφιλος Καστανίδης– Πρόεδρος του 
Συλλόγου «ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ - ΚΟΜΝΗΝΟΙ». 
Ο διακεκριμένος συγγραφέας, 
λαογράφος, δημοσιογράφος και 
στιχουργός Γιώργος Λεκάκης – μέλος 
του ΔΣ της Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας 
Ελληνικής Μυθολογίας και μέλος του 
ΔΣ της Επιτροπής Ενημερώσεως επί 
των Εθνικών Θεμάτων στην ομιλία του 
αναφέρθηκε εμπεριστατωμένα στην 
συμβολή των Ποντίων στην Εθνεγερσία 
του 1821.

Η εξαιρετική αυτή εργασία του έγινε 
δεκτή με θύελλα χειροκροτημάτων από 
το ακροατήριο, ιδίως όταν ζήτησε την 
συγκέντρωση υπογραφών με αίτημα 
να συμπεριληφθεί η συμβολή των 
Ποντίων στην Εθνεγερσία του 1821, 
αλλά και να αναφέρονται οι συνεχείς 

αγώνες των Ελλήνων του Πόντου, 
μέχρι τον ξεριζωμό τους, στα σχολικά 
βιβλία.

Δεύτερος ομιλητής ήταν ο επίσης 
γνωστός δημοσιογράφος και εκδότης 
Σάββας Καλεντερίδης, ο οποίος 
αναφέρθηκε διεξοδικά στο πολύτιμο 

αυτό βιβλίο αλλά και τόνισε την συνεχή 
συμβολή του Γεωργίου κ. Τσαλουχίδη, 
συγκεκριμένα και ευρύτερα και την 
εκτεταμένη προσφορά του για τον 
Ποντιακό Ελληνισμό. Ο δόκτωρ 
των Ιστορικών επιστημών Φλορίν 
Μαρινέσκου Ρουμάνος Ελληνιστής, – 
ιστορικός-ερευνητής του Ινστιτούτου 
Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού 
Ιδρύματος Ερευνών, κατά τον χαιρετισμό 
του, αναφέρθηκε εμπεριστατωμένα 
ειδικά στην οικογένεια των Υψηλαντών, 
αλλά και σε άλλες επιφανείς ποντιακές 
οικογένειες, όπως των Μουρούζηδων.

Ο  π ρ ο σ κ λ η θ ε ί ς  α π ό  τ η ν 
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ 
ΑΞΙΩ-ΜΑΤΙΚΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ» συγγραφέας του 
βιβλίου Μπαρίς Κόστιν, χαιρετώντας 
τους παρευρεθέντες, δήλωσε μεταξύ 
άλλων πολλών ότι «βρέθηκε μεταξύ 
αδελφών»!

Η εκδήλωση έκλεισε με τον 
θερμό χαιρετισμό του Προέδρου της 
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ» Γεωργίου Τσαλουχίδη, 
που ανταπέδωσε με την ίδια θερμότητα 
χειροκροτώντας τον το ακροατήριο και 
την υπέροχη εκτέλεση του Πυρρίχιου 
χορού από ένα τμήμα του χορευτικού 
συγκροτήματος του Συλλόγου 
«ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ - ΚΟΜΝΗΝΟΙ».

 Στις 19 Σεπτεμβρίου οι Σύλλογοι: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ» με πρόεδρο τον αεικίνηντο και 
δραστήριο ε.α. πτέραρχο ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗ και «ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ - ΚΟΜΝΗΝΟΙ» 
συνδιοργάνωσαν στην Κεντρική Αίθουσα Διαλέξεων του Ποντιακού Συλλόγου 
«ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ - ΚΟΜΝΗΝΟΙ» στην Καλλιθέα στην Αθήνα, την παρουσίαση 
του βιβλίου του βετεράνου Ταγματάρχη των Ειδικών Δυνάμεων της Ρωσίας 
και διακεκριμένου συγγραφέα Μπαρίς Κόστιν: «ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΙΤΕ», το 
οποίον είναι μια ολοκληρωμένη αναφορά στον Εθνεγέρτη Αλέξανδρο Υψηλάντη.

Δεν ήταν μόνο μια
παρουσίαση βιβλίου
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ_ Παράγγειλε αυτός βάζοντας το 
μάτσο με τα κλειδιά δίπλα του στο τραπέζι. Έδωσε 
τη παραγγελία ο Μερτσίνας και το φαγητό για τους 
εργάτες, αποφεύγοντας να κοιτάζει τα κλειδιά. 
Έπεσε σιγή για λίγο ανάμεσά τους και ένιωθε 
άβολα μαζί του. Όμως έπρεπε να σπρώξει όση 
ώρα ήταν μαζί του και να τον συναναστραφεί.

- Καλά, βρε Τιμ… Δεν έχεις τύψεις, εφιάλτες, 
ας το πω έτσι, από τον πόλεμο;

- Εφιάλτες έχω, μπος, πολλούς και συχνά. Γι’ 
αυτό καπνίζω τη στόφα μου για να ηρεμήσω… 
είπε βγάζοντας μισό τσιγάρο δικιάς του 
προέλευσης.

- Δεν έχει πελάτες. Σε πειράζει αν το ανάψω;
- Καθόλου, Τιμ. Καθόλου. Κάνε δουλειά σου.
- Η άλλη λέξη που με ρώτησες, μπος. 

Τύψεις… είπε καθώς το άναβε σπρώχνοντας 
τη τζούρα με τα λεπτά χείλη του έξω να μην 
κάψει το ξανθό μουστάκι του.           

   Τράβηξε μια βαθιά και συνέχισε:
- Τύψεις, είπες. Δεν υπάρχει τέτοια λέξη 

στον πόλεμο. Στα λεξικά, ναι. Στις αρχές, δυο 
– τρεις φορές, όταν δεις σκοτωμένους, ναι. 
Ύστερα, παθαίνεις ανοσία, απάθεια και ουδέποτε 
αναλογίζεσαι αν αύριο είσαι στην ίδια μοίρα. Δεν 
έχει σημασία να πήγες εκεί ελάφι. Θα πρέπει 
να μεταμορφωθείς σε λύκο γρήγορα για να 
γλυτώσεις… είπε πίνοντας από την Κόκα-Κόλα 
του …για να φέρεις πίσω λάφυρα στη χώρα σου 
όμοια μ’ αυτά που βλέπεις σε μένα.

Γύρισε στο φαγητό του. Δάγκωνε το χοντρό 
τζίζμπουργκερ και ζουμιά τρέχανε στις άκρες 
απ’ τα χείλη του. Είχε τελειώσει ο Μερτσίνας και 
έβγαλε να πληρώσει γιατί είδε την σερβιτόρα 
που ερχόταν με το πακέτο που θα έπαιρνε μαζί 
του για τον Σμόκη. Είδε που παράτησε ατέλειωτο 
το φαγητό του.

- Φάε… Δεν βιάζομαι. Εγώ πάντα τρώω λίγο. 
Το βράδυ είναι που τρώω καλά μονάχα.

Γυρίζοντας στο εργοτάξιο είδε ότι ο Σμόκη ήταν 
πάνω, μούσκεμα με τα ρούχα του βρεγμένα 
και τα έβγαζε για ν’ αλλάξει. Ξαφνιάστηκε και 
παρκάρισε πρόχειρα για να φθάσει γρήγορα 
κοντά τους. Ο Ντέηβιντ κράταγε ρούχα στεγνά 
στα χέρια του.

- Τι έγινε, ρε Σμόκη;…
- Χα, χα, χα!... Γέλαγε με την καρδιά του.
- Η πατέντα, μπος, θέλει διόρθωμα.
- Τι πατέντα έκανες;… Πες μου πρώτα τι έγινε.
- Έσπασε το ρολό που είχα φτιάξει για να 

κυλάει η σκάλα εύκολα και έπεσα στο ποτάμι. 
Θα το διορθώσω. Μην ανησυχείς.

- Πατέντα δικιά του, πρόσθεσε ο Ντέηβιντ.
- Είσαι καλά;… Μήπως χτύπησες;… Νιώθεις 

εντάξει;…
- Ω!... Επτά πόδια ήτανε! Έκανα μπάνιο άλλωστε 

με τούτη τη ζέστη σήμερα!... Έφερες φαγητό;…
- Ναι. Ντέηβιντ, στο αυτοκίνητο. Φέρ’ τα σε 

παρακαλώ…

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

✑  Γράφει ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΓΛΑΣ

Ο Σμόκης

Ο Τιμ πήγε και κάπνιζε τη στόφα του στο δικό 
του αμάξι.

- Σμόκη, σε παρακαλώ… Πρόσεχε! Όχι 
πηδήματα και παλικαριές. Μην κοιτάζεις να 
τελειώσεις σε μια μέρα, του είπε σοβαρά, σαν 
μείνανε μόνοι.

- Ω, μην ανησυχείς, μπος. Ξέρω τι κάνω. Απλώς 
δεν έβαλα μέταλλο γερό και λύγισε. Πάντως η 
πατέντα μου δουλεύει. Χα, χα… έλα, κάθισε να 
μου πεις πώς πάτε εσείς και πού θα πάω από εδώ.

Αυτός ήταν ο Σμόκη. Πάντα προσπαθούσε 
ν’ αλλάξει κάτι για ν’ ανεβάσει τη παραγωγή. 
Δούλευε χρόνια για την εταιρεία του και είχε 
γνώσεις για πολλά πράγματα. Τίμιος, δουλευτής, 
περήφανος γι’ αυτό που έκανε για να ζήσει. Πάντα 
δούλευε εργολαβικά για το Μερτσίνα χωρίς χαρτιά 
και υπογραφές.

Όταν κάποια χρονιά, επειδή θα του έδινε 
εργολαβία για όλη τη χρονιά, του είπε ο Μερτσίνας 
να υπογράψουνε χαρτιά του είπε: «Μπος, δεν 
άργησα να καταλάβω τι άνθρωπος είσαι. Όπως 
κι εσύ τι εργάτης είμαι. Κανένα χαρτί, κανένα 
συμβόλαιο δεν γράφτηκε τέλειο ποτέ στην ιστορία. 
Αν υπήρχε τέτοιος τρόπος θα έβγαιναν άχρηστοι 
οι δικηγόροι. Λοιπόν;… Όταν έχεις στο μυαλό σου 
σκέψη να με γελάσεις θα το κάνεις με χαρτί και 
χωρίς χαρτί. Όμως, δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος».

- Πάω να φύγω. Όχι άλλες πατέντες Σμόκη. 
Τιμ, Ντέηβιντ!... Γεια χαρά… είπε και πήγε στο 
αυτοκίνητό του.

Άνθρωποι σαν τον Σμόκη απ’ όλο τον κόσμο 
φτιάξανε τούτο το γίγαντα που λέγεται Αμερική. 
«Όσο για τα λάθη της εξωτερικής πολιτικής της 
θα τα κρίνει το μέλλον, η ιστορία», μουρμούρισε 
όπως έβαζε μπροστά το αυτοκίνητό του. Πάτησε 
το κλάξον δυο φορές και πήρε το δρόμο του…

Είμαστε εμείς, οι σφαγμένοι...

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου, καί κάποιοι ζωντανοί ήρθαν πάλι 
πάνω απ’ τον υγρό τάφο μας, στην Πηγάδα. Να ρίξουν λου-
λούδια, να κλάψουν, να μοιράσουν κόλλυβα, να μας θυμη-

θούν. Ήρθαν τά παιδιά μας, τά εγγόνια μας. Ήρθαν οι κόρες μας, πού 
τις αφήσαμε μικρά κορίτσια και τώρα τις βλέπουμε μαυροφορεμέ-
νες γριούλες. Άρχισε όμως η ψυχή μας να αναπαύεται, να ημερεύ-
ει. Στείλαμε μήνυμα στους έλληνες πού έκλαιγαν και ριγούσαν πάνω 
απ’ τον τάφο μας. «μην κλαίτε πιά, αναπαυθήκαμε».

Και ξαφνικά, μετά από τις ψαλμωδίες των παπάδων, ακούσαμε μία 
φωνή να λέει : «. ο σφετερισμός της εξουσίας εκφράστηκε από δύο 
αντίπαλα πολιτικά μέρη πού ταλαιπώρησαν την Ελλάδα..». Κι εκεί πού 
νιώθαμε αναπαυμένοι, άρχισε πάλι η ψυχή μας να αναδεύει. Μπο-
ρεί μια ψυχή να νιώσει τον πόνο; Μπορεί να ζήσει πάλι την φρίκη της 
σφαγής; Τά κομμένα χέρια και πόδια πού έπεφταν μέσα, έξω απ’ την 
Πηγάδα; Πώς μπορούν οι ψυχές να μυρίσουν το αίμα πού τρέχει πο-
τάμι; Κι όμως μπορούν.

Ακούσαμε φωνές... Νιώσαμε την αγανάκτηση, τον θυμό.
Κάποιος  βουλευτής, άρπαξε απ’ το βέβηλο χέρι το μικρόφωνο.. 

Ακραία πράξη την είπαν κάποιοι..
Εμείς την λέμε Νέμεσι. Είναι η ύβρις πού τιμωρείται.
Είμαι ο Παναγιώτης Περρωτής 18 χρονών, είμαι ο Γιάννης ο Δέδες 

28 χρονών, είμαι ο γεωπόνος ο Ανδρουτσόπουλος από το Δώριο. Εί-
μαι εγώ ο φοιτητής ο Ψαρούλης από την Κορομηλιά. Είναι κι άλλοι 
μαζί μας. Είναι χιλιάδες. Είναι μικρά παιδιά και άντρες. Είναι αγρό-
τες, είναι στρατιώτες, φαρμακοποιοί, δάσκαλοι. Είμαστε όλοι εμείς...

Και ζητάμε δικαίωση..

Είμαστε οι σφαγμένοι του Μελιγαλά..
Σκανδαλή Φωτεινή,

Εκπαιδευτικός

Γράφει ο 
ΝΙΚΟΣ Β. 
ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ

ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ-ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ

Ήλιε, Αστέρια, Ουρανέ μου!
Ήλιε μου σε παρακαλώ
στείλε φως, πολύ φως στείλε,
για να μας φωτίσεις τα βουνά μου
τ’ Αρκαδικά μου, τα βουνά,
που μέσα στο άγριο το σκοτάδι κολυμπάνε.
 
Αστέρια μου, εσείς μύρια αστέρια
στείλτε φως, πολύ φως στείλτε
για να φωτίσετε τα μαύρα βουνά μου
από του σκοταδιού το έρεβος να βγουν
της μέρας την ασπράδα να χαρούνε.
 
Κι εσύ Ουρανέ μου, γλυκέ ουρανέ
τούτη φορά φουρτούνιασε
και στείλε τα γλυκά νερά σου
σιγά-σιγά κι απαλά να πέσουν
επάνω στα διψασμένα,
φρυγμένα μου βουνά
δυο ανάσες να τους δώσουν.

Ήλιε, αστέρια, ουρανέ μου
τα βελανίδια και τα κουκουνάρια
οι χίλιοι τόσοι σπόροι
από τα έγκατα της μαύρης γης
μισάνοικτα τα μάτια τους,
επάνωθε γυρνούνε
κι είναι σαν να σας λένε
σαν να σας παρακαλούνε
να στείλετε φως δροσιά νερό.
 
Τις ρίζες τους να πετάξουν
να πεταχτούν και πάλι τ΄άγια φύτρα
πάλι πράσινο να ξαναβγεί
στα βουνά η ζωή να ξαναρθεί
και να γελάσει η φύση όλη.
 
Να ξανακελαηδήσουν τα πουλιά
να τρέχουν στα δάση τα ζαρκάδια
οι λαγοί και πέρδικες

στους θάμνους να κοιμούνται
τ’ αηδόνια να μας ξυπνάνε το πρωΐ.
 
Ο κόκορας τις κότες στο κοτέτσι
να ξαφνιάζεται ο γάΐδαρος
η κατσικούλα τα μωρά της να θηλάζει
στο παραγώνι η ψιψίνα η τουφωτή
κι ο σκύλος στη ζεστασιά του φούρνου.
 
Η ζωή πίσω ναρθεί
τα κλαρίνα πάλι να ξαναπαίξουν
ν’ αρχίσουν τα πανηγύρια κι οι χοροί
να τραγουδούν και να γλεντούνε όλοι
στο χωριό ζωή να ξαναρθεί
τα βουνά μας πράσινο και πάλι.
 
Χλωροφύλλη, χλωροφύλλη, χλωροφύλλη.
Ζωή, ζωή, ζωή. Τι Ευτυχία, τι Χαρά!!! 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 Ελληνική ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Θέλεις να γυρίσεις πίσω το ωρολόι του χρόνου;
Τότε ξόδεψε χρόνο με τα εγγόνια σου. Ναι, όπως ακούσα-
τε. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι παππούδες κι οι γιαγιάδες 
που αφιερώνουν χρόνο για τα εγγόνια τους και ασχολού-
νται μαζί τους νιώθουν πιο ανανεωμένοι και είναι περισ-
σότερο δραστήριοι. Οι ίδιοι μάλιστα λένε ότι έχουν κάποιον 
υψηλό σκοπό στη ζωή τους. Βλέπετε, όταν ο παππούς κι η 
γιαγιά δίνουν το χρόνο τους στα εγγόνια τους με αυταπάρ-
νηση, δημιουργείται ανάμεσά τους ένας στενός δεσμός. Αυ-
τός ο δεσμός είναι καλός τόσο για τον παππού και τη γιαγιά 
όσο και για τα εγγόνια.  Ασφαλώς μπορεί να προϋποθέτει 
τρέξιμο και ενέργεια, μπορεί να είναι κουραστικός, αλλά 
τι ωραίος τρόπος να γυρνάς πίσω το ωρολόι του χρόνου.

Μήπως διδάσκεις στα παιδιά σου να κριτικάρουν; 
Μήπως μαθαίνεις τα παιδιά σου να κριτικάρουν; Ας φα-
νταστούμε την οικογένεια μαζεμένη να βλέπει τηλεόραση. 
Καθώς παρουσιάζονται διάφοροι τύποι στην οθόνη κάνεις 
το σχόλιό σου, «Πω, πω, τι μαλλιά είναι αυτά.» Ή, «Δεν της 
πάει καθόλου αυτό το σακάκι.» Και η κριτική συνεχίζεται. 
Μια ένα σχόλιο, μια άλλο σχόλιο. Μ’ αυτό που κάνεις δεί-
χνεις στα παιδιά σου ότι δεν είναι κακό να κριτικάρεις κά-
ποιον για τα μαλλιά του ή για τα ρούχα του και γενικά για την 
εμφάνισή του. Και ακόμα, με τον τρόπο αυτό, δίνεις μεγάλη 
βαρύτητα  στην εξωτερική εμφάνιση. Γι αυτό την επόμενη 
φορά που θα έχεις τον πειρασμό να κάνεις κάποιο σχόλιο 
αρνητικό, θυμήσου μια παλιά παροιμία που λέει, «Αν δεν 
έχεις να πεις κάτι θετικό, μη λες τίποτε.»

Τρεις μικρές λέξεις που μπορούν να κάνουν το γάμο σου 
πιο στερεό. 
Οι τρεις αυτές λεξούλες είναι : δε βαριέσαι’ άστο. Ακριβώς. 
Δοκιμάστε να τις πείτε μαζί μου. Δε βαριέσαι’ άστο. Πολ-
λές φορές στην έγγαμη ζωή μας εκείνο που προσέχουμε 
πιο πολύ είναι αυτό που ο άντρας μας ή η γυναίκα μας δεν 
κάνει σωστά ή αυτό που παρέλειψε να κάνει. Μας γίνεται 
κακή συνήθεια ... να τους αποπαίρνουμε για το καθετί.  Γι 
αυτό προσπάθησε να κάνεις το εξής. Την επόμενη φορά 
που ο άντρας σου ή η γυναίκα σου  κάνει κάποιο ασήμα-
ντο λάθος ή παραλείψει να κάνει κάτι – ξεχάσει, ας πούμε, 

να βγάλει τον κάδο με τα σκουπίδια, ή αφήσει τα ρούχα του 
ή τα ρούχα της στο πάτωμα, ή ξεχάσει να αγοράσει γάλα – 
ξέρεις τι θα κάνεις. Πάρε μια βαθειά αναπνοή . Δάγκωσε 
τη γλώσσα σου αν χρειάζεται. Κάνε πως δεν το πρόσεξες. 
Δείξε κατανόηση. Με άλλα λόγια πες, «δε βαριέσαι’ άστο.» 

Μήπως τα παιδιά σου είναι τα αφεντικά στο σπίτι;
Μήπως τα παιδιά σου έχουν τον πρώτο λόγο στο σπίτι; Το 
παιδί σου γκρινιάζει για να ελκύσει την προσοχή σου. Οπό-
τε εσύ του λες, «Τι θέλεις; Σταμάτα να γκρινιάζεις.» Δεν έχει 
όμως λόγο να σταματήσει τη γκρίνια γιατί το πέτυχε αυτό 
που ήθελε – να κερδίσει την προσοχή σου. Αντίθετα, πες 
του, «Θα σε ακούσω όταν σταματήσεις να γκρινιάζεις και 
μου μιλήσεις όμορφα με κανονική φωνή.» Σ’ αυτήν την πε-
ρίπτωση, εσύ έχεις τον έλεγχο και το παιδί έχει την αμοι-
βή του επειδή άλλαξε. Το ίδιο ισχύει κι όταν τα παιδιά δεν 
κάνουν κάποια δουλειά που τους αναθέσατε. Αντί να συγ-
χύζεσαι και να φωνάζεις, πες του, «Μόνο τα παιδιά που 
κάνουν αυτό που τους λένε παίρνουν χαρτζηλίκι.» Προ-
σπάθησε να λες στα παιδιά σου τι θα κάνεις, αντί να τους 
λες τι να κάνουν.

Τι σχέση είχες με τον πατέρα σου; 
Είχατε στενή σχέση; Τον φοβόσουν; Ξοδεύατε χρόνο μαζί; 
Προσπάθησε να θυμηθείς πώς ένιωθες σαν παιδί – και προ-

σπάθησε να θυμηθείς τι ήθελες 
από τον πατέρα σου. Σου ζητώ 
να το κάνεις αυτό γιατί θέλω να 
σκεφτείς τι πατέρας είσαι εσύ για τα δικά σου παιδιά. Μό-
λις τα σκεφτείς αυτά – βάλε σε πράξη τις αποφάσεις σου. 
Να είσαι κοντά στα παιδιά σου και να τα ακούς με προσο-
χή. Να δείχνεις ότι τα αγαπάς αλλά και να τους το λες. Κι 
έτσι, όταν κάποτε θα σκέφτονται τι πατέρα είχαν, θα κοι-
τάνε πίσω στο παρελθόν με ένα χαμόγελο ικανοποίησης.

Ξέρετε τον κανόνα «επί του θέματος»;
Να γιατί τον χρειάζεστε. Η γυναίκα σου σου επιτίθεται γι-
ατί άργησες ... κι εσύ λες, « Αν είχα ένα ζευγάρι καθαρές 
κάλτσες να φορέσω, δε θα αργούσα.» Αλλάζεις το θέμα 
τελείως. Αυτό που κάνεις, να ξεφεύγεις και να αποπρο-
σανατολίζεις τον άλλον μπορεί να καταλήξει σε ακόμα με-
γαλύτερο καυγά. Γι αυτό χρησιμοποίησε τη φράση «μη με-
τατοπίζεις το θέμα» για να γυρίσετε πίσω στο αρχικό ζήτημα 
που προέκυψε. Εξετάστε εκείνο το θέμα μόνο μέχρι να το 
λύσετε, κάτι που μπορείτε να το κάνετε, αν καταπιάνιεστε 
με τα προβλήματα ένα ένα χωριστά κάθε φορά.

Τα καταφέρνεις να κρατάς την ισορροπία σου; 
Η ζωή είναι ένας αγώνας για να πετύχουμε την ισορροπία. 
Πρόσφατα, εγώ έχασα τη δική μου. Είχα ένα σωρό πράγμα-
τα που με απασχολούσαν – προβλήματα στη δουλειά, συ-
νεδριάσεις η μια μετά την άλλη, παιχνίδια γκολφ, και πάει 
λέγοντας. Το αποτέλεσμα; Υπήρχε ένταση ανάμεσα σε μένα 
και στη γυναίκα μου και εκνευρισμός μέσα στο σπίτι. Είχα-
με πολλές ασχολίες και χάσαμε την ισορροπία μας. Για να 
επανέλθεις σε ισορροπημένους ρυθμούς, φρόντισε να δι-
ατηρήσεις με συνέπεια το πρόγραμμα της οικογενειακής 
ζωής. Αν δεν το κάνεις, τότε θα διαλυθείς. Γι αυτό μη μπαί-
νεις σε έξαλλους ρυθμούς. Να έχεις το πρόγραμμά σου 
υπό έλεγχο για να διατηρήσεις τη ζωή σου σε ισορροπία. .

Όταν βάζεις την οικογένειά σου στην πρώτη θέση, 
τότε είσαι στο σωστό δρόμο, στο δρόμο που οδη-
γεί σ’ έναν ακλόνητο γάμο και σε μια ευτυχισμέ-
νη 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 Επιμέλεια ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗ, μορ. βιολόγος, ΘΑΛΕΙΑ ΓΟΥΤΟΥ, αισθητικός, medlabnews.gr

Επιμέλεια ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗ, μορ. βιολόγος, medlabnews.gr

Ότι θρέφει το σώμα μας θρέφει επίσης και τους 
περίπου 150.000 θύλακες των τριχών στο κε-
φάλι μας. Δοκιμάστε τις παρακάτω τροφές που 
περιέχουν  σημαντικές ουσίες για την υγεία των 

μαλλιών. Για να δείχνουν τα μαλλιά σας ότι είστε όσο νέοι 
αισθάνεστε, ή ακόμα και νεότεροι!

  Όλοι ενδιαφερόμαστε για την εμφάνιση των μαλλιών μας. Από τον καιρό που ο άνθρωπος ζούσε σε 
σπηλιές, χρησιμοποιούσε τα μαλλιά του για να δηλώσει δύο πράγματα: για να δείξει ότι είναι υγιής και δυ-
νατός και για να φλερτάρει! Ακόμα και μεγάλοι πολιτικοί έχουν εκλεχθεί λόγω της όμορφης κόμης τους!

Το καλοκαίρι είναι ιδανική περίοδος 
για την βελτίωση των οστών. Το καλο-
καίρι αποτελεί μια πολύ καλή ευκαι-
ρία για σύνθεση της βιταμίνης D. Όπως 
γνωρίζετε η βιταμίνη D είναι απαραί-
τητη για την απορρόφηση του ασβεστί-
ου. Αρκεί λίγη έκθεση στον ήλιο, ώστε 
να συνθέσει ο οργανισμός αυτή την πο-
λύτιμη βιταμίνη. Δεκαπέντε λεπτά αρ-
κούν για την έκθεση των χεριών και 
του προσώπου. Μπορείτε να αποφύ-
γετε τις ώρες υψηλού κινδύνου (11:00 
– 17:00), καθότι η βιταμίνη συντίθεται 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η χρήση αντηλιακού δρα ανασταλτικά 
στην σύνθεση της βιταμίνης D. Όταν το 
δέρμα μας λάβει ροζ χροιά, έχουμε όλα 
τα οφέλη από τον ήλιο χωρίς τις  βλάβες 
της υπερέκθεσης στην ακτινοβολία του. 
Χρειάζεται πάντα προσοχή να μην καού-
με και να καλυφθούμε έγκαιρα αφού το 

σώμα μας παράξει την απαιτούμενη πο-
σότητα βιταμίνης D. 

Οι συνιστώμενες ημερήσιες δόσεις, από 
το Συμβούλιο Για τη Βιταμίνη D, στους 
υγιείς ενήλικες είναι από 4000 – 5.000 IU 
κατά την διάρκεια του έτους. Η Καναδι-
κή Παιδιατρική Εταιρεία το 2007, 5πλασί-
ασε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση για 
τις εγκύους και θεωρεί ασφαλείς δόσεις 
από 4.000 – 10.000 IU ημερησίως για την 
προστασία του εμβρύου από μελλοντικά 
προβλήματα υγείας.

Επωφεληθείτε του καλού καιρού και 
ξεκινήστε συστηματικά το περπάτημα. Η 
συστηματική βάδιση εκτός του ότι είναι 
η πιο ανέξοδη και εύκολη άσκηση βελτι-
ώνει αισθητά την φυσική σας κατάσταση, 
ενισχύει την μυϊκή σας ενδυνάμωση, αυ-
ξάνει την αντοχή και την ισορροπία ενώ 
ταυτόχρονα βελτιώνει και την στάση του 
σώματός σας.

Επιπλέον, το περπάτημα βελτιώνει αι-

1. Πράσινο τσάι, καρύδια και σολομός: Τα τρόφιμα αυτά 
είναι πλούσια σε πολυφαινόλες και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα 
που ευνοούν την υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου. 
Επίσης προσδίδουν λάμψη στα μαλλιά! Εάν παλεύετε με τη 
πιτυρίδα, δοκιμάστε να ξεπλύνετε τα μαλλιά σας με πράσι-
νο τσάι. Επίσης βοηθούν στην πρόληψη των μυκήτων που 
προκαλούν πιτυρίδα.

2. Φρούτα: Τα φρούτα που έχουν φωτεινό χρώμα, όπως 
τα ροδάκινα, οι φράουλες, το μάνγκο, τα πορτοκάλια, το 
ακτινίδιο και η ντομάτα (Ναι! Και η ντομάτα είναι φρού-
το!) είναι πλούσια σε Βιταμίνη C, που είναι απαραίτητα για 
τη δημιουργία του κολλαγόνου το οποίο δομεί τα μαλλιά. 
Η Βιταμίνη C προσδίδει επίσης σφριγηλότητα στο δέρμα!

3. Φασόλια, δημητριακά ολικής αλέσεως και άλλες 
τροφές με Βιταμίνες Β: Οι Βιταμίνες Β (ειδικά η Β6 και το 
φολικό οξύ) διασφαλίζουν τη σωστή παροχή αίματος και 
οξυγόνου στους θύλακες των τριχών, η οποία βοηθά την 
ανάπτυξη και πιθανόν μειώνει την απώλεια τριχών. Άλλες 
τροφές πλούσιες σε Βιταμίνες Β είναι ο αρακάς, τα καρό-
τα, η σόγια, οι ξηροί καρποί και τα αβγά.

4. Σκουρόχρωμα πράσινα λαχανικά όπως το σπανά-

κι, το μπρόκολο και τα σέσκουλα: είναι εξαιρετικές πη-
γές Βιταμινών Α και C, οι οποίες ευνοούν την παραγωγή 
σμήγματος. Τα σμήγμα αποτελεί ένα φυσικό «conditioner» 
ή αλλιώς «μαλακτικό» για τα μαλλιά.

5. Μαύρο σουσάμι: οι κινέζοι ορκίζονται ότι το μαύρο σου-
σάμι διατηρεί τα μαύρα μαλλιά στους άνδρες περισσότερο! 

6. Πείτε ναι στο αβοκάντο! Το αβοκάντο και το λάδι 
από αβοκάντο πιθανόν εμποδίζουν τη διϋδροτεστοστερό-
νη (DHT) να βρει τον στόχο της. Η ορμόνη αυτή σκοτώνει 
τους θύλακες της τρίχας.

Οι σημαντικότερες τροφές για την υγεία των μαλλιών!

Καλοκαίρι, ήλιος, περπάτημα,
μεσογειακή διατροφή κάνουν
πολύ καλό στην οστεοπόρωση



9Ελληνική Φωνή, Οκτώβριος 2013

Νομίζεις, ότι το μελαγχολικό, σκυ-
θρωπό και ωχρό φθινοπωριάτι-
κο χρώμα γίνεται ελκυστικό για 
το στοχασμό και σε ημερεύει, σαν 

ο παρήγορος λόγος που βγαίνει απ’ την καρ-
διά. Ας αλλάζει χρώματα η φορεσιά του τό-
που μας, νιώθεις μέσα σου μια γαλήνη, όχι 
άφευγη, που πασχίζεις να τη χαρείς νοητικά, 
διαισθητικά κι ανοραματικά.

Γίνεσαι αναχωρητής, για να θυμηθείς πιό-
τερα και ν’ αναπολήσεις άλλες εποχές, προ-
γενέστερες κι εθιμικά διανθισμένες, που σε 
σημάδεψαν σαν δάκρυ ιδρωμένο σε ορφα-
νοπαίδι. Βαριέσαι τους ανθρώπους με τα ίδια 
και τα ίδια και τα απαράλλακτα, με τη βιοτική 
μέριμνα και την τύρβη. Άλλα σε ελκύουν και 
σ’ άλλα προσεύχονται οι χρονοάτρωτες και 
μελίτροπες ευαισθησίες σου.

Το παραδέχεσαι όμως και το ομολογείς και 
λες με το στόμα σου γιομάτο ανθόσταμα: Ου-
ράνια χρυσάφια...λίρες...γρόσια τα πρωτοβρό-
χια! Ζεσταίνουν μ’ ελπίδα την πλάση, όπως 
το χαλί τ’ ανέλπιδα ποδάρια για οδοιπορικά 
των γερόντων!

Σ’ αρέσει να ’σαι μοναχικός διαβάτης σε νοτι-
σμένες στράτες. Ν’ αφήσεις τ’ αχνάρια της πα-
τημασιάς σου, σαν ο ζευγολάτης σε φρεσκο-
οργωμένο ψωμότοπο. Σ’ αρέσει ν’ ακουμπάς 
σε βρεγμένη χαμόπετρα και ν’ αφουγκράζε-
σαι την ανάσα και τα καρδιοχτύπια της. Ποι-
ός ξέρει; Θα σε καλημερίσει ίσως κι αυτή και 
μπορεί να σου ευχηθεί: Καλό Φθινόπωρο! 
Καλό Χειμώνα!

Συγκινείσαι, μετά τα πρωτοβρόχια, ν’ ανεβαί-
νεις σε ύψωμα και ν’ αγναντεύεις ζευγολατο-
αμίλητα ψωμοχώραφα, ξερολίβατα, κάμπους 
και ποτάμια, που τα νερά τους να τραγουδούν 
και την απλωτή φθινοπωριάτικη κατήφεια να 
την κάνουν ωδή, ύμνο και ευχές σ’ αυτά που 
άλλαξαν χρωματικά!

Συμμερίζεσαι ορφανά δάση, που τους έφυ-
γαν τα αποδημητικά πουλιά ένα μουντό πρωϊ-
νό κοπαδιαστά για τα ξένα. Προχωρείς σε πλα-
γιές βουνών να βρεις σκιόφυλλα κυκλάμινα, 
που τα ’θέλε κι η μακαρίτισσα η αδελφή μου, 
στο κρεβάτι του ανίατου πόνου, όπως εμείς 
τα χωριατόπαιδα, τα ζαχαρωτά της νόνας.

Βλέπεις τα σύνεφα στις βουνοκορφές να 
μη τις αποχωρίζονται, σαν οι χωριανοί μας, 

όντας σμίγαν στην ξενητιά! Βλέπεις ή γλεπς, 
ως έλεγαν οι παλιακοί, αντάρες στα χαμηλο-
τόπια, τα ηλιόλουστα πρωϊνά και αναθυμιέσαι 
άλλες εποχές...μέθη θαυμασμού.

Ετούτη η φθινοπωριάτικη αινιγματική ησυχία 
διακόπτεται απ’ το ρυάκι που πέφτει στο γκρε-
μό, από τις τσεκουριές  χειροδύναμου ξυλο-
κόπου και η γουλιά της μελαγχολίας σου γίνε-
ται ρακογυάλι με επιφωνηματικό θαυμασμό!

Περπατάς απόμερα στο δρόμο κι ένα κίτρι-
νο φύλλο σε μικρογραφία σου φέρνει άλλη 
όψη κατήφειας. Τώρα φορτώνεται η καρδιά 
σου θλίψη και η ματιά σου βαρυφορτώνεται 
πίκρα ανέκφραστη. Σκύβεις και το παίρνεις 
στα χέρια σου και το κοιτάς μ’ ένα έλεος, σαν 
η μοίρα του να ’ναι μοίρα σου!

Μετά τα πρωτοβρόχια μοσχοβολάει η γης, 
σαν χαμομήλι παραγινωμένο και σαν ικμάδα 
βραχυβίας ελπίδας. Τα σύννεφα βάφονται πε-
ρίτεχνα σα να ’ναι ακριβές ουρανοταξιδιάρικες 
προίκες! Μια βαρκούλα στοχάζεται τον από-
πλου με παραθεριστές και τώρα φοβάται την 
τρικυμισμένη θάλασσα, σαν το ελαφρόχορτο 
και το ξερόφυλλο τον θυμικό αέρα.

Μετά τα πρωτοβρόχια, όλα χιλιοθυμίζουν 
Φθινόπωρο ζηλεμένο και αφήνεις τη συλλε-
κτική σκέψη σου να διαλέξει φθινοπωριάτικες 
εικόνες για μίλημα, εσωσμίλευμα και φίλημα...

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Του ΝΙΚΟΥ ΑΗΔΟΝΗ

Μετά τα
πρωτοβρόχια, 
Φθινοπωρινές 
νοσταλγίες!

Και ποιες τροφές πρέπει να προσέχετε για να έχετε υγιή μαλλιά;  Αποφύγε-
τε το ζωικό λίπος από το κόκκινο κρέας εάν έχετε απώλεια μαλλιών καθώς 
φαίνεται ότι προκαλεί μεγαλύτερη παραγωγή της DHT και βλάβες στους θύ-
λακες της τρίχας. Η ορμόνη DHT συρρικνώνει τους θύλακες της τρίχας στους 
άνδρες που έχουν γενετική προδιάθεση για απώλεια μαλλιών.

σθητά την καρδιαγγειακή λειτουργία. 
Συμβάλλει στην αύξηση της καρδι-
ακής συχνότητας, μειώνει την αρ-
τηριακή πίεση και αποτρέπει πιθα-
νό κίνδυνο αρτηριοσκλήρυνσης και 
θρομβώσεων, σε όλες τις ευπαθείς 
ομάδες, ειδικότερα δε, στις μετεμ-
μηνοπαυσιακές γυναίκες οι οποίες 
είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε ανά-
λογες παθήσεις.

Συνιστάται όμως μεγάλη προσο-
χή στο καλοκαιρινό περιβάλλον γι-
ατί τα περιστατικά πτώσεων αυξά-
νονται κατά μεγάλο βαθμό. Φοράτε 
ίσια παπούτσια και όχι κοντές βερ-
μούδες (για να μην πατήσετε το ρε-
βέρ), αποφύγετε υγρά δάπεδα, τις 
ώρες μεγάλης ηλιοφάνειας (π.χ. με-
σημέρι), γιατί υπάρχει περίπτωση να 
ζαλιστείτε και να πέσετε και επιδι-
ώξτε να έχετε μαζί σας κάποιον, ο 
οποίος θα μπορεί να σας βοηθήσει 
σε περίπτωση πτώσης ή αστάθειας.

Με το κολύμπι, παρότι ενισχύε-
ται εντυπωσιακά το μυϊκό σύστη-
μα, πιστεύεται ότι λόγω της μειω-
μένης πίεσης που δέχονται τα οστά, 
σαν συνέπεια της άνωσης του νε-
ρού, τελικά δεν ενισχύεται ιδιαίτε-
ρα το οστό.

Προτιμήστε την μεγάλη ποικιλία 
φρούτων και λαχανικών που έχουμε 

το καλοκαίρι, μιας και η αυξημένη 
κατανάλωσή τους ελαττώνουν την 
οστική απώλεια σε ηλικιωμένους 
άντρες και γυναίκες (συνιστώμενη 
ποσότητα ημερησίως: 5 μερίδες). 
Σημαντικές ποσότητες ασβεστίου 
εντοπίζονται στα πράσινα φυλλώδη 
λαχανικά (μπρόκολο, λάχανο, ραδί-
κια, σπανάκι, γογγύλια), στα φασό-
λια, στα ολόκληρα δημητριακά, με 
μειωμένο όμως βαθμό απορρό-
φησης. Κι αυτό καθώς η παρουσία 
οξέων όπως τα φυτικά και οξαλικά, 
δεσμεύουν ένα σημαντικό ποσοστό 
αυτού.  Επίσης στα λιπαρά ψάρια και 
αυτά τα οποία καταναλώνονται με τα 
κόκαλα (π.χ. σαρδέλα).

Η ισορροπημένη διατροφή, που 
βασίζεται στη μεσογειακή δίαιτα και 
χαρακτηρίζεται από μειωμένη πρό-
σληψη λιπαρών και χοληστερόλης 
και αυξημένη κατανάλωση τροφών 
πλούσιων σε ασβέστιο και φυτικές 
ίνες, μπορεί να μειώσει σημαντικά 
τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νο-
σημάτων και πρέπει να αποτελεί πά-
ντα αναπόσπαστο κομμάτι της προ-
ληπτικής ιατρικής, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η καλή υγεία των γυ-
ναικών τόσο κατά τη διάρκεια της 
εμμηνόπαυσης όσο και στα μετέ-
πειτα χρόνια.

Μετά τα πρωτοβρόχια ο τόπος μας αποκτάει άλλη όψη, άλλο πρόσωπο!
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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
151 N. Michigan Av.#903 Chιcαgo IL. 60601
(312) 228-9516-17 • Fax (312) 228-9518
E-mail: edconsulchi@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

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

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
8535 N. Georgiana Ave. 
Morton Grove IL. 60053
(847) 965-3960 • Fax: (847)-965-3961

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

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
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

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

Θέλετε να οδηγείτε 
σύμφωνα με τους 

νόμους οδικής κυκλοφορίας;  
Ενας και μοναδικός

 δάσκαλος οδήγησης

ΜΙΧΑΛΗΣ  ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ

Πείρα και ευσυνειδησία

Τηλ: (847) 293-5578
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Εμείς, όλα τα μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου (νέου και 
παλαιού) της Παμμεσσηνια-
κής Ομοσπονδίας Αμερικής 

και Καναδά (ΠΟΑΚ), βρισκόμαστε στη 
δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε και 
να αντιδράσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο 
στην πρωτοφανή εκστρατεία διάσπασης, 
δυσφήμησης και κατασυκοφάντησης 
της ΠΟΑΚ και του ΔΣ της, δυστυχώς 
από τον πρώην πρόεδρό της. Δυσφήμι-
σης και κατασυκοφάντησης ενός ιστο-
ρικού οργανισμού που έχει λαμπρύνει 
με τα έργα του τον απόδημο Μεσσηνια-
κό ελληνισμό από το 1945. Εμείς το ΔΣ 
της Ομοσπονδίας είμαστε υποχρεωμένοι 
να διαφυλάξουμε με κάθε νόμιμο τρόπο 
την ενότητα του οργανισμού, καθήκον 
ωραίο και υψηλό, που απορρέει από το 
θεμέλιο της Ομοσπονδίας που είναι το 
καταστατικό της. Το να κάνει κάποιος 
κριτική στη λειτουργία της Ομοσπονδί-
ας είναι δικαίωμά του. 

Το να διαστρεβλώνει όμως κάποιος 
την πραγματικότητα για να πετύχει τους 
άνομους στόχους του, οποιοιδήποτε και 
να είναι αυτοί οι στόχοι, και να διασύ-
ρει την Ομοσπονδία σε όλο τον κόσμο, 
αυτό  πραγματικά είναι θλιβερό, αξιοκα-
τάκριτο και ανήθικο. Και γίνεται ακό-
μη πιο θλιβερό όταν αυτός που διασύρει 
την Ομοσπονδία είναι πρώην πρόεδρος 
του οργανισμού που διαρκώς επαναλαμ-
βάνει για το ό,τι κάνει, το κάνει για την 
ενότητα της Ομοσπονδίας!!! Ήμαρτον 
«θου κύριε φυλακήν τω στόματί μου».

Ο κ. Μπεμπόνης στο γράμμα που καλεί 
τα πρώην μέλη του ΔΣ της ΠΟΑΚ και 
των Συλλόγων-μελών της ΠΟΑΚ στο συ-
νέδριό του στο Σικάγο αναφέρει ότι το 
Συνέδριο που έγινε στην Καλαμάτα στις 
27 Ιουλίου ήταν μια «αυθαίρετη  τρίω-
ρη συνάντηση ...από μία ομάδα Μεσση-
νίων που έγινε σε σχολική αίθουσα στην  
Καλαμάτα και σε   καμία  περίπτωση  δε  
συνιστά νόμιμη  συνεδρίαση». 

Το 35ο Συνέδριο της Παμμεσσηνιακής 
Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά που 
έγινε στην Καλαμάτα ήταν απόλυτα νό-
μιμο για τους εξής λόγους:

• Οργανώθηκε με την επικύρωση όλων 
των μελών του ΔΣ και με την αποχή μόνο 
του πρώην προέδρου κ. Μπεμπόνη!!!

• Ήταν ομόφωνη (καταστατική) από-
φαση του 34ου Συνεδρίου που έγινε στο 
Μόντρεαλ τον Οκτώβριο του 2011.  (Σύμ-
φωνα με το καταστατικό της ΠΟΑΚ η 
απόφαση για το πού θα γίνει το επόμε-
νο Συνέδριο της Ομοσπονδίας παίρνε-

ται στο προηγούμενο Συνέδριο).
• Ήταν ομόφωνη απόφαση των τριών 

τελευταίων ΔΣ στα οποία συμμετείχε ο 
κ. Μπεμπόνης και ο οποίος όλως παρα-
δόξως άλλαζε γνώμη όταν, μετά τις συ-
νεδριάσεις, επέστρεφε στο Σικάγο!!!

• Επικυρώθηκε από το νομικό σύμβου-
λο της Ομοσπονδίας όταν του ζητήθη-
κε η νομική του συμβουλή με οκτασέλι-
δη αναφορά του.

• Ήταν απόφαση της πλειοψηφίας των 
συλλόγων-μελών της Ομοσπονδίας.

• Στο Συνέδριο στην Καλαμάτα υπήρχε 
απαρτία με τη συμμετοχή 10 από τους 16 
συλλόγους της Ομοσπονδίας. Τρεις σύλ-
λογοι μόνο είχαν δηλώσει ότι θα συμμε-
τάσχουν σε συνέδριο αν οργανώνονταν 
στην Αμερική και τρεις είχαν δηλώσει 
αποχή και από τα δύο συνέδρια. (Τα 
ονόματα των συλλόγων συνημμένα).

• Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ. Μπε-
μπόνης, όταν το 2009 ο τότε πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας επικαλέστηκε την άσχημη 
οικονομική κατάσταση στην Αμερική για 
να μη γίνει το συνέδριο στην Καλαμάτα, 
ως ταμίας της Ομοσπονδίας είχε εναντι-
ωθεί και συμμετείχε στο συνέδριο στην 
Καλαμάτα. Τώρα γιατί το 2013 άλλαξε 
γνώμη παρότι η οικονομική κατάσταση 
στην Αμερική βελτιώθηκε μόνο αυτός 
μπορεί να μας το εξηγήσει!!!

• Όποιος ενδιαφέρεται για την ενότη-
τα θα πρέπει να είναι ειλικρινής προς τα 
μέλη του οργανισμού και ως πρόεδρος 
θα έπρεπε να έχει αφήσει την Ομοσπον-
δία το 2013 καλύτερη από ότι την παρέ-
λαβε το 2011. Μόνος του και χωρίς κα-
νένα απολύτως λόγο (από το πουθενά) 
δημιούργησε το θέμα διάσπασης της 
Ομοσπονδίας, σε Ομοσπονδία Αμερι-
κής και Ομοσπονδία Καναδά, στο ΔΣ 
στο Ντιτρόιτ. Ο κ. Μπεμπόνης ίσως να 
μην γνωρίζει ότι οι σύλλογοι που συμμε-
τείχαν στις 27 Ιουλίου στο συνέδριο στην 
Καλαμάτα δεν ήταν μόνο από τον Κα-
ναδά αλλά και από την Αμερική. Εκτός 
και αν ο κ. Μπεμπόνης αγνοεί ότι η Βο-
στόνη, η Νέα Υόρκη και το Σικάγο γε-
ωγραφικά ανήκουν στις ΗΠΑ.

• Ο κ. Μπεμπόνης ονειροβατεί όταν 
ισχυρίζεται ότι «η συντριπτική πλειοψη-
φία των Μεσσηνιακών Συλλόγων-μελών 
της ΠΟΑΚ σεβάστηκαν την απόφασή μας 
το επικείμενο συνέδριό μας να πραγμα-
τοποιηθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο στις 

ΗΠΑ». Το ερώτημα είναι από ποιον και 
πότε πάρθηκε η απόφαση να γίνει το Συ-
νέδριό του στο Σικάγο από 31 Οκτωβρί-
ου μέχρι 2 Νοεμβρίου; Μα το ΔΣ έχει αλ-
λάξει... Όλα τα μέλη του προηγούμενου 
ΔΣ είχαν επικυρώσει την απόφαση του 
34ου Συνεδρίου, το 35ο Συνέδριο να γί-
νει στην Καλαμάτα. Μήπως είναι από-
φαση δική του και μερικών φίλων του 
στο Σικάγο; Και τι επιπτώσεις θα έχει ένα 
«τέτοιο» συνέδριο στο μέλλον της Ομο-
σπονδίας; Βεβαίως όλα τα μέλη του ΔΣ 
γνωρίζουμε πολύ καλά τις προθέσεις του 
πρώην προέδρου για τη διάσπαση της 
Ομοσπονδίας (και το γνωστοποιήσαμε 
στα μέλη μας τον Απρίλη του 2013), γι-
ατί μόνο στην διάσπαση του οργανισμού 
μπορούν να οδηγήσουν οι ακατανόητες 
και αψυχολόγητες ενέργειές του.

Όσον αφορά στις άλλες ανακρίβει-
ες που αναφέρεται ο κ. Μπεμπόνης στο 
γράμμα του, με το Δελτίο Τύπου για το 
Συνέδριο στην Καλαμάτα (συνημμένο), 
έχουν:

• ενημερωθεί τα μέλη μας για το Συνέ-
δριο και την εκλογή του νέου ΔΣ. Όσον 
αφορά στην αναφορά για το θερινό σχο-
λείο του 2013, θα γίνει στο επόμενο ΔΣ 
από την επιτροπή του θερινού σχολείου 
και στη συνέχεια θα ενημερωθούν όλα 
τα μέλη μας, όπως γίνεται πάντα.

• Ο κ. Μπεμπόνης είναι κατακριτέος 
για την πραγματικά απαράδεκτη, παρά-
νομη και παράξενη στάση του να μην 
πληρώνει τους λογαριασμούς για το θε-
ρινό σχολείο που οργανώθηκε στην Κα-
λαμάτα το καλοκαίρι του 2013, παρό-
τι είχε υποσχεθεί ότι το θερινό σχολείο 
δεν θα επηρεαστεί από τη στάση του στο 
θέμα του συνεδρίου!!!

• Τα χρήματα που με γενναιοδωρία 
δώρισαν οι υποστηρικτές του σχολείου 
παραμένουν στο λογαριασμό της Ομο-
σπονδίας με αποτέλεσμα οι επιχειρημα-
τίες της Καλαμάτας που προσέφεραν 
τις υπηρεσίες τους στο σχολείο να δια-
μαρτύρονται και απολύτως δικαιολογη-
μένα να έχουν αγανακτήσει για τη στά-
ση της Ομοσπονδίας και να αμαυρώνει 
την εικόνα της Ομοσπονδίας στη γενέτει-
ρά μας. Δημόσια θέλουμε να ζητήσουμε 
συγγνώμη για τη στάση αυτή του πρώ-
ην προέδρου και ελπίζουμε να λυθεί το 
πρόβλημα το συντομότερο. Σημειωτέον 
ότι όλα τα χρήματα για το σχολείο είναι 
προσφορές των συλλόγων-μελών και δω-
ρεές από άτομα και επιχειρήσεις και θα 
πρέπει να ξοδεύονται μόνο για αυτό το 
σκοπό.

• Η στάση του κ. Μπεμπόνη είναι τρα-
γελαφική και είναι πλέον φανερό σε όλους 
ότι δεν ενδιαφέρεται για την ενότητα της 
Ομοσπονδίας. Θα πρέπει να αντιληφθεί 
ότι η Ομοσπονδία δεν είναι τσιφλίκι κα-
νενός, ότι ανήκει στα μέλη της και ότι 
όλοι είμαστε εθελοντές που θέλουν να 

προσφέρουν στον απόδημο ελληνισμό 
και στην πατρίδα μας. Ο δε ρόλος του 
προέδρου είναι να σέβεται το καταστα-
τικό του οργανισμού και να εκτελεί της 
αποφάσεις του συνεδρίου και του ΔΣ. 
Με το «αποφασίζω και διατάσω» κανέ-
νας οργανισμός δεν προοδεύει. Αν ένας 
πρόεδρος δεν σέβεται το καταστατικό, 
τις αποφάσεις των συνεδρίων και του 
ΔΣ τότε καλό θα είναι να ασχοληθεί με 
κάτι άλλο και όχι με κοινωνικούς οργα-
νισμούς.

• Ο κ. Μπεμπόνης θα πρέπει να κάνει 
πάραυτα τις πληρωμές για το θερινό σχο-
λείο (για την «απρόσκοπτη» όπως λέει 
στο γράμμα του λειτουργία του σχολεί-
ου), να σεβαστεί τη δημοκρατική διαδι-
κασία και τις αποφάσεις του Συνεδρίου 
της Καλαμάτας και να αφήσει την Ομο-
σπονδία ήσυχη να βρει το δρόμο της και 
επιτέλους να αρχίσει ο οργανισμός να 
ασχολείται με ουσιαστικά θέματα που 
απασχολούν τον απόδημο Μεσσηνιακό 
ελληνισμό και όχι μόνο.

 Παμμεσηνιακή Ομοσπονδία
 Αμερικής και Καναδά

- Θεόδωρος Τζαλαλής (Τορόντο)
 Πρόεδρος
- Χρήστος Κάργας (Νέα Υόρκη)
 Α’ Αντιπρόεδρος
- Βασίλης Π. Γιαννέτος (Σικάγο
 Β’ Αντιπρόεδρος
- Γεωργία Χρέππα (Τορόντο)
 Γενική Γραμματέας
- Βασιλική Σπυροπούλου (Μόντρεαλ) 
 Β’ Γραμματέας
- Βασιλική Καλύβα (Νέα Υόρκη)
 Ταμίας
- Γεώργιος Βλαχάκης (Τορόντο)
 Β’ Ταμίας
- Κώστας Σκούντζος (Νέα Υόρκη)
 Συντονιστής Ανατολικών
 Πολιτειών Αμερικής
- Ελένη Αρβανίτη (Βανκούβερ)
 Συντονίστρια Βρετανικής
 Κολομβίας, Καναδά
- Τάσσος Δημόπουλος (Τορόντο)
 Συντονιστής Οντάριο, Καναδά
- Νίκος Κρεμμυδιώτης (Μόντρεαλ) 
 Συντονιστής Κεμπέκ
- Βασιλική Κουτσούκου-Γκρόσσο
 (Σικάγο) Συντονίστρια Νεολαίας
- Βασίλειος Γ. Γιαννέτος (Σικάγο)
 Γενικός Γραμματέας (2011-2013)
- Κατερίνα Ηλιοπούλου (Μόντρεαλ) 
 Β’ Αντιπρόεδρος (2011-2013)
- Τάσος Τομαράς (Ντιτρόιτ)
 Β’ Ταμίας (2011-2013)
- Γρηγόρης Ηλία Πολίτης (Σικάγο) 
 Νομικός Σύμβουλος (2011-2013)

Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής & Καναδά
{17 Σεπτεμβρίου 2013}
Προς το ΔΣ και τους οργανισμούς-

μέλη της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδί-
ας Αμερικής και Καναδά (ΠΟΑΚ) και 
όλους τους Μεσσήνιους της Διασποράς.
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Εβδομήντα χρόνια συμπληρώθηκαν από το ολοκαύ-
τωμα στο Κομμένο Άρτας από τους Ναζί. Ήταν 16 
Αυγούστου του 1943 όταν ο διοικητής του 12ου Λό-
χου Υπολοχαγός Ρέζερ έδωσε τη διαταγή «Θα μπού-

με στο χωριό και δεν θ΄ αφήσουμε τίποτε όρθιο». Οι μαρτυρί-
ες των κατοίκων που επέζησαν προκαλούν φρίκη. 

Το απόγευμα της 15ης Αυγούστου 1943, ο 12ος Λόχος του 
98ου Συντάγματος 1ου Ορεινού Τμήματος, που είχε στρατοπε-
δεύσει σε μια κοιλάδα στα βόρεια ακριβώς της Άρτας, κάπου 
κοντά στη Φιλιππιάδα, κλήθηκε να βγει από τις σκηνές του.

Ο διοικητής του Συντάγματος, Συνταγματάρχης Γιόζεφ Ζάλ-
μινγκερ, έβγαλε έναν κοφτό ολιγόλογο, τυπικό λόγο «Γερμα-
νοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί. Είναι καιρός για σκληρά μέ-
τρα εναντίον των ανταρτών. Αύριο το πρωί θα ξεκληρίσουμε 
ένα λημέρι τους». O Συνταγματάρχης Γιόζεφ Ζάλμινγκερ, ήταν 
ένας νεαρός διοικητής φορτωμένος με παράσημα, αυτοδημι-
ούργητος άντρας που του άρεσε να παινεύεται ότι έχει μετα-
τρέψει το 98ο σε Σύνταγμα για τον Χίτλερ.

Καθώς περάσανε τα μεσάνυχτα στο Κομμένο, οι περισσό-
τεροι κάτοικοί του άρχισαν σιγά σιγά να πηγαίνουν στα σπίτια 
τους για ύπνο, κουρασμένοι από τις προετοιμασίες του πανη-
γυριού, από το γλέντι και το πιοτό, χωρίς να υποψιαστούνε τί-
ποτα για το τι επρόκειτο να συμβεί. 

Την ίδια ώρα περίπου, μια φάλαγγα από 22 αυτοκίνητα και 
ένα στρατιωτικό τζιπ, ξεκίνησε από την κοιλάδα κοντά στην Φι-
λιππιάδα μεταφέροντας τους περισσότερους άντρες του 12ου 
Λόχου, γύρω στους 100 στρατιώτες. Στις 5.00 το πρωί σταμά-
τησαν έξω από το χωριό.

Ο 25χρονος Διοικητής του 12ου Λόχου Υπολοχαγός Ρέζερ, 
πρώην στέλεχος της νεολαίας του Χίτλερ, τους συγκέντρω-
σε και έδωσε τις διαταγές του. «Θα μπούμε στο χωριό και δεν 
θ΄ αφήσουμε τίποτε όρθιο» είπε. Χρησιμοποιώντας το πέτρι-
νο καμπαναριό της εκκλησιάς (χτίσμα του 1855) για παρατη-
ρητήριο, χωρίστηκαν σε εκτελεστικά αποσπάσματα, παίρνο-
ντας και τις τελικές οδηγίες της επέμβασης.

Xαράματα 16ης Αυγούστου ακούστηκαν οι πρώτες εκρή-
ξεις όλμων που είχαν τοποθετηθεί σε τρία επίκαιρα σημεία 
του χωριού. Αμέσως αρχίσανε οι πυροβολισμοί και η δια-
σταύρωση των πυρών, ενώ τα πυροβόλα και τα οπλοπολυ-
βόλα δε σταμάτησαν ούτε στιγμή, δίνοντας την εντύπωση 
κάποιας σκληρής μάχης. Καθώς εισέβαλαν στα σπίτια, ολό-
κληρες οικογένειες αιφνιδιάστηκαν στον ύπνο και μη μπο-
ρώντας να αντιδράσουν, έπεφταν νεκρές από τις σφαίρες των 

όπλων και τα βλήματα των χειροβομβίδων. Γέροι άνθρωποι, 
ανάπηροι, ακόμη και τυφλοί, σκοτωθήκανε επιτόπου. Κορί-
τσια με την απειλή των όπλων βιάστηκαν κατ’ εξακολούθηση 
από τους γερμανούς στρατιώτες, οι οποίοι, αφού ικανοποίη-
σαν τα κτηνώδη ένστικτά τους, έκοβαν τους μαστούς και τις 
έσφαζαν σα ζώα. Έβρεχαν βαμβάκι με βενζίνη, το τοποθετού-
σαν στα στόματα των βρεφών που κοιμόντουσαν ακόμη στην 
κούνια τους και το άναβαν.

Μια γυναίκα έγκυος, αφού της ανοίξανε την κοιλιά, βγάλανε 
από εκεί το έμβρυο που σε λίγες μέρες θα έφερνε στον κόσμο 
και το εναποθέσανε στα χέρια της.  Έτσι βρέθηκε η γυναίκα. 
Νεκρή με ανοιγμένα σπλάχνα και το αγέννητο παραμορφω-
μένο νεκρό, στα χέρια της. Άλλα από τα παιδιά τα εκτελούσαν 
στον κρόταφο με μια σφαίρα περιστρόφου, ενώ άλλα τα κάρ-
φωναν με τις ξιφολόγχες τους παρ’ όλη την αθωότητα και τα 
κλάματα τους. Στο σπίτι του Θόδωρου Μάλλιου γινόταν ο γά-
μος τη κόρης του Αλεξάνδρας με το Θεοχάρη Καρίνο από τον 
Παχυκάλαμο, χωριό κοντά στο Κομμένο. Χάθηκαν όλοι. Τους 

έκαψαν και τους σκότωσαν. Τριάντα με τριάντα πέντε άτομα. 
Από τα 12 μέλη της οικογένειας του οικοδεσπότη Θόδωρου 
Μάλλιου σώθηκαν εκείνο το πρωινό μόνο δύο, ο Αλέξαν-
δρος και η Μαρία, που είχαν φύγει μόλις πριν λίγα λεπτά για 
να φροντίσουν στο χωράφι τα ζώα. 

Όσοι πρόλαβαν και πετάχτηκαν έξω απ’ τα σπίτια τους, έτρε-
χαν να σωθούν στα χωράφια ή να κρυφτούν χωμένοι στα βα-
θιά χαντάκια. Μόνη σωτηρία απέμεινε για πολλούς το ποτάμι. 
Πλήθος κόσμου έτρεχε κατά εκεί. Άλλοι ρίχνονταν στα νερά 
του για να περάσουν απέναντι και να σωθούν. Άλλοι κρέμο-
νταν απ’ τις βάρκες και πάλευαν να γλιτώσουν απ’ τον εφιάλ-
τη. Κι εκεί πνίγηκαν σχεδόν όλοι όσοι μπήκαν στη βάρκα του 
Σπύρου Βλαχοπάνου, σχεδόν είκοσι άτομα. 

Από αυτό που συμπεραίνεται, από τα λεγόμενα επιζώντων 
αυτοπτών μαρτύρων για ορισμένα περιστατικά, είναι ότι οι φο-
νιάδες μεθούσαν με ναρκωτικές ουσίες για να είναι γρήγοροι 
στις αποφάσεις τους και όσο πιο αποτελεσματικοί στα πρω-
τόγονα ένστικτά τους.

Στην εκκλησιά της Παναγιάς του χωριού, αφού αφόδευσαν 
στην πύλη του ιερού βήματος, πέταξαν στο πάτωμα του ναού 
τις εικόνες του τέμπλου και τα ιερά σκεύη.

Ο παπάς της εκκλησίας πιάστηκε από τους Γερμανούς και 
αφού τον βασάνισαν άγρια, τον σύρανε αιμόφυρτο στον προ-
πυλώνα της εκκλησίας και τον εκτέλεσαν με μια σφαίρα στο 
μέτωπο. Αυτός ήταν και ο πρώτος της σφαγής του Κομμένου 

μαζί με το Ευαγγέλιο που βρέθηκε διάτρητο από σφαίρα σε 
μια γωνία, με ποτισμένες τις σελίδες του από το αίμα αυτού 
του τίμιου κληρικού.

Ο άλλος ιερέας του χωριού, που εφημέρευε στο ναό των 
Αγίων Ταξιαρχών στον Λουτρότοπο και που είχε έρθει στους 
συγγενείς του για το πανηγύρι, βρέθηκε κατακρεουργημένος 
και αιμόφυρτος και με βγαλμένα τα μάτια.  Με μια ειδική σκό-
νη που έριχναν στο πάτωμα και με μια πιστολιά έκαψαν τα πε-
ρισσότερα σπίτια του χωριού, αφού πρώτα έπαιρναν ότι πολύ-
τιμο υπήρχε μέσα. Το θέαμα στο Κομμένο μετά την σφαγή ήταν 
φρικιαστικό. Παντού πτώματα απανθρακωμένα, ενώ η ατμό-
σφαιρα είχε τη μυρωδιά από καμένες σάρκες. Ανθρώπινα μέλη 
ήταν διασκορπισμένα από δω και από εκεί, ενώ τα σκυλιά εί-
χαν αρχίσει να τρώνε κομμάτια κρέας από διάφορα σώματα.

Γύρω στο απόγευμα της 16ης Αυγούστου ο Δημήτρης Απο-
στόλου, ένας νεαρός Κομμενιώτης, γύρναγε στο χωριό του 
και στο σπίτι του. Τα Γερμανικά στρατεύματα είχαν φύγει, μετά 
από 7 ώρες που κράτησε η επιδρομή. Στα απανθρακωμένα 
απομεινάρια των σπιτιών, δοκάρια καίγονταν ακόμη. Η κοι-
λιά μιας γυναίκας είχε σχισθεί και ένα κοτόπουλο είχε αρχί-
σει να σέρνει τα εντόσθια της κατά μήκος του δρόμου. Λίγο 
μετά που είδε αυτό, ο Αποστόλου λιποθύμησε.

Ένα δεκάχρονο αγόρι τότε, ο Αλέξανδρος  Μάλιος, που έχα-
σε όλη την οικογένεια του, θυμάται: «Σα φτάσαμε κοντά στο 
σπίτι, ακόμα κάπνιζε. Απ’ έξω δεν μπορούσαμε να περάσου-
με απ’ τους σκοτωμένους. Δεν είχες που να πατήσεις. Δρα-
σκελίσαμε πάνω απ’ τα πτώματα κι αντίκρισα τον πατέρα μου 
μ’ ένα μικρό παιδί μέσα στα αίματα. Οι άλλοι μέσα ήταν όλοι 
καμένοι. Έσκυψα, τον αγκάλιασα και λιποθύμησα. Τα είχαμε 
χαμένα και ζούσαμε σ’ ένα εφιαλτικό όνειρο, έτσι που δεν εί-
χαμε τη δύναμη να κλάψουμε».

Συνολικά 317 άνθρωποι ήταν τα θύματα του Κομμένου εκεί-
νη τη μέρα σ’ αυτή τη σφαγή. Ίσως της πιο φριχτής που δια-
πράχθηκε στην Ελλάδα την περίοδο της Κατοχής. Εξαιτίας του 
μεγάλου αριθμού των πτωμάτων, οι Κομμενιώτες τα έθαβαν 
επιφανειακά με λίγο χώμα, στις αυλές και στους κήπους των 
σπιτιών. Στην πλατεία του χωριού, τον Αύγουστο του 1946 οι 
κάτοικοι  χτίσανε ένα καλλιμάρμαρο μνημείο που αναγράφο-
νται τα ονόματα των 317 πατέρων και τέκνων και αδελφών. 

Το Κομμένο το εκτέλεσαν εν ψυχρώ οι Ναζί και το παρέδω-
σαν στις φλόγες χωρίς έλεος. Η τραγική σελίδα του Κομμέ-
νου μένει ζωντανή και καίει άσβηστη φλόγα στη μνήμη των 
100 περίπου κατοίκων του που έζησαν τη φρίκη και βρίσκο-
νται ακόμη στη ζωή.

 Πηγή: http://filonoi.gr

Το άγνωστο ολοκαύτωμα στο Κομμένο της Άρτας
Καί ναί τό ξαναζοῦμε. Τό καινούργιο ὀλοκαύτωμα δημιούργημα τοῦ γερμανικοῦ ἐπεκτατισμοῦ καί τῆς

γερμανικῆς δίψας γιά ἐπιβολή καί ἐξουσία. Πάθαμε ἀλλά δέν μάθαμε. Ἕνα καινούργιο ὁλοκαύτωμα εἶναι
πρό τῶν πυλῶν καί ὅπως ὅλα δείχνουν θά εἶναι τό τελευταῖο. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς! Αὔγουστος ἦταν καί τότε.

16 Αὐγούστου 1943. Κομμένο Ἄρτας. Τό ἄγνωστο ὁλοκαύτωμα ἀπό τά γερμανικά γουρούνια.

Επιμέλεια  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΑΠΗΣ
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Τ ο Ρίμινι δεν μπόρεσα ποτέ 
μέχρι σήμερα να το επισκε-
φθώ. Ειδικότερα σε μέρες 
Σεπτεμβρίου, σαν κι αυτές 

που γίνονται επετειακές εκδηλώ-
σεις για την σημαντικότατη εκείνη 
ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ. Μεγίστης σημα-
σίας για την οριστική νίκη των συμ-
μαχικών στρατευμάτων κατά τον Β .́ 
Παγκόσμιο Πόλεμο εναντίον των τε-
λευταίων γερμανικών αντιστάσεων 
στην περιοχή. Λεπτομέρειες, θα μά-
θετε από το άρθρο που ακολουθεί, 
που αντέγραψα  από το blog http://
roykoymoykoy.blogspot.gr/.

Είναι απαραίτητο να τις γνωρίζει 
κάθε Έλληνας. Αφού η Ελληνική  
Ταξιαρχία συνέβαλε εκεί τόσο πολύ 
στην πτώση της τελευταίας γερμανι-
κής αντίστασης. Και πρώτοι οι Έλλη-
νες στρατιώτες και αξιωματικοί, υπό 
τον τότε συνταγματάρχην Ηλίαν-Θρα-
σύβουλον Τσακαλώτον εισήλθαν στο 
Ρίμινι, ύψωσαν την ελληνική σημαία 
στο Δημαρχείο. Και ο Δήμαρχος τους 
παρέδωσε  την πόλη του Ρίμινι.

Ποτέ δε είναι αργά να μάθουν και 
να υπερηφανευθούν οι σημερινοί Έλ-
ληνες κάποιες σπουδαίες δόξες των 
παππούδων τους, που τους κρύβουν 
κάποιοι πατεράδες τους. Για ιδεολο-
γικο-κομματικούς σκοπούς. Με τον 
στρατηγόν Αρχηγόν Γενικού Επιτελεί-
ου Στρατού και Επίτιμον πλέον, ΑΓΕΣ 
Ηλίαν-Θρασύβουλον Τσακαλώτον, που 
έχει γράψει και τόσα βιβλία σχετικά, 
έχω δεκάδες συνεντεύξεις για το Ρί-
μινι, τον Γράμμο, το Βίτσι και άλλες 
περιοχές και χώρες όπου έλαβε μέ-
ρος ως αξιωματικός ηγούμενος Ελ-
λήνων Στρατιωτών.

Άλλωστε αυτός έδωσε και την τελει-
ωτική νίκη ως αρχηγός του Εθνικού 
μας Στρατού, κατά των εισβολέων από 
όμορρες χώρες κομμουνιστών, στις 29 
Αυγούστου 1949 στο Βίτσι. 

Προτρέχω να σας προτείνω να δι-
αβάσετε άρθρο του αειμνήστου Γε-
ωργίου Ράλλη, σημαντικού πολιτι-
κού ανδρός, με λάθη ασφαλώς, στην 

εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 29ης 
Αυγούστου 1999 με τίτλο «ΔΕΝ ΗΤΑΝ 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ».   

Διευκρινίζω ότι η νίκη έγινε κατά 
του λεγομένου «δημοκρατικού στρα-
τού» των κομμουνιστών. Γέλαγε σαρ-
καστικά εις βάρος μας προ ημερών, 
ένας βετεράνος Ρώσος ανώτατος αξι-
ωματικός, στο άκουσμα ότι μπορεί να 
ήταν Δημοκρατικός ένας στρατός, που 
ήταν κομμουνιστικός, σκότωνε Έλ-
ληνες για να εξαναγκάσει τους υπο-
λοίπους να ενταχθούν στο σοβιετικό 
μπλοκ. «Ξενοκίνητος κομμουνιστο-
συμμοριτοπόλεμος κατά της Ελλά-
δος 1946-49».

Αυτή είναι παγκοσμίως η γνησία 
ονομασία, αυτού του πολέμου. Που 
ξεκίνησε με τον κομμουνιστικό  «δη-
μοκρατικό στρατό» του ΚΚΕ, που εκ-
παιδεύτηκε και εξοπλίστηκε στη Γι-
ουγκοσλαβία, εισέβαλε στην Ελλάδα 
και αιματοκύλησε τη πατρίδα μας. Την 
κατέστρεψε.

Την ώρα που όλες οι άλλες χώρες 
της Δύσεως  μετά το τέλος του Πολέ-
μου (1945) αναδιοργανώνονταν και 
ανεπτύσσοντο οικονομικά, εμείς  πολε-
μούσαμε με έναν δεύτερο εχθρό. Εκεί-
νον που μας τραγουδούσε «ο αδελφός 
τον αδελφό να σκοτώνει άμα δεν εί-
ναι κομμουνιστής».

Μου το μαθαίνανε κι εμένα το 1943 
εκεί στο Άνω Χελυδόρι Κορινθίας, 
όταν μας έλεγαν οι διαφωτιστές ότι 
«μετά τον πόλεμο θα γίνει κομμουνι-
σμός και δεν θα μπορεί να έχει ο ένας 
πεντακόσιες ελιές κι ο άλλος καμμία, 
θα τις μοιράσουμε στα ίσια. Και πρέπει 
να γίνονται εκκαθαρίσεις των πλουσί-
ων, γιατί θα εμπόδιζαν την ισότητα».

Και αφελές παιδάκι εγώ, ετών οκτώ 
ρώτησα τον κυρ Σωτήρη «και τί θα γί-
νει άμα σε κάποιον ξεραθούν μερικές 
ελιές θα ξαναμοιρασθούν»|; Κι έλαβα 
την απάντηση «ο πατέρας σου πάντως 
δεν θα έχει τις πεντακόσιες ελιές που 
έχει σήμερα». Όταν το είπα αυτό στον 
πατέρα μου, μου είπε οργισμένος. 
«Άκου γιέ μου με αυτό το πλευρό να 
κοιμάται ο τεμπέλαρος. Όταν εγώ από 
δέκα χρονών ξυπόλυτος, μάζευα αγρι-
λίδια από τα βουνά και ρουμάνια και τα 
μεταφύτευα και τα κέντρωνα σε ελι-
ές ήμερες, αυτός σφύραγε με το σου-
ραύλι όπως μέχρι σήμερα».

Έτσι γέμισαν σφαγμένους απάν-
θρωπα, οι πηγάδες, δολοφονήθηκαν 
συστηματικά από δάσκαλο μέχρι τσα-
γκάρη και μανάβη της γειτονιάς, οι-
κογενειακώς, ως καπιταλίστες, αντι-
δραστικοί, μέχρι νήπια, εκατοντάδες 

χιλιάδες ψυχές, για να μην αντιδρά-
σουν στη σοβιετοποίηση μετά τον πό-
λεμο.

Σίγουρα αυτά πρώτη φορά τα δι-
αβάζουν οι πολλοί. Και πρέπει μας 
λένε, να τα κρύβουμε αυτά από τα παι-
διά μας και τα εγγόνια μας. Αλλά μας 
χλευάζουν και εμπράκτως γι ’αυτό οι 
ξένοι. Ως Εμφύλιο, με νόμο, τα τελευ-
ταία χρόνια αναμασάνε, αυτόν τον πό-
λεμο τον ξενοκίνητο.

Και τον λένε εμφύλιο άλλοι σκο-
πίμως, άλλοι ανοήτως και άλλοι ως 
απληροφόρητοι. Χωρίς να ενδιαφέρο-
νται για την ωρολογιακή βόμβα που 
βάζουν στα θεμέλια της Ελλάδος μας. 
Περισσότερα μπορείτε να μάθετε από 
τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατί-
ας τον κ. Χρήστο Σαρτζετάκη,  τους 
αειμνήστους πρωθυπουργούς Θε-
μιστοκλή Σοφούλη, Γεώργιο Ράλλη, 
από το ΟΗΕ, τα εκατοντάδες βιβλία, 
τα επίσημα έγγραφα, όσα δεν πρόλα-
βαν να κάψουν τελευταία στο υπουρ-
γείο  Εθνικής Αμύνης μας κάποιοι πο-
λιτικοί κ.λ.π.

Αναφέρομαι εκτενώς στον Συμμορι-
τοπόλεμο, γιατί αν δεν τον είχαν κάμει 
οι κομμουνιστές και μόνον οι Έλληνες 
κομμουνιστές, η Ελλάδα σήμερα δεν 

θα ήταν σε αυτό το κακό χάλι. Για να 
επανέλθω στον αείμνηστο Ηλία-Θρα-
σύβουλο Τσακαλώτο, (με συμπαθού-
σε ιδιαιτέρως και λόγω της συνωνυμί-
ας μας και γνωρίζω πώς οργανώθηκε 
ο εναγκαλισμός του με τον Βαφειάδη) 
είχα τακτική επικοινωνία και συναντή-
σεις από τη δεκαετία του 1960 μέχρι 
το θάνατό του.

Είχαμε και συνταξιδέψει σε απο-
στολές (εκτός από τους ιερούς χώ-
ρους όπου πολέμησε, σε Ελλάδα και 
άλλες χώρες), για σοβαρότατα θέματα 
καθώς δεν έπαυσε να θεωρεί εαυτόν 
του ως εν ενεργεία στρατιώτη. Αλλά 
σήμερα μου άρεσε η προαναφερθεί-
σα αναφορά για τη ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙ-
ΜΙ και σας την προσφέρω σε αντιγρα-
φή από το blog http://roykoymoykoy.
blogspot.gr/

Στρατιωτική αναμέτρηση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 
κατά την οποία δοξάστηκαν τα ελληνικά όπλα.   Διε-
ξήχθη από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 1944 επί ιτα-
λικού εδάφους, στο πλαίσιο της συμμαχικής Επιχεί-

ρησης Ελαία (Operation Olive). Είχε ως αντικειμενικό σκοπό 
τη διάσπαση της λεγόμενης «Γοτθικής Αμυντικής Γραμμής», 
που είχαν συμπήξει οι υποχωρούντες Γερμανοί. Μετά την κα-
τάληψη της Ρώμης από τα συμμαχικά στρατεύματα (4 Ιουνίου 
1944), οι γερμανικές δυνάμεις που στάθμευαν στην Ιταλία συ-
μπτύχθηκαν επί της «Γοτθικής Αμυντικής Γραμμής», που εκτει-
νόταν από την Πίζα έως το Ρίμινι στις ακτές της Αδριατικής.

Την εκτέλεση της Επιχείρησης Ελιά ανέλαβαν η 5η Αμερι-
κανική Στρατιά υπό τον αντιστράτηγο Μαρκ Κλαρκ στα δυτικό 
τομέα και η 8η Βρετανική Στρατιά υπό τον αντιστράτηγο σερ 
Όλιβερ Λις στον ανατολικό τομέα, ο οποίος εκτεινόταν έως την 
Αδριατική Θάλασσα. Στην 8η Βρετανική Στρατιά είχε ενταχθεί η 
3η Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία, αποτελούμενη από τρία τάγματα 
πεζικού, με διοικητή τον συνταγματάρχη Θρασύβουλο Τσακα-
λώτο (1897-1989). Η μονάδα αυτή είχε συγκροτηθεί στη Μέση 
Ανατολή μετά το Εαμικό στασιαστικό κίνημα της 6ης Απριλίου 
1944 και αποτελείτο κυρίως από νομιμόφρονες προς την εξό-
ριστη ελληνική κυβέρνηση του Εμμανουήλ Τσουδερού, αξιω-
ματικούς και στρατιώτες. Η Ταξιαρχία μεταφέρθηκε στο Τάρα-
ντα στις 11 Αυγούστου 1944 και από εκεί σιδηροδρομικώς στο 
χωριό Κατόλικα, 20 χιλιόμετρα νοτίως του Ρίμινι, όπου από τις 
8 Σεπτεμβρίου ανέλαβε τον παραλιακό τομέα, ενταχθείσα αρ-
χικά υπό τις διαταγές της 2ης Νεοζηλανδικής Μεραρχίας και 
στη συνέχεια υπό τη 1η Καναδική Μεραρχία.

Το ίδιο βράδυ, αλλά και στις 10 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε κάτω 
από εχθρικά πυρά, τα οποία απέκρουσε επιτυχώς. Την περιοχή 
του Ρίμινι υποστήριζαν μονάδες της 76ης Μηχανοκίνητης Στρατι-
άς της Βέρμαχτ, υπό τη διοίκηση του στρατηγού Τράουγκοτ Χερ.

Από τις 13 Σεπτεμβρίου η ελληνική ταξιαρχία πέρασε στην 
αντεπίθεση. Υποστηριζόμενη από το πυροβολικό και τα τεθω-
ρακισμένα των συμμάχων είχε ως αντικειμενικό σκοπό την κα-
τάληψη της πόλης του Ρίμινι. Οι Γερμανοί αμύνονταν λυσσω-
δώς, αλλά η ελληνική επίθεση υπήρξε θυελλώδης.

Στις 15 Σεπτεμβρίου οι άνδρες του Τσακαλώτου επιτέθηκαν 
στο αεροδρόμιο του Ρίμινι, το οποίο κατέλαβαν μετά από τριή-
μερη μάχη. Ο δρόμος για το Ρίμινι ήταν ανοιχτός.

Στις 4:30 μ.μ. της 20ης Σεπτεμβρίου το 2ο Τάγμα της 3ης Ορει-
νής Ταξιαρχίας ανέτρεψε τη γερμανική αντίσταση και τις πρω-
ινές ώρες της 21ης Σεπτεμβρίου εισήλθε πρώτο στο Ρίμινι, 
όπου ύψωσε την ελληνική σημαία στο Δημαρχείο της πόλης.

Ακολούθησαν ευθύς αμέσως το 1ο και το 3ο Τάγμα. Στις 7:30 
π.μ. ο Δήμαρχος του Ρίμινι παρέδωσε άνευ όρων την πόλη δια 
πρωτοκόλλου στον διοικητή του 2ου Λόχου του 3ου Τάγματος, 
λοχαγό Μιχαήλ Αποστολάκη. Οι συνολικές απώλειες της ελλη-
νικής Ταξιαρχίας στις εννιά ημέρες που διάρκεσε η Μάχη του 
Ρίμινι ανήλθαν σε 116 νεκρούς (10 αξιωματικοί και 106 οπλίτες) 
και 316 τραυματίες (23 αξιωματικοί και 293 οπλίτες).

Ο Διοικητής των Συμμαχικών Στρατευμάτων στην Ιταλία βρε-
τανός στρατάρχης Χάρολντ Αλεξάντερ σε έκθεση του με τον τίτ-
λο «Οι Σύμμαχοι Στρατοί στην Ιταλία από τις 3 Σεπτεμβρίου 1943 
μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 1944» σημειώνει για τη δράση της 3ης  
Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας τα εξής:

Στις 20 Σεπτεμβρίου, έπειτα από πάλη χωρίς ελπίδα, εκκα-
θαρίσθηκε το Σαν Φορτουνάτο και στη διάρκεια της νύχτας οι 
Έλληνες, υπό τη διοίκηση της 1ης Καναδικής Μεραρχίας, ει-
σήλθαν στο Ρίμινι. Ήμουνα ευτυχής, γιατί η επιτυχία αυτή είχε 
τόσο έγκαιρα λαμπρύνει τα πεπρωμένα της ηρωικής αυτής 
χώρας, που ήταν η μόνη μαχόμενη σύμμαχος στο πλευρό μας 
σε στιγμές ζοφερές και γιατί μία νέα νίκη στην Ιταλία είχε προ-
στεθεί στη δόξα που αποκτήθηκε στα βουνά της Αλβανίας. 

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ
Η Μάχη του Ρίμινι, σαν 
σήμερα, πριν 69 χρόνια

ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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Venizelos: Greece
 Scolded Chemical
Use, Not Exact User

Putin Officially
Invited to Visit
Land of Greece

Referring to Greece’s position concerning events 
in Syria while addressing Parliament, Government 
Vice-President and Foreign Minister Evangelos 
Venizelos stressed that his previous statements 
condemned the use of chemical weapons but not 
any specific party for using them. “Greece has asked 
and is asking for a clear, unequivocal and steadfast 
condemnation of the use of chemical weapons, 
is asking for a peace conference on Syria’s future 
(Geneva-2) and a comprehensive plan equivalent to 
the peace process for the Middle East,” Venizelos 
told Parliament’s Foreign Affairs Committee.

“At no time has Greece referred to military 
intervention, at no time condemned any actor 
for the use of chemical weapons but their use in 
itself - and at no time was any actor referred to 
precisely because we are waiting for the international 
community to decide,” he said.

Salaried employment soared last month, making it the best August since 2004 in terms of the 
balance between hirings and firings, according to Labor Ministry figures. The rise was largely 
thanks to the major increase in foreign tourism arrivals. Hirings outnumbered dismissals or 

departures in August by 10,969, with hiring announcements amounting to 72,685 and dismissals to 
61,716, the ministry’s Ergani database showed. Last year, dismissals or departures had been the order 
of the day, outnumbering hirings by 2,178 in August.The balance was particularly favorable in the 
food services sector, with 5,387 more hirings than sackings, which, incidentally, was during the same 

month that value-added tax was reduced in the sector. Wholesale trade had 3,736 more hirings and education reported a positive balance of 1,461 jobs. 
Notably, 63 percent of the jobs created were full-time, 31 percent were part-time and 6 percent rotating. August was the sixth month in succession with a 
balance in favor of jobs created, with the number of hirings in the first eight months of 2013 rising by 15.4 percent on a yearly basis to 637,258, while job 
departures (including voluntary exits) came to 534,678. As a result, salaried employment had a positive balance of 102,580 jobs in the year to end-August, 
the official data showed. “The results of the Ergani database concerning August once again confirm the estimate that the rise in the unemployment rate is 
being contained and the labor market is entering a stabilization phase,” said Labor Minister Yiannis Vroutsis upon the publication of the figures.

Prime Minister Antonis Samaras extended 
an invitation to Russian President 
Vladimir Putin to visit Greece, during 

his meeting on Monday with Russia’s Federation 
Council Chairwoman Valentina Matviyenko, 
who was in Athens.

Matviyenko presented Samaras with a 
personal message from Putin and, according to 
sources, referred to the strong interest expressed 
by Russian firms for investments in Greece, as 
well as the Russian government’s intention to 
support such investments in every way.

The Russian official said that Gazprom 
intends to participate in a new tender for the 
sale of Greece’s public gas company DEPA, 
while expressing complaints over the stance 
adopted by the European Union on this issue. 
She noted that the EU had created problems over 
Gazprom coming to Greece when the company 
had activity throughout Europe.

Samaras also raised the issue of his letter to 
Putin concerning the price of natural gas, with 
Matviyenko replying that there had been an 
immediate response, that two rounds of talks had 
already taken place, and that she hoped that an 
agreement will be reached after the third round.

Grapplers across the world breathed 
a sigh of relief as wrestling completed 
an unprecedented comeback, 
reclaiming its place at the Tokyo 
Games after beating bids from rival 
sports in an International Olympic 
Committee (IOC) vote.

“This was a victory for Greece 
because the sport is completely 
Greek and is part of our history,” the 
country’s federation president Kostas 
Thanos told Novasport FM radio 
following the vote in Buenos Aires.

Wrestling featured in the ancient Olympics as 
well as every modern games apart from 1900 but 
surprisingly lost its Olympic spot in February as 
the IOC looked to refresh its program following 
the 2016 Games in Rio.

Greece pulled out all the stops since then 
in a charm offensive to help wrestling’s cause, 
organizing numerous petitions as well as a 
unique exhibition tournament at Ancient 
Olympia in July. Wrestlers from Britain, Iran, 
Russia, the United States and other countries 
gathered at Olympia, in the Western Peloponnese 
area of Greece, to participate in the one-off 

event. “I believe the tournament organized in 
Ancient Olympia with the help of Greek Olympic 
Committee (HOC) was the peak of our efforts 
to convince the IOC,” Thanos added.

Greek Olympic Committee president Spyros 
Kapralos added in an official statement: “We 
express our great satisfaction for the preservation 
of wrestling in the Olympic Games program.”The 
decision is sure to be warmly welcomed by all 
sports people, not only in Greece, but everywhere 
in the world. It is impossible for anyone to 
imagine an Olympics without the presence of 
such a historic sport,” he added. [Reuters]
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Job Creation Soaring
Last Month in Greece

The Reinstatement of Wrestling
In Olympics a Victory for Greece

ATHENS —“Greece is turning the page,” Mr. 
Samaras told politicians and entrepreneurs at the 
annual international trade fair in the northern port 
of Thessaloniki, traditionally used by Greek prime 
ministers to outline their government’s economic 
policy for the coming year. “There will be no more 
austerity measures,” he said.

Prime Minister Antonis Samaras of Greece 
seized on new economic data that indicated 
the country was on track to economic recovery 
and promised relief to Greeks weary of years of 
punishing austerity.

Citing figures released recently by the national 
statistics agency, Mr. Samaras said the Greek 
economy shrank 3.8 percent in the second quarter, 
significantly less than an estimate of 4.6 percent. 
It was the smallest contraction since 2010, when 
Greece signed its first multibillion-euro loan 
deal with its so-called troika of creditors — the 
European Commission, European Central Bank and 

International Monetary Fund. The improvement 
is largely the result of an unexpectedly strong 
rebound in the country’s crucial tourism sector, 
with a record 18 million foreign visitors expected 
this year, he said. Equally encouraging are early 
indications that the country will achieve this year 
a primary surplus — a budget surplus not counting 
debt financing, Mr. Samaras said. He said this 
would be the “first decisive step toward exiting 
the policy of memorandums,” referring to Greece’s 
two loan agreements since 2010, which are worth 
a total of €240 billion ($315 billion) and have been 
meted out in installments in exchange for a series 
of austerity measures.

Mr. Samaras said achieving the surplus would 
open the way for two things, in line with an 
agreement with creditors — some form of debt 
relief for Greece, but also the chance to help citizens 
who have been hardest hit by austerity. It remains 
unclear how large the surplus will be; Mr. Samaras 

put it at €1.1 billion for the first seven months of the 
year. Mr. Samaras said 70 percent of the surplus 
would go toward “lightening the injustices” suffered 
by Greeks on low pensions and by members of the 
police, fire service and coast guard whose salaries 
have been slashed as part of public sector cutbacks.

Greek PM Says Positive Economic
Data Pointing to Austerity Easing

Samaras at the trade fair in Thessaloniki.

Labor Ministry Staff show statistics

Briefing Chicagoans
On Investment Topic

Citizens Call
On Samaras

To Embark on  
Investigation

C itizens across Greece, shocked by the 
murder of musician P. Fyssas, called 
on Prime Minister Antonis Samaras 

to launch a comprehensive investigation into 
all suspected crimes committed by Golden 
Dawn members and take strong political 
and legislative measures to hold this fascist 
organization accountable for their violent 
actions. “We urge you” the message to the 
Premier went that “to stand by your promise 
that you will not allow the successors of the 
Nazis to terrorize, and show bold leadership 
to work with other party leaders to defend 
our democracy.”

United States businesspeople were briefed on 
investment opportunities in Greece at an event 
organized on Thursday by the Foreign Ministry 
at the Hilton hotel. Deputy Foreign Minister 
Dimitris Kourkoulas was the keynote speaker.

The visitors belong to the Vistage business 
association in the Chicago greater metropolitan 
area and represent six large companies. 

They were briefed on the prospects of the Greek 
economy, the new investment legislation and 
the privatization program, and issues related 
to organic agriculture, production, technology 
and distribution networks to the EU.

An ancient sport vindicated
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The American Hellenic Educational Progressive 
Association (AHEPA) held its 91st Supreme 
Convention in Orlando, Florida, where guests 

converged from across the United States.  The event was 
held at the Loews Portofino Hotel between August 18-
24, 2013, and culminated with the Grand Banquet on 
Friday August 23, where the PanHellenic Scholarship 
Foundations’ Chairman, Mr. Chris P. Tomaras, was 
honored. The AHEPA Grand Banquet is the pinnacle 
event of the annual AHEPA Supreme Convention.  It 
serves to honor excellence in the community as well 
as from within the organization.  AHEPA Supreme 
President, Dr. John Grossomanides, presented Mr. 
Tomaras with the 2013 Academy of Achievement Award 
in Business. In accepting the award, Mr. Tomaras said 
“It is a huge and most valuable award because it comes 
from a huge and most valuable institution, AHEPA. It 
is the organization which, since 1922, has been the most 
effective, the most contributive, the most accomplished, 
the most admired and deeply respected Greek American 
civic organization in the world. I am truly overwhelmed 
and humbled by this honor.”

 “Mr. Tomaras is a dedicated Hellene who shares 
AHEPA’s commitment to education as the founder and 
chairman of the PanHellenic Scholarship Foundation,” 
Executive Director Basil N. Mossaidis said. “From 
his professional achievements, to his love for Hellenic 
ideals and principles, to his charitable work in the 
community, AHEPA is thrilled to present Mr. Tomaras 
with this well-deserved honor.  We are proud to count 
Mr. Tomaras as an Ahepan because he truly fulfills the 
organization’s mission on a daily basis.”   He added, “We 

were all inspired by his eloquent acceptance remarks.”
The audience also received inspirational words from 

His Eminence Archbishop Demetrios, Congressman Gus 
Bilirakis, and His All Holiness Ecumenical Patriarch 
Bartholomew I (via video clip); along with a few laughs 
from Basile the Comedian, who served as the program’s 
master of ceremonies.  In addition, Ambassador of 
the Republic of Cyprus, George Chacalli, and Consul 
General of Greece in Tampa, Antonios Sgouropoulos, 
offered remarks.

During the course of the evening, more than $150,000 
in grants and donations were announced by AHEPA 
family entities to worthy causes, including a plan to 
secure its fifth container filled with medical supplies to 
be destined for Evangelismos Hospital in Athens, Greece.

The PanHellenic Scholarship Foundation salutes the 
continuing efforts of AHEPA and wishes them success 
in all of their future endeavors. 

  EDITORIAL NOTES

C hicago stalwart and PanHellenic Scholarship Foundations’ Chairman, 
Mr. Chris P. Tomaras received during the 2013 AHEPA Supreme 
Convention the Academy Supreme President  Dr. John Grossomanides. 
Chris’ background of achievements surely  supports the honore he has 

been bestowed upon and we applaud AHEPA’s choice of honotree. We also laud 
President Obama for elevating George James Tsunis to the post of of Ambassadorship, 
representing these United States to the Scandinavian nation of Norway and we offer 
our congratulations to both very deserving men.

Greek Students Get Boost from Niarchos Foundation
BALTIMORE, MARYLAND—CTY Greece, a new academic program 

at Anatolia College designed to challenge and engage bright, pre-college 
students from Greece, was celebrated on Monday, September 16, 2013 
at the Johns Hopkins Center for Talented Youth in Baltimore. CTY 
Greece, made possible by a $3.3 million grant from the Stavros Niarchos 
Foundation, is part of the foundation’s efforts to help relieve some of 
the serious consequences stemming from the financial crisis in Greece.

“The operation of CTY Greece, through the foundation’s grant, 
recognizes the particular learning needs of the country’s talented 
students and provides them with innovating teaching infrastructures, 
new possibilities for personal and intellectual development, and hope 
for a better future,” says John Zervakis, co-chief operating officer of 
the Stavros Niarchos Foundation. The grant to establish CTY Greece 
is rooted in the foundation’s January 2012 initiative designed to make 
grants of $130 million over three years to help ease Greece’s continuing 
socioeconomic crisis.

Speakers at the event  included Johns Hopkins University President 
Ronald J. Daniels, Andreas Dracopoulos, co-president of the Stavros 
Niarchos Foundation, CTY executive director Elaine Hansen, Maryland 
Rep. John Sarbarnes, and Panos Vlachos, president of Anatolia College. 
Every year, more than 9,000 pre-college students participate in CTY 
summer programs, which are held at 24 sites in the United States and 
Hong Kong on college campuses ranging from Johns Hopkins and 
Princeton to Stanford and Berkeley. Based in Baltimore, CTY draws 
extraordinary students from some 120 countries worldwide. The Center 
also offers family and online programs and partners with countries from 
around the world whose leaders seek to develop educational strategies to 
encourage creativity and innovative thinking among their future citizens.

CTY Greece, which will be operated by Anatolia College in Thessaloniki, 
will open in summer 2014 and enroll 150 students who will be able to choose 

from 10 CTY courses. The program will identify and offer academically 
advanced students aged 7 to 18 comprehensive summer, online, and 
weekend programs. CTY Greece will feature challenging coursework, 
innovative teaching methods, and new academic experiences designed to 
foster a love of learning and encourage critical thinking skills. Training 
of CTY Greece instructors and staff began this summer, when five faculty 
members from Anatolia College participated in CTY’s International 
Educators Institute in Baltimore before heading to a number of CTY 
sites in the U.S. to observe courses in engineering, chemistry, computer 
science, mathematics, and biology.

Also this summer, 10 students from Greece studied at CTY’s Summer 
Program site at Franklin and Marshall College in Lancaster, Pa., supported 
by the Stavros Niarchos Foundation. Among these students was Georgina 
Kypriotaki, 15, who took a three-week course in the history of disease. 
Spending seven hours a day studying how diseases like leprosy, smallpox, 
and tuberculosis shaped society may seem like an unusual way to spend 
one’s summer vacation. But for Georgina, having the chance to learn and 
live on a college campus alongside other academically advanced students 
proved to be an invaluable experience.

“This has been such a great opportunity,” says Georgina, who lives 
in Crete. “Even though I go to a model school we don’t learn as much 
in a day as we do at CTY. I love having a roommate. I love staying on 
campus. And I love connecting with people from all over the world.” 
Maria Tsaousidou, a future CTY Greece instructor who teaches biology 
to middle and high schoolers at a division of Anatolia College, spent her 
time at CTY Lancaster observing an Introduction to the Biomedical 
Sciences class.  What impressed her most, she says, was the age of the 
students were who were mastering material that can be quite complex. 
“Everything I wait to teach my 9th graders and IB students at home is 
being taught to 13 year olds at CTY,” she says.

George James Tsunis, Founder, Chairman and 
Chief Executive Officer of Chartwell Hotels, LLC 
and an active member of the Greek American 
Community, was appointed by President Barack 
Obama to the position of U.S. Ambassador to 
Norway. His confirmation hearings at the US 
Senate are expected to take place this  month.

George Tsunis is a personal friend and supporter 
of Vice President Joe Biden and in the last few 
years he has risen to one of the biggest donors of 
the Democratic National Committee.

Mr. Tsunis, also oversees his family’s real estate 
holdings and his company Chartwell Hotels, LLC 
owns, develops and manages Hilton, Marriott and 
Intercontinental hotels throughout the Northeast 
and Middle Atlantic states

His friends describe him as a modest person, and 
a man who loves his family and Greek Orthodox 
Church and he is proud of his Greek Heritage. He 
is a member of the Archdiocesan Council of the 
Greek Orthodox Archdiocese of America, and 
is a member of both the Faith and Leadership 
100 Endowments. Tsunis is an Archon of the 
Ecumenical Patriarchate (Order of Saint Andrew) 
and serves on its National Council. He is also 
a member of the Board of Trustees of Friend’s 
Academy, a member of the Brookings Institution’s 
Foreign Policy Leadership Committee and its 
Metropolitan Leadership Council, a Director of 
the Don Monti Foundation, as well as, Business 
Executives for National Security.

George Tsunis is the recipient of the Dowling 
College Presidential Medal, the Harry Chapin 
Humanitarian Award for Long Island Cares, the 
WLIW Channel 21 Person of the Year, Long Island 
Business News 40 most influential people on Long 
Island under 40 years old, and the recipient of the 
Cyprus Federation’s Justice for Cyprus Award, 
which award was personally awarded to him by 
former President of Cyprus Dimitris Christofias.

He received his Bachelor of Arts Degree from 
New York University and his Juris Doctor from 
St. John’s University School of Law. Tsunis and 
his wife Olga live on Long Island, New York with 
their three children.

Exhibition on
Byzantium in
Capital & LA

NEW YORK (ANA-MPA).-The exhibition 
“Heaven and Earth: Art of Byzantium from Greek 
Collections,” which will be on display at the National 
Gallery in Washington DC (October 6, 2013 – March 
2, 2014) is regarded as a major cultural event in 
the US capital. The exhibition is the product of 
collaboration between the Greek culture ministry, 
the Benaki Museum in Athens and the J. Paul Getty 
Museum in Los Angeles, where it will be on display 
from April to August 2014. It features mosaics, icons, 
manuscripts, jewelry and ceramics that reflect the 
rich and multi-faceted Byzantine civilization. They 
are artifacts that belong to public and private Greek 
collections, as well as findings dated to the period 
330-1453 AD unearthed during recent excavations.   

The exhibition will comprise five sections 
tentatively entitled “From the Ancient to the 
Byzantine World”, “The Christian World”, “The 
Intellectuals”, “The Joys of Life” and “Byzantium 
at a Crossroads”. _ P. Panagiotou
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Tsunis Appointed By Obama
Ambassador to Oslo, Norway

Chris Tomaras Gets Academy of Achievement
Award at 2013 Ahepa Supreme Convention

MATTHEW YGLESIAS, guest writer

George Tsunis toasts to the appointment

Honoree Chris Tomaras receives award from AHEPA 
Supreme President Dr. John Grossomanides
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Visitors to Greece this year include Naomi Campbell, Christopher 
Lambert and Michael Jordan who vacationed in Mykonos just 
as the Kardashian sisters, Kim and Khloe. Madonna visited the 

Greek island of Ithaca for the second time, while Tom Hanks, along with 
his wife of Greek origin Rita Wilson, enjoyed relaxing moments at his 

cottage on the island of Antiparos. Greek-American director just mentioned 
here earlier, Alexander Payne and director Kostas Gavras were guests at the 
island of Patmos.

On Thursday, September 5, a private, exclusive joint end-of-summer 
rooftop soiree at the riverside rooftop StarDeck of the hot newly 
refurbished bar Estate Ultra Bar, celebrated the 10th anniversary of 

Chicago’s Greek Media Club, co-hosted by that club in tandem with I On The 
Scene and Ladies Night Chicago. Co-sponsor was Estate Ultra Bar with live 
50s-60s music by singer guitarist Skip Griparis. A toast to the GMC’s 10th 
anniversary, it raised some cash for charity, introduced individuals associated 
with each respective group to one another’s membership. I On The Scene 
is one of Chicago’s foremost celebrity blogs, written by entrepreneuse and 
former General Hospital actress Irene Michaels. GMC is a social networking 
group of media, film, PR/advertising and other creative and communicatively-

inclined individuals which included co-founder George Bliss, FOX32 News 
anchor Anna Devlantes and media entrepreneuse and 
NFL Replay Assistant Terry Poulos. Ladies Night Chicago 
is a women’s networking group founded by Shari Duffy. 
Also, writer-editor Maria Karamitsos is one of the current 
GMC co-directors...George Drakoulias, a Long Island-
bread musician from Greece was the music producer for the 
flick Stupid, Crazy Love....Greek thrush Maria Farantouri 
celebrated her 50 years in singing with a big concert at the 
Herod Atticus Theatre (Irodio) on September 17. Farantouri 
has sung for major Greek composers, including Mikis 
Theodorakis and Manos Hatzidakis. She was joined on stage 
by Elli Paspala and Savina Yiannatou to sing of «the human 
who insists on seeking the elusive dream and utopia»…. The 
western Greek city of Agrinio hosted its third annual jazz 
festival on September 6 and 7 at the Kipotheatro outdoor 

theatre, with international musicians taking to the stage with 
Greek performers. On September 6, guitarist Davide Jambon 

(Italy), drummer Attila Qyarfas (Hungary) and local double bassist Grigoris Theodoridis gave 
the opening performance. They were followed by trumpeter Andreas Polyzogopoulos and his 
quartet improvising Pink Floyd songs. The day was wrapped up with a concert by Shahar Elnatar 

(Israel) on organ jazz with standards and his 
own original work, George Kontrafouris on 
organ, and Vassilis Podaras on drums with 
Dimitris Tsakas on saxophone. Locals Possible 
Trio opened the second day, with Serafim 
Fengoulis on drums, Pantelis Tzialas on guitar 
and Menios Gounaris on piano. The festival 
wrapped up with a concert by pianist Juraj 
Stanik (Holland) improvising on jazz greats, 
joined by drummer David Barker (Holland) 
and saxophonist Furni Gomez (Spain)….
Upcoming events in Athens during this Fall: 
«Little Paris of Athens», October 9-16, with 

events performed at Athenian Streets named after French historical personalities; International 
Meeting of Graphic Arts, October 17-20, Technopolis; «Store of the Future» events, October 22-
24, Technopolis, a virtual reproduction of retail trade stores and spaces, presenting all new trends 
and technologies in retail trade; and Athens Photo Festival, November 1-20, Technopolis…The 
Athens Motor Show 2013 opens on November 2nd and stays that way through November 10th at 
the former Ellinikon Airport in the Fencing Hall….

George Kyrtatas’ latest competition on Food Network’s is the new hit show Cutthroat 
Kitchen. George, who owns the Sweetwater Bar & Grill which was built adjacent to 
his Hathaway Diner and runs it with his brother John, has renewed his contract as the 

host on PBS’s cooking show The Cooking Odyssey. Sweetwater Bar and Grill and the Hathaway 
are at 10 Rte 130 in Cinnaminson, NJ,…In the beautiful village of Koukouli in Zagori is where 
Eleftheria Dimou’s guesthouse, To Tritoxo is located, offering you unique hospitality, friendly 
family environment and excelent service. This family business meets the standards of the Hellenic 
Tourism Organization and offers the visitor warm hospitality in a family atmosphere. It is housed 
in a renovated traditional stone structure built in 1822 in the center of graphic Koukouli village. 

To Tritoxo is open year-round and its seven rooms are equipped 
with refrigirator, television, central heating and is charmingly 
decorated. Wake-up in one of its rooms with the aromas of the 
flowers around you and enjoy nature in its glory.
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As The World Churns  BY BOB NICOLAIDES    

The General Assembly of the UN, by unanimous vote adopted a resolution designating 
April 8thas Athletics Worldwide Day for Growth and Peace in the presence of president 
of the International Olympics Committee Dr. Jacques Rogge and a plethora of athletes, 

among them tennis champ Novak Djokovic of Serbia. The decision to choose April 6th as 
Athletics Worldwide Day as opposed to June 23rd as it had been originally proposed emanates 
from a proposal made by the Permanent Mission of Greece to the UN, as this 
is the day of the rebirth of the modern Olympic Games in Athens in 1896……
Over 350 volunteers participated in the Heraia-Pythagoreia festival celebrating 
the ancient Greek women’s races first introduced to the eastern Aegean island 
of Samos 2,200 years ago. In the seventh annual festival, events which began 
on August 18 with concerts at the archaeological museum and the ancient 
theatre of Pythagoreion, the central town, a procession replicating the ancient 
tradition took place and headed to the port. This was preceded by the lighting 
of a torch at the ancient sanctuary of Hera and women’s races from the temple 
to Pythagoreion. In antiquity, the celebrations included women’s foot races 
at night accompanied by torches, musicians, with poetry contests also held, 
among other religious and cultural events. The events wrapping up the next 
night, a full moon night celebrated at archaeological sites throughout Greece. 
On Samos, the celebration under the stars was dedicated to Spanish poet 
Federico Garcia Lorca.

The village of Carguese or Karzes, this Greek corner of Corsica was 
founded by Mani fugitives who wanted to save themselves from the Turkish yoke. Street 
names, monuments, all are reminiscent of something Greek. But most of all, is the 

Byzantine church of Karzes, with the marvelous icons, brought by the Maniates from Greece 
in the 17th century....Archaeologists working in an 
ancient church somewhere in Turkey think they’ve 
unearthed a piece of the world’s most famous cross, 
the one used to crucify Jesus. It was in a stone chest 
unearthed during excavations at a 1350-year-old 
house of worship with the chest filled with relics 
associated with the Crucifixion.

Overheard outside the Greek Consulate 
General in New York the other day: 
«Let’s take a photo of the building with 

you in it, son, so we can show pappou.» 
I got curious and I asked. The speaker 
explained. «My son is half Greek from his 
mother who speaks fluent Greek, and I wanted to show her father his gradson standing outside 
the Consulate.».... George Capsis who publishes a Village weekly paper called WestView was at 
a Christine Quinn fundraiser when he turned and slapped first a Congressman and then an aid 
to Quinn, the aspiring mayoral candidate in NYC. Why did he do it? As far as the Congressman 
because he wouldn’t listen to his complaining about the closure of St. Vincent Hospital which 
robbed Capsis of precious moments with his dying wife Andromache who was transferred to the 
Bronx, and died a few days before the incident and the aide because he restrained him wanting 
to eject him from the event....

Saks Fifth Avenue and the Entertainment Industry 
Foundation (EIF) are proud to announce Jennifer 
Aniston, long-time supporter of cancer causes, as 

the spokesperson for their 2013 Key to the Cure campaign. 
This year marks the 15th annual campaign, and it will raise 
funds for EIF’s Women’s Cancer Research Fund by selling a 
limited edition Emilio Pucci T-shirt, in addition to holding 
a charity shopping weekend. By the way, Aniston’s wedding 
was faltering for a while due to difference of opinion. The 
former Friends star also admits she falls to pieces when she 
is due to step on a plane, and even alcohol fails to calm her 
nerves. New Jersey and Pennsylvania’s TVer Greek Spirit 
show producer-host and good friend George Burlotos has 
compacted his Sunday evening production from a two-
hour show to a one hour (8-9 pm) and everyone wonders 
how does he do it managing to contain in half the 
time all the rich content that he spread over two 
hours. But he does, and does it with gusto…. “He 
seldom hogs the spotlight as the star,” writes Bill Newcott in a profile of John Stamos. More 
often, he’ll pop up to provide essential support on TV, in movies or on Broadway (or with the 
beach Boys, as their semi-regular drummer.) But John is a guy we’re always glad to see, whose 
sheer joy for his craft is positively contagious. “Then he continues: I’m ready to have kids” the 
actor who divorced in 2005 says. Meanwhile, he’s the spokesman for Project Cuddle fighting 
baby abandonment…. New releases from Greek American 
Alexander Payne and other directors will be featured at the 
New York Film Festival, which opened Sept. 27.

WORD OF THE MONTH:  Gnome: from the Greek, γνώμη, 
from γιγνώσκειν. Opinion, Knowledge.

Tritoxo, near Iannena.

Stamos, Project Cuddle spoekesman.

Aniston with Theroux: Kiss & get wet…and wed.

Anna Devlantes:At GMC event.

Maria Karamitsos
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Whose Property Is It After
All? Can Anybody  Tell Us?

Both Sarbaneses
Back Niki Tsongas
House Reelection

A Big Win for
Greek Cypriot
in NY Council

Greek Festival
 Features New
Film Releases

Energy Sec. Gets
Merit Award from
Cypriot Chamber

Zakynthos Sets
Record Tourism

Season this Year

Ted Leonsis, Congressman John Sarbanes 
and former Senator Paul Sarbanes invite you 
to join them in support of Congresswoman  
Niki Tsongas, on Thursday, October 10, 2013 
between 6:00 and 7:30 pm at the K&L/Gates, 
1601 K Street, NW—9th Floor, Washington 
DC. RSVP by emailing to Carol Kanin- 
ckanin@nikitsongas.com or Andreas Akaras 
– anageneral12@gmail.com or you may wish 
to contribute online at https ://secure.actblue.
com/contribute/page/101013dc

Costas Constantinides is the first Greek 
Cypriot American in the New York 
City Council.” Said Philip Christopher, 

President of The International Coordinating 
Committee Justice for Cyprus, “We couldn’t 
be more prod!” Constantinides won the 22nd 
District seat succeeding Councilmember Peter 
Vallone Jr. Constantinides defeated John Ciafone 
and Constantinos (Gus) Prentzas in the election. 
“Costas grew up in Astoria and Long Island 
City, and is very much a young man from our 
community. He has strong roots and beliefs 
and is an ethical and down to earth man who 
is well liked and has a hands-on approach,” 
added Philip Christopher. “He will be a great 
asset to New York City and we look forward in 
following and supporting his political career.”

The Annual NYC Greek Film Festival is taking 
place between October 3 and 16 2013, and is 
presented by the Hellenic American Chamber 
of Commerce, The Onassis Cultural Center and 
the Hellenic American Cultural Foundation.

Curated by Professor James DeMetro, now 
in its seventh year, the Festival brings the 
best new films of Greek directors. Despite an 
economic crisis that makes financing films 
particularly challenging, the Greek film industry 
is experiencing an exciting renaissance.

Greek films are finding a global audience 
and are winning prizes at major international 
film festivals, prompting critics to talk about a 
“Greek new wave.” For more information, please 
visit nycgreekfilmfestival.com

The original date for this Cyprus-US Chamber 
of Commerce 2013 Annual Award Dinner was 
Thursday October 17, but it has been changed to 
Thursday December 12, 2013 because of conflict 
of schedules.  On that day, Dr. Ernest Moniz, 
US Secretary of Energy will be receiving the 
Chamber’s  Distinguished Merit Award at the 
Hilton New York. For more information contact 
director@cypruschamber.com 

Tourist arrivals at the island of Zakynthos 
are expected to surpass 500,000 by the 
end of the season (end of October), 

setting a new record for the last decade, travel 
officials said. Tourist arrivals in the eight-month 
period from January to August totaled 393,059, 
from 337,474 in the corresponding period last 
year, for an average increase of more than 16 
pct, according to figures released by the Civil 
Aviation Authority. Arrivals from Russia (142 
pct) recorded the biggest percentage increase, 
followed by arrivals from Poland (67.63 pct), Italy 
(65.74 pct), Holland (51.88 pct), Belgium (47.17 
pct) and Germany (42.5 pct), while arrivals from 
the UK rose only 2.14 pct and remained the top 
position in tourist arrivals in the island.

Travel officials, however, said the domestic 
tourism fell significantly in the same period. 
According to figures released by the port authority 
of Zakynthos, passengers travelling by sea to the 
island fell by 10 pct in August.

STATEN ISLAND, N.Y. – She deflects 
a compliment about the subtle make-over 
she’s undergone since she was first elected. 
“I look a lot older,” Assemblywoman Nicole 
Malliotakis says the other morning, sitting 
in the tidy Rosebank co-op she’s lived in 
for the past five years, her constituent-
favorite Chihuahua, Peanut, by her side. 
“I think I’ve aged a lot.”

She points to two campaign palm 
cards tacked up over the built-in desk: 
The first, from 2010, shows a fuller-faced 

Ms. Malliotakis; she dropped 20 pounds 
during that race. The second, from 2012, offers a sleeker look. These days, she wears 
flattering coordinated outfits and statement jewelry and recently debuted a new hair style 
that features bangs.

 Poised and (nail) polished, Ms. Malliotakis (R-East Shore/Brooklyn) is the epitome of a 
young (32) woman on the rise: Policy-driven and outspoken on an array of political issues, 
but with an on-the-ground devotion to her constituents, as anyone can attest who saw her 
slog daily through the Sandy-shattered streets of her district hauling supplies by hand.

Case in point: While she personally runs the social media operation of her office, not 
only to advance her legislative agenda but to appeal to younger voters through Facebook 
and Twitter who aren’t plugged into traditional politics, one of her favorite pastimes is 
playing Bingo at Friendship Clubs – “I love my seniors” – saying she regards them as 
surrogate grandparents. _ by Judy Randall, Staten Island Advance

In dispute: Property listed in Ledgers_ 
But property ownership in Greece is often 
less than clear cut. So Mr. Hamodrakas 
put a padlock on his gate and waited to 

see what would happen. Soon enough, he heard 
from neighbors. Three of them claimed that they, 
too, had title to parts of the property.

In this age of satellite imagery, digital records 
and the instantaneous exchange of information, 
most of Greece’s land transaction records are 
still handwritten in ledgers, logged in by last 
names. No lot numbers. No clarity on boundaries 
or zoning. No obvious way to tell whether two 
people, or 10, have registered ownership of the 
same property. As Greece tries to claw its way out 
of an economic crisis of historic proportions, one 

that has left 60 percent of young people without 
jobs, many experts cite the lack of a proper land 
registry as one of the biggest impediments to 
progress. It scares off foreign investors; makes it 
hard for the state to privatize its assets, as it has 
promised to do in exchange for bailout money; 
and makes it virtually impossible to collect 
property taxes. Mr. Hamodrakas is far from 
resolving the dispute with his neighbors. The 
courts in Greece are flooded with such cases. 

“These things take years,” he said, “maybe a 
decade to settle.”

 “If you calculated the total deeds that are 
registered,” said Dimitris Kaloudiotis, an 
engineer who took over as president of the 
national land registry authority last month, 
“the country would be twice as big as it is.”

Land disputes are less acute in urban centers, 
where sidewalks, streets and building walls help 
clarify boundaries. But in the countryside, deeds 
reflect another era. Boundaries can be the “three 
olive trees near the well” or the spot “where you 
can hear a donkey on the path.”

Greece’s  cred itors — t he Europea n 
Commission, the International Monetary Fund 
and the European Central Bank — have made it 
clear that they want the development of a land 
registry and a zoning map, called a cadastre, 
sped up. International experts have been visiting 
Greece in the past year, offering advice.

The goal now is to finish by 2020, though 
Greek officials call this optimistic. In the end, 
they said, Greece will probably spend $1.5 billion 
straightening things out. The only parts of Greece 
that have had a land registry and cadastre are the 
Dodecanese Islands, because they were occupied 
by the Italians from 1912 to the end of World 
War II. Land use on the islands, which include 
Rhodes and Kos, is still guided by Italian law.

But there are problems even there. The cadastre 
maps have never been updated. Lots include 
beachfront that has long since eroded and 
paths, once used by donkeys, that have long 
since disappeared. Nevertheless, residents say 
they are grateful for the registry, which still 
includes the gigantic green books the Italians 
used to log deeds.

“You have to understand,” said Afroditi Billiri, 
a lawyer who works on Kos and handles many 
land issues. “This is cutting edge compared to 
the rest of Greece.” _ By SUZANNE DALEY, 
NY Times

Assembly’s Malliotakis is polished
and poised- and a political pit bull

S. Antonakos,
Neon Sculptor
Dies at Age 86

Malliotakis on the job

ATHENS — Not long ago Leonidas Hamodrakas, a lawyer 
in Athens, decided to pay closer attention to his family’s land 
holdings — some fields, a scattering of buildings and a massive 
stone tower — in Mani, a rural region in southern Greece.

His medium was light; 
his materials included 
g lass ,  an elec t r ica l 
charge and Element No. 
10 on the periodic table. 
The result was a series of 
abstract sculptures that 
illuminated indoor and 
outdoor spaces in cities 
around the globe, instantly 
recognizable for their 
vibrant colors and sinuous 
lines. Stephen Antonakos, 
the sculptor behind those 

works, died on Aug. 17 at 86. Half a century ago, 
he became one of the first people to usher neon 
out of the world of HOT L and into the realm of 
fine art. His work, which encompasses public-
art installations and pieces in the collections 
of the world’s foremost museums, is leagues 
apart from the commercial signage that until 
the late 20th century was neon’s fundamental 
expression. _ By Margalit Fox, NYT

Stephen Antonakos, 
created abstract 
sculptures 
distinguished by 
vibrant colors and 
sinuous lines.

Angelos Tzortzinis for The New York Times

Gerasimos Rigas sheds light on the “Black Box”
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ΕΑΒ: Η ανατομία ενός εγκλήματος

Ο σκοπός ήταν «ιερός» – να πωληθούν και να αξιο-
ποιηθούν τμήματα της δημόσιας περιουσίας, ώστε 
ο ελληνικός λαός να ελαφρυνθεί από το υπέρογκο 
χρέος. Όμως σε μια χώρα που ανθεί η διαπλοκή, 

η εγχώρια αλλά και η πρόσφατα αλλοδαπή ελίτ των πολυε-
θνικών, σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία, αναζητεί τρό-
πους ώστε να πληρώσει το ελάχιστο ή ακόμη και μηδενικό 
τίμημα.

Έτσι, ακόμη και τα 50 δισ. ευρώ που τέθηκαν ως αρχικός 
στόχος, όταν με τυμπανοκρουσίες ψηφιζόταν το Μεσοπρόθε-
σμο και ο νόμος για το ΤΑΙΠΕΔ, έχουν πια ξεχαστεί • και γιατί 
όχι, αφού ποιος ο λόγος για τους «αγοραστές» να πληρώσουν 
κάτι, όταν μπορούν να το αποκτήσουν δωρεάν!

Οι τρόποι και οι μεθοδεύσεις δεν είναι καινούργια, έχουν 
γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, και σε εποχές ακόμη που 
το χρήμα έρχονταν άφθονο από τις Βρυξέλες. Έτσι, για παρά-
δειγμα, σύμφωνα με τα πρακτικά της Βουλής, πωλήθηκαν 
και τα Ναυπηγεία του Σκαραμαγκά στη γερμανική εταιρεία, η 
οποία φρόντισε να τα απαξιώσει, οδηγώντας τα πρακτικά σε 
κλείσιμο, υπέρ βεβαίως των δικών της ναυπηγείων, αφού 
οι πελάτες των ελληνικών που έχουν την τεχνογνωσία υψη-
λών προδιαγραφών, λόγω των παραγγελιών του Πολεμικού 
Ναυτικού (υποβρύχια, σκάφη επιφανείας), δεν πήγαν στην 
Άπω Ανατολή, αλλά στα αντιστοίχου επιπέδου γερμανικά (και 
λιγότερο τα γαλλικά).

Αν γνωρίζεις, λοιπόν, το «Θύμα» και τον «Θύτη», μπορείς 
να βρεις και το Κίνητρο. Αν γνωρίζεις το «Θύμα» και το «Κί-
νητρο», μπορείς να βρεις τον Θύτη. Αν, τέλος, γνωρίζεις ένα 
ισχυρό κίνητρο για έναν δυνάμει «Θύτη», μπορείς να προστα-
τεύσεις προκαταβολικά ένα δυνάμει Θύμα. Τι σχέση έχουν, 
όμως, όλα αυτά με την περίπτωση της Ελληνικής Αεροπορι-
κής Βιομηχανίας; 

Τι εστί ΕΑΒ; 
Το θύμα, στην προκειμένη περίπτωση, είναι η Ελληνι-

κή Αεροπορική Βιομηχανία (εφεξής ΕΑΒ), η οποία αποτελεί 
αυτή τη στιγμή τη μοναδική βαριά βιομηχανία υψηλής τεχνο-
λογίας που διαθέτει η Ελλάδα, με ανεκτέλεστο φόρτο (υπογε-
γραμμένες, δηλαδή, παραγγελίες) 850 εκατ. ευρώ! Οι πραγ-
ματικές δυνατότητες της εταιρείας είναι μεγαλύτερες, αλλά 
οι πολιτικοί διαχειριστές της εταιρείας και οι κομματικά διο-
ρισμένοι διευθυντές ουσιαστικά την κρατούν περιορισμένη, 
ενώ παραμένει από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη – ακόμα!

Για να αντιληφθούμε τη δύναμη μιας τέτοιας εταιρείας σε 
αυτή τη δύσκολη περίοδο, αρκεί να δούμε ότι η Τουρκία έκα-
νε την αντίστοιχη βιομηχανία της τη μηχανή ανάπτυξης που 
τη βοήθησε να ξεπεράσει τη δική της κρίση. Η τουρκική αμυ-
ντική βιομηχανία έχει κύκλο εργασιών περίπου 3 δισ. δολα-
ρίων, χωρίς να υπολογίζουμε την Πολιτική Αεροπορία και 
εξαγωγές λίγο κάτω από 1 δισ. δολάρια.

Η συντήρηση μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας -κυ-
ρίως-, αλλά και συμμαχικών Αεροποριών, οι οποίες εμπι-
στεύονται απόλυτα το ποιοτικό αποτέλεσμα και πληρώνουν 
σε συνάλλαγμα, καθιστούν την ΕΑΒ σημαντική εξαγωγι-
κή δύναμη της Ελλάδας. Στις αεροκατασκευές, επίσης, πα-
ράγεται περίπου το 40% της παγκόσμιας παραγωγής του μα-
χητικού F-16. Δηλαδή, για κάθε F-16 που παραγγέλνεται 
παγκοσμίως στην Lockheed Martin, το 40% περίπου κατα-
σκευάζεται στην ΕΑΒ. Μπορεί κανείς να σκεφτεί τις προοπτι-

κές μιας τέτοιας τεχνογνωσίας στο εγγύς μέλλον, όταν χώ-
ρες του πρώην ανατολικού μπλοκ -ή άλλες χωρίς υποδομή 
σε Δυτικά αεροσκάφη- θα αγοράζουν τέτοια και θα αναζη-
τούν λύσεις για τη συντήρηση των στόλων τους ή και παλαι-
ότεροι χρήστες θα θέλουν γενικές επισκευές των παλαιότε-
ρων σκαφών.

Παρομοίως και για το μεταγωγικό C-130, η ΕΑΒ είναι ένα 
από τα πέντε παγκοσμιώς Κέντρα Συντήρησης κινητήρων 
Rolls Royce για τα C-130, και γειτονικές χώρες όπως η Τυ-
νησία ή το Μαρόκο μας προτιμούν λόγω εγγύτητας. Επι-
πλέον, η ΕΑΒ κέρδισε 10ετή Σύμβαση για την εργοστασιακή 
συντήρηση (DLM) κινητήρων και παρελκομένων TF33-PW-
100A όλου του στόλου των ιπτάμενων Radar του ΝΑΤΟ Ε-3Α 
AWACS (NAMSA/IAMCO)! Κατά καιρούς, έχουν περάσει πα-
ραγγελίες κατασκευής τμημάτων για το Dassault Falcon, 
Airbus, B-757, T-6A, EMBRAER ERJ-145, Mirage-2000, F-16, 
AWACS, καθώς και άλλα προγράμματα διεθνών αεροπορι-
κών κολοσσών – και η λίστα δεν τελειώνει, την ίδια στιγμή 
που οι πολιτικοί του μνημονίου, ημεδαποί και αλλοδαποί, δι-
ατυμπανίζουν ότι η χώρα «δεν παράγει». Οι πραγματικές δυ-
νατότητες φάνηκαν όταν, ως συμπαραγωγός με τη γαλλική 
Dassault, η ΕΑΒ κατασκεύασε υψηλό ποσοστό του μη επαν-
δρωμένου μαχητικού Stealth 5ης γενιάς nEUROn, ξεκινώ-
ντας μάλιστα από το στάδιο του σχεδιασμού!

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς θα μπορούσε η 
εταιρεία αυτή να λειτουργήσει προς όφελος της Πολεμικής 
Αεροπορίας, αλλά και της χώρας γενικότερα. Τις πιο πολύ-
πλοκες κατασκευές, όπως είναι εκείνες των μαχητικών αε-
ροσκαφών, θα μπορούσε να τις εκτελέσει με συμπαραγωγές, 
και αγορά και εξέλιξη σχεδίων μαχητικών που δεν βγήκαν 
στην παραγωγή ή που σταμάτησε η παραγωγή τους. Στην πα-
ραγωγή μεταγωγικών, πυροσβεστικών και εκπαιδευτικών 
θα μπορούσε να γίνει αυτόνομα η σχεδίαση, η κατασκευή και 
παραγωγή.

Επιπρόσθετα, το εργοστάσιο κινητήρων, με δύο μοναδικά 
στην Ελλάδα δοκιμαστήρια κινητήρων, παρέχει άπειρες δυ-
νατότητες, το εργοστάσιο παραγωγής σύνθετων υλικών (αν-
θρακονήματα κυρίως) παρακολουθεί τις εξελίξεις της σύγ-
χρονης Αεροναυπηγικής και το εργοστάσιο ηλεκτρονικών 
υπήρξε η αιχμή του δόρατος της τεχνολογίας με απόλυτη τε-
χνογνωσία, πριν οι υπεύθυνοι το αφήσουν κτίριο γραφείων. 
Θα αναρωτηθεί ο αναγνώστης: «Πώς μπορεί να είναι θύμα 
μια τέτοια εταιρεία, όταν έχει τέτοιες δυνατότητες;»

Η απάντηση έρχεται με την ανάδειξη των πρωταγωνι-

στών στη «θυματοποίηση» της ΕΑΒ και, άρα, ανάδειξη του 
θύτη που, σε αυτή την περίπτωση, είναι οι ίδιοι οι πολιτικοί 
της προϊστάμενοι και οι διευθυντές της, οι οποίοι θα έπρε-
πε να φροντίσουν για την προάσπιση των συμφερόντων της 
εταιρείας – συμφέροντα που είναι ταυτόσημα με εκείνα του 
Δημοσίου, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Εθνικής Άμυ-
νας γενικότερα, και, κατ’ επέκταση, με την αξιοπρέπεια και 
την ανεξαρτησία της χώρας. 

Το δόλιο κίνητρο
   Η δημιουργία της ΕΑΒ είχε απασχολήσει τους υπεύθυ-

νους από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 για προφανείς λό-
γους: ήθελαν να πάψει η Πολεμική Αεροπορία να είναι έρ-
μαιο των εκβιασμών άλλων χώρων, στις οποίες η χώρα 
πήγαινε μέχρι τότε τα μαχητικά της. Οι εκβιασμοί είχαν να κά-
νουν με την παράδoση των αεροσκαφών, καθώς οι καθυ-
στερήσεις ήταν τραγικές, αλ λά και το κόστος υπερέβαινε κατά 
πολύ τα συμφωνηθέντα.

Η ΕΑΒ δημιουργήθηκε για να σταματήσει αυτά τα προβλή-
ματα, όπως και έγινε, με τους επικριτές της να υποστηρίζουν 
ότι είναι ελλειμματική. Η απάντηση βάσει των παραπάνω εί-
ναι ότι η ΕΑΒ δεν κατασκευάστηκε για να είναι κερδοφόρα, 
άλλα για να εξυπηρετεί τις Ένοπλες Δυνάμεις. Το κόστος θα 
ήταν πολύ υψηλότερο στις ξένες εταιρείες και οι παραδόσεις 
θα «κολλούσαν» στις ορέξεις ξένων παραγόντων.

Η βασικότερη ενέργεια που θα έπρεπε να κάνει κάποιος 
για να χτυπήσει την ΕΑΒ θα ήταν η δημιουργία προβλήματος 
στην παραγωγή. Χτύπησαν, λοιπόν, το ουσιαστικότερο κεφά-
λαιο της εταιρίας: τους εργαζόμενους. Δημιουργήθηκαν, λοι-
πόν, καταστάσεις που οδήγησαν το «κεφάλαιο» της εταιρείας 
να μειωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην μπορεί να εκτελε-
στεί η παραγωγή και, άρα, ο σκοπός της εταιρείας.

Από 3.200 εργαζομένους το 2000, σήμερα ο αριθμός έχει 
φτάσει στους 1.450, και μειώνεται με ιλιγγιώδη ρυθμό, καθι-
στώντας οριακά όλα τα προγράμματα (που, σημειωτέον, είναι 
όλα συνδεδεμένα με ποινικές ρήτρες), χάνοντας παράλληλα 
νέα προγράμματα και δουλειές εκατομμυρίων ευρώ. Πώς το 
κατάφεραν αυτό;

Καταργήθηκε η πρόσληψη προσωπικού που είχε δη-
μοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος 380 
-10/08/2009). Οι επιτυχόντες είχαν επιλεχθεί και ανακοινωθεί 
μέσω ΑΣΕΠ και, παρόλο που γνώριζαν την εξαιρετική τους 
σημασία για την εκτέλεση των παραγγελιών, ο διαγωνισμός 
ακυρώθηκε! Εξαίρεσαν την ΕΑΒ από όλες τις συνθήκες που 
οι ίδιοι εξήγγειλαν για πρόσληψη προσωπικού.

Συγκεκριμένα, ο πολιτικός προϊ στάμενος Υπουργός Οι-
κονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου στο μέ τρο που εξήγγειλε 
«Στις πέντε (5) απολύσεις θα γίνει μία (1) πρόσληψη», εξαί-
ρεσε την ΕΑΒ. Ο επίσης πολιτικός προϊστάμενος, Υφυπουρ-
γός Οικονομικών, Φ. Σαχινίδης, στην πρόταση του Σωματεί-
ου Εργαζομένων ΕΑΒ (ΣΕΕΑΒ) να λειτουργήσει το μέτρο των 
μετατάξεων, παραδέχτηκε ότι δεν το γνώριζε, δεσμεύτηκε να 
το υλοποιήσει, αλλά τελικά η ΕΑΒ εξαιρέθηκε και από αυτό 
το μέτρο. Τέλος, ο σημερινός πολιτικός προϊστάμενος, Υφυ-
πουργός Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρας, εξαίρεσε την ΕΑΒ 
από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για πρόσληψη προσωπικού αερο-
πορικής εταιρείας με επιδότηση, χωρίς επιβάρυνση του κρα-
τικού προϋπολογισμού – σε αντίθεση π.χ. με την Ολυμπιακή 
και την Aegean…

Την 1η Ιουλίου 2011, με τον νόμο 3986, συστάθηκε η εταιρεία με την ονομασία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δη-
μοσίου Α.Ε.» (εφεξής ΤΑΙΠΕΔ), στην οποία μεταβίβασαν το σύνολο της περιουσίας του Δημοσίου χωρίς ανταλλάγματα.

ΤΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΥ
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Επιπροσθέτως, κατατάσσουν τους εργαζόμενους στο ενι-
αίο μισθολόγιο χωρίς να συντρέχουν οι λόγοι: η ΕΑΒ είναι 
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, τα ένσημα των εργα-
ζομένων είναι ιδιωτικού τομέα και δεν έχουν τα ευεργετή-
ματα του δημόριου τομέα. Επίσης, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν 
καθόλου οι πιστοποίησεις και οι εκπαιδεύσεις που αναγνω-
ρίζονται διεθνώς.

Το μισθολόγιο των εργαζομένων μειώνεται κατά 60%, οπό-
τε δημιουργείται ένα ανεξέλεγκτο κύμα φυγής από την εται-
ρεία είτε λόγω εσπευσμένης συνταξιοδότησης, αλλά πλέον 
και λόγω υποχρεωτικής μετανάστευσης, καθώς στο εξωτε-
ρικό υπάρχει αυξημένη ζήτηση για τέτοιο επίπεδο τεχνικών, 
με μισθό τριπλάσιο και τετραπλάσιο!

Οι διοικήσεις αποδεικνύονται πολύ «μικρές», σε σχέση με 
τη δύναμη και το κύρος της εταιρείας, και δέχονται χωρίς ου-
σιαστική αντίδραση τις μεθοδεύσεις των πολιτικών προϊστα-
μένων, ενώ δημιουργείται και κλίμα τρομοκράτησης των ερ-
γαζομένων, με την ποινικοποίηση των αντιδράσεων και των 
απεργιακών κινητοποιήσεων. Εν τω μεταξύ, τα προγράμματα 
που έχουν χαθεί είναι αυξανόμενα και τα χαμένα έσοδα απο-
τιμώνται σε εκατοντάδες εκατομμύρια.

Κάπου εδώ μπαίνει στην έρευνα το κίνητρο και το κέρδος. 
Ως λύση στο ζήτημα οι υπεύθυνοι (με πρόσχημα τον νόμο που 
ψήφισαν οι ίδιοι και ουδείς δεν σκέφτηκε την έννοια της τρο-
πολογίας – εδώ φαίνεται και ο δόλος) πρότειναν τη λύση της 
εργολαβικής εργασίας. Τη λύση, δηλαδή, που έχει καταστρέ-
ψει τα ναυπηγεία και τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα.

Έχουν καταφέρει να μετατρέψουν γίγαντες σε απαξιωμένες 
εταιρείες που αγωνίζονται να επιβιώσουν, όταν θα μπορού-
σαν να είναι κερδοφόρες σε οποιοδήποτε μέρος του πλανή-
τη. Ενώ αποψίλωσαν την εταιρεία από το απαραίτητο και εκ-
παιδευμένο προσωπικό, επέλεξαν μια ιδιωτική εταιρεία, την 
ΟΝΕΧ Hellenic, να καλύψει την έλλειψη προσωπικού, όπως 
αναφέρει και σε ανακοίνωση του το ΣΕΕΑΒ (16-1-2013)!

Η εταιρεία αυτή αυτο-περιγράφεται ως υψηλής τεχνολο-

γίας, και μάλιστα νανοτεχνολογίας, με πιστοποιημένο προ-
σωπικό με ISO. Αφού βρήκε εύκολα εργαζομένους, πολλοί 
από τους οποίους δεν έχουν τα προσόντα, τους τοποθέτησε 
στην ΕΑΒ, παρέχοντάς τους δωρεάν πολύτιμη εκπαίδευση, τη 
στιγμή που αντίστοιχοι πελάτες της ΕΑΒ πληρώνουν υπέρο-
γκα ποσά για να την αποκτήσουν. Καμία εταιρεία παγκοσμί-
ως δεν προσφέρει δωρεάν τέτοια υπερπολύτιμη εκπαίδευ-
ση και εργασιακή εμπειρία σε στελέχη μια εταιρείας που στο 
άμεσο μέλλον θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς την ΕΑΒ.

Σε σχετική ανακοίνωσή του το ΣΕΕΑΒ, αλλά και σε τηλεο-
πτική εκπομπή, ο πρόεδρος του Σωματείου, Γιώργος Κοτσα-
δάμ, καταγγέλλει το ανήκουστο για εταιρεία τέτοιου παγκό-
σμιου κύρους ότι «συνταξιούχοι της εταιρείας επανήλθαν ως 
σύμβουλοι με μπλοκάκι που απασχολούνται όμως στο πα-
ραγωγικό κομμάτι (αντί προσλήψεων απαραίτητου προσω-
πικού)!». Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων της ΕΑΒ, ο 
κά θε εργαζόμενος στην εργολαβική εταιρεία κοστίζει περίπου 
2.600 ευρώ, τη στιγμή που ένας εργαζόμενος στην ΕΑΒ, με 11 
χρόνια εμπειρία, κοστίζει 1.300 ευρώ μεικτά και που ο καθα-
ρός μισθός των εργαζομένων του εργολάβου δεν ξεπερνά τα 
1.100 ευρώ μεικτά.

Υπουργοί, υφυπουργοί, προϊστάμενοι της ΕΑΒ, διευθύνο-
ντες σύμβουλοι και διευθυντές, απαξιώνουν τον κολοσσό της 
αμυντικής βιομηχανίας της χώρας και είναι βέβαιο ότι, με αυ-
τές τις πρακτικές, πολύ σύντομα η ΕΑΒ που γνωρίζουμε δεν 
θα υπάρχει. Όχι μόνο δεν θα είναι εφικτή η συντήρηση της 
Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά εκμηδενίζεται και η περίπτωση 
να επιτελεστεί φέτος η αεροπυρόσβεση. Για όσο χρονικό δι-
άστημα διαρκούν τα υπογεγραμμένα συμβόλαια θα υπάρχει 
φόρτος εργασίας. Όταν όμως λήξουν αυτά, δεν πρόκειται να 
γίνει καμία ανανέωση. 

ΕΑΒ – Ναυπηγεία – ΕΑΣ: Βίοι Παράλληλοι
Η ΕΑΒ σύντομα θα καταντήσει σαν τα ναυπηγεία και τα Ελ-

ληνικά Αμυντικά Συστήματα, δηλαδή επιχείρηση χωρίς αντι-

κείμενο. Ήδη, πρώην διευθυντές της ΕΑΒ που δεν διακρί-
θηκαν για τον ζήλο τους, τώρα οργανώνουν την παραγωγή 
στην Ινδία. Αρμόδιοι εισαγγελείς, ελεγκτές δημόσιας διοίκη-
σης και εξεταστικές επιτροπές της Βουλής θα πρέπει να διε-
ξαγάγουν εμπεριστατωμένες έρευνες και να αποδώσουν τις 
ευθύνες όπου αναλογούν! Σε πρωθυπουργούς και υπουρ-
γούς που ενεπλάκησαν σε αυτές τις αποφάσεις, οι οποίες κα-
ταστρέφουν την άμυνα της χώρας και τη ζημιώνουν οικονο-
μικά, ενώ μιλούν συνεχώς για ανάπτυξη. Στους διευθύνοντες 
και στους αρμόδιους διευθυντές για τα πεπραγμένα τους, 
αλλά και για την απραξία τους σχετικά με τη διασφάλιση του 
συμφέροντος της εταιρείας. Να διερευνηθεί πλήρως το πό-
θεν έσχες των συνδικαλιστών, ειδικά των κυβερνητικών πα-
ρατάξεων. Να γίνει πλήρης έλεγχος όλων των συμβολαίων 
που έχουν υπογραφεί με τη ΟΝΕΧ.

Το θέμα είναι αν θα επιτραπεί ακόμα μια φορά στη σύγχρο-
νη Ελληνική Ιστορία να διαλυθούν πολύτιμες υποδομές και 
πυλώνες αστείρευτης ανάπτυξης της χώρας, για να ωφελη-
θούν συγκεκριμένα συμφέροντα και μεγάλες ανταγωνιστικές 
πολυεθνικές του εξωτερικού, οδηγώντας για μία ακόμη φορά 
την Ελλάδα στην κατηγορία της «Ψωροκώσταινας».

   Αυτό είναι εγκληματικό, γιατί οι δυνατότητες και οι υπο-
δομές υπάρχουν. Στις δύσκολες μέρες που βιώνουμε, γίνεται 
εύκολα αντιληπτό ότι κάποιοι εργάζονται, ώστε η Ελλάδα να 
μη «στέκεται» ως υπολογίσιμη στρατιωτική δύναμη στην ευ-
ρύτερη περιοχή, όπως συνέβαινε παλαιότερα.

   Εφόσον «σαμποτάρεται» κάθε προσπάθεια για να υπάρ-
ξει αξιόμαχο στράτευμα (και ιδιαίτερα η αιχμή του, που είναι 
η Αεροπορία), πώς θα επέτρεπαν να υπάρξει ένας βιομηχα-
νικός κολοσσός που θα μπορούσε να στηρίξει την Αεροπορία 
ανά πάσα στιγμή – και, μάλιστα, ικανός να δημιουργήσει εξο-
πλισμούς που μπορούν να της δώσουν πλεονέκτημα έναντι 
αυτών που επιβουλεύονται τα πάντα; Οι νοήμονες ας βγάλουν 
τα συμπεράσματά τους, αφού εξετάσουν τα γεγονότα.

Πηγή: περιοδικό «NEXUS» (Τεύχος 74).
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Ισως ποτέ άλλοτε στη νεώτερη ιστορία η εγχώρια πολιτι-
κή πραγματικότητα δεν είχε εμφανίσει τόσο απροκάλυ-
πτη αναίδεια, τόσο προκλητική αδιαφορία για την τήρηση 

έστω των προσχημάτων: Συγκυβερνούν οι δυο αδιάλλακτοι, 
υποτίθεται, επί σαράντα χρόνια ριζικά ασυμβίβαστοι,νμαχητικοί 
στις διαφορές τους, πολιτικοί αντίπαλοι. Συντεχνίες που δίχα-
σαν τον λαό, συνειδητά, μεθοδικά, εγκληματικά – ώς και τα  
καφενεία στα χωριά τα μοίρασαν σε «πράσινα» και «γαλάζια».

Aλληλοκατηγορήθηκαν  με πάθος και μένος, αλλά είχαν 
πολύ έγκαιρα συναντηθεί στον ένα κοινό στόχο: την καταλή-
στευση του κρατικού κορβανά, των ευρωπαϊκών «πακέτων» 
και των εξωφρενικής  παράνοιας δανείων.

Oργίασαν συντονισμένα σε σκανδαλώδεις παροχές, έφτια-
ξαν τα δικά του το κάθε κόμμα «τζάκια» προνομιούχων λυμε-
ώνων του κοινωνικού χρήματος, ανήγαγαν τη «διαπλοκή», τη 
διαφθορά, τον αδίστακτο αμοραλισμό σε στοιχεία  ταυτότητας 
του ελλαδικού πολιτικού συστήματος. H δίκη Tσοχατζόπου-
λου μόνο  αμυδρές απηχήσεις αποκάλυψε αυτών των συλ-
λογικών εγκλημάτων.

Ποτέ άλλοτε στην ιστορία του ελλαδικού κρατιδίου δεν ει-
σέρρευσαν σε αυτό τέτοιοι πακτωλοί  χαρισμένου ή δάνειου 
χρήματος, και ποτέ άλλοτε τόσοι πολλοί δεν καταλήστεψαν σε 
τέτοια έκταση δημόσιο χρήμα.

Eίμαστε η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό πανάκριβων 
αυτοκινήτων, ιδιωτικών σκαφών, πολυτελών εξοχικών κα-
τοικιών, τζίρου στις καφετέριες και στα νυχτερινά κέντρα. Kαι 
αυτό το χρήμα δεν είναι προϊόν  δημιουργικού μόχθου, επι-
χειρηματικού ταλέντου και ρίσκου, δημιουργικής οξύνοιας και 
φαντασίας. Eίναι χρήμα κυρίως κομματικό, χρήμα κλεμμένο 

από τη νοσοκομειακή περίθαλψη του φτωχού και αδύναμου, 
από την υποδομή σε σχολειά, σε λιμάνια, σε δρόμους, αερο-
δρόμια, πρωτοποριακές βιομηχανίες και βιοτεχνίες, εξειδι-
κευμένες καλλιέργειες, που θα μπορούσαμε να έχουμε και 
δεν έχουμε. Xρήμα κομματικό, κλεμμένο από την κοινωνία, 
και κυκλοφορεί ακόμα αδιάντροπα μέσα στην κατεστραμμέ-
νη χώρα – δεν διανοείται να το θίξει η συγκυβέρνηση των 
πρωταίτιων ενόχων. 

Άκουσε ποτέ κανείς την «Aριστερά» να μιλάει γι’ αυτό το 
κομματικό χρήμα, το κλεμμένο από το  κοινωνικό κράτος για 
χάρη του πελατειακού κράτους, δηλαδή της ψηφοθηρίας των 
εξουσιαστών; Άκουσε ποτέ κανείς την «Aριστερά» να διαμαρ-
τύρεται για την αναξιοκρατία στον δημόσιο τομέα, για την εξω-
φρενική μισθολογική ανισότητα ανάμεσα σε κάποιους «ευγε-
νείς» οργανισμούς του Δημοσίου και στην «πλεμπάγια» των 
κυρίως κοινωνικών λειτουργών;

Aριστερά στο ελλαδικό κράτος δεν σημαίνει κοινωνιοκεντρι-
κές προτεραιότητες, διεκδίκηση ποιότητας της ζωής, σχέσεις  
κοινωνίας της ζωής, αξιοκρατία, καταξίωση της αριστείας, θε-
σμική αντίσταση στον  ατομοκεντρισμό, στην απανθρωπία να 
επιβιώνει ο ισχυρότερος – τίποτε από αυτά.  Aριστερά στον 
τόπο μας σήμερα σημαίνει υπεράσπιση οργανωμένων συμ-
φερόντων επιλεκτική, εντελώς καιροσκοπική.

Ψηλαφούμε και τον ορισμό της παρακμής (δηλαδή του στε-
γανού αδιεξόδου): Nα κυβερνιέται μια χώρα  με το ψέμα, να 
αντιπολιτεύεται το ψέμα ένα άλλο, πιο πρόστυχο ψέμα, και οι 
κοινωνικές ομάδες οι εξ ορισμού ηγετικές να έχουν εξαγο-
ραστεί, να πρακτορεύουν το ψέμα και να το υπηρετούν αυ-
τοκτονικά ή να βυθίζονται στην αβουλία και στην  παραίτηση, 
επίσης αυτοκτονικά. Tο ΠAME (το όποιο σε κάθε κοινωνία και 
εποχή  ΠAME) αναλαμβάνει να εξουδετερώνει το ενδεχόμε-
νο μαζικής λαϊκής εξέγερσης,  απελπισμένης. Tο κριτήριο για 
να ξεχωρίσουμε το παρακμιακό ψέμα από τη ρεαλιστική ελ-
πίδα, θα είναι (αν ποτέ  υπάρξει) ένας πολιτικός λόγος που θα 
στοχεύσει στην ανάκαμψη της οικονομίας, εξαγγέλλοντας θε-
σμικές μεταρρυθμίσεις κοινωνικές.

Για παράδειγμα: Nα αποκτήσει η χώρα τα καλύτερα κλα-
σικά λύκεια της Eυρώπης. Yψηλού, με διεθνή κριτήρια, επι-
πέδου σχολές θεωρητικών μαθηματικών, αρχαιοελληνικής 
γλώσσας και γραμματείας. Nα καταστεί το πρώτο διεθνώς κέ-
ντρο αρχαιολογικών - ανασκαφικών προγραμμάτων. Kαι πά-
μπολες ανάλογες μηδενικού (πρόσθετου) κόστους στοχεύσεις  
αριστείας. Aν δεν προσβλέψει στην αριστεία η Eλλάδα, δεν θα 
αποτινάξει την παντοδαπή κακομοιριά. _ by vimasaronikou/Πηγή: 
Η Καθημερινή/Palmografos.com

Μια ιδιαίτερα τραγική κατηγορία κατοίκων, που δια-
βιούν ακόμη σήμερα στον Πόντο, είναι οι ελληνόφωνοι 
μουσουλμάνοι των περιοχών Tόνυας, Όφεως, Σουρμέ-
νων και Mατσούκας, οι οποίοι αλλαξοπίστησαν βίαια το 
17ο και 18ο αιώνα, αλλά στην πλειοψηφία τους δεν ξέ-
χασαν την καταγωγή τους.

O χρόνος και οι βίαιες μέθοδοι αφομοίωσης, που συ-
στηματικά αξιοποιήθηκαν, μπορεί να αλλοίωσαν δεν εξα-
φάνισαν όμως την ιστορική τους μνήμη. Σήμερα, 75 χρό-
νια μετά τη Mικρασιατική Kαταστροφή, διατηρούν ακόμη 
ατόφια την ποντιακή γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα, τις πα-
ραδόσεις, τα τραγούδια και τους χορούς. Διασώζουν με 
θρησκευτική ευλάβεια προγονικά κειμήλια που βεβαιώ-
νουν την ελληνοχριστιανική καταγωγή τους. Για την ταυτό-
τητα των ελληνόφωνων μουσουλμάνων ο ηγούμενος της 

μονής του Αγίου Iωάννου του Bαζελώνος, Πανάρετος, σε 
έκθεσή του προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, 
το 1920, γράφει: «Είναι Έλληνες οι οποίοι δια της βίας εξι-
σλαμίσθηκαν κατά τους μαύρους αιώνας της δουλείας, και 
πρεσβεύουσι και σήμερον τον μωαμεθανισμόν, αλλ’ έχου-
σι μητρικήν γλώσσαν την ελληνικήν, αναγνωρίζουσι την εξ’ 
Eλλήνων, βία εξισλαμισθέντων, καταγωγήν των, και δια-
τηρούσι τα ελληνικά ήθη και έθιμά των, εν πολλοίς. Oύτοι 
φυλάττουσι τα ιερά εκκλησιαστικά σκεύη, βιβλία και άμφια 
των πατέρων των, ως κειμήλια, και επ’ ουδενί λόγω δεν 
συγκατατίθενται εις την απαλλοτρίωσιν αυτών. Tην τουρ-
κικήν, μανθάνουσιν εν τοις σχολείοις, αι δε γυναίκες των 
ομιλούσιν ευφραδέστερον την ελληνικήν. Kαι τούτο, ενώ 
περιβάλλονται υπό τουρκικών πληθυσμών».

H διατήρηση των εξωτερικών φυλετικών τους γνωρισμά-
των οφείλεται στο γεγονός ότι, το 1461, έγινε μόνο στρατιω-
τική κατάκτηση του Πόντου, χωρίς να επακολουθήσει συ-
στηματικός εποικισμός με μουσουλμανικούς πληθυσμούς. 
Aπό τουρκικές πηγές, του καθηγητή Antony Bryer, πληροφο-
ρούμαστε ότι το 1515, πενήντα πέντε χρόνια μετά την Άλω-
ση, υπήρχαν στην περιοχή Όφεως του Πόντου 2.352 χρι-
στιανικές οικογένειες και μόνο πενήντα μουσουλμανικές.

Tο 1914 η επίσημη στατιστική του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου, καταχωρημένη και στα αρχεία του Ελληνικού Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, υπολόγιζε τους ελληνόφωνους μου-
σουλμάνους σε 190.000. Όλοι αυτοί οι πληθυσμοί, το 1923, 
υποχρεώθηκαν να παραμείνουν στην Τουρκία, σύμφωνα 
με το άρθρο 1 της Συνθήκης της Λωζάννης κατά το οποίο 
η θρησκεία αποτελούσε το μοναδικό κριτήριο της ανταλλα-

γής. H Συνθήκη δεν συμπεριέλαβε ολόκληρη την ελληνική 
εθνότητα που ζούσε στην Tουρκία, ενώ, κανονικά, έπρεπε 
να λάβει υπόψη της όχι μόνο το θρήσκευμα αλλά όλες τις 
ιδιαιτερότητες ενός έθνους, όπως την κοινή καταγωγή, τη 
γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα, τον πολιτισμό.

Το τελευταίο διάστημα πολλές έρευνες ειδικών επιστημό-
νων επιβεβαιώνουν την πολυεθνική και πολυπολιτισμική 
ταυτότητα των λαών της Mικράς Ασίας και ενισχύουν την 
προσπάθεια φωτισμένων ανθρώπων να πετύχουν, με την 
αλληλοκατανόηση, την προσέγγιση και την επαφή ακόμη και 
την επανασύνδεση ανθρώπων της ίδιας καταγωγής που η 
παντουρκική πολιτική τους σκόρπισε στους πέντε ανέμους.

Εύλογα τίθενται τα ερωτήματα, τι γίνεται σήμερα σ’ εκείνα 
τα μέρη και ποια πολιτική ακολούθησε η Ελλάδα όλο αυτό 
το διάστημα για τον ακριτικό εκείνον ελληνισμό;

Eδώ η ευθύνη όλων των ελληνικών κυβερνήσεων ήταν 
και είναι πολύ μεγάλη. Kαμιά διαμαρτυρία, καμιά διαπραγ-
μάτευση, καμιά διεκδίκηση, καμιά επίσημη αναφορά δεν 
έγινε ως σήμερα για τους ελληνόφωνους μουσουλμάνους 
στις ελληνοτουρκικές διπλωματικές επαφές, στο Δικαστή-
ριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ούτε σε κάποια άλλα 
παρόμοια διεθνή Fora. Έτσι έμειναν απροστάτευτοι εκατο-
ντάδες χιλιάδες συμπατριωτών μας, οι οποίοι, παρ’ όλες τις 
ταλαιπωρίες και τις ψυχολογικές πιέσεις που υπέστησαν 
και εξακολουθούν να υφίστανται μετά την υποχρεωτική 
ανταλλαγή των πληθυσμών, ως τις μέρες μας συνεχίζουν 
να λένε: «Eμείς Έλλενες είμεστεν. Έναν αίμαν είμεστεν με τ’ 
εσάς. Tερέστεν πώς ομοιάζνε τα κατσία μουν»_ Πηγή: Βήμα 
Σαρωνικού/http://www.pontos-news.gr/http://filonoi.gr/

Οι τραγικοί ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι του Πόντου

Το ψέμα δεν γεννάει κοινωνική δυναμική ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΙΑΔΗ, Καθηγητή Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Προέδρου του Κέντρου Ποντιακών Μελετών

Η φωτογραφία τραβήχτηκε τον Αύγουστο του 2011
και μας την προσέφερε αναγνώστης του Pontos-News.Gr
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Αναγνώριση των
δικών μας λαθών

Η λεγόμενη  δεξιά, πολλά χρόνια 
στην διακυβέρνηση της χώρας, 
δεν μας πέρασε ποτέ απ’ το νου 
γιατί αναγνώρισε το ΚΚΕ και το 

έκανε κοινοβουλευτικό κόμμα. Το πνεύμα της 
αριστεράς ήταν γενικά κυρίαρχο στην σκέψη 
του κόσμου, παρ’ όλο που έχασε τον εμφύ-
λιο και παρ’ όλο που πληρώσαμε πολύ ακρι-
βά αυτή την νοοτροπία. Την πληρώσαμε  με 
εκατόμβες νεκρών και μάλιστα στην πλειο-
ψηφία νέων ανθρώπων στην παραγωγική  
ηλικία. Καταστροφή της υπαίθρου, διάλυση 
χωριών και κωμοπόλεων της αγροτικής και  
κτηνοτροφικής παραγωγής και ό,τι άλλο συ-
ντηρεί ένα κράτος.

Ο τότε πολιτικός Καραμανλής δημιούργη-
σε μια νέα αστική τάξη και ήταν δύσκολο να 
κάνεις τους αγρότες βιομηχανικούς εργάτες 

και μερικώς το κατάφερε. Σιγά σιγά με την  
μέθοδο της αντιπαροχής ο κόσμος χώθηκε 
στα κλουβιά των πολυκατοικιών και οι παλαι-
οί θα θυμούνται πως πουλούσανε τα χωρά-
φια στα χωριά τους, για να πάρουν θυρωρεία 
στις νεόδμητες πολυκατοικίες κι έγιναν αστοί.

Οι πολιτικοί διόριζαν στο δημόσιο χωρια-
νούς τους για να έχουν τον έλεγχο. Η αριστε-
ρά ίσως από βλακεία ή  από υποχρέωση για 
την αναγνώριση και την εξασφάλιση του ελ-
ληνικού κοινοβουλίου και τις παροχές του, δι-
έδιναν πως όταν καταλάβουν την εξουσία θα 
έπαιρναν τα σπίτια των αστών και θα τα έδι-
ναν στους φτωχούς, ήταν και το πιο παλαιό 
σύνθημά τους.

Αυτό εκμεταλλεύτηκε ο Καραμανλής. Ο 
αστός δεν κάνει επανάσταση, δεν χάνει τις βο-
λές του. Αυτή είναι η δουλειά των προλεταρί-
ων, τους οποίους ήλεγχε γιατί ήταν λίγοι. Με 
την φοβέρα αυτή, τον ψήφιζαν όλοι. Η δεξιά 
κράτησε την εξουσία πάντως αρκετό χρονικό 
διάστημα. Περιέργως τότε έφερε στην Ελλά-
δα τον δεύτερο  Παπανδρέου και τον διόρισε 
στην τράπεζα της Ελλάδος. Μετά ανακατεύ-
θηκε στην πολιτική. Κάπου χάλασε το πράγμα 
και με την ανοησία και την αρχομανία των πο-
λιτικών και του θρόνου, φτάσαμε στην δικτα-
τορία. Πρωτοστάτης στην κόντρα με τον θρό-
νο ο πρώτος Παπανδρέου. Αν και φανατικός 

βασιλικός πήρε τον τίτλο του  γέρου της δη-
μοκρατίας. Ουδέν αναληθέστερον.

Οι μεγάλοι πολιτικοί φυλακίστηκαν, μεταξύ 
αυτών κι ο έτερος Παπανδρέου, γιατί είχε την 
φήμη του Τροτσκιστή. Εδώ πολύ ξεχνούν ότι 
ήταν ο μόνος που πήραν οι Αμερικανοί. Τους 
τον παρέδωσε η χούντα. Κάτι λέει αυτό, αλλά 
ποτέ δεν αξιολογήθηκε σωστά. 

Ακολούθησε το πολυτεχνείο. Τι έγινε τότε; 
Απλώς αλλάξαμε δικτάτορα. Αντί του Παπα-
δόπουλου, ο Ιωαννίδης. Μύθος πως έπεσε 
η χούντα. Το πολυτεχνείο έγινε στιςν17/11/73 
και η χούντα έπεσε στις 24/7/74 με το πραξι-
κόπημα στην Κύπρο. Στην Αθήνα δεν μάτω-
σε ρουθούνι, οι Κύπριοι την πλήρωσαν. Αυ-
τόν τον μύθο πολλοί τον αξιοποίησαν, έγιναν 
πολιτικοί, θησαύρισαν, έφτιαξαν το μέλλον 
τους, κυρίως οι  πρωτοκλασάτοι του ΠΑΣΟΚ 

που πολλοί απ’ αυτούς τότε φοι-
τητές, δεν χρειάστηκε ούτε να 
πάρουν το πτυχίο τους.

Το πρώτο τους μέλημα ήταν 
να γίνουν κάτοικοι των βορεί-
ων προαστίων. Κανείς μας δεν 
ήθελε να τα προσέξει αυτά. Πι-
στεύαμε αυτά που μας έλε-
γαν κι όχι αυτά που βλέπαμε. 
Αυτό κράτησε χρόνια και συ-
ντηρήθηκε από τα  ΜΜΕ τόσο 
καλά που αποβλακωθήκαμε 
τελείως.

Η ΝΔ βλέποντας πως η μέ-
θοδος του ΠΑΣΟΚ έπιανε στον 
λαό, προσπάθησε να πασοκο-

ποιηθεί, μα δεν τους έβγαινε, γιατί ήταν άλ-
λης σχολής και δεν είχαν τον μεγάλο δάσκα-
λο, τον ιδρυτή του Σοσιαλιστικού  κόμματος.

Το σπουδαίο  είναι πως τον ψήφιζαν και 
στήριζαν οι αριστεροί ψηφοφόροι, πιστεύο-
ντας πως είναι δικός τους. Όχι όμως το ΚΚΕ. 
Πόσο αριστερός μπορεί να ήταν ένας άνθρω-
πος, που η Αμερικανική πολιτεία τον σπούδα-
σε στο Harvard στο Μit και στο Berkeley. Όσοι  
έχουν ακουστά αυτά τα πανεπιστήμια, γνω-
ρίζουν πως μόνον σοσιαλιστές δεν βγάζουν, 
αντίθετα ηγέτες προτεκτοράτων, κοσμοκρα-
τορικών καθεστώτων. Στο πρώτο έχει  σπου-
δάσει κι ο σημερινός πρωθυπουργός.

Παρένθεση. Σε μια ιστορική ομιλία ο Αν-
δρέας Παπανδρέου είχε τονίσει: «Το ΠΑΣΟΚ 
δεν χαρίζεται, δεν κληρονομείται ούτε τεμα-
χίζεται σε τιμάρια». Τελικά η ιστορία τον διέ-
ψευσε, το ΠΑΣΟΚ χαρίστηκε από τους Γερμα-
νούς στον Σημίτη, κληρονομήθηκε από τον γιο 
του Γιώργο και τεμαχίζεται επί Βενιζέλου…

Μετά την εκλογική συντριβή του 2012, το 
ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου τεμαχίστηκε σε αυτό 
του Λοβέρδου, του Παπουτσή, του Ραγκού-
ση. Ιδρύθηκε η Κοινωνική Συμφωνία, υπάρ-
χει πάντα η Αριστερή Πρωτοβουλία. Ενώ το 
εκσυγχρονιστικό όπως πάντα φώλιασε στην 
εξουσία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το ΠΑ-
ΣΟΚ το θέλανε όλοι, αλλά κανείς δεν το έβρι-

σκε στην κάλπη στις προηγούμενες εκλογές.
Επανέρχομαι μετά την παρένθεση. Μικρή 

διάρκεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη, συνερ-
γασία με το ΚΚΕ και παραπομπή του Ανδρέα 
Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο. Το βρώ-
μικο 89. Έτσι το ονόμασαν οι καθαροί!

Έξαλλοι οι αριστεροί ψηφοφόροι. Είναι δυνα-
τόν ο Ανδρέας; Ο άσπιλος ο αμόλυντος ο Τρο-
τσκιστής; Ποτέ!!! Καμία σχέση με τον Κοσκω-
τά, με την τράπεζα Κρήτης. Και το ΚΚΕ τι κάνει; 
συνεργασία με την επάρατο; Θα μου πείτε και 
σήμερα ο Βενιζέλος δεν κάνει συνεργασία με 
την επάρατο; Άλλες  εποχές.

Αθώος ο Ανδρέας, κανείς δεν πρόσεξε πως 
το δικαστήριο τον αθώωσε επτά προς έξη. Το 
μισό αμφέβαλε. Ποιος κοιτάει τέτοια ψιλά γράμ-
ματα. Την πλήρωσε ο Τσοβόλας. Πάλι ο Αν-
δρέας στα πράγματα, θρίαμβος της δημοκρα-
τίας. Ακολούθησε η ασθένειά του, ο έρωτας 
και ο γάμος με την αεροσυνοδό, τα δανεικά 
για το  «κωλόσπιτο» που είπε ο Γιαννόπου-
λος, και το τέλος του.

Και τώρα η σειρά του  Σημίτη. Ο κ. καθηγη-
τής, ο νοικοκύρης, ο λογιστής, ο έμπιστος των 
αστών, μικρών και μεγάλων. Τότε οργανώθη-
κε η φούσκα του χρηματιστηρίου. Πολύ χρήμα 
άλλαξε χέρια. Με τις υποσχέσεις περί εύκο-
λου κέρδους με τα μετοχοδάνεια του Παπα-
ντωνίου. Έφυγαν περιουσίες και οικονομίες 
χιλιάδων νοικοκυριών. Ποιός την  πλήρωσε; 
Ο Νεονάκης μόνο. Ποιός τον θυμάται τώρα; 
Ακολούθησαν τα θαύματα, Greek  statistics, 
Goldman sach, μάθαμε Αγγλική ορολογία, εί-
σοδος στην ΟΝΕ είμαστε ισότιμοι Ευρωπαίοι 
πλέον, Χα χα! Ακολουθούν τα υποβρύχια (βλέ-
πε σήμερα  Τσοχατζόπουλος) Siemens, Μαντέ-
λης, Τσουκάτος. Ο θρίαμβος του σοσιαλισμού 
και των μαϊμού σοσιαλιστών. Σημίτης τέλος. 

Η σειρά του Καραμανλή, του εξολοθρευ-
τή των νταβατζήδων. Εκεί είχαμε την εθνι-
κή υπερηφάνεια των Ολυμπιακών Αγώνων, 
αλλά και την Αγιοσύνη της μονής του Βατοπε-
δίου. Οι αρπαχτές δεν μας έλειψαν ποτέ. Εδώ 
με την ευλογία του ηγουμένου Εφραίμ και του 
υπασπιστού αυτού, Αρσενίου.

Τρείς εξεταστικές επιτροπές  2008-2010-2011 
μεγάλα ονόματα. Δρύς, Μπασιάκος Δούκας, 
Κοντός. Από κοντά η κυρία  Βουλγαράκη, συμ-
βολαιογράφος και σύζυγος υπουργού, κανό-
νιζε τα συμβόλαια για τις αγορές της ιεράς μο-
νής !!!  Να μην μακρηγορήσω άλλο.

Το σκάνδαλο άρχισε το 2007 και τελείωσε 
το 2012. Είδατε κανέναν στο σκαμνί; Όχι! Άρ-
χισε επί Καραμανλή  και τελείωσε επί Πα-
πανδρέου του 3ου. Και τα δύο κόμματα στο 
κόλπο. Όλοι αθώοι. Τώρα έχουμε τον τρίτο 
της οικογενείας Παπανδρέου, 44% του έδω-
σε ο λαός του κυρίου Πηλήκιου, ήρθε για να 
κλείσει την πόρτα να φέρει το τέλος, να φύ-
γει μένοντας πίσω και ταξιδεύοντας ως νέος 
Φιλέας Φογκ….Τι άλλο να πω; 

Ποιός τους ψήφιζε όλους αυτούς τόσα χρό-
νια; Κάποιοι λένε πως μας ψεκάζουν από 

αεροπλάνα για να μην θυμόμαστε. Όχι, μας 
ψεκάζουν από τα κανάλια της τηλεόρασης. 
Γίναμε Ζόμπι, δεν σκεπτόμαστε, μας πάνε 
όπου θέλουν, μας έκαναν τυφλούς οπαδούς, 
ποδοσφαιρικού τύπου. Πάνω απ’ όλα η ομά-
δα μας. Δεν έχουμε σκέψη κι άποψη, περι-
μένουμε να μας πει η Τρέμη κι ο Πρετεντέ-
ρης τι θα κάνουμε.

Ο πρώτος Καραμανλής κι ο δεύτερος των 
Παπανδρέου, είπαμε πως ήταν ευφυείς. Ποιός 
μας είπε πως ο ανιψιός του πρώτου και ο γιός 
του δεύτερου ήταν το ίδιο; Ποιός μας είπε να 
βγάλουμε βουλευτές με το πρώτο τους γόνους 
Μητσοτάκη, Κεφαλογιάννη, Γεννηματά, Κεδί-
κογλου, Βαρβιτσιώτη; Με ποιά κριτήρια κρί-
ναμε την αξία τους, εκτός του ονόματός τους;

Γιατί δεχθήκαμε να πουλάμε την ψήφο μας 
για μια θέση στο δημόσιο ή για μια σύνταξη 
αναπηρίας μαϊμού. Κοιτάξαμε το ατομικό μας 
συμφέρον κι όχι το εθνικό. Αυτοί που κυβερ-
νούν είναι από τα δικά μας σπλάχνα και γνω-
ρίζουν τα τερτίπια του λαού κι ανάλογα φέ-
ρονται. Πόσοι κάθισαν στο σκαμνί στα τόσα 
χρόνια; Ο Μένιος Κουτσόγιωργας, ο Παπα-
ντρέου, ο Αθανασόπουλος με το σκάνδαλο 
του καλαμποκιού, ο Τσοχατζόπουλος τώρα 
και εν αναμονή ο Μαντέλης.

Ο μέγας Κάρολος τι κάνει; Ποτέ δεν ζητή-
σαμε εξήγηση γιατί η κ. Μπενάκη 8/2/05 του 
είπε πως επί των ημερών του ως προέδρου, 
θα μειωθεί η Εθνική κυριαρχία; Τι γνώριζε 
και δεν μίλησε;

Ο Σαμαράς έκλεισε την ΕΡΤ κι έκανε ένα 
δώρο στην ιδιωτική τηλεόραση, να μαζέψει 
όλες τις διαφημίσεις και να μην λένε τίπο-
τα για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον 
κόσμο. Πού βρίσκουν χρήματα οι επιχειρή-
σεις σε περίοδο κρίσεως για τόσες διαφημί-
σεις; Κάτι κρύβεται επιμελώς.

Ποιός πληρώνει; Κάποιον εξυπηρετούν. 
Δεν παράγουν πρόγραμμα, προβάλουν κον-
σέρβες από το παρελθόν. Κανένα κόμμα απ’ 
όσα είναι τόσα χρόνια στην βουλή, δεν μπο-
ρεί να μας βγάλει από το αδιέξοδο. 

Κι ο Σύριζα που συγκεντρώνει προτιμήσεις, 
είναι γεμάτος με χρόνια κρατικοδίαιτα μέλη, 
από τον χώρο των συνδικαλιστών, των δια-
φωνούντων και μεταξύ τους αριστερών, και 
τους άστεγους του παλαιού ΠΑΣΟΚ. Οι λεγό-
μενες συνιστώσες.  

Νέα κόμματα, άφθαρτους πολιτικούς, επιτυ-
χημένους από τον χώρο της αγοράς του ιδιω-
τικού τομέα και από  ανθρώπους του πνεύμα-
τος. Χρειάζεται Τιτάνια προσπάθεια και χρόνια 
φτώχιας και υπομονής. Τα δύο τελευταία θα 
τα περάσουμε και με τους παλαιούς, αλλά αν 
μείνουμε έτσι, με το πρόβλημα της υπογεννη-
τικότητας, της ανεργίας και της μετανάστευ-
σης των νέων, η Ελλάδα θα γίνει ή επαρχία 
της Τουρκίας ή κομμάτια των ομόρων Βαλ-
κανικών κρατών ή νέο Πακιστάν, ίσως με την 
ονομασία Eλλαδιστάν.

Πηγή: Palmografos.com 

Κάποια στιγμή  πρέπει όλοι να κάνουμε έναν απολογισμό, πόση συμ-
μετοχή έχουμε στην σημερινή  κατάσταση της πατρίδας μας και ως εκ 
τούτου στην δική μας. Είναι εύκολο να ρίχνουμε την ευθύνη στους πο-
λιτικούς και την έχουν πραγματικά, αλλά κι εμείς δεν  είμαστε ανεύθυ-
νοι, διότι όχι μόνον επιτρέψαμε, αλλά διευκολύναμε την εξέλιξη των  
γεγονότων. Όλα έγιναν με σχέδιο. Δεν μπορεί να ήταν τίποτα τυχαίο 
κι άρχισε πριν  πολλά χρόνια, χωρίς να καταλαβαίνει κανείς τίποτα.
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Ο τ. Πρόεδρος της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδάπρο ➺ (Συνέχεια από σελ.1)

Παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο της καταγγελίας 
που εστάλει από την Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία.

«Εμείς, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί-
ου (νέου και παλαιού) της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας 
Αμερικής και Καναδά (ΠΟΑΚ), βρισκόμαστε στη δυσάρε-
στη θέση να καταγγείλουμε τη διασπαστική στάση του πρώ-
ην προέδρου της Ομοσπονδίας κ. Βασίλειου Μπεμπόνη. 

Ο κ. Μπεμπόνης καταστρατηγώντας το καταστατικό της 
ΠΟΑΚ και κάθε έννοια δημοκρατικής αρχής και κοινής 
λογικής, έχει εξαπολύσει μια εκστρατεία κατασυκοφάντη-
σης του ΔΣ και της ΠΟΑΚ σε όλο τον Μεσσηνιακό ελληνι-
σμό, με στόχο τη διάσπασή της γιατί έτσι το θέλει αυτός!!!

Λυπόμαστε που απαντάμε στις συκοφαντίες του κ. Μπε-
μπόνη με αυτόν τον τρόπο, και ίσως να ενοχλούμε ορισμέ-
νους (και ζητάμε συγγνώμη για αυτό), αλλά αναγκαστήκαμε 
να το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι ως Έλληνες και Μεσσή-
νιοι είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάξουμε με κάθε τρό-
πο την ενότητα της Ομοσπονδίας, γιατί η ΠΟΑΚ είναι ένας 
ιστορικός οργανισμός που έχει πολλά ακόμη να προσφέρει 

στον Μεσσηνιακό ελληνισμό και όχι μόνο». Για την Παμμε-
σηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά: 

Θεόδωρος Τζαλαλής (Τορόντο), Πρόεδρος
Χρήστος Κάργας (Νέα Υόρκη), Α’ Αντιπρόεδρος
Βασίλης Π. Γιαννέτος (Σικάγο), Β’ Αντιπρόεδρος
Γεωργία Χρέππα (Τορόντο), Γενική Γραμματέας
Βασιλική Σπυροπούλου (Μόντρεαλ), Β’ Γραμματέας
Βασιλική Καλύβα (Νέα Υόρκη), Ταμίας
Γεώργιος Βλαχάκης (Τορόντο), Β’ Ταμίας
Κώστας Σκούντζος (Νέα Υόρκη),
Συντονιστής Ανατολικών Πολιτειών Αμερικής
Ελένη Αρβανίτη (Βανκούβερ),
Συντονίστρια Βρετανικής Κολομβίας, Καναδά
Τάσσος Δημόπουλος (Τορόντο),
Συντονιστής Οντάριο, Καναδά
Νίκος Κρεμμυδιώτης (Μόντρεαλ), Συντονιστής Κεμπέκ
Βασιλική Κουτσούκου-Γκρόσσο (Σικάγο),
Συντονίστρια Νεολαίας

Βασίλειος Γ. Γιαννέτος (Σικάγο),
Γενικός Γραμματέας (2011-2013)
Κατερίνα Ηλιοπούλου (Μόντρεαλ),
Β’ Αντιπρόεδρος (2011-2013)
Τάσος Τομαράς (Ντιτρόιτ), Β’ Ταμίας (2011-2013)
Γρηγόρης Ηλία Πολίτης (Σικάγο),
Νομικός Σύμβουλος (2011-2013)

ΣΗΜ: Είναι Λυπηρόν, για τα νέα παιδιά, η «κόθορνος» στάση 
κάποιων που θα έπρεπε να είχε ασχοληθεί ψυχίατρος! Τι παρά-
δειγμα δίνει ο «άγγαρος» και «απειράγαθος» απομπεφθείς τ. πρό-
εδρος; Πληροφορηθήκαμε ότι απειλεί να υποβάλλει μηνύσεις και 
τα τοιαύτα. Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ό,τι, στου «πνιγμέ-
νου το σπίτι, δεν μιλάνε για σχοινί». Είναι «φαιδρόν» να ασχολεί-
ται κανείς με «αβέλτερους» και «αιπόλους». Και τελειώνουμε με 
τα λόγια του Τζων Λένον: «Νομίζω ότι η κοινωνία μας κυβερνάται 
από ανθρώπους τρελούς με παρανοϊκές ιδέες. Πιστεύω ότι μας 
κυβερνούν άνθρωποι μανιακοί και αχαλίνωτοι. Είναι όμως δική 
μας η ευθύνη να στέλνουμε κάθε τρελό εκεί που του ταιριάζει».

Μοιάζει απίστευτο αλλά είναι 
πέρα για πέρα αληθινό! Η δο-
λοφονία του Παύλου Φύσσα 
από τον 45χρονο, στοχοποί-

ησε την Χρυσή Αυγή ως εγκληματική ορ-
γάνωση και παράλληλα (σύμφωνα με νέες 
εντολές) κάθε Έλληνα που φέρει τα διακρι-
τικά της ελληνικής σημαίας στα ρούχα ή 
στο σώμα του! 

   Επειδή η Χρυσή Αυγή χρησιμοποιεί κατά 
κόρον την ελληνική σημαία, προφανώς από 
το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως θεώρησαν 
ως έξυπνη ιδέα να σταματούν και να υπο-
βάλουν σε σωματικό έλεγχο οποιονδήποτε 
Έλληνα πολίτη φέρει την ελληνική σημαία 
στο πέτο, στα ρούχα ή και στο σώμα του (τα-
τουάζ), ως εν δυνάμει ύποπτο για τέλεση κα-
κουργηματικών πράξεων! 

   Ακόμη και διαφημιστικό καπέλο με την 
ελληνική σημαία να φοράει, εκλαμβάνεται 

ως ύποπτος και η αστυνομία τον σταματά-
ει για να τον υποβάλει σε σωματικό έλεγχο 
και να ερευνήσει ό,τι κουβαλάει πάνω του!

Αυτές είναι οι εντολές που έχουν δοθεί 
στα αστυνομικά όργανα κι ένα παρόμοιο πε-
ριστατικό συνέβη προημερών, το απόγευ-
μα στις 7.00 στη συμβολή της Λ. Κηφισίας 
και Φειδιπίδου. Νεαρός που φορούσε στο-
λή παραλλαγής από αυτές που πουλούν στο 
Μοναστηράκι και καπέλλο με το εθνόσημο, 
περπατούσε αμέριμνος όταν ξαφνικά δίπλα 
του σταμάτησε ένα περιπολικό της Αστυνο-
μίας. Λίγα μέτρα πιο πίσω του ερχόταν με-
σήλικας κύριος ο οποίος φορούσε στο πέτο 
του το εθνόσημο.

Από το περιπολικό εξήλθαν δυο άτομα 
κι έβαλαν στην άκρη τον νεαρό για να τον 
υποβάλουν σε σωματικό έλεγχο. Ο κύριος 
που ερχόταν πίσω, ξαφνιάστηκε.  Πλησίασε 
τα αστυνομικά όργανα και ρώτησε: «Τι έκα-
νε ρε παιδιά και ψάχνετε τον νεαρό;».  Αμέ-
σως, δεύτερο περιπολικό ήρθε και σταμά-
τησε δίπλα στο προηγούμενο από το οποίο 
κατέβηκαν αστυνομικά όργανα και απευ-
θύνθηκαν προς τον μεσήλικα κύριο: «Κά-
ντε στην άκρη να σας υποβάλουμε σε σω-
ματικό έλεγχο»!  Ο κύριος αιφνιδιάστηκε: «Τι 
έκανα κύριοι;», ρώτησε. Η απάντηση ήταν 
άμεση: «Φοράτε το εθνόσημο στο πέτο και 
όποιος φοράει το εθνόσημο έχουμε λάβει 
εντολές να τον ελέγχουμε»! 

Ο κύριος σοκαρίστηκε: «Για ποιο λόγο, με 
ελέγχετε; Είναι κακό να φοράω το εθνόση-
μο;», ρώτησε. Η απάντηση που έλαβε ήταν 
ακόμη περισσότερο σοκαριστική: «Θεωρεί-
στε ύποπτος για κακουργηματικές πράξεις»! 

Του έδιναν αυτές τις απαντήσεις την ίδια 
ώρα που τα αστυνομικά όργανα φορούσαν 

το εθνόσημο στα διακριτικά της στολής τους! 
Ο μεσήλικας κύριος τους ρώτησε: «Κι εσείς 
δεν φοράτε το εθνόσημο; Θεωρείστε ύπο-
πτοι για τέλεση εγκληματικών πράξεων;». 

Ένα αστυνομικό όργανο απάντησε: «Κύριε, 
σας ζητούμε συγγνώμη. Δεν συμφωνούμε 
με αυτά που γίνονται αλλά τι να κάνουμε, αυ-
τές είναι οι εντολές που έχουμε δεχτεί»!!! Ο 
μεσήλικας συνέχισε: «Ακόμη και αυτοί που 
έχουν ελληνική σημαία στο μπαλκόνι τους, 
θεωρούνται ύποτποι;»! Η απάντηση ήταν κα-
ταλυτική: «Ακόμη και αυτοί»! 

Καταλάβατε συνέλληνες; Εάν δεν θέλε-
τε να θεωρηθείτε μέλος της Χρυσής Αυγής 
και κατ’ επέκταση ως ύποπτος εγκληματι-
κών πράξεων, κατεβάστε την ελληνική ση-

μαία από το μπαλκόνι σας!!! Υποκείμεθα στις 
νέες εντολές που εκπορεύονται από την πο-
λιτική ηγεσία της χώρας!!!  Εκεί μας έφτα-
σαν οι πολιτικάντηδες. 

Τα στοιχεία του μεσήλικα κυρίου είναι 
στην διάθεσή μας. Μάλιστα μάς έστειλε και 
το ακόλουθο μήνυμα: «Η κατοχική κυβέρνη-
ση Σαμαρά-Βενιζέλου που καταδυναστεύει 
τον τόπο μας, διώκει κάθε τι ελληνικό, αρ-
πάζει τις περιουσίες μας και ισοπεδώνει τα 
ιερά και τα όσια του Γένους μας. Όποιος φέ-
ρει την ελληνική σημαία θεωρείται ύποπτος 
εγκληματικών πράξεων!!! Η τρομοκρατία των 
διεφθαρμένων δεν θα περάσει. Όσοι ζωντα-
νοί αντισταθείτε. Ή ταν ή επί τας».

Πηγή: http://alfeiospotamos.pblogs.gr

«Όποιος φέρει την ελληνική 
σημαία θεωρείται ύποπτος 
εγκληματικών πράξεων»!!!

Παροξυσμός ΔΕΝΔΙΑ: Ελέγχονται όλοι όσοι φέρουν διακριτικά της ελλη-
νικής σημαίας στα ρούχα τους! θεωρούνται εν δυνάμει μέλη της Χρυσής 
Αυγής και άρα ύποπτοι για κακουργηματικές πράξεις!!! Αστυνομικά όργα-
να σταματούν και υποβάλλουν σε σωματικό έλεγχο τους πολίτες!!!
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Τ ο να είναι κάποιος «πα-
τέρας» ενός λαού αποτε-
λεί μοναδικό γεγονός στην 
ιστορία της ανθρωπότητας. 

Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι να εί-
σαι πατέρας. Ακόμη και κάποιος που 
συμπεριφέρεται με καλοσύνη στον δι-
πλανό του λέμε ότι του συμπεριφέρ-
θηκε σαν πατέρας, στην μεταφορική 
βέβαια έννοια της λέξης.

Αλλά το να υποχρεώνεις έναν λαό 
να σε ονομάζει πατέρα, να σε λατρεύ-
ει και να ακούει 24 ώρες το 24ωρο για τα «επιτεύγματά», τις «αρχές»  
και τα «κατορθώματά» σου είναι παράλογο και ίσως αποκρύπτει κάτι 
βλαπτικό για την προσωπικότητά σου.

Γιατί άραγε ο Μουσταφά Κεμάλ αυτοαναγορεύτηκε με διάταγμα το 
1934  Kemal Ataturk (μετ. Ataturk: «πατέρας των Τούρκων»). Υπάρ-
χει απάντηση στο ερώτημα, αλλά ουδείς στην Τουρκία και σε άλλες 
χώρες τολμάει να την δώσει. Οι Τούρκοι δεν τολμούν καν να θέσουν 
το ερώτημα ή να το συζητήσουν διότι γνωρίζουν τα επακόλουθα, ήτοι 
σύλληψη ίσως και λυντσάρισμα.

Τα ψέματα των Κεμαλιστών, και κάποιων ολίγων συνοδοιπόρων 
τους στην Ελλάδα, δεν έχουν όρια. Πόσο καιρό όμως ακόμη θα πρέ-
πει να σιωπούμε χωρίς να αναφέρουμε για τους αιμοσταγείς γείτο-
νες μας κάποιες πικρές αλήθειες που αφορούν τον «πατέρα» τους. 
Και εξηγούμεθα αναλυτικότερα.

Υπάρχει απόφαση του (τότε) οθωμανικού δικαστηρίου της Θεσσα-
λονίκης σύμφωνα με την οποία ο Μουσταφά Κεμάλ είναι παιδί αγνώ-
στου πατρός. Θα ήταν βέβαια ποταπό να κατηγορήσουμε κάποιον επει-
δή είναι νόθος. Και δεν θα το κάνουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά 
στον πλανήτη που γεννήθηκαν νόθα και δεν φταίνε σε τίποτα γι αυτό.

Σε τελευταία ανάλυση δεν έφταιγε σε τίποτε ο Κεμάλ. Θα ήταν προ-
φανώς δύσκολο για αυτόν να ομιλεί για την παιδική του ηλικία και 
κατανοούμε ότι ποτέ δεν είχε αναφερθεί όσο ζούσε σε αυτήν και μά-
λιστα παραποίησε τα πάντα σχετικά με τα παιδικά του χρόνια. Ουδείς 
θα ήθελε να είναι στην θέση του Μουσταφά Κεμάλ και σίγουρα μια 
τέτοια κατάσταση είναι οικτρή.

Αυτό που δεν αντιλαμβάνεται κάποιος είναι γιατί οι Κεμαλιστές δεν 
επαναξιολογούν την ιστορία του Κεμάλ, έτσι ώστε όλος ο κόσμος να 
μάθει και να έχει μια αντικειμενική εικόνα για αυτό το ιστορικό πρό-
σωπο. Οι Ρώσοι π.χ. επαναξιολογούν την περίοδο της κομμουνιστικής 
δικτατορίας και τα εγκλήματα που διαπράχτηκαν εκείνη την περίοδο.

Πολλοί λαοί και πολλά έθνη επαναξιολόγησαν την ιστορία τους και 
τα πρόσωπα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο ώστε οι επόμενες γενιές 
να μάθουν την ιστορική αλήθεια. Οι τούρκοι Κεμαλιστές όμως επι-
μένουν στην  «αγιοποίηση»  του Κεμάλ και των υποτιθέμενων «αρ-
χών» του, αρχές που ποτέ δεν είχε. Η μόνη του αρχή και πιστεύω 
ήταν η βία και η λεηλασία.

Ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν αρχιτέκτων μαζικών δολοφονιών και εκ-
καθαρίσεων. Ο Μουσταφά Κεμάλ δεν ίδρυσε κανένα «κοσμικό» και 
«μοντέρνο» κράτος όπως διατείνονται οι οπαδοί του. Αυτό το λεγό-
μενο μοντέρνο κράτος από την ημέρα της ιδρύσεως του έως σήμε-
ρα έχει διαπράξει εναντίον όλων των μειονοτήτων εγκλήματα όπως 
βασανιστήρια, απελάσεις, αφομοιώσεις και εξοντώσεις.

Είναι αυτό ένα μοντέρνο κράτος; Όσον αφορά την κοσμικότητα αυ-
τού του κράτους να υπενθυμίσουμε ότι ο Μουσταφά Κεμάλ μέχρι του 
θανάτου του διοικούσε την Τουρκία με δικτατορικά διατάγματα και 
μονοκομματικό σύστημα. Είχε δε δώσει στον τουρκικό στρατό αρμο-
διότητες τέτοιες που του έδιναν την δυνατότητα να ελέγχει τα πάντα.

Η μόνη μεταρρύθμιση που επέφερε στην Τουρκία ήταν η εισαγω-
γή του λατινικού αλφαβήτου. Όμως με αυτή την αλλαγή απωλέσθη-
καν περίπου 85.000 οθωμανικές λέξεις με αποτέλεσμα το τουρκικό 
λεξιλόγιο σήμερα να αποτελείται μόνο από 35.000 λέξεις και οι νέες 
γενιές των Τούρκων να αδυνατούν σήμερα να καταλάβουν τα οθω-
μανικά κείμενα του Κεμάλ.

Διαχωρισμός εκκλησίας-κράτους δεν υπήρξε ποτέ. Οι μουσουλ-
μάνοι ιερωμένοι είναι υπάλληλοι του κράτους και στην προσευχή 
της Παρασκευής διαβάζουν και μεταβιβάζουν τις γραπτές εντολές 
της Άγκυρας. Τι άλλαξε στην πράξη με την άνοδο του Κεμάλ στην 

εξουσία; Τίποτε, εκτός της εμφάνισης της βαρ-
βαρότητας των Κεμαλιστών.

Η λεγόμενη Δύση, ιδιαίτερα οι Ευρωπαίοι, θα 
πρέπει κάποτε να αντιληφθούν και να παραδε-
χτούν την αλήθεια. Οι Κούρδοι, οι Αρμένιοι, οι 
Πόντιοι, ο Ελληνισμός της Σμύρνης, της Κων-
σταντινούπολης, της Ίμβρου, της Τενέδου μπο-
ρούν να αξιολογήσουν καλύτερα από αυτούς 
που μακρόθεν αναμασούν κυριολεκτικά μπα-
ρούφες για τον «μεταρρυθμιστή» Κεμάλ. Τα ευ-
ρωπαϊκά κράτη είναι εξ ίσου υπεύθυνα για τα 
αίσχη του Κεμάλ και των Κεμαλιστών και θα 

πρέπει να πάψουν να επαινούν το έργο του σφα-
γέα, διότι αλλιώς είναι το ίδιο ανήθικοι όσο  αυ-
τός και οι συνοδοιπόροι του.

Σε όλη την διάρκεια ύπαρξης αυτού του πειρα-
τικού κράτους που ονομάζεται Τουρκική Δημο-
κρατία όλους αυτούς που οι Κεμαλιστές τους θε-
ωρούσαν ιδεολογικούς εχθρούς τους έβλαπταν 
με την μέθοδο της δυσφήμησης και αναλήθειας. 
Όροι και έννοιες όπως «αρμένικη καταγωγή» 
(ermeni dolu), «άπιστος» (giavur), «εβραϊκή σπο-
ρά» (yahudi kokenli) χρησιμοποιούνταν και χρη-
σιμοποιούνται ως σήμερα για να λασπολογήσουν 
Τούρκους και μη που αμφισβητούσαν και αμφι-
σβητούν το έργο του Κεμάλ και αποκαλύπτουν τα 
βάρβαρα πεπραγμένα του.

Η Τουρκική Δημοκρατία ψήφισε μάλιστα και τον 
νόμο 5816, σύμφωνα με τον οποίο όποιος αμφι-
σβητεί το πρόσωπο και το έργο του Κεμάλ «πατέρα των Τούρκων» 
φυλακίζεται άμεσα και τα δικαστήριο επιβάλλει εξοντωτικές ποινές.

Εμείς ούτε θα δυσφημήσουμε, ούτε θα λασπολογήσουμε. Στην κα-
τωτέρω εικόνα η απόφαση 451 του δικαστηρίου της Θεσσαλονίκης 
στην οθωμανική γλώσσα και αραβική γραφή και στην νέα τουρκική. 
Αποδίδουμε ακολούθως τα γεγονότα όπως προκύπτουν και από τα 
έγγραφα. Η Zubeyde είναι η μητέρα του Κεμάλ. Ο Ali Riza ήταν στην 

Θεσσαλονίκη ένας τελωνειακός υπάλληλος, ο οποίος παντρεύτηκε 
την Zubeyde όταν ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν 5 ετών. Έτσι δεν τυγχά-
νει φυσικός, αλλά θετός πατέρας του Κεμάλ.

Σύμφωνα με το δικαστήριο η Zubeyde εργαζόταν στην Θεσσα-
λονίκη σε οίκο ανοχής και είχε μαζί της και τον μικρό Κεμάλ. Ένας 
γνωστός αγάς της πόλης ονόματι Αbdos ή Abdus γνώρισε την μη-
τέρα του Κεμάλ όταν αυτός ήταν 2 ετών. Όταν ο Κεμάλ ήταν 5 ετών 
πέθανε ο Abdus. Σε ηλικία 12 ετών ο Κεμάλ ταξιδεύει στην Timova  
για να απαιτήσει την κληρονομιά του Abdus. Οι συγγενείς του θανό-
ντος απορρίπτουν το αίτημά του και η μητέρα του απευθύνεται στο 
δικαστήριο για να διεκδικήσει την κληρονομιά.

Απόφαση 451 του δικαστηρίου (μετ.): Μετά τον θάνατο του Abdus 
η Zubeyde ισχυρίστηκε με μήνυση που κατέθε-
σε ότι ήταν η γυναίκα του Αbdus και το παιδί της 
ο Κεμάλ ο γιός του. Οι αδελφές του Abdus κατέ-
θεσαν ότι η Zubeyde δεν ήταν παντρεμένη με τον 
αδελφό τους και ότι την πήρε σπίτι του ως ερω-
μένη από τον οίκο ανοχής. Στην αγκαλιά της τότε 
είχε τον δίχρονο γιό της Κεμάλ. Ο Abdul πέθανε 
χωρίς δικούς του απογόνους.

Σε σχετικό ερώτημα που απηύθυνε το δικα-
στήριο στον οίκο ανοχής της Θεσσαλονίκης πήρε 
την εξής απάντηση: Η Zubeyde ήρθε σε εμάς την 
19 Ιουνίου 1297 ( σημ.: σύμφωνα με την ισλαμι-
κή χρονολόγηση) με τον γιό της και μας εγκατέ-
λειψε την 11 Απριλίου 1298 αφού συμφώνησε με 
κάποιον Abdus.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι δεν υπάρχει κα-
μία απόδειξη ότι ο Κεμάλ γνώρισε ποτέ τον φυ-

σικό του πατέρα. Ο Κεμάλ δεν μίλησε ποτέ και δεν έγραψε ποτέ κάτι 
για το θέμα αυτό, όποιος δε ανέφερε κάτι σχετικό τον σταχυολογού-
σε ως εχθρό του. Οι γιοί και οι κόρες του «πατέρα των Τούρκων» 
που σύλησαν  και βεβήλωσαν τα ιερά και όσια του Ελληνισμού εί-
ναι καιρός να μάθουν την πραγματική ιστορία του «πατέρα» τους. Δι-
ότι όπως είπε ο Έλληνας ποιητής Μένανδρος: Αεί κράτιστον εστί τα 
αληθή λέγειν επί παντώ καιρώ._ Γ. Λιναρδής

Ανεξάρτητα  από τον τρόπο αντίδρα-
σης του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα 
έναντι της επίθεσης με χημικά όπλα στη 
Συρία, κάποια γεγονότα είναι άκρως 
ενοχλητικά και απαράδεκτα.

Πριν  και πάνω απ’ όλα η χημική επί-
θεση και η ειδεχθής δολοφονία εκατο-
ντάδων αθώων  πολιτών είναι κατα-
δικαστέα απ’ όπου και αν προέρχεται 
και η διεθνής κοινότητα πρέπει να σύ-
ρει «κόκκινη γραμμή» και να τηρεί τις 
υποσχέσεις της. Ταυτόχρονα, η  πολι-
τική των δύο μέτρων και δύο σταθμών 
είναι εξίσου απαράδεκτη.

Πρέπει να  τιμωρούνται όλοι οι πα-

ραβάτες και μάλιστα παραδειγματικά.
Ο  πρόεδρος της Συρίας δεν είναι 

«άγιος» και πρέπει να πάψουμε να τον 
κρίνουμε ανάλογα με το «φιλοαμερικα-
νισμό» ή τον «αντιαμερικανισμό» μας. 
Είναι ένας  στυγνός δικτάτορας και απο-
τελεί το δεύτερο μέρος ενός αδυσώπη-
του εμφυλίου, που κόστισε τη ζωή σε 
100.000 και πλέον πολίτες. Αρα, έχει 
τις ίδιες -αν όχι  περισσότερες- ευθύ-
νες από την αντιπολίτευση, που αλώ-
θηκε από την Αλ Κάιντα του  Ζαουάχρι.

Ο  πρόεδρος Ομπάμα και η υπερδύ-
ναμη χάνουν το όποιο «δίκιο» τους όταν 
συνεργάζονται με τα στυγνά καθεστώ-
τα του Περσικού Κόλπου εναντίον των 
εχθρικών τους δικτατόρων. Η Σαουδική 
Αραβία και άλλες χώρες της περιοχής 
είναι πιο απολυταρχικές και δικτατορι-
κές ακόμα και από τη Συρία του Ασαντ. 
Δυστυχώς, μπροστά στα στρατηγικά και 
οικονομικά κέρδη η Αμερική ξεχνά ότι 
οι εμίρηδες καταπατούν κάθε ανθρώ-
πινο δικαίωμα. Και η τακτική αυτή ανα-

γκάζει πολλούς σε  παγκόσμιο επίπεδο 
να αντιμετωπίζουν τις ΗΠΑ με μίσος.

Η  επίθεση στη Συρία δεν δικαιολο-
γείται εάν η Αμερική δεν παρουσιάσει 
πειστικές αποδείξεις. Ο ισχυρισμός ότι 
«ο Ασαντ έχει χημικά και οι αντίπαλοί 
του δεν  διαθέτουν», άρα αυτός σκότω-
σε εκατοντάδες ανθρώπους, δεν πείθει.

Όταν ο  υπερσυντηρητικός πρόεδρος 
της αμερικανικής Βουλής, που κυριαρ-
χείται από πολεμικά  αισθήματα, δεν δέ-
χεται τα στοιχεία του Λευκού Οίκου, τότε 
πώς θα πειστούν η αμερικανική και η 
διεθνής κοινή γνώμη;

Ο  εμφύλιος της Συρίας δεν θα τερ-
ματιστεί με τα όπλα, αλλά με ειρηνικό 
διάλογο. Η  Αμερική και το Ισραήλ γνω-
ρίζουν ότι με τον Ασαντ έχουν μια «σι-
γουριά». Και η αλήθεια είναι ότι τους 
τρομοκρατεί η ιδέα ότι η χώρα και το 
χημικό της  οπλοστάσιο θα πέσουν στα 
χέρια της Αλ Κάιντα. Θα είναι η μεγα-
λύτερη ήττα της Αμερικής.

Πηγή:  vimasaronikou

Ποιός είναι ο πατέρας του “πατέρα” των Τούρκων;
Επιμέλεια: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΑΠΗΣ

Με διάλογο θα λήξει ο εμφύλιος στη Συρία
Του ΜΙΧΑΛΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
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To ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει γε-
νέθλια. Και τα γιορτάζει. Κάθε χρόνο. Αδια-
λείπτως, εδώ και 39 χρόνια. Ουδείς ή ελάχι-
στοι γνωρίζουν πότε ακριβώς ιδρύθηκαν τα 
άλλα κόμματα. Κανένα πάντως δεν έχει ημε-
ρομηνία ανάλογη της 3ης Σεπτέμβρη.

Ε ίναι κι αυτό ένα από τα μυθολογικά στοι-
χεία που εισήγαγε ο... Ανδρέας Παπαν-
δρέου στην πολιτική. Συναρπαστικός 
άνθρωπος, βιρτουόζος πολιτικός, αλλά 

και άριστος διαχειριστής των συμβόλων. Κα-
τάφερε παράλληλα με την πολιτική να φτιάξει 
και ημερομηνίες σταθμούς που υπενθύμι-
ζαν, σηματοδοτούσαν και ενίσχυαν την πολι-
τική πορεία του ιδίου και του Κινήματος που 
ίδρυσε. Διακήρυξη 3ης Σεπτέμβρη, 1981-Αλ-
λαγή, «βρώμικο ’89».

Μόνον που ο φετινός εορτασμός δεν θυμί-
ζει ακριβώς γενέθλια, αλλά μνημόσυνο για το 
πάλαι ποτέ κραταιό Κίνημα, που για σχεδόν 
τέσσερις δεκαετίες κυριάρχησε στην πολιτική 
ζωή του τόπου. Για πρώτη φορά στην ιστορία 
του το ΠΑΣΟΚ θα οργανώσει μία εκδήλωση, 
για την ιστορική του διακήρυξη, που ουσιαστι-
κά θα την ενταφιάζει.

Είναι η πρώτη φορά που αντί για πολιτική εκ-
δήλωση θα έχουμε επιστημονικό συμπόσιο με 
ολίγη από πολιτική. Είναι η πρώτη φορά που 
αντί να διερευνά πολιτικές που θα βάζουν «τη 
Δεξιά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας» θα δι-
καιολογεί τις πολιτικές συγκυβέρνησης με την 
Δεξιά. Είναι η πρώτη φορά που το ΠΑΣΟΚ, αντί 
για δρων πολιτικό υποκείμενο της ιστορίας, θα 
γίνει το ίδιο αντικείμενο ιστορικής έρευνας.

Όταν κάτι γίνεται αντικείμενο ιστορικής έρευ-
νας και την προσφορά του στον τόπο την απο-
τιμούν όχι οι πολίτες, αλλά οι επιστήμονες, 
είναι σαν να ομολογείται ότι μπήκε στο χρο-
νοντούλαπο της ιστορίας. Θυμίζει τα έγγραφα 
των υπηρεσιών που μετά από κάποιες δεκα-
ετίες αποχαρακτηρίζονται. Ή όπως το λέει ο 
λαός στη γλώσσα του «να κάνουμε του μακα-
ρίτη τα σαράντα να τον κλάψουμε».

Είναι η πρώτη φορά, από το 1974, που το 
ΠΑΣΟΚ έχει ποσοστό 12% (και δημοσκοπι-
κά το ήμισυ), μικρότερο δηλαδή και από αυτό 
που συγκέντρωσε στις πρώτες του εκλογές.

Είναι η πρώτη φορά που στην ηγεσία του 
βρίσκεται ένας πολιτικός που, για 15 χρόνια 
και μέχρι να προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ, δεν 
ήταν απλώς αντίθετος στην ιδρυτική του δια-
κήρυξη, αλλά και την πολεμούσε με φανατισμό.

Είναι η πρώτη φορά που το τρίπτυχο «Εθνι-
κή Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική 
Απελευθέρωση (Σοσιαλισμός)» είναι για το ΠΑ-
ΣΟΚ ένα πουκάμισο αδειανό ή καλύτερα ένα 
πουκάμισο του Νέσσου, ποτισμένο δηλαδή με 
(του Μνημονίου το) δηλητήριο που κατατρώει 
τις σάρκες του. Και προκαλεί θυμηδία αν όχι 
και οργή να υποστηρίζεται, από τους νεκρο-
θάφτες, ότι «οι στόχοι της διακήρυξης της 3ης 
Σεπτέμβρη, προσαρμοσμένοι στις σύγχρο-
νες συνθήκες, παραμένουν πάντα επίκαιροι».

Είναι η πρώτη φορά που οι μικρομεσαίοι, 
οι μη προνομιούχοι Έλληνες, οι εργάτες και οι 

αγρότες, η κοινωνική του δηλαδή βάση, βρί-
σκεται τόσο έντονα, με θυμό και λύσσα, απένα-
ντι. Ποιό; Το ΠΑΣΟΚ, που η ηγεμονία του στηρί-
χθηκε σ’ αυτή την πλατιά κοινωνική συμμαχία.

Είναι η πρώτη φορά που δεν έχει νεολαία, 
οι ψηφοφόροι, αλλά και τα μέλη του είναι οι 
«65 άνω». Ποιό; Το ΠΑΣΟΚ, που έκανε αντι-
πολίτευση με τους εικοσάρηδες και κυβέρνη-
σε με τους τριαντάρηδες.

Είναι η πρώτη φορά που δεν έχει κόμμα, 
αλλά ένα μηχανισμό διορισμένων-φάντασμα. 
Ποιό; Το ΠΑΣΟΚ, που έμεινε στην ιστορία για 
τους «πρασινοφρουρούς» του, τα Εκτελεστικά 
του Γραφεία, τις Κεντρικές  του Επιτροπές, τα 
Συνέδριά του, τις Επιτροπές Οργανωτικού και 
Συνδικαλιστικού.

Είναι η πρώτη φορά που συγκυβερνά με την 
«επάρατο δεξιά». Ποιό; Το ΠΑΣΟΚ, που έκανε 
σημαία του το δικομματισμό και το διπολισμό 
και με βάση την αντίθεση Συντηρητικής – Προ-
οδευτικής παράταξης μεσουράνησε στο πολι-
τικό στερέωμα της μεταπολίτευσης.

Είναι η πρώτη φορά που στους κοινωνι-
κούς και πολιτικούς αγώνες, τις διαμαρτυ-
ρίες, τις διαδηλώσεις, τις πορείες, τις συγκε-
ντρώσεις, τις απεργίες δεν υπάρχει. Όχι μόνον 
απουσιάζει, αλλά τα (όποια εναπομείναντα κε-
ντρικά του) στελέχη κρύβονται ή οι βουλευτές 
του, νυν και πρώην, επιζητούν τη φρούρηση 
της αστυνομίας.

Όταν δεν έχεις τίποτα από όλα αυτά, όταν 
από κόμμα μαζών έχεις γίνει ούτε καν κόμμα 

παραγόντων, αλλά κόμμα ηττημένων βουλευ-
τών, τι γιορτή να κάνεις;

Όταν στο ριζοσπαστισμό της «3ης Σεπτέμ-
βρη» αντιπαραθέτεις τον «υπεύθυνο» μνη-
μονιακό λόγο, πόσο άλλο να διαστρέψεις την 
ιδρυτική σου διακήρυξη;

Όταν από φορέας αλλαγής έχεις μεταλλαχθεί 
σε καθεστωτική συνιστώσα, τι νόημα έχουν οι 
επετειακές συναθροίσεις;

Όταν οτιδήποτε διαφορετικό ή και καινούρ-
γιο πεις για την Κεντροαριστερά, τη Σοσιαλ-
δημοκρατία, τη μεταρρυθμιστική Αριστερά 
θα συγκρούεται a priori με τη συμμετοχή σου 
στην κυβέρνηση, είσαι χαμένος από χέρι. Εί-
ναι όπως η παρθένα με το Σατανά.

Αν, ο ερίτιμος κύριος Βενιζέλος, είναι να 
πει: τελειώσαμε με την «3η Σεπτέμβρη», σκί-
ζουμε την ιδρυτική διακήρυξη, διαγράφουμε 
το τρίπτυχο, διαλύουμε το ΠΑΣΟΚ, τότε πάσο. 
Αν είναι να θύσει σπονδές στον Ανδρέα και το 
ηρωικό παρελθόν, για να εξαγνιστεί ο ίδιος και 
το σύγχρονο ΚΟΔΗΣΟ του οποίου ηγείται, τότε 
κάνει λάθος. Θα καταστρέψει και τον εαυτό του 
και οτιδήποτε επιχειρεί να φτιάξει.

Ούτε να το ανασυστήσει μπορεί ούτε να το 
αναγεννήσει. Θα ήταν κατόρθωμα εάν μπο-
ρούσε να το μετεξελίξει σε σοβαρό σοσιαλδη-
μοκρατικό κόμμα με κεντρικό ρόλο στα πολιτι-
κά πράγματα και τη διακυβέρνηση της χώρας. 
Κάτι που όμως δεν γίνεται απλώς με λόγια, 
όσο όμορφα κι αν είναι ή λέγονται με ρητορι-
κό στόμφο. Ούτε φυσικά επιτυγχάνεται με την 

παρουσία των «τοτέμ» του Κινήματος στα «Βε-
νιζέλεια 2013» που οργανώνει.

Ό,τι και να πει ο Βενιζέλος, ο Σημίτης, ο Γ. 
Παπανδρέου, η Βάσω, ο Ρέππας, ο Κακλαμά-
νης, ο Σκανδαλίδης θα είναι κούφια λόγια αφ’ 
ης στιγμής δεν υπάρχει κοινωνική αντιστοί-
χηση. Πολιτικές ομιλίες στο όνομα δήθεν του 
λαού με το λαό να απουσιάζει ή ακόμη χειρό-
τερα με το λαό απέναντι είναι σαν τους επι-
κήδειους λόγους που εκφωνούν οι ομότιμοι 
καθηγητές πανεπιστημίων στη μνήμη των απο-
δημησάντων συναδέλφων τους.

Χρειάζεται εθνικό όραμα, πολιτικό σχέδιο, 
κοινωνικές και πολιτικές αναφορές και δυνά-
μεις στήριξης, ρήξεις, αγώνες και εμπνευσμέ-
νη ηγεσία. Και τέτοια δεν υπάρχουν. Το μόνο 
που υπάρχει είναι η νεοφιλελεύθερη (συγ)κυ-
βερνητική διαχείριση και τίποτε άλλο. Μόνος 
και αποκλειστικός στόχος των «Βενιζελείων 
2013» είναι να δοθεί η (ψευδής) εντύπωση της 
ενότητας υπό την ηγεσία Βενιζέλου.

Θεωρούν ότι αυτή η εικόνα μπορεί να συ-
γκρατήσει τις φυγόκεντρες δυνάμεις και στις 
εκλογές (που παρά τα αντιθέτως λεγόμενα 
προτιμούν να γίνουν γρήγορα) να λάβουν ένα 
ποσοστό 8-9% που θα τους εξασφαλίσει μια 
κοινοβουλευτική ομάδα 20-25 ατόμων και θα 
τους διατηρήσει στο παιχνίδι των κυβερνητι-
κών συνεργασιών.

Είναι μια κυνική στρατηγική συμμετοχής 
στην κυβέρνηση για διαχείριση και νομή της 
κρατικής εξουσίας. Γι’ αυτό και θα αποδειχθεί 
ατελέσφορη και αδιέξοδη.

Το ΠΑΣΟΚ σαν Κίνημα, σαν κυρίαρχη έκφρα-
ση της Δημοκρατικής Παράταξης, σαν ηγεμο-
νικός πόλος της Κεντροαριστεράς, σαν Φορέ-
ας σοσιαλιστικών ιδεών, σαν «Κίνημα λαού» 
τελείωσε. Μπορεί να κρατάει το όνομα, αλλά 
δεν έχει τη χάρη.

Εφεξής, και με την καθοδήγηση του Ευάγ-
γελου Βενιζέλου, μπορεί να είναι ένα κόμμα 
κεντρώων παραγόντων, μια κοινοβουλευτική 
συνιστώσα συνεργατικής αστικής διακυβέρ-
νησης, ένα κόμμα «υπευθύνων ανδρών» στη 
διαχείριση της κρίσης που διέρχεται η χώρα. 
Μέχρι εκεί. Και καλά είναι -όσο συμπεριφέ-
ρεται υπεύθυνα και ανταποκρίνεται με επάρ-
κεια στο ρόλο που διάλεξε.

Το ΠΑΣΟΚ τελείωσε, αλλά δεν τελείωσαν 
η Δημοκρατική Παράταξη, η Κεντροαριστερά 
και το Προοδευτικό Κίνημα. Και βεβαίως δεν 
τελείωσαν οι αγώνες για της ανάγκες της κοι-
νωνίας. Αυτοί οι αγώνες, κοινωνικοί και πο-
λιτικοί, θα αναδείξουν (πιθανώς και μέσα από 
το ΠΑΣΟΚ) τις νέες ιδέες, τα νέα υποκείμενα 
και τις νέες ηγεσίες.

Και κάποια στιγμή θα αποτυπωθούν σε μια 
Νέα Διακήρυξη, όπως αυτή που παρουσίασε 
ο Ανδρέας Παπανδρέου στις 3 Σεπτέμβρη του 
1974, και της οποίας το μνημόσυνο θα τελέσει 
σε μερικές μέρες, παρουσία τεθλιμμένων συγ-
γενών, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Δεν ευθύνε-
ται ο ίδιος, ούτε είναι αποκλειστικά υπεύθυ-
νος για το γεγονός. Του έλαχε ο κλήρος; Ας το 
πούμε κι έτσι…

Πηγή: gianniotis.gr

Από την ιστορική «3η Σεπτέμβρη 1974» στα «Βενιζέλεια 2013»


