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στο Συνέδριο επίσης και ο κ. Δημήτρης Πολί-
της (Αντιδήμαρχος Καλαμάτας). Χαιρετισμούς 
έστειλαν στο Συνέδριο ο κ. Παναγιώτης Αλευ-
ράς (Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας), ο Δή-
μαρχος Καλαμάτας  κ. Παναγιώτης Νίκας, ο 
Δήμαρχος Δυτικής Μάνης κ. Δημήτριος Γιαν-
νημάρας, ο Σταύρος Γιαννόπουλος (Πρόεδρος 
της Μεσσηνιακής Αδελφότητας «Αριστομένης» 
Νέας Υόρκης) και ο Δρ. Περικλής Παπαδόπου-
λος (επιστήμονας της NASA). Το Συνέδριο εξέ-
λεξε Πρόεδρο του Συνεδρίου τον κ. Τάσσο Δη-
μόπουλο, Αντιπρόεδρο τον κ. Γεώργιο Καλύβα 
και Γραμματέα την κ. Ελένη Αρβανίτη.

Στις αναφορές των μελών του απερχόμενου 
Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάστηκαν τα 

πεπραγμένα της Ομοσπονδίας για τα τελευταία 
δύο χρόνια ως επίσης και οι δραστηριότητες 
των μελών-οργανισμών της Ομοσπονδίας. Το-
νίστηκε η αναγκαιότητα σύμπνοιας και συνερ-
γασίας μεταξύ όλων των μελών της διοίκησης.

Η αντιδημοκρατική και αντικαταστατική στά-
ση του απερχόμενου προέδρου κ. Βασ. Μπε-
μπόνη κινητοποίησε σχεδόν όλα τα μέλη του 
ΔΣ και αντιμετωπίστηκε η κρίση που δημιουρ-
γήθηκε με την συσπείρωση και την ενότητα.  

Ως γνωστόν ο τ. Πρόεδρος κ. Βασ. Μπεμπό-
νης δεν παρουσιάστηκε στο Συνέδριο, μάλιστα 
έστειλε σχετική επιστολή με την οποία καλούσε 
τα μέλη-συλλόγους για την αποχή τους. Η συμ-
μετοχή της πλειοψηφείας των συλλόγων-με-

λών της Ομοσπονδίας στο 35ο Συνέδριο, ήταν η 
καλύτερη απάντηση στους λανθασμένους (λίαν 
επιεικώς) χειρισμούς του τ. προέδρου την τε-
λευταία διετία και η επιμονή του να οργανώ-
σει το 35ο Συνέδριο στην Αμερική. Ας σημει-
ωθεί ότι μόνο τρεις σύλλογοι είχαν δηλώσει 
συμμετοχή σε τυχόν οργάνωση του 35ου Συ-
νεδρίου στην Αμερική.

...συνεχίζεται στη σελίδα 22

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα το 35ο Συνέδριο της Παμμεσσηνιακής 
Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά από τις 26-27 Ιουλίου 2013

35o Συνέδριο της Παμμεσσηνιακής 
Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά

Παγκόσμια Συνομοσπονδία Μεσσηνιακών Οργανισμών της Διασποράς (ΠΣΜΟΔ)

Με τη συμμετοχή όλων των μελών 
συλλόγων – εκτός μιας ελάχιστης 
μειοψηφίας – πραγματοποιήθηκε 
με απόλυτη επιτυχία και εν μέσω 

κλίματος ενότητας και σεβασμού, το 35ο Συνέ-
δριο της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμε-
ρικής και Καναδά στην Καλαμάτα τον περα-
σμένο Ιούλιο, σύμφωνα με την απόφαση που 
ελήφθη στο 34ο Συνέδριό της, στο Μόντρεαλ 
το 2011. Την διοργάνωση είχε αναλάβει επι-
τροπή του Διοικητικού Συμβουλίου που απαρ-
τιζόταν από τους: Δημόπουλο Τάσσο (Τορόντο), 
Γιαννέτο Π. Βασίλειο (Σικάγο), Καλύβα Γεώρ-
γιο (Νέα Υόρκη), Κάργα Χρήστο (Νέα Υόρκη), 
Μαθέ Σταύρο (Μόντρεαλ) και Τζαλαλή Θεόδω-
ρο (Συντονιστή Επιτροπής, Τορόντο).

Στο συνέδριο συμμετείχαν 36 σύνεδροι από 
10 συλλόγους (επί συνόλου 16) της Παμμεσ-
σηνιακής Ομοσπονδίας.  Οι σύλλογοι-μέλη 
της Ομοσπονδίας που συμμετείχαν ήσαν οι 
εξής: Pamisos & Amalia Messenian Society 
(Boston, MA), Ypapanti To Sotiros Kalamatas 
(Boston, MA), Brotherhood Dimou Koronis 
(Montreal, Quebec), Logas Messenian Society 
(Laval, Quebec), Messenian Brotherhood of 
Canada (Montreal, Quebec), Brotherhood of 
B.C.  (Vancouver, BC),

Association Trifylion Messinias (Toronto, 
Ontario), Panmessinian Association 
Papaflesas-Ipapanti (Toronto, Ontario), 
Messenian Benevolent Association 
“Aristomenis” (N.Y., New York), Finikouda-
Lahanada (Chicago, IL).

Την Παρασκευή 26 Ιουλίου έγιναν οι εγγρα-
φές των συνέδρων. Το Σάββατο 27 Αυγούστου, 
στην έναρξη του Συνεδρίου, παρευρέθηκαν και 
απηύθυναν χαιρετισμό: Ο Παρασκευάς Σωτη-
ρόπουλος (Πρόεδρος της Παναυστραλιανής 
Ομοσπονδίας Μεσσηνιακών Οργανισμών, ο 
Νίκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος AHEPA Ελ-
λάδας) και ο Μιχάλης Σούμπλης (Αντιπρόσω-
πος της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμε-
ρικής και Καναδά στην Ελλάδα. Παρευρέθηκε 

Τ ην Κυριακή 28 Ιουλίου 2013 στην Καλαμάτα, και στον χώρο 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Παλαιό Στρατόπεδο), 
ολοκληρώθηκε η διαδικασία λειτουργίας της  Παγκόσμιας 
Συνομοσπονδίας Μεσσηνιακών Οργανισμών της Διασπο-

ράς (ΠΣΜΟΔ).  Ιδρυτικά μέλη της Συνομοσπονδίας είναι η Παναυ-
στραλιανή Ομοσπονδία Μεσσηνιακών Οργανισμών (ΠΟΜΟ) και η 
Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής – Καναδά (ΠΟΑΚ). Ο κ. Τάσ-
σος Δημόπουλος, ως προσωρινός πρόεδρος της  ΠΣΜΟΔ, που είχε 
εκλεγεί στις 10 Μαρτίου 2012 στο Ντητρόϊτ, αναφέρθηκε στη σπου-
δαιότητα και σημασία της ΠΣΜΟΔ και τόνισε ότι οι Μεσσήνιοι έχουν 

προσφέρει διαχρονικά πολλά, μπορούν όμως μέσω και της Παγκό-
σμιας να προσφέρουν περισσότερα. Ο κ. Δημόπουλος παρουσίασε 
μερικούς από τους στόχους της Ομοσπονδίας, όπως, μεταξύ άλλων:
• Την καταγραφή, ιεράρχηση και προώθηση των προβλημάτων 

των συμπατριωτών μας αποδήμων Μεσσηνίων, προς τους αρ-
μόδιους φορείς στην Ελλάδα αλλά και στους φορείς των χωρών 
της διαμονής τους για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη 
επίλυσή των.

• Την παγκόσμια προώθηση και ανάπτυξη στενής φιλίας μεταξύ 
των αποδήμων Μεσσηνιακών οργανισμών της διασποράς και 
άλλων εθνικοτήτων με κοινούς σκοπούς και στόχους.

• Τη στενή και ειλικρινή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς στην 
Μεσσηνία αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα για θέματα που αφο-
ρούν τους απόδημους Μεσσήνιους (επενδυτικά, επιχειρηματι-
κά, επαγγελματικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, καλ-
λιτεχνικά) και όποια άλλη ενέργεια χρειασθεί για την περαιτέρω 
σύσφιξη των σχέσεων των Μεσσηνίων της διασποράς με την ιδι-
αιτέρα μας πατρίδα τη Μεσσηνία και

• Την απογραφή των αποδήμων Μεσσηνίων στις διάφορες χώρες 
που ζουν καθώς και αρχείο Μεσσηνιακών οργανισμών και συλ-
λόγων του εξωτερικού.

...συνεχίζεται στη σελίδα 24

Ο νέος πρόεδρος της Παμμεσηνιακής Ομοσπον-
δίας Αμερικής-Καναδά Θεόδωρος Τζαλαλής, εν 
μέσω δύο φοιτητών.

Ο Πύργος του Αΐφελ στα Φιλιατρά
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  Χαιρετισμός στα Ελληνόπουλα

Η ανθρωπότης βρίσκεται σήμερα σε οι-
κτρά κατάστασι. Οι μεγάλες κλιματικές 
αλλαγές, η οικονομική αστάθεια, η κα-

ταρράκωσις του περιβάλλοντος, ο μη σεβασμός 
προς την φύσιν, την οποίαν ξεσχίζουν αλύπητα, 
παρουσιάζουν την εικόνα της αδιαφορίας της πα-
γκόσμιας επιχειρήσεως και του συμφέροντος, 
για την σωτηρία του πλανήτου, που μας δώρισε 
ο Θεός. Είναι πλέον καιρός να «αναθεωρήσουμε 
τον τρόπο ζωής, να συνειδητοποιήσουμε, ότι όσα 
απολαμβάνουμε είναι δώρα του Θεού τα οποία 
οφείλουμε να τα διαχειριζόμαστε με σύνεσι για 

το καλό του συνόλου». Οι επιδέξιοι, οι κόλακες, 
οι ισχυροί του κόσμου τούτου, εξακολουθούν να 
μολύνουν το περιβάλλον, και νομοθέτες να γκρε-
μίζουν το θεμέλιο της οικογενείας με νόμους που 
νομιμοποιούν το «απρεπές» σε κάθε τομέα και 
επίπεδο. Οι σημερινοί λαοί της γης έχουν πέσει 
θύματα της πλεονεξίας, της απληστίας, του εύκο-

λου πλούτου, των κρυφών διαβουλεύσεων, συ-
ναλλαγών και συμφωνιών των διαφόρων κακών 
κατεστημένων, που οι πανίσχυροι έχουν εμπλε-
κόμενα συμφέροντα και ανταγωνίζονται. Χρεια-
ζόμεθα πολιτικούς, άνδρες και γυναίκες, που θα 
κυβερνούν με ειλικρίνεια, με δικαιοσύνη, με τι-
μιότητα και ταπεινοφροσύνη, που να σκέπτονται 
την πρόοδο και την ασφάλεια των λαών τους, 
να μη εργάζονται εις βάρος και υποταγή άλλων.

Χρειαζόμεθα άνδρες και γυναίκες του πνεύ-
ματος, με αποφασιστικότητα να ανατρέψουν την 
ζουγκλοποίηση της κοινωνίας και να προλάβουν 
τις επερχόμενες καταστροφές που θα βυθίσουν 
την ανθρωπότητα για μια φορά ακόμη σε ωκε-
ανούς δακρύων.

Τα μεγάλα αυτά ηθικά αναστήματα καλούνται να 
αντιμετωπίσουν τους τρανούς της γης, με σκοπό 
να τους πείσουν να αλλάξουν πορεία για τη λύσι 
των πολλαπλών προβλημάτων με τρόπο υπεύ-
θυνο για την ευημερία των λαών.

Θα πρέπει να καταβάλλουν υπεράνθρωπες 
προσπάθειες με τους διαφόρους φορείς των για 
να σωθεί το περιβάλλον, να επουλώσει η φύ-
σις τις πληγές της από το συνεχές ξέσχισμα, και 
να απαλλαγούμε όλοι μας, από την ηθική απο-
χαλίνωσι και εκφυλισμό, που μας θυμίζει Σόδο-
μα και Γόμορα.

Το ίδιο χρειάζεται και η Εκκλησία που έχει την 
αποκληστική ευθύνη της σωτηρίας των ανθρώ-
πων. Είναι δύσκολο το έργο της και στον τιτάνιο 
αυτόν αγώνα πρέπει να έχει συνεργάτες, δυνα-
τούς άνδρες, σαν τον απόστολο Παύλο, θεοφό-

ρους κληρικούς που θα διδάξουν και θα κηρύ-
ξουν εναντίον της σπατάλης, για σεβασμό προς 
το περιβάλλον και που θα προφυλλάξουν την 
Ορθοδοξία μας από τους θεοκαπήλους αιρετι-
κούς. Χρειάζεται αδιάβλητους κληρικούς, προ-
σεκτικούς, σεμνούς και αφοσιωμένους στην ιερή 
αποστολή τους. Α’ Τιμ.3.

Χρειάζεται προσγειωμένους ηγέτες να ποιμέ-
νουν το ποίμνιο του Θεού με άκρα ταπεινοφρο-
σύνη, με ενθουσιασμό, να έχουν υψηλό ήθος, 
που η όλη τους πολιτεία να μυρίζει το άρωμα της 
βαθιάς και αγνής αγάπης του Χριστού και θυσίας 
για το καλό «του σύμπαντος κόσμου». Να υπε-
ρασπίζουν το ποίμνιο, που σε αρκετές Ορθόδο-
ξες γωνιές, έχει πέσει θύμα πολιτικών επιδιώξε-
ων και ρευμάτων και αντιβιβλικών προτάσεων.

Καλοί μου άνθρωποι, για ένα ελπιδοφόρο μέλ-
λον, χρειαζόμεθα άνδρες και γυναίκες «πλήρεις 
πνεύματος αγίου» δυνατούς στο μυαλό, στην 
ψυχή, στην προσευχή, στον σεβασμό των δικαι-
ωμάτων των άλλων, στην αγάπη και υπακοή στο 
θέλημα του Θεού.

Έτσι, πιστεύω, θα επέλθει η ηθική τάξις και η 
φυσική αρμονία σε αυτό το κομμάτι της δημιουρ-
γίας του Θεού, που μας εκοικίασε ο Κύριος να το 
απολαμβάνουμε όλοι και να προετοιμαζόμεθα για 
το ουράνιο ταξίδι στην Βασιλεία των Ουρανών, 
στο πραγματικό μας σπίτι.

Πολιτικοί, πνευματικοί, θρησκευτικοί, εκκλησι-
αστικοί ταγοί, είναι καιρός να σταθείτε στο ύψος 
των περιστάσεων που διέρχεται η πληγωμένη 
ανθρωπότης. Η καμπάνα χτυπάει!
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Η ΚΑΜΠΑΝΑ 
ΧΤΥΠΑΕΙ

Με την έναρξη του νέου σχολι-
κού έτους, και ενώ η γη είναι 
γεμάτη από τη γονιμοποιό 

προσδοκία, ξαναγυρίζετε στα Σχολεία 
σας, σαν ευχάριστα κύματα της Ελληνι-
κής νεότητας και οι αίθουσές σας, παι-
δικές κυψέλες, πλημμυρίζουν απ’ τις χα-
ρούμενες φωνές σας.

Οι ωραίες αυτές Φθινοπωρινές ημέ-
ρες, σημαντικές γιορτές της σχολικής 
ζωής σας, είναι ημέρες γαλάζιες, γεμά-
τες παιδικά χελιδόνια, άσπρα λαμπερά 
σύννεφα, σαν εκείνη τη φωτεινή και θε-
ϊκή κυψέλη, που τύλιξε τον Κύριο στην 
κορυφή του βουνού.

Είναι ημέρες γεμάτες συγκινητικές 
στιγμές, που θα μείνουν βαθειά χαραγ-
μένες στα βάθη της ψυχής σας, για να 
ξαναγυρίσουν, με τα αιώνια φτερά τους, 
στο νου σας, όταν η φαντασία θα πετά 
σ’ ένα μακρινό ωραίο παρελθόν.

Στην αυλή, στις αίθουσες, στους δια-
δρόμους του σχολείου, παντού αντιλα-
λούν ύμνοι, τραγούδια και προσευχή. 
Στα μάτια σας λάμπει η χαρά. Και όλοι 
μας, σας καμαρώνουμε, γιατί είσθε των 
κόπων μας και των ελπίδων μας, οι καρ-

ποί. Με την ψυχή μου ολόκληρη γυρίζω, 
με πολλή συγκίνηση, στα παιδικά μου 
χρόνια, που έζησα σ΄ένα μικρό ορεινό 
χωριό της Β. Ηπείρου. Τότε, οι συνθή-
κες για τα γράμματα και τη ζωή ήταν 
δυσκολότατες.  Χωρίς τετράδια και βι-
βλία, χωρίς σάκκες και γραφική ύλη, 
χωρίς διδακτήρια και άλλα απαραίτητα 
μέσα, φοιτούσαν τα παιδιά στα σχολεία.

Σήμερα εσείς έχετε στη διάθεσή σας, 
όλα τα μέσα, για να μορφωθείτε και να 
δημιουργήσετε την αυριανή ευτυχισμένη 
πατρίδα μας. Πολύτιμο και ιερό, μεγά-
λο και υψηλό είναι το έργο σας στο σχο-
λείο. ΄Οπως τα λουλούδια, μόνο κάτω 
απ΄τη φωτοβόλο και τη θερμογόνο επί-
δραση του ήλιου ανοίγουν τα πέταλά 
τους, δυναμώνουν και αναπτύσσονται, 
έτσι και εσείς, μόνο κάτω από τη στορ-
γική και πολυποίκιλη φροντίδα των δα-
σκάλων σας, γεμίζετε ζωή και ετοιμάζε-
στε για το ωραίο μέλλον σας. 

Σκεφθείτε τους κόπους και τους μό-
χθους τους, για να σας παραδώσουν στην 
κοινωνία άξια Ελληνόπουλα με πίστη και 
αγάπη στις αξίες της φυλής μας. Αφοσι-
ωθείτε στο σχολικό έργο σας. Ανάψτε 

στην ψυχή σας τον ιερό ζήλο της μαθή-
σεως, της αγάπης και της προόδου, με τη 
βεβαιότητα, ότι βαδίζετε τον ορθό και 
αληθινό δρόμο της ζωής σας. Ο Θεός 
κατευθύνει τις σκέψεις σας και ευλογεί 
τα βήματά σας. Μη πίνετε από πηγές με 
θολωμένο νερό. Οι δικές μας πηγές εί-
ναι γάργαρες και ξεκινούν από τον ου-
ρανό. Στο χέρι σας είναι να πραγματο-
ποιήσετε όσα διδάσκεσθε.

Όλοι μας, θα σταθούμε κοντά σας, 
θερμοί συμπαραστάτες, για να γίνεται 
η νέα γενιά της ζωής και οι αληθινοί οι-
κοδόμοι της. Εσείς είσθε, αγαπητά μας 
παιδιά, ολόκληρη η Ελλάδα και ζωντα-
νεύετε την πορεία του Έθνους μας, στην 
πολύχρονη ακτινοβολία του σε ολόκλη-
ρο τον κόσμο.

Είσθε η φύτρα μιάς φυλής υπερήφανης 
και μεγάλης, με μοναδική στην ανθρω-
πότητα ιστορία και λαμπρό πολιτισμό. 
Είσθε η ελπίδα και η χαρά μας. Δώστε 
μας το χέρι σας και πάρτε την καρδιά 
μας. Με το καθάριο των ψυχών σας μάρ-
μαρο και με της αρετής σας τη φλογάτη 
σμίλη, χτίστε νέους Παρθενώνες!
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ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

ΣΦΗΝΑΚΙΑ

Επείγουσα προθεσμία
για το Κτηματολόγιο

✑ Του ΟΔΥΣΣΕΑ ΤΗΛΙΓΑΔΑ

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

Μία επαίσχυντη, εθνοκαταστροφική αλητο-
παρέα «πολιτικών» απατεώνων της Νέας 
Εποχής, μιά σεσημασμένη αιμοβόρα συμ-

μορία διεθνών μαφιόζων της Νέας Τάξης που παρι-
στάνουν τους Έλληνες, μια εμετική σέχτα φτωχομπι-
νέδων ανάξιων λακέδων των ιμπεριαλιστών και του 
παρακράτους, ανεπάγγελτοι στην πλειονότητά τους, 
που αναζητεί τον πλουτισμό της προσφέροντας Γη και 
ύδωρ, με ομφάλιο λώρο τις αμερικανικογερμανικές 
πρεσβείες και τις υπόγειες ανήλιαγες στοές του διε-
θνούς σιωνισμού, υπό το βδελυρό σφυχταγκάλιασμα 
μίας ανίερης λυκοφιλίας κυριαρχεί και κυβερνάει δια-
χρονικά τούτον τον ιερό τόπο προδίδοντας συστηματι-
κά τον ελληνισμό και δεν αφήνει να ανθίσει το ωραίο, 
το μεγάλο και το αληθινό του Έλληνα ανθρώπου. 

Οι παντός αποχρώσεως όμως αδίστακτοι αχυράν-
θρωποι και άθλιοι «πολιτικοί» σαλτιμπάγκοι που συμ-
μάχησαν με τους δήμιους της Ελλάδας και έχουν γίνει 
πειθήνια όργανα των αφεντάδων τους κατακρεουργώ-
ντας τον ελληνικό Λαό για να εξυπηρετήσουν τις ελ-
ληνοκτόνες εξουσιαστικές και αρπακτικές τους βλέ-
ψεις, πλανώνται πλάνην οικτράν και προς γνώσιν τους, 
τους υπενθυμίζουμε την περσική ρήση που επιτάσσει: 

«Τα έδρανα των βουλευτών πρέπει να είναι φτιαγ-

μένα από το πετσί των προκατόχων τους!!!». 
Εκατό, εξήντα επτά (167) νέοι αρουραίοι έχουν κατα-

λάβει τα έδρανα της «Βουλής» ξεγελώντας τον ελληνι-

κό Λαό για κάτι νέο, αλλά δυστυχώς αυτοχειριάσθηκαν 
αναπνέοντας την μπόχα της σάπιας πολιτικής ιδεολη-
ψίας των πρωταθλητών της αρπαγής και της απάτης.

Ας γνωρίζουν όμως τα τρωκτικά της «Βουλής» που 
χίμηξαν σαν όρνια πάνω στο ελληνικό Λαό, σιτίζονται 
από το αίμα του και τις σάρκες του και δρούν ως δυ-

νάμεις κατοχής στα σπλάχνα του Έθνους, ότι η πατρί-
δα τούτη είναι δική μας και ευελπιστούμε πως λίαν 
συντόμως θα επέλθει η Νέμεσις, ο στάβλος «Βουλή» 
θα καθαρίσει από την κόπρο του Αυγεία και θα πετα-
χτούν στον πολιτικό Καιάδα. 

Ας γνωρίζουν ότι οι αλυσίδες με τις οποίες έχουν 
δεμένον πισθάγκωνα τον ελληνικό Λαό μπορεί να γί-
νουν οι αγχόνες τους στην πλατεία Συντάγματος. 

Μέσα στην τραγικότητα του καιρού μας ελπίζουμε 
ότι ο Θεός της Ελλάδας δεν έχει αποστρέψει το πρό-
σωπό του από την πατρίδα μας!!!!

Ελπίζουμε να πάρουμε πίσω την πατρίδα μας!!! Ναι, 
ελπίζουμε πως ο Λαός μας θα ορθώσει το ανάστημά 
του, όπως άλλοτε στις μεγάλες του στιγμές, να προ-
στατεύσει και να φυλάξει τον παγκόσμιο θησαυρό μας, 
το Ναό του Φωτός, την Ελλάδα!!!

Ελπίζουμε ότι θα βροντοφωνάξει ξανά στα υπο-
χθόνια σκουλήκια το «Μολών λαβέ»!!! Ελπίζουμε!!!!

Όλοι όσοι έχουν ακίνητη περιου-
σία στην Ελλάδα πρέπει να γνω-
ρίζουν περί του Κτηματολογίου, 
στο οποίο δηλώνουν τα δικαιώ-

ματά τους. Κτηματολόγιο δεν υπάρχει ακό-
μα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Υπάρ-
χει, ωστόσο, στις πιο πολλές και συντόμως 
θα δημιουργηθεί σε ακόμη περισσότερες.

Το Κτηματολογικό Γραφείο είναι η σύγ-
χρονη μορφή του Υποθηκοφυλακείου. Όπου 
δεν έχει ακόμη ιδρυθεί Κτηματολογικό Γρα-
φείο, λειτουργεί το Υποθηκοφυλακείο. Είτε 
στο ένα, είτε στο άλλο, καταγράφονται και 
αρχειοθετούνται όλα τα συμβόλαια που 
αφορούν ακίνητα στην Ελλάδα, οι ιδιοκτή-
τες των ακινήτων και άλλες πληροφορίες.

Σε κάθε μέρος της Ελλάδος που δημι-
ουργείται Κτηματολόγιο, κατά την πρώτη 
φάση του έργου, ζητείται από όλους τους 
ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώσουν τα συμ-
βόλαιά τους, που αποδεικνύουν ότι έχουν 
εμπράγματα δικαιώματα.

Ακολουθεί η δεύτερη φάση του έργου, 
όπου γίνεται η πρώτη ανάρτηση των δι-
καιωμάτων, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να 
επιβεβαιώσουν ότι το ακίνητό τους φαίνε-
ται σωστά δηλωμένο στο δικό τους όνομα, 
στην ορθή επιφάνεια, θέση κλπ.

Εάν κατά την γνώμη ενός ιδιοκτήτη, η 
πρώτη ανάρτηση έχει λάθη, δικαιούται να 

υποβάλει ένσταση, ώστε να αποδείξει πού 
ακριβώς έχει γίνει το λάθος.

Δεν λείπουν βεβαίως οι περιπτώσεις 
όπου το ίδιο ακίνητο, ή μέρος του ίδιο ακι-
νήτου δηλώνεται από περισσότερους του 
ενός ιδιοκτήτες και τότε η υπόθεση μπο-
ρεί να οδηγηθεί ακόμα και στα δικαστήρια.

Από την Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013 ξεκι-
νάει η ανάρτηση των δικαιωμάτων επί ακι-
νήτων στις πόλεις της Έδεσσας, Κατερίνης, 
Κοζάνης, Πολυγύρου και Φλώρινας. Από 
τις 11 Σεπτεμβρίου λαμβάνει χώρα η ανάρ-
τηση στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Η προθεσμία εντός της οποίας οι ενδια-
φερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων στις περι-
οχές αυτές πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι 
το ακίνητό τους έχει δηλωθεί σωστά είναι 
δύο μήνες. Για τους κατοίκους εξωτερικού 
η προθεσμία είναι τέσσερεις μήνες.

Πρέπει επομένως όλοι οι δικαιούχοι ακι-
νήτων στις άνω περιοχές να επικοινωνή-
σουν με τον εκπρόσωπό τους στην Ελλάδα 
για να επιβεβαιώσουν ότι τα έγγραφα που 
τους έχει στείλει το Κτηματολόγιο περιγρά-
φουν σωστά το ακίνητό τους. Εάν δεν εί-
ναι σωστή η περιγραφή, πρέπει να υποβά-
λουν ένσταση εντός της προθεσμίας. Αυτό 
γίνεται για όσους έχουν ήδη δηλώσει αρ-
χικώς το ακίνητό τους. Εάν δεν έχουν δη-
λώσει καθόλου στις άνω περιοχές το ακί-

νητό τους, μπορούν να το κάνουν και τώρα 
και πρέπει να συμπληρώσουν τις δηλώ-
σεις του Κτηματολογιου, ακολουθώντας 
τις σαφείς οδηγίες. Εάν δεν μπορούν να 
το κάνουν οι ίδιοι, πρέπει να συμβουλευ-
θούν κάποιον που γνωρίζει να ερμηνεύει 
συμβόλαια ακινήτων και να συντάσσει τις 
σχετικές δηλώσεις. Εκτός όμως των ανω-
τέρω περιοχών, κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου 

σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδος 
πρέπει να είναι σίγουρος είτε ότι έχει δη-
λώσει και έχει καταγραφεί σωστά το ακί-
νητό του, είτε ότι στην περιοχή του δεν έχει 
αρχίσει ακόμα η διαδικασία του Κτηματο-
λογίου. Εάν κάποιος δεν δηλώσει το ακίνη-
τό του στο Κτηματολόγιο, μετά από μερικά 
χρόνια χάνει το ακίνητό του και έχει δικαί-
ωμα μόνο σε αποζημίωση.

*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,
Master of Laws
www.greekadvocate.eu
bm-bioxoi@otenet.gr
ktimatologiolaw@yahoo.gr

Ελπίζουμε!!!
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Αισθάνομαι την ανάγκη να ειπώ ένα ευ-
χαριστώ στον άνθρωπο με το μεγάλο 
όραμα, τον πρωταγωνιστή, στην Ίδρυ-
ση της Ελληνικής Κοινότητας Φλώ-

ριδας, τον Μεγάλο Έλληνα, τον Πρόεδρο της 
Ελληνικής Κοινότητας, και Πρόεδρο της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Φλώριδας κ. Μιχάλη 
Σέρβο, που χάρη της πρωτοβουλίας του, μας 
δίνει την ευκαιρία να τιμήσουμε απόψε έναν 
μεγάλο Μουσικοσυνθέτη τον κ. Σπύρο Σκορ-

δίλη. Ο Σπύρος Σκορδίλης γεννήθηκε το 1930 στην Αθήνα. Ο πατέρας του ήταν από την 
Κέρκυρα, και η μητέρα του από την Σίφνο. Ο πατέρας του συνήθιζε να παίζει την κιθάρα 
κάθε βράδυ μετά το δείπνο και ο μικρός τότε Σπύρος καθόταν δίπλα του και τραγουδού-
σε μαζί του. Ο πατέρας του παρατήρησε το ενδιαφέρον του για την μουσική και άρχισε 
να του δίνει μαθήματα κιθάρας. Πέθανε όμως νέος, και ο Σπύρος έπρεπε να εργασθεί 
για να βοηθήσει με τα έξοδα της οικογένειας. Η αγάπη του όμως για την μουσική ήταν 
τόσο μεγάλη που σε ηλικία 18 ετών σχημάτισε την πρώτη του ορχήστρα που έγινε γνω-
στή ως «Λαϊκή Ορχήστρα».

Πέντε χρόνια αργότερα σχημάτισε το «Τρίο Γαλάζιο» και μετά το «Τρίο Γκρέκο», άρχι-
σαν να κάνουν εμφανίσεις σε ταβέρνες της Πλάκας και στο Πολιτιστικό Κέντρο Αθηνών.

Το 1958 άρχισε να εμφανίζεται στην Δημοφιλή Ταβέρνα Βλάχου, με αναγνωρισμένους 
μουσικούς, όπως τον Γιώργο και Μπάμπη Μαλίδη, τον Γιώργο Κεχαγιά, και Παναγιώτη 
Βισβαρντή, τραγουδώντας καντάδες και παίζοντας μουσική επηρεασμένη από την Λατι-
νική Αμερική και Ευρώπη.

Σύντομα υπέγραψε συμβόλαιο με την ηχογραφική εταιρία Κολούμπια, για την ηχο-
γράφηση τραγουδιών άλλων συνθετών, όπως του Μάρκου Βαμβακάρη ΦΟΡΑ ΤΑ ΜΑΥ-
ΡΑ ΦΟΡΑΤΑ, του Μίκη Θεοδωράκη ΣΤΡΩΣΕ ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΣΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ, ΦΤΩΧΟΛΟΓΙΑ, 
ΠΕΝΤΕ ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑ, ΤΟ ΨΩΜΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ, ΚΑΝΤΕ ΥΠΟΜΟΝΗ, του Σταύρου 
Ξαρχάκου το ΒΑΛΕ ΚΙ’ ΑΛΛΟ ΠΙΑΤΟ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ του Γιάννη Παπαϊωάννου το ΚΑΛΗ 
ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΛΟ ΚΡΑΣΙ, και το ΣΤΡΑΠΑΤΣΑΡΙΣΜΕΝΟΣ του Γιώργου Μητσάκη ΣΤΗΣ ΛΑ-
ΡΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ.

Λίγο αργότερα ηχογραφεί την πρώτη του σύνθεση με την R.C.A.το ΒΟΓΓΑΕΙ Ο ΠΟΝΟΣ, 
και έχει μεγάλη επιτυχία. Το 1962 μετά από πολλές ταλαιπωρίες η R.C.A.δέχεται να ηχογρα-
φήσει το τραγούδι ΟΤΙ ΑΡΧΙΖΕΙ ΩΡΑΙΟ, ή ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ ΝΑ ΚΤΙΖΕΙΣ ΠΑΛΑΤΙΑ.

Το τραγούδι αυτό ξεπέρασε όλες τις προσδοκίες της R.C.A.και γρήγορα γίνεται το μεγα-
λύτερο σουξέ της εποχής. Βουλγαρία, Γαλλία Ισραήλ και Ν. Αφρική ηχογραφούν το τρα-
γούδι στις δικές τους γλώσσες, χρησιμοποιήθηκε στην κινηματογραφική ταινία: « Όταν 
οι γυναίκες αγαπούν».

Εισχωρεί στην ποίηση, σάτιρα καρτούνς και θέατρο. Ο Σπύρος συνεχίζει την καριέρα 
του γράφοντας τα τραγούδια ΤΟΥ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ ΜΟΥ, ΤΟ ΜΙΝΟΡΕ, ΤΟ ΜΙΝΙ ΜΙΝΙ ΤΟ ΜΙ-
ΝΑΚΙ ΣΟΥ και τον Ύμνο της αγαπημένης του ποδοσφαιρικής Ομάδας Ολυμπιακού.

Μαζί με την σύζυγό του και συνεργάτη του Λένα Ντάνα άρχισαν καλλιτεχνικά τουρνέ 
στην Αυστραλία, Καναδά, Αμερική, συνεχίζοντας πάντα να γράφει μουσική. Το 1977 έρ-
χονται στο Τάρπον Σπρίνγκς και κάνουν εμφανίσεις στο κέντρο Ζορμπάς. Δυστυχώς η 
Λένα αρρώστησε και μετά 6 εβδομάδες πέθανε. Αυτή η περίοδος ήταν πάρα πολύ δύ-
σκολη για τον Σπύρο, όμως αποφάσισε να ξαναρχίσει την ζωή του.

Το πολιτιστικό πρόγραμμα (ο Λαϊκός Καλλιτέχνης) σε Σχολείο του Τάρπον Σπρίνγκς τον 
προσλαμβάνουν να διδάξει τα παιδιά μπουζούκι. Συγχρόνως γνώρισε την σύζυγό του σή-
μερα Καίη. Πολλοί από τους μαθητές του είναι σήμερα αναγνωρισμένοι μουσικοί. Είναι 
Μαέστρος Δάσκαλος στο πρόγραμμα Μαθητεία. Οργά-
νωσε την Χορωδία του πολιτιστικού κέντρου του Προμη-
θέα και αργότερα την Χορωδία του Ορφέα. Το τελευταίο 
του τραγούδι έχει τίτλο ΦΟΒΑΜΑΙ. Άλλη μια μεγάλη επι-
τυχία σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει βραβευθεί με τον τίτ-
λο Μαέστρος από το Υπουργείο Μορφωτικών Επιστη-
μών της Φλώριδας. Γνώσεις, ταλέντο , δημιουργικότητα, 
αφοσιωμένος Δάσκαλος, πηγή έμπνευσης για τούς Νέ-
ους είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τού ανθρώπου του 
Μαέστρου που ακούει στο όνομα ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ.

ΣΟΒΑΡΟ-ΣΑΤΙΡΙΚΑ

Γράφει ο 
ΠΈΤΡΟΣ ΜΆΣΤΟΡΗΣ

Σαββάτο μέρα απόγευμα, προτού ο ήλιος δύσει
ήταν αρχές καλοκαιριού, κι η γη είχε βλαστήσει.
 
Ήρθε η είδηση βαριά, και έπεσε ανάμεσα μας
ένα μεγάλο όνομα, έφυγε από κοντά μας.
 
Έσβησε ένα έπαθλο, μια δάδα αναμμένη
μεγάλη η απώλεια, σε όλη την οικουμένη.
 
Πάνω στα δέντρα τα πουλιά, σιγολαλούν θλιμμένα
μέσα στο πένθος της σιωπής, στέκουν μαρμαρωμένα.
 
Στέρεψαν όλες οι πηγές, τα άνθη μαραθήκαν
μαύρο το πέπλο της σιγής, τα όνειρα σβηστήκαν.
 
Ορφάνεψε η μουσική, του μπουζουκιού η νότα
το σπίτι μένει αδειανό, και με κλειστή την πόρτα.
 
Θρηνεί σε Σπύρο η Καίη σου, ο ακλόνητος σου στύλος
θρηνεί σε και ο Τάγκο σου, ο πιο πιστός σου φίλος.
  
Θρηνούν σε τα εγγόνια σου, και τα δισέγγονα σου
με πίκρα απαρηγόρητα, θρηνούν και τα παιδιά σου.
  
Θρηνούν σε όλοι οι φίλοι σου, από κάθε ηλικία
θρηνεί σε και το Τάρπον Σπρινγκς, και όλη η παροικία.
 
Θρηνεί σε η Ελλάδα σου, και όλοι οι θαυμαστές σου
αξέχαστες θα μείνουνε στον κόσμο οι πενιές σου.
 
Η φωνή σου στα τραγούδια σου, που έκτιζες Παρθενώνες
θα μένει ολοζώντανη, για πάντα στους αιώνες.
  
Κράτησες υπερήφανα, και ήταν κατόρθωμα σου
το πνεύμα το Ελληνικό, βαθιά μες στην καρδιά σου.
  
Έπαινοι σου αξίζουνε, για όλα σου τα δοσμένα
και στο στερνό το δρόμο σου,  δαφνόλαδα  στρωμένα.
  
Να είναι Σπύρο οι ουρανοί, γαλήνιοι στην ψυχή σου
κι οι κόλποι του παραδείσου, ολότελα δικοί σου.
  
Παρέα με τον Γούναρη, Ζαμπέτα και Τσιτσάνη
θα ηχούνε τα μπουζούκια σας, στα ουράνια κι όπου φτάνει.
  
Νάνε τα χώματα ελαφρά, στη γη που σε σκεπάζουν
και οι Άγγελοι με μουσική, ύμνους να σου διαβάζουν.
  
Αιωνία νάνε η μνήμη σου,  με φωτεινό καντήλι
μαζί σου να φωτίζεται, του Παραδείσου η Πύλη.

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

Σπύρος Σκορδίλης:
Ένας Μεγάλος Καλλιτέχνης 
του πενταγράμμου
(Από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 
2011, προς τιμή του)

Μαζί σου να φωτίζεται
του Παραδείσου η Πύλη
Αφιερωμένο στη μνήμη του φίλου μου
ΣΠΥΡΟΥ ΣΚΟΡΔΙΛΗ
Αιωνία του η μνήμη! - (15 Ιουνίου 2013)
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Μέσω μιας «χειρουργικής» επέμβασης, όπως 
αποκαλείται, λόγω της από αέρος περιορισμέ-
νης εμβέλειας επιχείρησης και των νευραλγι-
κών στόχων που θα πλήξουν, φιλοδοξούν με 

μικρή διακινδύνευση και σχετικά χαμηλό κόστος να εξου-
δετερώσουν την στρατιωτική μηχανή της Συρίας, ώστε να 
καταστεί η χώρα ευάλωτη στην έντονη πίεση που επί του 
εδάφους ασκούν οι υποστηριζόμενες από φανατικούς και μη 
μισθοφόρους αντικυβερνητικές δυνάμεις και να επιτευχθεί 
ο αντικειμενικός σκοπός δηλ. η ανατροπή του καθεστώτος 
Άσσαντ που αποτελεί εμπόδιο στο ζητούμενο εγκλωβισμό 
του Ιράν (που θα αποτελέσει χάριν του Ισραήλ τον επόμε-
νο στόχο) και να στερηθεί η Ρωσία από τη μοναδική ναυτι-
κή βάση που διαθέτει στη Μεσόγειο.

Η επίκληση της εκ μέρους του καθεστώτος χρήσης χη-
μικών όπλων αποτελεί την επίσημη αιτιολόγηση (άλλως το 
«φύλλο συκής») που προβάλλεται από όλα τα συστημικά 
μέσα για να αποδεχθεί η παγκόσμια  κοινή  γνώμη την επέμ-
βαση ως απόλυτα δικαιολογημένη και επιβεβλημένη «προ-
κειμένου να τιμωρηθεί ο απάνθρωπος δράστης και να απο-
φευχθεί τυχόν επανάληψη της αποτρόπαιας πράξης του».

Στο σημείο αυτό αναπόφευκτα ανακαλούμε στη μνήμη την 
επίκληση της αποτροπής δήθεν χρήσης όπλων μαζικής κα-
ταστροφής από τον Σαντάμ Χουσείν που δικαιολόγησε την 
επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράκ (με αποτέλεσμα την εκεί εγκα-
τάσταση πελατειακού καθεστώτος) και την εν συνεχεία επί-
σημη παραδοχή ότι ποτέ δεν βρέθηκαν τέτοια όπλα στη μέ-

χρι τώρα ταλανιζόμενη και βαθιά διχασμένη χώρα.  
Στην προκειμένη περίπτωση, για τη φερόμενη χρήση χη-

μικών όπλων ενοχοποιείται αβασάνιστα ο Άσσαντ απλώς 
και μόνο επειδή τα θύματα της επίθεσης αυτής προέρχονται 
από περιοχές που ελέγχονται από τους αντιπάλους του και 
τις καταδικαστικές αυτές αιτιάσεις προσυπογράφουν οι Για-
τροί χωρίς Σύνορα που, όλως τυχαίως, έχουν τις βάσεις τους 
μόνο στις εν λόγω περιοχές, ενώ αποσιωπώνται οι φωνές 
που κάνουν λόγο για προβοκατόρικη ενέργεια, στην οποία 
παραπέμπει η μέχρι τώρα τακτική των αδίστακτων ανταρ-
τών, όπως αυτή έχει επανειλημμένα εκδηλωθεί με τα  απί-
στευτης αγριότητας εγκλήματά τους, όπως η εμφανιζόμενη 
σε βίντεο … «καρδιοφαγία».

Ο συστηματικός αποκεφαλισμός των αιχμαλώτων με τη 
χρήση μικρού μαχαιριού σύμφωνα με την ουαχαμπίτικη τε-
λετουργία σφαγής των προβάτων στη διάρκεια της εορτής 
του κουρμπάν, την πρόσφατη σφαγή αρκετών και τύφλω-
ση άλλων από τους άμαχους αλεβήτες που συνέλαβαν στην 
παραλιακή Λατάκεια (Λαοδίκεια), την απαγωγή και δολοφο-
νία των μητροπολιτών, το διωγμό των χριστιανών, κ.ά. φρι-
κτά γεγονότα που γνωρίζουν όσοι παρακολουθούν τις τρα-
γικές εξελίξεις στην ατυχή χώρα. 

Την επίκληση της χρήσης χημικών όπλων και ειδικότε-
ρα του εντοπισμού των υπαιτίων γι’ αυτήν ευνοεί το γεγο-
νός της εξάλειψης των ενδείξεών της μετά την πάροδο 48 
ωρών, οπότε καθίσταται στην πράξη ανέφικτος τόσο ο επι-
στημονικός έλεγχος, όσο και ο κατόπιν αυτού ορθός κατα-
λογισμός ευθυνών.

Με αυτό τον τρόπο αφήνεται ελεύθερο το πεδίο για μια 
ελεεινή συκοφάντηση μέσω μιας χειραγωγούμενης  (και 
εύπεπτης συνάμα, λόγω των τραγικών όντως περιστάσε-
ων) προπαγάνδας.

   Την άποψη περί της ενοχής των ανταρτών για τον εκ 
μέρους τους προμελετημένο και υστερόβουλο θάνατο εκα-
τοντάδων αμάχων επίσης ενισχύει η λογική θεώρηση των 
πραγμάτων, σύμφωνα με την οποία είναι αδιανόητο για έναν 
που κατηγορείται για χρήση χημικών όπλων στο παρελθόν, 
εν προκειμένω τον Άσσαντ, και ήδη βρίσκεται στη χώρα του 
επιτροπή εμπειρογνωμόνων για να ερευνήσει τις κατηγορί-
ες αυτές, την ίδια στιγμή και σε απόσταση μισής ώρας από 
το ξενοδοχείο τους (Four Seasons) να εξαπολύει   μια τέτοι-
ου είδους επίθεση, ενώ συνομολογείται από όλους η σχε-
τικά πλεονεκτική του θέση από στρατιωτική άποψη μετά 
την ανακατάληψη της Κουζεϊρ στα δυτικά και της Χόμς στα 
βόρεια, που σημαίνει ότι δεν είχε αχθεί σε μια τόσο απελ-
πιστική κατάσταση που θα δικαιολογούσε το απονενοημέ-
νο διάβημα της εκ μέρους του χρήσης χημιών όπλων, ως 
έσχατο μέσο άμυνας κατά των τυχόν επικρατούντων εις βά-
ρος του αντιπάλων του.

Είναι, λοιπόν, σαφές ότι η φημολογούμενη μέχρι στιγμής 
στρατιωτική επέμβαση στη Συρία αποτελεί ακόμη μια επι-
θετική κίνηση του ενός των αντιπάλων στη διαχρονική (και 
ατυχώς, από αυτή την άποψη, πετρελαιοφόρο) γεωπολιτι-
κή σκακιέρα της Μέσης Ανατολής και δεν υπάρχει καμία 
αμφιβολία πως την επέμβαση αυτή δεν επιβάλλουν δήθεν 
ανθρωπιστικοί λόγοι, ως διατείνονται οι επιχειρούντες αυ-
τήν, αλλά την υπαγορεύει μια στυγνή πολιτική σκοπιμότητα 
στο πλαίσιο εξασφάλισης στρατιωτικής υπεροχής και πλα-
νητικής κυριαρχίας.     

Γεωπολιτικά «παιχνίδια»

ΤΑΚΗΣ Ν. ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ACCOUNTING & INCOME TAX SERVICES

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

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

Email: TNS59@AOL.COM

Μετά από πολλές αμφιταλαντεύσεις λόγω της αντίθετης στάσης της Ρωσίας και της Κίνας 
φαίνεται πως αποφασίσθηκε εντέλει από τις χώρες της Δύσης η ένοπλη επέμβαση στη Συρία.

Επιμέλεια ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ
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ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ-ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ

Γράφει ο 
ΝΙΚΟΣ Β. 
ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ

Μια μέρα από ένα καταπράσινο κήπο
άκουγα μια χαριτωμένη μεστή κυρία
να μιλάει στο κινητό της.
Σταμάτησα για λίγο όχι για να κρυφακούσω
τι ακριβώς έλεγε αλλά πιο πολύ για να
θαυμάσω τα τόσο ωραία λουλούδια που είχε
τριγύρω στον κήπο της, φανατικός γαρ
σε Εκείνου τα διαμάντια,
Θαύμασα πραγματικά αυτή την κυρία
με την τόσο καθαρή λαλιά της
στην Ελληνική γλώσσα,
και για τα λουλούδια της προφανώς.
Προς το τέλος όμως την άκουγα να στέλνει
στα αγγλικά kisses, kisses, kisses**
Ομολογώ δεν μου άρεσε
από τα τόσο ωραία ελληνικά της
να στέλνει φιλιά στα αγγλικά;
Πικράθηκα, δυσαρεστήθηκα, λιγάκι.
Ύστερα όμως, καθώς περπατούσα και σκεφτόμουν
αστραπιαία μπήκε στο μυαλό μου το:
«Κύσσον με και την χείρα δος την δεξιά»,
του Αριστοφάνη στις Νεφέλες.
Ηρέμησα, γύρισα πίσω στο σπίτι,
ήταν η Άνοιξη του 2012.
Μ’ έτρωγε όμως αυτό το γεγονός.
Το κράτησα μέσα μου πολύ καιρό,
δεν το αντέχω άλλο!
Δια ταύτα:...Ει Θεοί διαλέγονται τη των Ελλήνων
γλώττη χρώνται... Κικέρων
 
Τι κι’ αν είμαι ο κόσμος όλος
τι μ’ αυτό;

Αν εσύ δεν ήσουν, εγώ ο κόσμος όλος
δεν θα ήμουν ’δω.
 
Είμαι ο κόσμος όλος
κι εσύ η αναπνοή μου
δίχως εσένα κλειστό στόμα θάχα.
Είμαι εγώ όλος ο κόσμος
μα εσύ ’σαι η ύπαρξή μου
το Άλφα και το Ωμέγα
η κινητήριος δύνμη της μηχανής μου.
 
Περιστρέφομαι, κινούμαι, υπάρχω
γιατί υπάρχεις εσύ
όπου βρεθώ, όπου πάω
μπρος μου είσαι εσύ
-πηγή δημιουργίας-
και πιο πέρα από τ’ αστέρια
και πιο πέρα από το χάος
πέρα από το χρόνο
είσαι εσύ γλυκιά μου γλώσσα,
εσύ τροφή μου, αναπνοή μου
δικιά μου γλώσσα,
εσύ τροφή μου, αναπνοή μου
δικιά μου Γλώσσα Ελληνική!

*Κυνώ δεν υπάρχει. Είναι όμως το προσκυνώ

**Κυρία μου στείλε φιλιά στους δικούς σου,
σε όποια γλώσσα επιθυμείς, μίλα στους δικούς σου,
στους γνωστούς σου, σε όποια γλώσσα θέλεις,
γιατί καλή μου κυρία σε όποια γλώσσα
κι αν μιλήσεις η ρίζα της θα είναι Ε λ λ η ν ι κ ή!

Kisses! Kisses! Kisses!*

ΜΕΡΟΣ 2o_ Η τιμή που του ζήτησε και για τα τρία 
του φάνηκε πολύ φθηνή, όταν γύρισε φέρνοντας ωραίο 
φορτηγό για να φορτώσει τα απαραίτητα για την δουλειά. 
Ήταν δικό του και ήταν τέλειο για μικρό γκρουπ. Του 
ζήτησε 1.200 δολάρια με τη δουλειά έτοιμη για παράδοση 
στο μηχανικό, τα καύσιμα δικά του, μόνο τα άλλα υλικά 
και φυσικά όλα τα μηχανήματα. Αυτός υπολόγιζε ότι στην 
καλύτερη περίπτωση θα έρχονταν ίσα-ίσα σ’ αυτά τα τρία 
κομμάτια της δουλειάς και αν τέλειωνε τη δουλειά με όσα 
του είπε θα έβγαζε τουλάχιστον δέκα.

Άνοιξε την νταλίκα και κάθισε μαζί τους για να δει πώς 
θα οργανωθεί. Μόνο πήγε στο τηλέφωνο και μίλησε στο 
Μάρστον που ήταν στο σωματείο και γνωριζόντανε, να 
μάθει για το ποιος ήταν ο Σμόκη. Γύρισε με τις καλύτερες 
συστάσεις κοντά τους, όπου τους βρήκε να φορτώνουν 
άμμο και όπως έβλεπε το πρωί θα πήγαιναν για παραγωγή.  

Απόμενε ένα ακόμα να κάνει τηλέφωνο στον μηχανικό για 
να του πει τα νέα και αν θα αποφάσιζε να στείλει δεύτερο 
πρόσωπο να τους επιβλέπει. Του είπε να μην ανησυχεί 
και θα το κανόνιζε. Αυτό είχε σημασία, γιατί στους κανόνες 
της δημοπρασίας έλεγε ότι η δουλειά που γίνεται χωρίς 
μηχανικό παρών, μπορούσε να κηρυχθεί άκυρη. Έπειτα, 
η εταιρία του είχε πολύ καλό όνομα και για ποιότητα και 
για τους εργάτες, προστασία. Είκοσι χρόνια και η εταιρεία 
δεν είχε ατύχημα. Αυτό για το Μερτσίνα ήταν πρωταρχικό, 
να μην χτυπήσει εργάτης. Κόστιζε σε νέα εργαλεία και σε 
μάθημα στο θρανίο κάθε χρόνο.

Ο Σμόκης αποδείχτηκε αυτός που του είπε πως ήταν. 
Στη δουλειά του άμεμπτος, ποιότητα τρία άλφα, αλλά και 
σιδεροκέφαλος. Είχε τις δικές του αρχές πώς να δουλεύει 
και δεν άλλαζε. Πήρε το αυτοκίνητό του να πάει ως τη 
δουλειά του Σμόκη να δει πάλι πώς δούλευε. Φοβότανε 
για ατύχημα και του έδωσε ορισμένες συμβολές. Έπειτα 
ήθελε να δει και τον μηχανικό που είχε. Δεν τον είχε δει 
ως τότε αν και είχαν περάσει δέκα μέρες.

Βρήκε το μηχανικό. Ο Ντέηβιντ ήταν κάτω. Έδινε νερό 
στον πατέρα του. ήταν μια ώρα ακόμα να σταματήσουνε 
για γεύμα. Συστήθηκε πρώτος και του έδωσε το χέρι. Το 
αγνόησε αλλά ήταν πρόσχαρος.

- Με λένε Τιμ εμένα… του είπε ξερά.
Του φάνηκε κάπως περίεργος τύπος και όλο έστεκε 

κάπως σε απόσταση. Σα να μύριζε κάπως παράξενα. 
Μουστακαλής, μικρό σε σφήνα πρόσωπο και μαλλιά αραιά 
και μακριά, όπως και φαβορίτες. Πήγαινε πίσω-μπρος 
μπροστά του παίζοντας ένα μάτσο κλειδιά στα χέρια του.

- Πώς τα πας με τους εργάτες, Τιμ;… ρώτησε πιο πολύ 
για ν’ αρχίσει κουβέντα.

- Όχι και άσχημα. Λίγο παράξενος είναι ο Σμόκης.
- Λογοφέρατε για τη δουλειά;
- Όχι για τη δουλειά. Αυτός δεν χρειάζεται μηχανικό. Είναι 

άρρωστος με το να κάνει τέλεια τη δουλειά. Με έστειλε 
ο Ντέηβιντ για καφέ, άργησα και φώναζε όταν γύρισα.

- Ω, κατάλαβα! Δεν θέλει να χάνει χρόνο.
- Ε, μπόση, καλώς ήρθες… είπε ο Ντέηβιντ πρόσχαρα 

που γύρισε πάνω.
- Όλα καλά, Ντέηβιντ;
- Όλα καλά. Μόνο που ο πατέρας μου θέλει να δουλεύει 

πολλές ώρες, είπε και πήγε στο «μασίνι».
- Τι λες, πάμε για γεύμα, Τιμ;
- Γιατί όχι! Άλλωστε κοντεύει μεσημέρι.
- Θα πάμε με το αυτοκίνητό μου, Ντέηβιντ. Τι αρέσει για 

γεύμα στον πατέρα σου και σε σένα;

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

✑  Γράφει ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΓΛΑΣ

Ο Σμόκης

- Τσίζμπουργκερ με πατάτες και Κόκα-Κόλες, δύο στον 
καθένα.

- Έγινε. Θα έρθει και ο Τιμ μαζί μου.
Δέκα λεπτά ανατολικά από το εργοτάξιο είχε εστιατόριο. 

Τον κοίταξε πιο κοντά τώρα τον Τιμ που ήταν μπροστά 
δίπλα του και η οσμή, η μυρωδιά ήταν φανερή. «Σίγουρα 
κάπνιζε χασίσι», σκέφτηκε. Ξαφνιάστηκε σαν διέκρινε 
κάτι ιδιότροπο στα κλειδιά που κράταγε στα χέρια του και 
τα πέρναγε από το ένα χέρι στο άλλο.

- Τι είναι αυτό, Τιμ;… τον ρώτησε.
- Ποιο, αυτό εδώ;…
   Κούνησε το κεφάλι του γιατί αηδίασε και γύρισε τα 

μάτια του μπροστά στο οδήγημα.
- Ετούτο, μπος, είναι δόντι χρυσό από Βιετκόνγκ, 

σκοτωμένο. Τους ψάχναμε. Το ίδιο κάνανε και αυτοί 
στους δικούς μας σκοτωμένους.

- Για χαρτιά τους, ψάχνατε ή…
- Για όλα. Και ό,τι χρήσιμο βρίσκαμε το παίρναμε… τον 

διέκοψε μειδιώντας.
- Το δόντι;… ρώτησε αινιγματικά και σταμάτησε.

- Το δόντι το είδα. Ήταν ανοιχτό το στόμα του. είναι χρυσό 
και μεγάλο. Δεν παιδεύτηκα να το βγάλω, είπε ήσυχα. Το 
έχω μαζί με τα κλειδιά μου για ενθύμιο. Ενθύμιο πολέμου! 
Χα, χα…

- Ενθύμιο πολέμου… είπε γελαστά ο Μερτσίνας. Άλλα 
ενθύμια έχεις από τον πόλεμο.

- Τρεις βέρες. Τις πούλησα. Για το δόντι δεν μου δίνουνε 
τίποτε. Σταυρούς και τέτοια στο λαιμό δε φοράγανε αυτοί. 
Ήταν κουμουνιστές βαμμένοι.

- Καλά, πώς έβγαζες τις βέρες από σκοτωμένους, Τιμ;
- Έβαζα λάδι, μπος, στο δάχτυλο. Χα, χα… και τα μικρά 

του μάτια παίζανε σαν της κουκουβάγιας. Σε πειράζω. 
Τράβαγα το μαχαίρι και έκοβα το δάχτυλο. Μόνο μια φορά 
το έκανα.

«Ετούτος είναι αγρίμι. Έτσι γύρισε πίσω από το Βιετνάμ. 
Τώρα, τι πήγε…», αναλογίστηκε ο Μερτσίνας.

- Τι θα πάρεις, Τιμ; Εγώ ένα τοστ και καφέ.
- Τσίζμπουργκερ «Ντυλάξ».

...συνεχίζεται
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 Ελληνική ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Σου αρέσει να σου κάνουν παρατήρηση μπροστά σε άλλους;  
Ασφαλώς, όχι. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό όταν κάνουμε 
παρατηρήσεις στα παιδιά μας. Αυτό πρέπει να το κάνουμε  
όταν είμαστε μόνοι, όχι μπροστά σε τρίτους. Τίποτε δεν είναι 
πιο ταπεινωτικό και εξευτελιστικό για το παιδί από το να του 
κάνεις παρατήρηση στο super market, στο σχολείο ή σε κά-
ποιον άλλον δημόσιο χώρο. Αντίθετα, πάρε το παιδί σου στην 
άκρη και πες του ότι θα του μιλήσεις στο σπίτι για τη συμπε-
ριφορά του. Στη συνέχεια, κάνε τις παρατηρήσεις σου και τις 
υποδείξεις σου. Γιατί, ακόμα κι αν μπορεί να είμαστε δυσαρε-
στημένοι με το παιδί μας για κάποια συγκεκριμένη συμπερι-
φορά του, πρέπει να το υπολογίζουμε και να σεβόμαστε την 
προσωπικότητά του και να του κάνουμε παρατηρήσεις κατ’ 
ιδίαν, κι όχι μπροστά σε άλλους.
Πολλές φορές, το πρόβλημα της πειθαρχίας δεν είναι τα 
παιδιά. Αλλά οι γονείς. Μερικοί λένε ότι τα παιδιά τους δε 
συμπεριφέρονται όπως πρέπει. Αλλά μπορεί ο μπαμπάς ή η 
μαμά να είναι πολύ απασχολημένοι και πολύ κουρασμένοι 
οπότε δεν μπορούν με υπομονή και αγάπη να χειριστούν το 
θέμα της πειθαρχίας με τα παιδιά τους. Αντίθετα, σηκώνουν 
χέρι, και κοιτάνε να τακτοποιήσουν το θέμα με εύκολες και 
γρήγορες λύσεις και αντιφατικά. Μπορώ να κάνω μια υπόδει-
ξη ώστε να αποφασίσετε σα ζευγάρι να περιορίσετε τις ώρες 
της δουλειάς σας; Προτιμήστε να επενδύσετε περισσότερο 
από το χρόνο σας και την ενεργητικότητά σας στη διαμόρφω-
ση και επανόρθωση της διαγωγής των παιδιών σας.  Αγαπη-
τοί γονείς, πρέπει ν’ αλλάξουμε εμείς τη συμπεριφορά μας 
πρώτα αν θέλουμε ν’ αλλάξουν τα παιδιά μας τη δική τους.
Νιώσατε ποτέ τη διάθεση να κάνετε καυγά με τον άντρα 
σας ή τη γυναίκα σας; Έχεις τα νεύρα σου  κι είσαι έτοιμος 
/ η να ξεσπάσεις οπότε αρχίζουν και φεύγουν οι κουβέντες 
σου ανεγξέλεκτα. Ξεσπάς στον άντρα σου ή στη γυναίκα σου 
ελπίζοντας ότι θα πέσει στην παγίδα και θ’ αρχίσει ο καυγάς. 
Υπάρχει όμως ένας καλύτερος τρόπος για να εκτονωθείς. Μό-
λις δεις τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου να πεις, «Αισθάνο-
μαι απαίσια. Έχω νεύρα.» Τότε θα σε ρωτήσει γιατί, και τότε 
θα βγουν όλα σου τα νεύρα και θα ξαλαφρώσεις – αλλά πιο 
πολύ θα είναι κάτι σαν μια διήγηση παρά επίθεση. Ο άντρας 
σου ή η γυναίκα σου που θα σε ακούσει μπορεί να σε εν-

θαρρύνει, να σε παρηγορήσει και να σου ξαναδώσει τη διά-
θεση. Θα εξακολουθείς ίσως να θέλεις να εκτονωθείς αλλά 
χωρίς τις καταστρεπτικές συνέπειες ενός καυγά.
Είστε προετοιμασμένοι αν χάσετε τη δουλειά σας; Δεν εν-
νοώ από οικονομικής πλευράς, αλλά ξέρετε πώς να βοηθή-
σετε τα παιδιά σας να αντιμετωπίσουν μια τέτοια τραυματι-
κή περίπτωση; Πρώτα, πρώτα, μιλήστε τους. Τα μικρά παιδιά 
μπορεί να νομίζουν ότι αν χάσατε τη δουλειά σας φταίνε κά-
πως εκείνα. Μπορεί ακόμα να νιώθουν ενοχή όταν χρειά-
ζονται κάποια πράγματα που πρέπει να ξοδέψετε χρήματα 
για να τα πάρουν. Ακόμα, να συνεχίσετε το κανονικό πρό-
γραμμα της οικογένειας που είχατε και πριν. Είναι εύκολο 
να αποτραβηχτείτε στην απομόνωση σε δύσκολες καταστά-
σεις, αλλά τα παιδιά σας θέλουν να λειτουργείτε όπως και 
πριν.. Τέλος, να τους δείχνετε περισσότερη αγάπη και προ-
σοχή. Γιατί ακόμα κι όταν η δουλειά σας κλονίζεται, δεν εί-
ναι απαραίτητο να κλονίζεται και η οικογενειακή σας ζωή.
Μήπως αφήνεις την επέτειο του γάμου σου να περάσει 
απαρατήρητη; Καθώς περνούν τα χρόνια, είναι πολύ εύκολο 
να μη θεωρείς την επέτειό σου κάτι το σημαντικό. Ακόμα κι 
αν δεν τη γιορτάζεις με μεγαλοπρέπεια, αν αφιερώσεις λίγο 
χρόνο για να θυμηθείτε τις υποσχέσεις που δώσατε μπορεί να 
ανανεώσει το γάμο σας. Γι αυτό, πάρε τουλάχιστο μία κάρτα 
που λέει πόσο πολύ εκτιμάς τον άντρα σου, τη γυναίκα σου. 
Μετά, πες του, πες της, ότι τον αγαπάς, την αγαπάς. Ακόμα 
κι αν οι σχέσεις σας σα ζευγάρι είναι κλονισμένες, χρησιμο-
ποιήστε αυτήν την ημέρα να δείτε τα πράγματα από τη θετική 
τους πλευρά και να ανανεώσετε τις υποσχέσεις που δώσατε 

ο ένας στον άλλον. Η επέτειος 
του γάμου είναι ένα περιστατι-
κό που αξίζει να το γιορτάζετε.
Μήπως βλέπεις με περιφρόνηση τους γονείς που μεγα-
λώνουν μόνοι τους τα παιδιά τους;
Αυτή η κατηγορία των γονέων μπορεί  να προκύψει από κάθε 
περίπτωση. Κάποιοι απ’ αυτούς είναι χήροι, χήρες. Μερικοί 
είχαν τα παιδιά τους χωρίς γάμο. Ανεξάρτητα από το λόγο που 
έφτασαν σ’ αυτήν την κατάσταση – η αποστολή τους  και ο 
σκοπός τους είναι ο ίδιος  – να μεγαλώσουν τα παιδιά τους 
με τον καλύτερο τρόπο. Και δεν ξέρω ποια είναι τα αισθή-
ματά σας γι αυτούς τους γονείς, αλλά υπάρχει ένας σοβαρός 
λόγος για τον οποίο χρειάζονται την υποστήριξή μας – κι αυ-
τός είναι τα παιδιά τους. Αυτήν τη στιγμή, περισσότερα από 
30 τοις εκατό παιδιά στην Αμερική κι ένας μεγάλος αριθμός 
παιδιών στην Ελλάδα και στην Κύπρο μεγαλώνουν με έναν 
μόνο γονέα. Αυτά τα παιδιά είναι τα αθώα θύματα στα σπίτια 
αυτά. Γι αυτό θα πρέπει να σταματήσουμε να κρίνουμε και 
να κατακρίνουμε και ν’ αρχίσουμε να προσφέρουμε τη βο-
ήθειά μας και την υποστήριξή μας.
Μήπως συμπεριφέρεσαι στον άντρα σου ή στη γυναίκα 
σου σα να είναι μικρό παιδί; Όταν έχουμε παιδιά, είναι εύ-
κολο να συνηθίσουμε να συμπεριφερόμαστε σε όλους σαν 
γονείς. Συνήθως, μιλάμε στον άντρα μας, ή στη γυναίκα μας 
όπως μιλάμε και στα παιδιά μας. Τη μια στιγμή λες στα παι-
διά σου να συμμαζέψουν το δωμάτιό τους και να ετοιμάσουν 
τις εργασίες που έχουν για το σχολείο. Και την άλλη στιγμή 
αραδιάζεις μία σειρά από δουλειές για τον άντρα σου ή για 
τη γυναίκα σου με τον ίδιο τόνο της φωνής όπως και πριν. 
Επειδή όλοι στο σπίτι είναι πολυάσχολοι σήμερα είναι εύ-
κολο να αποκτήσουμε μια τέτοια συνήθεια. Πρέπει όμως να 
καταβάλουμε προσπάθεια να φερόμαστε στον άντρα μας ή 
στη γυναίκα μας ως ενήλικας προς ενήλικα. Στο κάτω-κά-
τω, στο γάμο, οι περισσότεροι θέλουμε να έχουμε κάποιον 
πλάι μας και όχι πάνω από το κεφάλι μας.

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

Γράφει ο 
ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

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

NIKOS BANQUETS
Αργύρης Πούλος

Είναι στη διάθεση της Ομογένειας για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις

ΒΑΠΤΙΣΙΑ-ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ-ΓΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 

7600 S. HARLEM AVE . * BRIDGEVIEW IL. 60455 TEL: (1708) 496-0300
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Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Γράφει η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΡΕΤΑ, Διαιτολόγος – Σύμβουλος Διατροφής, medlabnews.gr

Όλοι θέλουμε να έχουμε καλή φυσική κατάσταση, ενέρ-
γεια, καλή υγεία και ευεξία. Ας δούμε, λοιπόν, πως η  κα-
τανάλωση φρούτων και λαχανικών συντελεί σ’ αυτό και 
γιατί θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο 
κομμάτι της καθημερινής μας διατροφής. Θα αποκτήσου-
με, έτσι,  έναν καλό οδηγό για την υγεία μας.

Στα  φρούτα και τα λαχανικά συνευρίσκονται θρεπτικά 
συστατικά, όπως, υδατάνθρακες, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και 
φυτοχημικές  ουσίες. Πρόκειται, δηλαδή, για έναν ιδανικό 
συνδυασμό ενέργειας και όλων  των απαραίτητων  στοι-
χείων, τα οποία δρώντας  συνεργατικά, συμβάλλουν στην 
καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση της ενέργειας αυτής από 
τον οργανισμό. Επιπλέον, η υψηλή περιεκτικότητά τους σε 
νερό συντελεί στη σωστή ενυδάτωση του σώματος, προϋ-
πόθεση απαραίτητη για την ισορροπία του.

Τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν τη σημαντικότε-
ρη πηγήβιταμινών, όπως  β- καροτίνη, τοκοφερόλη, βιτα-
μίνη C καιφλαβονοειδών. Η αντιοξειδωτική τους  δράση 
μας προστατεύει από τις βλαπτικές ελεύθερες ρίζες, επι-
βραδύνει τη διαδικασία της γήρανσης,  τονώνει το ανοσο-
ποιητικό μας σύστημα και γενικότερα συμβάλλει στη δια-
τήρηση της υγείας σε άριστη κατάσταση. 

Η περιεκτικότητά τους, επίσης, σεβιταμίνες του συμπλέγ-
ματος Β και φυλλικό οξύ,  συντελεί στην  καλή λειτουρ-
γία των νεύρων και των μυών και επιπλέον παρέχει προ-
στασία  από καρδιαγγειακά νοσήματα, λόγω της μείωσης 
της ομοκυστεϊνης,  που προκαλεί ή ύπαρξη του φυλλικού.

Οι φυτοχημικές ουσίες, όπως το λυκοπένιο στη ντομάτα, 
το καρπούζι και το ροζ γκρέιπφρουτ, η β- κρυπτοξανθίνη 
στον ανανά και το πορτοκάλι, οι ανθοκυανίνες στις μελιτζά-
νες, τα κεράσια και  τα σταφύλια και η αλισίνη στο σκόρδο 
και το κρεμμύδι, βοηθάνε στην προστασία βασικών οργά-
νων, μεταξύ των οποίων η καρδιά, τα μάτια, το συκώτι, τα 
νεφρά και προσδίνουν λάμψη και ζωντάνια στο δέρμα μας.

Τα αντιοξειδωτικά και άλλα θρεπτικά συστατικά στα 
φρούτα και τα λαχανικά βοηθούν στην προστασία έναντι 
ορισμένων τύπων καρκίνου και άλλων ασθενειών. Και 

ενώ οι διαφημίσεις αφθονούν για τα συμπληρώματα που 
υπόσχονται τα θρεπτικά οφέλη των φρούτων και λαχανι-
κών σε μορφή χαπιού ή μορφή σκόνης, η έρευνα δείχνει 
ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο.

Ένα ημερήσιο δοσολογικό σχήμα των συμπληρωμά-
των διατροφής δεν πρόκειται να έχει την ίδια επίδραση 
που έχει μία σωστή διατροφή. Αυτό συμβαίνει επειδή τα 
οφέλη των φρούτων και των λαχανικών δεν προέρχονται 
από μία βιταμίνη μόνο ή ένα απομονωμένο αντιοξειδωτι-
κό. Τα οφέλη για την υγεία από τα φρούτα και τα λαχανικά 
προέρχονται από πολλές βιταμίνες, μέταλλα και φυτοχημι-
κά  που δρουν συνεργατικά. Δεν είναι δυνατό να διασπα-
στούν και να συγκεντρωθούν εκ νέου ώστε να αναπαρα-
χθούν  σε μορφή χαπιού.

Επιπλέον, οι άφθονες φυτικές ίνες που περιέχουν τα 
φρούτα και τα λαχανικά έχουν πολλαπλές δράσεις, κα-
θώς  συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του εντέρου και 
την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας, προστατεύουν από 
τον καρκίνο του παχέως εντέρου, ρυθμίζουν τη γλυκόζη 
(σάκχαρο) αίματος και συντελούν στη μείωση των επιπέ-
δων της LDL (κακής) χοληστερόλης.

Επιπρόσθετα, τα περισσότερα φρούτα και λαχανικά  
έχουν λίγες θερμίδες, χαμηλά έως καθόλου λιπαρά και 
οι φυτικές ίνες που περιέχουν, προσδίδουν όγκο στα γεύ-
ματά μας και  δημιουργούν εύκολα την αίσθηση του κο-

ρεσμού. Συνεπώς, η χρήση τους σε δίαιτες απώλειας βά-
ρους συμβάλλει δραστικά στην επίτευξη του στόχου για 
μείωση των περιττών κιλών και αποτελεί μια καλή εναλ-
λακτική για σνακ στο ενδιάμεσο των γευμάτων.

Στα πλαίσια μιας σωστής και ισορροπημένης διατροφής 
θα πρέπει να καταναλώνουμε τουλάχιστον πέντε μερίδες 
φρούτων και  λαχανικών την ημέρα και να  επιλέγουμε 
ποικιλία χρωμάτων, ώστε να εξασφαλίσουμε καλύτερη 
κάλυψη και  ισορροπία των θρεπτικών ουσιών. 

Στην πράξη, αν  συνοδεύουμε το κάθε μας κύριο γεύ-
μα με μία μεγάλη πολύχρωμη σαλάτα και καταναλώνου-
με στο ενδιάμεσο των γευμάτων 2 – 3 διαφορετικά φρού-
τα καθημερινά, έχουμε πετύχει το στόχο μας.

Σύμμαχοι καλής υγείας και ευεξίας

Φρούτα και λαχανικά:

Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία 
Αμερικής (ΠΟΑ) καταδικάζει 
έντονα τη βάρβαρη επίθεση σε 
μια ελληνική ορθόδοξη εκκλη-

σία στην πόλη της Πρεμετής στη νότια Αλ-
βανία, στις 16 Αυγούστου, από μισθοφόρους 
κακοποιούς που προσέλαβε η κυβέρνηση 
και έσπασαν εικόνες, σταυρούς και χτύ-
πησαν τους πιστούς που προσπάθησαν να 
υπερασπιστούν τον μοναδικό Χριστιανικό 
Ι.Ν. της πόλης. «Η επίθεση στην Εκκλησία 
της Παναγίας, το πρωί μετά από την ημέ-
ρα της γιορτής της, αναβίωσε άσχημες ανα-
μνήσεις των προηγούμενων προσπαθειών 
από τους κυβερνητικούς μηχανισμούς του 
απερχόμενου πρωθυπουργού Σαλί Μπερί-
σα να παρενοχλούν, να εκφοβίζουν και να 
κακοποιούν ελληνικής καταγωγής ορθό-
δοξες κοινότητες της Αλβανίας», δήλωσε 
ο Πρόεδρος της ΠΟΑ, Δημήτριος Κούτου-

λας. «Η ακραία συμπεριφορά των δημοτι-
κών αρχών στην Πρεμετή έγινε με την συ-
γκατάθεση της κυβέρνησης Μπερίσα, ήταν 
εξωφρενική και ανεύθυνη συμπεριφορά 
για μια χώρα που επιδιώκει να ενταχθεί 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.» Ο κ. Κούτου-
λας κάλεσε την κυβέρνηση Ομπάμα και το 
Κογκρέσο των ΗΠΑ ώστε να πιέσει την αλ-
βανική κυβέρνηση να επιστρέψει την εκ-
κλησία στους ορθόδοξους χριστιανούς της 
Πρεμετής που την τιμούν και των οποίων 
οι πρόγονοι έφτιαξαν.

Η εκκλησία εξυπηρετεί την Ορθόδο-
ξη κοινότητα στην περιοχή για δεκαετίες, 
μέχρι το 1967, όπου ο σταλινικός δικτάτο-
ρας Ενβέρ Χότζα απαγόρευσε βάση νόμου 
όλες τις εκδηλώσεις θρησκευτική λατρεί-
ας στη χώρα και μετέτρεψε την εκκλησία 
της Παναγίας στην Πρεμετή σε πολιτιστικό 
κέντρο. Μετά την κατάρρευση του κομμου-

νισμού στην Αλβανία το 1991 η Ορθόδοξη 
Εκκλησία είχε αποκατασταθεί στη χώρα, 
έγινε ξανά Ι.Ν. Λειτούργησε εως την 16η 
Αυγούστου 2013, όπου οι δυνάμεις ασφα-
λείας που προσέλαβε ο Δήμαρχος της πό-
λης Gilberto Jace, εισέβαλαν στην εκκλη-
σία, χτύπησαν ιερείς και πιστούς, έσπασαν 
εικόνες και σταυρούς και έπειτα ο δήμος 
ανακοίνωσε την ανάκτηση του κτιρίου ως 
πολιτιστικό κέντρο.

Αυτές οι ενέργειες βρήκαν αντίθετη την 
ελληνική κυβέρνηση, την Ορθόδοξη Εκ-
κλησία της Αλβανίας, της πολιτικές ομάδες 
που εκπροσωπούν τους Έλληνες ομογε-
νείς στην χώρα και οργανώσεις ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων στην περιοχή.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Ευάγ-
γελος Βενιζέλος απέστειλε διάβημα προς 
τα Τίρανα διαμαρτυρόμενος για τις ενέρ-
γειες των δημοτικών αρχών της Πρεμε-

Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής
καταδικάζει τις βίαιες πράξεις των Αλβανών στην 
Πρεμετή και την βίαιη επίθεση ενάντια σε Έλληνες
Χριστιανούς Ορθόδοξους στην Αλβανία
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Η πρώτη από αυτές είναι η αίσθηση 
συλλογικότητας των Αλβανών – 
ιδιαίτερα ανάμεσα σε αυτούς που 
προέρχονται από το Κόσσοβο – 

καθώς και το ακραιφνώς εθνικιστικό συναί-
σθημα των Αλβανών, το οποίο εντοπίζεται 
στη διάθεση για τη δημιουργία της «Μεγά-
λης Αλβανίας». Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, 
το μεγαλύτερο μέρος των «κερδών» της Αλ-
βανικής μαφίας, από το εμπόριο ναρκωτι-
κών, την διακίνηση γυναικών κλπ. διατίθεται 
για τα Αλβανικά μειονοτικά κόμματα και για 
τον εξπλισμό των παραστρατιωτικών και τρο-
μοκρατικών ομάδων.

Είναι γνστό ότι οι Αλβανοί έμποροι ναρκω-
τικών από την Ευρώπη και από την Αμερική 
στήριζαν οικονομικά τα «παναλβανικά» ιδανι-
κά, ήδη από την 10ετία του 1980. Από το 1993 
και ύστερα, χρόνια, κατά την οποία η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη άνοιξε τα Ελληνοαλβανικά 
σύνορα – με τα γνωστά και ολέθρια για την 
πατρίδα μας αποτελέσματα – τα αλβανικά κυ-
κλώματα διέθεσαν τεράστια ποσά σε όπλα και 
στρατιωτικό υλικό για την ενίσχυση του UCK. 
Η στενή σχέση των αλβανών μαφιόζων με τις 
τρομοκρατικές οργανώσεις του UCK και του 
UCC συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Σε αυτό το 
σημείο θα πρέπει να αναρωτηθούμε και για 
τον ρόλο που παίζουν οι απλοί, φαινομενικά, 
αλβανοί εργάτες, σε όλο αυτό το σύστημα πα-
ρανόμων ή μη δραστηριοτήτων.

Η «ενδυνάμωση της αλβανικής μαφίας»
Ξαναγυρίζοντας στα αίτια, αντιλαμβανόμαστε 

τον ρόλο που έπειξαν οι μεταρυθμίσεις στην 
Αλβανία μετά το 1990, με την κατάρευση του 
κουμμουνιστικού καθεστώτος και την ανε-
νόχλητη μετανάστευση του πληθυσμού στις 
γειτονικές χώρες, ιδιαίτερα την Ιταλία και την 
Ελλάδα. Ιδιαίτερα η Ελλάδα θεωρείται ακόμη 
«παράδεισος», όχι μόνον λόγω των ευκαιρι-
ών για εργασία και καλύτερη διαβίωση, αλλά 
κυρίως λόγω εύκολης εισόδου σε αυτή. Πα-
ράγοντας ενισχύσεως είναι ο ελλειπής έλεγ-
χος από την αστυνομία και τη δημιουργία κλί-
ματος ανοχής από την ελληνική κυβέρνηση.

Ο πόλεμος στην πρώην Γιουγκοσλαβία έδω-
σε τη δυνατότητα για την επέκταση του λαθρε-
μπορίου όπλων. Παράλληλα, δημιουργήθη-
καν δύο νέες οδοί διακίνησης της ηρωΐνης 
που παράγεται στον Αφγανιστάν. Η μία είναι 
το Ιράν και η Τουρκία, ενώ η δεύτερη περι-
λαμβάνει την Βουλγαρία, τα Σκόπια, την περι-
οχή του Κοσσόβου και την Αλβανία.

Περισσότεροι από 4-6 τόνοι ηρωΐνης ξεκι-
νούν κάθε μήνα από την Τουρκία με προορι-
σμό τα κράτη της δυτικής Ευρώπης. Τα αλβα-
νικά κυκλώματα να έχουν την κύρια ευθύνη 
διακίνησης τους. Σύμφωνα με την Ιντερπόλ, η 
αλβανική μαφία ελέγχει το 40% του εμπορίου 
ηρωΐνης στην Ευρώπη, ενώ ειδικά στη Γερμα-
νία και τα Σκανδιναβικά κράτη το ποσοστό αυτό 
φτάνει το 70%. Ένα άλλο αίτιο που προκάλεσε 
την ενδυνάμωση των Αλβανών εγκληματιών 

σχετίζεται και με την επιβολή εμπάργκο από 
την διεθνή κοινότητα προς τις χώρες της πρώ-
ην Γιουγκοσλαβίας. Η Αλβανία αντιθέτως, δεν 
βρισκόταν υπό διεθνή περιορισμό, με αποτέ-
λεσμα το οργανωμένο έγκλημα και το εμπόριο 
ναρκωτικών και όπλων, να περάσει στα χέρια 
τους και το λαθρεμπόριο πετρελαίου, καθώς 
το τελευταίο ήταν ένα από τα κύρια σημεία 
του εμπάργκο. Επίσης, τα τελευταία χρόνια, 
οι αλβανοί παράνομοι έχουν αναπτύξει έντο-
νη δραστηριότητα και στον τομέα του εμπορί-
ου «λευκής σαρκός». Περισσότερες από 300 
χιλιάδες γυναίκες προερχόμενες από κράτη 
της ανατολικής Ευρώπης έχουν περάσει στη 
δυτική Ευρώπη με σκοπό να εργαστούν ως 
πόρνες. Οι αλβανοί «οικονομικοί μετανάστες» 
να αποκομίζουν τεράστια κέρδη.

Οπως έχει αποδειχθεί από τις έρευνες των 
Ευρωπαϊκών διωκτικών Αρχών, ένα μεγά-
λο μέρος από τα «κέρδη» αυτά έχουν διατε-
θεί για την οργάνωση αλβανικών «αποσχιστι-
κών» παραστρατιωτικών οργανώσεων. Όσον 
αφορά τους Αλβανούς παραστρατιωτικούς, 
αυτοί ενισχύθηκαν σε μεγάλο βαθμό και από 
τα οπλικά συστήματα πού κλάπηκαν από τον 
αλβανικό στρατό, κατά τη διάρκεια των κοι-
νωνικών αναταραχών που ακολούθησαν την 
κατάρρευση των οικονομικών συστημάτων 
«πυραμίδας» στην Αλβανία το 1997.

Εκείνη την εποχή, παράλληλα, υπήρξε μια 
έντονη δραστηριοποίηση της αλβανικής μαφί-
ας στο «ξέπλυμα» χρήματος. Την περίοδο πριν 
από την κατάρρευση του οικονομικού συστή-
ματος της Αλβανίας μεταφέρθηκαν 800 εκα-
τομμύρια δολλάρια σε τράπεζες της Ιταλίας.

Τα χρήματα αυτά, μαζί με την οικονομική βο-
ήθεια προς την Αλβανία – έπειτα απ’ τον πό-
λεμο στην Γιουγκοσλαβία – που ανέρχεταιστα 
163 εκατομμύρια δολλάρια, διατέθηκαν σε πα-
ραστρατιωτικές ομάδες και οργανώσεις που 
πολεμούν για την διάδοση και την επικράτη-
ση του αλβανικού επεκτατισμού.

Με αυτόν τον τρόπο η αλβανική μαφία δη-
μιούργησε αρκετές διασυνδέσεις και πλέ-
ον συνεργάζεται και με την ιταλική μαφία. Το 
1999συνελήφθη στην Αλβανία ο αρχηγός της 
ιταλικής μαφιόζικης οργάνωσης Sacra Corona 
Unita. Επιπλέον, έρευνες της ιταλικής αστυνο-
μίας έχουν δείξει ότι οι Αλβανοί συνεργάζο-
νται με την μαφία της Καλαβρίας καθώς και 
με την διαβόητη Σικελική Cosa Nostra.

Aκόμη περισσότερο, πρόσφατα ήρθαν στο 
φως στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα γνω-
στά καρτέλ ναρκωτικών της Νοτίου Αμερι-
κής έχουν δραστηριοποιηθεί στην Αλβανία, 
με σκοπό να ενισχυθεί το εμπόριο κοκαΐνης 
στις Ευρωπαϊκές χώρες.

«Έγκλημα και μετανάστευση»
   Οπωσδήποτε, σημαντική ώθηση στην εν-

δυνάμωση της αλβανικής μαφίας, υπήρξε το 
μεγάλο μεταναστευτικό κύμα των αλβανών, 
οι οποίοι εκτός της Ελλάδος έχουν κατακλύ-
σει τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Του ΝΙΚΟΥ ΑΗΔΟΝΗ

Αλβανική Μαφία

τής και ζητώντας την επιστροφή της εκκλησίας.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, ο Προκαθήμε-

νος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αλβανία, 
χαρακτήρισε τις βίαιες ενέργειες στην Πρεμετή 
ως μια επίθεση όχι μόνο για την Ορθόδοξη Εκ-
κλησία, αλλά και για την ίδια την Αλβανία. «Ανα-
ρωτιόμαστε εαν βρισκόμαστε στο 2013, όπου 
απολαμβάνουμε την δημοκρατία και έχουμε 
ελπίδες να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση ή εαν αναβιώνουμε τον εφιάλτη του 1967 
όταν ένα άθεο κόμμα πίστευε ότι θα μπορού-
σε να ξεριζώσει για πάντα την θρησκευτική πί-
στη του αλβανικού λαού», είπε σε δήλωση του 
για το περιστατικό.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ, η πολιτική ομάδα που εκπροσω-
πεί την εθνική ελληνική μειονότητα στην Αλβα-
νία, αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς της δημο-
τικής αρχής της Πρεμετής πως κινήθηκε βάση 
δικαστικής απόφασης για να επιστρέψει την εκ-
κλησία σε πολιτιστικό κέντρο. «Μια αμφισβητή-
σιμη απόφαση του δικαστηρίου δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για να μπορούν 
κάποιοι να βεβηλώνουν με τέτοιο βίαιο τρόπο 

έναν ιερό χώρο,» δήλωσε η ΟΜΟΝΟΙΑ.
Το ΚΕΑΔ και MEGA, τα δύο πολιτικά κόμμα-

τα στην Αλβανία που υποστηρίζονται από Έλ-
ληνες και Ορθόδοξους Χριστιανούς, διαμαρτυ-
ρήθηκαν με την σειρά τους για την επίθεση κατά 
της Εκκλησίας της Πρεμετής.

Ο Ευάγγελος Doules, ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ 
και μέλος του αλβανικού κοινοβουλίου, δήλω-
σε ότι η επίθεση υπενθυμίζει στον κόσμο ότι η 
Αλβανία είναι η μόνη χώρα που κήρυξε πόλε-
μο κατά του Θεού «Μετατρέπεται σε αποθήκες 
στάβλους, και πολιτιστικά κέντρα τους Ιερούς 
Ναούς των θρησκευτικών κοινοτήτων.»

Ο Χρήστος Κίτσιος, πρόεδρος του MEGA, είπε 
ότι η βία κατά της Εκκλησίας της Παναγίας «Αντα-
νακλά την οργή με την οποία ορισμένες πολιτι-
κές ομάδες στην Αλβανία αντιδρούν σε οτιδή-
ποτε θυμίζει Ελλάδα και Ορθοδοξία».

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην περιοχή συμβούλευσαν τις 
αλβανικές αρχές να τερματίσουν την κατοχής 
της εκκλησίας και να βρουν άλλο χώρο για πο-
λιτιστικό κέντρο.

Όσο κι αν προσπαθούν οι σειρή-
νες του διεθνισμού και της πολυ-
πολιτισμικότητας να μας πείσουν 
ότι με τον «Ευρωπαίο»  Πρωθυ-

πουργό Έντι Ράμα θα βελτιωθούν οι ελλη-
νοαλβανικές σχέσεις, η πραγματικότητα εί-
ναι σκληρή και δυσάρεστη.

Τα γεγονότα εναντίον των Ελλήνων Ορ-
θοδόξων στην Πρεμετή είναι απλώς η κο-
ρυφή του παγόβουνου. Θυμίζω την υπο-
στήριξη και των δύο μεγάλων αλβανικών 
κομμάτων προς τα αιτήματα των Τσάμη-
δων, οι οποίοι ουσιαστικά διεκδικούν τη Θε-
σπρωτία.  Θυμίζω τη δολοφονία προ τριών 
ετών του Αριστοτέλη Γκούμα στη Χειμάρ-
ρα, απλώς και μόνον επειδή μιλούσε ελ-
ληνικά. Θυμίζω και τις ύπουλες δημοτικές 
και δικαστικές αποφάσεις εις βάρος ελλη-
νικών περιουσιών.

Πρόκειται για μία ακόμη σελίδα στον μα-
κρύ κατάλογο του αλβανικού ανθελληνι-
σμού. Το γειτονικό κράτος ιδρύθηκε προ 
εκατό ακριβώς ετών με τη λήξη των Βαλ-
κανικών Πολέμων.

Η Ελλάς είχε απελευθερώσει και τη Βό-
ρειο Ήπειρο, αλλά αναγκάσθηκε να απο-
σύρει τον Στρατό της για να κατασκευασθεί 
κράτος αλβανικό. Ήταν επιθυμία της Ιταλί-
ας και της τότε Αυστρουγγαρίας που ήθε-
λαν ένα δορυφορικό κρατίδιο που θα ελέγ-
χει την είσοδο της Αδριατικής.

Η ιδεολογία του νέου κράτους βασίσθη-
κε στην καταπίεση των Βορειοηπειρωτών 
και στον Τουρκαλβανισμό, όπως επιτυχώς 
έγραψε ο αείμνηστος Αλέξης Κύρου στο βι-
βλίο του «Ελληνική Εξωτερική Πολιτική». 
Το 1940 η Αλβανία με χαρά προσέφερε το 

έδαφός της για να μας επιτεθεί ο Μουσσο-
λίνι. Μετά την επιβολή του κομμουνισμού 
ο Χότζα και ο Αλία καταπίεσαν με φρικτό 
τρόπο κάθε ελληνική και ορθόδοξη φωνή.

Σήμερα ο ανθελληνισμός συνεχίζεται με 
άλλα μέσα. Ας μην μένουμε στα λόγια. Ας 
μην συρρικνωθεί δραματικά ο Βορειοηπει-
ρωτικός Ελληνισμός, όπως συνέβη με τους 
Κωνσταντινουπολίτες. Απαιτούνται πρακτι-
κά μέτρα: 1) Να δηλώσουμε παντοιοτρόπως 
ότι η πορεία της Αλβανίας προς την Ε.Ε. θα 
εξαρτάται από τον σεβασμό των ελευθε-
ριών του ελληνικού και ορθοδόξου πλη-
θυσμού. 2) Να συστήσουμε διακομματικό 
παρατηρητήριο στη Βουλή για να παρακο-
λουθεί λεπτομερώς τα Ανθρώπινα Δικαι-
ώματα στην Αλβανία. 3)  Να ενισχύει η Ελ-
λάς όλα τα  ιδιωτικά ελληνικά σχολεία και 
φροντιστήρια στην Αλβανία. 4) Να τονίσου-
με ότι η ανακίνηση ζητήματος Τσαμουριάς 
θα μας οδηγήσει σε απαίτηση για εφαρμο-
γή μερικής Αυτονομίας της Βορείου Ηπεί-
ρου (Πρωτόκολλο της Κερκύρας, 1914). 5) 
Να αγκαλιάσουν οι ελληνικές διπλωματι-
κές αρχές τους Βλαχόφωνους Έλληνες της 
Β. Ηπείρου. Επιτέλους απαιτείται πυγμή και 
αποφασιστικότητα.  

Πηγή: Αντίβαρο

Εκατό χρόνια Αλβανικού 
ανθελληνισμού

✑  Γράφει ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ - Πολιτικός Επιστήμων
Οι αιτίες που οδήγησαν τους Αλβανούς εγκλημα-

τίες στο να ενισχύσουν την οργάνωση και τη δρά-
ση τους κατά την τελευταία δεκαετία είναι αρκετές



10 Σεπτέμβριος 2013, Ελληνική Φωνή

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

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

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

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

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

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

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

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ

SMITH-CORCORAN  
Funeral Homes

6150 N. Cicero Ave.  
Chicago, IL 60646

185 E. Northwest Hwy.  
Palatine, IL 60067

1104 Waukegan Rd.  
Glenview, IL 60025

2720 South River Road 
Suite 154

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

JOHN G. ADINAMIS
Funeral Director, LTD.

Providing services from:

24 Hour Service: 847-3750095
OTHER CHAPEL FACILITIES AVAILABLE 

WITHIN CHICAGO AND SUBURBS
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Η Ιρλανδία, έχοντας πεισθεί ότι, σκοπός του ΔΝΤ δεν είναι η αναδιάρθρωση της οικονομίας της, αλλά η λεηλασία της δημόσι-
ας και ιδιωτικής περιουσίας των πολιτών της, η οικονομική γενοκτονία δηλαδή, σχεδιάζει να το διώξει έως το τέλος του έτους.

Οι Ιρλανδοί φορολογούμε-
νοι, μεταξύ των ετών 2010 
και 2012, κατά τη διάρ-
κεια των οποίων δραστη-

ριοποιείται η Τρόικα στη χώρα τους, 
επιβαρύνθηκαν με 224 εκ. €. Το ποσόν 
αυτό δεν αφορά τους τόκους του δανεί-
ου των 67 δις €, με το οποίο ενισχύθηκε 
η Ιρλανδία, αλλά το «κόστος διαχείρι-
σης» - τα δικαιώματα καλύτερα (fees), 
για τη χρήση του συγκεκριμένου ποσού 
(πηγή: Independent), καθώς επίσης για τις 
«υπηρεσίες» που είναι συνδεδεμένες μαζί 
του (τρίμηνοι έλεγχοι, γραφείο του ΔΝΤ 
κλπ.). Αναλυτικότερα, η Ιρλανδία πλή-
ρωσε για την παροχή υπηρεσιών εκ μέ-
ρους της Τρόικας το 2010 42,9 εκ. €, το 
2011 113,8 εκ. € και το 2012 67,3 εκ. € 
- όπου η μείωση του ποσού που πληρώ-
θηκε το 2012 οφείλεται στο ότι, η χώρα 
ζήτησε και έλαβε λιγότερα χρήματα από 
την Τρόικα, σε σχέση με αυτά που της 
είχαν εγκριθεί.

Επί πλέον του κόστους διαχείρισης, η 
Ιρλανδία πλήρωσε τόκους στην Τρόικα 
- ύψους 1,4 δις € μόνο για το 2012. Βέ-
βαια, η αντιπολίτευση της χώρας απαι-
τεί την επιστροφή του κόστους διαχείρι-
σης - θεωρώντας ότι είναι υπερβολικό να 
πληρώνει τόσο μεγάλα ποσά, απλά και 
μόνο για να καλύπτονται τα έξοδα ελέγ-
χου της εκ μέρους των δανειστών της. 
Η κυβέρνηση δε διαπραγματεύεται «με 
νύχια και με δόντια» όλα όσα της χρεώ-
νουν οι σύνδικοι του διαβόλου (ΔΝΤ) - 
οι οποίοι κοστολογούν όλο και πιο ακρι-
βά τη «βοήθεια» τους.

Ολοκληρώνοντας η Ιρλανδία, έχοντας 
πεισθεί πλέον ότι, σκοπός του ΔΝΤ δεν 
είναι η αναδιάρθρωση της οικονομίας 
της, αλλά η λεηλασία της δημόσιας και 
ιδιωτικής περιουσίας των πολιτών της, 
σχεδιάζει να το διώξει έως το τέλος του 
έτους - το αργότερο στις αρχές του 2014.

Σε σχέση τώρα με την παραπάνω είδη-
ση, αυτό που οφείλει να μας ενδιαφέρει 
δεν είναι το πόσο πλήρωσε τις «υπηρεσί-
ες» της Τρόικας η Ιρλανδία, αλλά τι ακρι-
βώς κοστίζουν στην Ελλάδα - η οποία 
φαίνεται πως όχι μόνο δεν διαπραγμα-
τεύεται αυτά που μας χρεώνει το ΔΝΤ 
για τους ελέγχους του (fees) αλλά, σε 
αντίθεση με την Ιρλανδία, παίρνει όλα 
τα δάνεια που εγκρίνονται, «ζητιανεύ-
οντας» ακόμη περισσότερα.

Κρίνοντας δε από τα ποσά που η Ιρ-
λανδία πλήρωσε για τα 67 δις € συνο-
λικού δανείου που της εγκρίθηκε, έχου-
με την εντύπωση ότι η Ελλάδα, η οποία 
έλαβε υπερτριπλάσια δάνεια, χρεώνεται 
τουλάχιστον με τα τριπλά - επομένως, με 
τουλάχιστον 300 εκ. € ετησίως, χωρίς 

να υπολογίζουμε φυσικά τους τόκους.
Εάν τώρα η Independent έχει σωστή πλη-

ροφόρηση, καθώς επίσης εάν πράγματι 
συμβαίνει κάτι ανάλογο στην Ελλάδα, 
τότε όλοι εμείς οι Έλληνες πληρώνου-
με αυτούς που λεηλατούν και καταστρέ-
φουν τη χώρα μας - προσφέροντας τους 
300 εκ. €, για τους μισθούς και τα έξο-
δα τους!

Αν και δεν το πιστεύουμε, αφού ένα τέ-
τοιο ενδεχόμενο θα χαρακτήριζε ως απί-
στευτα ανόητους όλους τους Έλληνες, 
συμπεριλαμβανομένου φυσικά του πολι-
τικού τους συστήματος, θα ήταν μάλλον 
σωστό να ερευνηθεί - έτσι ώστε να τεκ-
μηριωθεί ότι οι Ιρλανδοί, οι οποίοι πλη-
ρώνουν τέτοιου είδους κόστη, είναι απλά 
πολύ πιο ανόητοι από τους Έλληνες.

Βέβαια, αν κάτι τέτοιο πράγματι συμ-
βαίνει (εάν δηλαδή πληρώνουμε 300 εκ. 
€ ετησίως για τις υπηρεσίες των μπρά-
βων των τοκογλύφων, επί πλέον στους 
τόκους των δανείων που πήραμε, υπο-
θηκεύοντας ανεύθυνα με το PSI ολό-
κληρη τη χώρα), ελάχιστοι Έλληνες θα 
πιστεύψουν ότι είναι δυνατόν ποτέ να 
ξεχρεωθεί η Ελλάδα - πόσο μάλλον να 
απελευθερωθεί από τη σκλαβιά και τους 
«κεφαλικούς φόρους», οι οποίοι ως συ-
νήθως τη συνοδεύουν.

 
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας εκτο-

ξεύθηκε στα 321 δις € ή στο 180% του 
ΑΕΠ – με την κυβέρνηση να ισχυρίζε-
ται ότι, η αύξηση οφείλεται αποκλειστι-
κά και μόνο στην ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών.

Εν τούτοις, ακόμη και ο πιο ανόητος 
καταλαβαίνει εύκολα ότι, το δημόσιο 
χρέος αυξάνεται, και θα συνεχίσει να 
αυξάνεται, επειδή υπάρχουν ελλείμμα-
τα – ελλείμματα που λειτουργούν ακρι-
βώς όπως οι ζημίες στις επιχειρήσεις, οι 
οποίες κάθε χρόνο προστίθενται στα ήδη 
υφιστάμενα χρέη τους.

Περαιτέρω, για να μην υπάρχουν ελ-
λείμματα, θα πρέπει το επιτόκιο δανει-
σμού της χώρας (υπολογίζεται σήμερα 
από το ΔΝΤ στο 2,3% κατά μέσον όρο) 
να είναι χαμηλότερο από το ρυθμό ανά-
πτυξης – πόσο μάλλον όταν οι δημόσιες 
δαπάνες αυξήθηκαν το πρώτο επτάμη-
νο στα 33,8 δις € από 32,6 δις €, σύμ-
φωνα με την έκθεσητης ΤτΕ.

Επειδή όμως ο ρυθμός ανάπτυξης εί-
ναι αρνητικός (ύφεση υψηλότερη του 
-4%), για να μπορέσει να σταθεροποιη-
θεί το χρέος, να πάψει να αυξάνεται δη-
λαδή, θα πρέπει το επιτόκιο δανεισμού 
να είναι πιο αρνητικό – μίας τάξης με-
γέθους του -5%.

Με δεδομένο τώρα το ότι, κάτι τέτοιο 
είναι αδύνατον, αφού κανένας δεν θα 
δάνειζε τα χρήματα του πληρώνοντας 
τόκο αντί να εισπράττει, το δημόσιο χρέ-
ος της Ελλάδας θα συνεχίσει να αυξά-
νεται – ξεπερνώντας σύντομα το 200% 
του ΑΕΠ, ειδικά εάν οι ανάγκες ανακε-
φαλαιοποίησης των τραπεζών αποδει-
χθούν υψηλότερες του αναμενομένου.

Στο σημείο αυτό θα λέγαμε σε όλους 
όσους θεωρούν πως θα ήταν καλύτερα 
να κλείσουν οι τράπεζες ότι, τότε θα χα-
θεί σημαντικό μέρος των καταθέσεων – 
αφού τα περί «εγγυητικού κεφαλαίου» 
αποτελούν σε μεγάλο βαθμό «μύθο». 
Επίσης θα τονίζαμε ότι, οι κίνδυνοι φο-
ρολόγησης των καταθέσεων για να δια-
σωθούν οι τράπεζες είναι μεγαλύτεροι 
από ποτέ – όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά 
σε ολόκληρη της ΕΕ.

Συνεχίζοντας, εάν ισχύει η προειδοποί-
ηση του ΔΝΤ, σύμφωνα με την οποία οι 
άμεσοι φόροι θα αυξηθούν κατά 12,4% 
για τα εισοδήματα του 2013, τότε η ύφε-
ση θα εκτοξευθεί στα ύψη – επομένως, 
τόσο τα ελλείμματα (ζημίες), όσο και το 
δημόσιο χρέος. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, 
τότε η μοναδική διέξοδος της χώρας 
θα ήταν η διαγραφή χρέους – διαφορε-
τικά θα οδηγούταν στην ανεξέλεγκτη 
χρεοκοπία.

Η διαγραφή όμως που θα απαιτούταν 
θα ήταν της τάξης του 120% του ΑΕΠ – 
έτσι ώστε τα χρέη να μειωθούν στο 80% 
του ΑΕΠ, για να μπορέσει να αντιμετω-
πισθεί η συνεχιζόμενη αύξηση τους, έως 
τη στιγμή που η Ελλάδα θα δημιουργού-
σε πλεονάσματα. Αυτό το 120% σημαίνει 
πως η απαιτούμενη διαγραφή είναι του 
ύψους των 216 δις € περίπου. Με δεδο-
μένο τώρα πως ομόλογα μόλις 38 δις € 

ευρίσκονται στα χέρια ιδιωτών επενδυ-
τών (τα οποία δεν είναι δυνατόν να δι-
αγραφούν αφού έχουν εκδοθεί με αγ-
γλικό δίκαιο), καθώς επίσης το γεγονός 
ότι, το ΔΝΤ δεν διαγράφει ποτέ τα δά-
νεια του, τα 216 δις € θα έπρεπε να ζη-
μιώσουν τα άλλα κράτη της Ευρωζώνης 
και την ΕΚΤ – κάτι που δεν μπορούμε 
να φανταστούμε ότι θα συμβεί.

Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να ασχολεί-
ται με αυτά τα προβλήματα, γνωρίζοντας 
προφανώς ότι η Ελλάδα οδηγείται στην 
ανεξέλεγκτη χρεοκοπία και στην έξοδο 
από την Ευρωζώνη (αποκλειστικά και 
μόνο επειδή ακολουθεί πιστά, δουλικά 
καλύτερα τις εγκληματικές οδηγίες του 
ΔΝΤ - μείωση των μισθών, αύξηση των 
φόρων, οικονομική γενοκτονία κλπ.), επι-
μένει να μην αντιμετωπίζει κατά πρόσω-
πο την πραγματικότητα και συνεχίζει τη 
διασπορά ψευδών ελπίδων.

Εκτός αυτού, φαίνεται να προτρέπει 
τους δύο υπουργούς, οι οποίοι τοποθετή-
θηκαν από το ΔΝΤ (ιδιαίτερα τον έναν) 
να αποπροσανατολίζουν μεθοδικά την 
κοινή γνώμη, με συνεχείς θεατρικές πα-
ραστάσεις άνευ προηγουμένου – φυσι-
κά με τη συμμετοχή ορισμένων διατεταγ-
μένων τηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι 
επαναλαμβάνουν τις ίδιες «θεατρικές 
πράξεις» πολλές ημέρες.

Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να το 
παρομοιάσει κανείς με την προσπάθεια 
ενός καπετάνιου να «διασκεδάσει», με 
τη βοήθεια γελωτοποιών, τους επιβάτες 
του, για να μην αντιληφθούν ότι το κα-
ράβι βουλιάζει - αντί να προσπαθήσει να 
σώσει το πλοίο του, καθώς επίσης όλους 
όσους μπορεί, από αυτούς που δυστυ-
χώς επέλεξαν να ταξιδέψουν μαζί του.

Πηγή: vimasaronikou 

Το κόστος της Τρόϊκας ✑  Του ΒΑΣΙΛΗ ΒΙΛΙΑΡΔΟΥ
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Σε πολλές περιπτώσεις, όπως σε αυτήν της Κύπρου 
(Κρίση και εκβιασμός), της Ολλανδίας (Η Ολλανδική 
τραγωδία), της Ισπανίας (Η ισπανική απειλή) κλπ., η 
σελίδα μας πρόβλεψε σωστά το μέλλον – γεγονός 

που αποδείχθηκε και στην περίπτωση της Τουρκίας (Ο Τιτα-
νικός του Βοσπόρου), η οικονομία της οποίας ήδη καταρρέει. 
Ενδεχομένως δε να συμβεί το ίδιο, με την πάροδο του χρόνου, 
όσον αφορά τις προετοιμασίες επιστροφής της Γερμανίας στο 
εθνικό της νόμισμα, την υπερχρέωση των ΗΠΑ, την υιοθέτη-
ση της λιρέτας από την Ιταλία και όλα τα υπόλοιπα.

Ειδικά όσον αφορά την Τουρκία, αρκεί να αναφέρουμε την 
πρόσφατη, τρομακτική υποτίμηση του νομίσματος της απένα-
ντι στο δολάριο, στα επίπεδα του -15% από την αρχή του έτους 
(στα 2,07 από 1,80 περίπου – 1,75 το Μάιο), καθώς επίσης την 
πτώση του δείκτη του χρηματιστηρίου της κατά -30% από τα 
υψηλότερα έτους (Μάιος), για να κατανοήσουμε τα τεράστια 
προβλήματα που αντιμετωπίζει – τα οποία θα επιδεινωθούν 
ακόμη περισσότερο.

Μεταξύ άλλων, το επιτόκιο δανεισμού της Τουρκίας ξεπέ-
ρασε το 10% – είναι δηλαδή ήδη υψηλότερο από αυτό, με το 
οποίο θα δανειζόταν σήμερα από τις αγορές η Ελλάδα.

Αναλυτικότερα τα εξής:
(α) Η ανάπτυξη της Τουρκίας στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθ-

μό στις κατασκευές και στα ακίνητα, όπου παρατηρήθηκε μία 
έξαρση άνευ προηγουμένου – εκ μέρους κυρίως των μεγά-
λων κατασκευαστικών εταιρειών, οι οποίες είχαν στενές επα-
φές με την κυβέρνηση (κάτι ανάλογο συνέβη στο παρελθόν 
και στην Ελλάδα). Συχνά επρόκειτο για νέες εταιρείες, οι οποί-
ες αναπτύχθηκαν με ραγδαίο ρυθμό, στηριζόμενες στις πολι-
τικές τους διασυνδέσεις. Επειδή όμως χρηματοδοτούνταν με 
τα πολύ φθηνά ομόλογα δολαρίου, ενώ πουλούσαν τα προϊό-
ντα τους σε τουρκικές λίρες, η πτώση του νομίσματος απέναντι 
στο δολάριο έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στους 
ισολογισμούς τους – με αποτέλεσμα να απειλούνται με χρε-

οκοπία όταν, όπως προβλέπεται, σπάσει η φούσκα.
(β) Η ανάπτυξη στηρίχθηκε ακόμη περισσότερο στην εσω-

τερική κατανάλωση, η οποία έχει πλέον περιοριστεί, λόγω της 
υπερχρέωσης των νοικοκυριών – κάτι που έχει προκληθεί 
από τα φθηνά δάνεια που παρείχαν στο παρελθόν οι τράπε-
ζες, έναντι ελάχιστων εγγυήσεων (επίσης κάτι ανάλογο συ-
νέβη στην Ελλάδα).

Επειδή τώρα τα δάνεια αυτά θα πρέπει να πληρωθούν, ενώ 
τα εισοδήματα «πριονίζονται» από το μεγάλο πληθωρισμό (9%), 
οι Τούρκοι μειώνουν την κατανάλωση τους για να μπορέσουν 
να ανταπεξέλθουν – παύοντας σταδιακά να δαπανούν περισ-
σότερα από όσα κερδίζουν.

(γ) Το έτος 2011, περίπου το 20% του πληθυσμού της Τουρ-
κίας ζούσε κάτω από τα ελάχιστα όρια διαβίωσης – σήμερα, 
ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί στο 35%. Από την άλλη πλευ-
ρά, ενώ το 2011 το 24% των Τούρκων θα μπορούσε να χαρα-
κτηρισθεί ως εύπορο, μόλις το 15% μπορεί να χαρακτηρισθεί 
ανάλογα το 2013.

(δ) Η κατάσταση στις πόλεις έχει επιδεινωθεί σε μεγάλο βαθ-
μό, συγκριτικά με το 2011 – αφού το 40% ζει κάτω από τα όρια 
της φτώχειας, όταν ο αριθμός αυτός, δύο χρόνια πριν, ήταν 18%.

Το 2011 το 45% των κατοίκων των πόλεων δυσκολευόταν να 
επιβιώσει – σήμερα το ποσοστό έχει αυξηθεί στο 59%. Προφα-
νώς δε, οι τελευταίες διαδηλώσεις των Τούρκων στις πόλεις 
εναντίον της κυβέρνησης τους δεν οφειλόταν στην έλλειψη 
δημοκρατίας (ποτέ δεν είχαν απολαύσει κάτι ανάλογο), αλλά 
στη σημαντική επιδείνωση των οικονομικών τους.

(ε) Η κεντρική τράπεζα της χώρας ανακοίνωσε ότι, δεν θα 
αυξήσει το βασικό επιτόκιο από το 6,75% εάν ο πληθωρισμός 
δεν μειωθεί στο 6,2% – από περίπου 9% σήμερα. Όπως ήταν 
αναμενόμενο, οι αγορές απέσυραν μαζικά κεφάλαια, οδηγώ-
ντας τη λίρα σε μία ακόμη πτώση – γεγονός αυτονόητο, αφού 
το πραγματικό επιτόκιο (βασικό πλην τον πληθωρισμό) είναι 
αρνητικό (-2,8%). Στα πλαίσια αυτά, για να στηρίξει η κεντρική 
τράπεζα την ισοτιμία, έχει ήδη διαθέσει το 15% των συναλλαγ-

ματικών αποθεμάτων της (8 δις $) – χωρίς όμως να το επιτύ-
χει. Ολοκληρώνοντας, ο πόλεμος που θέλουν να κάνουν οι 
αμερικανοί στη Συρία, πιθανότατα με στόχο να κρύψουν τα τε-
ράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικονομία τους, θα 
βλάψει ακόμη περισσότερο την Τουρκία – όπως επίσης η συ-
μπεριφορά της κυβέρνησης της απέναντι στους επενδυτές, οι 
οποίοι εγκαταλείπουν μαζικά τη χώρα.

Εάν δε στα παραπάνω προσθέσουμε τα συνεχή, τεράστια 
ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Τουρ-
κίας, την επί πλέον επιβάρυνση του ισοζυγίου από την αύξη-
ση της τιμής του πετρελαίου λόγω Συρίας (η Ινδία και το νόμι-
σμα της είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης), τη γενικότερη 
απόσυρση των επενδυτικών κεφαλαίων από τις αναπτυσσό-
μενες αγορές (Ινδία, Ινδονησία, Μαλαισία, Βραζιλία κλπ.), την 
ελάχιστη δημόσια περιουσία που της έχει απομείνει μετά τη 
λεηλασία της από το ΔΝΤ κλπ., η κατάσταση της θα γίνει μάλ-
λον εκρηκτική.

Υστερόγραφο: 
Όπως όλα δείχνουν, η χώρα που θα αποκομίσει τεράστια 

οφέλη από τον ανόητο και πανάκριβο πόλεμο που σχεδιάζουν 
να κάνουν οι Η.Π.Α. στη Συρία, θα είναι η Ρωσία – αφού θα 
αυξηθούν οι πωλήσεις όπλων εκ μέρους της, θα κερδίσει πε-
ρισσότερα από την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, ενώ 
έχει πιθανότατα λάβει «παρασκηνιακά» σημαντικά ανταλλάγ-
ματα από τον αμερικανό πρόεδρο, για να παραμείνει ουδέτε-
ρη. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν προβλήματα στον ενερ-
γειακό αγωγό-ανταγωνιστή της Gazprom (Nabucco), τα οποία 
σίγουρα θα τον καθυστερήσουν.

Πηγή: vimasaronikou Analyst Team http://www.analyst.gr

Η κατάρρευση της Τουρκίας
Η χώρα, μετά τα αλλεπάλληλα λάθη της κυβέρνησης της, έχει εισέλθει στο σπιράλ του 
θανάτου από το οποίο πολύ δύσκολα θα καταφέρει να βγει, αποφεύγοντας τη χρεοκοπία.

Οι Νεότουρκοι επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη ✑  Του ΚΩΣΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑ 

Στις 16 Αυγούστου έγιναν τα εγκαίνια του 
μνημείου-σπιτιού όπου έζησε ο Κεμάλ Ατα-
τούρκ, ο πατέρας της σύγχρονης  Τουρκίας, 
που ήταν ο καθοδηγητής του σφαγιασμού 
των Ελλήνων Ποντίων.

Το 2011, επί κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου, 
η Τουρκία απευθύνθηκε στην Πολεοδομία 
Θεσσαλονίκης και ζήτησε άδεια για να προ-
χωρήσει στην ανακαίνιση του σπιτιού στη 
Θεσσαλονίκη όπου γεννήθηκε ο «Τούρκος 

εθνάρχης Κεμάλ Ατατούρκ». Το υπουργείο 
Πολιτισμού απάντησε ότι για να συμβεί κάτι 
τέτοιο προηγουμένως το ακίνητο πρέπει να 
κηρυχθεί ως μνημείο, η Άγκυρα επανήλθε 
στο αίτημά της και τον Μάιο του 2011 το Κε-
ντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του 
υπουργείου Πολιτισμού αναβαθμίζει το κτή-
ριο που γεννήθηκε ο Ατατούρκ σε μνημείο.

Μερικούς μήνες αργότερα, στις 18 Ιουνί-
ου του 2012, δίνονται οι σχετικές άδειες και 
με δαπάνες του τουρκικού υπουργείου Του-
ρισμού αρχίζει η ανακαίνιση του «ιστορικού 
μνημείου» την ίδια ακριβώς εποχή που στην 
Τουρκία μετατρέπεται ο ναό της Αγια-Σοφι-
άς στην Τραπεζούντα σε τζαμί.

Η Θεσσαλονίκη λοιπόν αποκτά ένα τουρ-
κικό ιστορικό μνημείο, λίγες μέρες μετά την 
επέτειο της σφαγής των Ελλήνων ποντί-
ων στην Τουρκία επί Κεμάλ Ατατούρκ. Η 
απάντηση του δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. 
Μπουτάρη σε όσους τον κατηγορούν για τη 

δημιουργία αυτού του τουρκικού ιστορικού 
μνημείου στην πόλη του είναι ότι αυτό θα 
προσελκύσει πολλούς Τούρκους τουρίστες 
στη Θεσσαλονίκη.

Πάντως πρέπει να τονιστεί ότι το σπίτι του 
Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη έχει στιγματιστεί για 
μία από τις μεγαλύτερες προβοκάτσιες των 
Τούρκων εναντίον της Ελλάδας, τον Σεπτέμ-
βρη του 1955.

Ήταν τότε, όταν μία ισχυρή βόμβα εξερράγη 
στον κήπο του σπιτιού του Κεμάλ στη Θεσσα-
λονίκη, ανοίγοντας την πόρτα στον Ασκό του 
Αιόλου για να ξεκινήσουν τα Σεπτεμβριανά 
του 1955, όπως έχουν χαρακτηριστεί οι λεη-
λασίες και ο τελικός διωγμός από την Κων-
σταντινούπολη χιλιάδων Ελλήνων.

Δεν είναι ζήτημα εθνικιστών και φασιστών 
το αίτημα να μην αναγορευθεί σε ιστορικό 
μνημείο της Θεσσαλονίκης το σπίτι του Κε-
μάλ Ατατούρκ. Δεν είναι δυνατόν στο σφα-
γέα του ποντιακού ελληνισμού να αφιερώνε-
ται ένα σπίτι της Θεσσαλονίκης και να γίνεται 
μνημείο ανάμνησης και προσκυνήματός του.

Οι ποντιακοί σύλλογοι στην Ελλάδα και 
σε όλο τον κόσμο καταγγέλλουν το δήμαρ-
χο Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρη σαν έναν ανι-
στόρητο δήμαρχο που θα έπρεπε να προστα-
τεύει τη μνήμη των αδικοχαμένων χιλιάδων 
Ποντίων και όχι να προκαλεί με μια τέτοια 
απόφαση την οργή τους.
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Ευκαιρία να ανασκουμπωθούμε, στην τρικυμία που έρχεται ✑  Γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΑΖΑΚΗΣ  

Τριγμούς και κινητικότητα δη-
μιουργεί η πρόσφατη αποκά-
λυψη του «Πρώτου Θέματος» 
αναφορικά με το αίτημα εκχώ-

ρησης εθνικής κυριαρχίας από τους δα-
νειστές, δηλαδή για τη μυστική εισήγηση 
του ΕSM και του EFSM προς το υπουρ-
γείο Οικονομικών που αφορά στη δη-
μιουργία νέας εταιρείας, με έδρα εκτός 
Ελλάδος, η οποία θα διαχειριστεί το σύ-
νολο των αποκρατικοποιήσεων και της 
περιουσίας της χώρας

Πηγές του newmoney.gr αναφέρουν 
πως ήδη με το θέμα ασχολείται η διοί-
κηση του ΤΑΙΠΕΔ, η οποία με έκπληξη 
είδε να πραγματοποιείται η «διαρροή» 
μιας τόσο απόρρητης έκθεσης, λίγες ημέ-
ρες μετά την απομάκρυνση του Στέλιου 
Σταυρίδη αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος 
εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης κοινο-
βουλευτικού ελέγχου για το θέμα που 
έχει προκύψει.

Ήδη ο πρόεδρος του κόμματος της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Αλέξης 
Τσίπρας φέρεται να έχει δεχθεί εισήγη-
ση σήμερα το πρωί ώστε μέσα στις επό-
μενες ημέρες να καταθέσει αίτημα ενη-
μέρωσης αναφορικά με τις άγνωστες 
πτυχές της μεταφοράς εκτός Ελλάδος 
της έδρας των αποκρατικοποιήσεων 
και της πώλησης ελληνικής περιου-
σίας, με ήσσονος βαρύτητας ελληνική 
συμμετοχή. Κι αυτό διότι η προσπάθεια 
των δάνειων δυνάμεων να εγκαταστή-
σουν μηχανισμούς άσκησης πλήρους 

ελέγχου κι εποπτείας στα ελληνικά πε-
ριουσιακά στοιχεία είναι προχωρημένη 
και ήδη κατατεθειμένη από την Τρόικα 
η οποία μέσα στις επόμενες ημέρες θα 
έλθει στη χώρα μας.

Πάντως από την μεριά του υπουργεί-
ου Οικονομικών δεν έχει υπάρξει κάποι-
ου είδους σχόλιο, αν και ήδη ομάδα τε-
χνοκρατών έχει έλθει σήμερα το πρωί 
σε επικοινωνία με την διοικητική ομά-
δα του Ταμείου που δέχεται πιέσεις να 
απαντήσει στις αποκαλύψεις. Για το θέμα 
πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στο Δ.Σ. 
του ΤΑΙΠΕΔ και μέσα στις επόμενες ώρες 
αναμένονται αντιδράσεις.

Το απόρρητο έγγραφο του Ιουνίου
Με το χαρακτηρισμένο ως «απόρρη-

το» έγγραφο του ESM προς το υπουρ-
γείο Οικονομικών με ημερομηνία 11 Ιου-
νίου 2013, ζητείται από τους δανειστές 
μας ξεκάθαρα να περάσει η ελληνική 
περιουσία εξ ολοκλήρου σε έναν νέο 
μηχανισμό, ένα νέο εταιρικό «όχη-
μα» τύπου holding εταιρείας το οποίο 
θα εποπτεύεται από ξένους μάνατζερς 
και θα βρίσκεται μακριά από «ελληνι-
κές πολιτικές σκοπιμότητες και πιέ-
σεις» όπως τονίζεται. 

Ως δικαιολογία για αυτή την επιλογή 
αναφέρεται η ανάγκη τιτλοποίησης της 
περιουσίας που διαθέτει στο χαρτοφυ-
λάκιο του το ΤΑΙΠΕΔ με στόχο την δη-
μιουργία όρων προ-χρηματοδότησης 
(pre financing) για να υπάρξουν άμεσα 

έσοδα εν όψει της εξόδου της Ελλάδος 
στις διεθνείς αγορές τον Μάιο του 2014.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως η 
σχετική εισήγηση απαιτεί από το υπουρ-
γείο Οικονομικών και την κυβέρνηση 
παρεμβάσεις νομοθετικού χαρακτήρα, 
ξεκαθαρίζει πως τα χρήματα από τις 
πωλήσεις θα πηγαίνουν με απευθείας 
τρόπο στους δανειστές κι ό,τι περισσέ-
ψει μόνο σε αναπτυξιακές δράσεις αφαι-
ρώντας βασικά δημοσιονομικά εργαλεία 
από την κυβέρνηση, ενώ ζητείται πλή-

ρης πρόσβαση σε δεδομένα της κρατι-
κής περιουσίας και φυσικά απαιτείται και 
η αναλυτική καταγραφή όλων των δε-
δομένων της χωρίς να τίθενται κανενός 
είδους περιορισμοί για λόγους ελληνι-
κού εθνικού συμφέροντος.

Δηλαδή πουθενά δεν αναγράφεται πως 
η ελληνική κυβέρνηση έχει δικαίωμα 
άσκησης βέτο εάν δεν θέλει να δώσει 
στοιχεία για ευαίσθητα assets όπως αε-
ροδρόμια, λιμάνια, στρατόπεδα, κρατικά 
κτήρια, εθνικές γαίες ή νησιά.

Πηγή: vimasaronikou
Tμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Ως «παντελή ηλιθιότητα» χαρακτήρισε ο Ρώσος πρόεδρος Βλα-
ντίμιρ Πούτιν τους ισχυρισμούς ότι ο ‘Ασαντ χρησιμοποίησε χημικά 
όπλα, «τη στιγμή, που ο στρατός της Συρίας πραγματοποιούσε επί-
θεση», μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βλαδιβοστόκ,  όπου βρί-
σκεται. Αναφερόμενος στα αμερικανικά επιχειρήματα ο Βλαντιμίρ 
Πούτιν είπε ότι οι ΗΠΑ οφείλουν να  αποδείξουν τη χρήση χημικών 
όπλων στη Συρία και να παρουσιάσουν αυτές τις  αποδείξεις στους 
επιθεωρητές του ΟΗΕ. «Οι ισχυρισμοί ότι τέτοιες αποδείξεις υπάρ-
χουν, αλλά είναι απόρρητες και δεν μπορούν να τις δείξουν σε κα-
νέναν, δεν αντέχουν στην κριτική, είναι απλώς έλλειψη σεβασμού 
προς τους εταίρους τους», είπε ο κ. Πούτιν.

Σύμφωνα με το Θανάση Αυγερινό του ΑΠΕ, κάνοντας για πρώτη 
φορά δηλώσεις για την υπόθεση της Συρίας τις τελευταίες ημέρες ο 
Ρώσος ηγέτης υπενθύμισε στον Αμερικανό ομόλογό  του Μπαράκ 
Ομπάμα ότι είναι κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης και τον κά-
λεσε «πριν χρησιμοποιήσει βία στη Συρία να σκεφτεί τα μελλοντικά 
θύματα» και ειδικά μεταξύ των αμάχων, που αναπόφευκτα θα υπάρ-
ξουν. Λέγοντας μάλιστα τί θα έλεγε  στον ομόλογό του αν συνομι-
λούσαν τηλεφωνικά, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι θα τον καλούσε να 
θυμηθεί «τί συνέβη τις τελευταίες δεκαετίες, πόσες φορές οι Ηνω-
μένες  Πολιτείες είχαν την πρωτοβουλία των ενόπλων συγκρούσε-
ων σε διάφορες περιοχές του  κόσμου. Και μήπως αυτό έλυσε έστω 
ένα πρόβλημα; Αφγανιστάν, Ιράκ, εκεί δεν  υπάρχει ουδεμία ειρή-
νευση, ούτε οποιαδήποτε δημοκρατία, την οποία επεδίωκαν οι εταί-
ροι μας, δεν υπάρχει καν στοιχειώδης πολιτική ειρήνη και ισορρο-
πία». «Η Ρωσία καλεί να σκεφτούν καλά πριν ληφθεί απόφαση για 
επιχείρηση στη Συρία», είπε  ο Ρώσος πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας 
«λυπηρή» μια τέτοια απόφαση εάν τελικά ληφθεί.

Σύμφωνα με τα  ρωσικά πρακτορεία, που αναμεταδίδουν τις δη-
λώσεις του, ο Β. Πούτιν πρότεινε στους  διεθνείς εταίρους του, συ-
μπεριλαμβανομένου και του Μπαράκ Ομπάμα, να συζητήσουν  το 
συριακό πρόβλημα στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής των G20 στην 
Αγία Πετρούπολη στις 5-6 Σεπτεμβρίου και εξέφρασε την ελπίδα ότι 
ο κ. Ομπάμα θα είναι παρών. Σύμφωνα με το ρώσο ηγέτη, το ανεπί-
σημο πλαίσιο των G20 δεν μπορεί να υποκαταστήσει το Συμβούλιο 
Ασφαλείας του ΟΗΕ, «όργανο το οποίο ειδικά είναι εξουσιοδοτημέ-
νο για  να λαμβάνει αποφάσεις για τη χρήση βίας», αλλά μπορεί να 
αποτελέσει ένα καλό πεδίο για τη συζήτηση του προβλήματος, οπό-
τε «γιατί να μην τη  χρησιμοποιήσουμε».

Ο  βοηθός του ρώσου προέδρου επί διεθνών θεμάτων Γιούρι Ου-
σακόφ υπενθύμισε ότι στο  πλαίσιο των G20 δεν έχει προβλεφθεί κατ’ 
ιδίαν συνάντηση Ομπάμα-Πούτιν, η προετοιμασία της οποίας ακυ-
ρώθηκε λόγω της υπόθεσης Σνόουντεν, αλλά ότι θα  υπάρξουν πολ-
λές ευκαιρίες, πέραν της χειραψίας, για συζητήσεις των δύο  ηγετών. 
Μεταξύ άλλων ο ρώσος ηγέτης χαρακτήρισε και έκπληξη την από-
φαση του βρετανικού Κοινοβουλίου, η οποία σύμφωνα με συνερ-
γάτες του «αντανακλά την πλειονότητα Βρετανών και  Ευρωπαίων».

Πηγή: by vimasaronikou /Θανάσης  Αυγερινός / ANA-MPA

Η όξυνση της στρατιωτικής κρίσης στη Συρία θα προκαλέ-
σει πολύ μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην πε-
ριοχή της ανατολικής Μεσογείου που γειτνιάζει η χώρα 
μας. Οι ανακατατάξεις αυτές πάρα πολύ δύσκολα μπο-

ρεί να προβλεφθούν και ακόμη δυσκολότερα να ελεγχθούν από 
τις εμπλεκόμενες δυνάμεις. Βέβαιη πάντως διαφαίνεται η πολυ-

επίπεδη και ποικίλη πίεση που θα υποστεί η Τουρκία, με σοβα-
ρότατες επιπτώσεις στην εσωτερική σταθερότητα της χώρας είτε 
πολιτική είτε οικονομική είτε κοινωνική είτε άλλη. Πώς και πού 
θα επιχειρήσει η τουρκική κυβέρνηση να εκτονώσει τις πιέσεις 
αυτές; Πολύ πιθανό- όπως κρίνεται και προσφορότερο -σε βά-
ρος της Κύπρου και της Ελλάδας. Τίθεται λοιπόν ζήτημα προβλέ-
ψεων για τέτοιες πιθανές εξελίξεις και μέτρων αποτροπής και δι-
αχείρισής τους από ελληνικής πλευράς.

Πρέπει να μεθοδευθούν πολιτικές κινήσεις συσπείρωσης και 
σταθεροποίησης στην χώρα μας. Πρέπει να προταχθούν μέτρα 
συνοχής της κοινωνίας, ανασύνταξης του κρατικού μηχανισμού. 
Πρέπει συνεπώς εξαιτίας αυτών των κατεπειγουσών και σοβα-
ρότατων εξελίξεων, καθώς μάλιστα η Ελλάδα και η Κύπρος θα 
απομείνουν μοναδικές και ακρότατες «δυτικές» παρουσίες στα-
θερότητας, να αναθεωρηθούν οι κρατούσες πολιτικές. Τόσο της 
μνημονιακής υποταγής και λεηλασίας όσο και της ραγιάδικης πα-
ραίτησης και παράδοσης.

Οι επικείμενες «μεταπολεμικές» εξελίξεις, θα απειλήσουν την 
ίδια την υπόσταση της χώρας μας είτε λόγω συνοριακών ανατρο-
πών και παραβάσεων είτε λόγω κοινωνικών εντάσεων από την 
φτώχια, τη δυσπραγία και τα κύματα προσφύγων και λαθρομε-

ταναστών. Η αποσάθρωση του κρατικού μηχανισμού και της κοι-
νωνικής συνοχής από την οικονομική αιμορραγία πρέπει άμεσα 
να ανακοπεί. Προς τούτο επιβάλλεται η αναδιαπραγμάτευση των 
μνημονίων, η προσωρινή διακοπή πληρωμής τοκοχρεολυσίων, η 
επανεξέταση της πολιτικής αποθεμάτων και εφεδρειών της χώ-
ρας. Επείγει η αναστήλωση του ηθικού και της αυτοπεποίθησης 
της κοινωνίας μας, η πρόσκληση σε πολιτική αφύπνιση και συμ-
μετοχή. Η πρόταση για την πλατιά συγκρότηση ομάδων ακομμάτι-
στων πολιτών στους δήμους. Για τη σύνθεση ενωτικού ψηφοδελ-
τίου που θα προβάλει και διεκδικήσει κυβέρνηση εξωκομματικής 
στελέχωσης, αντιμνημονιακής ανασυγκρότησης και εθνικής σω-
τηρίας με συντακτική εθνοσυνέλευση. Όπως και η σύνθεση σε πα-
νευρωπαϊκό επίπεδο ενός  ελληνικού ψηφοδελτίου/»ψηφοδέλτιο 
Ελλήνων», αντιμνημονιακού προσανατολισμού, από Έλληνες 
στην Ελλάδα και στην Κύπρο αλλά και όπου υπάρχουν σημαντι-
κές παροικίες Ελλήνων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενεργο-
ποιούν πολιτικά την κοινωνία μας και επανατοποθετούν τους πο-
λίτες υπεύθυνους της τύχης τους. Την ώρα που αλλάζει ο χάρτης 
στην περιοχή, οι μόνες φιλοδοξίες που έχουν θέση και αξία είναι 
όσες υπηρετούν το σύνολο, τον λαό και την πατρίδα, το έθνος μας.

by vimasaronikou

ΣΤΟΧΟΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΜΕ ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Τριγμούς και κινητικότητα δημιουργεί η πρόσφατη αποκάλυψη του 
«Πρώτου Θέματος» αναφορικά με το αίτημα εκχώρησης εθνικής κυριαρ-
χίας από τους δανειστές, δηλαδή για τη μυστική εισήγηση του ΕSM και 
του EFSM προς το υπουργείο Οικονομικών που αφορά στη δημιουργία 

νέας εταιρείας, με έδρα εκτός Ελλάδος, η οποία θα διαχειριστεί το σύνολο 
των αποκρατικοποιήσεων και της περιουσίας της χώρας.

Πούτιν: Παντελής ηλιθιότητα οι 
ισχυρισμοί περί χρήσης χημικών 
από τον Άσαντ
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By Katerina Sokou _ President Obama, in a 
meeting with Greek Prime Minister Antonis 
Samaras last month, expressed support for 
Greece’s efforts to restructure its economy 
and stressed the need for the country to start 

focusing on jobs and growth. In remarks after 
their meeting at the White House, Obama said 
he’s confident that Greece can succeed in its effort 
to reduce its debt burden, kick-start its economy 
and tackle crippling unemployment.  “The stakes 
are high,” Obama said, “not only for Greece but 
also Europe and the world economy.”

The two leaders stressed the need for Greece 
to go beyond the tough austerity program that 
it adopted as a condition for a $315 billion 
bailout from the International Monetary Fund 
and the European Union. “In dealing with the 
challenges that Greece faces, we cannot simply 
look to austerity as a strategy,” Obama said. 
“It’s important that we have a plan for fiscal 
consolidation to manage the debt, but it’s also 
important that growth and jobs are a focus.”

Obama and Samaras also discussed the 

volatile situation in the eastern Mediterranean 
and talked about the bilateral military and 
intelligence cooperation between the two 
countries. As an important NATO ally in a 
“challenging neighborhood,” Obama said that 
“Greece can play an important stabilizing role 
and partnership role” in addressing issues in 
the Middle East, North Africa and the Balkans. 
He however did not specify how Greece were 
to play this stabilizing role, nor did he offer 
any specifics plan on military and itelligence 
cooperation between the two countries. Also 
not discussed were specific plans for a Cyprus 
reunification, though one paragraph of the US 
President’s aknowledges that willingness had 
been shown from both sides, (Greece, Turkey) 
towards settlement.

...continued on page 17

Salaries in Greece have declined by a remarkable 10.1 percent within 
just one year, from the first quarter of 2012 to the same period this 
year, returning to levels last recorded in 2006.

Since the austerity program came into effect in the first quarter of 2010, 
salaries have dropped 22.3 percent, according to data released by the 
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) on Tuesday.

The first quarter to show an annual decline in salaries was the January-
March 2009 period, with a rebound in the next four quarters up to the second 
quarter of 2010, when salaries began their steady slide, as was expected 
due to the continuing contraction of the Greek economy.

The data do not concern salaries 
in the primary sector, in health, 
education and the public sector 
in general.

On a quarterly basis, the drop in 
salaries in Q1 of 2013 amounted to 
24.3 percent compared with the last quarter of 2012, although it should 
be noted that the last quarter of every year includes the Christmas bonus 
(usually as high as a full month’s salary), which makes salary figures appear 
considerably higher over that period.

The Panepirotic Federation of America (POA) strongly condemns the brutal attack 
on a Greek Orthodox church in the city of Premet in southern Albania on August 16 
by hired government thugs who smashed icons and crosses and beat up worshippers 

trying to defend the only Christian house of worship in the city. “The attack on the Church of 
the Virgin Mary, on the morning after her feastday, revived ugly memories of past attempts 
by government agencies of outgoing Prime Minister Sali Berisha to harass, intimidate and 
brutalize ethnic Greek Orthodox communities in Albania,” said POA President Demetrios 
Koutoulas. “The conduct of municipal authorities in Premet, with the obvious consent of the 
Berisha government, was outrageous and far from responsible behavior for a country seeking 
to enter the European Union.”

He called on the Obama Administration and the U.S. Congress to pressure the Albanian 
government to return the church to the Orthodox Christians of Premet who venerate it and 
whose ancestors built it. The church served Orthodox Chrisitians in the area for decades until 
1967 when Stalinist dictator Enver Hoxha outlawed all religious worship in the country and 
it was turned into a cultural center. After the collapse of Communism in Albania in 1991 
and the Orthodox Church was re-established in the country, it became once again a house of 
worship until August 16 when security forces hired by the Mayor of Premet Gilberto Giatse 
moved into, beat up priests and worshipers, smashed icons and crosses and announced the 
municipality was reclaiming the building as a cultural center. 

...continued on page 17

The Greek Parliament on Wednesday, July 24th, 
voted in favor of a bill allowing shops to open 
on Sunday, passing the measure by 52 votes 

in favor and 44 against in its summer session. The ‘yes’ 
vote was extended to a last-minute amendment on the 
table by the ruling coalition and DIMAR MPs, which 
extended the Sunday opening measure to franchises. The 
legislation was included in article 16 of a development 
ministry bill on market regulations, which was passed 
in a roll-call vote with the support of MPs of the two 
ruling coalition parties, New Democracy and its junior 
coalition partner PASOK. Arguing in favor of the draft 
legislation, Deputy Development Minister Thanassis 

Skordas challenged those claiming that extra shopping 
hours would not help cash-strapped consumers or shops 
in crisis-stricken Greece. The minister caused a stir when 
he pointed to the rise in sales of smart phones and the 
“right of consumers to decide what they will shop with 
their 500 euros monthly salary”. Skordas, stressing that 
shop opening hours must suit consumers, complained 
that the country seemed to be governed by notions of 
unfreedom, where only whining and misery were allowed. 
Earlier, Development Minister Costis Hatzidakis stressed 
that the government’s position was not ‘dogmatic’ and 
that regional authorities had three months in which to 
consult with local merchants and all the bodies involved.

Private citizens who have requested police protection will be obliged to pay monthly fees to the state if 
their income exceeds 100,000 euros annually, according to a decision signed by Public Order and Citizen 
Protection Minister Nikos Dendias. The Greek police provides protection to private individuals upon 
approval of an application that includes an evaluation of the security dangers they face. According to 
the decision, for each police person dispatched to protection the state will receive 2,000 euros monthly, 
in addition to 50 euros per day paid for use of a police car. Travel cost or damages sustained to cars and 
material in the line of duty will be charged extra. The prices were set by the police finance department, which 
will be issuing the receipts, and 4 pct of the revenues from these services will fund the police health and 
pension funds. The decision needs to be countersigned by Alternate Finance Minister Christos Staikouras.

A Commentary from Global Research. The Troika is looting Greece. They’re destroying it. 
They’re waging financial war. They partnered with corrupt Greek officials. They’re strip-mining 
Greece for profit. It’s the epicenter of global pillage. Ordinary people have no say. They’re victims 
of force-fed harshness. The more Athens borrows, the greater its debt burden, the harder it 
is to get out from under. Greece is dying. It’s practically a corpse already. Only its obituary 

remains to be written. Official unemployment tops 27%. It’s likely higher. Youth unemployment 
approaches 65%. An entire generation’s lost. It’s being systematically destroyed. It’s dying on 
the altar of pay bankers first. Whatever they want they get. Greece’s New Democracy/PASOK 
coalition plans thousands more layoffs by year-end. On July 17, it enacted its seventh austerity 
package since 2010.

The Troika Destroying Greece by Looting It!
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Obama’s Advice To Samaras: “Focus
On Jobs & Growth.” But Is that All?

Salaries Drop By More
Than 10% Within Year

Panepirotic Federation Condemns Brutal Attack
Against the Greek Orthodox Christians in Albania

Wanna Shop Greek On
Sunday? Be Our Guest

Samaras with the US President

Unempoyment
Creeps Up To
Record 27.6%

Low-Cost Escape
Program For Low
Income Citizens

Balkans.com_ Business News Correspondent.

Unemployment in Greece has 
risen to a new record high of 27.6 
percent in May, up from 23.8 

percent in the same month last year reports 
the Miami Herald. The Hellenic Statistics 
Authority said Thursday the jobless rate 
rose from 27 percent in April this year. 
Young people were by far the worst affected, 
with unemployment among job-seekers 
aged 15 to 24 standing at 64.9 percent.

Tourism Minister Olga Kefalogianni 
announced that the 2013-2014 “Tourism for 
All” program of subsidized holidays for low-
income citizens was launched back in July 
and will end in May 2014. The 5-million-
euro program will be implemented with the 
assistance of the Greek National Tourism 
Organization (EOT) over two periods: July 
to December 31, 2013 and February to May 
31, 2014. The program’s eligibility is for 
72,000 people and offers low-cost holidays 
of up to six days to financially vulnerable 
social groups, while benefiting the tourism 
sector and local economies

Police Charge For Protection
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A Joint State-Church Effort
Developing Latter’s Property

SEC Chief Does Not
 Take a ‘No’ Answer

 From Chase’s Dimon

  EDITORIAL NOTES

Six years ago he was the patriarch of the Greek Orthodox Church in the Holy Land. Today, 
Irineos I claims he is a prisoner in the church’s Old City compound in Jerusalem, trapped by 
the successor who ousted him in a dispute over the sale of church property to Israeli settlers. 
Reporters who tried to gain access to the onetime leader of the Holy Land’s 100,000 Orthodox 
followers through the compound’s massive metal door were denied entry by church guards 
peering out through a crack. «They allow nobody out and nobody in to visit me,» said Irineos. 

«They are afraid of the people because I’m loved by the people, and I love the people,» he said 
into the microphone, peering over the edge of his roof.
It is a harsh comedown for a man who ruled his flock for four years as a revered spiritual figure. 
Irineos said his successor, Theofilos III, will not allow attorneys, doctors or visitors to enter the 
home he has lived in for almost 40 years. He said he’s been trapped there for three years for 
refusing to concede the patriarchate.

Catsimatidis
Files Income
Disclosures

Crist’s Memoir
An ‘Indictment’
Of Republicans

Republican mayoral candidate John 
Catsimatidis filed a financial-disclosure report 
with the city’s Conflicts of Interest Board. 
According to the report, Mr. Catsimatidis owns 
roughly 70 U.S. properties, including some 
in New York, as well as stock in companies 

such as Apple 
and Cit igroup. 
He also draws a 
five-figure salary 
from the Gristedes 
supermarket chain 
t hat  he ow ns . 
[The Wall Street 
Journal]

The haters won’t admit it, but we continue 
to see evidence of a more rigorous effort 
at financial regulation from the Obama 

administration in the second term as settlements 
talks with JP Morgan are being held up by the 
Securities and Exchange Commission insisting 
on an admission of wrongdoing in the London 
Whale matter. Mary Joe White, the new SEC 
chief appointed at the beginning of the year, 
has vowed to put an end to settlements in which 
the perpetrators “neither admit nor deny” that 
they’ve done anything wrong, and we see her 
sticking to her guns.

As I said at the time, this strikes me as 
an important change of posture in terms 
of institutional culture. There’s a difference 
between a regulatory agency that sees itself as as 
prosecuting wrongdoers versus one that sees itself 
as doing a kind of fussy checkbox compliance. 
White, a former criminal prosecutor, is trying 
to make it more the former.

Niarchos Foundation Hands $1.1 million For
Scholarships to Greeks at McGill University

The Stavros Niarchos Foundation (SNF) made a $1.1-million gift to McGill University to 
endow two fellowships for students from Greece who wish to get a masters or doctorate in 
any discipline at the university.

The first fellowship will be awarded in the fall of 2014, and each fellowship recipient will 
receive funding for up to two years of study.

SNF has offices in Athens, New York and Monaco, and funds nonprofits around the world. 
According to an announcement by the university, “This gift was timed in part to celebrate 70 
years of relations between Greece and Canada, and continues the SNF’s strong tradition of 
supporting and collaborating with Canadian universities. Robert Peck, Canada’s Ambassador 
to Greece, played a crucial role in initiating the conversation about the establishment of a 
series of scholarships at Canadian universities, and in making them a reality.”

McGill welcomes students from some 150 countries a year, including more than 20 a 
year from Greece. Ties are further strengthened by a vibrant McGill community in Greece 
consisting of nearly 500 alumni, parents and friends.

The Greek state and the Church of 
Greece will set up a joint company 
to develop real estate belonging to 

the latter, according to an amendment tabled 
under a Finance Ministry draft bill setting 
out a code for inheritances, nonprofit assets 
and related situations.

T he “Chu rch Rea l  Estate Assets 
Development Company SA” (EAEAP) 
was decided by Finance and Education 
Ministers Yannis Stournaras and Costas 
Arvanitopoulos.

Its shares will be non-transferrable, and 
the sole shareholders will be the Greek state 

and the Archbishopric of Athens. It will 
be managed by a five-member board, each 
member serving five years, and appointed as 
follows: one member by the Finance Ministry, 
one by the Education Ministry (which is 
responsible for religious affairs in Greece), 
and the rest by the Church, which will include 
its president and managing director.

The company will be responsible for renting 
or leasing real estate on short- or long-term 
contracts, without transferring the rights of 
titles to anyone. The revenues will be allocated 
in a set percentage between the Greek state 
and the Archbishopric of Athens.

A new book from former Florida Gov. 
Charlie Crist, the Republican turned 
Democrat who lost a 2010 Senate bid to 

rising GOP star Sen. Marco Rubio, will be a “no-
holds-barred memoir” about his evolving political 
career. Titled “The Party’s Over: How the Extreme 
Right Hijacked the GOP and I Became a Democrat,” 
the book is set for release in the winter of 2014.

It will be “a no-holds-barred memoir of his 
journey from Republican to Democrat,” according 
to Dutton, the publisher. “He will name names 
and offer a frank indictment of the failings of the 
Republican Party.” Republican leaders such as 
Sarah Palin, Rubio, and former Gov. Jeb Bush are 
among those about whom Crist will express his 
“very strong feelings.”

Crist is expected to make another run for governor 
in 2014 as a Democrat.

A Superior Court judge in Connecticut has ordered that Paul 
Vallas, a major school reformer who has run schools in 
Chicago, New Orleans and Philadelphia, be removed from 

his job as superintendent in Bridgeport because he hadn’t complied 
with a state law requiring him to take a school leadership program. 
The judge, Barbara Bellis, wrote a 27-page opinion explaining how 
an alternative course set up for Vallas to take — for which he wrote 
six papers and met with a professor twice for about four hours — 
was inadequate to meet the requirements of the law, and therefore, 
Vallas isn’t qualified for the job he started in January 2012, the 
Connecticut Post reported. University of Connecticut Professor Robert Villanova, who was 
overseeing the course Vallas was taking, testified that it was designed to include “classroom 
sessions, seminars and technology-assisted discussions,” the newspaper reported.

The judge wrote in her opinion: Vallas and his witnesses were, at times, less than candid 
with the court…The evidence was overwhelming that from the start, efforts were made to 
accommodate the appointment of Vallas as superintendent of the Bridgeport public school 
system at every level. The court orders that Paul Vallas be removed from his office.

Is Irineos Imprisoned and if so, for what reason?

Why  Did The Judge Order Paul Vallas
Removed as Bridgeport Schools Chief

Hellenic Voice, September 2013

MATTHEW YGLESIAS, guest writer

By Valerie Strauss

Paul Vallas

John “The Cat” 
Catsimatidis

Greek American CEO Jamie Dimon:
Finger waggin’

The Santorini Wines
Are The  4,000-Year-
Old Tradition Culture

We just got back from a tour of the Santorini 
vineyard with a bunch of people who got the 
chance to experience first hand the wine region 
that redefines the meaning of “Vin de Terroir”. 
Levi Dalton and Pascaline Lepeltier of NYC 
were joined by Scott Gaghan of St Louis and 
Courtney Humiston of Sonoma, as they visited 
each of the wineries on the island, tasting their 
way through just about everything Santorini has 
to offer. They also got the chance to sample the 
traditional cuisine of Santorini (delicious), as the 
local cherry tomato harvest was just beginning, 
and explore the ruins of this 4000 year old wine 
culture. “It’s the one place in the world that even 
the beautiful pictures that everyone has seen 
cannot come close to describing the grandeur 
and contrasts of this mystical place”, said Sofia 
Perpera of Wines from Santorini. And the 
visitors were truly impressed by what they saw 
and tasted – because until you have walked in 
the rocky, volcanic soils of Santorini, you can’t 
quite understand these wines, the definition of 
the elusive meaning and origins of minerality.
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substance. So he’ll see us in about a year, when it’s time for another reshuffle…. 

Mickey Mouse, Minnie and other well-loved Disney characters were 
among the passengers disembarking from the cruise ship «Disney 
Magic» that docked in Piraeus port for the first time on Friday, 

June 21. The ship docked  with 2,380 passengers on board, the majority of 
them children. The ship was met by Piraeus Port Organization board chairman George Anomeritis 
and senior OLP staff, who presented the captain, Robert Olmer with a commemorative plaque and 
books for the ship’s library.  At the cruise company’s request, OLP(Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς) also 
organized a theatre performance for school children featuring Mickey Mouse and Minnie, put on by 
the ship’s actors, in the OLP events hall. The 83,338-ton «Disney Magic» is specially designed to cater 
for younger passengers, with play areas, water slides, film theatres, in addition to offering entertainment 
and activities for older age groups, and is decorated throughout with characters and images of well-
known and loved Disney characters. The ship is 264 meters long, has 11 decks and the capacity for 2,700 
passengers and 1,005 crew members and actors. The ‘Disney Magic’ is the third ‘Disney Cruises’ ship 

to set sail from Barcelona with stops at Greek ports and harbors this year. The 
company currently offers four difference ‘packages’ from Barcelona, including a 
12-night trip that also includes Greek destinations.

And finally on a personal note of poignancy and employment situations 
in this southeasternmost end of the European Union, Cyprus 
notwithstanding. Evangelia is a charming young girl who served my meal 

at a corner eatery andsomehwre near the Saronic Bay, who describes her plight 
in this way: She came to Athens from her beloved Crete to get her education. She 
graduated as a kindergarten teacher-notwithstanding her passion of becoming 
a College professor. She returned to her island only to be dillusioned of finding 

any job there, let alone one as a teacher. She came back to Athens and 
the best she could do is work as a waitress and be happy she’s employed 
while putting her dreams of furthering her education outside Greece 
in the backburner. I hope Senator Schummer’s upcoming bill about 

Greek and Cypriot unemployed coming here to work for a year passes 
because it is going to help lots more people than Evangelia…..

Every child knows the ready-made spaghetti brand Chef Boy-
ar-dee, but how many know that is now owned by C. Dean 
Metropoulos?...Egyptiot-Greek .John Lartides who now lives 

in London, Canada, and who spent most of his life owning restaurants 
has turned to painting as a pensioner…

Tom Hanks  and his Greek wife Rita Wilson are the proud 
grandparents  to son Colin and daughter-in-law Samantha 
Bryant’s new baby girl, Charlotte. Hanks, who has just finished 

a successful run in Broadway’s “Lucky Guy” and is playing Walt 
Disney in his next movie, posted a sweet picture of the baby, born last 
week, with her feet poking out from under goldfish-print sheets. He 
captioned the image, “Less than a month old. New Granddaughter, 
Will rule world @ year 2033. Hanx.” Charlotte is their second 

grandchild….. Aniston’s wedding was faltering for a while due to 
difference of opinion.. According to RadarOnline, Aniston and 
Justin Theroux were not walking about wedding plans. Aniston 
reportedly wanted to remain in Los Angeles, while Theroux badly 

wanted to move to New York City. At last report, the two had a 
meeting of the mind and will have their nuptials the end of this 
year in LA, which looks like a clear victory for her. In fact, Justin 
wants her to forget her mother’s past indiscretions about the 
actress and invite her to their wedding. What caused Theroux 
to give in? Maybe the fact that Jen has developed a baby bump 
in the last few months which becomes more visible every day as 
she’s filming in NYC Squirrels to the Nuts, a movie whose title 
has been uttered by Charles Boyer in movie quite old for Jen 
to remember…Actress Sofia Vergara celebrated Bastille Day 

(July 14) on the beach in Mykonos with her beau, Nick Loeb…..
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 (9-10 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….  

“It makes me happy to know” told me Adam Grimanis “that other Greeks are listening to the 
show I work on every morning, and they appreciate it when I speak about my Greek heritage 
and customs.  The best part is when they also can relate to what I am describing on air!” 

Grimanis is part of the team that airs on the Chris & The Crew morning program on WPST  94.5, a 
Philadelphia/So Jersey Radio station in which he’s known as Adam…..Discussing her ‘no restrictions’ 
artistic approach to her latest album Artpop Lady Gaga uttered: ‘I’m not one icon. I’m every icon.’ 
The album’s first single, Applause came out August 19th. What more, Russia’s severe new anti-gay laws 
have earned the outrage of human rights groups, American vodka-drinkers and now, appropriately, pop 
star and part-time LGBT activist Lady Gaga. Gaga took to Twitter to slam the laws and the “criminal” 
Russian government after news that authorities are investigating the visas both she and Madonna used 
to play concerts in St. Petersburg last year…..The 100@100 survey examined attitudes between other 
issues about pop culture. It found that Favorite Singing groups for the past are the Andrews Sisters 
for centenarians and the Beatles for boomers…. Tickets are on sale for Scorpions, the German heavy 
metal band that decided to give a series of three concerts in Greece at the Lycabettus Theatre in Athens 
on September 11, 12 and 14 despite a recent decision to stop large-scale touring...The Comedy show of 

Angelo Tsarouchas is coming to Chicago on Wednesday, September 
25rd, at Rivers Casino’s Cube at 9:30 pm. Tsarouchas, a nice guy 
making friends everywhere, has been seen with the Vince Vaughn 
Roadshow and has appeared in the movie Fred & Vinnie. 
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As The World Churns  BY BOB NICOLAIDES    

I couldn’t tell you who was protesting the shuttering of ERT’s facilities in Athens around Syntagma or 
Omonia by mid-June-seriously speaking, no one was- but I can tell you with some authority that all 
was quite in the streets of its affluent suburb of Paleo Faliro where people sipped their coffee early 

Sunday and then they headed for the beach being that was a sunny and balmy day devoid of rain and was 
foretold the previous night by a glorious August-in-June crescent. ‘Life goes on here’ said a now ‘local’ 
Tasso Mavris (Mavridoglou), the former bandleader of every metropolitan area you can pick on the 
American continent-that’s north, central and south-, who now leads a quite life at Kalamaki a few blocks 
from the azur waters of Saronikos. It’s true everyone complains about cut salaries, trimmed pensions and 
high haraches and taxes, but everyone’s heading out about nine in the evening to have dinner in Plaka 
or anywhere else they fancy. Where does the money come from I ask?..And take note:  McDonald’s, 
Starbucks and Domino’s are all faring great profit-wise in the great capital of Athens Now life goes on 
even after the DIMAR party withdrew its delegates from the coalition government, a few days later 
and the government that was supposed to save Greece was being reshuffled, with Evangelos Venizelos 
grabbing the vice Premier’s seat and snatching the FinMinistry from Avramopoulos who was relegated to 
the Defense Department, which by the way, it is spelled as Defence in all of Europe.

What impressed me-actually shocked me-was seeing the same blue 
Renault with plates 42B6101 I spotted parked on the same southwestern 
corner of Amphitritis and Niriidon dumped as I had seen it last year on 

the wrong way of a one-way street, with its driver side front tire as flat as it had been 
a year ago April when I last took a look at it. And not even a ticket on its windshield! 
Had it been anywhere in the states it would’ve been hauled away in no time at all. 
But a year? That explains the lack of parking spaces across the Greek metropolitan 
areas, because the example of the Renault is one of hundreds of abandoned cars 
everywhere. Coupled by the fact that cars circulating in the streets aren’t getting 
any smaller-Fords are back in fashion now along with compact SUVs of any make- 
make the search for parking a titanic task…. Anyway, last night we met with the 
president of the Egyptiot Hellenes Association here in Athens, Nikos Vadis, his 
wife and two of his three daughters at the Hellenic Marine League of Egyptiots 
at the Akrotiri location in Aghios Kosmas and discussed with George 
Criticos of North Jersey and Andreas Nanoglou of Dafni, Athens, 
present, were ways of stimulating the worldwide population of those 
Hellenes who hail from Egypt. Among the projects discussed The plans 
include chronicling the history of their successes up to the days of their 
mass exodus from Egypt in the days after the Abdel Nasser revolution. 
But for sure it was hilarious getting an email the next morning from what 
appeared to be from Criticos’ wife Janet asking for the sum of $2200 
so that they’d release that the hotel supposedly were staying in-of all 
places, the Phillipines- so their passports were released. For sure it was 
hilarious knowing that George was in Athens and his wife was in the 
States and that was the work of a scammer who knew he was traveling. 
But a conversation between Criticos and Movie & TV director Kosta 
Ferris is what attracted my attention on one of our banquet nights when 
the former tried to tell the latter that he should come out with 
some new films that Greece lacks, and Ferris retorting that he 
has the scenarios, all he needs is the producers with the 
money.…… Once in a while you’d see a group of cops 
huddling on Aghios Alexandros Street near Amphitritis 
Street outside the supermarket, but you would hardly 
see one lone lawman working the beat in this affluent 
suburb of Athens. Maybe some municipal police made 
up of pairs of male and female, but that’s the extent. 
What you will easily get used to is hearing the wail of 
the fire trucks and ambulances or patrol cars on their 
way to some emergency, which of course is nothing 
new for anyone who has lived in any US metropolitan 
area. And speaking of patrol cars, wouldn’t have been 
wonderful if Greece had a heavy industry that made cars 
but wasn’t bankrupt, so police authorities wouldn’t buy 
their vehicles from Citroen of France? Say a car called Hermes or Mercury?.....And yes, there may not 
be as many women on bicycles here, but rest assured there are as many women riding motorcycles 
as there are men…. Ever lost your way in Plaka and found yourself in the equally quaint streets of 
Aniphioton? This is a separate quarter, still below the Acropolis, created at the start of the 20th century 
by some islanders from Aniphi whose houses civilization hasn’t touched ever since. Not that they did 
not profess progress-heaven forbid-but the government opted to preserve this patch of Athenian history 
to the extent that no changes are effected to the original shapes and colors, so what you have is not 
anachronism, but a piece of history as it unfolded at its making. The lady who led me to this historical 
site was Angeliki Galyfopoulou, whose real home-thaat is, besides the one in Athens-is on the island 
of Zakynthos, which touristicly speaking is a new hub brimming with activity …Greece just has to be 
the haven for cigarettes, since a pack there costs less than $4 vis-a-vis the $9 an American has to pay at 
home…. Can I get excused? It is the third year in a row that I fail to get to the Acropolis Museum though 
I tried hard every time. Shame on me….

After attending the huddle with now-you-see, now you don’t Minister Tsiaras on June 20th, Olga 
Sarantopoulos-she’s SAE’s standing Secretary General-wasn’t too encouraged on the course that the 
new Hellenes Abroad organization ought to take, if any at all. I read there were some disagreements 

in the ranks. Now Tsiaras said at the meeting he thinks that a new course for this organization is quite 
feasible. Also read that there were some disagreements-is that something new?-and that Chicago’s Ted 
Spiropoulos didn’t say much during the meeting, let alone that he left Greece in a huff lest he misses 
anything back in the US. I’m not even sure if former President Stephanos Tamvakis was at the meeting. 
Now the question is, Tsiaras, who knew what was going on with SAE 
was out of a job after the reshuffle and in was someone who couldn’t 
tell the Hellenes Abroad from the Hellenes on Rhodes, but he intends 
to find out by Traveling Abroad before he can discuss anything with 

WORD OF THE MONTH:  Pseudonym-Pen name, from
pseudo and onymon meaning fake name, ψευδόνυμον.

Tsarouchas: His comedy at 
Chicago’s Rivers Casino.

Jennifer’s new ‘do’ and …a bump

Andrews Sisters circa 1944.

Lady Gaga: Every Icon

Classmate Andreas Nanoglou and yours truly 
by the bay in Palio Faliro
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25 Years Later, Brawley Starts
Paying Pagones for Rape Hoax

By MICHAEL GARTLAND_ 
Twenty-five years after accusing 
an innocent man of rape, Tawana 
Brawley is finally paying for her 
lies. Last week, 10 checks totaling 
$3,764.61 were delivered to ex-
prosecutor Steven Pagones — the 
first payments Brawley has made 
since a court determined in 1998 that 
she defamed him with her vicious 
hoax. A Virginia court this year ordered the money 
garnisheed from six months of Brawley’s wages as 
a nurse there. She still owes Pagones $431,000 in 
damages. And she remains defiantly unapologetic. 
“It’s a long time coming,” said Pagones, 52, who to 
this day is more interested in extracting a confession 
from Brawley than cash.

“Every week, she’ll think of me,” he told The 
Post. “And every week, she can think about how 
she has a way out — she can simply tell the truth.”

Brawley’s advisers in the infamous race-baiting 
case — the Rev. Al Sharpton, and attorneys C. Vernon 
Mason and Alton Maddox — have already paid, or 
are paying, their defamation debt. But Brawley, 41, 
had eluded punishment. She’s now forced to pay 
Pagones $627 each month, possibly for the rest of 
her life. Under Virginia law, she can appeal the wage 
garnishment every six months. “Finally, she’s paying 
something,” said Pagones’ attorney, Gary Bolnick. 
“Symbolically, I think it’s very important — you can’t 
just do this stuff without consequences.” Pagones 
filed for the garnishment with the circuit court in 
Surry County, Va., in January, a few weeks after The 
NY Post tracked down Brawley to tiny Hopewell, 

Va. For Pagones, the damage was 
done. His marriage unraveled, 
and he ended up leaving his job 
as a prosecutor. He continued to 
proclaim his innocence, making it 

his life’s mission to bring Brawley and her advisers 
to justice — and compel them to tell the truth. In 
1998, he won his defamation lawsuit. Maddox was 
found liable for $97,000, Mason for $188,000, 
and Sharpton for $66,000 — money that was paid 
by celebrity lawyer Johnnie Cochran and other 
benefactors. Sharpton, now a national figure, has 
never apologized for his role in the hoax. Mason, 
an ordained minister who hasn’t practiced law since 
being disbarred in 1995, has remained mostly silent. 
But Maddox, whose law license was suspended in 
1990, continues the drumbeat for Brawley. He even 
tried to petition the Surry County court to halt the 
garnishment of Brawley’s wages.

Brawley did not return messages seeking 
comment. Pagones is still licensed to practice law 
but is now a principal at a New York-based private-
investigation firm. He has remarried, has three 
daughters and a son, and lives in Dutchess County. 
Brawley was ordered in 1998 to fork over $190,000 
at 9 percent annual interest. She now owes a total 
of about $431,492 — a sum she could be paying 
for the rest of her life. Or maybe not. Pagones said 
he’d forgive the debt if Brawley admits the truth.

Earlier that day, Samaras also met with 
Secretary of State John F. Kerry, who 
stressed the importance of having a 

strong NATO ally in the region, commenting on 
the defense cooperation between the two nations. 
(In relation with the Cyprus issue, Congressman 
Eliot Engel (D-NY), the Ranking Democrat 
on the House Foreign Affairs Committee, 
called on Secretary of State John Kerry to stop 

Turkey’s “belligerent actions to prevent Cyprus 
from utilizing its EEZ [exclusive economic 
zone] in accordance with international law.” 
Engel, in a strongly-worded letter encouraged 
Secretary Kerry to “communicate to the Turkish 
government the concern of the United States 
about such actions and to caution Ankara against 
such dangerous behavior,” and to give “urgent 
attention to this matter.”)

The actions were immediately condemned by the Greek government, the Orthodox 
Church of Albania, political action groups representing ethnic Greeks in the country 
and human rights organizations in the region. Greek Vice Premier and Foreign Minister 

Evangelos Venizelos sent a demarche to Tirana protesting the actions of municipal authorities 
in Premet and calling for the return of the church. Archbishop Anstastasios, the primate of the 
Orthodox Church of Albania, called the brutal actions an attack not only on the Orthodox Church 
but also on Albania itself. “We are moved to ask if we find ourselves in 2013 where we enjoy 
democracy and have hopes of entering the European Union or if we are reliving the nightmare 
of 1967 when an atheistic party believed that it could uproot forever the religious faith of the 
Albanian people,” he said in a statement.

KEAD and MEGA, two political parties in Albania supported by ethnic Greeks and Orthodox 
Christians in the country, also protested the attack on the Premeti Church. Evangelos Doules, 
the president of KEAD and a member of the Albanian Parliament, said the attack reminds the 
world that Albania is the only country that declared war on God “turning into stables, warehouses 
and cultural centers the houses of worship of its religious communities.” Kristaq Kristaqis, the 
presdent of MEGA, said the violence against the Church of the Vergin in Premet “reflects the 
rage with which certain political groups in Albania view everything that is Greek or Orthodox.” 
Human rights groups in the region called on Albanian authorities to end the occupation of the 
church and find other space for a cultural center.

Tawana Brawley with Al Sharpton 
in 1988.  She had been lying low 
until The Post last December found 
her living in Virginia.

Nikolaidou, the champ

Obama’s Advice To Samaras: “Focus On Jobs
& Growth.” But Is that All? ...continued from page 14

Panepirotic Federation Condemns Brutal Attack Against 
the Greek Orthodox Christians in Albania ...continued from page 14

Varvatos’ Nifty
New Web Site

Greek Rower
Placed First

Sometimes you’ve got to reinvent yourself. 
Just shake things up a little. Get a new haircut. 
Learn how to play an instrument. Put a guy 
who can find you a superlative leather jacket 
on your website. That kind of thing. Have a 
gander at John Varvatos, the completely remade 
Internet home of John Varvatos’s rakish brand 
of handsomeness, now gracing the web with its 
presence. You’re well aware of Varvatos’s dandy-
rock-star-ish habiliments. You probably even 
remember the old site. Well, forget about that 
one. It’s gone. This one’s completely different. 
For starters, you’ve got some solid reading 
material. Like Style & Substance—monthly 
profiles on natty men of note. Take Nick Swisher, 
for instance. You’ve heard of him. Good at 
baseball. Sharp dresser.

Katerina Nikolaidou won the lightweight 
women’s single sculls final at the 2013 European 
Rowing Championships held in Seville, Spain 
early in June. The Greek rower beat Austria’s 
Michaela Taupe-Traer (who was expected to 
hold the lead but placed second) with a timing of 
8:32.92. Marie-Anne Frenken of the Netherlands 
placed third.

According to the World Rowing Federation 
(FISA), Nikolaidou had to fight more seasoned 
competition and “tough head-wind conditions” 
but remained in control. “In the final sprint 
(she) upped her stroke rate to 34 in these tough 
head-wind conditions. Taupe-Traer had no 
reply. Nikolaidou had become the European 
Champion”, it said.

DELRAY BEACH, FL--(Marketwired - Jun 25, 2013) - Franklin Foods, the fastest 
growing cream cheese producer in the world, announced today the launch of the 
industry’s first Greek Spreadable Cheese. Made with a combination of farm fresh dairy 
and Greek yogurt, Green Mountain Farms Greek Spreadable Cheese is made in small 
batches in Enosburg Falls, Vermont. Green Mountain Farms Greek Spreadable Cheese 
is your ideal travel companion this summer, thanks to its rich flavor that delivers 
three times the protein and fifty percent less fat than traditional spreadable cheese, 
plus live and active cultures. Spread on bagels or crackers or dig into the patented 
formula with veggie sticks and pretzels. You may find yourself enjoying the rich taste 
with nothing but your spoon.

Available in Cucumber Garlic, Garlic & Herb, Roasted Red Pepper and Sundried 
Tomato, the patented formula results in a richer, more decadent flavor than other 
spreadable cheeses on the market. Ideal for summer living and entertaining, Green 
Mountain Farms Greek Spreadable Cheese offers all the high-protein, low fat, bikini-
worthy nutrition of Greek yogurt with the wholesome tangy spread ability of cheese. 
Just add crackers and serve.

Following the general trend noticed during 
this year in terms of new building ordering 
activity -- or rather setting it -- Hellenic 

ship owners have pulled the trigger in 44% more 
orders during the first quarter of the year, i.e. in 
the January-April period. The most remarkable is 
the 300% increase in container ship ordering by 
Hellenic-owned shipping companies, followed by 
a 67% boost in tanker orders and a more modest 
33% increase in dry bulk carriers’ orders. According 
to data compiled by shipbroker Golden Destiny, 
“during the year to date, 56 orders are reported to 
have been placed by Greek investors, which are 16% 
lower than the volume of Chinese orders. Chinese 

presence appears stronger in the container segment 
with 12 new orders, liners with 5 new orders and 
special projects with 5 new orders”, the Piraeus-
based shipbroker said.

In total, across the globe, “there’s been a 35% 
increase in the number of new orders reported with 
a remarkable rebound in the volume of container’s 
new-building business. According to the report, 
83 new orders for containers were reported in Jan-
April 2013 from 10 last year. In the bulk carrier and 
tanker segments, the volume of new orders showed 
49% and 93% respectively year-on-year increase in 
terms of deadweight ordered._ Nikos Roussanoglou, 
Hellenic Shipping News Worldwide

Happy Fall Eating: Franklin Foods Introduces
The Industry’s First Greek Spreadable Cheese

Hellas: Ship Owners Order 44% More Vessels In
Jan-April Period, With Focus on Container Ships
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“Stratfor: Η μπλόφα του Ομπάμα στη Συρία”
Εικόνες μεγάλου αριθμού θυμάτων, προέκυψαν στη Συ-

ρία την τελευταία εβδομάδα. Θεωρήθηκε, ότι  θανατηφό-
ρα αέρια προκάλεσαν τους θανάτους των θυμάτων, που 
σύμφωνα με κάποιους ανέρχονται σε εκατοντάδες. Άλλοι 

ισχυρίστηκαν ότι οι φωτογραφίες ήταν πλαστές, ενώ άλλοι ότι υπεύ-
θυνοι ήταν οι επαναστάτες. Η κυρίαρχη άποψη, ωστόσο, παραμέ-
νει ότι το καθεστώς του Άσαντ είναι υπεύθυνο για αυτή την επίθεση. 
Μέχρι τώρα, οι ΗΠΑ απέφευγαν να εμπλακούν στον εμφύλιο πόλε-
μο της Συρίας. Αυτό δεν έγινε επειδή η Ουάσιγκτον έχει οποιαδήπο-
τε συμπάθεια για το καθεστώς του Άσαντ. Αντίθετα, οι στενοί δεσμοί 
της Δαμασκού με Ιράν και Ρωσία δίνουν στις ΗΠΑ λόγο για να εί-
ναι εχθρικοί απέναντι στη Συρία. Επιπροσθέτως, η Ουάσιγκτον συμ-
μετείχε στην προσπάθεια να απομακρυνθούν τα συριακά στρατεύμα-
τα από το Λίβανο.

Οι ΗΠΑ έχουν πλέον μάθει να μην τις απασχολούν μόνο τα εχθρι-
κά καθεστώτα, αλλά και το τι θα μπορούσε να τα ακολουθήσει. Αφγα-
νιστάν, Ιράκ και Λιβύη έδωσαν το μάθημα, ότι η ανατροπή ενός καθε-
στώτος, σημαίνει ότι πρέπει να ζήσεις με έναν ατελή διάδοχο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η γρήγορη αλλαγή του καθεστώτος οδή-
γησε στην εμπλοκή των ΗΠΑ σε εμφυλίους πολέμους, τα αποτελέ-
σματα των οποίων δεν άξιζαν το τίμημα. Στην περίπτωση της Συρίας, 
οι αντάρτες είναι σουνίτες μουσουλμάνοι, των οποίων οι καλύτερα 
οργανωμένες φυλές έχουν δεσμούς με την Αλ Κάιντα.

Επιπλέον, όπως συχνά συμβαίνει, πολλοί σε ΗΠΑ και Ευρώπη εί-
ναι συγκλονισμένοι από τη φρίκη του εμφυλίου πολέμου και κάποιοι 
από αυτούς καλούν τις ΗΠΑ να κάνουν κάτι. Οι ΗΠΑ είναι διστακτικές 
να απαντήσουν στο κάλεσμα. Όπως αναφέρθηκε, η Ουάσιγκτον δεν 
έχει κάποιο άμεσο ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα, καθώς όλα τα πι-
θανά αποτελέσματα είναι αρνητικά γι’ αυτήν.

Επιπλέον, αυτοί που είναι πιο εμφατικοί ότι κάτι πρέπει να γίνει για 
να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, θα είναι οι πρώτοι που θα σπεύ-
σουν να καταδικάσουν τις ΗΠΑ, όταν θα ξεκινήσουν να σκοτώνουν 
ανθρώπους για να σταματήσουν τους σκοτωμούς. Άνθρωποι θα πε-
θάνουν σε κάθε τέτοια παρέμβαση, αλλά απλά δεν υπάρχουν «καθα-
ροί» τρόποι να τελειώσεις έναν εμφύλιο πόλεμο.

Οι κόκκινες γραμμές του Ομπάμα και ο Άσαντ
Ως εκ τούτου, ο πρόεδρος Ομπάμα υιοθέτησε μια πολύ προσεκτική 

στρατηγική. Είπε ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν άμεσα στη Συρία, εκτός 
και αν το καθεστώς του Άσαντ έκανε χρήση χημικών όπλων, δηλώ-
νοντας με μεγάλο βαθμό σιγουριάς ότι δεν θα χρειαστεί να εμπλακεί. 
Σε τελική ανάλυση, ο Σύριος πρόεδρος Μπασάρ Αλ Άσαντ έχει ήδη 
επιβιώσει από δυο εμφυλίους πολέμους και κάθε άλλο παρά έχει νι-
κηθεί. Το μόνο που θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε ήττα είναι η ξένη 
παρέμβαση, ειδικά από τις ΗΠΑ. Θεωρούταν λοιπόν, ότι δεν θα έκα-
νε το μόνο πράγμα που ο Ομπάμα είπε ότι θα προκαλούσε εμπλοκή 
των ΗΠΑ. Ο Άσαντ είναι αδίστακτος άνθρωπος. Δεν θα δίσταζε να κά-
νει χρήση χημικών όπλων, αν αυτό απαιτούταν. Είναι όμως και ένας 
πολύ λογικός άνθρωπος που θα έκανε χρήση χημικών όπλων αν 
αυτή ήταν η μόνη του επιλογή. Αυτή τη στιγμή, είναι δύσκολο να δού-
με ποια απελπιστική κατάσταση τον οδήγησε να κάνει χρήση χημικών 
όπλων ρισκάροντας το χειρότερο.

Οι αντίπαλοι του είναι το ίδιο αδίστακτοι και μπορούμε να τους φα-
νταστούμε να χρησιμοποιούν χημικά όπλα για να αναγκάσουν τις 
ΗΠΑ να εμπλακούν και να εκδιώξουν τον Άσαντ. Αλλά η ικανότητα 
τους να έχουν πρόσβαση σε χημικά όπλα είναι αβέβαιη και αν απο-
καλυπτόταν, θα μπορούσε να τους στοιχίσει τη στήριξη της Δύσης.

Είναι πιθανόν ότι χαμηλόβαθμοι υπάλληλοι του συριακού στρατού 
χρησιμοποίησαν χημικά όπλα, χωρίς να το γνωρίζει ή να το θέλει ο 
Άσαντ. Είναι ακόμα πιθανό, οι απώλειες να είναι πολύ λιγότερες από 
αυτές που ισχυρίζονται. Όπως επίσης και κάποιες φωτογραφίες να 
είναι παραποιημένες. Όλα αυτά είναι πιθανά, αλλά απλά δεν ξέρου-
με τι είναι αλήθεια. Το πιο σημαντικό είναι ότι κυβερνήσεις μεγάλων 
χωρών, όπως της Γαλλίας και της Βρετανίας, ισχυρίζονται ότι γνωρί-
ζουν πως ο Άσαντ έκανε την επίθεση. Ο υπουργός εξωτερικών των 
ΗΠΑ Τζον Κέρυ, σε ομιλία του στις 26 Αυγούστου, έχτισε την υπόθεση 
για μια στρατιωτική απάντηση, ενώ αναφέρθηκε και στην επίθεση του 
καθεστώτος χαρακτηρίζοντας την ως «αδιαμφισβήτητη». 

Επιπλέον ισχυρίστηκε ότι οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις των ΗΠΑ, βασί-
ζονται στα γεγονότα. Ο Άσαντ εν τω μεταξύ, συμφώνησε να επιτρέψει 
στους επιθεωρητές του ΟΗΕ να εξετάσουν τις αποδείξεις επί τόπου. 
Σε τελική ανάλυση, όσοι αντιτίθενται στο Σύριο πρόεδρο θα ισχυρι-
στούν ότι οι οπαδοί του συγκάλυψαν την ενοχή του και οι αντάρτες θα 
πουν το ίδιο αν οι επιθεωρητές αποφανθούν ότι δεν υπάρχουν απο-

δείξεις για αυτή την επίθεση. Η αλήθεια έχει πολιτικοποιηθεί και όποι-
ος ισχυριστεί ότι την έχει βρει, όποια και αν είναι αυτή, θα κατηγορη-
θεί ότι ψεύδεται. Παρόλα αυτά, η κυρίαρχη ιστορία είναι ότι ο Άσαντ 
έκανε την επίθεση, σκοτώνοντας εκατοντάδες άνδρες, γυναίκες και 
παιδιά και περνώντας τη γραμμή που ο Ομπάμα είχε θέσει καθαρά.

Οι ΗΠΑ έχουν επιλέξει να πάνε το θέμα στον ΟΗΕ. Ο πρόεδρος 
Ομπάμα, θα κάνει μια προσπάθεια να δείξει ότι δρα με τη στήριξη 
του ΟΗΕ. Αλλά γνωρίζει ότι δεν θα πάρει τη στήριξη των Ηνωμένων 
Εθνών. Οι Ρώσοι, σύμμαχοι του Άσαντ και αντίπαλοι των στρατιωτι-
κών παρεμβάσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, θα θέσουν βέτο σε οποι-
αδήποτε πρόταση για επέμβαση.

Οι Κινέζοι, που δεν είναι κοντά στον Άσαντ, αλλά επίσης αντιτίθενται 
στις στρατιωτικές παρεμβάσεις, πιθανότατα θα τους στηρίξουν. Ανε-
ξάρτητα από το αν οι κατηγορίες είναι αληθινές, οι Ρώσοι θα τις αμφι-
σβητήσουν και θα θέσουν βέτο σε όποια δράση. Η προσφυγή λοιπόν 
στον ΟΗΕ, απλά αγοράζει χρόνο.

Με ενδιαφέρον παρατηρούμε ότι οι ΗΠΑ, δήλωσαν την περασμένη 
Κυριακή ότι είναι αργά για τη Συρία, να δώσει πρόσβαση στους επιθε-
ωρητές. Ο αποκλεισμός αυτής της πιθανότητας, δημιουργεί ένα περι-
βάλλον όπου οι ΗΠΑ δείχνουν σκληρές και στην πραγματικότητα δη-
μιουργεί μια κατάσταση που επιβάλλεται να είναι σκληρές.

Οι συνέπειες στη Συρία και ευρύτερα
Το ζήτημα πλέον, δεν είναι απλά η Συρία. Οι ΗΠΑ έχουν δημιουρ-

γήσει μια κατάσταση που τις δεσμεύει να παρέμβουν. Αν δεν δρά-
σουν εκεί που υπάρχει καθαρή παραβίαση των συνθηκών, ο κ. 
Ομπάμα αυξάνει την πιθανότητα πολέμου με άλλες χώρες όπως το 
Ιράν και η Βόρεια Κορέα.

Ένα από τα εργαλεία που θα μπορούσαν οι ΗΠΑ να χρησιμοποιή-
σουν για «συνετίσουν» αυτές τις χώρες, χωρίς να οδηγηθούν σε πό-
λεμο, είναι το να θέτουν τους όρους που θα προκαλούσαν παρέμβα-
ση, επιτρέποντας στην άλλη πλευρά να μην περάσει αυτή τηνκόκκινη 
γραμμή. Αν αυτές οι χώρες πιστέψουν ότι οι ΗΠΑ μπλοφάρουν, τότε η 
πιθανότητα λάθος υπολογισμού αυξάνεται.

Η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να θέσει μια κόκκινη γραμμή, την πα-
ραβίαση της οποίας δεν θα ανεχόταν, όπως ένας πύραυλος της Βό-
ρειας Κορέας οπλισμένος με πυρηνική κεφαλή, αλλά η άλλη πλευρά 
θα μπορούσε να αποφασίσει ότι αποτελεί άλλη μια Συρία και να πε-
ράσει τη γραμμή. Η Ουάσιγκτον θα έπρεπε να επιτεθεί, κάτι που δεν 
θα ήταν αναγκαίο αν δεν είχε αποκαλυφθεί η μπλόφα της στη Συρία.

Υπάρχουν επίσης ερωτήματα για τη Ρωσία και το Ιράν. Και οι δυο 
έχουν επενδύσει πολλά στη στήριξη του Άσαντ. Μπορεί και οι δυο να 
ανταποδώσουν αν κάποιος επιτεθεί στη Συρία. Υπάρχουν ήδη φήμες 
στη Βηρυτό ότι το Ιράν είπε στη Χεζμπολάχ, να ξεκινήσει να συλλαμ-
βάνει Αμερικανούς αιχμαλώτους, αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στη Συρία.

Η Ρωσία έχει ήδη δείξει στην υπόθεση Σνόουντεν, αυτό που ο 
Ομπάμα θεωρεί εχθρική πρόθεση. Αν επιτεθεί, πρέπει επομένως να 
προετοιμαστεί για ρωσικά αντίμετρα. Αν πάλι δεν επιτεθεί, πρέπει να 
περιμένει ότι Ρώσοι και Ιρανοί θα το εκλάβουν ως αδυναμία.

Η Συρία δεν ήταν ένα ζήτημα που επηρέαζε τα εθνικά συμφέρο-
ντα των ΗΠΑ, μέχρι τη στιγμή που ο Ομπάμα έθεσε κόκκινη γραμ-
μή. Με αυτό τον τρόπο έκανε το ζήτημα πολύ πιο σημαντικό, καθώς η 
αξιοπιστία των δηλώσεων του είναι ζωτικής σημασίας. Το πρόβλημα 
του Ομπάμα, είναι ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί αντιτίθενται σε μια 
στρατιωτική παρέμβαση, ενώ ούτε το Κονγκρέσο είναι εντελώς θε-
τικό. Επιπλέον αυτοί που τώρα πιέζουν τις ΗΠΑ, δεν θα επωμιστούν 
το φορτίο μιας στρατιωτικής παρέμβασης, ούτε και θα είναι υπόλογοι 
απέναντι στην κριτική για τις αναπόφευκτες απώλειες αμάχων που 
θα προκύψουν και που είναι ανεξάρτητες της αγνότητας των προθέ-
σεων. Η ερώτηση επομένως είναι, τι θα κάνουν οι ΗΠΑ και η νέα 
συμμαχία των προθύμων, αν η κόκκινη γραμμή έχει όντως ξεπερα-
στεί. Το φανταστικό σενάριο είναι ότι μια σειρά αεροπορικών επιδρο-
μών, που θα καταστρέψουν μόνο τα χημικά όπλα, θα εκτελεστεί τόσο 
τέλεια που θα σκοτώσει μόνο όσους αξίζουν να πεθάνουν. Αλλά εί-
ναι δύσκολο να διακρίνεις την ανθρώπινη ψυχή από ύψος 10.000 πο-
δών. Θα υπάρξουν θάνατοι και οι ΗΠΑ θα κατηγορηθούν γι’ αυτούς.

 
Τα στρατιωτικά δεδομένα
Η στρατιωτική διάσταση είναι δύσκολο να καθοριστεί, καθώς η 

αποστολή δεν είναι ξεκάθαρη. Λογικά, ο στόχος πρέπει να είναι η κα-
ταστροφή των χημικών όπλων και των συστημάτων ανάπτυξης τους. 
Αυτό είναι λογικό, αλλά το πρόβλημα είναι να βρεθούν οι τοποθεσίες 
που όλα τα χημικά όπλα αποθηκεύονται. Υποθέτω ότι τα περισσότε-
ρα βρίσκονται υπόγεια, κάτι που θέτει ένα μεγάλο πρόβλημα πληρο-

φοριών. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει τέλεια πληροφόρηση και ότι οι 
αποφασίζοντες την εμπιστεύονται, το να χτυπήσεις κρυμμένους υπό-
γειους στόχους είναι δύσκολο.

Υπάρχουν συζητήσεις για ένα καθαρό πυραυλικό χτύπημα. Αλλά 
δεν είναι σίγουρο, αν αυτοί μεταφέρουν αρκετά εκρηκτικά για να δι-
απεράσουν τη θωράκιση. Τα αεροσκάφη φέρουν πιο ουσιώδη οπλι-
σμό και είναι πιθανό στρατηγικά βομβαρδιστικά να απογειωθούν για 
να χτυπήσουν αυτούς τους στόχους. Ακόμα και έτσι, οι εκτιμήσεις για 
την προκληθείσα ζημιά, είναι δύσκολες. Πώς ξέρεις ότι κατέστρεψες 
τα χημικά, ότι ήταν πράγματι εκεί και ότι κατέστρεψες την εγκατάστα-
ση στην οποία βρίσκονταν; Επιπρόσθετα, υπάρχουν πολλές εγκατα-
στάσεις, αρκετές από αυτές θα είναι κοντά σε περιοχές αμάχων και 
πολλά πυρομαχικά θα πάνε σε λάθος στόχους.   

Οι επιθέσεις μπορεί να αποδειχθούν πιο θανατηφόρες από ότι ήταν 
τα χημικά. Τέλος, η επίθεση θα κάνει τον Άσαντ να χάσει κάθε κίνη-
τρο να μην κάνει χρήση χημικών όπλων. Αν αρχίσει να πληρώνει το 
κόστος της χρήσης τους, τότε θα τα χρησιμοποιήσει. «Τα γάντια θα 
βγουν» και από τις δυο πλευρές καθώς ο Άσαντ θα προσπαθήσει να 
χρησιμοποιήσει τα χημικά του όπλα πριν αυτά καταστραφούν.

Ένας πόλεμος για τα χημικά όπλα, έχει μια έμφυτη παράνοια. Το 
πρόβλημα δεν είναι τα χημικά όπλα, τα οποία προφανώς δεν μπο-
ρούν να καταστραφούν από τον αέρα. Το πρόβλημα θα είναι η ύπαρξη 
ενός καθεστώτος που τα χρησιμοποιεί. Είναι δύσκολο να φανταστείς 
πως μια επίθεση στα χημικά όπλα, μπορεί να αποφευχθεί να οδηγή-
σει σε μια επίθεση στο καθεστώς και τα καθεστώτα δεν πέφτουν από 
τον αέρα. Για να τα καταφέρεις απαιτούνται στρατεύματα.

Επιπλέον, τα καθεστώτα που ανατρέπονται πρέπει να αντικαταστα-
θούν και δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτοί που θα αντικατα-
στήσουν τον Άσαντ θα είναι ευγνώμονες σε αυτούς που τον ανέτρε-
ψαν. Αρκεί κάποιος να θυμηθεί τη Shia στο Ιράκ, που πανηγύρισε την 
πτώση του Σαντάμ και μετά άρχισε ένοπλο αγώνα εναντίον των ΗΠΑ. 
Ο εξοπλισμός των ανταρτών, θα απέκλειε μια αεροπορική επίθεση 
και θα ήταν η επιλογή με το μικρότερο ρίσκο. Το πρόβλημα είναι ότι ο 
πρόεδρος Ομπάμα, έχει ήδη πει ότι θα εξοπλίσει τους αντάρτες, οπότε 
το να το ξαναανακοινώσει θα επιτρέψει στον Σύριο πρόεδρο να απο-
φύγει τις συνέπειες από το ότι πέρασε την κόκκινη γραμμή. Επίσης, η 
επιλογή αυτή, αυξάνει τις πιθανότητες ενίσχυσης των οπαδών της τζι-
χάντ στη Συρία.

 
Η μπλόφα και το νέο ρίσκο
Όταν ο Ομπάμα διακήρυξε την κόκκινη γραμμή για τη Συρία και 

τα χημικά όπλα, υπέθεσε ότι το θέμα δεν θα εμφανιζόταν. Έκανε μια 
χειρονομία, προς εκείνους στην κυβέρνηση του που πιστεύουν ότι 
οι ΗΠΑ έχουν ηθική δέσμευση να σταματήσουν μια τέτοια αγριότη-
τα. Έκανε επίσης μια χειρονομία προς όσους δεν θέλουν να εμπλα-
κούν ξανά σε έναν πόλεμο. Ήταν μια από αυτές τις έξυπνες κινήσεις 
που μπορεί να σκάσουν στα μούτρα του προέδρου αν η υπόθεση του 
αποδειχτεί λανθασμένη. Το αν έκανε ο Άσαντ τις επιθέσεις ή οι αντάρ-
τες ή αν κάποιος τις σκηνοθέτησε, δεν έχει σημασία.

Εκτός και αν ο Ομπάμα βρει αδιάσειστες αποδείξεις ότι ο Άσαντ 
δεν το έκανε -και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί- θα πρέπει είτε να 
ενεργήσει με βάση την κόκκινη γραμμή που έθεσε, είτε να χαρακτη-
ριστεί ως κάποιος που μπλοφάρει. Η απίστευτη πολυπλοκότητα, του 
να εμπλακείς σε έναν εμφύλιο πόλεμο χωρίς να πέσεις σε τέλμα, κά-
νει αυτή τη διαδικασία ακόμα πιο μπλεγμένη.

Ο Ομπάμα τώρα, αντιμετωπίζει τη δεύτερη φορά στην προεδρεία 
του που ο πόλεμος είναι επιλογή. Η πρώτη ήταν στη Λιβύη. Ο τύραν-
νος είναι πλέον νεκρός, αλλά αυτό που ακολούθησε δεν είναι ωραίο. 
Και η Λιβύη ήταν πολύ απλή σε σχέση με τη Συρία.

Τώρα ο πρόεδρος πρέπει να παρέμβει για να διατηρήσει την αξιο-
πιστία του. Αλλά δεν υπάρχει πολιτική υποστήριξη στις ΗΠΑ για αυτή 
την παρέμβαση. Πρέπει να αναλάβει στρατιωτική δράση, αλλά όχι τέ-
τοια που θα εμφάνιζε τις ΗΠΑ βίαιες. Πρέπει να ανατρέψει τον Άσαντ, 
αλλά να μην τον αντικαταστήσει με τους αντιπάλους του. Δεν πίστευε 
ποτέ ότι ο Άσαντ θα ήταν τόσο απερίσκεπτος. Ανεξάρτητα με το αν ο 
Άσαντ πράγματι ήταν, υπάρχει συναίνεση ότι ήταν. Αυτή είναι η παρ-
τίδα στην οποία ο πρόεδρος πρέπει να παίξει, επομένως είναι δύσκο-
λο να δούμε πως μπορεί να αποφύγει τον πόλεμο και να κρατήσει και 
την αξιοπιστία του. Είναι επίσης δύσκολο να δούμε πως θα μπορούσε 
να αναλάβει στρατιωτική δράση χωρίς πολιτική επανάσταση εναντίον 
του, αν κάτι πάει στραβά, που συνήθως πάει.

* Ο κ. George Friedman είναι ο ιδρυτής και CEO του αμερικανικού 
think tank Stratfor. _ Πηγή:  vimasaronikou



19Ελληνική Φωνή, Σεπτέμβριος 2013

Από το βήμα του επιτυχημέ-
νου 17ου Παγκοσμίου Συνεδρί-
ου Αποδήμων Κυπρίων ΠΟ-
ΜΑΚ - ΠΣΕΚΑ και της Συνόδου 

του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΝΕΠΟ-
ΜΑΚ, που, ως γνωστόν, πραγματοποιήθη-
καν στην Λευκωσία, στο Συνεδριακό Κέντρο 
«Φιλοξενία», από τις 21 μέχρι τις 22 Αυγού-
στου 2013, την έναρξη των οποίων κήρυξε 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Ανα-
στασιάδης.

Απευήθυναν χαιρετισμούς, μεταξύ άλ-
λων, ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων Γιαννάκης Ομήρου, ο Αρχιεπίσκο-
πος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄, η Επίτροπος 
για Ανθρωπιστικά θέματα και θέματα Απο-
δήμων Καίτη Κληρίδου, ο Πρόεδρος της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυ-
πρίων (ΠΟΜΑΚ) Χάρης Σοφοκλείδης, ο 
Πρόεδρος της Παγκόσμιας Συντονιστικής 
Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) Φί-
λιπ Κρίστοφερ, ο Πρόεδρος της Νεολαίας 
Αποδήμων (ΝΕΠΟΜΑΚ) Χρίστος Καραο-
λής και ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Αποδή-
μων και Επαναπατρισθέντων του Υπουργεί-
ου Εξωτερικών Μάριος Ιερωνυμίδης.

Χαιρετισμούς επίσης απευήθυναν και αρ-

χηγοί ή εκπρόσωποι των κοινοβουλευτι-
κών κομμάτων ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ,  ΕΔΕΚ, 
ΕΥΡΩΚΟ και Οικολόγων. Οι Απόδημοι ενη-
μερώθηκαν σχετικά με τις τελευταίες εξελί-
ξεις στο Κυπριακό και για τις εξελίξεις στα 
θέματα υδρογονανθράκων από τον Υπουρ-
γό Ενέργειας, Γιώργο Λακκοτρύπη και για 
την οικονομία από τον Υπουργό Οικονομι-
κών, Χάρη Γεωργιάδη.

Το απόγευμα το Κεντρικό Συμβούλιο με-
τέβη στο προεδρικό, όπου ενημερώθηκε 
από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας κ. Αναστασιάδη και κατάθεσε στεφά-
νι στον ανδριάντα του Εθνάρχη Μακαρίου. 
Ακολουθησε δεξίωση από τον πρόεδρο και 
τη σύζυγό του προς τιμήν των συνέδρων.

Το συνέδριο της Παγκύπριας Συντονιστι-
κής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα - ΠΣΕΚΑ 
χαιρέτισε τη δεύτερη μέρα ο πρέσβης των 
ΗΠΑ, John Koening, στη συνέχεια ακολού-
θησαν ομιλίες του κυβερνητικού εκπροσώ-
που, Χρήστου Στυλιανίδη, του Πρόεδρου της 
ΠΣΕΚΑ κ. Φίλιπ Κρίστοφερ, του Πρόεδρου 
του National Coordinated Effort of Hellenes 
κ. Andy Manatos και της Δρος Ολγας Σαρα-
ντοπούλου Γενικής Γραμματέας του Συμ-
βουλίου Απόδημου Ελληνισμού.

Ακολούθησε έγκριση ψηφισμάτων και 
εκλογή του νέου Κεντρικού Συμβουλίου της 
ΠΣΕΚΑ με πρόεδρο τον κ. Φίλιπ Κρίστοφερ.

Την Παρασκευή 23 Αυγούστου δοθηκε 
συνέντευξη Τύπου στις 10 π.μ., στην αίθου-
σα «Ελιά» του Συνεδριακού Κέντρου «Φιλο-
ξενία», ενώ ο κ. Φίλιπ Κρίστοφερ ανακηρύ-
χθηκε επίτιμος Δήμαρχος Κυρίνειας.

Η Ομιλία της κ. Όλγας Σαραντοπούλου
Η Δρ Ο. Σαραντοπούλου στην ομιλία της 

τόνισε την αναγκαιότητα ανασυγκρότησης 
του ΣΑΕ για τη διατήρηση των αξιών του 
Απανταχού Ελληνισμού και επεσήμανε πως 
«...η διοργάνωση αυτής της συνάντησης 
των αποδήμων μας από όλα τα μέρη του 
κόσμου στην Κύπρο μας, επεσήμανε, είναι 
η δική σας υπόσχεση προς την πατρίδα ότι 
είστε στο πλευρό της με κάθε τρόπο συν-
δράμετε τις προσπάθειες της ηγεσίας του 

τόπου στην ευημερία της Μεγαλονήσου και 
των κατοίκων της. Πάνω από όλα όμως εί-
ναι η υπόσχεση όλων μας ότι δεν ξεχνούμε 
και με το ίδιο πάθος, την ίδια ένταση,την ίδια 
αφοσίωση, συνεχίζουμε τον αγώνα στίς χώ-
ρες όπου ζούμε για την προώθηση των δί-
καιων αιτημάτων του Κυπριακού Λαού, την 
επανένωση της Κύπρου, τον τερματισμό της 
τουρκικής κατοχής».

Επαναδιατυπώνοντας τις θέσεις στο Κυ-
πριακό πρόβλημα, η κυρία Σαραντοπού-
λου είπε: «Ζητούμε την επανένωση της Με-
γαλονήσου, την αποχώρηση των κατοχικών 
στρατευμάτων και των χιλιάδων εποίκων, 
την επιστροφή των περιουσιών στους νό-
μιμους ιδιοκτήτες τους, την επιστροφή των 
Κυπρίων που βίαια ξεριζώθηκαν από τις 
εστίες τους, την διακρίβωση της τύχης όλων 
των αγνοουμένων της Κυπριακής τραγωδί-
ας. Ζητούμε τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των εγκλωβισμένων. Ζητού-
με να σταματήσει η καταστροφή της πολι-
τιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και να 
προστατευθούν τα ιστορικά και θρησκευτι-
κά μνημεία. Όλα αυτά με παρέμβαση τόσο 
της ΕΕ όσο και των εμπλεκομένων διεθνών 
οργανισμών».

Τέλος, η κυρία Σαραντοπούλου, στα πλαί-
σια του Συνεδρίου, συναντήθηκε με τον 
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. 
Νίκο Αναστασιάδη, άλλους πολιτικούς κα-
θώς και με προσωπικότητες του οικονομι-
κού και πνευματικού κόσμου της Μεγαλο-
νήσου.

Πηγή: Ελληνική Διασπορά Γαλλίας/ Ρεπορτάζ, 
(Αγγέλα Μικάλου-Jourdan )

Στον απόηχο του επιτυχημένου 17ου 
Παγκοσμίου Συνεδρίου Αποδήμων
Κυπρίων ΠΟΜΑΚ - ΠΣΕΚΑ και της 
ΝΕΠΟΜΑΚ 2013

Η Παγκόσμια Γραμματέας ΣΑΕ Δρ. Όλγα Σαρα-
ντοπούλου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη.
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Τον κίνδυνο επιβολής ενός καταστροφικού μοντέλου «λύσης» που οδηγεί σε αναγνώριση του ψευδοκράτους και σε «συνιδιοκτησία» 
του κυπριακού Φυσικού Αερίου επισημαίνουν σε κοινή Διακήρυξη για την επιστροφή της Αμμόχωστο σημαίνουσες προσωπικότη-

τες, πολιτικοί αναλυτές και επιστήμονες, αλλά και πολίτες, από τον κυπριακό και ελλαδικό χώρο.

O Μέ γας Α λέξανδρος και οι 
«φτερωτοί στρατιώτες» του!

Η πολιορκία του βράχου της Σογδιανής πραγματοποιήθηκε το 327 π.Χ. από τον Μέγα 
Αλέξανδρο και αποτελεί ένα μικρής σημασίας στρατιωτικό γεγονός αλλά με τεράστια 
στρατηγική αξία. Ο Μέγας Αλέξανδρος έπειτα από την κυριαρχία του σχεδόν σε όλη 
την πρώην Περσική Αυτοκρατορία στράφηκε προς την παραδοσιακά προβληματική 
σατραπεία της Βακτριανής. 

Έπειτα από αρκετές πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή, με αρκετές απώλειες, 
έφτασε και πολιόρκησε το φρούριο που βρισκόταν πάνω σε έναν απότομο βράχο στην 
περιοχή της Σογδιανής, βόρεια της σατραπείας (σημερινό Ουζμπεκιστάν), στο οποίο εί-
χαν καταφύγει 30.000 στρατιώτες και η οικογένεια του τοπικού άρχοντα Οξυάρτη ανά-
μεσα τους η Ρωξάνη μετέπειτα σύζυγος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Το φρούριο θεωρούνταν απόρθητο από τους ντόπιους και προετοιμασμένο για μα-
κρά πολιορκία. Πριν από την πολιορκία ο Μέγας Αλέξανδρος ζήτησε την παράδοση του 
φρουρίου και δέχτηκε την ειρωνική απάντηση των πολιορκημένων ότι θα πρέπει να 
βρει στρατιώτες με φτερά για να παραδοθούν καθώς μόνο όποιος είχε φτερά θα μπο-
ρούσε να ανέβει τον ξακουστό απότομο βράχο. Το χιόνι έκανε ακόμα πιο δύσκολη την 
αναρρίχηση του βράχου ενώ έδινε νερό στους πολιορκημένους.

Τη Διακήρυξη της «Πρωτοβουλίας Πο-
λιτών για την Αμμόχωστο», η οποία 
βρίσκεται στη διεύθυνση http://
agora-dialogue.com/?p=68644 υπο-

γράφουν μεταξύ άλλων οι: Χαρίτα Μάντολε, 
Αρτεμησία Τουμάζου, Ελένη Φωκά, Γιώργος 
Περδίκης, Ζαχαρίας Κουλίας, Νίκος Κουτσού, 
Άγης Αγαπίου, Ανδρέας Αγγελίδης, Οδυσσέας 
Αγγελίδης, Δημήτρης Αλευρομάγειρος, Φα-
νούλα Αργυρού, Γεράσιμος Αρσένης, Δημο-
σθένης Γεωργόπουλος, Ειρένα Δρυμιώτου, 
Τάκης Ευδόκας, Μάριος Ευρυβιάδης, Πανα-
γιώτης Ήφαιστος, Νικόλας Α. Ιωαννίδης, Νί-
κος Ερ. Ιωάννου, Πάνος Ιωαννίδης, Σάββας 
Καλεντερίδης, Νίκος Καραβαζάκης, Γιώργος 
Καραμπελιάς, Λούκα Κατσέλη, Γιώργος Κέ-
ντας, Άθως Κοιρανίδης, Γιώργος Κολοκασί-
δης, Μιχάλης Κοντός, Γρηγόρης Κουναμάς, 
Ηλίας Κουσκουβέλης, Βαγγέλης Κουφουδά-
κης, Φαήλος Κρανιδιώτης, Νίνα Κυθρεώτου, 
Δημήτρης Κωσταντακόπουλος, Στέφανος Κων-
σταντινίδης, Παναγιώτης Λοϊζιάς, Νίκος Λυ-
γερός, Σταύρος Λυγερός, Έλενα Λυμπουρή, 

Αλέκος Μάρκελος, Ανδρέας Μασούρας, Μι-
χαλάκης Σ. Μηχανικός, Ανδρέας Μορφίτης, 
Νίκος Μουγιάρης, Ευρυπίδης Μπίλλης, Άν-
δρος Νικολαϊδης, Ξενής Ξενοφώντος, Δέσπω 
Ορφανού, Έμμα Παπαεμμανουήλ, Στέλιος Πα-
παθεμελής, Δέσπω Πρίγκη, Πέτρος Σαββίδης, 
Εύα Σαββίδου, Χρυστάλλα Κυριάκου Σαβερι-
άδη, Χρήστος Σενέκης, Φοίβος Σπάρος, Ιωάν-
νης Σιεκκέρσαββας, Ντίνος Τουμάζος, Άγγε-
λος Τσάλαβος, Άντης Χριστοφορίδης, Άριστος 
Χρυσοστόμου κ.α

  Οι υπογράφοντες τη Διακήρυξη ζητούν την 
άνευ όρων και άνευ ανταλλαγμάτων εφαρ-
μογή των διεθνών συμφωνιών για επιστρο-
φή της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοί-
κους της, σημειώνοντας ότι  τους τελευταίους 
μήνες καλλιεργείται «μια στρεβλή εικόνα που 
καμιά σχέση δεν έχει με τις πραγματικότητες».

Όπως αναφέρεται στο κείμενο, την ώρα που 
ο κυπριακός λαός παραμένει «απόλυτα εκτε-
θειμένος σε παραπλανητικές εικασίες και ψευ-
δή διλήμματα» σε σχέση με την επιστροφή της 
πόλης, «αποκρύπτονται οι κίνδυνοι» έμμεσης 

αναγνώρισης του ψευδοκράτους, αναβάθμι-
σης αεροδρομίου της Τύμπου και χρησιμο-
ποίησης του λιμανιού της Αμμοχώστου για 
εξαγωγή προϊόντων από τα κατεχόμενα, υπο-
βάθμισης των αντίστοιχων υποδομών της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας «με άμεσες οικονομικές 
επιπτώσεις» και δημιουργίας γκρίζων ζωνών 
στην αξιοποίηση του φυσικού μας αερίου.

«Οι οριστικές και με τη συγκατάθεση του 
Κράτους συνέπειες του πιθανού ανοίγματος 
της Αμμοχώστου υπό προϋποθέσεις, όπως 
αυτές (…) μόνο οικονομικό, νομικό και εθνι-
κό αφοπλισμό μπορεί να επιφέρουν», τονίζε-
ται στη Διακήρυξη.

Ερωτήματα προς Αναστασιάδη-
Κασουλίδη
Περαιτέρω, οι υπογράφοντες τη Διακήρυ-

ξη θέτουν ορισμένα δημόσια ερωτήματα προς 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον υπουρ-
γό Εξωτερικών, τους οποίους καλούν να ενη-
μερώσουν τους Κύπριους πολίτες –μεταξύ 
άλλων– κατά πόσον «η παρούσα στιγμή της 
βαθύτατης οικονομικής κρίσης είναι κατάλ-
ληλη για να τεθεί θέμα Αμμοχώστου; και ποια 
προληπτική πολιτική ασκεί η κυβέρνηση ένα-
ντι στους σχεδιασμούς του ξένου παράγοντα».  

   «Ποιες απαντήσεις μπορεί να δώσει η κυ-
πριακή κυβέρνηση στον κυπριακό λαό σχετι-
κά με τα πλεονεκτήματα της απόδοσης ενός 
τμήματος της Αμμοχώστου και του ανοίγμα-
τος του λιμανιού της πόλης εάν αυτό συνδε-
θεί με αναγνώριση του παράνομου αεροδρο-
μίου της Τύμπου και, άρα, de facto αναγνώριση 

του ψευδοκράτους;», είναι ένα άλλο ερώτημα 
που απευθύνεται στην κυπριακή κυβέρνηση.

Επίσης, η κυβέρνηση καλείται να διευκρινί-
σει «ποια θα είναι η απάντηση της κυπριακής 
κυβέρνησης εάν στην πρότασή της για άνοιγμα 
του λιμανιού της Αμμοχώστου, υπό τον έλεγ-
χο είτε του ΟΗΕ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
Άγκυρα απαιτήσει άμεσα ή έμμεσα (…) να λει-
τουργήσει και το αεροδρόμιο της Τύμπου με το 
ίδιο καθεστώς που θα ισχύει και για το λιμάνι 
της Αμμοχώστου; Ένας τέτοιος συμβιβασμός 
δεν θα αποτελεί αναγνώριση των τετελεσμέ-
νων της εισβολής και αναγνώριση ξεχωρι-
στού κράτους όπως είναι και η πάγια επιδίω-
ξη της Άγκυρας;».

Ζητούνται επίσης διευκρινίσεις για τη δι-
ασύνδεση των λεγόμενων Μέτρων Οικοδό-
μησης Εμπιστοσύνης με την αξιοποίηση των 
Υδρογονανθράκων της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας και τον 
κίνδυνο αμμοχωστοποίησης του Κυπριακού.

Οι υπογράφοντες την Διακήρυξη αναφέρουν 
επίσης ότι «υπερβαίνοντας κομματικές ταυτό-
τητες, θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνά-
μεις ώστε ο κυπριακός λαός να μην ανεχθεί 
την εκποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ένα-
ντι του πενιχρού τιμήματος απόδοσης μέρους 
της πόλης της Αμμοχώστου». Εκφράζεται επί-
σης η πρόθεση υποστήριξης των χειρισμών 
της κυπριακής κυβέρνησης εφόσον δεν θα γί-
νουν αποδεκτοί «ολέθριοι όροι» που οδηγούν 
«σε κατάλυση της κυριαρχίας του κυπριακού 
κράτους επί ολοκλήρου του κυπριακού εδά-
φους, υποδούλωση και σταδιακό αφανισμό».

Το μυστικό παζάρι για την Αμμόχωστο 

vimasaronikou/http://agora-dialogue.com/?p=69520
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Μία πρόσφατη μελέτη σε απολι-
θωμένα έντομα που βρέθηκαν 
σε ένα αρχαίο πιθάρι στην Σα-
ντορίνη, ανατρέπει όλα όσα ξέ-

ραμε για την μεγάλη ηφαιστειακή έκρηξη που 
έγινε εκεί γύρω στο 1600 π.Χ. και ενέπνευσε 
τον μύθο της χαμένης Ατλαντίδας.

Το National Geographic, αναφέρεται εκτε-
νώς στη συγκεκριμένη μελέτη που έγινε στις 
αρχές του καλοκαιριού. Η καταστροφική έκρη-
ξη ήταν μία από τις μεγαλύτερες ηφαιστειακές 
εκρήξεις στην ιστορία της ανθρωπότητας, η 
οποία, όχι μόνο σχετίζεται με την καταστροφή 
του Μινωικού πολιτισμού, αλλά φαίνεται πως 
επηρέασε την αρχαία Αίγυπτο και άλλες κοι-
νότητες γύρω από την ανατολική Μεσόγειο, 
όπως εξηγεί η Εύα Παναγιωτακοπούλου, πα-
λαιοντολόγος από το Πανεπιστήμιο του Εδιμ-
βούργου στη Σκωτία.

Με βάση τα προηγούμενα στοιχεία, οι επι-
στήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 
έκρηξη συνέβη κάποια στιγμή ανάμεσα στο 
1627 και το 1600 π.Χ. ωστόσο για χρόνια υπήρ-
χε ένα σημαντικό και ανεπίλυτο ζήτημα σχετι-
κά με την καταστροφή: τι εποχή συνέβη; Σε μια 
νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε σε πρόσφατο 
τεύχος του περιοδικού Naturwissenschaften, 
η κ. Παναγιωτακοπούλου και η ομάδα της, με-
λέτησαν απολιθώματα εντόμων που βρέθηκαν 
σε ένα βάζο που περιείχε σπόρους και γλυκά 

μπιζέλια και το οποίο ανακαλύφθηκε στον Οι-
κισμό Ακρωτήρι και η προέλευση του υπολο-
γίζεται από την εποχή του Χαλκού. Σύμφωνα 
με την έρευνα η έκρηξη σημειώθηκε μεταξύ 
Ιουνίου έως τις αρχές Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ομάδα των ερευνητών, 
μόνο κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, θα 
είχε την ευκαιρία το συγκεκριμένο έντομο, να 
προσβάλει τις καλλιέργειες και να τοποθετή-
σει τα αυγά του στον χώρο αποθήκευσης.

Το Ακρωτήρι, που συχνά αποκαλείται «Πο-
μπηΐα του Αιγαΐου» ήταν θαμμένο σε ένα 
στρώμα τέφρας και ελαφρόπετρας μετά την 
έκρηξη, γεγονός που βοήθησε να διατηρηθεί 
η περιοχή για χιλιάδες χρόνια. «Το πιθάρι με 
τα φασόλια και τα απολιθωμένα έντομα βρέ-
θηκε σε ένα από τα ισόγεια μίας πολυώρο-
φης αποθήκης» εξηγεί η κ. Παναγιωτακοπού-
λου. Παρόλο που το πιθάρι είχε εντοπιστεί πριν 
από 50 χρόνια, μόλις πρόσφατα οι επιστήμονες 
κατάφεραν να αναπτύξουν καλύτερες τεχνικές 
ώστε να μπορέσουν α «διαβάσουν» το μυστικό 
που έκρυβαν τα συγκεκριμένα απολιθώματα.

Χρησιμοποιώντας μια νέα μέθοδο προε-
πεξεργασίας για τη ραδιοχρονολόγηση μιας 
πρωτεΐνης που ονομάζεται χιτίνη και δημι-
ουργεί τα κελύφη των εντόμων, οι ερευνητές 
κατέληξαν σε ένα εύρος ημερομηνιών (1744-
1538 π.Χ.) για τα απολιθώματα που συμφω-
νούν με τα πορίσματα άλλων μελετών.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι οι επιστή-
μονες κατάφεραν να καθορίσουν ακριβώς 
πότε έγινε η έκρηξη. Γνωρίζοντας την εποχή 
της έκρηξης της Σαντορίνης οι επιστήμονες 
θα είναι πλέον σε θέση να δημιουργήσουν πιο 
ακριβή μοντέλα της καταστροφής και να κατα-
νοήσουν καλύτερα σε μια καλύτερη κατανόη-
ση του πώς η στάχτη και τα συντρίμμια από την 
έκρηξη απλώθηκαν σε όλο τον κόσμο.

 Πηγή: Πύλη Ιάσωνος/Ανεξήγητα φαινόμενα

Ο Μέγας Αλέξανδρος για να καταλάβει 
το φρούριο ζήτησε 300 εθελοντές στρα-
τιώτες που είχαν εμπειρία στην αναρρί-
χηση και έταξε πλούσια δώρα και αμοι-
βές στους πρώτους 12 που θα έφταναν 
στην κορυφή ή σε όλους σύμφωνα με 
μια άλλη εκδοχή. Οι εθελοντές βρέθη-
καν και χρησιμοποιώντας σφήνες από 
τις σκηνές τους και σχοινιά αναρριχή-
θηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στον 
βράχο με την διαταγή το επόμενο πρωί 
να κουνάνε λευκά μαντήλια πάνω στην 

κορυφή. Τριάντα (30) έπεσαν κατά την αναρρίχηση ενώ όλοι οι υπόλοιποι ανέβηκαν με 
επιτυχία. Το επόμενο πρωί ο Αλέξανδρος έστειλε κήρυκα στους Σόγδιους ζητώντας εκ 
νέου να παραδοθούν στους φτερωτούς στρατιώτες που ανέμιζαν τα λευκά μαντήλια 
στην κορυφή. Το σοκ που υπέστησαν οι Σόγδιοι σε συνδυασμό με την εντύπωση που 
είχαν ότι ήταν χιλιάδες αυτοί που είχαν αναρριχηθεί τους έκανε να παραδοθούν στο 
μεγαλείο του Έλληνα στρατηλάτη. 

Ο Μέγας Αλέξανδρος πρώτος στην πολεμική ιστορία κατάφερε να καταλάβει οχυρό 
χρησιμοποιώντας αλπινισμό ενώ χρησιμοποίησε άψογα τον ψυχολογικό πόλεμο. Χά-
νοντας μόνο 30 στρατιώτες υπέταξε όλη την Βακτριανή σε ένα βράδυ και μπορούσε 
πλέον να κινηθεί προς την Ινδία.

 Πηγή: Πύλη Ιάσωνος/Ανεξήγητα φαινόμενα

$40.00 Advance Reservations -  $50.00 at the Door
For R.S.V.P. please call the Pan Arcadian Federation Office 

Monies MUST be received by September 30, 2013 For Advance Reservations
Tel: (630) 833-1900

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως 
για το ηφαίστειο της Σαντορίνης
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35o Συνέδριο της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά  ➺ (Συνέχεια από σελ.1)

Το 35ο Συνέδριο λάμπρυναν με την πα-
ρουσία τους και τις πραγματικά καταπληκτι-
κές τους ομιλίες ο κ. Σταύρος Μπένος (Πρό-
εδρος «Διαζώματος», τέως Υπουργός), με 
θέμα «Ο Ρόλος των Πολιτών στην Ανάδει-
ξη των Μνημείων», ο κ. Δημήτριος Μανι-
άτης  (Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνί-
ας) με θέμα «Η Οικονομία της Μεσσηνίας, 
Επενδυτικές Δραστηριότητες και Επιχειρη-
ματικές Ευκαιρίες στο Νομό Μεσσηνίας» 
και ο κ. Βαγγέλης Ξυγκώρος (Εμπορικός 
Διευθυντής Οινομεσσηνιακή ΑΕ), με θέμα 
«Επενδύσεις στην Μεσσηνία».

Οι τρεις ομιλητές κατέπληξαν το ακρο-
ατήριο με τις αναλυτικές και εμπεριστα-
τωμένες ομιλίες τους και τις συγκεκριμέ-
νες τους ιδέες και προτάσεις για το πώς οι 
απόδημοι Μεσσήνιοι, και όχι μόνο, μπορούν 
να συμβάλλουν στην ανάδειξη του Νομού 
μας. Οι πολυάριθμες ερωτήσεις των συνέ-
δρων ήταν αποτέλεσμα του τεράστιου εν-
διαφέροντος που προκάλεσαν οι εισηγή-
σεις των ομιλητών.

Το απόγευμα του Σαββάτου διεξήχθησαν 

οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία 
είναι διετής.  Εκλέχτηκαν οι: Θεόδωρος Τζα-
λαλής (Τορόντο) Πρόεδρος, Χρήστος Κάρ-
γας (Νέα Υόρκη) Α’ Αντιπρόεδρος, Βασίλης 
Π. Γιαννέτος (Σικάγο) Β’ Αντιπρόεδρος, Γε-
ωργία Χρέππα (Τορόντο) Γενικός Γραμματέ-
ας, Βασιλική Σπυροπούλου (Μόντρεαλ) Β’ 
Γραμματέας, Βασιλική Καλύβα (Νέα Υόρ-
κη) Ταμίας, Γεώργιος Βλαχάκης (Τορόντο) Β’ 
Ταμίας, Κώστας Σκούτζος (Νέα Υόρκη) Συ-
ντονιστής Ανατολικών Πολιτειών Αμερικής, 
Ελένη Αρβανίτη (Βανκούβερ) Συντονίστρια 
Βρετανικής Κολομβίας-Καναδά, Τάσσος Δη-
μόπουλος (Τορόντο) Συντονιστής Οντάριο-
Καναδά, Νίκος Κρεμμυδιώτης (Μόντρεαλ) 
Συντονιστής Κεμπέκ, Βασιλική Κουτσού-
κου-Γκρόσσο (Σικάγο) Συντονίστια Νεολαίας.

Παραμένουν κενές οι θέσεις του Νομικού 
Συμβούλου, και οι θέσεις του Συντονιστή Δυ-
τικών Πολιτειών Αμερικής και του Συντονι-
στή των Μεσοδυτικών Πολιτειών Αμερικής 
που θα υποδειχθούν από τις περιφέρειές 
τους όπως προβλέπει το καταστατικό. Το Συ-

νέδριο αποφάσισε ομόφωνα να διοργανώ-
σει το επόμενο συνέδριό του στο Βανκού-
βερ το 2015. Σε περίπτωση μη αποδοχής της 
πρότασης από τον σύλλογο του Βανκούβερ, 
ως ενναλλακτικός τόπος του 36ου Συνεδρί-
ου ψηφίστηκε το Τορόντο.

Η νέα διοίκηση της Παμμεσσηνιακής Ομο-
σπονδίας Αμερικής και Καναδά ευχαριστεί 
όλους εκείνους που συνέβαλαν στην επι-
τυχή διοργάνωση του 35ου Συνεδρίου στην 
Καλαμάτα και κυρίως το Πανεπιστήμιο Πε-
λοποννήσου  στην Καλαμάτα για την παρα-
χώρηση του συνεδριακού του χώρου και 
όχι μόνο. Επίσης θα ήθελε να ευχαριστήσει 
και να συγχαρεί το απερχόμενο ΔΣ για την 
πίστη του στις δημοκρατικές αξίες και αρ-
χές, την πιστή εφαρμογή των αποφάσεων 
των συνεδρίων, της διοίκησης της Ομοσπον-
δίας και του καταστατικού. Επίσης η Ομο-
σπονδία θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά 
τον κ. Μιχάλη Σούμπλη (πρώην Περιφερει-
ακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου, πρώην Αντιδήμαρχο του Δήμου 

Καλαμάτας και εκπρόσωπο της Παμμεσση-
νιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Κανα-
δά στην Ελλάδα), για την συμβολή του στην 
επιτυχή οργάνωση του 35ου Συνεδρίου μας 
στην Καλαμάτα.  www.pan-messinian.com

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θέλουμε να συγχαρούμε το 
Νέο Προεδρείο και το Δ. Σ. για την εκλογή 
τους και τους ευχόμαστε δημιουργικό έργο 
και ενότητα για το καλό της Ομοσπονδίας 
και της πατρίδας μας Μεσσηνίας. Επίσης να 
συγχαρούμε τους υπεύθυνους για το θερι-
νό σχολείο στο Πανεπιστήμιο Πελοποννή-
σου-Καλαμάτα ιδιαίτερα τον συμπατριώτη 
μας Δημ. Γιαννόπουλο, Πρόεδρο του Συλ-
λόγου «Ναβαρίνο» Σικάγου, για την πολύ-
χρονη προσφορά του και εθελοντική του πα-
ρουσία στο καλοκαιρινό σχολείο και για την 
αγάπη του προς τα παιδιά των Μεσσηνίων 
και τον Πρόεδρο Θεόδωρο Τζαλαλή, για τις 
προσπάθειές του να λειτουργεί κάθε χρό-
νο, αυτό το σπουδαίο και ελπιδοφόρο εγχεί-
ρημα για τα Ελληνόπουλα που ζουν μακριά 
από τον τόπο γέννησης των γονέων τους.

Σε πρόσφατη παρέμβασή του σε συνέδριο στο Εδιμ-
βούργο και σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημε-
ρίδα Le Monde, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος 
Παπανδρέου υποστήριξε ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι 

του έδωσαν -τον Απρίλιο του 2010 στις  Βρυξέλλες- δέκα λε-
πτά για να αποδεχθεί ή μή το πρώτο Μνημόνιο. 

Επίσης υπογράμμισε στην συνέντευξή του στη Le Monde, 
αλλά και παλαιότερα σε διάλεξή του στο Πανεπιστήμιο Χάρ-
βαρντ ότι προσπάθησε να πείσει τους Ευρωπαίους συναδέλ-
φους του για την άμεση αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέ-
ους, δηλαδή πριν την ένταξη της χώρας μας στο Μνημόνιο, 
αλλά δεν τα κατάφερε.

Οι  δύο αυτοί ισχυρισμοί του κ. Παπανδρέου που προβάλλει 
με καθυστέρηση τριών ετών είναι σαφώς ανακριβείς. Πρώ-
τον ο πρώην πρωθυπουργός είχε επανειλημμένα υποστηρί-
ξει στην ελληνική Βουλή και με δηλώσεις του στο διεθνή και 
ελληνικό Τύπο ότι είχε διαπραγματευθεί σκληρά τους όρους 
του πρώτου Μνημονίου. Αλλά πώς είναι  δυνατόν σήμερα να 
συμβιβάσει τη δήθεν διαπραγματευτική τότε επιτυχία του με 
την  πρόσφατη παραδοχή του ότι είχε μόνο δέκα λεπτά για να 
υιοθετήσει ή να απορρίψει τους αυστηρούς όρους του πρώ-

του Μνημονίου. Η αλήθεια είναι ότι οι διαπραγματεύσεις για 
το Μνημόνιο είχαν πολύμηνη διάρκεια. Ο  κ. Παπανδρέου είχε 
όλο το χρόνο στη διάθεσή του για να διαπραγματευθεί  καλύ-
τερους όρους για την Ελλάδα.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο τότε γενικός διευθυ-
ντής του, Ντομινίκ Στρος Καν τον είχαν προειδοποιήσει έγκαι-
ρα όπως προκύπτει όχι μονο από το βιβλίο του εκπροσώπου 
της Ελλάδας στο ΔΝΤ, Παναγιώτη  Ρουμελιώτη, αλλά και από 
την πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ για τα λάθη του πρώτου Μνη-
μονίου. Του υπογράμμισαν ότι οι όροι του Μνημονίου ήταν μη 
ρεαλιστικοί και δυσβάστακτοι για την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα  όπως αποκαλύπτει το ΔΝΤ στην έκθεση αυτή, 
ο φιλόδοξος στόχος της μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμ-
ματος 4-3-3 (δηλαδή μείωση του ελλείμματος κατά 4 ποσο-
στιαίες μονάδες του ΑΠΕ το 2010, 3 μονάδες το 2011 και 3 μο-
νάδες το 2012), αντανακλούσε τη νομικίστικη προσέγγιση της 
συνθήκης του Μάαστριχτ όσον αφορά το υπερβολικό έλλειμμα 
(βλ. Σελ. 49 της έκθεσης) και θα είχε σοβαρές αρνητικές επι-
πτώσεις στην πραγματική οικονομία. Επίσης, όπως υποστη-
ρίζει το ΔΝΤ, το επιτόκιο δανεισμού της Ελλάδας από την Ευ-
ρωζώνη ήταν πολύ ψηλό δημιουργώντας αμφιβολίες για τη 
βιωσιμότητα του χρέους. Επομένως το ερώτημα που τίθεται 
στον κ. Γιώργο Παπανδρέου είναι το εξής: Εφόσον εγνώριζε 
τις απόψεις αυτές του ΔΝΤ γιατί δεν αντιστάθηκε και δεν κα-
τήγγειλε τους Ευρωπαίους εταίρους του ότι με τις αποφάσεις 
τους οδηγούσαν την Ελλάδα σ’ ένα επικίνδυνο και ολισθηρό 
δρόμο, όπως δυστυχώς αποδείχθηκε στη συνέχεια; Γιατί δεν 
στηρίχθηκε στις απόψεις αυτές του ΔΝΤ για να υπερασπιστεί 
σθεναρά τις ελληνικές  θέσεις;

Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Παπανδρέου δεν διαπραγματευθη-
κε τίποτα. Ο ισχυρισμός του ότι οι εταίροι του έδωσαν μόνο 
10 λεπτά για να αποφασίσει, υποκρύπτει -αλλά στην ουσία 
αποκαλύπτει- το πολύμηνο διαπραγματευτικό του έλλειμμα.  

Αλλά ο ψευδής αυτός ισχυρισμός του αποκαλύπτεται και από 
ένα άλλο γεγονός που επεσήμαναν στο τελευταίο τους τεύχος 

τα Επίκαιρα. Δηλαδή ότι τον Απρίλιο του 2010 δεν πραγματο-
ποιήθηκε καμία σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες για να μπο-
ρεί να ισχυρίζεται ο κ. Παπανδρέου ότι δεν του δόθηκε αρκε-
τός χρόνος για να  υπερασπιστεί τη χώρα του.

Η αλήθεια είναι ότι οι τελικές διαπραγματεύσεις για το ελ-
ληνικό Μνημόνιο πραγματοποιήθηκαν στις 28 Απριλίου του 
2010 στην Αθήνα, ενώ η τελική συμφωνία επιτεύχθηκε στις 
2 Μαίου. Την ίδια ημέρα συνεδρίασαν οι υπουργοί  Οικονο-
μικών της Ευρωζώνης και αφού διαπίστωσαν ότι η Ελλάδα 
είχε χάσει πλέον την πρόσβαση στις αγορές αποφάσισαν να 
την στηρίξουν χρηματοδοτικά.

Αλλά και ο δεύτερος ισχυρισμός του κ. Γιώργου Παπαν-
δρέου ότι δεν μπόρεσε να πείσει τους εταίρους του, για την 
άμεση αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, είναι  αναλη-
θής. Όπως αποκαλύπτει στην πρόσφατη έκθεση του, το ΔΝΤ, 
η ίδια Ελλάδα και οι Ευρωπαίοι εταίροι της ήταν αντίθετοι με 
την αναδιάρθρωση του χρέους λόγω του  εσωτερικού πολι-
τικού κόστους και του κινδύνου επιμόλυνσης της Ευρωζώ-
νης (βλ. σελ. 49 της έκθεσης).

Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, ο π. πρωθυπουργός θα πρέπει 
να διευκρινίσει γιατί αφού είχε προσπαθήσει να πείσει τους 
εταίρους του, για την ανάγκη άμεσης αναδιάρθρωσης του 
χρέους, δήλωσε στις 28 Ιανουαρίου του 2011 σε κορυφαί-
ους δημοσιογράφους απ’ όλο τον κόσμο ότι αν ήταν η Ελλά-
δα να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του χρέους ή κούρεμα 
θα το είχε κάνει από την αρχή της κρίσης (Real News Online).

Είναι αυταπόδεικτα τα μεγάλα ψέματα του κ. Γιώργου Πα-
πανδρέου. Αλλά και ο υπουργός των  Οικονομικών Γιώργος 
Παπακωνσταντίνου, στις 25 Απριλίου του 2010 στην Ουάσι-
γκτον δήλωνε αναληθώς, όπως προκύπτει από το τελευταίο 
έγραφο του ΔΝΤ (βλ. σελ. 27) ότι ούτε η Ελλάδα αλλά ούτε 
και η Ευρώπη έθεσαν προς συζήτηση το θέμα της αναδιάρ-
θρωσης του χρέους.

Είναι φανερό ότι ο κ. Παπανδρέου αφού απέφυγε την  πα-
ραπομπή του σε δίκη για τις ολιγωρίες του κυρίως, λόγω του 
εύθραυστου κυβερνητικού συνσπισμού, επιχειρεί σήμερα εκ 
του ασφαλούς, να περασπιστεί την υστεροφημία του, με κατα-
φανείς αναλήθειες. Δυστυχώς όμως η ιστορία θα είναι αμεί-
λικτη γι’ αυτόν και τους κηπουρούς του…

Οι ανακρίβειες του κ. Γιώργου Παπανδρέου
✑ Toυ ΜΙΧΑΛΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ 
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Όλοι για το άσυλο! 
Για το πανεπιστημιακό

άσυλο, έπρεπε προ πολλού
να γίνει δημοψήφισμα.

Και τώρα δεν είναι αργά.

Πότε θα αποκτήσουμε 
επίγνωση ισχύος;

Έχουμε τρελαθεί εντελώς; Μετά τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ (αναμενόμενο) και οι 
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ κοκκινοπράσινοι άρχισαν τις κλάψες για την δήθεν κατάλυση 
του πανεπιστημιακού ασύλου, με αφορμή την απελευθέρωση των χώρων 
του Πολυτεχνείου από όσους τους κατέχουν παράνομα εδώ και 30 χρόνια.

Όλοι τους, εν χωρώ, κατηγορούν την αστυνομία και τον Δένδια διότι ενήργησε χω-
ρίς να έχουν γίνει προηγουμένως επεισόδια!!! Δηλαδή σύμφωνα με τη λογική τους 
θα έπρεπε πρώτα να ξανακαεί το Πολυτεχνείο (για πολλοστή φορά, έχουμε χάσει τον 
αριθμό) και μετά να επέμβη η αστυνομία!

Την έννοια της προληπτικής επέμβασης την έχει πάρει ποτέ το αυτί σας, αγαπητοί 
κοινοβουλευτικοί επαναστάτες χωρίς αιτία και χωρίς αποτέλεσμα; Συγνώμη που θα 
δυσαρεστήσω όσους έχουν μάθει στο μαύρο - άσπρο, αλλά θα συνεχίσω να κρίνω 
τις πολιτικές ενέργειες επικροτώντας τις σωστές και στηλιτεύοντας τις λανθασμένες, 
χωρίς αντιπολιτευτικές ή συμπολιτευτικές παρωπίδες.

Την ίδια στιγμή λοιπόν που καταγγέλλω την εγκληματική φορμπηχτική πολιτική της 
κυβέρνησης, δεν έχω κανένα πρόβλημα να δώσω συγχαρητήρια στην Αστυνομία και 
στον Δένδια διότι έπραξαν το αυτονόητο: παρέδωσαν στο Πολυτεχνείο και στους φοι-
τητές τους τους χώρους που τους ανήκαν, οι οποίοι ήταν τα παραδοσιακά άντρα των 
μπαχαλάκηδων, των “επαναστατών της πορδής με τα λεφτά του μπαμπά” για να θυ-
μηθούμε τον αθυρόστομο αλλά εξαιρετικά εύστοχο στίχο του Πορτοκάλογλου. Μόνο 
που τα διαδοχικά καψίματα του Πολυτεχνείου και της Αθήνας ολόκληρης δεν τα πλή-
ρωσε ο μπαμπάς του επαναστάτη, αλλά ο Έλληνας φορολογούμενος.

Αν θέλετε, αγαπητοί αντιεξουσιαστές, να διακινείτε τις ιδέες σας, μπορείτε να το κά-
νετε ελεύθερα από τους δικούς σας χώρους: από το σπίτι σας, από το διαδίκτυο και 
από τις «αυτοδιαχειριζόμενες» γιάφκες σας που θα τις πληρώνετε ρεφενέ και θα τις 
διακοσμείτε όπως θέλετε. Τις ιδέες, όμως. Όχι τις μολότωφ, τους λοστούς και τις βα-
ριοπούλες.

Κι επειδή είμαι φανατικά υπέρ των ατομικών δικαιωμάτων, μπορείτε εκεί να ζείτε 
όπως γουστάρετε, να κάνετε τους μπάφους σας, να μπεκροπίνετε, να πλένεστε όπο-
τε θέλετε και να γράφετε στους τοίχους ό,τι θέλετε. Στους δικούς σας τοίχους όμως, 
όχι στον δικό μου που τον έβαψα χθες. Ή, στα σήματα της τροχαίας, που δεν υπάρ-
χει ούτε ένα χωρίς ποδοσφαιρικό αυτοκόλλητο ή αναρχικό μήνυμα διαφώτισης προς 
εμάς τους ανυποψίαστους και μικρόνοες μικροαστούς.

Αρκετά υπέφερε η Ελλάδα από την θεσμοποιημένη ανομία. Αρκετά τα κόμματα, κυ-
ρίως της κατά φαντασίαν αριστεράς, προσέφεραν πολιτική κάλυψη σε κάθε εγκλη-
ματικό στοιχείο που σήκωνε τη σημαία τους.

Αρκετά οι κόκκινοι ακροδεξιοί προετοίμαζαν το έδαφος για τους μαύρους ακροδε-
ξιούς. Αρκετά ανεχθήκαμε την αναγωγή της σαχλαμάρας σε πολιτική ιδεολογία. Ναι, 
η Δημοκρατία μας έχει πολλές και σοβαρές αρρώστιες. Ναι, πολλά από αυτά που της 
σούρνουν οι αντιεξουσιαστές έχουν και βάση και δίκιο. Όμως πρέπει να καταλάβου-
με όλοι μας ότι η Δημοκρατία θεραπεύεται με βλαστοκύτταρα καλύτερης Δημοκρα-
τίας κι όχι με τον νόμο της ζούγκλας.

Όσοι ακόμα δεν το αντιλαμβάνονται είναι ανίατες περιπτώσεις. Χρειάζονται άσυ-
λο, επειγόντως.

Υ.Γ. Στα σοβαρά κράτη δεν υπάρχει Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ή, επί το σοσιαλιστι-
κότερον, Προστασίας του Πολίτη. Αυτή τη δουλειά την κάνει η Αστυνομία με τους εκ-
παιδευμένους επιτελείς της. Τα κοινοβούλια ψηφίζουν τους νόμους και η Αστυνομία 
με τη Δικαιοσύνη τους εφαρμόζουν. Στα σοβαρά κράτη δεν υπάρχουν διάλογοι του τύ-
που: - Αυτοί παρανομούν, τι να κάνουμε κ.Υπουργέ; - Αφήστε τους, να μην δημιουρ-
γηθεί πολιτικό θέμα... Αυτοί ήταν οι μόνιμοι διάλογοι μεταξύ Αρχηγείου Αστυνομίας και 
Υπουργείου εδώ και 40 χρόνια. Άλλωστε και οι επικεφαλής της Αστυνομίας με κομμα-
τικά κριτήρια επιλέγονταν. Θα δούμε ποτέ τη μέρα που στην Ελλάδα η Αστυνομία δεν 
θα έχει πολιτικό προϊστάμενο;

by vimasaronikou /Τζήμερος Θάνοςhttp://marketnews.gr/

Οι πρόσφατες αλβανικές αθλιότητες 
στο Ναό της Παναγίας στη Πρεμετή 
και ο λιθοβολισμός του Προξενείου 
μας στο Αργυρόκαστρο, επιβεβαιώ-

νουν το αμετάλλακτο του Αλβανικού μισελληνι-
σμού. Πάσχουμε από ανήκεστο ρομαντισμό. Οι 
άλλοι πράττουν -και διαπράττουν- κακουργήμα-
τα εναντίον μας και εμείς φιλολογούμε. Συχνά σε 
βαθμό ιδιωτείας.

Αλλά οι βάναυσες Αλβανικές προκλήσεις δεν 
θα σταματήσουν, αν δεν υπάρξουν Ελληνικές 
δράσεις – αντίμετρα… Όπως σοφά συμβούλευε 
τον αναποφάσιστο Τσάρο της Ρωσίας ο υπουρ-
γός του των Εξωτερικών, ο πεφωτισμένος Ι. 
Καποδίστριας:«ουδέν θα είναι κατορθωτόν εφό-
σον θα διαπραγματευώμεθα δια διπλωματικών 
εγγράφων αντί να ενεργώμεν δι έργων» (Αυτοβιο-
γραφία  Ιωαν. Καποδίστρια σ. 150).

Αυτή είναι η διαχρονική μας 
γνώση: «Εκ δε των δρωμένων 
και δύναμις άμα υπονοείται» (Θου-
κυδίδης VI ,16,2). Από τη δράση 
δηλαδή μόνο επιβεβαιώνεται η 
ύπαρξη δύναμης. Εμείς όμως δι-
αχειριζόμαστε τις διακρατικές μας 
σχέσεις χωρίς επίγνωση και χρή-
ση της ισχύος μας.

Έμπειρος διπλωμάτης ο Αλέ-
ξης Κύρου χαρακτηρίζει τις Ελ-
ληνο-Αλβανικές σχέσεις «ατέρ-
μονα άλυσσον γενναιοδωριών, 
θυσιών και υποχωρήσεων από 
μέρους του ισχυροτέρου, αι οποίαι συστηματι-
κώς  αντημείφθησαν από τον ασθενέστερον με 
προσβολάς, λοιδορίας και αδικήματα» (Α. Κύ-
ρου, Οι βαλκανικοί γείτονές μας, 1962, σελ. 77 επ.)

Από την Οθωμανική περίοδο που οι γείτονές 
μας, πρωτοστάτησαν ως συνεργάτες του κατα-
κτητή, φανατικοί τουρκαλβανοί, μέχρι τα προχθε-
σινά αίσχη της Πρεμετής, η ίδια συμπεριφορά. 
Και η ίδια παροιμιώδης ανεκτικότητα από μας.   

«Ουτοπία αδελφικής Ελληνο-αλβανικής συ-
νεργασίας» στη οποία  εξακολουθήσαμε «θυσι-
άζοντες ουσιωδέστατα Ελληνικά συμφέροντα».
(Α.Κύρου). Κορύφωση τότε η απόφαση του δικτά-
τορα Θεοδώρου Παγκάλου -του Α΄- να κρατήσου-
με ως «αλβανική μειονότητα» τους αιμοσταγείς 
Τσάμηδες της Θεσπρωτίας, που και σήμερα στη 
Αλβανία είναι η σιδηρά χείρ του ανθελληνισμού.    

Ήσαν ανταλλάξιμοι με βάση την Ελληνο-Τουρ-
κική σύμβαση ανταλλαγής (30-1-1923). Κατάφε-
ραν να εξαιρεθούν χάρις στην έντονη αλβανική 
παρασκηνιακή δράση, αλλά κυρίως την απρα-
ξία και τον ενδοτισμό των ημετέρων.

Τα αλβανικά καθεστώτα στο μεσοπόλεμο και 
μεταπολεμικά, εκμεταλλευόμενα την αδράνεια 
των κυβερνήσεών μας, έπραξαν τα πάντα για 
αφελληνισμό και εξόντωση της μειονότητάς μας, 
ματαιώνοντας ατιμωρητί την εφαρμογή, του και 
σήμερα νομικά ισχυρού Πρωτοκόλλου της Κέρ-
κυρας (1914) που κατοχυρώνει την Αυτονομία της 
Β. Ηπείρου. Εμείς, χωρίς αιδώ, το βάλαμε στο 

ράφι! Και ούτε που διανοηθήκαμε να το επικαι-
ροποιήσουμε  τώρα, την ώρα που οι άλλοι δου-
λεύοντας πεισματικά κατάφεραν τα μέγιστα για 
τους δικούς τους, (ανεξαρτητοποίηση Κοσσόβου, 
σχεδόν αυτονόμηση Τετόβου κ.λ.π).

Τα τελευταία 20 χρόνια η Ελλάδα απορρόφη-
σε τη φτώχεια, την ανεργία και την εγκληματικό-
τητα της Αλβανίας. Αδαπάνως και κερδοφόρως 
για την γείτονα. Είναι ανυπολόγιστος ο πακτωλός 
της πολύμορφης Ελληνικής βοήθειας απ’ ευθεί-
ας προς το κράτος και δια των παχυλών εμβα-
σμάτων των εδώ απασχολουμένων που αν εξαι-
ρέσει κανείς μια αρχική φάση μαύρης εργασίας, 
έκτοτε αμείβονται όπως και οι Έλληνες ενώ επι-
κυριάρχησαν στο κατασκευαστικό τομέα.

Οιαδήποτε χώρα που θα παρείχε απασχόλη-
ση στο μισό περίπου ενεργό πληθυσμό γειτονι-

κής της, πνιγμένης στην ανέχεια θα την έθετε σε 
πολιτική ομηρεία. Η Αλβανία επί 20 χρόνια ανα-
πνέει με Ελληνικούς πνεύμονες αλλά ομνύει, 
υπηρετεί και λειτουργεί ως πολιτικό και στρατι-
ωτικό εξάρτημα της  Αγκυρας.  

Τρόπαιο της εγγενούς αδυναμίας μας να ασκή-
σουμε μεγάλη πολιτική. Αποτρεπτική πολιτική. Ο 
Ράμα πρωταγωνίστησε ως αντιπολίτευση στην 
ακύρωση της Ελληνο-αλβανικής συμφωνίας χά-
ραξης της ΑΟΖ. Τώρα έχει απόλυτη ανάγκη της 
Ελλάδος για τον ΤΑP. Θα είναι παράνοια να τον 
εξυπηρετήσουμε  χωρίς προηγούμενη ρύθμιση 
σοβαρότατων διμερών εκκρεμοτήτων.

Για τους Αλβανούς τα ελληνικά  διπλωματικά 
διαβήματα είναι χάδια. Αποδέκτες μιας διαχρονι-
κής απάθειάς μας, για όποια προσβολή μας κά-
νουν, τώρα μας εγκαλούν και μας δασκαλεύουν: 
«τα γεγονότα να αναλύονται με βάση στοιχεία με 
ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση» (sic! προχθεσι-
νή ανακοίνωση  Αλβανικού ΥΠΕΞ).

Η πληρωμένη απάντηση στη χλεύη θα ήταν 
να τους επιστρέψουμε μια πρώτη δόση υπηκό-
ων τους. Να τους θρέψουν Ράμα και Μπερίσα. 
Στις διακρατικές σχέσεις όταν ποδοπατείται η 
αμοιβαιότητα, η κατανόηση και η σωφροσύνη, 
λειτουργεί η ισχύς. Πότε επιτέλους θα αποκτή-
σουμε επίγνωση της ισχύος μας, για να μη μας 
λοιδορούν και μας δαγκώνουν αυτοί που πρέ-
πει να μας ευγνωμονούν. …  

Πηγή: Aντίβαρο

✑ Toυ ΣΤΕΛΙΟΥ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ
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Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, θυμά-
μαι όμως κάτι που μου συνέβη μες 
στην τάξη. Ήταν η εποχή που κυβερ-
νούσε τούτον τον ταλαίπωρο τόπο ο 

«αρχιερέας της διαπλοκής» και τα σπιθαμιαία 
τσιράκια του. Είχαν αποθρασυνθεί τα κομματι-
κά «στελέχια», διόριζαν, έκλεβαν, εκβίαζαν, δι-
έλυαν την πατρίδα, γιατί νόμιζαν ότι θα κυβερ-
νούν και θα βυσσοδομούν δία βίου.

Κατά τις θλιβερές νεοδημοκρατικές παρενθέ-
σεις, ανενόχλητοι και το ίδιο ισχυροί και αναιδείς, 
απολάμβαναν την σοδειά των χρόνων εξουσί-
ας και ακόνιζαν τα νύχια τους για την επικείμε-
νη… επανάταξη. Τέλος πάντων.

Διδάσκω στην Στ’ Δημοτικού το μάθημα «Κοι-
νωνική και Πολιτική Αγωγή». Συζητούμε με 
τους μαθητές την σπουδαιότητα της εργασίας. 
Επιμένω στην ευλογία και τη χαρά του κόπου-
«τα αγαθά κόποις κτώνται»- να κατανοήσουν οι 
μαθητές αυτό που μας άφησε παρακαταθήκη ο 
ελευθερωτής μας, Γέρος του Μοριά, Θοδωρής 
Κολοκοτρώνης: «Παιδιά μου… να δοθήτε εις τας 
σπουδάς σας και καλλίτερα να κοπιάσετε ολίγον 
δύο και τρεις χρόνους και να ζήσετε ελεύθεροι 
εις το υπόλοιπο της ζωής σας, παρά να περά-
σετε τέσσαρους πέντε χρόνους τη νεότητά σας 
και να μείνετε αγράμματοι». (Από το περίφημο 
λόγο στην Πνύκα, το 1838.

Ας προσεχθεί ότι ο Κολοκοτρώνης συνδέει τα 
«γράμματα» με την ελευθερία. Και μιλούσε για 
τα «γράμματα που διαβάζουνε οι αγράμματοι κι 
αγιάζουνε», όπως λέει ο ποιητής και όχι για τα 
σημερινά «άθεα γράμματα», που μας επέβαλλαν 
οι ημιμαθείς, «οι ξεθυμασμένοι φυλετικά Έλλη-
νες», όπως τους ονόμαζε ο Μυριβήλης).

Συζητούμε, λοιπόν, για την αξία της εργασίας 
με τους μαθητές μου και τις αρετές που πρέπει 
να την δορυφορούν, εντιμότητα, αξιοπρέπεια, 
αλληλεγγύη, γιατί «πάσα επιστήμη χωριζόμενη 
αρετής πανουργία εστί». Την επομένη μέρα μια 
μαθήτριά μου, μου λέει αυθόρμητα: «-Κύριε, ο 
μπαμπάς μου είπε ότι αυτά που λέτε είναι ανο-
ησίες». (Έτσι ακριβώς). Κάνουν τεράστιο λάθος 

οι γονείς που υποτιμούν και χλευάζουν, μπρο-
στά στα παιδιά τους, τους δασκάλους ή καθηγη-
τές. Η μειωτική εικόνα του δασκάλου λειτουργεί 
αρνητικά στην μάθηση και ενσπείρει στα παιδιά 
εριστικότητα και επιθετικότητα επί δικαίων και 
αδίκων. Χάνεται ακόμη η αρετή του σεβασμού. 
Ο άγιος Χρυσόστομος γράφει: «… ει γαρ αδελ-
φόν ου δει κρίνειν, πολλώ μάλλον διδάσκαλον», 
δηλαδή, «αν δεν πρέπει να κατακρίνουμε κά-
ποιον αδελφό-συνάνθρωπο, πολύ περισσότερο 
δεν πρέπει να κατακρίνουμε τους δασκάλους».

Λόγοι όμως δικαιοσύνης επιβάλλουν να το-
νίσουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, για την 
«προκλητική» στάση των παιδιών υπεύθυνοι εί-
ναι και οι δάσκαλοι, οι ράθυμοι και οι αδιάφο-
ροι. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις δεν ψέγουμε τον 
δάσκαλο ενώπιον του παιδιού, αλλά πηγαίνου-
με στο σχολείο και ζητούμε εξηγήσεις. Και συ-
νεχίζει η μαθήτρια:«Μου είπε ότι σήμερα για να 

βρεις δουλειά πρέπει να έχεις βύσμα. Εγώ έχω. 
Μεγάλωσε είσαι και μη σε νοιάζει. Θα σε βολέ-
ψω». Ήταν κομματόσκυλο, τρανό και χωμένο στον 
βούρκο, έως τις τρίχες της κεφαλής, ο «συνετός» 
πατέρας. Διορίστηκε ο ίδιος στο Δημόσιο, δια-
πρέποντας στην αφισοκόλληση και την δουλο-
πρέπεια στα «πράσινα» μεγαλοερπετά και φρό-
ντισε να μεταγγίσει και στο παιδί του την εμετική, 
σκωληκοειδή τακτική του. Τι να του πεις αυτού 
του παιδιού; Το κατέστρεψε ο ίδιος ο γονέας του.

Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε σήμερα 
στο σχολείο με την γλώσσα των παιδιών. Μας 
κουβαλούν από το σπίτι τις βρισιές που εκτο-
ξεύουν οι γονείς τους στο σπίτι, φαινόμενο λυ-
πηρότατο, το οποίο αδυνατούμε να αντιμετωπί-
σουμε δραστικά οι δάσκαλοι, γιατί κινδυνεύουμε 
να βρεθούμε εκτεθειμένοι με την κατηγορία 
της «λεκτικής βίας». Εκεί καταντήσαμε. Γράφει 
η απαράμιλλη Γαλάτεια Σουρέλη σε ένα κείμε-

νό της στο βιβλίο «Αγιότητα: Ένα λησμονημένο 
όραμα»: Άφησα τελευταίες τις τουρκοσαπουνό-
περες. Ας το καταλάβουμε όλοι μας ότι πρόκει-
ται για ύπουλο εξισλαμισμό. Ό,τι δεν μπόρεσαν 
να κάνουν οι Τουρκοκρατίες με τα παιδομαζώ-
ματα και τις εξωμοσίες, γίνεται τώρα μέσω της 
τηλεόρασης.

Οι ψηφίδες μπαίνουν, μία μία, στις θέσεις τους. 
Ασκέρια λαθρομεταναστών μουσουλμάνων, τζα-
μιά στην Αθήνα, εθισμός στην γλώσσα, την τουρ-
κική, την οποία ακούν τα παιδιά νυχθημερόν στο 
σπίτι, περισσότερο από την φωνή των γονιών 
τους, αφαίρεση από τα σχολικά βιβλία εικόνων 
και κειμένων που μιλούν για σφαγές Μουσουλ-
μάνων (Τουρκοαιγυπτίων, Τουρκαλβανών) εις 
βάρος Ορθοδόξων Ελλήνων, κατάργηση ιθαγέ-
νειας, θρησκειολογία αντί για ορθόδοξο μάθημα 
Θρησκευτικών, διά του οποίου επιβάλλεται από 
την Γ’ Δημοτικού να μαθαίνουν τα παιδιά για τον 
Μουσουλμανισμό, και αποκαλύπτεται το σχέδιο 
μετατροπής της πατρίδας μας, ανεπαισθήτως, σε 
μουσουλμανική αποικία.

Προσθέστε τον εκπατρισμό χιλιάδων νέων 
μας – τα καλύτερα μυαλά λεηλατούνται – και 
την προδοσία των κομματικών νάνων και αρλε-
κίνων. (Κοινό υπουργικό συμβούλιο Ελλάδος-
Τουρκίας, γεγονός που ποτέ δεν έγινε με την Κύ-
προ, χώρα ελληνική). Φέτος στην Στ’ Δημοτικού, 
στην οποία διδάσκω – μαθαίνουμε την νεοελλη-
νική ιστορία, από την άλωση της Πόλης ως τις 
μέρες μας - το γεγονός στο οποίο δίνουμε βα-
ρύτητα είναι η Ευλογημένη Επανάσταση του ’21.

Ερωτώ: Είναι δυνατόν να διδάσκεις στο σχο-
λείο την Έξοδο του Μεσολογγίου, το ηρωικότερο 
ίσως κατόρθωμα της ιστορίας μας, και στο σπίτι 
να ξηλώνονται όσα πέτυχες, γιατί οι γονείς του 
παιδιού εισπνέουν τις αναθυμιάσεις του Σουλε-
ϊμάν του Γενοκτόνου μας;

«Έρμη, σκλάβα, πικρή Ρωμιοσύνη… Μην αφή-
σεις τον άθεο να πάρη το στερνό θησαυρό!», λέει 
ο Παλαμάς. Και ο στερνός και αδιατίμητος θησαυ-
ρός μας είναι μες στο σπίτι μας. Τα παιδιά μας.

Πηγή: Αντίβαρο

Ό,τι ράβουμε στο σχολείο, ξηλώνεται πολλές φορές στο σπίτι
 Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΤΣΙΟΣ, Δάσκαλος

«Είμαστε ένας λαός με παλικαρίσια ψυχή, που κράτησε τα βαθιά κοιτάσματα 
της μνήμης του σε καιρούς ακμής και σε αιώνες διωγμών και άδειων λόγων. Τώρα 
που ο τριγυρινός μας κόσμος μοιάζει να θέλει να μας κάνει τρόφιμους ενός οικου-
μενικού πανδοχείου, θα την απαρνηθούμε άραγε αυτή τη μνήμη; Θα το παραδε-

χτούμε τάχα να γίνουμε απόκληροι». _ Γιώργος Σεφέρης

Παγκόσμια Συνομοσπονδία Μεσσηνιακών Οργανισμών της Διασποράς (ΠΣΜΟΔ)      ➺ (Συνέχεια από σελ.1)

Ο κ. Τάσσος Δημόπουλος συγκινημένος αναφέρ-
θηκε και στο ιστορικό της δημιουργίας της Πα-
γκόσμιας Συνομοσπονδίας Μεσσηνιακών Οργα-
νισμών της Διασποράς (ΠΣΜΟΔ) τονίζοντας με 

έμφαση ότι «ένα όνειρο ζωής που ξεκίνησε το 2001 στην 
Καλαμάτα από τα ιστορικά στελέχη της Μεσσηνιακής Ομο-
γένειας Τάσσο Κοκαλιάρη (Νέα Υόρκη), Λούη Αντωνόπουλο 
(Μόντρεαλ), τον υποφαινόμενο (Τορόντο) και τον Αριστείδη 
Σούμπλη (Μελβούρνη) ολοκληρώνεται σήμερα επιτυχώς».

Στο ιδρυτικό συνέδριο της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας 
Μεσσηνιακών Οργανισμών της Διασποράς (ΠΣΜΟΔ) πα-
ραβρέθηκαν ο κ. Μπλουγουράς Διευθυντής του 1ου Δη-
μοτικού Σχολείου Καλαμάτας και ο κ. Ηλίας Μπάκας Δι-
ευθυντής του Ειδικού Σχολείου Καλαμάτας. Αμφότεροι 
χαιρέτησαν το Συνέδριο και ευχαρίστησαν τους απόδημους 
Μεσσήνιους της Αυτσραλίας. 

Συγκεκριμένα ο κ. Μπλουγουράς για την εξ ολοκλήρου 

κατασκευή του 1ου Δημοτικού σχολείου Καλαμάτας, ο δε κ. 
Μπάκας για την ανακαίνιση και επέκταση του Ειδικού Σχο-
λείου Καλαμάτας που φιλοξενεί παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Στην συνέχεια διαβάστηκε το προτεινόμενο καταστατικό 
της ΠΣΜΟΔ και, ύστερα από μακρά διαλογική συζήτηση και 
προβληματισμό έγινε επικύρωση των άρθρων. Οι αλλαγές 
έγιναν ομόφωνα δεκτές από τα μέλη των δύο ομοσπονδιών 
(ΠΟΑΚ και ΠΟΜΟ) που συμμετείχαν στο Συνέδριο.

Για την Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής – Κανα-
δά (ΠΟΑΚ) Αρβανίτη Ελένη, Αρβανίτης Ανδρέας, Βλαχά-
κης Γεώργιος, Γιαννέτος Π. Βασίλειος, Δημόπουλος Τάσ-
σος, Ηλιοπούλου Κατερίνα, Καλύβα Βασιλική, Καλύβας 
Γεώργιος, Κάργας Χρήστος (Αντιπρόεδρος ΠΟΑΚ), Μαθές 
Σταύρος, Σπαράγγης Βασίλειος, Τζαλαλής Θεόδωρος (Πρό-
εδρος ΠΟΑΚ), Χρέππας Αθανάσιος και Χρέππα Γεωργία.

Για την Παναυστραλιανή Ομοσπονδία Μεσσηνιακών Ορ-
γανισμών (ΠΟΜΟ) Λούγκαρος Γιάννης, Ρήγας Χρήστος, 

Σούμπλης Αριστείδης (Αντιπρόεδρος ΠΟΜΟ), Σωτηρόπου-
λος Παρασκευάς (Πρόεδρος ΠΟΜΟ), Τρουπάκης Γεώργιος

Ακολούθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη του 1ου Δι-
οικητικού Συμβουλείου της Παγκόσμιας Συνομοσπονδί-
ας Μεσσηνιακών Οργανισμών της Διασποράς (ΠΣΜΟΔ): 
Τα μέλη του 1ου Διοικητικού Συμβουλείου της Παγκόσμι-
ας Συνομοσπονδίας Μεσσηνιακών Οργανισμών της Δια-
σποράς (ΠΣΜΟΔ) που εκλέχτηκαν είναι:

Τάσσος Δημόπουλος (Πρόεδρος), Γεώργιος Καλύβας 
(Αντιπρόεδρος), Ρίκος Σούμπλης (Γραμματέας), Χρήστος 
Κάργας (Ταμίας), Γεώργιος Βλαχάκης (Δημοσίων Σχέσε-
ων), Θεόδωρος Γιαννακόπουλος (Μέλος), Ελένη Αρβανίτη 
(Μέλος), Ηλίας Κορομηλάς (Μέλος), Παναγιώτης Λαμπρό-
πουλος (Μέλος), Θεόδωρος Τζαλαλής (Μέλος, Ex-Officio), 
Παρασκευάς Σωτηρόπουλος (Μέλος, Ex-Officio). Από την 
Παγκόσμια Συνομοσπονδία Μεσσηνιακών Οργανισμών της 
Διασποράς (ΠΣΜΟΔ).


