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Δείτε επίσης

Γράψτε τα παιδιά σας
στα Ελληνικά

Εκπαιδευτήρια «ΑΘΗΝΑ»
ή στο ημερήσιο

Ελληνο-Αμερικανικό
Νηπιαγωγείο «Athena 
Children’s Academy» 

να μάθουν τη Γλώσσα μας, 
να διδαχθούν την Ιστορία 

μας και τις Πολιτιστικές μας 
Ελληνικές Παραδόσεις 

και Κληρονομιά.
Είναι η πιο 

σωστή επένδυση για 
το μέλλον τους!

Ευχόμαστε στους συνδρομητές, διαφημιζόμενους, υποστηρικτές, φίλους,  
την Ομογένεια της Αμερικής & Καναδά και τους αγαπημένους μας στην Πατρίδα

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ & ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Μάζεψαν ελιές  
στη Μεσσηνία
Δανοί τουρίστες 
Για 12η συνεχόμενη χρονιά 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 
το πρόγραμμα «Λιομάζωμα στην 
Μεσσηνία 10-17 Νοεμβρίου 
2014» από Δανούς τουρίστες, 
προσφέροντας τους μια 
μοναδική και αξέχαστη εμπειρία: 
«Μάζεψαν ελιές. Έστρωσαν το 
λίοπανο, κλάδεψαν και ράβδισαν 
τα κλαδιά στα ελαιόδεντρα, 
σάκιασαν τον μαζεμένο καρπό 
στην περιοχή του Λυκοτράφου 
Μεσσηνίας»... ΣΕΛ. 11

Να κάνω παιδιά ή όχι;  
Το δημογραφικό πρόβλημα  
στην Ελλάδα και το Νομό  
Έβρου στην εποχή της κρίσης

✑ Τoυ ΘΕΟΦΆΝΗ ΜΆΛΚΊΔΗ

Μέρος της ομιλίας του Θ. Μαλκίδη στην εκδήλωση του Συλλόγου Πολυτέκνων Βορείου Έβρου «Οι Άγιοι Θεόδωροι»,  
με την ευκαιρία της εορτής των προστατών των πολυτέκνων Αγίων Τερεντίου και Νεονίλλης.

1. Η Ελλάδα
Όπως αναφερόταν στο πόρισμα της Βουλής 

για το δημογραφικό, στη χώρα μας, η γεννητι-
κότητα είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώ-
πη και το πρόβλημα παίρνει τεράστιες εθνι-
κές διαστάσεις, που μπορεί να απειλήσουν 
την εθνική μας ανεξαρτησία και ακεραιότη-
τα. Η δημογραφική κατάσταση για την Ελ-
λάδα είναι εφιαλτική εδώ και πολλά χρόνια.

Ειδικότερα, το 2013 καταγράφηκαν στην 
Ελλάδα 94.134 γεννήσεις και 111.794 θάνα-

τοι (φυσική μείωση πληθυσμού κατά 17.660). 
Η αντίστοιχη αρνητική μεταβολή το 2012 ήταν 
16.297, ενώ το 2011 4.671. Οι γεννήσεις το 
2013 μειώθηκαν κατά 6,21% σε σχέση με 
την προηγούμενη χρονιά (δεν συμπεριλαμ-
βάνονται οι γεννήσεις νεκρών βρεφών, οι 
οποίες το 2012 μειώθηκαν κατά 15,7%), ενώ 
αντίστοιχα μείωση παρουσίασαν και οι θά-
νατοι κατά 4,15%.

Οι τελευταίες εξελίξεις στο δημογραφικό 
πρόβλημα οφείλονται στις επιπτώσεις των 

μέτρων των Μνημονίων, εξαιτίας των οποί-
ων τα ζευγάρια που εργάζονται με μειωμέ-
νους μισθούς και, πολύ περισσότερο, τα ζευ-
γάρια με ένα ή και δύο ανέργους, αδυνατούν 
και κάνουν παιδιά (όσα δεν έχουν) ή περισ-
σότερα παιδιά (για όσα έχουν και θέλουν να 
αποκτήσουν και άλλα).

Οι νέοι σε ηλικία άνεργοι αδυνατούν να 
συνάψουν γάμο, ενώ άνεργοι νέοι μετανα-
στεύουν (μαζί με τα παιδιά τους) σε διάφο-
ρες χώρες και δύσκολα θα επιστρέψουν στην 
Ελλάδα. Παράλληλα αυξήθηκαν οι γεννήσεις 
νεκρών βρεφών, αυξήθηκαν οι θάνατοι από 
διάφορες αιτίες (άγχος, καρδιακά επεισόδια), 
αλλά αυξήθηκαν και οι αυτοκτονίες, για οι-
κονομικούς λόγους.

Επιπλέον τα μνημόνια και οι πρόθυμες κυ-
βερνητικές συνεργασίες ξεπέρασαν τις προ-
ηγούμενες στην αδιαφορία τους για το δημο-
γραφικό, υλοποιώντας μέτρα εναντίον των 
οικογενειών με παιδιά, και ιδιαίτερα των τρί-
τεκνων και πολύτεκνων, φτάνοντας στο ση-
μείο να θεωρούν τα παιδιά τεκμήριο!!!!!

2. Η μεταπολεμική δημογραφική 
κατάρρευση του Νομού Έβρου
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 θα 

αρχίσει να δημιουργείται ένα μεγάλο μετα-
ναστευτικό ρεύμα από το νομό Έβρου κύ-
ρια προς τη Γερμανία και κατά δεύτερο λόγο 
προς Βέλγιο, Ολλανδία, ενώ ακολούθησε η 
μετανάστευση προς το εσωτερικό.

Συνέχεια στη σελίδα 9
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Σε ένα κόσμο μίσους, εκδικήσεως, 
αμαρτωλού συμφέροντος, λοιμού, λι-
μού, σεισμών, καταποντισμού, πυρός, 

μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίων 
πολέμων, που έχουν μετατρέψει απέραντες 
περιοχές σε νεκροταφεία, θα γιορτασθούν τα 
φετεινά Χριστούγεννα.

Όλη σχεδόν η ανθρωπότητα έχει γίνει μια 
ζούγκλα, όπου οι λαοί σαν άγρια θηρία, ξεσχί-
ζουν ο ένας τον άλλον. Φαίνεται ότι η αμαρτία 
έχει χώσει τα νύχια της μέσα στην ψυχή και 
στην καρδιά εκείνων που άναψαν τη μεγά-
λη φωτιά σε κάθε γωνιά της γης και τα σκο-
νισμένα μυαλά τους, από πάθη και όνειρα 
του μεσαίωνος, έχουν σχεδιάσει τη «νέαν τα-

ξιν πραγμάτων», την στιγμήν κατά την οποίαν 
οι ελευθερίες των αδυνάτων πνίγονται και οι 
ηθικές αξίες και αρχές γκρεμίζονται.

Κουρασμένος πλέον ο άνθρωπος ψάχνει 
με θαμπερό λυχνάρι να βρει λίγη παρηγο-
ριά. Αφάνταστες καταστροφές χτυπούν τον 
άνθρωπο καθημερινά. Αρρώστιες και πεί-
να θερίζουν εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές 
και σπέρνουν απόγνωσι, φόβο, απαγοήτευσι. 
Δεν αντέχει πια ο άνθρωπος να ακούει κραυ-
γές σπαρακτικές και να βλέπει θάλασσες και 
ωκεανούς δακρύων.

Παντού «οδύνη και οδυρμός πολύς». Και 
μέσα σε αυτή την αποπνικτική ατμόσφαιρα 
έρχονται οι ύμνοι της Εκκλησίας μας να μας 

γλυκάνουν τον πόνο, να διαλύσουν τα σύννε-
φα του φόβου και της αγωνίας: «Δεύτε ίδω-
μεν πιστοί που εγεννήθη ο Χριστός, ακολου-
θήσωμεν πιστοί ένθα οδεύει ο Αστήρ μετά 
των Μάγων Ανατολής των Βασιλέων. Άγγε-
λοι υμνούσιν, ακαταπαύστως εκεί. Ποιμένες 
αγραυλούσιν, ωδήν επάξιον. Δόξα εν υψίστοις 
λέγοντες τω σήμερον εν Σπηλαίω τεχθέντι, 
εκ της Παρθένου και Θεοτόκου εν Βηθλεέμ 
της Ιουδαίας».

Οι Χριστουγεννιάτικοι ύμνοι μεταδίδουν 
χαρά, παρηγοριά και στήριγμα στις κουρα-
σμένες ψυχές... «Ευφραίνεσθε δίκαιοι, ου-
ρανοί αγαλλιάσθε...σκυρτά όλη η φύσις...ά 
γγελοι και άνθρωποι σήμερον προφητικώς 
ευφραινέσθωσαν... συγχώρησον ο Θεός τα 
πάντα ημίν συγχώρησον ως αγαθός και φι-
λάνθρωπος...»

Τούτα τα Χριστούγεννα «ας σηκώσουμε μά-
τια βουρκωμένα προς τον Γεννηθέντα Χριστόν, 
τον άρχοντα της Ειρήνης και να του στείλουμε 
θερμή προσευχή να σταματήσουν οι δυστυ-
χίες, να εξημερωθούν οι άνθρωποι, να αρχί-
σουν πάλι οι καρδιές των ανθρώπων να χτυ-
πούν τους άγιους και ευλογημένους παλμούς 
της φιλανθρωπίας, του αλληλοσεβασμού, της 
αγάπης, να ανθίσει ξανά το εύοσμο λουλούδι 
και να «απλωθεί αδιατάρακτη πλέον η ειρήνη, 
το πολυπόθητο αυτό αγαθό στην αιματοβαμ-
μένη μας γη» και να γίνουμε όλοι απόστολοι 
καλωσύνης, συμφιλιώσεως και της αγάπης 
του Χριστού προς όλους.
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Μια νεανική κραυγή απόγνωσης ✑ Του ΝΊΚΟΥ ΆΗΔΟΝΗ

Ο λόγος για ένα σοβαρό πρόβλημα. Ψυχικό τραύμα, 
που έχουμε δημιουργήσει στα παιδιά μας, και δεν 
το συνειδητοποιούμε. Μια μαθητική έκθεση μας βο-

ηθάει να επικεντρωθούμε σ’ αυτό και να προβληματιστούμε:
«Θεέ μου, απόψε σου ζητάω κάτι, που θέλω πάρα πολύ. 

Θέλω να με κάνεις τηλεόραση! Θέλω να πάρω τη θέση της 
τηλεόρασης, που είναι στο σπίτι μου. Να έχω δικό μου χώρο. 
Να έχω την οικογένειά μου, γύρω από μένα. Να με παίρνουν 
στα σοβαρά όταν μιλάω. Θέλω να είμαι το κέντρο της προσο-
χής και να με ακούνε οι άλλοι, χωρίς διακοπές ή ερωτήσεις».

«Θέλω να έχω την ίδια φροντίδα που έχει η τηλεόραση, ακό-
μα και όταν δεν λειτουργεί. Όταν είμαι τηλεόραση, θα έχω 
την παρέα του πατέρα μου, όταν έρχεται σπίτι από τη δου-
λειά, ακόμα κι αν είναι κουρασμένος. Και θέλω τη μαμά μου 
να με θέλει όταν είναι λυπημένη και στενοχωρημένη, αντί να 
με αγνοεί...»

«Θέλω τα αδέλφια μου, να μαλώνουν για το οπιος θα περ-
νάει ώρες μαζί μου. Θέλω να νιώθω ότι η οικογένειά μου, 
αφήνει τα πάντα στην άκρη, πότε-πότε, μόνο για να περάσει 
λίγο χρόνο με μένα».

«Και το τελευταίο, κάνε με έτσι ώστε να τους κάνω όλους 
ευτυχισμένους και χαρούμενους. Θεέ μου, δε ζητάω πολλά, 
θέλω μόνο να γίνω σαν μια τηλεόραση»!

Η δασκάλα διαβάζοντας την έκθεση (καθώς βαθμολο-
γούσε) έκλαψε πολύ! Ο σύζυγός της, που μόλις είχε μπει στο 

σπίτι, τη ρώτησε; «Τί συμβαίνει;» Αυτή απάντησε: «Διάβασε 
αυτή την έκθεση, την έχει γράψει ένας μαθητής μου». Ο σύ-
ζυγος είπε: «Το καημένο το παιδί! Τι αδιάφοροι γονείς είναι 
αυτοί;» Τότε τον κοίταξε και του είπε: «Αυτή η έκθεση είναι 
του γιου μας»!!!
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ΣΦΗΝΑΚΙΑ

Ό λοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα πρέπει να κά-
νουν δήλωση στο Κτηματολόγιο για το ή τα ακίνητα 
που διαθέτουν στην κυριότητά τους. Σε πολλές περι-

οχές ήδη λειτουργεί Κτηματολόγιο και οι κύριοι ακινήτων πρέ-
πει ήδη να έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους. Εάν δεν το έχουν 
πράξει, αναλόγως του χρόνου που έχει παρέλθει από την λήξη 
της προθεσμίας για δήλωση στο Κτηματολόγιο, μπορεί η δήλω-
ση να γίνει και τώρα, μπορεί όμως και να χρειάζεται πλέον δι-
καστική απόφαση από δικαστήριο στην Ελλάδα.

Για να γίνει η δήλωση στο Κτηματολόγιο, αλλά και για την έκ-
δοση της δικαστικής απόφασης, χρειάζεται το συμβόλαιο με το 
οποίο έχει αποκτήσει ο ιδιοκτήτης το ακίνητο, πιστοποιητικό με-
ταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο και τοπογραφικό, αν το ακι-
νητο είναι μονοκατοικία, οικόπεδο ή αγροτεμάχιο.

Δήλωση στο Κτηματολόγιο υποχρεούνται να κάνουν όλοι οι 
ιδιοκτήτες ακινήτων, ανεξαρτήτως του αν είναι κάτοικοι Ελλά-
δος ή εξωτερικού, αλλά και ανεξαρτήτως του αν έχουν την Ελ-

ληνική ιθαγενεία ή αν είναι πολίτες άλλων χωρών. Η δήλωση 
δεν είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί αυτοπροσώπως από τον 
ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν είναι αναγκαίο να έρθει για τον λόγο αυ-
τόν στην Ελλάδα. Η δήλωση στο Κτηματολόγιο μπορεί να γίνει 
και με πληρεξούσιο του ιδιοκτήτη, που κατοικεί στην Ελλάδα. 
Ο ιδιοκτήτης πρέπει είτε να υπογράψει ειδικό πληρεξούσιο στο 
Προξενείο ή σε συμβολαιογράφο του εξωτερικού, είτε να υπο-
γράψει την δήλωση και μία εξουσιοδότηση.

Αν ο ιδιοκτήτης υπογράψει πληρεξούσιο, θα πρέπει αυτό ρη-
τώς και αναλυτικώς να αναφέρει τον νόμο περί Κτηματολογίου 
υπ’ αριθ. 2308/1995 καθώς και ειδικό κείμενο που να περιγρά-
φει τις ενέργειες τις οποίες θα δικαιούται να πράξει ο πληρε-
ξούσιος, ως αντιπρόσωπος του ομογενούς ιδιοκτήτη του ακι-
νήτου. Το πληρεξούσιο συντάσσεται στο πλησιέστερο Προξενείο 
της Ελλάδος στο εξωτερικό και αποστέλλεται στον πληρεξούσιο 
στην Ελλάδα. Μπορεί όμως να συνταχθεί και σε τοπικό συμβο-
λαιογράφο στο εξωτερικό, αλλά για να ισχύσει στην Ελλάδα θα 

πρέπει να έχει και την επικύρωση της Συμβάσεως της Χάγης 
που ονομάζεται Αποστίλλη (Apostille).

Αν ο ομογενής δεν υπογράψει πληρεξούσιο, αλλά μόνο μία 
εξουσιοδότηση προς τον πληρεξούσιό του στην Ελλάδα, τότε ο 
ομογενής θα πρέπει να υπογράψει και την δήλωση του Κτημα-
τολογίου. Αυτό σημαίνει ότι ο ομογενής μπορεί να υπογράψει 
μία εξουσιοδότηση με συγκεκριμένο περιεχόμενο και την δή-
λωση του Κτηματολογίου, που μπορεί να του την έχει στείλει με 
φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από την Ελλάδα ο εκπρόσω-
πός του, χωρίς ο ομογενής να χρειάζεται να υπογράψει πληρε-
ξούσιο στο Προξενείο.

Οι Έλληνες ομογενείς που έχουν στην κυριότητά τους ακίνη-
τα στην Ελλάδα πρέπει να γνωρίζουν ότι αν στην περιοχή του 
ακινήτου τους υπάρχει Κτηματολόγιο, πρέπει οπωσδήποτε να 
έχουν δηλώσει την ιδιοκτησία τους, διαφορετικά κινδυνεύουν 
να την χάσουν ή να μην μπορούν να την πουλήσουν, ούτε να την 
μεταβιβάσουν στα παιδιά τους ή σε όποιον άλλον επιθυμούν.

ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΊΟΠΟΥΛΟΥ*

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

Ενώ οι Τούρκοι απειλούν με θερμά επει-
σόδια σε Κύπρο αλλά και εντός της ελ-
λαδικής ΑΟΖ προς δημιουργίαν νέων 
τετελεσμένων, η ομογένεια έχει ήδη κι-

νητοποιηθεί τόσον υπέρ των εθνικών όσο και υπέρ 
των …τουρκικών συμφερόντων! Συγκεκριμένα, 
αντιπροσωπεία πλαισιωθείσα κυρίως από κυπρια-
κής καταγωγής Αμερικανούς είχε ήδη σειρά συνα-
ντήσεων με το γραφείο του κ. Μπάιντεν και το Στέ-
ιτ Ντηπάρτμεντ, ενώ την ερχόμενη Πέμπτη θα γίνει 
και νέα επαφή στην Ουάσινγτων πριν το ταξίδι του 
αντιπροέδρου στην Τουρκία.

Στόχος είναι να ασκήσουν οι ΗΠΑ πιέσεις στον 
Ερντογάν που έχει αφηνιάσει, ώστε να αποφευχθούν 
τα χειρότερα, να αποσυρθεί το τουρκικό ερευνητικό 
σκάφος «Μπαρμπαρός» από την ΑΟΖ της Κύπρου, να απο-
κλιμακωθεί η κρίση και να επιστρέψει η Λευκωσία στο τρα-
πέζι των συνομιλιών.

Η πλάκα είναι ότι την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ παίρνουν μέρος σε 
νατοϊκή άσκηση εντός της ΑΟΖ της Κύπρου και τη μεγαλύτε-
ρη συμμετοχή πλοίων την έχουν οι …Τούρκοι! Συμμετέχει δε 
επιδεικτικώς και το Πακιστάν! Μήπως θα ’πρεπε η Αθήνα αντί 
να στείλει φρεγάτες να φορτώσει κάνα δυο κρουαζιερόπλοια 
με παράνομους Πακιστανούς και να τους επαναπατρίσει στα 
πακιστανικά καράβια ενώ διεξάγεται η άσκηση για να στείλει 
ένα μήνυμα ότι και η κοροϊδία έχει τα όριά της;

Ως πότε η Ελλάδα θα ταϊζει λαθρομετανάστες (αυτό είναι 
εφόσον τους διακινούν κυκλώματα μαφίας και εισέρχονται 
στη Ελλάδα παράνομα) και οι χώρες προέλευσής τους θα κά-
νουν ό,τι περνάει από το χέρι τους να της βγάλουν τα μάτια; 
Άνθρωποι είναι, δεν λέω, και δεν μπορούμε να τους θεω-
ρούμε υπεύθυνους για την πολιτική των χωρών τους, πόσο 
μάλλον που πρόκειται για κτηνωδώς αυταρχικά καθεστώτα, 
αλλά και οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση 
άμυνας σε κάθε εισβολέα (περί αυτού πρόκειται, όσο κι’ αν 
κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας), εκούσιο ή ακούσιο.

Ενώ λοιπόν κάποιοι ομογενείς προσπαθούν, όπως μπορούν 
και όσο περνάει από το χέρι τους να φρενάρουν την Τουρκία 
μέσω ΗΠΑ, άλλοι ετοιμάζουν «εκδρομή» στην Κωνσταντινού-
πολη – έχουν κάνει ειδικά πακέτα οι Τουρκικές Αερογραμμές 
– με αφορμή τη Γιορτή του Αγίου Ανδρέα, προστάτη του Οικου-

μενικού Πατριαρχείου, και την επίσκεψη του Πάπα Φραγκί-
σκου (καλή κουφάλα κι’αυτός! Ως επίσκοπος στην Αργεντινή 
ήταν κώλος και βρακί με τη χούντα, από την ώρα που έγινε 
πάπας μας προέκυψε πιο «προοδευτικός» από τον …Τσίπρα)!

Οργανώσεις παρακινούν τα μέλη τους να συμμετάσχουν 
στο «προσκύνημα», ενώ και βυζαντινή χορωδία κάνει ερά-
νους και «γουάιν τέιστινγκς» να μαζέψει λεφτά από τους Έλ-
ληνες για να τα χαλάσει στην Τουρκία που συν τοις άλλοις θα 
εκμεταλλευτεί την παπική επίσκεψη και τους πατριαρχικούς 
εορτασμούς για να τονώσει το «ίματζ» θρησκευτικής ανεκτι-
κότητας που πλασσάρει ανέκαθεν και να προωθήσει βέβαια 
τον τουρισμό της με δική μας βοήθεια!

Επειδή πρέπει να είμαστε δίκαιοι, το ταξίδι είχε σχεδιαστεί 
πριν τις τουρκικές προκλήσεις, πλην όμως αυτό δεν αποτε-
λεί δικαιολογία για να συνεχίζονται οι προετοιμασίες λες και 
δεν συμβαίνει τίποτα. Ίσα-ίσα τώρα θα είχε αξία αν ματαίω-
ναν την «εκδρομή» και με επιστολή τους στις Τουρκικές Αερο-
γραμμές εξηγούσαν τον λόγο. Ας τους έδιναν να καταλάβουν 
ότι οι «τσαμπουκάδες» του Ερντογάν έχουν κάποιο κόστος, 
έστω και συμβολικό.

Σε τελική ανάλυση είναι θέμα αξιοπρέπειας, ευθιξίας και 
στοιχειώδους ευαισθησίας. Δηλαδή τί άλλο πρέπει να κάνουν 
οι Τούρκοι για να τσαντιστούμε; Ποιά είναι τα όρια της ανοχής 
μας; Καλές οι επιθέσεις φιλίας, μα οι άλλοι κάνουν κανονικές 
επιθέσεις, δεν καταλαβαίνουν από τέτοια, μόνο να παίρνουν 
ξέρουν και δεν θα σταματήσουν όσο αντιλαμβάνονται ότι τους 

περνάει χωρίς κόστος μάλιστα. Δεν πρέπει να πε-
ριμένει κανείς βέβαια ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, το τα-
ξίδι θα πραγματοποιηθεί, δεν αποκλείεται μάλιστα 
να δώσουν και κανένα βραβείο στον Ερντογάν για 
τους «αγώνες» του αναφορικά με τις θρησκευτι-
κές ελευθερίες όπως είχαν κάνει οι Αρχοντες πριν 
λίγα χρόνια μ’αυτό το αρ@ίδι (μικρή αρχή, δηλαδή) 
τον Εγκεμέν Μπαγκίς (τον γνωρίζουμε τον «κύριο» 
από την εποχή που ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδί-
ας Τουρκοαμερικανικών Σωματείων – ο αντίστοι-
χος Γαλάτουλας, δηλαδή, χωρίς διάθεση ειρωνείας).

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο τελεί υπο καθεστώς 
ομηρείας και δεν θα επιτρέψει στο εδώ «ποίμνιό» 
του συμπεριφορές που θα δυσαρεστήσουν ή θα φέ-
ρουν σε δύσκολη θέση την Άγκυρα. Το έργο το έχου-

με ξαναδεί. Το θέμα είναι πότε θα ξυπνήσουμε…
Παρεπιπτόντως, οι νέες τουρκικές προκλήσεις προσφέρουν 

και μια καλή ευκαιρία για να αναθεωρήσει η Αθήνα το όλο 
πλαίσιο σχέσεων με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Έτσι που 
πάνε τα πράγματα οι Τούρκοι θα διεκδικήσουν τη μισή Ελλά-
δα με πρόσχημα το καθεστώς των «Νέων Χωρών», την «ανε-
ξάρτητη» Εκκλησία της Κρήτης, το «αυτόνομο» Άγιο Όρος, τα 
Δωδεκάνησα που υπάγονται απευθείας στην Κωνσταντινού-
πολη και ποιός ξέρει τί άλλο.

Αυτή η αλλοπρόσαλη κατάσταση πρέπει να λάβει τέλος 
πάραυτα. Μια συνολική λύση θα ήταν αν το πατριαρχείο με-
τέφερε τις πλέον σημαντικές του υπηρεσίες στη Θεσσαλοκί-
νη αφήνοντας στην Κωνσταντινούπολη την έδρα συμβολικά. 
Όπως δηλαδή έκαναν οι Άραβες με το Πατριαρχείο Αντιοχεί-
ας που το μετακόμισαν στη Δαμασκό όταν κατάλαβαν ότι με 
τους Τούρκους δεν κάνεις χωριό.

Άσχετα όμως με το τί θα πράξει η Ελλάδα, είναι επιτακτική 
ανάγκη η Αρχιεπισκοπή Αμερικής να ξεκόψει από το πατριαρ-
χείο και κατ’επέκταση την τουρκική εξάρτηση και να γίνει αυ-
τοκέφαλη εκκλησία όπως της Ελλάδος και της Κύπρου. Πήρε 
στους Έλληνες 400 χρόνια και σκληρούς αγώνες να αποτινά-
ξουν τον οθωμανικό ζυγό, είναι παράνοια να ανεχόμαστε τη 
συνέχειά του το 2014, επί αμερικανικού εδάφους μάλιστα!

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

Δήλωση στο 
Κτηματολόγιο 
από ομογενή

Η Τουρκία απειλεί και 
οι ομογενείς πάνε …
Κωνσταντινούπολη!

✑ Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΟΜΠΟΤΗ*
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ΣΟΒΑΡΟ-ΣΑΤΙΡΙΚΑ
Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ

Έχθρα είχαν οι άπονοι Λευΐτες
και δεν έλεγαν καλημέρα στους Σαμαρείτες.

Όταν ένας Λευΐτης έπεσε σε ληστές
τον λήστεψαν τον πέταξαν στο δρόμο με πληγές.

Ένας ΣΥΝΤΟΠΙΤΗΣ του που περνούσε στην περιοχή
αφού είδε τον πληγωμένο έκανε στροφή.

Το ίδιο και ο δεύτερος και ο τρίτος
φιλανθρωπιά μέσα τους, ούτε ίχνος.

Όμως όταν πέρασε από εκεί ο εχθρός του ο Σαμαρείτης
έτρεξε κοντά του να τον βοηθήσει.

Τον πήγε σ’ ένα πανδοχείο να γιατρευτεί
αφού άφησε όλα τα ΛΕΦΤΑ του για πληρωμή.

Ο ΑΦΡΩΝ ΠΛΟΥΣΙΟΣ

Ο άφρων πλούσιος τραβούσε τα μαλλιά του
γιατί δεν είχε χώρο να βάλει την καινούρια σοδειά του.

Από τη στενοχώρια του άρχισε να κλαίει
όταν τον πλησιάζει ο Χριστός και του λέει:

Άφρονα πλούσιε έχω εγώ τη λύση,
κανείς στον κόσμο αιώνια δεν θα ζήσει!

Γι’ αυτό σπάσε τα κελάρια σου, με κασμάδες και λοστούς
κι όλες τις σοδειές σου, δώστες, στους φτωχούς!

Η ΕΝΤΟΛΗ: ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΑΒΕΤΕ, ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΤΕ!

Κηρύξατε το Λόγο μου στα πέρατα της Οικουμένης μέχρι τέρμα
από σήμερα είστε φωτισμένοι με το Άγιο Πνεύμα!

Αυτά είπε ο Χριστός στους αποστόλους του, τότε,
«Δωρεάν ελάβετε και δωρεάν στον κόσμο δότε»!

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ

Το πρώτο που θα διαβάσω μόλις ανοίξω την 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ», είναι η στήλη του π. 
Τριανταφύλλη. Διαβάζοντας τα ιερά και ωφέλημα 
κηρύγματά του, αισθάνομαι ότι εκτός από την ευχή του 
και την ευλογία του, παίρνω και μια καινούρια δύναμη 
να συνεχίσω τον αγώνα της καθημερινότητας Πολύ 
σωστά τα γράφει ο παπα-Δημήτρης, στο περασμένο 
φύλλο της Ε.Φ. στο αρθοκηρυγμά του: Ο ΑΜΒΩΝ, 
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ, Ο ΚΗΡΥΚΑΣ. Μόνο θεολογία από 
το Ιερό Βήμα και τίποτε άλλο. Αντιγράφω ένα μέρος 
του άρθρου, αλλά θα ζητούσα την άδεια από τον π. 
Δημήτρη να κάνω μια μικρή πρόσθεση!
«Το κήρυγμα, πρέπει να είναι ευαγγελικό κήρυγμα, 
που μας το εμπιστεύθηκε ο Θεός ως πολύτιμο θησαυρό.
(Τίτος 1,3) Να είναι πνευματικό, ελπιδοφόρο και 
πιστικό γιατί η πίστη των ανθρώπων στερεώνεται και 
η ελπίδα για μια καλύτερη ημέρα, δεν εγκαταλείπει 
αυτούς που πιστεύουν στο Χριστό. Ο υπηρέτης του 
Τριαδικού Θεού πρέπει να αφυπνίσει, να σκορπίσει στη 
ζωή των ανθρώπων την μελωδική φωνή των ουρανών, 
των αγγέλων, των αγίων, γύρω στο θρόνο του αγίου 
Θεού. Αυτά και πολλά άλλα πρέπει να ακούονται από 
το «στόμα του Άμβωνος» για να σηκωθεί ο άνθρωπος 
από τον βαρύ ύπνο της φιλαυτίας, της επιδείξεως, του 
εγωϊσμού, και να τον επαναφέρει στον ίσιο δρόμο να 
πέσει στην αγκαλιά του Θεού».
Ιδού τι προσθέτω εγώ: Και μακρυά με το να 
μετατρέπεται σε γήπεδο ο Iερός Άμβωνας ή το Πανάγιο 
Βήμα από μερικούς ιερείς μας: 
(Από το άγιο Βήμα)
ΙΕΡΕΑΣ 1ος. Ευλογία κυρίου και έλεος έλθει εφ’ ημάς 
τη αυτού θεία χάρητι και φιλανθρωπία… AND GO 
BEARS!
ΙΕΡΕΑΣ 2ος. Θα τελειώσουμε τη θεία λειτουργία πιο 
γρήγορα να προλάβουμε να παρακολουθήσουμε το 
FOOT BALL!
ΙΕΡΕΑΣ 3ος. Δ ι’ ευχών των αγίων πατέρων ημών...
και καλή νίκη σήμερα για το Σικάγο!
ΙΕΡΕΑΣ 4ος. Στις 4 η ώρα όλοι δίπλα στην αίθουσα με 
φαγητά και ποτά να παρακολουθήσουμε τον αγώνα!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, στον π. Δ. Τριανταφύλλη,
σε όλους τους σεβαστούς ιερείς μας, και σε όλους εσάς,
και ιδιαίτερα στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας
κ.κ. ΙΑΚΩΒΟ!

Γράφει ο 
ΠΕΤΡΟΣ ΜΆΣΤΟΡΗΣ 
book1937@hotmail.com

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Καλήν εσπέραν άρχοντες 
αν είναι ορισμός σας
στην κρίση του «σήμερα» 
ρίξτε τον οβολόν σας.

Χριστός γεννάται σήμερον 
και κτίζει εκκλησία
οι παπάδες μας να λειτουργούν 
με πίστη και θυσία.

Από τους άλλους τίποτε 
να μην περιμένουμε
και όσο μπορούμε να δίνουμε 
αντί να παίρνουμε.

Να αφήνουμε τα αγαθά 
εκτός εαυτού
και να ακολουθούμε 
τις παραβολές του Χριστού.

Να αποφεύγουμε τον  
καλοδεχούμενο πειρασμό του παρά
και να λέμε ΟΧΙ στο φακελάκι 
με τα τυχερά.
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Τι επιδιώκει η Τουρκία στη Κύπρο; 
Αυτό που επιδιώκει και στη Συρία. 
Την ακύρωση της κρατικής υπόστα-
σης των χωρών αυτών. Δεν θέλει 

να υφίστανται και να λειτουργούν αυτόνομα 
και αυτεξούσια κράτη σε Δαμασκό και Λευ-
κωσία. Θέλει Συρία και Κύπρο ως σατραπεί-
ες της Άγκυρας.

Μια τέτοια εξέλιξη καθιστά την Τουρκία ηγε-
μόνα της Λεβαντίνης και της Ανατολικής Μεσο-
γείου. Την καθιστά διαμορφωτή και ρυθμιστή 
του γεωπολιτικού περιβάλλοντος της Μέσης 
Ανατολής. Την καθιστά Μεγάλη (Βuyuk) Δύ-
ναμη, σεβαστή απο αυτούς που πρέπει και 
ωφείλουν να την τιμούν, να την συμβουλεύ-
ονται αλλά και να την πληρώνουν, ως «παρα-
γωγό ασφάλειας» (security producer).

Εδώ η αναφορά είναι για ολόκληρη την Δύση, 
από τις ΗΠΑ και κάτω. Ανάμεσα στις πολλές 
αμετροέπειες εκ στόματος Αχμέτ (γνωστού 
επίσης και ως «Μηδενικά Προβλήματα») Ντα-
βούτογλου, είναι και η δημόσια ,διακήρυξη του 
ότι «ούτε φύλλο» δεν μπορεί να κουνιέται στην 
Μέση Ανατολή χωρίς την άδεια της Τουρκίας.

Για να κατανοήσετε το μέγεθος της παραί-
σθησης, η αντίληψη αυτή παραπέμπει στον πα-
ρανοϊκό αυτοκράτορα που απαιτούσε να γνω-
ρίζει για το πέταγμα της κάθε πεταλούδας στην 
αυτοκρατορία. Γιατί φτερούγισε; Ποιός το επέ-
τρεψε; Ποιόν πάει να συναντήσει; Και με ποιόν 
θα συνομωτήσει κατά ,του Μεγάλου και εντο-
λοδόχου του Θεού, Ηγέτη;

Όπως και με τον καθεστώς  Άσσαντ της Συ-
ρίας έτσι και με το Κυπριακό κράτος, το τζιχα-
ντιστικό δίδυμο Ερτονγάν-Νταβούτογλου έχει 
πάθει ψύχωση. Δεν τους βγαίνει το παιγνίδι. 
Και όχι μόνο αυτό. Στην Συρία γενικά αλλά και 
στην πολιορκούμενη από τους τζιχαντιστές-α-
ποκεφαλιστές του Χαλιφάτου κουρδική πόλη 
Κομπανί, ειδικά, κατέρρευσε παταγωδώς και 
η προπαγανδιστική εικόνα που η Τουρκία προ-
έβαλε για τον εαυτό της στις δυτικές κοινωνεί-
ες και στα δυτικά κέντρα αποφάσεων.

Την εικόνα που οι νεροκουβαλητές της και 
οι χρήσιμοι ηλίθιοι αναπαρήγαγαν ενθουσιω-
δώς. Η εικόνα των Τουρκικών αρμάτων μάχης 
στην συνοριακή βουνοπλαγιά να σφυρίζουν 
αδιάφορα, ενώ απέναντι στην πολιορκούμε-
νη Κομπανί μια χούφτα Κούρδων με ηγέτι-
δα μια Κούρδισσα (αν αυτό είναι ποτέ δυνα-
τόν για το τουρκικό τζιχαντιστικό δίδυμο) να 
αντιστέκονταν κατά των αποκεφαλιστών του 
Χαλιφάτου, αφαίρεσε την διαχρονική μάσκα 
υποκρισίας απο τό Τουρκικό κράτος, σε πα-
γκόσμιο επίπεδο.

Οι κατά συρροή προκλητικές αλλά και δολο-
φονικές πράξεις της Τουρκίας στην Συρία, με 
αποκορύφωμα το Κομπανί, κατέδειξαν ότι η 
Άγκυρα ήθελε όχι μόνο την άλωση της πόλης 
απο τους τζιχαντιστές αλλά την άλωση ολόκλη-
ρης της Συρίας και, μαζί, τον δημόσιο αποκε-
φαλισμό του άπιστου (καφούρ) Άσσαντ και της 
οικογένειας του. Και γιατί όχι αφού θα μετέ-
τρεπαν την Συρία σε τουρκική σατραπεία, κάτι 
που ο Άσσαντ αρνείται πεισματικά να πράξει;

     Με αποκορύφωμα το Κομπανί και πάλι, 
σχεδόν ολόκληρος ο παγκόσμιος τύπος και 
ΜΜΕ, αλλά με αιχμή τα Δυτικά ΜΜΕ, απελευ-
θερώθηκε απο το σύνδρομο της «ιερής αγε-
λάδας» (holy cow syndrome) όποτε έγραφε 
για την Τουρκία. Το σύνδρομο αυτό υπήρξε 
απότοκο της εικόνας-μοντέλου που η Δύση 
κατασκεύασε και προώθησε για την Τουρκία 
μεταπολεμικά.

Στην διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Τουρ-
κία πακετοποιήθηκε και πουλήθηκε (framed 
and marketed) ως το κατ’ εξοχήν αναπτυξι-
ακό κοσμικό (κεμαλικό) μοντέλο που η Ουά-
σιγκτον προωθούσε, ως παράδειγμα, έναντι 
του κρατοκεντρικού-σοσιαλιστικού της Σο-
βιετικής Ένωσης. Μεταψυχροπολεμικά, από 
«κοσμικό» το μοντέλο Τουρκία μετεξελίχθη-
κε σε «ισλαμικό» -αυτό του λεγόμενου «ήπι-
ου Ισλάμ» (soft Islam).

Στο πρόσωπο του Έρντογάν και των ομόπι-
στών του, τα Δυτικά κέντρα εξουσίας χαιρέτισαν 
τον κατ’ εξοχή εκπρόσωπό του τουρκο- ισλα-
μικού πλέον μοντέλου που θα λειτουργούσε 
και ως «γέφυρα πολιτισμών».

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποδόμηση 
της κατασκευασμένης εικόνας της Τουρκίας 
άρχισε με την σταδιακή κατάρρευση του Ισ-
ραηλινο-Τουρκικού άξονα την δεκαετία του 
2000. Ωστόσο αυτό απο μόνο του δεν ήταν αρ-
κετό. Είναι ο Άσσαντ και η Συριακή κρίση που 
αποκαθήλωσαν τον Έρτονγάν και αποκάλυ-
ψαν τα τζιχαντιστικά του πιστεύω, φέρνοντας 
τον σε σύγκρουση με τον μέχρι τότε υπ’ αριθ-
μόν ένα δημόσιο θαυμαστή του, τον αμερικα-
νό Πρόεδρο Ομπάμα.

Κάποτε, στην εξέλιξη της Συριακής κρίσης 
ο Ομπάμα πληροφορήθηκε από τις υπηρεσίες 
του ότι το φιλαράκι του, ο Ταγίπ, προσπαθούσε 
να τον παγιδεύσει με ψεύδη και «κατασκευα-
σμένα» γεγονότα, ακόμη και με προβοκάτσι-
ες, ώστε να του κάνει την «βρώμικη» δουλειά 
της ανατροπής του Άσσαντ. Κάτι που προφα-
νώς η Μεγάλη (Buyuk) Τουρκία αδυνατούσε 
να υλοποίηση απο μόνη της.

Και είναι ένα σχεδόν άγνωστο γεγονός που 
άλλαξε τα πράγματα. Στις 16 Μαΐου 2013 σε συ-

νάντηση των δυό στον Λευκό Οίκο, ένας μαι-
νόμενος Έρντογάν σηκώθηκε και άρχισε να 
κουνά το δάκτυλο του στον Ομπάμα, κατηγο-
ρώντας τον ότι υπαναχώρησε στο ζήτημα της 
Συρίας. Κατά αξιωματούχο του Λευκού Οί-
κου, ο Έρτονγάν σηκώθηκε και κουνούσε το 
«γ… του δάκτυλο κατά του Προέδρου μέσα 
στον Λευκό Οίκο».

Με τον Λευκό Οίκο να έχει πλήρη πλέον ει-
κόνα της τζιχαντιστικής ατζέντας του Έρντογάν 
στην Συρία και τη αρωγή και στήριξη που η 
Τουρκία παρείχε στους τζιχαντιστές, οι αμερι-
κανοί αξιωματούχοι και υπηρεσίες άρχισαν 
τις διαρροές και τις προνομιακές ενημερώ-
σεις των αμερικανικών ΜΜΕ για τον διπρό-
σωπο αλλά και καταστροφικό ρόλο της Τουρ-
κίας στην  Συρία.

Και όποιος γνωρίζει στοιχειωδώς τί σημαί-
νει στοχοποίηση κράτους, εταιρείας ή ατόμου 
από τους Αμερικανικούς μηχανισμούς εξου-
σίας, αντιλαμβάνεται ότι αυτό που ακολουθεί 
είναι ένα τσουνάμι αρνητικής δημοσιότητας 
που, κυριολεκτικά, πνίγει.

Στην πορεία, πρωταγωνιστής έγινε και ο 
ίδιος ο Έρντογάν με την ανερμάτιστη, αλαζο-
νική, παρανοϊκή και ψυχωτική συμπεριφορά 
του ιδίου και όπως και του Νταβούτογλου. Και 
οι δυό δεν σταματούν να ρίχνουν λάδι στη φω-
τιά που τους καίει καθοδηγούμενοι απο τον 
Αλλάχ, όπως διατυμπανίζουν.

Τα πρόσφατα γεγονότα γύρω απο την πολι-
ορκία του Κομπανί έφεραν την  τελική απο-
δόμηση. Ταυτόχρονα ανέδειξαν σε πλανητικό 
επίπεδο τον ισλαμοφασισμό ως την κυρίαρχη 
σήμερα ιδεολογία στη χώρα. Απέδειξαν επί-
σης ότι η βία και η μισαλλοδοξία δεν είναι πε-
ριστασιακά αλλά αποτελούν διαχρονικά δομι-
κά χαρακτηριστικά του κράτους.

Η σημερινή αρνητική εικόνα της Τουρκί-
ας διεθνώς είναι η χειρότερη μεταπολεμικά. 
Και αυτό που είναι χωρίς προηγούμενο είναι 
ότι τροφοδοτείται από τα ίδια τα δυτικά κέντρα 
εξουσίας. Αυτό το γεγονός ενισχύει τη παρανο-
ϊκότητα των Έρντογάν-Νταβούτογλου ότι πρό-
κειται για μια διεθνή συνωμοσία εναντίον της 
αναδυόμενης Μεγάλης Τουρκίας.

Η παρανοϊκότητα αυτή εκφράζεται ως ψύ-
χωση εναντίον παντός εχθρού, με τους «κο-
ντινότερους εχθρούς» να είναι σήμερα η Συ-
ρία και η Κύπρος.

Δεν μπορώ να προβλέψω πως θα εξελι-
χθούν τα πράγματα στην Συρία. Το καθεστώς 
Άσσαντ, με την υποστήριξη στο έδαφος του Ιράν 
και διεθνώς απο την Ρωσία κυρίως αλλά και 
την Κίνα, δεν χάνει τον πόλεμο. Όμως το κα-
θεστώς συνεχώς φθείρεται και είναι προσω-
ποπαγές. Τίποτε δεν αποκλείεται αν για οιαν-
δήποτε λόγο ο Άσσαντ φύγει από τα πράγματα. 
Μπορεί σε μια τέτοια περίπτωση να ξαναβρεί 
ερείσματα η Τουρκία στη Δαμασκό.

Στην περίπτωση της Κύπρου τα πράγματα 
είναι διαφορετικά. Εδώ  και πενήντα χρόνια, 
από το 1964, η Τουρκία βυσσοδομεί να κατα-
λύσει το κυπριακό κράτος αλλά δέν τα έχει 
καταφέρει. Το 1974 με αφορμή το προδοτικό 
πραξικόπημα προσπάθησε και μέσω πολέ-
μου, αλλά πάλι απέτυχε. Απέτυχε και μέσω του 
κρατοκτόνου σχεδίου Ανάν το 2004. Της απο-
μένει ουσιαστικά ο δρόμος των «συνομιλιών».

Γνωρίζει ότι όπως αυτές είναι δομημένες  
θα καταλήξουν, νομοτελειακά, στη κατάλυση 
του κράτους. Και επιμένει στη «ολοκλήρω-
ση» τους άμεσα. Το «Βάρβαρος», όπως και 
παλαιότερα έτσι και σήμερα αυτό επιδιώκει. 
Με τον εκφοβισμό με την απειλή τετελεσμέ-
νων καθώς επίσης και με τον «μπαμπουλα» 
της διχοτόμησης στο βάθος επιδιώκει να κα-
ταναγκάσει την Λευκωσία να αυτοκαταλυθεί.

Η Τουρκία αναγνωρίζει ότι με την ένταξη της 
στη ΕΕ το 2004 η Λευκωσία έκανε ένα χωρίς 
επιστροφή βήμα απεγκλωβισμού από τον θα-
νάσιμο της εναγκαλισμό. Οι υδρογονάνθρα-
κες της Μεσογείου, σε συνδυασμό με τις πε-
ριφερειακές συνεργασίες (AOZ) αποτελούν 
ένα δεύτερο τέτοιο βήμα. Εάν γίνει και το τρί-
το, εάν δημιουργηθούν συμφέροντα αμοιβαί-
ας συνεργασίας μεταξύ των μή νατοϊκών κρα-
τών της περιοχής με καταλύτη την ενέργεια, 
η Τουρκία θα μείνει εκ των πραγμάτων εκτός 
νυμφώνος. Εξού και η ψύχωση.

Η Τουρκία κατέχει ντε φάκτο εδάφη της Κύ-
πρου. Δεν μπορεί όμως να τα κατοχυρώσει. 
Εφόσον υφίσταται και λειτουργεί κράτος στη 
Κύπρο, οι πιθανότητες να πετύχει τους στό-
χους της η Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων 
και αυτών του «Βάρβαρος», είναι ίσες με αυ-
τές που έχει μια χιονοστιβάδα στην κόλαση. 
Μηδέν. Όμως το κράτος πρέπει να λειτουργεί 
ως κράτος και όχι ως κοινότητα.

Και ο αρχηγός του, ως αρχηγός κράτους και 
όχι ως κοινοτάρχης. Και οι αξιωματούχοι του 
ως θεματοφύλακες κράτους και όχι ως κοι-
νοτικοί υπάλληλοι.

Η Τουρκία αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να κα-
ταλύσει το Κυπριακό κράτος. Αυτό της δημιουρ-
γεί ψύχωση. Αν κατανοήσουν την πραγματικό-
τητα αυτή στη Λευκωσία  οι σημερινοί ηγέτες 
και κυρίως αυτοί των δύο μεγάλων κομμάτων, 
θα έχει γίνει και το τελευταίο, άνευ επιστρο-
φής βήμα, απεγκλωβισμού απο τον θανάσιμο 
εναγκαλισμό της Άγκυρας._Πηγή:vimasaronikou 

Η υστερική ψύχωση των 
Ερντογάν-Νταβούτογλου

✑ Τoυ ΜΆΡΊΟΥ ΕΥΡΥΒΊΆΔΗ



6 Δεκέμβριος 2014, Ελληνική Φωνή

Έπρεπε να κάνει βιαστικό ταξίδι στην 
Ελλάδα ο Μερτσίνας. Ο λόγος ήταν για να 
σπρώξει τους μαστόρους που έφτιαχναν 
το σπίτι του στην Αξόπετρα και να δει πώς 
έχουν τα πράγματα, μήπως κάνει τίποτε 
και γυρίσει οικογενειακώς για πάντα. Η 
γυναίκα του συμφωνούσε απόλυτα.

- Τώρα, πριν μεγαλώσουν τα παιδιά, 
του τόνισε. Πήραν την KLM και πήγαν. 
Δυο βδομάδες το ταξίδι του. Θα έπρεπε 

να γυρίσει πίσω για Χριστούγεννα. Πέρασε 
κανονικά τον έλεγχο στο αεροδρόμιο του 
Σικάγου και πάνω που η γυναίκα του 
έφυγε με τα παιδιά θυμήθηκε τις δυο 
φωτογραφίες που είχε βγάλει από το 
ομοίωμα της Ακρόπολης στο Γκρηκ Τάουν, 
για να τις δείξει στον Τσίγγα και να δει με 
τα μάτια του, τι κύρος έχουν οι Έλληνες 
του Σικάγου. Της είχε δώσει το φάκελο 

μαζί με άλλες των παιδιών και θα του 
τις έδινε στο αεροδρόμιο. «Δεν πειράζει» 
σκέφτηκε. Άλλωστε ό,τι και να έλεγε στον 
Τσίγγα, τα λόγια του χάλαγε. Τώρα μάλιστα 
είχε μονιμοποιηθεί και σε θεσούλα, με 
καρέκλα στο δημόσιο.

Έκλεισε τα’ αυτιά του καλά – καλά. 
Αλλά του άρεσε να τον ποντάρει γιατί 
έκανε και τον κομματάρχη. Βλέπετε ήταν 
μορφωμένος. Ήταν του γυμνασίου. Τα 

ήξερε όλα και ανάθεμα αν έβλεπε τον τοίχο 
με λιακάδα. Πήγαινε με την εφημερίδα του 
κόμματος στη μασχάλη του για να τους 
κάνει τη μόστρα του στο καφενείο και να 
μονολογεί. Ας είναι. Ό,τι και να του έδειχνε 
αυτός θα έπαιζε το βιολί του αλλά να μην 
πάρει και ταμπούρλο γιατί άρχισε να κάνει 
και τον αντιστασιακό επί Χούντας. 

Σιγά-σιγά θα ζήταγε να του δώσουν 

και μετάλλιο για την ανδρεία του. Δεν τον 
έφθανε η καρέκλα και η θεσούλα που του 
έδωσε το κυβερνών κόμμα. Η αλήθεια 
ήταν ότι άρχισε να νευριάζει το Μερτσίνα 
η στάση του. Πριν τρεις μήνες που ήταν 
στο νησί τα είχαν χοντροκουβεντιάσει 
γιατί πέρασε την κουβέντα προσωπικά 
ο Τσίγγας, λέγοντας του «Σε ποιο κόμμα 
ανήκεις, ρε Μερτσίνα;»… ήταν μαζί και 
άλλοι δυο της ίδιας πάστας, μικρότεροι, 
αλλά με τον Τσίγγα ήταν συνομήλικοι και 
ξαδέρφια.

- Σε ποιο κόμμα, ξάδερφε!... Αυτό που 
ρωτάς είναι αντιδημοκρατικό αλλά θα 
σου πω. Ήμουνα στο κόμμα που είσαι 
εσύ πριν έρθει στην Ελλάδα. Τότες που οι 
μετανάστες κάνανε έρανο για να στείλουν 
στους φυγόδικους πολιτικούς της Ελλάδας. 
Βάζω στοίχημα κι ας σου έδωσε καρέκλα 
αυτό το κόμμα, το χέρι στην τσέπη δεν το 
έχεις βάλει. Άσε με ήσυχο Τσίγγα. Σου 
είπα… Χάνω τα λόγια μου γιατί βούλωσες 
τα’ αυτιά σου.

Έφθασε στο Ελληνικό στην ώρα του με 
την KLM μέσω Άμστερνταμ. Είχε κανονίσει 
ταξί να τον πάρει και να φύγουν για το 
Βραχονήσι. Του είχε τηλεφωνήσει από 
το Σικάγο και ήταν γνωστοί γιατί τον είχε 
πάρει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια 
που πηγαινοερχόταν. Νέκρα στο Ελληνικό. 
Ήταν περασμένη η τουριστική σαιζόν. Μια 
βαλίτσα είχε και το χαρτοφύλακα με χαρτιά 
και τα ξυριστικά του. Να πάρει η οργή! 
Αυτή η μία βαλίτσα θα ήταν η τελευταία 
που βγήκε στην κορδέλα. Βαρέθηκε αν 
περιμένει. Τέλος, ήρθε. Την πήρε και πήγε 
για την έξοδο. Ήταν κουρασμένος αλλά 
θα ησύχαζε στο ταξί. Όχι για να κοιμηθεί 
αλλά για ν’ απλώσει τα πόδια του. Ποτέ 
δεν έκλεινε μάτι σε ταξίδι. Συνεχίζεται...

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ✑ Γράφει ο ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ ΔΆΓΛΆΣ

ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Γράφει ο 
ΝΊΚΟΣ Β. 
ΓΕΩΡΓΆΝΆΣ

ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ-ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ

Δεκέμβρης το 49- 
έπεσε μια σιωπή και 
ράγισε η καρδιά μας

Το τζέϊμς στην μικρή την πλαταιούλα ξεπέζεψε,
ήταν πρωΐ, ήταν Χειμώνας, ήταν παγετός,
πεντέξι στρατιώτες κατέβηκαν, κάτι τους έγνεψε
αυτός ο ισχνός, με το φράκο, αξιωματικός.

Σε λίγο όταν δυνατά χτύπησε η καμπάνα
κόσμος ερχότανε αγουροξυπνημένος,
γρήγορα, βιαστικά γέμισ’ η αλάνα
και φαινόταν αυτός ο κόσμος τόσο λυπημένος...

Έδωκε μια βιτσιά ο αξιωματικός
στο φράκο του με το καμιτσίκι
και να ανεβαίνει άρχιζε στο τζέϊμς, ο κάθε χωρικός
ωσάν να πήγαινε στη σφαγή το κατσίκι.

Σε κάθε βιτσιά του, κι ένας χωρικός
στα μπαλκόνια τρογύρω έκλαιγαν παιδιά,
στων γερόντων τα πρόσωπα άκρατος θυμός
στα γόνατα επροσεύχετο η τυφλή γιαγιά.

Κι εκείνος ο Συνταγματάρχης, ο αξιωματικός
μιλούσε για δημοκρατία, τάξη, ομόνοια,
όπως ακριβώς κάποιος πρωθυπουργός*
μιλούσε γιια ασφάλεια, ειρήνη, πρόνοια.
 
Μπλάβος, κατάμαυρος ο ουρανός
κατηφόριζε το τζέϊμς για τις φυλακές
από τα τζάκια δεν έβγαινε άχνα καπνός
ερημιά και τρόμος στις αυλές!

Τους πήραν και έφυγαν -αγνοώ και τώρα την αιτία-
όλους, αδερφή, μάνα, πατέρα. Εμάς
-τα τρία αδέρφια- μας πότισαν δηλητήριο, πικρία
την καρδιά μας μαύρισαν πέρα ως πέρα!
 
Κι εκείνος με τα γαλόνια αξιωματικός
που καθότανε δίπλα στον οδηγό καμαρωτός
σιγανοτραγουδούσε ικανοποιημένος αυτός
πίσω όμως στην καρότσα μόνο κλαυθμός.

Κοντολογίς τα βουνά γιόμισαν χιόνια
στο χωριό μια ερημιά σωστή
για έξι μήνες δεν κουνιότανε ούτε βελόνα
ψόφια γιδοπρόβατα στοιβαγμένα, ως πάνω εκεί.

Και μέναμε στο αχυροκάλυβο αμπαρωμένοι
-σε αυτό που δεν έκαψαν οι Γερνανοί-
με την τυφλή γιαγιά μας, αποκλεισμένοι
τόσο μικροί, κλαίγαμε, αναστενάζαμε, μες στη σιωπή.

*κατοχικός -Τσολάκογλου

ΩΣ ΕΔΩ ΕΘΝΟΚΤΟΝΟΙ, ΣΩΝΕΙ…
Όταν ακόμη βγαίνουν στην οθόνη εθνοκτόνοι
και ομιλούν για πατρίδα και σωτηρία
όταν προβάλλουν το βλάκα εγκληματία και κωθώνι
όταν η  Ύβρις το κοινό αίσθημα τραυματίζει και πληγώνει
τότε το παρόν κατεστημένο τελειώνει
ώρα να τους  πούμε: «ως εδώ εθνοκτόνοι, σώνει!»

Όταν δεν τον έχει πιάσει ακόμη ο εισαγγελέας
για αποτέφρωση μιάς χώρας πλούσιας και ωραίας
όταν δεν έχει εγκλειστεί στον Κορυδαλλό
για εσχάτη προδοσία
τότε δεν φταίει ο εγκληματίας που διαφεύγει
η Πολιτεία φταίει που καθεύδει!

Όταν τα κανάλια βάζουν πρώτη είδηση ΕΝΦΙΑ και ΓΑΠ
την ίδια ώρα που η οικουμένη την Αμφίπολη προβάλλει
τότε τα Ελληνόφωνα κανάλια 
βρίσκονται κάπου στο Αφγανιστάν
και σταβλίζονται στην αριστεροδεξιά κομματική στάνη!

Η Δικαιοσύνη έκλεισε φυλακή τη Χρυσή Αυγή  
γιατί ήθελε κλέφτες και λωποδύτες φυλακή να βάλει   
ο εθνοκτόνος ΓΑΠ στο εξωτερικό μας δυσφημεί
ουδείς τον ενοχλεί, ουδείς τον πειράζει
και η Δικαιοσύνη πολιτικούς κρατούμενους 
στις φυλακές στοιβάζει.

Με έξοδα των φορολογουμένων πλουσιοπάροχα διαβιεί
αντί να έχει η περιουσία του δημευτεί
ο τρισκατάρατος νέο κόμμα-συμμορία κυοφορεί
αντί να έχει αυτοκτονήσει αυτός ασχημονεί
ιδού γιατί ο κόσμος στρέφεται στη Χρυσή Αυγή!!

Η η χώρα κυβερνάται από συμμορίες κλεφτών 
και απατεώνων παραδόθηκε σε χέρια προδοτών
και εθνοκτόνων ο λαός βρίσκεται  στα νύχια
δολοφόνων και κακοποιών την κατάντησαν
αποικία Τούρκων και Γερμανών φταίμε κι’ εμείς
που ψηφίζουμε οικογένειες ιλλουμινάτων και μασόνων.

Toυ ΆΜΦΊΚΤΥΩΝΆ*

 *Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης,
Συγγραφεύς, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων λογοτεχνών
http://amphiktyon.blogspot.com/
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Θέλεις να κάνεις ένα δώρο που δεν κοστίζει τίποτε;
Αν και έχουν πολλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες μερικά 
γηροκομεία, παρόλα αυτά εξακολουθούν να είναι τόποι που 
τα άτομα νιώθουν μοναξιά. Οι διάφορες δραστηριότητες δεν 
υποκαθιστούν την αγκαλιά, τα φιλιά, και την κουβέντα με φί-
λους και συγγενείς. Γιαυτό, καθώς πλησιάζουν οι γιορτές, χά-
ρισε το χρόνο σου σε κάποιον που αγαπάς ή τη φιλία σου σε 
κάποιον που δεν έχει κανέναν συγγενή κοντά. Αν ξοδέψεις 
λίγο από το χρόνο σου και επισκεφτείς κάποιον σ’ ένα γη-
ροκομείο δε σου κοστίζει τίποτε αλλά μπορείς να κάνεις κά-
ποιο πρόσωπο να χαμογελάσει και κάποια καρδιά να χαρεί.
Θέλεις να δώσεις στα παιδιά σου ένα δώρο που θα διαρκέσει;
Θέλεις να κάνεις ένα δώρο στα παιδιά σου που θα διαρκέ-
σει; Τα πιο πολλά παιχνίδια ή ρούχα στο τέλος θα χαλάσουν 
ή θα παλιώσουν. Αν όμως δώσεις στο παιδί σου ένα βιβλίο, 
θα το κουβαλάει μαζί του σε όλη του τη ζωή. Διάλεξε ένα συ-
γκεκριμένο βιβλίο για το κάθε σου παιδί κάθε Χριστούγεν-
να. Γράψε μερικά λόγια τρυφερά μέσα στο εξώφυλλο, βάλε 
ημερομηνία, και γράψε το όνομά σου. Μπορείς να κάνεις 
την αρχή όταν τα παιδιά σου είναι μικρά. Καθώς μεγαλώ-
νουν, μπορείς να διαλέξεις βιβλία που θα τους βοηθήσουν 
να αντιμετωπίσουν τη ζωή.

Χριστούγεννα: Ειρήνη και αφθονία ή μεγάλη ταλαιπωρία 
και μοναξιά;
Για πολλούς οι χαρές των ημερών είναι πάμπολλες, αλλά για 
άλλους μπορεί να είναι γεμάτες λύπη και μοναξιά, όπως για 
τη γυναίκα που πριν λίγον καιρό έχασε τον άντρα της που 
έζησαν μαζί 40 χρόνια, για τον/την σύζυγο που βρίσκεται στη 
διαδικασία ενός διαζυγίου, ή για τους γονείς που ο επανά-
στης έφηβός τους δε θα είναι στο σπίτι τα Χριστούγεννα μαζί 
τους. Αν η συναισθηματική σου κάλτσα είναι γεμάτη, αν το 
πρόσωπό σου λάμπει από χαρά και τα παιδιά σου είναι όλα 
μαζεμένα γύρω από το τζάκι, θυμήσου, αυτές οι μέρες είναι 
για να αφιερώσεις λίγο από το χρόνο σου, να δώσεις ελπίδα 
γύρω σου και να προσευχηθείς γι αυτούς που υποφέρουν 
να τους γεμίσει ο Θεός με τη δική Του ειρήνη.

Είναι ανάγκη τώρα στις γιορτές να είναι όλα στην εντέλεια;
Τα δώρα να τυλιχτούν ακριβώς έτσι. Τα στολίδια στο δέ-
ντρο να κρεμαστούν μ’ αυτήν τη σειρά. Τα Χριστουγεννιάτι-
κα κουλουράκια να έχουν αυτό το σχήμα. Μήπως ακούγο-
νται γνωστά; Οι γιορτές μπορεί να φέρουν πολύ άγχος – αν 
το επιτρέψετε. Για να αποφύγετε αυτήν την ένταση, να είστε 
ευέλικτοι. Αν οι παραδόσεις αλλάξουν λιγάκι φέτος, δε χά-
λασε ο κόσμος. Αν τα παιδιά δεν κρεμάσουν τα στολίδια στο 
δέντρο όπως πρέπει ... άστο, δεν πειράζει. Απόλαυσε τα παι-
διά σου, την οικογένεια και τους φίλους με το πνεύμα της 
εποχής. Μέσα στο γιορταστικό κλίμα, ξέχασε την τελειότη-
τα και δώσε έμφαση στα πράγματα που τα λεφτά δεν μπο-
ρούν ν’ αγοράσουν.

«Δε χρειαζόταν. Σου είπα να μη μου πάρεις τίποτε.»
Σας είναι γνωστές αυτές οι φράσεις; Για πολλούς από μας, 
είναι πιο εύκολο να δίνουμε παρά να παίρνουμε. Απλού-
στατα δε νιώθουμε άνετα όταν παίρνουμε δώρα ή δεχόμα-
στε κάποιες χειρονομίες ευγνωμοσύνης. Γιαυτό και λέμε 

κάτι σαν κι αυτά , «Δεν έπρε-
πε να ξοδέψεις τόσα λεφτά για 
μένα.» Ακόμα κι αν οι προθέσεις μας είναι ταπεινές, η αντί-
δρασή μας υποτιμάει τη γενναιοδωρία του άλλου που μας 
προσφέρει το δώρο. Γιαυτό, την επόμενη φορά που θα σου 
προσφέρουν κάποιο δώρο, όσο άβολα κι αν νιώθεις, άσε τον 
άλλον να χαρεί την προσφορά του. Πες απλά «ευχαριστώ.»

Πιστεύετε στον Αη Βασίλη;
Στην Τουρκία τον τέταρτο αιώνα, ένας πλούσιος έφηβος 
άκουσε για μια φτωχή οικογένεια που πεινούσε. Αν η οικο-
γένεια δεν έβρισκε χρήματα, θα έπρεπε να πουλήσουν τα 
παιδιά τους για σκλάβους. Έτσι λοιπόν, αργά ένα βράδυ, ο 
νέος αυτός πήγε στο σπίτι αυτής της οικογένειας και έρρι-
ξε από το παράθυρο μια σακούλα με χρυσά νομίσματα. Το 
καλό παιδί τελικά έγινε ιερέας γνωστός για τη γενναιοδω-
ρία του στους φτωχούς και σε όσους είχαν ανάγκη. Καθώς 
μεγάλωνε, άφησε τα γένια του κι έκανε μια άσπρη γενειά-
δα και μεγάλη κοιλιά κάτω από το κόκκινο ράσο του. Τον 
έλεγαν Άγιο Νικόλαο – καλύτερα γνωστός ως Αη Βασίλης.

Ποιος είναι ο πιο σπουδαίος άνθρωπος που έζησε ποτέ;
Γεννήθηκε σ’ ένα μικρό χωριό από μια χωριατοπούλα. Δού-
λευε σα μαραγκός μέχρι τα 30 του, και μετά πήγαινε από το 
ένα μέρος στο άλλο και κήρυττε. Όταν η κοινή γνώμη στρά-
φηκε εναντίον του, τον κάρφωσαν σ’ έναν σταυρό ... πέθα-
νε και αναστήθηκε. Δύο χιλιάδες χρόνια αργότερα αποτελεί 
την κεντρική φυσιογνωμία για τους πιο πολλούς ανθρώπους 
του πλανήτη μας. Αν προσθέσουμε όλες τις στρατιωτικές και 
ναυτικές δυνάμεις του κόσμου και όλους τους βασιλείς του 
κόσμου που πέρασαν από τη γη, δεν επηρέασαν το ανθρώ-
πινο γένος τόσο δυναμικά όσο αυτή «η μοναδική μορφή» ... 
ο Ιησούς Χριστός. Χαρούμενα Χριστούγεννα.

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 ΘΕΟΦΆΝΟΥΣ

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

NIKOS BANQUETS
Αργύρης Πούλος

Είναι στη διάθεση της Ομογένειας για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις

ΒΑΠΤΙΣΙΑ-ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ-ΓΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 

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

Για πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων, εγκεφαλικών, 
καρκίνου, χοληστερίνης, δυσλειτουργία στύσης

Ρόδια

Οι αρχαίοι πίστευαν ότι το ρόδι είναι  μια «συ-
μπυκνωμένη ψυχή» που μπορούσε να χαρί-
σει την αθανασία. Θεωρούσαν επίσης ότι είναι 
φάρμακο για σοβαρές παθήσεις.  Στην αρχαία 

Ελλάδα όπως και σήμερα, το ρόδι θεωρείται το φρούτο 
της γονιμότητας.

Στις θεραπευτικές ιδιότητες του ροδιού αναφέρεται άλ-
λωστε και ο Όμηρος, ο Θεόφραστος, ο Διοσκουρίδης και ο 
Πλίνιος, ο οποίος μάλιστα αναφέρει τα ρόδια της Καρχηδό-
νας σαν την καλύτερη ποικιλία της εποχής του. Ακόμη και 
στη μακρινή Κίνα, το ρόδι καταναλώνεται από τους νιόπα-
ντρους, την πρώτη μέρα του γάμου τους για να ευλογηθεί 
ο γάμος τους. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έθαβαν τους νεκρούς 
τους μαζί με ρόδια.

Στη Μέση Ανατολή το ρόδι ήταν «διάσημο» για τις ευερ-
γετικές του ιδιότητες σε περιπτώσεις αμυγδαλίτιδας, αιμορ-
ροΐδων, επιπεφυκίτιδας, ακόμα και φαλάκρας. Στην αρχαία 
ινδική ιατρική χρησιμοποιήθηκε ως αντιπαρασιτικός παρά-
γοντας, τονωτικό αίματος και θεραπεία ενάντια σε άφθες, 
διάρροια και κολπιτιδες.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι είναι ένα υψηλής διατροφικής 
αξίας φρούτο, που εκτός από καλοτυχία φέρνει και ... καλή 
υγεία! Το ρόδι είναι ένα φρούτο με σημαντικές θεραπευ-
τικές ιδιότητες. Πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν την συ-
νεργική δράση των συστατικών του και ένα ευρύ φάσμα 
ισχυρών αντιοξειδωτικών και αντικαρκινικών ιδιοτήτων 
(ιδίως ως προς τον καρκίνο του προστάτη).

Έχει χρησιμοποιηθεί επίσης σε καρδιαγγειακές ασθένει-
ες, σε διαβήτη, σε οδοντικά προβλήματα, σε δυσλειτουργία 
στύσης, δερματικά προβλήματα από υπεριώδη ακτινοβο-
λία. Πιθανές άλλες χρήσεις περιλαμβάνουν πρόληψη βρε-
φικής εγκεφαλικής ισχαιμίας, alzheimer, αρθρίτιδα, παχυ-
σαρκία και ανδρική στειρότητα.

O φρέσκος χυμός από ρόδι, αν καταναλώνεται σε καθη-
μερινή βάση, μπορεί να μειώσει το άγχος, να να αποτρέ-
ψει τις καρδιοπάθειες αλλά και να αναστείλει την εξάπλωση 

των καρκινικών κυττάρων. Επίσης, η συχνή κατανάλωση 
ροδιών και πιο συγκεκριμένα του χυμού τους, μπορεί να 
επιβραδύνει σημαντικά την διαδικασία της γήρανσης των 
κυττάρων του DNA, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μπο-
ρούν να μένουν νέοι για περισσότερο καιρό.

Το ρόδι, όμως, περιέχει πολλές βιταμίνες (A,C,E), είναι 
πλούσιο σε φυλλικό οξύ καλύπτοντας περίπου το 25% της 
συνιστώμενης ημερήσιας δόσης , περιέχει κάλιο, σίδηρο, 
ασβέστιο, μαγνήσιο, όπως επίσης και πολλές ευεργετικές 
φυτικές ίνες.

Όπως όλα τα φρούτα και τα λαχανικά, έτσι και το ρόδι εί-
ναι πλούσιο σε 3 διαφορετικά αντιοξειδωτικά, το ελλαγικό 
οξύ, τις ανθοκυανίνες και τις τανίνες, με το χυμό του να εί-
ναι ιδιαιτέρως πλούσιος σε αυτά και να ξεπερνά σε αντιο-
ξειδωτική δράση ακόμη και το πράσινο τσάι.

Χρησιμοποιήστε...
Το χυμό του για να μειώσετε τον κίνδυνο αθηρωμάτω-

σης των αγγείων, μειώνοντας έτσι και τον κίνδυνο από-
φραξής τους. Κάνει καλό στην καρδιά, μειώνοντας τα επί-
πεδα της κακής (LDL) χοληστερίνης στο αίμα. Ταυτόχρονα 
δρα βοηθητικά στη μείωση της υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Ο συνδυασμός των παραπάνω, οδηγεί σε προστασία από 
μακροπρόθεσμα καρδιακά προβλήματα, έμφραγμα του μυ-
οκαρδίου και εγκεφαλικά επεισόδια. Βοηθά στην προστα-
σία των κυττάρων από τις ελεύθερες ρίζες. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μας προστατεύει από διά-
φορες μορφές καρκίνου και ιδιαιτέρως καρκίνου του προ-
στάτη και του μαστού, ενώ διαφορετικές έρευνες έχουν 
δείξει αισιόδοξα αποτελέσματα και στην περίπτωση του 
καρκίνου των πνευμόνων. Μπορεί να μειώσει τη δημι-
ουργία οδοντικής πλάκας και να αποτρέψει την εμφάνιση 
παθήσεων στα ούλα.

Θεωρείται αντιγηραντικό και η συχνή του κατανάλωση 
στη διατροφή μας μπορεί να βελτιώσει την όψη της επι-
δερμίδας, αλλά και των μαλλιών μας, κάνοντάς μας να 
δείχνουμε νεότεροι. Έχει αντιμικροβιακές και αντιφλεγμο-
νώδεις ιδιότητες, με αποτέλεσμα να έχει θεραπευτική δρά-
ση, ενώ γενικότερα τονώνει τον οργανισμό. Τους σπόρους 
απευθείας ή σε σαλάτα και εκμεταλλευτείτε τις αφροδισι-
ακές τους ιδιότητες!

Τα φύλλα και τη φλούδα τους και φτιάξτε ένα αφέψημα 
με σημαντικές αντισηπτικές και στυπτικές ιδιότητες. Βοη-
θούν στην καλύτερη κινητικότητα του εντέρου, αντιμετω-
πίζοντας σε ένα βαθμό προβλήματα δυσκοιλιότητας. Ιδανι-
κό  σε περιπτώσεις πυώδους αμυγδαλίτιδας, καταπολεμά 
τις αμοιβάδες τους εντέρου, τη διάρροια, τη χρόνια δυσε-
ντερία αλλά και τις αιμορροΐδες.

Το απόσταγμα του έχει αντικαρκινική δράση. Σύμφωνα με 
έρευνες αναστέλλει την ανάπτυξη του καρκίνου του δέρμα-
τος. Τα 100 γραμμ. ροδιού μας δίνουν περίπου 70 θερμίδες.

Πως το καθαρίζουμε εύκολα χωρίς να λερωθούμε
Ρίχνουμε το ρόδι στο μπολ με το κρύο νερό και το αφή-

νουμε για περίπου 10’. Τέλος ανοίγουμε το ρόδι όπως ξε-
φλουδίζουμε το πορτοκάλι μέσα στο νερό απελευθερώνο-
ντας τους σπόρους.

Σουρώνουμε το νερό και έχουμε έτοιμα τους σπόρους 
μας καθαρούς και χωρίς υπολείμματα σάρκας.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δρ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Βουλευτής N. Ηλείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρέμβαση Αυγερινοπούλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ για 
τις επιδοτήσεις Ηλείων Αγροτών.

Παρέμβαση για τις δυσλειτουργίες που εμφανίστηκαν 
σήμερα σε ό,τι αφορά την πληρωμή επιδοτήσεων μερίδας 
παραγωγών της ΕΑΣ Πύργου έκανε η Ηλεία Βουλευτής, 
Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου.

Η Ηλεία Βουλευτής μετά από καταγγελίες αγροτών, επι-
κοινώνησε επειγόντως με τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. 
Γρηγόρη Αποστολάκο, καθώς και με τον Αντιπρόεδρο του 
οργανισμού κ. Οφίδη, τους εξέθεσε λεπτομερώς το πρό-
βλημα που έχει προκληθεί- χωρίς υπαιτιότητα των παρα-
γωγών- και ζήτησε από τους αρμόδιους να ολοκληρω-
θούν άμεσα οι διαδικασίες προκειμένου πληρωθούν το 
συντομότερο δυνατόν, οι δικαιούχοι.

Τόσο ο κ. Αποστολάκος όσο και ο κ. Οφίδης αφού εξέ-
τασαν το ζήτημα, διαβεβαίωσαν ότι οι αγρότες δεν χάνουν 
κανένα από τα δικαιώματά τους και θα πληρωθούν το 
πολύ έως τις 15 Δεκεμβρίου. Ο κ. Αποστολάκος απέδω-
σε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε καθυστέρηση 
αποστολής των ψηφιοποιημένων στοιχείων των συμβο-
λαίων των αγροτών στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Όταν η κατάρα του εμφύλιου σάρωνε τα χω-
ριά μας, σάρωνε και τα απάτητα βουνά της 
Πίνδου, η ζωή και η ζήση είχε γίνει αφόρη-

τα και λυπητερή. Τότε είχε δοθεί εντολή όλες οι «βά-
βες», μεγάλοι και ανήμποροι, να πάνε στα παιδιά τους, 
στην Αθήνα, στον Πειραιά, όπου υπήρχε περισσότερο 
ασφάλεια, κι όποιος μπορούσε φυσικά...

Η «βάβω» μου (γιαγιά μου) τότενες, είχε κατασκάψει 
όλον τον κήπο, για να θάβει τα φλυτζανάκια, τις πιατέ-
λες, τα πιάτα και τα κατσαρόλια, μπρίκια, τρίφτες, σι-
νιά, γκραμπράτσια κ.ά. Ήθελε, όταν γυρίσει πίσω στο 
χωριό, να βρει το νοικοκυριό της. Λες και η έκβαση 

του πολέμου θα εξαρτιόταν από τη λαένια και τις κα-
τσαρόλες της «βάβως» μου.

Με δυο σεγκούνια, δυο αλλαξιές ουρτιά, τσουράπια, 
κορδέλες (παπούτσια τύπου μαούνας) και το κομπό-
δεμα στο βρακοζώνι, σταυρώθηκε, κλείδωσε, αμπά-
ρωσε και φευγιό κατά Αθήνα μεριά.

 Έδωκε ο Θεός και έφτασε στην Αθήνα. Το παιδί της 
ο Γιάννης την υποδέχθηκε με περιφάνεια και ότι το 
καλύτερο μπορούσε και γινότανε! Γύρισε τα μάτια της 
στο σπιτικό τριγύρω ερευνητικά και λέει: «Όλα καλά 
και γραμμένα Γιάννη μου! Εγώ έχω όμως μια αγκού-
σα (στενοχώρια). Δεν μπορώ να αναπνεύσω εδώ...»

-Βγάλε το σεγκούνι σου γιαγιά μου. Θα είσαι καλύ-
τερα! Σιγά-σιγά, της αλλάξαμε και το «λουκ» της... μα-
ντήλι μπιρμπιλωτό, φούστα, ζακέτα, ωραία παπούτσια 
κομψά και το μαντήλι δεμένο «πος». Έλα που τα βρά-
δια η βάβω δεν έκλεινε μάτι. Ολονυκτίς φτιάχναμε τί-
λιο για να ηρεμεί και να κοιμάται.

Τα πράγματα δυσκολεύανε πολύ. Αποφασίστηκε 
από το μπάρμπα-Γιάννη να την στείλει στους Αμπε-
λοκήπους, αλλά όμως τίποτε. Και στην Κηφισιά πήγε, 
όμως πάλι κι εκεί τίποτε.

-Τότε θα μείνεις στην ταράτσα στο δωμάτιο «υπη-
ρεσίας» με εσωτερικό κουδούνι.

Η Βάβω πήρε το μικρό κίτρινο μπαουλάκι με τις κλει-
δαριές, για να ασφαλίζει τα λευκά της, ένα κρεββάτι, κι 
ένα καμινετάκι με οινόπνευμα, για να βράζει το τίλιο 
της τη νύχτα και μετακόμισε. Το μπάνιο ήταν άνετο και 
το πλυσταριό επίσης. Σκάφες αλυσίβες, σαπούνι πρά-
σινο, λουλάκι, καλαθούνες για τις μπουγαδάστρες και 

σχοινιά για άπλωμα. Στην ταράτσα μας, στο ρετιρέ  των 
ονείρων μας, εκεί που η αγάπη, της γιαγιάς ζέσταινε 
τις νεανικές και ανήσυχες καρδιές μας, πάρα πολλές 
φορές, μπλέκονταν ήχοι από τα κίτρινα τραμ, το γλυκό 
καμπανάκι της χαράς της άφιξης και της αναχώρησης 
με τα όμορφα χρώματα των τραγουδιών απ’ τα γραφι-
κά μικρά καφενεδάκια του Παγκαρατίου.

Αυτοί οι αγγελικοί ψαλμοί ήταν ελεύθεροι να πετά-
νε χωρίς εμπόδια, μόνο διώροφα σπιτάκια άλλωστε 
υπήρχαν με γαζιές και αυλές. 

Πώς να μην ακούς όλο το βράδυ; Αχ, τι νοσταλγία! 
Δεν άλλαζα με το καλύτερο ρετιρέ της Αθήνας, με 
αυτή την ταράτσα.

Κάποιες βραδιές, κάτω από τον έναστρο ουρανό 
της Αθήνας η γιαγιά προσευχόταν στον Άη-Γιώργη 
του Λυκαβηττού μας, «Άη-Γιώργη μου, κάνε το θαύ-
μα σου και θα σου στείλω εγώ το τάμα μου». Ταίρια-
ζε στη βάβω μας, με τον κρυφό πόθο της επιστροφής 
και σε μας, με τις προσδοκίες μας.

Σαν χθες.. θαρρώ ήταν σούρουπο κι ανάβαινα τη σι-
δερένια σκάλα, εκείνη που κοίταγε προς το Λυκαβηττό. 
Η βάβω μου λέει ικετευτικά: «Νώμου μια τσίκα κρα-
σί, να στεργιώσει η καρδιά μου!». Μετά από λίγο την 
ακούω να λέει επιδαυριακά και τραγικά: «Ωχ, Μάρκο, 
τι μώκανες Μάρκο!».

-Γιαγιά τι λες; Για ποιον Μάρκο μιλάς;
«Να μωρ’ ψυχή μου, τον κύριο Μάρκο Βαφειάδη. 

Πρέπει να ξαναγυρίσω στα γατάκια μας στα χωριά μας. 
Έρχονται Χριστούγεννα κι εγώ θάμαι μακριά. Κι εγώ 
σιωπή. Μόνο περισυλλογή και σκέψεις...

Του 
ΝΊΚΟΥ ΆΗΔΟΝΗ

Μια γουλιά από παλιό καλό κρασί

Το 1951 ο πληθυσμός 
ήταν 141.340 κάτοικοι, το 
1961 ήταν 157.760, λόγω της 
αύξησης των γεννήσεων. 
Το 1971 ο πληθυσμός μειώ-
νεται λόγω της μεγάλης με-
τανάστευσης στις 138.988. Η 
παλιννόστηση της δεκαετί-

ας του 1970 έχει αποτέλεσμα αφού το 1981 απογράφονται 148.486. Ωστό-
σο και στη δεκαετία του 1980-1990 ο πληθυσμός μειώνεται ξανά αφού το 
1991 είναι 143.752.

Ο νομός το 2001 έχει πληθυσμό 149.354, και αντιμετωπίζει μια νέα δη-
μογραφική αποψίλωση (-3%) στην περίοδο 1991-2001 και έχει πληθυσμό 
146.376 και εμφανίζει σημαντικά μείωσηκαι στην περίοδο 2001-2011. Ει-
δικότερα για το βόρειο και κεντρικό Έβρο η κατάσταση είναι δραματική, 
αφού μέσα σε 30 χρόνια ο πληθυσμός μειώθηκε στο μισό!

3. Ο επίλογος (; )
Η Ελλάδα, η Θράκη, ο Έβρος γνωρίζει και θα συνεχίσει να γνωρίζει το 

2050 τον τρίτο υψηλότερο βαθμό ηλικιακής εξάρτησης μετά την Ισπανία 
και την Ιταλία: θα αντιστοιχούν 58,7 υπερήλικες σε κάθε 100 κατοίκους 
κάτω των 64 ετών. Ειδικότερα στο νομό Έβρου η δημογραφική κατάρ-
ρευση είναι προ των πυλών. Η δημογραφική παράμετρος αποτελεί ζή-
τημα εθνικής ασφάλειας και κυριαρχίας το οποίο πρέπει να εξετασθεί με 
σοβαρότητα και ειλικρίνεια. Μάλιστα λόγω του επείγοντος του ζητήματος, 
κάθε καθυστέρηση θα δυσχεραίνει και άλλο την κατάσταση, συνεπώς οι 
αποφάσεις για την αντιστροφή της κατάστασης πρέπει να ληφθούν άμεσα.

Πηγή: Η Θράκη στο μεταίχμιο . Α. Λαυρέντζος

  Συνέχεια από τη σελίδα 1   

Να κάνω παιδιά ή όχι; Το 
δημογραφικό πρόβλημα στην 
Ελλάδα και το Νομό Έβρου 
στην εποχή της κρίσης
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Για 12η συνεχόμενη χρονιά το πρακτορείο Τριγκιλίδας 
διοργανώνει με επιτυχία το πρόγραμμα «Λιομάζωμα 
στην Μεσσηνία 10-17 Νοεμβρίου 2014» σε Δανούς του-

ρίστες, προσφέροντας τους μια μοναδική και αξέχαστη εμπει-
ρία : να γνωρίσουν από κοντά την συλλογή του ελαιοκάρπου 
συμμετέχοντας οι ίδιοι στην όλη διαδικασία, να δουν πως επε-
ξεργάζεται ο καρπός της ελιάς και στη συνέχεια να γευτούν το 
περίφημο αγουρόλαδο μαζί με άλλες παραδοσιακές λιχουδιές 
του τόπου, όπως λαλάγγια, καψαλιστό ψωμί, ελιές, τυρί σφέ-
λα, παστό, λουκάνικο, παξιμάδια και γλυκίσματα όπως δίπλες 
και κουραμπίεδες.

«Μάζεψαν ελιές. Έστρωσαν το λίοπανο, κλάδεψαν και ράβδι-
σαν τα κλαδιά στα ελαιόδεντρα, σάκιασαν τον μαζεμένο καρπό 
στην περιοχή του Λυκοτράφου Μεσσηνίας».

Στην συνέχεια επισκέφθηκαν το ελαιοτριβείο Καρούμπαλης 
Α.Ε. στο χωρίο της Μάδαινα Μεσσηνίας, όπου είδαν την επε-
ξαργασία του ελαιοκάρπου από κοντά και γευτήκαν το φρέσκο 
αγουρόλαδο με καψαλιστό ψωμί, τη γνωστή καψάλα και άλλα 
παραδοσιακά τοπικά προϊόντα. Επισκέφθηκαν το νέο Λαογρα-
φικό μουσείο στην Μάδαινα. Το μεσημέρι επισκέφθηκαν και 
γευμάτισαν στο παραδοσιακό εστιατόριο Πέτρινο στο χωριό 
Ανάληψη , με παραδοσιακά μανιάτικα και μεσσηνιακά προϊό-
ντα, και χόρεψαν υπό τους ζωντανούς ήχους ελληνικής παρα-

δοσιακής μουσικής». Οι ίδιοι τουρίστες έμειναν  κατενθουσια-
σμένοι από την πρωτόγνωρη -για τους περισσότερους-εμπειρία 
αυτή και εξέφρασαν την γνώμη τους για τη δυσκολία που έχει 
το μάζεμα της ελιάς. Επίσης το ταξίδι τους στην Ελλάδα τους 
έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουν και άλλα μέρη της Πελο-
ποννήσου όπως την Μάνη (Καρδαμύλη-Άγιος Νικόλαος-Κα-
στάνια-Μηλιά-Θαλάμες) Αρεόπολη-Γύθειο-Μυστρά-Σπάρ-
τη-Ταΰγετο-Καλαμάτα-Κανάλι Ισθμού-Αθήνα.

Το γραφείο «Τριγκιλίδας Travel» θα διοργανώσει και άλλα 
θεματικά ταξίδια αγροτουρισμού με θέμα να γνωρίσουν πε-
ρισσότεροι Δανοί τουρίστες την επεξεργασία ελαιολάδου και 
να γίνουν έτσι οι καλύτεροι πρεσβευτές του ελαιολάδου για 
την χώρα μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Δανοί τουρίστες εξέφρασαν την 
δυσφορία τους για τα μέσα ενημέρωσης της χώρας τους και 
συγκεκριμένα για το πώς παρουσιάζουν το πρόβλημα της οι-
κονομικής κρίσης της Ελλάδας. Μας βρίσκουν φιλικούς, φι-
λόξενους, εργατικούς και «όχι τεμπέληδες» όπως περιγρά-
φουν τα Μ.Μ.Ε. της Δανίας. Τελείως διαφορετική εικόνα από 
ότι την περιγράφουν…Μάλιστα πολλοί από αυτούς έχουν πολ-
λές φορές στην Ελλάδα και στην Μεσσηνία και δήλωσαν ότι 
θα ξαναέρθουν πάλι !!! 

Πηγή: http://www.tharrosnews.gr/news/

Οι περιπέτειες του 
«μαυρογάϊδαρου»
✑ Γράφει ο ΝΊΚΟΣ ΓΕΩΡΓΊΆΔΗΣ

Μάζεψαν ελιές στη Μεσσηνία Δανοί τουρίστες 

Η Βουλή ερευνά την υπόθεση εργασίας 
σύμφωνα με την οποία γνωστός πολιτικός, 
γνωστού «πατριωτικού» κόμματος με σαφείς 
εθνικιστικές και νέο - ορθόδοξες τάσεις, πολύ 
κοντά στην Εκκλησία και το σύνθημα «Πατρίς 
Θρησκεία Οικογένεια», ανάχωμα στις αυθε-
ντικές ακροδεξιές παραφυάδες αλλά και με 
συμμετοχή, έστω με ημερομηνία λήξης, στην 
μνημονιακής περιόδου διακυβέρνηση του τό-
που, έλαβε μεγάλα ποσά ως ανταμοιβή που 
κατατέθηκαν σε δικές του offshores για «πα-
τριωτικές υπηρεσίες». Η συγκεκριμένη «συ-
ναλλαγή» αφορά κατά τους κοινοβουλευ-
τικούς αρμοδίους, την αγορά ελικοπτέρων.

Αν δεν απατά η μνήμη πρόκειται για τον 
ίδιο «πατριώτη» όστις επισκεπτόμενος τον 
υπουργό άμυνας (τότε ήταν ο Ευάγγελος Βε-
νιζέλος), του συνέστησε επίμονα «να παρα-
λάβει τα δύο υποβρύχια», (πρόκειται για την 
γνωστή ιστορία) αναγκάζοντας τον υπουργό 
να απαντήσει «μου είναι αδύνατον να κάνω 

κάτι τέτοιο». Τότε βρίσκονταν εν εξελίξει οι 
γνωστές εμπλοκές με τα Ναυπηγεία Σκαρα-
μαγκά, τους επενδυτές, τους Γερμανούς κλπ.

Ο γνωστός πολιτικός, ιδιοκτήτης ιδιωτικού 
τηλεοπτικού σταθμού παρακαλώ με σφραγί-
δες και χαρτιά, χωρίς να αναφερθεί επί του 
προκειμένου, αναλώθηκε σε λογύδριο περί 
στόχευσης του από πολιτικούς και οικονομι-
κούς κύκλους χωρίς να αναφερθεί ούτε για 
μία στιγμή στην ταμπακιέρα, δηλαδή τις μίζες 
και τις δύο εξωχώριες εταιρείες.

Ο σύγχρονος παρατηρητής είναι υποχρεω-
μένος να παρακολουθήσει τους ελιγμούς ενός 
«πατριώτη», μαχητικού χριστιανο-ορθόδοξου, 
φλύαρου καθοδηγητή,  αλλά ταυτόχρονα και 
παραλήπτη μίζας, ιδιοκτήτη, αν και αρχηγός 
κόμματος και βουλευτής, offshore εταιρειών, 
διακινητή «μαύρου χρήματος», ο οποίος απέ-
κρυψε έστω από το υφιστάμενο και «αμαρτω-
λό» «Πόθεν Έσχες», τις παράνομες αμοιβές 
του. Πηγή: http://m.athensvoice.gr
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Με εθνική υπερηφάνεια εορτάστηκε η επέτειος του «ΟΧΙ»
στα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια «ΑΘΗΝΑ»

Ο εορτασμός της Εθνικής επετείου της 28ης 
Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε και φέτος στα 
Ελληνικά Εκπαιδευτήρια «ΑΘΗΝΑ» το Σάβ-
βατο 1η Νοεμβρίου στις 12:30 μ.μ. σε μια έν-

θερμη εκδήλωση, όπου έλαβαν μέρος μαθητές, εκπαι-
δευτικοί και γονείς.

Με την επιμέλεια των κυρίων Αθανασίου Βουζιάνα και 
Δημήτρη Παναγιωτίδη έγινε προβολή ενός ενημερωτικού 
ντοκιμαντέρ σχετικά με την επέτειο του «ΟΧΙ» και ενός κό-
μικ ειδικά σχεδιασμένου για τους μικρούς μας μαθητές. 

Η εκδήλωση άνοιξε με τα ποιήματα, που απήγγειλαν 
πρώτοι οι μαθητές του νηπιαγωγείου, υπό την εποπτεία 
της υποδιευθύντριας του σχολείου, κας Ευδοξίας Γεωρ-
γακοπούλου.

Ακολούθησαν οι μαθητές της Α’ τάξης του Δημοτικού 
σχολείου με το ποίημα «Η Ελληνική Σημαία» και της Β’ 
τάξης με τα ποιήματα «Τα Ελληνόπουλα», «Η σημαία» 
και «Τιμή και δόξα». Οι μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτι-
κού σχολείου (Γ’ Δ’, Ε’ και ΣΤ’) παρουσίασαν μαζί τα ποι-
ήματα «Ελληνοπούλα», «Το ΟΧΙ», «Ευλογημένη μέρα», 
«28η Οκτωβρίου 1940», «Της Ελλάδας τα παιδιά», «Ζήτω 
Ζήτω» και «Το Σαράντα», τιμώντας έτσι τους ήρωες του 
1940-1941 που αγωνίστηκαν με γενναιότητα εναντίον του 
φασισμού και του ναζισμού και θυσίασαν τη ζωή τους για 
την ελευθερία της πατρίδας μας.

Τα παιδιά του Γυμνασίου παρουσίασαν με τη σειρά τους 
το θεατρικό σκετς «Η επίδοση του Ιταλικού τελεσίγρα-
φου», με σκοπό να τονίσουν το ηρωικό «ΟΧΙ» που δό-
θηκε ως αμετάκλητη απάντηση απέναντι στην πρόκλη-
ση των Ιταλών.

Τη γιορτή προλόγισαν και φέτος οι αριστούχοι μαθητές 
του Γυμνασίου, Αναστασία Γεωργοπούλου και Βασίλης 
Λουτριανάκης, ενώ την απαγγελία ποιημάτων διαδέχτη-
κε η παρουσίαση μιας σειράς ηρωικών ασμάτων από τη 
χορωδία του σχολείου μας υπό την επίβλεψη της δασκά-

λας της μουσικής, κας Ζ. Μανιάτη. Φέτος, οι γονείς αγκά-
λιασαν την σχολική εορτή περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά, καθώς τραγούδησαν μαζί με τα παιδιά το τραγού-
δι «Ο δρόμος», ενώ η δασκάλα της μουσικής ερμήνευσε 
το τραγούδι «Παιδιά, της Ελλάδος Παιδιά», με εκπληκτι-
κή συνοδεία στο πιάνο από τον κ. Δημήτρη Παναγιωτίδη.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, τα παιδιά του Γυ-
μνασίου και των μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού 
σχολείου παρουσίασαν με τη δασκάλα του χορού κ. Έφη 
Τσαρτσάλη ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Στο τέ-

Eπιμέλεια: ΧΆΙΔΩ ΆΛΕΞΊΆΔΟΥ, Φιλόλογος
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λος της τελετής το λόγο πήρε ο διευθυντής των εκπαιδευ-
τηρίων «ΑΘΗΝΑ» κ. Δημήτριος Γεωργακόπουλος, για να 
επαινέσει τα παιδιά και τους δασκάλους για την επιτυχη-
μένη έκβαση της εκδήλωσης, αλλά και για να ευχαριστή-
σει θερμά τον Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, καθώς 
και όλους τους παρευρισκόμενους.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τους μαθητές και τους 
γονείς να ψάλλουν υπερήφανα τον Εθνικό μας  Ύμνο, 
δείγμα της προσήλωσής τους στις αξίες του Έθνους μας.

Μετά το τέλος της εορτής όλοι παρακάθησαν σε εορτα-
στικό τραπέζι με πλούσια φαγητά και ποτά, το οποίο ετοί-
μασαν ο κ. Σταύρος και Μαίρη Ντίξον με την βοήθεια 
της κ. Έμιλυ Κοντονή και κ. Στέλλας Κατσαφάρου-Γιο-
νάν, ενώ οι γονείς του Νηπιαγωγείου προσέφεραν γλυ-
κά και φρούτα για όλους.

Το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2014  
το βράδυ, δόθηκε με εξαιρετική 
επιτυχία ο ετήσιος χορός της 
Κρητικής Αδελφότητας Σικάγου 

και Περιχώρων, στην πολυτελέστατη αίθουσα 
δεξιώσεων «European Crystal Hall» στο 
προάστειο του Arlington Hts, στην οποία 
παρεβρέθηκαν πάνω από 600 άτομα, μέλη 
και φίλοι των Κρητών.

Την βραδιά αυτή λάμπρυναν με την 
παρουσία τους οι μουσικοί που ήλθαν από την 
Κρήτη, Γιάννης Κακλής, Μιχάλης Αλεφαντινός, 
Στέλιος Παπαδάκης, Αντώνης Μαρματάκης 
οι οποίοι συνοδεύονταν από δύο «θυλικά 
αηδόνια» της Κρήτης την Αγάπη και Αργυρώ 
Κακλή και οποίες τραγούδησαν μέχρι τις 
μεταμεσονύκτιες ώρες σκορπίζοντας κέφι με 
τη συνοδεία «άκρατης» τσικουδιάς...

Τους καλεσμένους καλωσόρισε ο 
δραστήριος και δυναμικός Πρόεδρος της 
Αδελφότητας Γιώργος Καλλέργης, λέγοντας 
ότι μαζί με τον Σύλλογο των Κρησσών 

«Αμάλθεια» γίνεται η 98η χοροεσπερίδα και 
εφέτος συμπληρώνονται 85 χρόνια από την 
ίδρυση της Παγκρητικής, που το ιδρυτικό 
της και πρώτο συνέδριο πραγματοποιήθηκε 
στο Σικάγο.

Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας, Γιώργος 
Καλλέργης στη διάρκεια της εκδήλωσης 
τίμησε με πλακέτες δύο άξιους Κρητικούς 
τον παλαίμαχο και επί σειρά ετών π. 
Πρόεδρο Γιάννη Μπριλλάκη για τα 50 χρόνια 
αφιλοκερδούς προσφοράς του στην Κρητική 
Αδελφότητα και στην Ομογένεια και το Γιάννη 
Μάνο (Μανουκαράκη)  επίσης για το συλλογικό 
του έργο και την προβολή της Κρητικής 
παράδοσης.

Ιδιαίτερη ήταν η παρουσία των δύο 
χορευτικών ομίλων της Αδελφότητας οι οποίοι 
κατέπληξαν χορεύοντας με ταλέντο και χάρη 
τους αθάνατους χορούς της λεβεντογέννας 
Κρήτης.

Εξ άλλου την προηγούμενη βραδιά 
προβλήθηκαν ντοκυμαντέρ από τη ζωή, τη 

δράση και την προσφορά της Παγκρητικής, 
στην πατρίδα Ελλάδα και στην ιδιαίτερη 
πατρίδα την Κρήτη.

Την πετυχημένη και λαμπρή εκδήλωση 
προλόγησε ο υπεύθυνος της βραδιάς Γιάννης 
Μάνος (Μανουκαράκης), ενώ οι κυρίες 
Ελευθερία Καλλέργη, Κατίνα Σαββάκη, 
Ανθούλα Γαλερού και άλλες Κρήσσες είχαν 
ετοιμάσει ένα πλουσιότατο τραπέζι με κρητικά 
γλυκίσματα και εδέσματα.

Την χοροεσπερίδα τίμησαν με την παρουσία 
τους, ο σεβ. Μητροπολίτης Σικάγου κ.κ. 
Ιάκωβος, Πρόεδρος του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Κρητών Μανώλης Βεληβασάκης, 
ο Πρόεδρος της Παγκρητικής Γιάννης 
Σαρτζέτης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό 
και π.ά.

Συγχαρητήρια στον φίλο Πρόεδρο Γιώργο 
Καλλέργη και στο Διοικητικό Συμβούλιο, στους 
τιμηθέντες Γιάννη Μπριλλάκη και Γιάννη Μάνο 
(Μανουκαράκη) και ιδιαίτερα στην Κρητική 
Νεολαία που κρατάει άσβεστη τη φλόγα της 

κρητικής παράδοσης και πολιτισμού και 
στον Μανώλη Μπριλλάκη με την επιτροπή 
του λευκώματος για την πρωτότυπη και 
πρωτόγνωρη εκτύπωση του λευκώματος 
που επιμελήθηκε το τυπογραφείο του Νίκου 
Παρνασσού «Creative Printing» με το Μάνο, 
τον γραφίστα του τυπογραφείου, που είχε την 
γραφιστική επιμέλεια. Πάντα Άξιοι!!!

Με εξαιρετική επιτυχία η χοροεσπερίδα της Κρητικής Αδελφότητας

Με την ευκαιρία της επίσκεψης στο Σικάγο τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο του καλoύ μας φίλου Σπύρου Kα-
νελόπουλου, συναντήθηκαν στο εστιατόριο «Charcol 
Fire» που βρίσκεται στην οδό «Dempster» στο Νiles 
των ιδιοκτητών Σπύρου Βλαχόπουλου και Γρηγόρη 
Aρμύρα, αρκετοί φίλοι του, για να τον καλωσορίσουν, 
για «ένα κρασί και μεζέ», και να θυμηθούν τις καλές 
εποχές από το «Ντένις Ντεν» των ιδιοκτητών Χρήστου 
και της Γεωργίας Βέρδου, (Χρήστο, ορφάνεψε η πόλη 
μας. Δεν υπάρχει ελληνικό κέντρο με ελληνική μου-
σική!), στο οποίο άφησε εποχή ο τραγουδοποιός, συν-

θέτης και «πρέσβης» της πολιτιστικής μας παράδοσης, 
Βασίλης Γαϊτάνος. Και όπως λέει ο Σπύρος «όλες οι 
εποχές είναι καλές» γιατί «ζούμε τη ζωή, δεν μας ζει 
η ζωή». Πάντως δόθηκε η υπόσχεση ότι την επόμε-
νη φορά θα καλεστούν περισσότεροι φίλοι και ιδιαί-
τερα ο Βασίλης Γαϊτάνος με τη Δήμητρα και ο Χρήστος 
με τη γυναίκα του Γεωργία Βέρδου. Καλή αντάμωση...  

Κάποιοι φίλοι συναντήθηκαν και... 
ήλθαν απόψε από τα παλιά...

Από αριστερά Γεώρ. Γρυφάκης, Σπύρ. Εμμανουηλίδης, 
Κων. Παπαδημητρίου, Σωτ. Κωνσταντόπουλος,
Σπύρος Βλαχόπουλος, Γρηγ. Αρμύρας, Δημ. Ηλιάδης 
και Τζέην και Τζοάννα Παπαδημητρίου.

Από αριστερά (όρθιοι) Σπύρoς Κανελόπουλος, 
Δημήτρης Ηλιάδης, (καθήμενοι) Αλέκος Ραϊζιάν, 
Δημήτρης Γεωργακόπουλος και Γεώργιος Γρυφάκης.
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NEW YORK (ANA-MPA) - The US government 
is satisfied with the way domestic terrorism has been 
dealt with in Greece while recognizing the “optimal 
level” of cooperation between the two countries 
in combating organized crime, Public Order and 
Citizen Protection Minister Vassilis Kikilias said 
after completing his two-day contacts in Washington. 

Kikilias while in the US capital, met with Attorney 
General Eric Holder, the Director of the Central 
Intelligence Agency (CIA) John Brennan, the director 
of the FBI James Comey, and officials of the White 
House and the State Department. Security and terrorism issues dominated 
the meeting, according to a senior diplomatic source. US officials emphasized 
on the issue of information exchange and strengthening of operations for 
the monitoring and detection of foreign fighters, an issue of particular 
interest to the US, which is also discussed in meetings with government 
representatives and security services of allied countries. 

Kikilias presented the Greek positions on a wide range of issues, such as 
international and domestic terrorism, international and cyber crime and 
discussed with them ways to further strengthen the cooperation between the 
two countries. Kikilias also stressed that “Mr Holder expressed content on 
behalf of the US Government for the achievements of the Greek government 

lately on the issue of domestic terrorism,” adding 
that “he reaffirmed his own and his government’s to 
cooperate in new challenges, such as cyber crime and 
the issue of jihadists.” The Greek minister added that 
“the Greek government remains firm in its position 
on security in the region. Security is equivalent to 
the political and economic stability and constitutes 
the only way for investments and hence growth.”

Earlier on, Kikilias had visited the CIA 
headquarters, where director John Brennan 
acknowledged the important role of Greece as a 

factor of stability in Southeastern Mediterranean and expressed his own 
and the US side’s readiness to provide “all possible assistance” to the Greek 
efforts in security issues.

Then, he visited the FBI and met with its director James Comey. The two 
officials reaffirmed the “optimal level” of cooperation in the fight against 
organized crime.  After a two-day visit to Washington, Kikilias held a 
series of meetings with US federal, state and local officials in Chicago, 
Boston and New York and had meetings with members of the Greek 
American community. He also attended and spoke at an event co-hosted 
by the American Jewish Committee of Chicago and the Hellenic American 
Leadership Council.. _ P. Panagiotou

FM to Cyprus Prexy: Naval Presence
In Eastern Mediterranean Apparent

N IC O S I A  (A NA- M PA)  Tu r k e y ’s 
provocations and its blatant violation of 
international law within Cyprus’ EEZ dominated 
a meeting between Government Vice-President 
and Foreign Minister Evangelos Venizelos and 
Cyprus Republic President Nicos Anastasiades 
recently. Venizelos said the discussion was very 
interesting and substantial and noted: “There 
is full coordination and in-depth analysis and 
planning, with complete composure, based on 
reference to international law and in particular 
the International Law of the Sea.”

He added that the existence, the international 
legal identity, the sovereignty and the sovereign 
rights of the Republic of Cyprus form the basis 
for a sustainable and fair solution to the Cyprus 
issue for the benefit of both communities, not 
only of the Greek Cypriots but also of the 
Turkish Cypriot community, and this should 
be fully understood by the Turkish side. 

Asked whether Greece was sending war ships 
to the area, Venizelos said: “Greece is a member 
state of the UN, of the European Union, and, 
since the early 1950s, of NATO. We have been 
a NATO member for over 62 years. Greece 
is a country that respects its international 
obligations and participates in international 
missions. There are international missions of 
the UN and NATO in the wider Mediterranean 
region that Greece is participating in, as is the 
case, for example, with the UN mission in 
Lebanon, or the Active Endeavor operation in 

the Mediterranean, within the framework of 
NATO. So Greece has a steady naval presence 
in the wider region. This is for the reasons I 
stated, and it is a reality that we must all bear 
in mind.”

He pointed out that “Our collaborations and 
all of our initiatives are politico-diplomatic 
initiatives aimed at maintaining stability and 
peace in the region. Everyone should be aware 
of this. All countries should have as their sole 
goal the maintenance of stability and peace. 
And this is also my message to the Turkish side.”

Asked to comment on the statements that the 
Special Advisor of the United Nations Secretary-
General on Cyprus Espen Barth Eide made in 
Ankara concerning hydrocarbons, he said: 
“Mr. Eide is a very serious politician and a 
representative of the Secretary General who can 
play a very positive role in the Cyprus issue. He 
added that “What is important is that we stress 
that there is no dispute between Cyprus and 
Turkey over the delimitation of the EEZ and the 
continental shelf in the critical area. Turkey is 
not claiming its EEZ there. There is no question 
that this is the EEZ and the continental shelf 
of the Republic of Cyprus. 

Asked how Greece can contribute to the sense 
of security of the Cypriots, Venizelos referred to 
the recent, very important agreement for Search 
and Rescue that unites the Nicosia FIR with the 
Athens FIR, it unites sea areas that correspond 
to these two FIRs. _A. Viketos

Cyprus not Alone, Affirms National 
Defense Minister D. Avramopoulos

NICOSIA (ANA-MPA - A. Viketos)Cyprus is not alone, National Defence Minister 
Dimitris Avramopoulos said, assuring that “the motherland stands by its side.” 
In statements after the military parade in Nicosia in the context of the celebration 

for the 54th anniversary since the declaration of independence of the Cyprus Republic, 
Avramopoulos said the parade sent out a message of courage and determination.

He also pointed out that Greece supports President Nicos Anastasiades’ efforts for a 
viable solution to the Cyprus problem so that Greek-Cypriots and Turkish-Cypriots can be 
members of the wide European family. Cyprus’ defence system, he noted, is at the service of 
the international legality, while Cyprus has a stabilization role in the region.

A skeleton was discovered inside a large, box shaped, limestone 
tomb in the third chamber of the ancient tomb of Amphipolis, in 
northern Greece, Greece’s culture ministry announced. The news 

sent the international media in a frenzy and already many news agencies 
are speculating that it could be the remains of Alexander the Great (or 
at least most news agencies do). According to what was announced, the 
tomb was discovered at a depth of 1.60 meters and excavators foundation 
and copper nails scattered around it, as well as bone and glass decorative 
elements. “It’s obvious the human remains are going to be examined by 
expert scientists. It is also obvious that we will conduct all the research 
required by modern science,” the statement from the culture ministry said. 

Archaeologists are now certain that the monument was constructed to 
honor a dead hero, a man to whom worshipping values were attributed 
by the society of his times. “The dead was a prominent figure which is the 
only way to explain the construction of this unique burial compound,” the 

statement added. The excavation team also notes in the same statement that the compound was a public work 
for whose construction builders required the largest quantity of marble ever used in Macedonia.”Therefore, 
this monument combines a unique and original combination of characteristics. It is also an exceptionally 
expensive construction, the cost of which is extremely unlikely to have been taken on by a private individual,” 
the ministry added in the statement. The outer dimensions of the limestone tomb are 3.23 in length, 1.56 in 
width and one metre height. However, posts discovered during the excavation allow archaeologists to assume 
its height reached at least 1.80 metres. 

According to reports, the next phase of the excavation is going to include continuing with reconstructive 
work on the monument and the mosaic discovered recently, as well as relevant work to help support the 
structure. The team that is working in Amphipolis discovered about 500 architectural units scattered around 
the monument which are now going to be reviewed very closely and then used to reconstruct it. 

The news about the finding sent the international media in a frenzy. News networks such as the BBC, 
ABC News, Le Quotidien, Euronews, Reuters, Fox 28, Global Post, noted the breathtaking new discovery. 
On November 29, chief archaeologist Katerina Peristeri, and her colleagues held a press conference to present 
the results of the excavating period at Kasta Hill, at the culture ministry. 

The Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Hellenic Republic Evan-
gelos Venizelos, the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Egypt, Sameh Shoukry, 
and the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus, Ioannis Kasoulides, held a 

trilateral meeting on September 26, 2014 in New York as part of the UN Conference. This meeting 
took place for the second consecutive year. The Ministers expressed their satisfaction regarding the 
ongoing trilateral political consultations between their countries covering a multitude of bilateral and 
regional issues of common interest and declared the commitment of their respective governments 
to work closely together and to enhance their cooperation in all fields of mutual benefit.

On the issue of Cyprus, they reaffirmed their support to the ongoing efforts for reaching a solution 
on the basis of relevant United Nations Security Council Resolutions, which would be beneficial for 
all Cypriots and the whole region. They welcomed and expressed their satisfaction for the appoint-
ment by the Secretary General of Mr. Espen Barth Eide as his Special Advisor on Cyprus. They also 
expressed their strong support to efforts to implement confidence building measures that will provide 
a dynamic impetus to the prospect of a united Cyprus. With regard to the Middle East Peace Process, 
they underscored the decisive role of Egypt and its invaluable sponsorship to the cease fire in Gaza 
reached last August. They also stressed the need for the resumption of  negotiations between the 
Israelis and the Palestinians with a view to reaching a mutual agreement on a two-state solution on 
the basis of the 1967 borders, which is imperative in order to achieve sustainable and viable peace. 
They expressed their support to the October 12th Conference on Reconstruction of Gaza that will 
be convened by Egypt and Norway.

Greece, Cyprus & Egypt 
In  Trilateral Agreements 

Minister Kirkilis

The Kasta Hill 
discovery

The US Recognize Greece’s Role in 
Wider Area, Minister Kikilias Said

Karamanlis
Enlisted for
State Issues

It appears that former Prime Minister 
Kostas Karamanlis has been in 
constant private contact with the 

Kremlin if we are to give credence to 
unofficial reports from Athens. Reportedly, 
the coontacts are with the blessing of Prime 
Minister Antonis Samaras, who is briefed 
on the latest developments of the contacts. 

Though officially no information on 
these talks is being confirmed, unofficially 
the word is that the talks with Moscow are 
feverishly pursued. Cause for these contacts 
is given the fact that Athens is attempting 
to mitigate the danger of a sudden falirup 
in the tensions with Turkey It must be 
noted that the former Premier was uniquely 
equiped for this connection, being one 
of few European leaders privy to direct 
communication with the Russian leader

Skeleton Found Into Third Amphipolis Chamber. Media Frenzy On Discovery
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 Editorial Viewpoint

T here was no room at any Inn in the town of Bethlehem that night, so Joseph, 
along with his pregnant but unwed woman Mary was forced to find refuge in 
a stable, where she gave birth to Jesus, whose image became the centerpiece 

of the new religion, Christianity. The world at the time embraced Him as the Messia, 
except his own people who continue to expect someone that will come in pomp and 
glory to save them from their sins. Christianity thrived for two millenia and continues 

to do so, but no longer as the numerically superior religion in the world, having been 
overtaken recently by Islam. Nevertheless, as Christmas approaches, all faihthful look 
towards Bethlehem in awe and celebrate his Birth with befitting festivities

If only more of our clergy believed in the miracle of Man/God’s birth instead of 
treating it as a commercial venture, would reinstate the flocks’ faith in what has lagged 
in recent years. 

What we Need as Christmas Approaches: A Reinforcement of Our Faith

Hellenic Voice, December 2014

In claiming the Professional Achievement Award at the 26th Annual Dinner Dance 
Gala of the Hellenic Lawyers Association on Friday, November 21st at the Pierre in 
New York, Assistant Director of the Federal Bureau of Investigation, New York Filed 

office, George Venizelos didn’t forget to mention some of the more outstanding Hellenes 
in the US. Telly Savalas was the first that came to his mind-his idol, he said-, followed by 
Michael Dukakis and several others, ending with anchorman Ernie Anastos. In receiving the 
award, he said he was very proud of his heritage. He thanked the Association for the honor 
bestowed on him not only in the English language, but he inserted a hearty ‘Efcharisto’ in 
Greek.  When the name of the Attorney of the Year, Anastasia Danias was announced and 
she acknowledged the honor with a short speech, a thunderous resounding echoed across 
the room as a unanimous approval of the Association’s choice for the award. Danias, Esq. 

is Senior Vice President and Chief Litigation Officer for the National Football League. The 
program began with the welcoming remarks by Mamie Stathatos-Fulgieri, Esq. former 
president of the Hellenic Lawyers Association, followed by the Installation of the new 
President, Michael J. Hartofolis, Esq by the honorable Judge Emeritus Nicholas Tsoucalas. 

Next on the agenda was the conference of the 2014 Scholarships to seven recipients, 
all but one attending schools in the New York area. In distributing the scholarships, Kate 
Christoforatos did not omit to thank the scholarship sponsors, corporations and individu-
als that made it possible.   

With the ceremonial part of the event over, guests enjoyed an excellent dinner of Filet 
Mignon with all the trimmings, after which Aphrodite Daniels and her band entertained 
with her songs and music accompaniment for the dancing pleasure of the guests.  

Under the auspices of the Ministry For Development, Competitiveness, Infrastructure, 
Transport and Networks of the Hellenic Republic and in cooperation with the New York 
Stock Exchange, and with a large number of sponsors, the Sixteenth Annual Capital Link 

held an ‘Invest in Greece forum, called ‘Investing for Growth. 
The event took place on Monday. December 1st at the Metropolitan Club, 1 East 60th Street in 

New York City. Keynote speaker at the luncheon event was the Greek Minister for Development 
Nikos Dendias, with the opening remarks delivered by Christos Staikouras. Asimakis Papageorgiou, 
Deputy Minister of Environment, Energy and Climate change was the speaker on Energy, while 
Miltiadis Varvitsiotis, Minister of Shipping, Maritime Affairs and the Aegean did the closing remarks.

There was a message from Prime Minister Antonis Samaras. In parallel to the main session, there 
was also a roadshow by private and listed companies on the Athens Exchange through a series 
of one-on-one meetings with institutional investors and analysts on site. The ‘2014 Capital Link 
Leadership Award’ was presented to George Logothetis, Chairman and CEO of Libra Group, for 
his contribution to numerous philanthropic and educational initiatives globally including the Libra 
Internship program and the Hellenic Entrepreneurship Award. 

The award was presented at an Dinner event at the Union Club which started at 7 pm. The next 
day, Tuesday, December 2nd, Greek Day was celebrated at the NYSE, followed by a formal luncheon,  
w ith the Greek Delegation ringing the closing bell at the Stock Exchange.

Minister N. Dendias Speaks at
Capital Link’s 16th Annual Event

by Marguerite Preston _ Gus Vlahavas, the 
owner of Prospect Heights’,Brooklyn, beloved 
Tom’s Restaurant, died Tuesday, November 4 at 
the age of 76, due to respiratory complications. 
His family has owned the classic diner since the 
1940s, and he was a fixture there for nearly as 
long. Although he gave up actually running the 
place back in 2009, he still could be spotted there 
sitting at the lunch counter or helping to carry out 
the restaurant’s long-standing tradition of passing 
around coffee, orange slices, cookies, platters of 
french fries, and various other snacks to the long 
line of people waiting for a table. The old-school 
diner has been serving pancakes and egg creams 
in Brooklyn since 1936, and Vlahavas has been 
handing out coffee there for nearly as long.

Gus Vlahavas of
Brooklyn Tom’s
Diner Dies at 76

Movies

Hellenic Lawyers’ Dinner Dance at the Pierre was a Classy Event

Aegean Airlines to Invest €300M 
on new Airbus aircraft in 2015-16

A year after its merger with Olympic 
Air, Aegean Airlines is entering into 
a new growth orbit investing 300 mil-

lion euros for the purchase of seven brand new 
Airbus A320ceos in the period 2015-2016.

Eftihis Vasilakis, vice-president of Aegean, 
speaking to reporters, on the occasion of one 
year since its merger with Olympic Air, said 
that the two companies covered a network of 
120 destinations in 33 countries with 13 mil-
lion available seats, 1.2 million more compared 
with the period before the merger. Vasilakis 
said that Aegean Airlines currently owns a fleet 
of 50 aircraft, with a workforce of 2,400, two 
technical hangars and with a passenger traffic 
of 9.8 million. The Greek airline company also 
plans a radical renewal of its fleet through an 

international tender, with priority to be given 
to aircraft bought in 2007. Vasilakis said the 
aim was to raise its fleet to 70 aircraft in 2023, 
covering 350 destinations with a passenger 
traffic of 14-15 million.

Aegean is a large company by Greek stan-
dards, with an annual turnover of 920 million 
euros, Vasilakis said, adding that its contribu-
tion to the state from taxes and air duties was 
280 million euros this year, from 248 million 
in 2013. The airline company also made a large 
contribution to the promotion of the country 
and the growth of tourism.

Commenting on Aegean Airlines’ interest 
in Cyprus Airways, Vasilakis said: “We are 
interested in the development of Cyprus and 
the development of Greece through Cyprus”.

In connection with the Eighth Annual NYC 
Greek Film Festival that ended Thursday, 
October 30th 2014, the film Little England, 
(Μικρα Αγγλία) was screened Thursday, Oc-
tober 23 at the Ziegfeld Theater in midtown, 
preceded by a SRO reception for ticket holders 
of that show at the Russian Tearoom. 

Directed by Pantelis Voulgaris on a screen-
play by his wife, Ioanna Karystiani , Little 
England, is the winner of six Hellenic Film 
Academy awards, including Best Picture. 
It is a contender as the Greek entry for the 
Acedemy Award (Oscar) in the Best Foreign 
Language Film category this year. 

This is a story of passion, magnified by the 
pain a mother inflicts on her own daughter 
Orsa by arranging for her sister Moscha to 
be married to the man she (Orsa) loved and 
whom the mother (Mina) earlier had turned 
down as a groom for her. Though there are 
plenty of light moments in this movie, the 
emotions run high and so is the conflict be-
tween sisters after the two lovers (married 
to different spouses) meet secretely and con-

sumate their love. The title, aside for being the 
name of a ship owned by the Spyros Maltabes 
is a reference to the antagonism between the 
island of Andros’ shipwoner dynasty and the 
mighty shipowners of pre-war England, hence 
Little England. The story spans two decades 
when shipping was a burgeoning industry on 
the island, and each sailor strived to become a 
shipowner in order to be seriously considered 
by the family of his beloved.  

Orsa is portrayed by Penelope Tsilika, Mos-
cha by Sofia Kakkali with Mina played by 
Aneza Papadopoulou. Andreas Konstantinou 
portrays a very credible Spyros Maltabes. 

Little England, a Passionate
Story About Love Triangles

Democrat Charlie Crist, as recently as five 
years ago, was the most popular politician in 
Florida by a mile.  Today, the Greek-Cypriot 
American is a two-time losing party switcher 
with no political future. Crist’s abandonment 
of the Republican party backfired on him 
in the 2010 Senate race and he couldn’t 
overcome Gov. Rick Scott (R), who was 
deeply unpopular in the state, as a Democrat. 

Charley Crist: Defeated as a Democrat

C.Crist Suffers
a Defeat in the
Hands of GOP
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As The World Churns BY BOB NICOLAIDES bobn2919@gmail.com 

“The student,” according the daily Demokratia, “asked of his school’s administration 
that the Greek flag be raised and the National Anthem be heard once a week in 
the school’s courtyard. His reward for this request was a three-day suspension and 

characterizations such as ‘anarchist’ and ‘fascist.’”….Does anyone know what Middle Eastern 
country has the United States nicknamed ‘Little Sparta?’ You can answer the question by 
emailing my electronic address….  

Here we go again Dept.: A Turkish 
cosmetics company is red-faced after 
it was discovered that a cosmetics 

ad featured a former al-Qaeda leader in a hair 
removal product.! The ad shows Khalid Sheikh 
Mohammed, one of the “principal architects” of 
the 9/11 attack on the Twin Towers, alongside the 
slogan “The hair will not go away because you 
keep waiting!” The source of this information 
was the Turkish newspaper Hurriyet….One 
Sunday in November, Manhattan’s Upper East 
Side’s Temple Emanu-El synagogue put biblical 
patriarch Abraham on «trial» for the attempted 
murder and endangerment of his son, Isaac. 
Famed defense attorney Alan Dershowitz 
represented Abraham, and former Gov. Eliot 
Spitzer will prosecuted. The synagogue used  the 
mock case to draw potential members at a time 
of declining attendance

The Mediterranean Sea’s biodiversity is 
seriously endagered by exotic species 
that have invaded mostly via the Suez 

Canal and continue spreading and multiplying, according to a new European scientific 
research. The research stated that over 1,000 exotic species among them fish, algae, crustaceans 
have already become regular in the Mediterranean waters and depth. The Mediterranean Sea 
hosts at least 17,000 known species (some of them have not yet been catalogued). Over 20 
percent of them do not exist in other seas of the Earth. The researchers sound alarm that this 
unique biodiversity is being threatened by the exotic species.

Port Said, Egypt-born George Skalenakis who died in Greece in September left 
Egypt for Prague in 1952 where he turned to journalism and eventually studied 
cinematography at that city’s famous Academy of Cinematography and Television 

with some elite classmates such as Coudera and Forman. During his stay in what then was 
known as Czechoslovakia he created a series of short films, four of which had been recognized 
in many Film Festivals of the time. His first regular length movie that he shot in 1963 was 
titled The Blues of Prague.   It is accepted that he established the musical review in the Czech 
Republic. He returned to Greece in 1966 where he began teaching in the Cinematography 
School L. Stavrakis and from 1981 devoted almost all his time on television. Some of the 
ten movies he made are Operation Apollo (1968,) Byzantine Rhapsody (1968, an Oscar 
nominee) and The Isle of Aphrodite (1969, with Katina Paxinou.)… 

The Terry Poulos File: Harry Mark Petrakis honored by the Chicago Literary 
Society…..Anna Davlantes joins Andrea Darlas and Dean Richards Chicago at 
WGN radio…...Patricia Kara finds «puppy love» with Donnie Osmand…...Social 

media maven Zizi Papacharissi honored by University of Texas at 100th year celebration…..
Andrea Hanis marks one year of gearing up Tribune «Innovation»…..Opa! Way author 
Alexandros Nicholas Pattakos and his wife appear at the Museum on December 4.. Katerina 
Sirouni, Founder and principal architect of K. Sirouni Architects invites you to a Greek 
Property Workshops on December ‘14 in Chicago on Greek Property Laws and Taxation

Soprano Myrto Papathanassiou 
will portray the role of Musetta in 
an upcoming performance at the 

Metropolitan Opera of New York…….

They’ve been speculation recently that Lady Gaga and Taylor Kinney 
may have secretly tied the knot when a photo was posted to Instagram 
of the Chicago Fire wearing a ring on that finger. Now, the Daily 
Star claims to have inside knowledge that Gaga and Kinney hosted a 
devotion ceremony recently for their family and friends and that they 
will be headed down the aisle officially next year. The couple have been dating since 2011 
and have kept their relationship largely out of the spotlight…Thanos Petrelis will be at the 
Melrose Ballroom(tixs at Nexus)on Friday, December 19 at 9 pm through Thursday, January 
1 at 4 am.....Ioannis Lakis is the name of a Tenor, pianist-composer who soon is to hold a 
concert in New York…Hollywood make up artist Demetri Gianettos enjoyed a Halloween 
bash in LA along with actor Christo Vassilopoulos and singer-actor Panos Mouzourakis, 
the last two  made-up as ‘broad.’ while the first opted for a pirate’s costume and uploaded 
their shots on Instagram. Katerina Moutsatsou who happened to be at the same party got 
transformed into a China girl. Aside from being Maria Menounos’ make-up artist, Demetri 
works with several fashion mags, while Christo has appeared in many serials… …. Dancing 
with the stars 5 premiered with Doukissa Nomikou with the beginning of the show being an 
impressive chirography for the presentation of the guests by Galena Velikova.... It was three 
years ago that Zorzes Katris composed Ode To Alexander The Great…. 

Jennifer Aniston is neither pregnant nor considering adoption. The 45-year-old actress 
is often the subject of pregnancy rumors, and new reports claim she is also open to 
adoption. Life & Style magazine declared last week Aniston and fiancé Justin Theroux 

are thinking about adopting, but the star’s publicist dismissed the rumor in a statement 
to Page Six. She recently revealed that it was ‘so fabulous and so dreamy’ to not have to 
wear any make-up on the set of her upcoming movie Cake…..…Zach Galifianakis ‘grills’ 
Brad Pitt about Angelina Jolie and Jen Aniston on Between two Ferns…Maria Menounos 
herself posted this snapshot you see of her Halloween get-up of a soldier. There was a caption 
too with thanks to those who helped with the costume, the make-up and all….George 
Drakoulias is the music supervisor in the flick the Secret Life of Walter Mitty starring and 
produced by Ben Stiller…..

Progress is finally being made on Matthew Stowell’s film project, Eleftheria - A 
Woman of Cyprus. This past weekend, Ioannis Christoforou, an award-winning 
filmmaker from Athens, came to Nicosia and made a video to be used in fundraising: 

on Kickstarter, local Cyprus TV, and in other media venues. Ioannis is a true professional 
(very demanding) and a consummate artist, and he gave it his all…..The second director 
in Wolverine is Debra Antoniou, Peter Lambropoulos didi the sculptures and Nick 
Nicolaou the make-up effects….The Greek Cultural Center is looking for actors (male, 20-
35 yrs old) for its next production, a caustic comedy by Helen Randou, Sara Ganoti and 

Nikos Stavrakoudis called My Convict. 
Call 718-726-7329 for interviews…And 
for one night only, Opa Productions  
staged on November 20 at Chicago’s 
Pickwick Theater the hysterical comedy 
Oi Apelpismenoi.. Representing 
Greece, Porphyra’s own “Shine” music 
video Angela Pandelis DJ-Aerialist, 
Won Third Place in the Amateur Silks 
Women’s Division “At The Aerial 
Performance Tournament 2014”! Hong 
Kong’s Premier International Aerial 
Tournament.

Holiday Night at the Taverna, 
with live performance by 2010 
«Greece Has Talent» winner 

Nikos Georgas was held Saturday November 22 
at the National Hellenic Museum, by the Greek 
Media Club with input by Friends of the National 
Hellenic Museum, Hellenic Professional Society 
of Illinois, Hellenic Bar Association and Hellenic 
Medical Society. Event co-chairs were Marilyn 
Tzakis and Maria Brown.

Stowell

Blonde Menounos for Halloween 

Hollywood’s Halloween Galifianakis

Myrto: Portraying Musetta.

Helen Randou

December 2014, Hellenic Voice

WORD OF THE MONTH: HILARIOUS Ιλαρός, cheerful, placid
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A much befitting tribute to the late genius composer and  Oscar winner Manos Hadjidakis 
was paid on Friday, November 7 at Hunter College’s Kaye Playhouse as part of Aktina’s Greek 
Music Journey 2014, and celebrating Aktina Productions 21 years contributions to the arts, 
Culture and Public Service radio broadcasting. The Music and songs of Hadjidakis were cel-
ebrated through the interpretation of Greek star Giannis Savvidakis and his orchestra, who 
captivated the audience with their rendering and unusual style.  

Co-presented by Cypreco 0f America, Inc., the event enticed the audience through Sav-
vidakis’ vocals and Giannis Konstantinides’ accomaniment in the songs and guitar strings, 
Kostas Psarros’ bouzouki, kostas Milona’s drumbeat and Glafkos Kontemeniotis’ orchstration 
and keyboard execution. Giannis, a versatile crooner, captivated with his  interpretations of 
the Hadjidakis tunes, cracking a joke here and there, conducting sing-alongs, conversing in 
perfect English at times and at one point interacting with the concert’s executive producer 
Elena Marouletti in a radiant conversation. 

The program began with clips from the days and life of the composer, a great part of which 
was intertwined with the life of Melina Mercouri, the pinnacle of which was the legendary 
Never on Sunday song, Ta Paidia tou Pirea. The first song executed that evening was Manos’ 
Athena followed by tunes made famous by Merkouri, Nana Mouskouri and other vistuoso 
performers of the Greek song. It is sad that attendance wasn’t par to the  significance of the 
event and I’m told there we’re not too may Cretans in attendance, which may or may not have 
a connection with the fact that the great Cretan was born in Xanthe instead of his own Cretan 
soil.  Naturally I am joking, but the fact is that the chance to enjoy such an event as the one 
honoring one of Greece’s top composers doesn’t come by as often as it should, so one would 
expect that attendance would be at its peak. 

The musical evening was complemented by an evening of music and dancing, complete with 
eating and driking on Sunday, November 9, at Bayside’s Veranda restaurant-café. 

Audiences can make up for this deficiency by attending Greek Music Journey 2015’ Yannis 
Kotsiras Unplugged on Friday April 17 in 2015. It feature soloists Akis Katsoupakis with Vangelis 
Machairas on the bouzouki, tzoura and mandolin, and Kostas Michalos, guitar and vocals. VI

Aktina, Inc Gives Us An Evening with
G. Savvidakis Interpreting Hadjidakis

New York.-The Association of Greek 
American Professional Women (A.G.A.P.W.) 
continued its series of ‘Conversations with 
Women Leaders’ by honoring on Wednesday, 
November 5th Judge Emerita Harriet Pavles 
George at the  Press and Communication 
Office Permanent Mission of Greece.  Judge 
George’s professional achievements include: 
Private practice in Queens County for 20 years; 
Judge of the Housing Part of Civil Court for 20 
years, in both Manhattan, where she handled 
all cases brought by the City against slumlords, 
as well as in Queens, where she handled city 
cases as well as cases brought by both own-
ers and renters. Judge George has served as 
President of the Queens County Women’s Bar 
Association and The Housing Court Judges 
Association. She has been a long standing 

member of the Queens County Bar Association, Queens County Women’s Bar Association, Colum-
bian Lawyers Association (Italian American Bar), and the Hellenic American Lawyers Association. 

Judge George has served as an active member in many Religious, Civic and Philanthropic Or-
ganizations: Past Board member, National Philoptochos, St. Michael’s Home; Cyprus Children’s 
Fund; Neighborhood Chairman, Girl Scouts, Den Mother; past President Hellenic Parents Teachers 
Association of St.Demetrios Church, Jamaica; Present Board member of Hellenic Women’s Club 
of the North Shore, Forest Hills Women’s Club and Philoptochos Society of St. Demetrios Church 
Jamaica, N.Y.; member of the Pancyprian Association; past president and member of the Women’s 
Club of Jamaica Estates.

Following the presentation of the Distinguished Life Achievement Award ceremony, Judge George 
participated in a captivating and insightful discussion moderated by Ms. Maria Markou, Esq. The 
discussion commenced with Judge George narrating to the audience great stories about her powerful 
connection to Hellenism and how being a Hellene influenced her personal life and career. After that, she 
shared with us her strongest strengths and major influences, noting that her greatest accomplishment 
is her wonderful family of six talented children, thirteen grandchildren and two great grandchildren. 
It should be noted that four of her children were present at the event and were really touched by their 
mother’s narratives. Judge George also recollected memories from the time she was studying at Hof-
stra and Fordham Universities. As an active philanthropist and a trailblazing leader, she spoke about 
her interests, and besides career-related, also volunteer activities that she has pursued throughout 
her life. Moreover, based on her extensive experience as a Judge in New York City, she underlined 
the obstacles in the practice of justice and she expressed the pros and cons of serving at the bench 
as compared to practicing law. The discussion concluded with Judge George offering her invaluable 
advice to professional women and especially the young professionals and encouraging them to escape 
from the dilemma of pursuing a career or becoming a mother. Judge George has demonstrated to 
all of us indisputably that a professional woman can successfully balance a demanding career with 
a wonderful family life. A reception featuring Greek wine and delicious Greek mezedes generously 
provided by the Blue Olive Market followed the discussion. 

Judge Harriet George gets A.G.A.P.W.’s
Distinguished Life Achievement Award

Hellenic Voice, December 2014

Panagia of Asinou is the Topic
of Lecture at Cyprus Consulate

The speaker at the event was the erudite 
Annemarie Weyl Carr, distinguished pro-
fessor of Art History Emerita, Southern 

Methodist University. The subject of the lecture was 
‘An Evening at Asinou’ and the venue was the Con-
sulate General of the Republic of Cyprus, with hosts 
Ambassador Vassilios Filippou, Consul General 
and the Cyprus American Archaeological Research 
Institute (CAARI.)

Having visited this ancient church of Our Lady of 
Asinou back in 1988, I was able to appreciate Ms Carr’s 
lecture to the fullest and I enjoyed her descriptions of 

the age old frescos, still in vivid colors after the passing of so many centuries. The Panagia Phorbi-
otissa at Asinou, a UNESCO World Heritage Site, is among the most cherished of Cyprus’ Byzantine 
churches.  Perched in tranquil isolation at the lip of a mountain valley, the tiny building is sheathed 
with frescoes that enfold the visitor in warmth and color.  It seems immune from the thrust of time. 

Yet its frescoes belong to many eras, each with its own character and its own, vivid portraits of 
the people who loved, used, and supported the church.  They are in fact an unparalleled witness 
to time. Asinou Across Time (Harvard University Press, 2012) a book by an international team 
of scholars—two of whom are Trustees of CAARI—has traced Asinou’s history, with hundreds 
of new color images.  In the evening at the Consulate of Cyprus, the book’s editor and co-author, 
professor Emerita Carr, laid out its discoveries. 

Immediately after Ms Carr’s lecture, her husband and the major photographer, Dr. Gerald L. Carr 
took the podium and with the aid of photographs he has taken during his many visits to Cyprus, 
elaborated on other aspects of the Asinou church, such as the joys and challenges of photographing 
Asinou.  CAARI  promotes the study of archaeology in Cyprus, fosters dialogue between American 
and Cypriot scholars and offers services to researchers of all nations in the fields of the human, social 
and related natural sciences. It is a small center but it has world-wide impact. As a hub of cultural 
diplomacy in Cyprus, it yields a remarkably global return on the investments made to it. It is one of 24 
American overseas research centers and is sponsored by the American Schools of Oriental Research. 

Judge Emerita Harriet George (center) displaying 
the award,  flanked from left to right by Officers 
and Directors of AGAPW, Christina Feggoudakis, 
Konstantina Koulosousas Spatola, Esq, founder 
Dr. Olga Alexakos and Irene Sarri.

The church of Panagia of Asinou.

Interpol to Investigate Soccer Sleaze
The assault against the vice president of refereeing com-

mittee (KED) Christoforos Zografos last week and the sub-
sequent suspension of all soccer games prompted Interpol 
to launch a full fledged investigation. A report in To Vima 
newspaper said that John Abbott, the Chairman of Interpol’s 
Steering Group, for the Interpol – FIFA initiative to reduce 
corruption, was going to be in Athens in order to meet and 
hold talks with soccer and political officials over the recent 
developments. Olympiacos chairman Vangelis Marinakis 
has left it to be understood that he has vital information 
on the assault against Zografos and has called for all club 
owners to convene to put an end to violence Vangelis Marinakis

The Cretan Fraternity of Chicago 
and Cretan Ladies Amalthia hosted 
National President John Sargetis 

and the Pancretan Association of America’s 
National Board Meeting. National Board 
members attended from all over the United 
States. The events began Friday, October 31, 
with a Welcome Night and dinner open to 
the public. 

The evening’s program, emceed by Elena 
Manos with presenter Zaharoula Marmatakis, 
included a documentary exploring the 85 year 
history of the PAA, its support and contribu-
tions here in the United States to Greek and 
Cretan Americans as well as the overwhelm-
ing support to our homeland Crete. The orga-
nization started in Chicago in 1929. During 
the presentation, live Cretan music from 
different historical eras was played by Argyro 
Kaklis, Agape Kaklis, Mihalis Alefantinos, 
Giannis Kaklis, Antonis Marmatakis and 
Stelios Papadakis. The musicians provided 
music throughout the weekend’s events. 
Also speaking at Welcome Night were PAA 
President John Sargetis and Cretan Ladies 
Amalthia President Evangeline Alpogianis.

The weekend’s events culminated with 
the Cretan Fraternity’s 98th Annual Dinner 
Dance on Saturday night, November 1. The 
dinner dance was attended by nearly 600 
people. The Opening Prayer was provided by 
His Eminence Metropolitan Iakovos of Chi-
cago. Cretan Fraternity of Chicago President 
George Kallegis presented awards to Former 
PAA President and Former Cretan Fraternity 
of Chicago President John Manos and Cretan 
Fraternity of Chicago Honorary President 
John Brillakis for their years of service. 

The Ladies Amalthia President Evangeline 
Alpogianis and PAA Women’s Executive Di-
rector, Zaxaroula Marmataki presented the 
Amalthea Service Award to Former Amalthia 
President Eugenia Manos. Live music show-
cased the highlight of the evening, “the Cretan 
Youth of Chicago’s dance troupe”. 

The Cretan Youth President Despina 
Hobitakis and dance instructors Patricia 
Nouhakis and George Venianakis had pre-
pared a wonderful dance program with both 
the younger and adult dance groups. The 
young dancers had the attendees on their 
feet throughout their presentation! 

Chicago’s Cretans Hold Weekend
Event for Nat’nl President & Board
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✑ Επιμέλεια: Φανούλα Αργυρού, Ερευνήτριας/συγγραφέα, Λονδίνο

Στις 5 Νοεμβρίου 2014 
ολοκληρώθηκε ένας 
αιώνας από την 5η Νο-
εμβρίου 1914 όταν το 

Ηνωμένο Βασίλειο προσάρτησε 
την Κύπρο στην Βρετανική Αυτο-
κρατορία. Στα 100χρονα αυτά ήταν 
αφιερωμένη η ιστορική ομιλία του 
Δρ. Κλέαρχου Κυριακίδη, Ανώτε-
ρου Λέκτορα Νομικής και μη εξα-
σκούμενου δικηγόρου, στο Τμήμα 
Νομικής του Πανεπιστήμιου του 
Hertfordshire το βράδυ της 5ης 
Νοεμβρίου τρέχοντος.

 Τον ομιλητή εισήγαγε ο γνω-
στός καθηγητής Professor Robert 
Holland του Πανεπιστημίου του 
Λονδίνου και την εκδήλωση έκλει-
σε με σύντομο χαιρετισμό του ο κα-
θηγητής Professor David Holton, 
επικεφαλής του Τμήματος Ελληνι-
κών Σπουδών του πανεπιστημίου 
του Κέιμπριτζ  υπό την αιγίδα του 
οποίου (τμήματος) έγινε και η εκ-
δήλωση. Παρευρέθηκαν καθηγη-
τές, φοιτητές και μέλη της ομογέ-
νειας Λονδίνου.

Ο Δρ. Κυριακίδης αναφέρθηκε 
στα γεγονότα των ημερών εκείνων 
όταν το Ηνωμένο Βασίλειο κήρυ-
ξε το πόλεμο εναντίον της Τουρκί-
ας, ακύρωσε μονομερώς την αγ-
γλο-τουρκική συμφωνία του 1878 

και προσάρτησε την Κύπρο στην 
Βρετανική Αυτοκρατορία. Η ομι-
λία είχε τρεις στόχους, α) να θυμί-
σει το τι συνέβη στις 5 Νοεμβρίου 
1914, β) να αξιολογήσει κατά πόσο 
η προσάρτηση ήταν νομικώς ορθή 
βάση της συνταγματικής ιστορίας 
του νησιού και γ) να μελετήσει τη 
σχέση που έχουν τα σημερινά δε-
δομένα με τα γεγονότα του 1914.

Εξιστορώντας τη πορεία των γε-
γονότων και σε μια ειρωνική σύ-
γκριση με το σήμερα, ανέφερε ότι 
σε αντίδραση στην κήρυξη του πο-
λέμου εναντίον της Τουρκίας, ο τότε 
Χαλίφης, θρησκευτικός ηγέτης των 
Μουσουλμάνων και Σουλτάνος της 
Τουρκίας ο Μεχμέτ ο 5ος, εξέδωσε 
θρησκευτική διαταγή (Fatwa) με την 
οποία κήρυξε και αυτός τον πόλε-
μο εναντίον της Ρωσίας, Ηνωμέ-
νου Βασιλείου και Γαλλίας, αλλά και 
ιερό πόλεμο (Jihad) εναντίον των 
«απίστων». Επιλεκτικά όμως ενα-
ντίον μόνο των τριών χωρών και 
ιστορικά υπάρχει ο ισχυρισμός ότι 
το Jihad ήταν γερμανική προτροπή.

Ο Δρ. Κυριακίδης ανακεφαιώ-
νοντας ανέφερε ότι η προσάρτη-
ση της Κύπρου ήταν ένα είδος εκ-
δίκησης προς την Τουρκία για την 
συμπεριφορά της και ευκαιρία για 
το Ηνωμένο Βασίλειο να περάσει 

το νησί υπό την δική του κυριαρ-
χία για ρόλο στη περιοχή της Ανα-
τολικής Μεσογείου.

Η προσάρτηση δεν ήταν παρά-
νομη σύμφωνα με τους νόμους 
του Ηνωμένου Βασιλείου όμως το 
θέμα δεν είναι τόσο καθαρό όσον 
αφορά το Διεθνή Νόμο. Και η καθ’ 
εαυτό κυριαρχία του Ηνωμένου 
Βασιλείου αμφισβητείται καθώς το 
1915 ένα χρόνο αργότερα η βρετα-
νική κυβέρνηση πρότεινε να δώ-
σει την Κύπρο στην Ελλάδα αν η 
τελευταία συμμαχούσε εναντίον 
των Γερμανών, μια πρόταση που 
απορρίφθηκε από τον τότε Έλλη-
να Πρωθυπουργό Ζαΐμη.

Η Τουρκία τελικά αναγνώρισε 
την προσάρτηση της Κύπρου στην 
Βρετανική Αυτοκρατορία με το Άρ-
θρο 20 της Συνθήκης της Λοζάν-
νης του 1923... «Από το 1960, οι 
δύο βρετανικές κυρίαρχες βάσεις», 
πρόσθεσε ο ομιλητής, «αντιπρο-
σωπεύουν με άλλα λόγια τα απο-
μεινάρια της αποικίας ως αποτέ-
λεσμα της προσάρτησης του 1914 
και έχουν τα 100χρονα τους σήμε-
ρα». Στο ερώτημα αν τα γεγονότα 
του 1914 έχουν οποιαδήποτε σχέ-
ση με τα σημερινά, η απάντηση εί-
ναι απερίφραστα «Ναι».

Αναφέρθηκε στην πρωτοπορια-
κή ιστορική έρευνα Αντρίκου Βαρ-
νάβα, μέρος της οποίας δημοσιεύ-
θηκε και το υπόλοιπο αναμένεται 
σύντομα, η οποία έριξε φως για 
την συμμετοχή πολλών Κυπρίων 
στις ένοπλες δυνάμεις του Ηνω-
μένου Βασιλείου στον Α! Παγκό-
σμιο Πόλεμο περιλαμβανομένου 
και του σώματος Macedonian Mule 
Corps, πολλοί εκ των οποίων σκο-
τώθηκαν υπηρετώντας.

Ειρωνικά το 1974, εξήντα χρό-
νια μετά το καλοκαίρι του 1914, 
το Ηνωμένο Βασίλειο απέτυχε να 
σεβαστεί μια ξεχωριστή βρετανι-
κή υποχρέωση, βάση της Συνθή-
κης Εγγυήσεως του 1960 και να 
εγγυηθεί την κυριαρχία της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας. Ως αποτέλεσμα 
το Η.Β δεν σταμάτησε την Τουρκία 
από το να εισβάλει να κατακτήσει 
και εθνικά να ξεκαθαρίσει τον πλη-
θυσμό από τη βόρεια περιοχή της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα γεγονότα του 1914 μας διδά-
σκουν τη σοφία που εμπεριέχε-
ται στη δήλωση του Λόρδου Πάλ-
μερσον της 1ης Μαρτίου 1848 : 
«Δεν έχουμε αιώνιους συμμάχους 
ούτε συνεχείς εχθρούς. Τα συμφέ-

ροντα μας είναι αιώνια και συνε-
χή, και αυτά τα συμφέροντα είναι 
καθήκον μας να ακολουθούμε»... 
Οι Tούρκοι όμως πρόδωσαν τους 
Βρετανούς το 1914... Αφού έκανε 
μια αναλυτική και εκτενή αναφορά 
στα γεγονότα και θέσεις του Ηνω-
μένου Βασιλείου της τότε εποχής, 
ο Δρ. Κυριακίδης έφθασε στο σή-
μερα όπου η Τουρκία κατηγορείται 
ότι ενεθάρρυνε Βρετανία να υιοθε-
τήσει μια αντιπαραγωγική στρα-
τηγική σε σχέση με τη Συρία που 
την άφησε εκτεθειμένη (Βρετανία).

Πριν τρία χρόνια, στις 29 Νο-
εμβρίου 2011 ο τότε Υπ. Εξωτερι-
κών και Κοινοπολιτείας Γουίλιαμ 
Χέικ, ανταποκρίθηκε στις τουρκι-
κές προτροπές για παραίτηση του 
Σύριου Προέδρου Άσσαντ λέγοντας 
από το βήμα της Βουλής: «Συμφω-
νούμε πλήρως με τη τουρκική κυ-
βέρνηση. Γι΄αυτό ο πρωθυπουρ-
γός κάλεσε τον Αύγουστο του 2011 
τον Πρόεδρο Άσσαντ να παραιτη-
θεί». Και ενώ σήμερα οι ισχυρι-
σμοί λένε ότι η Τουρκία υποστηρίζει 
τις δραστηριότητες του λεγόμενου 
«Ισλαμικού Κράτους» ο Βρετανός 
Πρωθυπουργός σε αντίδραση στην 
αδυναμία του να σταματήσει την 
ίδρυση «Χαλιφάτου», να εμποδί-
σει μουσουλμάνους Βρετανούς 
να φεύγουν μέσω Τουρκίας για το 
«Χαλιφάτο» και την αποτυχία του 
να επηρεάσει τη Τουρκία να υπο-
στηρίζει το «Ισλαμικό κράτος του 
Ιράκ και της Λεβαντίνης» ξεκίνη-
σε αεροπορικές επιθέσεις εναντί-

ον τους από τις βρετανικές βάσεις 
στην Κύπρο. Ο Δρ. Κυριακίδης είπε 
ότι και παρόλο που η προσάρτηση 
της 5ης Νοεμβρίου 1914 είχε ως 
αποτέλεσμα άλλα 45 χρόνια αντι-
δημοκρατικής βρετανικής ιμπε-
ριαλιστικής κυριαρχίας στο νησί 
και παρόλο που το Ηνωμένο Βα-
σίλειο επανειλημμένα απέτυχε να 
τιμήσει τις υποχρεώσεις του έναντι 
της Κύπρου, η βρετανική παρουσία 
στο νησί βοήθησε στην εισαγωγή 
στο νησί του αγγλικού νόμου. Ως 
αποτέλεσμα οι αρχές αυτές έπαι-
ξαν το ρόλο τους στη δημοκρατι-
κοποίηση της Δημοκρατίας και τη 
μεταμόρφωση της σε ένα κράτος 
που σέβεται το Γράμμα του Νόμου 
και αντιπροσωπεύει το νοτιο-ανα-
τολικό ακρογωνιαίο λίθο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.

Κλείνοντας ενθύμισε τα λόγια 
του Γερμανού Καγκελάριου μετα-
ξύ 1949 -1963 Konrad Adenauer ο 
οποίος πίστευε ότι «Η ιστορία είναι 
όλα εκείνα τα πράγματα που έπρε-
πε να αποφευχθούν», για να πεί ότι 
: «…με αυτά υπόψη και προτού εί-
ναι αργά ίσως ήλθε ο καιρός για 
το Ηνωμένο Βασίλειο να αναθε-
ωρήσει τη μέχρι σήμερα πολιτι-
κή κατευνασμού προς τη Τουρκία 
και τη πολιτική του να μετατρέ-
ψει τη Κυπριακή Δημοκρατία σε 
μια δι-κοινοτική και διζωνική ομο-
σπονδία. Αμφότερες οι πολιτικές 
του είναι κατά πολύ ξεπερασμέ-
νες και με ημερομηνία λήξεως»._ 
vimasaronikou

Τα 100χρονα της προσάρτησης της Κύπρου
στην Βρετανική Αυτοκρατορία

«Ίσως ήλθε ο καιρός για το Ηνωμένο Βασίλειο να 
αναθεωρήσει τη μέχρι σήμερα πολιτική κατευνασμού 
προς τη Τουρκία και τη πολιτική του να μετατρέψει τη 
Κυπριακή Δημοκρατία σε μια δι-κοινοτική και διζω-
νική ομοσπονδία. Αμφότερες οι πολιτικές του είναι 
κατά πολύ ξεπερασμένες και με ημερομηνία λήξεως».
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Επίκαιρη ερώτηση για το σκάνδαλο LuxLeaks και τη 
συστηματική και εκτεταμένη φοροαπαλλαγή πολυε-
θνικών στην ΕΕ, κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο κοι-
νοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής Β΄ Αθή-

νας του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Κουρουμπλής.
Ειδικότερα στην κατατεθείσα ερώτηση ο Π. Κουρουμπλής 

αναφέρει πώς «μόλις την προηγούμενη εβδομάδα η Διεθνής 
Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων αποκάλυψε ότι εκατο-
ντάδες μεγάλες εταιρείες, που δραστηριοποιούνται σε όλους 
τους κλάδους της ευρωπαϊκής οικονομίας και των οποίων ο 
αθροιστικός κύκλος εργασιών είναι σημαντικότατο κομμάτι του 
ΑΕΠ τής ΕΕ, συνάπτουν εδώ και χρόνια μυστικές φορολογικές 
συμφωνίες με την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου, με συνέ-
πεια την απώλεια εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ από 
τους εθνικούς προϋπολογισμούς».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνει 
πως «το γεγονός ότι οι συνεννοήσεις αυτές έλαβαν χώρα επί 
πρωθυπουργίας του κ. Γιούνκερ, του επιφανέστερου ίσως Ευ-
ρωπαίου πολιτικού των τελευταίων χρόνων, που κατέχει το δι-
πλό ρεκόρ μακροβιότερης θητείας στην ηγεσία κράτους της ΕΕ 
και στην προεδρία του Eurogroup και είναι σήμερα Πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελεί τραγωδία για την ΕΕ αλλά 
και μοναδική ευκαιρία για τη δρομολόγηση ριζικών αλλαγών».

Εν συνεχεία υπογραμμίζει πως «για την παταγώδη αποτυχία 
των αναδιανεμητικών μηχανισμών στην Ευρώπη, στο βαθμό που 
αυτή τεκμηριώνεται από την παντελώς αδιαμφισβήτητη πλέον, 
εκτεταμένη και συστηματική φοροαποφυγή των μεγαλύτερων 
οικονομικών συμφερόντων και η οποία γελοιοποιεί και απονο-
μιμοποιεί την ασκούμενη δημοσιονομική πολιτική στο σύνολό 
της, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης κατέθε-
σε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Ο Π. Κουρουμπλής τονίζει πως «βαρύτατες ευθύνες φέρουν 
όμως και οι ελληνικές κυβερνήσεις διότι, αποδεχόμενες άκριτα 
το μεγάλο ψεύδος περί αναγκαίας λιτότητας, καταβύθισαν στην 
αναξιοπρέπεια μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της χώρας αφή-
νοντας τον μεγάλο πλούτο στο απυρόβλητο. Πράγματι, ανάμε-
σα στις εταιρείες που διαπιστώθηκε ότι φοροαποφεύγουν κατά 
σύστημα βρίσκονται και 9 ελληνικών συμφερόντων, μεταξύ των 
οποίων η EFG Eurobank, που ανακεφαλαιοποιήθηκε μάλιστα 
με χρήματα των φορολογουμένων, η Wind και η Coca Cola 3Ε».

Ο κοιν. εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ καταλήγοντας στην ερώτη-
σή του, ερωτά τον Υπουργό Οικονομικών:

1) Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβει η κυβέρνηση σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό πλαίσιο αφενός για τον έλεγχο των 9 εταιρει-
ών και αφετέρου για τη φορολογική νομοθεσία και τη ρύθμι-
ση των 4 μεγάλων ελεγκτικών/λογιστικών εταιρειών, ώστε να 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της συστηματικής φοροαπαλλα-
γής των πολυεθνικών; και

2) Θα επικαλεστεί η κυβέρνηση τις συνταρακτικές αποκαλύ-
ψεις α) για να αμφισβητήσει στο πλαίσιο της ΕΕ τη νομιμοποίη-
ση του μνημονίου και της επιβαλλόμενης λιτότητας εν συνόλω, 
ή έστω β) για να απαιτήσει ευνοϊκότερους όρους στην επαγγελ-
λόμενη διαπραγμάτευση για το χρέος ή κατ’ ελάχιστον γ) για να 
απορρίψει τα άμεσα μέτρα που απαιτεί η τρόικα;

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ερώτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου & βουλευτή Β́ Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτη Κουρουμπλή 
για το σκάνδαλο LuxLeaks και τη συστηματική φοροαπαλλαγή πολυεθνικών στην ΕΕ

Πέρασαν τα χρόνια. Άλλαξαν οι εποχές, μα τα χώ-
ματα παρέμειναν εκεί άφθαρτα και ματωμένα. 
Πάνω στις πέτρες χαράχθηκε ο πόνος, το δάκρυ, 
ο σπαραγμός της Μάνας. Πάνω στο ματωμένο 

χώμα πέτρωσε ο σπαραγμός της καρδιάς, το δάκρυ της ψυ-
χής, η απελπισία των αθώων. Πέτρωσε στον ουρανό η φλό-
γα της αθανασίας. Πέτρωσε στoν ήλιο η λάμψη των γενναί-
ων. Μια στιγμή χαράς, ένας αιώνας πόνου.

Κατοχή. Οι Γερμανοί του Χίτλερ, οι βάρβαροι της ανθρω-
πότητας, επιβεβαίωναν τους κατοίκους των Καλαβρύτων ότι 
δεν θα πειράξουν μύγα. Δεν θα σκοτώσουν αθώους. Ο λό-
γος, όμως, του κτήνους δεν έχει τιμή, σεβασμό κι αξιοπρέπεια. 
Έδωσαν λόγο τιμής και μετά η τιμή έγινε ατιμία και όλεθρος

στα μάτια των αθώων. Οδηγήθηκαν, άπαντες οι κάτοικοι 
των Καλαβρύτων σαν τα πρόβατα στην σφαγή.

Τα γυναικόπαιδα τα έκλεισαν στο σχολείο. Τους άνδρες, 
άνω των 14 ετών τους οδήγησαν στον Λόφο του Καπή. Σή-
μερα, Τόπος Θυσίας.

Οι βάρβαροι πήραν θέση. Άλλοι για να δώσουν τις δέου-
σες εντολές. Δηλαδή να διατάξουν τους κατώτερούς τους να 
εκτελέσουν τα ανθρώπινα αθώα θύματα τους. Οι υπόλοιποι 
για να εκτελέσουν τις διαταγές. Και τις εκτέλεσαν. Ήταν Έλλη-
νες. Και ο Έλληνας που έχει δώσει, δίδει και προσφέρει παν 
τι το ανθρώπινο, δεν πρέπει να έχει στον ήλιο μοίρα. Οι βάρ-
βαροι, το γνωρίζουν. Για να επιβληθούν της ανθρωπότητας 
πρέπει να εξολοθρέψουν τον Έλληνα, και ότι είναι και παρα-
μένει Ελληνικό.

Ο Θεός ζει και κινείται στο διάστημα. Είναι πνεύμα άυλο, 
αόρατα αθάνατο. Μόνο ο άνθρωπος έχει αρχή και τέλος. Οι 
Γερμανοί του Χίτλερ και οι απόγονοί τους έχουν το γνώθι της 
πραγματικότητας. Ποια είναι αυτή η πραγματικότης; Είναι μια 
και μόνη. Ότι η Ελλάδα είναι μια άυλος οντότητα. Ένα αθάνα-
το σώμα που θα ζει και θα δοξάζεται δια μέσου των αιώνων 
και από τους εχθρούς και από τουs φίλους.

Εξ’ άλλου το όνομα το λέει από μόνο του. Ελλάς ίσον χώρα 
του φωτός. Ελλάς χώρα ανθρώπων πεφωτισμένων παρά 
Θεών. Έχοντας τα ανθρωπόμορφα τέρατα τα ανωτέρω υπ’ 
όψιν τους, αποφάσισαν να ξεκινήσουν έναν αγώνα ανισότη-

τος. Έναν αγώνα, όπου γνώριζαν ότι με τα όπλα κερδίζεις, κα-
τακτάς και υποτάσεις τον άνθρωπο. Με το πνεύμα είναι δύ-
σκολο. Και πάνω απ’ όλα είναι δύσκολο να υποτάξεις και να 
υποδουλώσεις το Ελληνικό πνεύμα, τον Έλληνα.

Αφού δεν είχαν την δύναμη να υποδουλώσουν το θείο και 
αιώνιο, έβαλαν σκοπό τον θάνατο. Ναι! Σκόρπισαν τον θάνα-
το. Έβαλαν φωτιά στο σχολείο - σήμερα μουσείο - να κάψουν 
ζωντανά τα γυναικόπαιδα. Ήθελαν να απολαύσουν το μίσος 
τους κατά του ανθρώπου.

Βρέθηκε, όμως, και ένας άνθρωπος, δυστυχώς για του Γερ-
μανούς δεν ήταν Γερμανός και δεν εξιλεώθηκαν, που έσπα-
σε τις αλυσίδες. Άνοιξε τις πόρτες και μετά επλήρωσε τον αν-
θρωπισμό του, με την ζωή του. Έτρεχαν γυναίκες και παιδιά 
να ξεφύγουν από τον όλεθρο της φωτιάς. Ο ένας έσπρωχνε 
τον άλλον. Γλύτωσαν τον θάνατο. Δεν γλύτωσαν την καταστρο-
φή. Η καταστροφή δεν ήταν τα σπίτια τους, και οι περιουσίες 
τους, που είχαν πέσει παρανάλωμα του πυρός, αλλά το ξε-
κλήρισμα των οικογένειών των.

Τα παιδιά έκλαιγαν. Οι μανάδες τα καθησύχαζαν. Μα η καρ-
διά τ’ ανθρώπου και μάλιστα του Έλληνα έχει μια περιούσια 
αίσθηση και αισθάνεται τον όλεθρο. Γνώριζαν, αλλά δεν ήθε-
λαν να το πιστέψουν πως οι στυλοβάτες των οικογένειών των 
είχαν σβήσει, είχαν χαθεί, είχαν πέσει θύματα του βάρβαρου 
Λαού της Γερμανίας. Πήγαν στον λόφο του Καπή. Είδαν τον 
θάνατο να περπατά και να σκεπάζει τα παιδιά τ’ ανθρώπου. 
Είδαν τα αθώα θύματα να κείτονται το ένα πάνω στο άλλο. Εί-
δαν το αίμα να σκεπάζει τα σώματα, και την γη να δακρύζει.

Ο άνθρωπος πόνεσε και δάκρυσε! Η ψυχή πέταξε στον δη-
μιουργό της. Ένας θρήνος στα γύρω βουνά. Ένα ουρλιαχτό 
στις λαγκαδιές. Έσταζε ο πόνος το δάκρυ του αθώου. Πότιζε 
ο ήλιος τη γη των ηρώων. Ούρλιαζαν τα άγρια της δημιουρ-
γίας. Έκλαιγαν και θρηνούσαν τα ανθρώπινα θύματα. Τα μη 
έχοντα φωνή και λόγο απέθεταν στεφάνι δόξης στους πεσό-
ντας. Τα ανθρωποειδή της Γερμανίας γελούσαν, τραγουδούσαν 
και χόρευαν προς ένδειξη δυνάμεως και απανθρωπιάς. Σή-
μερα ζητούν συγχώρεση για τα εγκλήματά τους. Σήμερα κα-
ταριόνται τον Χίτλερ ως αίτιο της βαρβαρότητας που τους πε-
ριβάλλει. Έχουν όμως μετανιώσει. Αμφιβάλλω!

Καλάβρυτα-Ματωμένα Χώματα-13 Δεκεμβρίου 1943 Ένας Λειτουργός του Υψίστου
Ο Πατήρ Παναγιώτης Μαλαμής 40 χρόνια
λειτουργός του Υψίστου τιμήθηκε από
την κοινότητα του Αγίου Δημητρίου
του Elmhurst όπου υπηρέτησε και
προσέφερε της υπηρεσίες του κατά
το μέγιστο διάστημα της ιερουργίας του.
Ευχόμεθα στον π. Μαλαμή είθε ο Ύψιστος
να του χαρίζει χρόνια γεμάτα υγεία
και μακροζωΐα στα ιερά του καθήκοντα.
Ευχόμεθα, όπως, οι μεταγενέστεροι ιερείς
να τον έχουν παράδειγμα προς μίμηση.
 
Μέγας ο δρόμος της Πίστεως
Ο Πατήρ Παναγιώτης Μαλαμής
πάνω σε πέτρες και λιθάρια,
σε μονοπάτια αδιάβατα περπάτησε,
ένοιωσε την πίκρα,
και το δάκρυ της σκλαβιάς
έγειρε στον ίσκιο του ελάτου
και απόλαυσε το θαύμα της ζωής.
Πέρασαν τα χρόνια. Δοξαστικό το όνειρο,
κι ακολούθησε τον δρόμο
που του έταξε η μοίρα και η ώρα,
και το άγιο ράσο του έδωσε ζωή.
Μέγας ο δρόμος της πίστεως.
Μεγίστη η οδός προς την λατρεία
και τον Μέγιστο.
Πιστός υπηρέτης του θεού,
πιστός λειτουργός της θείας μεταλήψεως,
βάδισε το δρόμο της ζωής γαλήνια,
στην υπηρεσία του Υψίστου, στην λατρεία
που οδηγεί στον αστρικό ορίζοντα
της απολύτου θεϊκής υπάρξεως.
 
18 Οκτωβρίου 2014-Γιάννης Π. Δαλάπας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZORBAS PASTRY SHOP
Το ελληνικό ζαχαροπλαστείοτο οποίο σας 

προσφέρει την πιο γλυκιά απόλαυση

ΠΟΙΟΤΗΤΑ • ΦΡΕΣΚΑΔΑ • ΝΟΣΤΙΜΙΑ ΤΥ-
ΡΟΠΙΤΕΣ • ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΕΣ • ΦΥΛΛΟ • 

ΓΛΥΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

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

ΧΡΗΣΙΜΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Με αφορμή την ψήφιση από την Βουλή 
των Ελλήνων του αντιρατσιστικού νομοσχε-
δίου αισθανθήκαμε το χρέος μας, να παρα-
θέσουμε τις απόψεις μας για την γενοκτονία 
του θρακικού Ελληνισμού.

Ο όρος Γενοκτονία (genocide), που προέρ-
χεται από τις ελληνικές λέξεις γένος και κτεί-
νω=φονεύω, καθιερώθηκε από τον Ο.Η.Ε. 
το 1948, μετά το εβραϊκό ολοκαύτωμα και 
χρησιμοποιήθηκε στη δίκη της Νυρεμβέρ-
γης. Σύμφωνα λοιπόν με τον Ο.Η.Ε., πράξεις 
που γίνονται με πρόθεση την ολική ή μερι-
κή εξόντωση οποιασδήποτε εθνικής, εθνο-
λογικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδος, 
αποτελούν γενοκτονία και τιμωρούνται από 
το Διεθνές Δίκαιο.

Τέτοιες πράξεις θεωρούνται ο φόνος, η 
πρόκληση σοβαρής σωματικής ή πνευματι-
κής βλάβης, η εσκεμμένη επιβολή συνθηκών 
ζωής, που αποσκοπούν σε μερική ή ολική 
καταστροφή, η υποχρεωτική ή βίαιη μετα-
κίνηση πληθυσμών, η απαγωγή παιδιών ή 
η παρεμπόδιση και αποτροπή γεννήσεων.

Τι από τα παραπάνω έχει συμβεί στη Θρά-
κη, που να δικαιολογεί την άποψη ότι έχει 
συντελεσθεί γενοκτονία; Με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο ΟΛΑ τα παραπάνω. Φόνοι, σω-
ματικές βλάβες, εξορίες και εκτοπισμοί, βι-
ασμοί γυναικών και θανατώσεις νηπίων, 
βίαιο παιδομάζωμα και κάθε είδους θηρι-
ωδία, συνθέτουν τις πράξεις των θυτών, με 
αποτέλεσμα τον αφανισμό εκατοντάδων χι-
λιάδων Ελλήνων της Θράκης.

Όλα τα παραπάνω εγκλήματα συντελέσθη-
καν διαχρονικά, κυρίως από τους Οθωμα-
νούς κατακτητές αλλά και από τους Βουλ-
γάρους, που πάντοτε εποφθαλμιούσαν την 
Μακεδονία και τη Θράκη μας. Και συντελέ-
στηκαν οργανωμένα, με αποφάσεις των τότε 
αρχών, έχοντας ως βασικό στόχο την εξό-
ντωση των ελληνικών και χριστιανικών πλη-
θυσμών της Ανατολής, στο πλαίσιο της δημι-
ουργίας ενός «καθαρού» τουρκικού κράτους.

«Η εξόντωση των χριστιανών της Τουρ-
κίας ήταν μια οργανωμένη σφαγή, η οποία 
έγινε σε μεγάλη κλίμακα και διαπράχθηκε 
πολύ πριν την αποβίβαση των ελληνικών 
στρατευμάτων στη Σμύρνη. 

Την είχαμε ιδεί να διενεργείται την εποχή 
του σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ του «σφαγέα», 
την είχαμε παρακολουθήσει καλύτερα οργα-
νωμένη από τους Νεότουρκους Ταλαάτ και 
Εμβέρ. Θα την συναντήσουμε συντελούμε-
νη ξανά μέχρι τη φρίκη της ολοκλήρωσης 
από τον Μουσταφά Κεμάλ» (Γεώργιος Χόρ-
τον, Αμερικανός διπλωμάτης, Γενικός Πρό-
ξενος στη Σμύρνη, αυτόπτης μάρτυρας της 
καταστροφής, στο βιβλίο του «Η Μάστιγα της 
Ασίας», 1926).

Το έγκλημα της γενοκτονίας του Ελληνι-
σμού της Ανατολής αποκαλύπτουν πλέον 
και ομολογούν ακόμη και σύγχρονοι Τούρ-

κοι ιστορικοί συγγραφείς, όπως ο Ντουντάρ 
Φονάτ, που μελετώντας τα τουρκικά αρχεία 
της εποχής ομολογεί ότι …διάβασε αρχεία 
που παρουσιάζουν λεπτομερώς τα στάδια του 
σχεδίου δράσης εναντίον των Ρωμιών, που 
κατάρτισε το καθεστώς των Νεότουρκων.

Τις απαρχές των διωγμών του θρακικού 
Ελληνισμού τις βρίσκουμε στην Ανατολική 
Ρωμυλία από τους Βουλγάρους. Το 1906 η 
Αγχίαλος αφανίστηκε ολοσχερώς, η Βάρ-
να (1/7/1906), η Φιλιππούπολη (16/7/1906), 
ο Πύργος (16/7/1906) και η Στενήμαχος 
(23/7/1906) είναι στον κατάλογο των μαρ-
τυρικών ελληνικών πόλεων της Θράκης, 
που έζησαν τον εφιάλτη του αφανισμού από 
τους Βουλγάρους.

Ακολούθησε η γενοκτονική συμπεριφο-
ρά των Νεότουρκων με σχέδιο σατανικά 
καταρτισμένο και μελετημένο στο συνέδριό 
τους στη Θεσσαλονίκη το 1911. Στο σχέδιο 
εκείνο περιλαμβάνονταν η ακόλουθη παρά-
γραφος: «Εξητάσθη το δυνατόν της τοιαύτης 
βιαίας απομακρύνσεως ολοκλήρου του ελ-
ληνικού πληθυσμού από τα εδάφη της Τουρ-
κίας, εφόσον δεν καθίσταται δυνατή αφο-
μοίωσίς του και συσσωμάτωσίς του εις το 
τουρκικόν σύνολον». 

Η ευκαιρία δόθηκε με την έναρξη των 
Βαλκανικών Πολέμων και συντελέσθηκε 

ο πρώτος βίαιος μεγάλος διωγμός. Έτσι την 
περίοδο 1913-1917 πάνω από 232.000 Θρα-
κιώτες εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν 
τις πανάρχαιες πατρογονικές τους εστίες και 
να καταφύγουν στην ελεύθερη Ελλάδα και 
σε άλλες χώρες. Άλλες 96.000 οδηγήθηκαν 
σε καταναγκαστικά έργα, στα περίφημα τάγ-
ματα εργασίας στα βάθη της Μικρασίας, με 
πορείες και εργασία μέχρι θανάτου.

Από αυτούς με τη λήξη του Α΄ Π.Π. επέ-
στρεψαν περίπου οι 50.000. Οι υπόλοιποι 
46.000 άφησαν τις πνοές τους, άταφοι και 
άκλαυτοι στα βάθη της ανατολής. Κορύφω-
ση του δράματος και των παθών των Ελ-
λήνων Θρακιωτών υπήρξε το Πάσχα του 
1914, όταν και άρχισε ο οριστικός ξεριζω-
μός όσων είχαν διασωθεί από τις θηριωδί-
ες των Τούρκων.

Εκείνο το Πάσχα οι Θράκες το ονόμασαν 
«Μαύρο Πάσχα» και στο 7ο Παγκόσμιο Συ-
νέδριό τους καθιέρωσαν την 6η Απριλίου 
ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Θρα-
κών. Στα γραπτά ντοκουμέντα της γενοκτο-
νίας ανήκει και η Μαύρη Βίβλος Διωγμών 
και Μαρτυρίων, που εκδόθηκε το 1919 από 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κων/πόλεως 
και περιλαμβάνει τις αναφορές τών κατά 
τόπους μητροπολιτών και δίνει το μέγεθος 
της τραγωδίας και των διώξεων.

Οι Έλληνες της Θράκης υπέστησαν τα πάν-
δεινα από τις επιδρομές κυρίως Βουλγά-
ρων και Τούρκων. Σφαγιάστηκαν, ατιμά-
σθηκαν, εξισλαμίσθηκαν, εξαναγκάστηκαν 
ν’ αλλάξουν τη γλώσσα τους, έχασαν τα παι-
διά τους στο παιδομάζωμα, ξεριζώθηκαν 
και στο τέλος ανταλλάχθηκαν σαν αμνοερί-
φια μετά το 1922.

Το παρόν άρθρο δεν έχει σκοπό να διεξα-
γάγει έρευνα και να παρουσιάσει αποδεικτι-
κό υλικό. Αυτό υπάρχει και είναι αντικείμε-
νο μάλλον της πολιτείας να το αναδείξει. Με 
νηφαλιότητα και ιστορική συνείδηση, χωρίς 
διάθεση εκδίκησης, επιδιώκουμε την αφύ-
πνιση, τον συντονισμό των ενεργειών και 
των δυνάμεών μας για την διεκδίκηση της 
αναγνώρισης της γενοκτονίας και του Θρα-
κικού Ελληνισμού μαζί με αυτή των Ποντί-
ων και Μικρασιατών, πρωτίστως από την 
ελληνική πολιτεία. Είναι για μας έκφραση 
της οφειλόμενης τιμής και χρέος ιερό προς 
τους αδικοχαμένους προγόνους μας, που 
έπεσαν θύματα των βαρβάρων.

Βεβαίως έχουν γίνει αρκετά. Μόλις πρό-
σφατα η Βουλή των Ελλήνων στο Αντιρα-
τσιστικό, όπως αποκαλείται, νομοσχέδιο 
συμπεριέλαβε στο άρθρο 2 τις γενοκτονίες, 
που έχουν αναγνωριστεί με αποφάσεις δι-
εθνών δικαστηρίων ή της Βουλής των Ελ-
λήνων, στα εγκλήματα, ώστε να διώκεται 
όποιος επιδοκιμάζει ή αρνείται αυτά δημόσια.

Τα θρακικά σωματεία και διάφοροι φο-
ρείς τις περισσότερες φορές αποσπασματι-
κά και μεμονωμένα εκδηλώνουν τις αγω-
νίες τους και κάνουν προσπάθειες προς την 
κατεύθυνση της αναγνώρισης.

Δεν απαξιώνουμε καμία προσπάθεια. Δια-
θέτουμε και τις δικές μας δυνάμεις στον κοι-
νό σκοπό. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται καλύτε-
ρος συντονισμός, ένωση δυνάμεων, χάραξη 
ενιαίας γραμμής δράσεων με συγκεκριμένη 
στόχευση και βηματισμό, που θα μας οδη-
γήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Για να αναγνωριστεί επίσημα η γενοκτο-
νία του Θρακικού Ελληνισμού, να συμπερι-
ληφθεί στα βιβλία μας και να μάθουν τα Ελ-
ληνόπουλα την ιστορία της Θράκης, να γίνει 
αποδεκτή και σεβαστή η γενοκτονία από τους 
θύτες Βουλγάρους και Τούρκους, με την ελ-
πίδα ότι δεν θα επαναληφθούν πουθενά στον 
κόσμο τέτοια τραγικά γεγονότα.

Οφείλουν όλοι, πολιτεία, φορείς, σωμα-
τεία, μεμονωμένα άτομα να επαγρυπνούν, 
να νοιάζονται, να δρουν, να τολμούν και να 
αγωνίζονται για τα δίκαια της Θράκης μας, 
που είναι δίκαια της πατρίδας μας.

Στη Θράκη έλαχε το δραματικό «προνό-
μιο» της μακρότερης σε διάρκεια τουρκικής 
κατοχής. Ας μην αποκτήσει ακόμη ένα, αυτό 
της μη αναγνώρισης των θυσιών και του αί-
ματος των παιδιών της και  της εγκατάλει-
ψης και αδιαφορίας της μητέρας πατρίδας.

Του ΓΊΩΡΓΟΥ ΤΆΜΟΥΡΊΔΗ, Αντιστράτηγου ε.α./Επίτιμου Α Υπαρχηγού/ΓΕΣ 

Η Γενοκτονία του Θρακικού Ελληνισμού
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Χώρες όπως η Αϊτή, είδαν πόλεις 
τους, να ισοπεδώνονται μέσα σε 
λίγα δευτερόλεπτα. Χιλιάδες οι αν-
θρώπινες απώλειες, ανυπολόγιστο 

το ύψος των καταστροφών. Μεγάλα πλήγμα-
τα δέχθηκαν επίσης η Χιλή, η Ιαπωνία, η Ιν-
δονησία, η Κίνα, και το Μεξικό.

Η δομική τεχνολογία -ως επιστήμη- ανέ-
καθεν αναζητούσε την απάντηση στο θέμα 
της τέλειας σεισμικής μόνωσης και ασφά-
λειας των κτιρίων. Πολλές έρευνες διενερ-
γήθηκαν κι ακόμη περισσότερα χρήματα δα-
πανήθηκαν, προκειμένου χώρες με βαρύ 
ιστορικό σεισμικών καταστροφών, να βρουν 
εκείνη τη φόρμουλα που θα επιτρέψει στους 
πολίτες, ακόμη και της πλέον σεισμογενούς 
περιοχής, να κοιμούνται ήσυχα και χωρίς το 
βασανιστικό φόβο μιας πιθανής επιδρομής 
του Εγκέλαδου.

Μήπως όμως τα πιο πολύτιμα πράγματα, 
είναι τελικά και τα πιο απλά; Μήπως η απά-
ντηση στην πολύχρονη και πολυδάπανη αυτή 
αναζήτηση, βρίσκεται πιο κοντά απ’ όσο νο-
μίζαμε; Παίρνοντας σαν παράδειγμα την κο-
ντινή Ελλάδα, θα δούμε ότι, αν και δεν ανήκει 
στην κόκκινη ζώνη σεισμογενών περιοχών 
(π.χ. Ιαπωνία), δεν είναι λίγα τα πλήγματα που 
δέχθηκε από σεισμούς που χτύπησαν κατά 
καιρούς διάφορες περιοχές της (π.χ. Πάτρα, 
Καλαμάτα, Αττική, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά κλπ.). 

Το παράδοξο, όμως, εντοπίζεται στο γε-
γονός ότι, ενώ στην Ελλάδα από ισχυρούς 
σεισμούς έχουν πέσει εργοστάσια, έχουν 
καταρρεύσει πολυώροφα κτίρια, μονοκατοι-
κίες έχουν γίνει ερείπια, ένα από τα αρχαιό-
τερα και σπουδαιότερα κτίσματα του κόσμου, 
ο Παρθενώνας, εξακολουθεί να παραμένει 
όρθιος και άθικτος!

Μήπως τελικά, αντί να ψάχνουμε την απά-
ντηση ανάμεσα στα τεχνολογικά επιτεύγματα 
του 21ου αιώνα, θα πρέπει να μελετήσουμε 
περισσότερο τη δομική τεχνολογία των αρ-
χαίων ημών προγόνων; Κάποιοι που εδώ 
και χρόνια έχουν συνειδητοποιήσει τη σημα-
ντικότητα τέτοιων οικοδομημάτων, δεν πα-
ραλείπουν στις έρευνές τους, να «κλέβουν» 
λίγη από τη γνώση αρχαίων πολιτισμών (Ελ-

λήνων, Περσών, Βαβυλωνίων, Αιγυπτίων) 
και να την υιοθετούν στο σήμερα.

Ο αγέρωχος Παρθενώνας
Ο Παρθενώνας χτίστηκε στα μέσα του 5ου 

αι. π.Χ. προς τιμή της προστάτιδος της πόλης, 
θεάς Αθηνάς, και αποτέλεσε το επιστέγασμα 
της συνεργασίας σημαντικών αρχιτεκτόνων 
και γλυπτών εκείνης της εποχής. Στην προ-
σπάθειά μας να μελετήσουμε το μυστικό 
της δομικής τεχνολογίας του, συνομιλήσα-
με με την Πολιτικό Μηχανικό, Νίκη Τιμοθέ-
ου, η οποία και μας πληροφόρησε ότι με-
λέτες της όλης αρχιτεκτονικής και δομικής 
του φόρμας, κατέδειξαν πως οι αρχαίοι εί-
χαν από τότε ανακαλύψει, αυτό που σήμερα 
ονομάζουμε σεισμική μόνωση. Ο ναός αυ-
τός, σύμφωνα με την κ. Τιμοθέου, κοντράρει 
επιτυχώς τη θεωρία της σύγχρονης πολιτικής 
μηχανικής, διότι χωρίς να έχει καν θεμέλια, 
είναι τριπλά μονωμένος σεισμικά! 

Αυτή η τριπλή μόνωση, όπως μας εξήγησε, 
εντοπίζεται σε διαφορετικά σημεία του οικο-
δομήματος. Το πρώτο σημείο βρίσκεται στις 
στρώσεις τεράστιων οριζόντιων και εξαιρε-
τικά λείων μαρμάρων πάνω στις οποίες πα-

τάει ο Παρθενώνας. Το δεύτερο παρατηρείται 
στους μεταλλικούς ελαστικούς συνδέσμους 
οι οποίοι συνδέουν τις πλάκες κάθε στρώ-
ματος, και που στο κέντρο τους εντοπίζονται 
μικροί σιδηροπάσσαλοι γύρω από τους οποί-
ους έχει χυθεί μολύβι (το μολύβι έχει την ιδι-
ότητα να προστατεύει το σίδηρο από τη σκου-
ριά και να εξασθενεί με την ελαστικότητά του, 
το όποιο κύμα, αφού μέρος της κινητικής του 
αυτής ενέργειας μετατρέπεται σε θερμική).

Και το τρίτο εντοπίζεται στις κολώνες του 
κτίσματος, οι οποίες δεν τοποθετήθηκαν μο-
νοκόμματες, αφού οι αρχαίοι Έλληνες ήξε-
ραν πως για να αντέξουν στους κραδασμούς 
της γης, θα έπρεπε να τοποθετηθούν σε φέτες 
μαρμάρου, τέλεια εφαρμοσμένες η μία πάνω 
στην άλλη. Το αποτέλεσμα αυτής της τριπλής 
μονωτικής φόρμουλας, όπως σημείωσε η 
κ. Τιμοθέου, ήταν τα επιφανειακά σεισμικά 
κύματα να κινούν το ένα στρώμα των μαρ-
μάρινων πλακών, επάνω στο άλλο, την ίδια 
ώρα που οι σύνδεσμοι εκτόνωναν την κινητι-
κή ενέργεια που ανέπτυσσε ο Εγκέλαδος. Οι 
κολώνες -τέλος- με τον τρόπο που ήταν το-
ποθετημένες, επέτρεπαν στο όλο οικοδόμη-
μα να ταλαντώνεται, αλλά να μην καταρρέει!

Η σύγχρονη σεισμική μόνωση
Μέσα λοιπόν απ’ αυτά τα μάρμαρα, οι παπ-

πούδες μας, φωνάζουν πως αυτό που χρεια-
ζόμαστε δεν είναι βαθιά θεμέλια, πολύ μπετόν 
και σίδερα, αλλά το αντίθετο! Όταν ένα ιστι-
οφόρο βρεθεί σε κόντρα άνεμο, δεν μπαίνει 
σε διαδικασία σύγκρουσης, τουναντίον, κα-
τεβάζει πανιά κι αφήνει τη δύναμη του ανέ-
μου να εκτονωθεί. Ακριβώς το ίδιο γίνεται 
και με το σεισμό.

Οι τεράστιες ποσότητες άκαμπτων και ανε-
λαστικών υλικών, όπως το μπετόν και τα βα-
θιά θεμέλια, δημιουργούν μια ασπίδα προ-
στασίας, η οποία όμως έρχεται σε μετωπική 
σύγκρουση με την ανίκητη δύναμη της φύ-
σης, με αποτέλεσμα τα ανθρώπινα δημιουρ-
γήματα να καταρρέουν. Ωστόσο, αν επιτρέπα-
με στον Εγκέλαδο να μας «ταρακουνήσει» με 
ασφάλεια, μέσα από ένα δομικό μηχανισμό 
βασισμένο στη θεωρία του Παρθενώνα, τότε 
θα ήταν σχεδόν αδύνατο να μας ισοπεδώσει.

Συγκεκριμένα, η τεράστια ενέργεια που 
απελευθερώνει ένας σεισμός, θα πρέπει με 
κάποιο τρόπο να αποσβέννυται, προκειμέ-
νου να μην προκαλεί -εξαιτίας της αδράνει-
ας του κτιρίου- κατάρρευση.

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει με κάποιο τρό-
πο, μέρος της ενέργειας αυτής, να μετατρα-
πεί -μέσω τριβής- σε θερμική. Για να έχουμε 
τριβή θα πρέπει να έχουμε και δύο σώματα, 
στην προκειμένη περίπτωση δύο πλάκες από 
μπετόν, η μία πάνω στην άλλη, και ενδιάμε-
σά τους τα γνωστά ελαστικά εφέδρανα. Αυ-
τού του είδους η σεισμική μόνωση, παρόλο 
ότι χρησιμοποιείται κατά κόρον στην κατα-
σκευή γεφυρών, στα κτίρια δεν συνηθίζεται.

Το μυστικό λοιπόν του Παρθενώνα θα μπο-
ρούσε με πολύ απλά λόγια να ειπωθεί και 
μέσα από τη γνωστή ρήση: «μη δίνεις γροθιά 
στο μαχαίρι»! Αν -λοιπόν- πάψουμε κι εμείς 
την τακτική της χρησιμοποίησης μεγάλων 
ποσοτήτων άκαμπτων υλικών προκαλώντας 
τον Εγκέλαδο, και ενστερνιστούμε τη θεω-
ρία της ήπιας αντίστασης, σίγουρα εικόνες 
καταστροφής όπως αυτές που είδαμε πρό-
σφατα, θα γίνονται ολοένα και σπανιότερες. 
Περισσότερα: http://www.schizas.com                   

Σεισμική Μόνωση-Το μυστικό των αρχαίων κτισμάτων
Το 2010 ήταν ένα έτος κατακλυσμιαίων καταστροφών. Κύρια πηγή τους... ο Εγκέλαδος 

Η βιομηχανία αερομεταφορών αναμένει επταπλασια-
σμό της επιβατικής κίνησης έως το 2050 και ταυτό-
χρονα τετραπλασιασμό της εκπομπής ρυπογόνων αε-
ρίων. Ως εκ τούτου για να επιβιώσει αλλά και για να 

γλιτώσει τα τσουχτερά πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω της ρύ-
πανσης, θα πρέπει να αλλάξει τη «δομή» και τον τρόπο λειτουρ-
γίας των αεροσκαφών.

Στόχος να μηδενιστεί η εκπομπή ρυπογόνων αερίων και ταυ-
τόχρονα τα αεροσκάφη να κινούνται με βιοκαύσιμα ή ακόμη και 
με ηλεκτρική ενέργεια, την οποία θα παράγουν ειδικές μπαταρί-
ες. Φυσικά πρωτοπόρος στην όλη διεργασία δεν είναι άλλος από 
τον διευθύνοντα σύμβουλο της Telsa, Elon Musk, ο οποίος υπο-
στηρίζει ότι μπορούν να κατασκευαστούν ειδικές μπαταρίες που 
θα καταστήσουν το ηλεκτροκίνητο αεροσκάφος όχι απλά απτή 
πραγματικότητα αλλά και ανταγωνιστικό.

Φυσικά οι αλλαγές δεν θα αφορούν μόνο το «καύσιμο»  που θα 
χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη, αλλά θα επεκταθούν και στον σχε-
διασμό τους. Φουτουριστικά σχέδια που αυτή τη στιγμή σαφώς 
θυμίζουν ελαφρώς ταινίες επιστημονικής φαντασίας.

Δείτε με τι  
αεροπλάνα 
θα ταξιδεύουμε 
το 2050
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Το ζήτημα της συλλογικής ευθύνης 
βασανίζει την Ευρώπη έναν αιώνα 
τώρα. Πρώτα με την απόπειρα να 
συντριβούν οι Γερμανοί ως τιμωρία 

που προκάλεσαν τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
μέσω των εξοντωτικών αποζημιώσεων προς 
τις νικήτριες χώρες, που οδήγησε στη φτωχο-
ποίηση, τον υπερπληθωρισμό, τη Δημοκρατία 
της Βαϊμάρης.

Η συλλογική οικονομική συντριβή των Γερ-
μανών, τους οδήγησε στην αγκαλιά του Χίτ-
λερ. Αντίστοιχα, για τον Αττατούρκ, συλλογική 
ευθύνη για τα δεινά των νεότουρκων έφεραν 
οι Αρμένιοι, και αυτό οδήγησε στην Γενοκτο-
νία των Αρμενίων, και στη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή. Συλλογικά εναντίον και των ελλη-
νορθόδοξων κατοίκων της Τουρκίας.

Με τη σειρά τους, λίγες δεκαετίες μετά, οι 
Γερμανοί απέδωσαν συλλογική ευθύνη στους 
Εβραίους για τα δεινά τους, και αποφάσισαν 
να τους συντρίψουν. Συλλογικά. Η συντριβή 
των Εβραίων δρομολογήθηκε μέσα από την 
προπαγάνδα εναντίον τους, αρχικά για να τους 
αποδώσουν συλλογική ευθύνη για τα δεινά της 
Γερμανίας, και να γίνει αποδεκτό από την Γερ-
μανική κοινωνία ότι πρέπει να τιμωρηθούν, και 
κατόπιν την φυσική συντριβή τους στα στρα-
τόπεδα συγκεντρώσεως της Τελικής Λύσης. 
Εμετικά πράγματα.

Οτιδήποτε έχει να κάνει με απόδοση συλλο-
γικής ευθύνης είναι εμετικό και αντι-ανθρω-
πιστικό. Ευτυχώς αυτό δεν το λέω μόνο εγώ. 
Οι δικές της Νυρεμβέργης το ξεκαθάρισαν πέ-
ραν πάσης αμφιβολίας ότι:

-ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ 
ΤΙΠΟΤΑ!

-ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ.
-Κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος ο ίδιος 

για τις πράξεις του, και ποτέ μια συλλογικό-
τητα για τις πράξεις ενός ανθρώπου ή πε-
ρισσότερων.

Η δικαστική κατοχύρωση περί της μη-ύπαρ-
ξης συλλογικής ευθύνης ήταν τεράστιας σημα-
σίας σταθμός για την ανθρωπότητα και περισ-
σότερο για την Ευρώπη, και ακόμη παραπάνω 
για την Γερμανία. Ως πρόσφατα.

 Με τις λεπτομερείς περιγραφές του, ο πρώ-
ην Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τίμοθυ 
Γκάιτνερ, λέει ούτε λίγο ούτε πολύ πως οι χα-
ρισματικοί βορειο-ευρωπαίοι ηγέτες, του είπαν 
το 2010 με το ίδιο το στόμα τους πως σκοπεύ-
ουν να συντρίψουν μέχρι εξαθλίωσης τους Έλ-
ληνες, διότι εκείνοι τους εξαπάτησαν δίδοντας 
ψευδή νούμερα για το έλλειμμα για το 2009.

Με άλλα λόγια, η Ελλάδα που ήδη από το 
2005-6 ήταν υπό στενή οικονομική επιτήρη-
ση, κατάφερε να ξεγελάσει τη EuroStat και να 
εξαπατήσει τους Ευρωπαίους εταίρους, κρύ-
βοντας δαπάνες για έξοδα και εξοπλιστικά κλπ.

Ώπα! Εξοπλιστικά είπαμε; Από τη Γαλλία και 
τη Γερμανία; Υποβρύχια μήπως, ή φρεγάτες; Ή 
νοσοκομειακές αγορές από βορειοευρωπαικές 
χώρες με διπλές τιμές και μίζες με φούντες;

Μάλιστα, ενώ είχαν εκτενή στοιχεία από τις 
ομολογίες του Χριστοφοράκου που θα μπο-
ρούσαν πιθανόν να προκαλέσουν κατάρρευ-
ση του πολιτικού συστήματος όπως ήταν τότε, 
και παραμένει εν πολλοίς και σήμερα, οι φίλοι 

βόρειο-ευρωπαίοι ηγέτες επέλεξαν να συνερ-
γαστούν με εκείνους που τους «ξεγέλασαν» για 
να συντρίψουν τους Έλληνες. Όλους. Συλλογι-
κά. Συντρίβοντας την οικονομία τους.

Με απλά λόγια, οι εταίροι ηγέτες που προ-
σφέρθηκαν να μας δανείσουν για να μην συ-
μπαρασύρουμε τις τράπεζές τους με τη χρε-
οκοπία μας, και κατόπιν προσφέρθηκαν να 
μας καθοδηγήσουν στις μεταρρυθμίσεις (που 
οι σημαντικότερες δεν έγιναν ποτέ) μέσω της 
Task Force.

Όμως η ρητή επιθυμία τους προς τον Αμε-
ρικανό Υπουργό Οικονομικών ήταν να μας συ-
ντρίψουν συλλογικά, και να στείλουν την Ελλη-
νική Οικονομία στη Λίθινη Εποχή. Για αποφυγή 
του Moral Hazard [Ηθικού Κινδύνου] και άλλα 
προτεσταντικά κουραφέξαλα. Το μόνο επαρ-
κές εργαλείο για να κάνουν κάτι τέτοιο είναι 
φυσικά η τρόικα.

Αυτό θέτει τεράστια ερωτήματα αναφορικά 
στους λόγους που μετά 7 χρόνια ύφεσης, οι ση-
μαντικότερες και βασικότερες μεταρρυθμίσεις 
που θα μας έβγαζαν από την 7ετή ύφεση ΔΕΝ 
έχουν γίνει, με την σύμφωνη γνώμη και αγα-
στή συνεργασία των τροϊκανών.

Αντίθετα, η υπερφορολόγηση, η καταστροφή 
των τραπεζών και των ασφαλιστικών ταμείων 
με το PSI, η διατήρηση του μεγέθους της γρα-
φειοκρατίας και η διολίσθηση της ανταγωνι-
στικότητας της οικονομίας σε κλάση υποσαχά-
ρειας Αφρικής, οι πλάτες στην διαφύλαξη της 
διαφθοράς και την συνταξιοδότηση μιλιούνια 
συνταξιούχων, η συναίνεση για την διατήρη-
ση των πλασματικών αντικειμενικών αξιών σε 
επίπεδα πολλαπλάσια των αληθινών για 7 χρό-
νια, η σύμφωνη γνώμη για αύξηση του ενερ-
γειακού κόστους κατά 30% παραπάνω από τις 
ακριβότερες ευρωπαϊκές τιμές, και μύρια όσα 
άλλα, συγκλίνουν προς την εκδοχή της καθο-
δήγησης της Ελληνικής οικονομίας προς την 
Λίθινη Εποχή. Χωρίς πετρέλαιο θέρμανσης το 
χειμώνα και χωρίς κανένα οικονομικό όφελος 
από αυτό. Με οδηγό την τρόικα!

Φυσικά, για αυτή την εξέλιξη δεν θα μπο-
ρούσαμε να ζητήσουμε ευθύνη συλλογικά από 
τους βορειοευρωπαίους! Θα ήταν λάθος. Όμως, 
ή ο κ. Γκάιτνερ λέει ψέματα στις απομαγνητο-
φωνημένες συνομιλίες του, ή οι ταλαντούχοι 
ηγέτες της βορείου Ευρώπης θέλανε να συ-
ντρίψουν τους Έλληνες, και το έχουν πετύχει.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ελληνικός Λαός, 

ως συλλογικότητα, χρειάζεται να ακούσει μια 
επίσημη συγγνώμη. Και μετά να δει να προ-
ωθούνται οι αληθινές μεταρρυθμίσεις που θα 
μας βγάλουν από την 7ετή κρίση, αντί οι μαϊ-
μού μεταρρυθμίσεις που σπρώχνουν την οι-
κονομία μας στη Λίθινη Εποχή.

Έτσι εξηγείται και πώς ο κ. Τόμσεν μας πα-

ρότρυνε να κάνουμε ανάπτυξη χωρίς επενδύ-
σεις και με πιστωτική συρρίκνωση. Έτσι εξηγεί-
ται γιατί έχουμε μόνο 4 τράπεζες. Έτσι εξηγείται 
η άρνηση της τρόικας για τις δόσεις των ληξι-
πρόθεσμων της υπερφορολόγησης ως και τα 
τώρα. Έτσι εξηγείται το «μαζί τα φάγαμε» και 
το «κυβερνώ μια χώρα διεφθαρμένων» των 
Ελλήνων πολιτικών συνεργατών. Έτσι εξη-
γούνται πολλά...

Από την άλλη, έχεις και μια άλλη χώρα εταί-
ρο, το Λουξεμβούργο, που έκανε μυστικές συμ-
φωνίες με ελληνικές εταιρίες για να κλέβει τους 
φόρους που είχε ανάγκη η ελληνική οικονο-
μία για να σταθεί στα πόδια της. Κλεφτοκοτάς 
δεν λέγεται αυτό;

Μαζί με άλλα 11 εκατομμύρια Έλληνες περι-
μένω μια επίσημη συγγνώμη για τα τελευταία 
5 χρόνια. Τουλάχιστον από εκείνους που επέ-
τυχαν να μας συντρίψουν. Αλλιώς η Ευρώπη 
διατρέχει Ηθικό Κίνδυνο μεγέθους αντίστοιχου 
με όλες τις άλλες φορές που ζητήθηκε συλλο-
γική ευθύνη. Ως τότε παραμένω συντετριμμέ-
νος και εξοργισμένος.

Πηγή: http://www.capital.gr/ by vimasaronikou

Η συντριβή της ελληνικής οικονομίας
✑ Του ΆΓΗ ΒΕΡΟΥΤΗ

Η οριοθέτηση ΑΟΖ
ως τριπλό όραμα

Η οριοθέτηση των ΑΟΖ της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου είναι πλέον 
στο κοινό πρόγραμμα των τριών χωρών ως όραμα. Η συμφωνία του Καΐρου 
ανοίγει διάπλατα το δρόμο για τις επίσημες υπογραφές των οριοθετήσεων με-
ταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, αλλά βέβαια και την 

επέκταση της ήδη υπάρχουσας συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου, έτσι ώστε οι 
τρεις ΑΟΖ να αγγίζουν το τριπλό σημείο επαφής δίχως καμία εξαίρεση.

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε και την ύπαρξη του Καστελλόριζου ως σύμπλεγμα, 
αφού αυτό εξασφαλίζει το τριπλό σημείο. Επίσης αυτό το πλαίσιο δίνει την πρακτική δυνα-
τότητα εκμετάλλευσης και αξιοποίησης της λεκάνης Ηροδότου, η οποία διαθέτει τεράστια 
στρατηγικά αποθέματα υδρογονανθράκων.  Έτσι οι τρεις χώρες μπαίνουν πλέον σε πρακτι-
κή εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας και μάλιστα μέσα σ’ ένα συμμαχικό πλαίσιο που 
ενισχύει τις γεωοικονομικές μας σχέσεις μέσω της τοποστρατηγικής της έννοιας της ΑΟΖ.

Με αυτό το εργαλείο βοηθούμε και τη σταθερότητα της περιοχής, αλλά και την επεν-
δυτική ελκυστικότητά της, αφού οι πετρελαϊκές εταιρείες αποφεύγουν παραδοσιακά αμ-
φισβητούμενες περιοχές για να μην υποστούν το οικονομικό κόστος της όποιας θεσμι-
κής καθυστέρησης.

Με αυτή τη τριπλή συμφωνία τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα για όλους και δεν έχου-
με πια ανάγκη να περιμένουμε με ένα παθητικό τρόπο τις εξελίξεις, αφού αυτές προέρ-
χονται από τις ίδιες μας τις πράξεις. Η Κύπρος δεν είναι πια μόνη και παρόλο που υπάρ-
χουν οι αναμενόμενες αμφισβητήσεις η κυπριακή ΑΟΖ παραμένει ο συνδετικός κρίκος 
σε αυτό το ευρω-αφρικανικό πεδίο δράσης._ by vimasaronikou

✑ Του NIKOY ΛΥΓΕΡΟΥ
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Η δεκαετία του ’80, το ψηλαφητόν 
σκοτάδι του νεοελληνικού βίου, 
στάθηκε δεκαετία χαμένων ευ-
καιριών και ξεπεσμένων ονεί-

ρων, φθοράς και διαφθοράς και γενικευ-
μένου σαλταδορισμού – μ’ ένα λόγο κλίμα 
σκυβαλοκρατίας, όπου ο υστερών σε κακο-
ποιό ευρεσιτεχνία ένιωθε ότι κοροϊδοπια-
νόταν και αδικεί εαυτόν. Τότε εγκαινιάσθηκε 
και μια νέα μορφή κοινωνικών διεκδικήσε-
ων: οι καταλήψεις.  

Θα θυμούνται οι παλαιότεροι την κατάλη-
ψη της εθνικής οδού από οργισμένους φιλά-
θλους επαρχιακής ομάδας, διότι βρέθηκαν στα 
ούρα ποδοσφαιριστή της, παράνομες ουσί-
ες, πράγμα που συνεπαγόταν αφαίρεση βαθ-
μών και απώλεια πρωταθλήματος, πράγμα 
αφόρητο για τον υπερήφανο λαό της πόλης.

Η κατάληψη πέτυχε, το περιβόητο «πολιτι-
κό κόστος» εξουδετέρωνε οποιαδήποτε σκέ-
ψη των κυβερνώντων γιά δυναμική και νόμι-
μη, κυρίως, αντίδραση. Τα… ούρα κέρδισαν 
την εξουσία, διότι τέτοιο ήταν και το επίπε-
δό της. Το μήνυμα όμως ελήφθη: Κατάληψη 
ίσον λύση, αμέσως και άμεσα. Δεν αρκεί μια 
απεργία ή διαμαρτυρία. Εξάλλου, τα Μέσα 
Μαζικής Εκχαυνώσεως θα αδιαφορήσουν.

Διψούν γιά τσιρίδες, διαπληκτισμούς, αγα-
νακτισμένους συμπολίτες, αν χυθεί και αίμα 
πανηγυρίζουν. Τα μηχανάκια μέτρησης της 
τηλεθέασης εκτοξεύονται, όταν τα κεντρικά 
δελτία ανακατεύουν αίμα, λάσπη και σπέρ-
μα. Αυτά τα τρία είναι η πολύτιμη πρώτη ύλη 
τους. Φόνοι, κατάκριση, προστυχόλογο κου-
τσομπολιό και ερωτικά σκάνδαλα.

Τηλεόραση-κλειδαρότρυπα, όπως προσφυ-
ώς ειπώθηκε, όπου το φιλοθεάμον τηλεοπτι-
κό κοινό, εισπνέει τις αναθυμιάσεις, παιδα-
γωγείται στην ευτέλεια και την χυδαιότητα, 
απολαμβάνοντας τα διαδραματιζόμενα και 
ανυπομονώντας γιά την συνέχεια. «Να περ-
νάμε καλά» και γαία πυρί μιχθήτω. (Τις τε-
λευταίες δεκαετίες ο παραδοσιακός χαιρε-
τισμός, θυμίζω, είχε αντικατασταθεί από την 
φράση «να περνάμε καλά»).

Η Παιδεία, η εκπαίδευση καλύτερα, φύ-
σει και θέσει θεματοφύλακας τιμαλφών αξι-
ών, ακολούθησε το ρεύμα και το πνεύμα 
της εποχής και τώρα δρέπουμε τους καρ-
πούς. Ό,τι σπείραμε, θερίζουμε: καταλήψεις 
των σχολείων.

Οι καλοπερασάκηδες, ψευτοπροοδευτικοί 
γονείς, (οι… μηλιές), που τα αναγνωστικά τους 
ενδιαφέροντα, εξαντλούνται στη συμπλήρω-
ση ενός δελτίου «στοιχήματος», φρόντισαν 
να κληροδοτήσουν στα μοσχαναθρεμμένα 
βλαστάρια τους (τα…μήλα), την «μεγαλειώ-
δη» δημοκρατική κατάκτηση της νιότης τους: 

την κατάληψη. Οι καθηγητές, οι δάσκαλοι των 
μαθητών, διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους, θρη-
νούν και οδύρονται γιά το κατάντημα της Παι-
δείας και για παρηγοριά, απολαμβάνουν τον 
φραπέ τους στις καφετέριες των πόλεων, δι-
ότι «ουδέν κακόν αμιγές καλού».

Τρίβουν τα χέρια τους οι μαγαζάτορες για το 
ανέλπιστο δώρο. Η εκπαίδευση στην υπηρε-
σία της ανάπτυξης, όπως θα έλεγε και ο τε-
λευταίος μνημονιακός λακές. (Και μη προς 
κακοφανισμόν κάποιων καθηγητών.

Υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που θλίβονται 
πραγματικά για τις «προκοπές» των σχολείων. 
Ομάδα όμως μαθητών Γυμνασίου, εν μέσω 
χαχανητών και απαξιωτικών σχολίων, απα-
ριθμούσε τις καφετέριες στις οποίες οι κα-
θηγητές τους «απολάμβαναν» την κατάλη-
ψη και έπνιγαν τον καημό τους).

Το υπουργείο, ως συνήθως, σπασμωδι-
κά και τρέχοντας λαχανιασμένο πίσω από τα 
αναμενόμενα γεγονότα, αντιδρά με τη χιλιοει-
πωμένη φθαρμένη και γελοία απειλή: θα σας 
κόψουμε τις εκδρομές, θα περιορίσουμε τις 
διακοπές του Πάσχα. Και επειδή, ως γνω-
στόν, δεν κραδαίνεις ρόπαλα και μαστίγια σε 
τέτοιες ηλικίες, γιατί το μόνο που αποκομίζεις 
είναι το εφηβικό πείσμα, υποπτευόμαστε ότι 
μάλλον βολεύεται το κράτος από τέτοια επει-
σόδια. Τώρα που αρμενίζουν οι Τούρκοι τις 

θάλασσές μας και οι ημέτεροι μνημονιακοί 
νενέκοι, προσφεύγουν, πανικόβλητοι, εκλι-
παρώντας τα διεθνή καφενεία τύπου ΟΗΕ, 
εξυπηρετεί η ενασχόληση με τις καταλήψεις. 
Βεβαίως και όλοι ξεκαρδίζονται με την ηττο-
πάθεια της κομματοκρατίας.

Είναι γνωστό ότι οι ισχυροί, στους οποί-
ους εκλιπαρούμε για συνδρομή-να μαλώ-
σουν τον κακό τον Τούρκο- συναγάγουν συ-
μπεράσματα γιά την πολιτική τους, όχι με την 
«ετοιμότητα υποκλίσεων», αλλά με κριτήριο 
την ισχύ των κρατών και την αποφασιστικό-
τητά τους να υπερασπίσουν τα εθνικά τους 
συμφέροντα. Όμως «οι μετριότητες, υπομε-
τριότητες και ανθυπομετριότητες που συνα-
παρτίζουν τον ελληνικό πολιτικό και παρα-
πολιτικό κόσμο, δεν έχουν το ανάστημα να 
θέσουν και να λύσουν ιστορικά προβλήμα-
τα τέτοιας έκτασης και βάθους», όπως προ-
φητικά έγραφε ο αείμνηστος Παν. Κονδύλης 
στο επίμετρο του κλασικού βιβλίου του «Θε-
ωρία του Πολέμου». (εκδ. «Θεμέλιο», σελ. 
410).Τέλος πάντων.

Μου έρχεται στο νου τούτες τις ημέρες, που 
τριγυρίζει το λυσσασμένο θηρίο στην Κύπρο 
και αλυχτά, ο λόγος του οσιακής μνήμης Γέ-
ροντος Ιακώβου Τσαλίκη ότι «το μπαστούνι 
του Θεού για μας τους Έλληνες είναι οι Τούρ-
κοι». Επανερχόμενοι στις καταλήψεις ή τις 

αποχές. (Όπως μου εξήγησε μαθητής Α’ Γυ-
μνασίου κατάληψη σημαίνει «μέσα οι μαθη-
τές και έξω οι καθηγητές και αποχή μέσα οι 
καθηγητές και έξω οι μαθητές». Πότε πρό-
λαβε και τα έμαθε;  

Είναι αυτό που λέμε επαναστατική γυμνα-
στική). Τι μπορεί να γίνει; Τίποτε απολύτως.

Η κυρίαρχη ασημαντοκρατία δεν μπορεί 
να αναμετρηθεί με τέτοια προβλήματα, για-
τί η ίδια τα καθιέρωσε και το μόνο που ξέρει 
είναι να τραυλίζει ψευτοαπειλές. (Τις οποίες 
τα ανυποψίαστα σχολιαρόπαιδα τις φράφουν 
στα παλιά τους τα παπούτσια).

Για την Παιδεία ισχύει αυτό που ίσως ισχύει 
για το ελληνικό κράτος «ει μη ταχέως απολ-
λώμεθα ουκ αν εσώθημεν», αν δεν καταστρα-
φούμε, ταχέως, δεν πρόκειται να σωθούμε. 
Τα πάντα είναι αφημένα στην τύχη τους και 
στην α-νοησία. «Ο μαθητής δεν καταλαβαίνει 
για ποιο λόγο είναι μαθητής, ο δάσκαλος για 
ποιο λόγο είναι δάσκαλος, η πολιτεία τι θέ-
λει απ’ το σχολείο, ο γονιός τι θέλει από τον 
εαυτό του, το κράτος, το παιδί, τον δάσκαλο…. 
πρόκειται περί κρίσεως νοήματος». (Έγραφε 
ο «παλιός» Στ. Ράμφος, πριν «κόψει δρόμο» 
γιά τον εκσυγχρονισμό του).

Είναι καιρός να μην αντιμετωπίζουμε το 
«πρόβλημα της Παιδείας», ως σκέτο πρό-
βλημα, επιφανειακά ή μόνο χρησιμοθηρικά, 
αλλά βαθύτερα. Τα μηνύματα που μας έρχο-
νται από παντού είναι σαφή. Πρέπει πρωτί-
στως η νέα γενιά να οπλισθεί με γερό οπλι-
σμό. Όχι στη μονομέρεια.

Όταν κλωνίζονται τα θεμέλια της παιδείας 
δεν είναι επιτρεπτό εμείς να τρέχουμε στους 
σοβατζήδες. Ας μη ξεχνάμε πως η παιδεία 
δεν είναι η «τεχνική της αγωγής». Οιστρη-
λατείται από ιδανικά. Χρειάζεται θεμέλια. Και 
«θεμέλιον άλλον ουδείς δύναται θείναι παρά 
τον κείμενον, ος εστίν Ιησούς Χριστός». (Α’ 
Κοριθ. γ’ 11).

Χωρίς αξίες πνευματικές και ηθικές είναι 
ασπόνδυλη. Δεν πλαστουργεί ανθρώπους 
προσωπικότητες. Πλαστουργεί ρομπότ, ψυ-
χρούς εγκεφάλους. Άψυχες μηχανές ξένες 
σε οράματα και κοινωνικές ευαισθησίες. Το 
ζούμε με την σοβούσα οικονομική κρίση, 
στην οποία πρωτοστάτησαν οι εγωπαθείς του 
χρήματος, οι λάτρεις του χρυσού μόσχου, τα 
«χρυσά παιδιά» του χρηματιστηρίου και των 
τραπεζών, στα στήθη των οποίων δεν χτυ-
πούσε «καρδία σαρκίνη», αλλά «λιθίνη». Ας 
τις δούμε και τις καταλήψεις ως κραυγή αγω-
νίας των παιδιών για την χαμένη Παιδεία, για 
τον χαμένο δάσκαλο. Τα παιδιά κραυγάζουν 
«άνθρωπο ουκ έχω», γιατί τους στερούμε, 
κυρίως, τον Θεάνθρωπο.  

Πηγή: Aντίβαρο

Όταν τα μήλα είναι ξινά…  
Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΆΤΣΊΟΣ

«Όταν τα μήλα είναι ξινά δεν φταίνε τα μήλα, αλλά οι μηλιές»
Κοσμάς ο Αιτωλός

Ευχόμαστε στους συνδρομητές, διαφημιζόμενους, υποστηρικτές, φίλους, την Ομογένεια της Αμερικής & Καναδά  
και τους αγαπημένους μας στην Πατρίδα

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ & ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ


