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Το δήθεν σπίτι του Κεμάλ στη
Θεσσαλονίκη και τα «Σεπτεμβριανά»
Παρά την προπαγάνδα, ότι ο Μουσταφά Κε-

μάλ γεννήθηκε το 1881 στη Θεσσαλονίκη, στο 
κτήριο, το οποίο είχε χτίσει δήθεν ο πατέρας του 
και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αποστό-
λου Παύλου και Αγίου Δημητρίου, εμείς υπο-
στηρίζουμε ότι ο ισχυρισμός της γέννησης του 
Μουσταφά Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη και στο συ-
γκεκριμένο κτίριο είναι ένας μύθος.

Ο Κεμάλ γεννήθηκε στη Χρυσαυγή (Σαρίγερ) 
Λαγκαδά και μάλιστα το 1981, με αφορμή τα 100 
χρόνια από τη γέννηση του Μουσταφά Κεμάλ, 
επισκέφθηκε την Χρυσαυγή (το κτίριο της τότε 
κοινότητας) ο Τούρκος πρόξενος Θεσσαλονί-
κης μαζί με τον γραμματέα του (εφημ. ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ, 10 Μαΐου 1981) συνοδευόμε-
νοι και από Τουρκικό τηλεοπτικό συνεργείο.

Ο πρόξενος ήξερε την αλήθεια και γι’ αυτό 
παρακάλεσε τους κατοίκους να του υποδεί-
ξουν το ακριβές σημείο γέννησης του Μου-
σταφά Κεμάλ, απ΄ όπου πήρε πολλές φωτο-
γραφίες. Σε κάποια στιγμή αποκάλυψε στους  
Έλληνες συνοδούς του: «γνωρίζω ότι αυτή εί-
ναι η αλήθεια, αλλά είναι δύσκολο να το παρα-
δεχθούμε επίσημα και καταλαβαίνετε το λόγο». 
Ο ίδιος προθυμοποιήθηκε να χρηματοδοτήσει 
την ανέγερση μουσείου, το οποίο θα βοηθούσε 

και την ανάπτυξη του χωριού… Το 1981 πάλι, 
με αφορμή τους εορτασμούς για τα 100 χρό-
νια από τη γέννηση του Κεμάλ, οι βουλευτές 
Ν. Βενιζέλος και Κ. Μπαντουβάς, με ερώτη-
σή τους στο Ελληνικό Υπουργείο των Εξωτε-
ρικών, αμφισβήτησαν επισήμως τη θεωρία ότι 
το σπίτι δίπλα στο Τουρκικό Προξενείο Θεσ-
σαλονίκης είναι αυτό στο οποίο γεννήθηκε ο 
Κεμάλ, επικαλούμενοι μάλιστα και αυτοί την 
μαρτυρία της ίδιας της αδελφής του της Μακ-
μπουλέ, όπως διασώθηκε σε τουρκικές βιβλι-
ογραφικές πηγές.

Στην δεκαετία του 1930, μετά το ελληνο-
τουρκικό σύμφωνο φιλίας και συγκεκριμένα 
το 1934 η Ελληνική κυβέρνηση ανάρτησε έξω 
από το σπίτι, μία πινακίδα όπου αναφερόταν ότι 
«εδώ γεννήθηκε ο Μουσταφά Κεμάλ». Και σαν 
να μην έφτανε αυτό, το 1937 ο Μεταξάς, έδω-
σε εντολή στο δήμο Θεσσαλονίκης να αγορά-
σει το σπίτι από την οικογένεια Σεραφειμίδου, 
που το κατοικούσε. Όταν η οικογένεια αρνή-
θηκε να το πουλήσει, τότε το κράτος προχώ-
ρησε στην απαλλοτρίωσή του. Μετά, ο δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης Κ. Μερκουρίου, ενημέρωσε 
με επιστολή του, την κυβέρνηση του Ισμέτ Ινο-
νού, ότι χαρίζει το σπίτι στο Τουρκικό κράτος.

Στη συνέχεια η Τουρκία μετέφερε έπιπλα 
από τα ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ και Τοπ 

Καπί της Κωνσταντινούπολης, ακόμα και ρού-
χα του Κεμάλ, τα οποία εκθέτονται πλέον στο 
δίνοντας την εντύπωση στον επισκέπτη, ότι 
χρησιμοποιήθηκαν μέσα σε αυτό το σπίτι από 
τον ίδιο τον Κεμάλ.

Η τουρκική προβοκάτσια του 1955 
και η εξαφάνιση των Ελλήνων
Συν τοις άλλοις, στο φερόμενο ως σπίτι του 

φασίστα και ρατσιστή Κεμάλ γράφτηκε μία 
από τις μεγαλύτερες προβοκάτσιες στην πα-
γκόσμια ιστορία.

Η έκρηξη τη νύχτα της 6ης προς την 7η Σε-
πτεμβρίου 1955 στον κήπο του τουρκικού προ-
ξενείου Θεσσαλονίκης και έξω από το ψευδές 
αναφερόμενο ως σπίτι του Κεμάλ, θα αποτε-
λέσει την αφορμή για το πρωτοφανή για τα 
παγκόσμια χρονικά διωγμό μίας αυτόχθονης 
ομάδας. Των Ελλήνων της Κωνσταντινούπο-
λης, οι οποίοι λίγα χρόνια πριν είχαν εξοντωθεί 
οικονομικά, με τον κεφαλικό φόρο, ο οποίος 
στη συνέχεια κατατέθηκε στη Ζιράτ Μπανκ....

Ο εκρηκτικός μηχανισμός έσπασε μερικά 
τζάμια. Ο κλητήρας του τουρκικού προξενείου 
της Θεσσαλονίκης έπεσε σε αντιφάσεις, σχε-
τικά με τα αίτια της έκρηξης και τελικά ομο-
λόγησε ότι αυτός έβαλε τη βόμβα, προσθέτο-
ντας ότι του την έδωσε ο Οktay Egin, φοιτητής 
της Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, από την Κομοτηνή, ο οποίος και ομολό-
γησε την πράξη του.

Ο Εgin είχε εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο χω-
ρίς εξετάσεις και ο πατέρας του, Faik Egin, 
δάσκαλος στο σχολείο της Σαλμώνης Ροδό-
πης είχε υποστηριχθεί μαζί με τον Οsman 
Ustunder, από το τουρκικό προξενείο της Κο-
μοτηνής, ως υποψήφιος βουλευτής των Φι-
λελευθέρων το 1952.

Ο Οktay Egin αφέθηκε ελεύθερος με εγγύ-
ηση και ο τούρκος πρόξενος της Κομοτηνής 
Αhmet Umar, τον φυγάδευσε στην Τουρκία, 
όπου εργάστηκε αρχικά στον ραδιοσταθμό της 
Κωνσταντινούπολης, στη διεύθυνση του Αστυ-
νομικού σώματος, στην Οργάνωση Πληροφο-
ριών (ΜΙΤ), ενώ το 1993 διορίστηκε νομάρχης 
στην Καππαδοκία....

Η συνέχεια στη σελίδα 12

✑ Του ΘΕΟΦΆΝΗ ΜΆΛΚΊΔΗ

Οι Τούρκοι επιχειρούν 
να περάσουν το 
50% στη Ροδόπη 
για να εγείρουν 
θέμα αυτονομίας
Ο στρατηγός εν αποστρατεία 
και πρώην υπουργός Εθνικής 
Άμυνας Φραγκούλης Φράγκος  
αναφέρεται στα λάθη που 
έχουν κάνει οι ελληνικές 
κυβερνήσεις για την κατάσταση 
που επικρατεί στη Θράκη και 
καταθέτει διάφορες προτάσεις 
για να αντιμετωπιστούν οι 
τουρκικές προκλήσεις.
...ΣΕΛ. 24

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!

Ο πατριάρχης 
μπροστά στα ερείπια 
εκκλησίας που 
κατέκαυσαν
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Ζούμε σε καιρούς απαξίας, δυσκολιών, 
φόβου, συγχύσεων και πνευματικής 
ξηρασίας.  Ζούμε σε εποχές που η αλή-

θεια καταπατείται, η υποκρισία να ασχημονεί, 
που το Μυστήριο του Γάμου να μεταβάλλεται 
σε εμπορική συναλλαγή και πολιτικές νομοθε-
σίες εναντίον των εντολών του Θεού.

Ζούμε σε εποχές βομβαρδισμών και σφαγής 
αθώων θυμάτων, σε εποχές που το Ορθόδο-
ξο ποίμνιο αναστατώνεται από «θέσεις δηλώ-
σεις και επιθυμίες» διαφόρων εκκλησιαστι-
κών ταγών, και που ο κόσμος άρχισε να χάνει 
την πίστη του στην εκκλησιαστική οντότητα, της 
οποίας ο ρόλος συνεχώς υποβαθμίζεται και η 
εμπιστοσύνη του, στους ισχυρούς και πλανη-
τάρχες της γης.

Και σε τέτοιες στιγμές αγωνίας και ψυχικού 
μαρασμού παρουσιάζεται μπροστά μας, ο Άμ-
βων των ιερών μας ναών να μας δροσίζει πνευ-
ματικά με μια ομιλία σύγχρονη, γεμάτη έμπνευ-
ση και ενθαρρυντική, γεμάτη Θεό. 

Το προετοιμασμένο εν Χριστώ κήρυγμα, ο Λό-
γος του Θεού, δίνει νέα ζωή στον άνθρωπο που 
έχει παραλύσει από την αμαρτία, τον παρηγορεί 
στις θλίψεις του, στις αγωνίες του και στην μο-
ναξιά του. Αρκεί εμείς να ανοίξουμε την καρ-
διά μας και να δεχθούμε με απόλυτη εμπιστο-
σύνη τον Θείο Λόγο που δεν προσβάλλει, δεν 
περιφρονεί, δεν χωρίζει το εκκλησίασμα σε κα-

τηγορίες σύμφωνα με την κοινωνική του θέση, 
αναγνωρήσεις, αξιώματα, τίτλους και δωρεές.

Το αυθεντικό κήρυγμα χαρίζει χαρά στην ψυχή 
και ευφροσύνη στο πνεύμα, διώχνει μακριά την 
μοναξιά, εκπέμπει μηνύματα καλής προσδοκί-
ας και ενδυναμώνει την επιθυμία να ζεις και να 
«ρουφάς» την ομορφιά και το μεγαλείο της δη-
μιουργίας του καλού μας Θεού.

Για να επιτευχθούν όλα αυτά πρέπει ο κήρυ-
κας του Θείου Λόγου να έχει θεϊκό ζήλο, να εί-
ναι σεμνός, ταπεινός, διαβασμένος, εγκρατής, 
και με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος 
να διδάσκει και να κατηχεί το εκκλησίασμα, να 
φέρει το μήνυμα της πίστεως, της αισιοδοξίας, 
της σωτηρίας, στις τραυματισμένες και απελπι-
σμένες ψυχές. Το κήρυγμα πρέπει να είναι ευ-
αγγελικό κήρυγμα που μας το εμπιστεύθηκε ο 
Θεός ως πολύτιμο θησαυρό.(Τίτος 1,3) να είναι 
πνευματικό, ελπιδοφόρο και πιστικό γιατί η πί-

στη των ανθρώπων στερεώνεται και η ελπίδα 
για μια καλύτερη ημέρα, δεν εγκαταλείπει αυ-
τούς που πιστεύουν στο Χριστό. Ο υπηρέτης του 
Τριαδικού Θεού πρέπει να αφυπνίσει, να σκορ-
πίσει 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 επα-
ναφέρει στον ίσιο δρόμο να πέσει στην αγκα-
λιά του Θεού.

«Ελάτε κοντά μου όλοι εσείς που μοχθείτε και 
κουράζεσθε και είστε φορτωμένοι από το βάρος 
της αμαρτίας και των θλίψεων και της πλάνης 
και εγώ θα σας ανανεώσω και θα σας ξεκου-
ράσω. Ελάτε όλοι σας και θα βρείτε ανάπαυση 
και ειρήνη στις πληγωμένες σας καρδιές και 
γεμάτες λύπη και φόβο και αγωνία στις ψυχές 
σας». Ματθ. 11.28-29.

«Παντοδύναμε Κύριε, έλεος, ανάδειξε ταπει-
νούς και εμπνευσμένους κήρυκας για να μας 
οδηγούν με το παράδειγμά τους, με την διαγωγή 
τους, με την συμπεριφορά τους, στο λουτρό της 
μετανοίας και στο δρόμο της σωτηρίας προς την 
Ουράνιον Βαιλείαν, ώστε να μη συκοφαντείται 
και να βρίζεται το όνομα του Θεού και η διδα-
σκαλία του» Ά Τιμοθ. 6. 1-2. Αμήν
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Η αγωγή των παιδιών ✑ Του ΝΊΚΟΥ ΆΗΔΟΝΗ

Τι είναι λοιπόν αγωγή; Η διαπαι-
δαγώγηση. Πού και πότε αρχίζει, 
σε τι σκοπεύει, πότε και πώς στα-

ματά; Το πρόβλημα που ορθώνεται μπρο-
στά μας είναι τεραστίων διαστάσεων και 
φαίνεται να περικλείει πολλά άλλα επί μέ-
ρους θέματα και να συμπεριλαμβάνει όλη 
τη ζωή. Τελικά όλος ο βίος μας είναι μια 
διαπαιδαγώγηση!

Ο μέγας φιλόσοφος των αιώνων, ο αρ-
χαίος μας πρόγονος Σωκράτης είπε: «Γη-
ράσκων αεί διδασκόμενος». Ένας σοφός, 
ένα πνεύμα που μετά από δυόμισι χιλιάδες 
χρόνια δεν ευρέθηκε άλλος όμοιός του, πα-
ραδεχόταν και πίστευε, ποτέ δεν ήταν αρ-
κετά αυτά τα όσα έμαθε και κατά συνέπεια 
συνεχώς έπρεπε να μαθαίνει, να γνωρίζει, 
να διαμορφώνει γνώμη και άποψη και να 
προσαρμόζεται διαρκώς στους καινούρ-
γιους ορίζοντες που ανοίγονταν μπροστά 
του διορθώνοντας προηγούμενα λάθη του.

Από τη γέννησή μας αρχίζει η ενεργός 
επέμβαση των γονέων μας και του όλου οι-
κογενειακού περιβάλλοντος πάνω στο ήδη 
υπάρχον κληρονομικό κεφάλαιο. Χρειάζε-
ται εξ αρχής μεγάλη προσοχή, ώστε ο νέος 
άνθρωπος να προσλάβει σωστές και κα-
λές αρχές, χρειάζεται άπειρη αγάπη, ολο-
κληρωτική αφοσίωση, ατέλειωτη φροντί-
δα, ένα ζεστό και ήρεμο περιβάλλον, ώστε 
να αποκτήσει ασφάλεια, γαλήνη, σιγουριά 
και εμπιστοσύνη. Τι θα δώσουμε σε αυτή 
την κρίσιμη φάση στο νεοφερμένο πλά-
σμα; Θα πρέπει να ακούει ωραία λόγια 

όχι άπρεπα και αισχρά, γιατί πολλές φο-
ρές τα μαθαίνουν τα μικρά παιδιά που τα 
επαναλαμβάνουν με όλη τους την αθωό-
τητα, χωρίς να ξέρουν τη σημασία τους 
και γύρω τους χασκογελάνε οι μεγάλοι, 
με νόημα. Φρικτό λάθος!

Τα παιδιά πρέπει να ακούνε ωραία μου-
σική και μάλιστα την παραδοσιακή μας δη-
μοτική μουσική με τα ωραία της τραγού-
δια, που αναπτύσσουν και το πνεύμα και 
την ψυχή. Να τα μαθαίνουμε τάξη, υπακοή, 
σεβασμό, αλλά και προθυμία για οποιαδή-
ποτε εργασία.

Οι μητέρες να τα βάζουν να κάνουν μι-
κρά θελήματα και εργασίες, για να μην 
μαθαίνουν στο καθισιό και να τους υπο-
δεικνύουν πάντα το σωστό και να τα δι-
ορθώνουν φέρνοντάς τα στο φιλότιμο και 
επαινώντας την προσπάθειά τους.

Τα παιδί από πολύ μικρό χρειάζεται στα-
θερό περιβάλλον. Όχι φωνές άκαιρες, όχι 
τσακωμούς μεταξύ των γονέων. Η ειρη-
νική συνύπαρξη οικοδομεί τον πιο καλό 
χαρακτήρα.

Πρέπει να μάθει ακόμη ότι δεν είναι όλα 
δικά του. Να μοιράζεται τα παιχνίδια του, 
τα γλυκά του, τα φαγητά του, τα ρούχα 
του, όλα τα υλικά αγαθά, αλλά και την 
αγάπη, και τον χρόνο των γονιών και των 
δικών του να μην τα μονοπωλεί. Αλλιώς 
το παιδί θα γίνει τύραννος για την οικογέ-
νεια και μετά για την κοινωνία.

Να μάθει να είναι αλτρουϊστής και φι-
λάνθρωπος όχι ατομιστής, να μην υπολο-

γίζει το συμφέρον και να θυσιάζεται γι’ 
αυτό όχι να είναι εγωϊστής και συμφερο-
ντολόγος. 

Πρέπει με παραδείγματα, με ιστορίες, με 
συμβουλές, να του δώσουν οι γονείς να κα-
ταλάβει ότι οφείλει να γίνει χρήσιμος όχι 
μόνο για τον εαυτόν του, αλλά και την οι-
κογένειά του, να τιμήσει το χωριό του, την 
κοινωνία και την πατρίδα του, όταν είναι 
τίμιος, εργατικός και ηθικός.

Επίσης να καταλάβει και να μάθει να 
αξιολογεί τον εαυτόν του. Όχι ηττοπά-
θεια, ούτε αλαζονεία. Καθένας είναι ξεχω-
ριστός, μοναδικός, ανεπανάληπτος. Μόνο 
τότε θα νοιώσει το δρόμο του στη ζωή, τη 
θέση του στην κοινωνία. Όχι μια θέση φα-
νταχτερή και ηγεμονική, αλλά θέση ουσι-
αστικής προσφοράς, μια θέση στα θεμέλια 
της κοινωνίας, έστω και αφανή.

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μπροστά τους, 
κάθε στιγμή, έναν αδέκαστο, αυστηρό κρι-
τή, τη συνείδησή τους. Υπέβαλαν στον εαυ-
τό τους τα ερωτήματα: Πού έκανα μια πα-
ράβαση ηθικού νόμου; Τι έπραξα; Τι είπα 
καλό ή κακό, χρήσιμο ή προσβλητικό; Τι 
έπρεπε να κάνω εγώ και δεν το έκανα; 
Αυτή ήταν η αυστηρή αυτοκριτική τους.

Και όποιος δικάζει έτσι τον εαυτό του, 
μόνος του διορθώνεται και δεν υπάρχει λό-
γος να τον καταδικάσει κανείς άλλος. Η 
συνειδησή του τον πληροφορεί, τον συγ-
χαίρει ή τον ψεγαδιάζει. Ας μάθουμε και 
εμείς οι ίδιοι, ας μάθουμε και τα παιδιά 
μας, να γίνουμε σωστοί!
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ΣΦΗΝΑΚΙΑ

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων 
με την υπ΄αριθ. 210/2014 απόφασή 
του, έκρινε ότι είναι αντισυνταγμα-
τική και μη εφαρμοστέα η διάταξη 

που ορίζει ότι αν δεν έχεις πληρώσει τον ΕΝ-
ΦΙΑ, δεν μπορείς να προσφύγεις στο δικαστή-
ριο να προστατεύσεις το ακίνητό σου από κά-
ποιον που το επιβουλεύεται.

Η ελληνική κυβέρνηση εισήγαγε προσφά-
τως νόμο για τον φόρο ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), που 
απαγορεύει την μεταβίβαση καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο ενός ακινήτου, εάν δεν αποδεικνύεται 
με πιστοποιητικό της εφορίας ότι έχει εξοφλη-
θεί η ΕΝΦΙΑ. Με το νόμο αυτόν απαγορεύεται 
η πώληση, δωρεά, γονική παροχή κλπ. ακι-
νήτου, εάν ο ιδιοκτήτης του δεν έχει πληρώ-
σει τον ΕΝΦΙΑ και μάλιστα όχι μόνο για το συ-
γκεκριμένο ακίνητο, αλλά και για όλα τα άλλα 
ακίνητα που διαθέτει!

Επιπλέον, με τον ίδιο νόμο απαγορεύεται 
στον πολίτη να προσφύγει στα δικαστήρια και 
να προστατεύσει την περιουσία του, εάν αυτή 
έχει καταπατηθεί ή προσβληθεί από τρίτον, αν 
δεν έχει πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ. Η κύρωση αυτή, 

δηλ. της απαγόρευσης προσφυγής στο δικα-
στήριο για να σώσεις το ακίνητό σου από κά-
ποιον που θέλει να στο πάρει, αν δεν πληρώσεις 
πρώτα τον ΕΝΦΙΑ, κρίνεται ως μία δυσμενής 
κύρωση εις βάρος του ιδιοκτήτη, άκρως δυ-
σανάλογη προς τον σκοπό της, δηλ. την συλ-
λογή των φόρων του κράτους.

Το Δικαστήριο των Χανίων έκρινε, ωστόσο, 
ότι η διάταξη του νόμου που δημιουργεί φραγ-
μό στην πρόσβαση στην δικαιοσύνη, αν δεν έχει 
πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ, είναι αντισυνταγματική, 
διότι « ... συντελεί απλά σε άνιση μεταχείριση 
των πολιτών του, από το ίδιο το κράτος, που τί-
θεται σε πλεονεκτική θέση έναντι αυτών, εξα-
σφαλίζοντας πρωταρχικά και κύρια το δικό του 
δημοσιονομικό οικονομικό συμφέρον, συρρι-
κνώνοντας το ατομικό δικαίωμα των πολιτών 
του σε εύκολη πρόσβαση στα δικαστήρια, την 
οποία θα έπρεπε να εγγυάται και όχι να χρησι-
μοποιεί την Δικαιοσύνη και την ευχέρεια προ-
σφυγής σε αυτήν ως μέσο πίεσης για την τα-
κτοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων 
των πολιτών. Επιπλέον, η επιβολή φόρου ακί-
νητης περιουσίας, παράλληλα προς υφισταμέ-

νους άλλους φόρους, δεν πρέπει να θίγει τον 
πυρήνα του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και 
δεν πρέπει να εξαρτά το συνταγματικά κατο-
χυρωμένο δικαίωμα του πολίτη να προσφύγει 
στη Δικαιοσύνη από τις συγκεκριμένες φορο-
λογικές του υποχρεώσεις».

Το Δικαστήριο συνεχίζει: «Διαφορετικά θα 
ελοχεύει ο κίνδυνος ο υπερχρεωμένος ιδι-
οκτήτης να μην είναι σε θέση να προσκομί-
σει το ως άνω πιστοποιητικό [ότι κατέβαλε τον 
ΕΝΦΙΑ] και η εμπράγματη αγωγή του με την 
οποία ζητά να προστατεύσει το δικαίωμα της 
κυριότητάς του, που του περέχει άμεση, από-
λυτη και καθολική εξουσία πάνω στο ακίνητο, 
θα πρέπει να αποριφθεί για λόγους μη ουσια-
στικούς ... και έτσι ο πολίτης θα στερείται ου-
σιαστικά της εξουσίας να απαγορεύει απόλυτα 
κάθε επέμβαση τρίτου στο ακίνητό του χωρίς 
την άδειά του και θα βρίσκεται εκτεθειμένος 
και απροστάτευτος απέναντι στην αυθαιρεσία 
του οποιουδήποτε καταπατητή».

Η δικαστική αυτή απόφαση, μικρό μέρος της 
οποίας παρατίθεται εδώ, αποτελεί γεναία και 
αδέκαστη δήλωση ότι το Σύνταγμα που προ-

στατεύει την περιουσία των πολιτών και ορί-
ζει ότι καθένας έχει δικαίωμα να προσφεύγει 
στα δικαστήρια για να προστατεύσει τα δικαι-
ώματά του, αλλά και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
ίστανται υψηλώτερα του νόμου για τον ΕΝΦΙΑ 
και υπερισχύουν αυτού. Μένει τώρα να δούμε 
αν η απόφαση αυτή θα προσβληθεί με ένδικο 
μέσο, ώστε να κληθεί ανώτερο δικαστήριο να 
επικυρώσει την τολμηρή έναντι της εκτελεστι-
κής εξουσίας, αλλά δίκαιη δικαστική κρίση του 
Πρωτοδικείου Χανίων, για την προστασία της 
ιδιοκτησίας των πολιτών και του δικαιώματός 
τους να προσφεύγουν στα δικαστήρια ανε-
ξαρτήτως του αν πλήρωσαν τον ΕΝΦΙΑ ή όχι.  

Διαφορετικά, θα δημιουργηθούν πολίτες δύο 
κατηγοριών. Εκείνοι που θα έχουν να πληρώ-
σουν ΕΝΦΙΑ και θα σώζουν το ακίνητό τους 
έναντι του καταπατητή και τα παιδιά ενός κατώ-
τερου Θεού, που δεν θα έχουν να πληρώσουν 
ΕΝΦΙΑ και ο καταπατητής θα τους παίρνει το 
ακίνητό τους, εφαρμόζοντας το νόμο της ζού-
γκλας, γνωρίζοντας ότι ο ιδιοκτήτης δεν μπο-
ρεί να προσφύγει στα δικαστήρια.

ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

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

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

Πολεοδομία
Η Πολεοδομία είναι η πιο αμαρτωλή υπηρεσία 

της πατρίδας. Σε αυτήν υπηρετούν αρκετοί  ευ-
ρωεισπράκτορες λαμόγια, πληρωμένοι ξεφτίλες, 
καταχραστές, εκβιαστές, τραμπούκοι, και όλα τα 
κακά που μπορείς να συναντήσεις σε μια μαφι-
όζικη συμμορία. Βέβαια δεν είναι όλοι τους στο 
ίδιο καζάνι, υπάρχουν και κάποιοι που προσπα-
θούν να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά αφανίζο-
νται εμπρός στο πλήθος των σκουπιδιών που ανε-
ξέλεγκτα επιβάλλουν το δικό τους άνομο... νόμο.

Ο λόγος για την πολεοδομία Κυπαρισσίας στη 
Μεσσηνία. Ο προκάτοχος της υπηρεσίας αυτής, 
ήταν ο σημαιοφόρος της λαμογιάς, και δυστυ-
χώς ή ευτυχώς μας άφησε χρόνους. Όμως τίπο-
τε δεν άλλαξε όπως μας πληροφόρησαν πολίτες 
που συναντήσαμε στα γραφεία, οι οποίοι με υπο-
μονή και καρτερικότητα για πολλούς μήνες επι-
σκέπτονται σχεδόν καθημερινά τα αμαρτωλά γρα-
φεία, για να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους, 
όπως και εγώ προσπαθώ να βρω άκρη από το 
2002 για ένα επικίνδυνο οικοδόμημα δίπλα από το 
σπίτι μου, που έχει γκρεμιστεί και είναι εστία και 
φωλιά ποντικών, κουναβιών, φιδιών και βρω-
μιάς, χωρίς αποτέλεσμα.

Η παρουσία μας, πολλές φορές κατά τη διάρ-
κεια του καλοκαιριού, μας έδωσε την ευκαιρία 
να ακούσουμε και να δούμε με τα μάτια μας, τις 
παρατυπίες και παρανομίες, που διαπράττονται 
από κάποιους μηχανικούς και ιδιοκτήτες οικο-

πέδων και σπιτιών, οι οποίοι με τις ευλογίες και 
την εγκληματική ανοχή της πολεοδομίας, έγιναν 
καταπατητές περουσιών και σφετεριστές δικαι-
ωμάτων κάποιων πολιτών, για τους οποίους θα 
έπρεπε η υπηρεσία να είχε εφαρμόσει τους νό-
μους και η δικαιοσύνη να μην ήταν τυφλή. Αλλά 
δυστυχώς η «μαφία» δεν δρα στην Ιταλία μόνο, 
αλλά στα γραφεία της πολεοδομίας, η οποία όχι 
μόνο κάνει στραβά μάτια, αλλά επιβάλλει και το 
νόμο της σιωπής. Και αν τύχει να διαμαρτυρηθεί 
κανείς, στον προϊστάμενό της, η απάντηση είναι: 
Κάθισε καλά γιατί υπάρχει και εισαγγελέας! Για-
τί άραγε αυτές οι παρανομίες; Μήπως τα άτιμα 
τα γρόσια;...καλά κρατούν, όπως θα έλεγε ο κα-
πετάν Θοδωράκης Κολοκοτρώνης; Δεν υπάρχει 
ένας ανώτερος, ένας αρμόδιος, που να έχει ήθος 
και α@....α να στείλει τους θρασύτατους επίορκους 
και τα κατακάθια των υπηρεσιών που λυμαίνονται 
αυτές τις υπηρεσίες στο σπίτι τους ή στη φυλακή;

Καταπατητές και  
σφετεριστές περουσιών
Ένα ασύλληπτο σατανικό εφεύρημα που συμ-

βαίνει στην περιοχή των Φιλιατρών Μεσσηνίας  
είναι και η ομάδα δύο αδελφών μηχανικών, οι 
οποίοι έχουν στολίσει τα σπίτια τους με εικόνες 
και αγίους, κάνοντας μακριούς σταυρούς, μέ-
χρι το έδαφος, για να φαίνονται στους αφελείς, 
ότι είναι θεοσεβούμενοι και άνθρωποι του Θεού 
και της Εκκλησίας, αλλά είναι μεγάλοι θεομπαί-

χτες και «λύκοι με προβιά προβάτου» που οσμί-
ζονται τα απροστάτευτα γεροντάκια και τις γριού-
λες. Και με το πρόσχημα ότι τους έστειλε ο Θεός, 
εξαπατούν τα ανήμπορα γεροντάκια και τους πει-
θαναγκάζουν με υποσχέσεις ότι θα τους γηροκο-
μήσουν, για να τους παίρνουν τις περιουσίες τους. 
Υπάρχουν σοβαρές πληροφορίες και γι’ αυτό!  Σε 
άλλη περίπτωση μου έλεγε συμπατριώτης μου, ο 
οποίος γνωρίζει από πρώτο χέρι τα γεγονότα, ότι 
κάποιοι δικηγόροι και επίορκοι δικαστές σε συ-
νεργασία με αυτούς  -ίσως με το αζημίωτο προ-
φανώς- με τις αψυχολόγητες, αλλά και με πολλά 
ερωτηματικά δικαστικές αποφάσεις τους, έκαναν 
έξωση σε πολύτεκνη οικογένεια με μικρά παιδιά 
και τους πέταξαν κυριολεκτικά έξω από το σπίτι 
τους, και ενώ ο πατέρας βρισκόταν στο νοσοκο-
μείο με σοβαρή εγχείριση, ανήμπορος να προ-
στατεύσει τα ανήλικα παιδιά του, ενώ γείτονες 
και συγγενείς έτρεξαν να τα περισυλλέξουν από 
τους δρόμους, που ήταν αφημένα από τους δικα-
στικούς κλητήρες.

Οι άνθρωποι αυτοί - αν είναι άνθρωποι - οι 
απάνθρωποι αυτοί, «τέρατα», τους ταιριάζει κα-
λύτερα, με διάφορα νομικίστικα τεχνάσματα, τους 
πήραν τις περιουσίες, τις οποίες τις είχαν αναδεί-
ξει με κόπους και πολύχρονη εργασία και ενώ τις 
είχαν και τις έχουν στην κατοχή τους δεκαετίες, 
με τη δικαιολογία ότι δήθεν ήταν κληρονομιά του 
πατέρα της συζύγου του ενός από αυτούς (θετής 
κόρης) ή ότι δεν έχουν στα χέρια τους τα προικο-

σύμφωνα και άλλα αστεία πράγματα, φέρνοντας 
σε απόγνωση βιοπαλεστές ανθρώπους που έχουν 
εργαστεί σκληρά για το μέλλον των πολυμελών οι-
κογένειών τους και τώρα δεν έχουν ούτε το σπίτι 
τους ούτε και την περιουσία τους. Τέτοια απροκά-
λυπτη χρήση των νόμων με την ανοχή ή και τη συ-
νεργασία δικαστικών και δικηγόρων  (συγγενών 
τους) υπέρ των καταπατητών «άγιων αδελφών» 
στην περιοχή των Φιλιατρών, οι οποίοι έχουν στή-
σει ένα εγκληματικό κύκλωμα υπεξαίρεσης πε-
ρουσιών και καταπάτησης αγροτικών εκτάσεων, 
και οι οποίοι δεν δίστασαν να στήσουν έναν τερά-
στιο σταυρό σε περιοχή της ορεινής Μάλης, (Βου-
νά Κυπαρισσίας ή Αιγάλεω), ώστε να νομιστεί ότι 
είναι δήθεν περιουσία κάποιας Μονής και κατό-
πιν αφού την περιφράξουν να την οικειοποιηθούν. 
Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά, όπως και 
πολλά στραβά, κακά και ανάποδα!

Καταγγέλουμε το γεγονός αυτό στον Υπουργό 
Δικαιοσύνης και τα αρμόδια όργανα της δικαιο-
σύνης, ώστε να αναλάβουν τις ευθύνες τους και 
βάλουν στη φυλακή τους «αγιογδύτες αδελφούς»  
γιατί είναι επικίνδυνοι ακόμη και για εγκληματι-
κές πράξεις, αν κρίνουμε την απάνθρωπη, άδι-
κη, προκλητική και κολάσιμη συμπεριφορά τους, 
στους συγγενείς τους, που τους φέρθηκαν με τον 
πιο απάνθρωπο τρόπο - οι σταυροί σας έλειψαν 
λαμόγια - τους εξαθλίωσαν και τους ισοπέδωσαν 
ψυχικά, οικονομικά και κοινωνικά.

Κύριε Εισαγγελέα της Κυπαρισσίας με ακούς;;;

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΊΟΠΟΥΛΟΥ*Αντισυνταγματικός ο ΕΝΦΙΑ 
αν στερεί την δικαστική
προστασία του ακινήτου

Όμορφος κόσμος αγγελικά... διαολικά πλασμένος
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ΣΟΒΑΡΟ-ΣΑΤΙΡΙΚΑ

Πολλοί αναγνώστες μας,  
μας παρακάλεσαν να  
αναδημοσιεύσουμε το  
παρακάτω σατιρικογράφημα  
του συνεργάτη μας  
Πέτρου Μάστορη.  
Απολαύστε το!

 
ΕΛΑ ΝΑ ΤΑ ΠΙΑΣΕΙΣ
(Χαράματα 28 Οκτωβρίου 1940)

Πρόλογος
Το ’πε ο απλός ο Έλληνας  
το είπε και η λόγχη
το είπε και ο Μεταξάς  
ΟΧΙ και πάλι ΟΧΙ!

Διάλογος
Κτυπάει το τηλέφωνο  
κι ο Μεταξάς το πιάνει
απ’ την άλλη άκρη ακούγεται:  
Μποτζόρνο σινιόρε Τζοβάνι.

Ποιός να ’ναι να πάρει ο δαίμονας,  
ποιός να’ ναι τέτοια ώρα;
Ποιός να ’ναι και με ενοχλεί,  
πρωΐ αυτή την ώρα;

Χασμουργιέται ο Μεταξάς  
και σπάζει το μυαλό του
είναι γνωστή αυτή η φωνή,  
λέει στον εαυτό του.

Από την άλλη άκρη η φωνή,  
πάλι το ίδιο κάνει
μπρόντο, μπρόντο, δεν είσαι εκεί;  
Δεν με ακούς Τζοβάνι;

Ακούω, όμως δεν μπορώ  
στη σκέψη μου να φέρω
αφού γνωστός ακούγεσαι,  
τι να σου πω δεν ξέρω.

Για σκέψου λίγο πιο παλιά,  
που είχες απορία
πώς θάταν μια απόπειρα,  
για μια δικτακτορία;

Κια εγώ σου είπα βάλε μπρος,  
να τιμαστεί ο δρόμος
όλοι να μένουν τσιμουδιά  
και να ’σαι εσύ ο νόμος.

Σαν κάτι να θυμήθηκα,  
όπως μου τα πασάρεις
μα όχι όμως σίγουρα,  
όπως και να το πάρεις.

Άε στο καλό σου Μεταξά,  
νομίζω μου τη δίνεις
εγώ είμαι, ο φίλος σου,  
Μπενίτο ο Μουσολίνης.

Αααα τώρα σε κατάλαβα,  
βεβαίως και θυμάμαι
με συγχωρείς Μπενίτο μου,  
βλέπεις μισοκοιμάμαι.

Πέντε η ώρα το πρωΐ  
Μπενίτο σε καλό σου
μεσ’ τα βαθιά χαράματα  
τ’ έχεις στο μυαλό σου;

Κάτι πολύ το σοβαρό  
που πρέπει να τ’ ακούσεις
στο ότι σου πω Τζοβάνι μου  
ελπίζω να υπακούσεις.

Ας μπούμε αμέσως στο ψητό  
ποιος είναι ο σκοπός μου:
Θέλω να μπω στη χώρα σου,  
μαζί με το στρατό μου.

Αχ, αυτό το αγουροξύπνημα  
κάπως μου φέρνει ζάλη
μου φαίνεται παράκουσα,  
για ξαναπέστο πάλι!

Θέλω μέσα στη χώρα σου,  
να μπω και να περάσω
τα σύνορα να ’ναι ανοιχτά,  
ρητά σε διατάσσω!

Νομίζω πως τρελάθηκες  
και σου ’στριψαν οι βίδες
ή ίσως όλα αυτά που λες,  
στον ύπνο σου τα είδες;

Τζοβάνι σοβαρολογώ  
κι είμαι έτοιμος να δράσω
και πρώτος-πρώτος θα ’σαι εσύ  
που αιχμάλωτο θα πιάσω.

Έλα Μπενίτο αν τολμάς  
μη μ’ απειλείς με τρόμο
έλα και θα μου πιάσεις τα....θα στο ’λεγα,  
μα ντρέπουμε τον κόσμο!

Επίλογος
Μα όσο και δικτάτορας  
σε’ κείνη την πορεία
με το ΟΧΙ του ο Μεταξάς  
έγραψε ιστορία!!!

Γράφει ο 
ΠΕΤΡΟΣ ΜΆΣΤΟΡΗΣ 
book1937@hotmail.com

ΠΕΝΘΗ

Απεβίωσε την Πέμπτη 25 Σεπτεμ-
βρίου ο ομογενής μας και επί σειρά 
ετών π. Πρόεδρος της Ομοσπονδί-
ας «Η ΕΝΩΣΗ» και π. Συντονιστής 
του ΣΑΕ Αμερικής Θεόδωρος Σπυ-
ρόπουλος, ο οποίος καταγόταν από 
τα Καλάβρυτα και διέμενε για πολ-
λά χρόνια στο Σικάγο στο προάστειο 
του Οκ Μπρουκ.

Αφήνει απαρηγόρητους τη σύζυ-
γό του Έρικα, την κόρη του Μαριά-
να και τον σύζυγό της Πωλ Βασιλά-
κο και πολλούς συγγενείς εδώ και 
στην Ελλάδα.

Εκφράζουμε τα συλλυπητηριά μας 
στους οικείους του και ο Θεός να τον 
αναπαύσει σε σκηνές δικαίων.

Αιωνία η Μνήμη του.

Ελληνική Φωνή Σικάγου
Δημήτρης Γεωργακόπουλος

Θεόδωρος Γεωργίου
Σπυρόπουλος

Ετών 75
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Οι τακτικοί αναγνώστες αυτής εδώ 
της στήλης θυμούνται το άρθρο μου 
με τίτλο «Ευρήματα που μαρτυρούν  
αρχαία σχέση της Κίνας  με Μακε-

δονία-Βοιωτία-Θεσσαλία-Κάσο» (21.08.2013), 
αλλά και άλλες αναφορές μου, εντός άλλων 
άρθρων, που υπονοούσαν σχέσεις και επα-
φές των αρχαίων Ελλήνων με τους λαούς που 
κατοικούσαν στην έκταση που καταλαμβάνει 
η νυν αχανής χώρα της Κίνας.

Ως συνέχεια όλων αυτών, έρχεται και το ση-
μερινό δημοσίευμα, για την πιθανή επίσκεψη 
(και) των Αργοναυτών στην Κίνα... Διάβασα το 
βιβλίο του Αγγ. Ψιμόπουλου «Μυστική Αποστο-
λή - Χρυσόμαλλον Δέρας». Μια επιστημονική 
έρευνα επάνω στον (αποσιωπημένο; αγνοημέ-
νο;) μύθο των Αργοναυτικών, τον οποίο απο-
μυθοποιεί και αποκαλύπτει τα - κατά τον συγ-
γραφέα - πραγματικά ιστορικά γεγονότα, που 
περιγράφονται στα αρχαία έπη αυτά.

Στο βιβλίο παρέχονται στοιχεία για τον τρό-
πο δημιουργίας των ελληνικών μύθων, την 
αλληγορία αυτών και για την μέθοδο, με την 
οποία μπορεί να γίνει κατανοητό το νόημά τους. 
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με την σειρά: 
Η Αργοναυτική Εκστρατεία υπήρξε - κατά τον 
συγγραφέα - ένα πραγματικό ιστορικό γεγο-
νός που έγινε περί το 1510 π.Χ. Το ιερατείο, κα-
τόπιν προσεκτικής μελέτης, έδωσε την εντο-
λή πραγματοποιήσεώς της, στους απόγονους 
του Μινύα, από τις θυγατέρες του, (τις Μινύες).

Έπρεπε να ευρεθεί ναυτική οδός μεταφο-
ράς των πανάκριβων μπαχαρικών της Άπω 
Ανατολής προς την Μεσόγειο και ν’ ανοίξει ο 
κατά ξηρά εμπορικός δρόμος, που οδηγεί στην 
Ανατολή, επίνειον του οποίου ήταν η περιοχή 
της (νυν) Γεωργίας στον Εύξεινο Πόντο. Έπρε-
πε, επίσης, να πάρουν από την Κίνα σπόρους 
μεταξοσκώληκα με σκοπό να τον καλλιεργή-
σουν στην Ελλάδα και να παράγουν μέταξα.
[1] Αυτό αποτέλεσε την αφετηρία της πρώτης 
παγκόσμιας εξερευνητικής αποστολής εκ μέ-
ρους των αχαιο-ελλήνων Μινύων στα πέρα-
τα της οικουμένης.

Βέβαια, διάφοροι ιστορικοί και ερευνητές, 
από την αρχαιότητα ακόμη μέχρι και σήμερα, 
ισχυρίζονται ότι η Κολχίς ήταν στην περιοχή 
του Καυκάσου (νυν Γεωργία) και ότι η «Αργώ», 
το πλοίο των Αργοναυτών, κατά την επιστροφή 
της από τον Εύξεινο Πόντο, εξήλθε στην Αδρι-
ατική Θάλασσα ή τον Ατλαντικό Ωκεανό, χω-
ρίς προηγουμένως να διέλθει από τον Βόσπο-
ρο και τον Ελλήσποντο. Όμως, αυτό τότε ήταν 
αδύνατον, κατά τον Α. Ψιμόπουλο, να πραγμα-
τοποιηθεί. Αυτός είναι ο λόγος, που κατά και-
ρούς έχουν προταθεί διάφορες εκδοχές αυτού 
του ταξειδιού, χωρίς να λυθεί το πρόβλημα.

Ερωτηματικά, επίσης, προκαλεί το γεγονός, 
ότι η «Αργώ» εξήλθε στον Ατλαντικό ή διέ-
πλευσε τον Ινδικό Ωκεανό, ενώ δεν χρειαζό-
ταν να γίνει αυτό, εάν η Κολχίς ήταν στην πε-
ριοχή του Καυκάσου. Στην πραγματικότητα, 
λέει ο συγγραφέας, η Κολχίς των Αργοναυ-
τικών δεν ήταν άλλη από την Κίνα και οι Αρ-
γοναύτες για να πραγματοποιήσουν τον σκο-

πό τους έκαμαν τον περίπλου της Γης. Αφού 
εξερεύνησαν πρώτα την περιοχή του Εύξει-
νου Πόντου, εξήλθαν στον Ατλαντικό Ωκεανό 
και περιέπλευσαν τις ακτές του.

Εν συνεχεία δια του - νυν καλουμένου - 
«Πορθμού του Μαγελλάνου» επέρασαν στον 
Ειρηνικό Ωκεανό, τον οποίο διέπλευσαν και 
έφθασαν στην Κολχίς (νυν Κίνα). Εκεί, και σε 
συνεργασία με τον Αιήτη, τον αυτοκράτορα της 
Κολχίδος, άνοιξαν τον εμπορικό δρόμο, που 
οδηγεί στην νυν Γεωργία. Εν συνεχεία, επή-
ραν βομβύκια αγρίου μεταξοσκώληκος, επά-
νω από δένδρο δρυός και την κόρη του Αιή-
τη για σύζυγο του Ιάσονος και ανεχώρησαν 
εσπευσμένως.

Ανάλογο με το ταξείδι αυτό των Αργοναυ-
τών, αλλά 3.000 χρόνια μετά, επραγματοποί-
ησε ο Μαγελλάνος... Οι Αργοναύτες, μετά την 
αναχώρησή τους από την Κολχίδα, εταξείδευ-
σαν προς τον βορράν, έπλευσαν κατά μήκος 
των Κουρίλων και των Αλεούτων νήσων και 
έφθασαν στην Αλάσκα. Εν συνεχεία, έπλευ-
σαν κατά μήκος των δυτικών ακτών της αμε-
ρικανικής ηπείρου, μέχρι που έφθασαν στον 
«Πορθμό του Μαγελλάνου». Όμως, δεν επέ-
ρασαν από τον Πορθμό, αλλά επέστρεψαν και 
πάλι προς τον βορρά και πλέοντες κατά μή-
κος της δυτικής ακτής της Νοτίου Αμερικής 
έφθασαν στην Κολομβία, απ’ όπου πήραν κα-
τεύθυνση προς δυσμάς και έφθασαν στην Αυ-
στραλία, ισχυρίζεται το βιβλίο. 

Μετά την Αυστραλία επήγαν στα νησιά 
Moluccas ή τις Φιλιππίνες (τις οποίες θέλει 
Χώρα των Φαιάκων). Εν συνεχεία διέπλευσαν 
τον Ινδικό Ωκεανό [Ερυθρά Θάλασσα των αρ-
χαίων] και εισήλθαν στην νυν λεγομένη Ερυ-
θρά Θάλασσα [το Λιβυκό Πέλαγος των Αργο-
ναυτικών].

Με θυελλώδη άνεμο διέπλευσαν την Ερυ-
θρά Θάλασσα, μέχρις ότου έφθασαν βαθειά 
στον κόλπο της Σύρτεως, που πρέπει να αντι-
στοιχεί με την Μεγάλη Πικρή Λίμνη της περι-
οχής του Σουέζ, λέει ο συγγραφεύς. Την επο-

χή εκείνη, η μορφολογία του εδάφους του 
ισθμού του Σουέζ ήταν κάπως διαφορετική. 
Με την πάροδο του χρόνου μεταβλήθηκε η 
μορφολογία του εδάφους από τις προσχώ-
σεις του Νείλου. Αβαθής θάλασσα, την οποία 
μπορούσαν να διαπλεύσουν τα πλοία μόνον 
κατά την περίοδο της πλήμμης της παλίρροιας, 
οδηγούσε από τον σημερινό κόλπο του Σουέζ 
στις Πικρές λίμνες.

Στην συνέχεια, από την Μεγάλη Πικρή λί-
μνη, οι Αργοναύτες έσυραν το πλοίο επάνω 
στην ξηρά και μετά από σκληρή προσπάθεια 
12 ημερών εκάλυψαν μία απόσταση 12,5 χι-
λιομέτρων και έριξαν το πλοίο στην Τριτωνίδα 
Λίμνη. [Στο μέρος αυτό σήμερα είναι η λίμνη 
Timsah, λέει]. Την εποχή των Αργοναυτικών, 
μία εκτεταμένη λιμνοθάλασσα εκάλυπτε την 
περιοχή από το Πορτ Σάιντ μέχρι την λίμνη 
Timsah, την οποία συμπεριλάμβανε. 

Αυτή ήταν η Τριτωνίς λίμνη
των Αργοναυτικών.
Οι Αργοναύτες διέπλευσαν την Τριτωνίδα λί-

μνη και βγήκαν στην Μεσόγειο Θάλασσα. Είτα, 
κατέπλευσαν στην Κρήτη και από εκεί έπλευ-
σαν στην Ανάφη, την Αίγινα και έφθασαν στην 
Ιωλκό, από όπου είχαν ξεκινήσει το ταξείδι...

Οι Αργοναύτες απέδειξαν με το ταξείδι τους, 
ότι μοναδικός τρόπος μεταφοράς των εμπο-
ρευμάτων της Ανατολής ήταν οδικώς, μέσω 
της Γεωργίας, και άνοιξαν τον δρόμο, που οδη-
γούσε από την Ανατολή στον Εύξεινο Πόντο, 
όμως δεν επέτυχαν να καλλιεργήσουν τον με-
ταξοσκώληκα στην Ελλάδα.[2]

Μετά τα Αργοναυτικά, σειρά ολόκληρη ελ-
ληνικών αποικιών ιδρύθηκε στην περιοχή του 
Πόντου και πλούτος συνέρευσε στις ελληνικές 
πόλεις. Επακόλουθο του πλούτου ήταν η ζή-
λεια και ο φθόνος και σύντομα ξέσπασε ο τρο-
μερός εμφύλιος πόλεμος της Τροίας...

Για την τύχη του Ιάσονος και της Μήδειας 
υπάρχουν διάφορες περίεργες διηγήσεις, μας 
λέει ο κ. Ψιμόπουλος. Το βέβαιον, όμως, είναι 

ότι ο Ιάσων αφιέρωσε την «Αργώ» στον ναό 
του Ποσειδώνος στον Ισθμό της Κορίνθου και 
με την Μήδεια εγκαταστάθηκε στην Κόρινθο.

Πολύ αργότερα, ένα από τα παιδιά τους, ο 
Θεσσαλός, ανέλαβε την βασιλεία της Ιωλκού 
και κατά μίαν εκδοχή, απ’ αυτόν επήραν το 
όνομά τους οι Θεσσαλοί. Μετά ακολούθησε η 
ομαδική έκρηξις των ηφαιστείων της Μεσο-
γείου, που ακολούθησε ευθύς μετά τον Τρω-
ικό πόλεμο, λέει το βιβλίο, αλλά από τότε, τα 
ωραιότερα παραμύθια των Ελλήνων είναι αυτά 
που αφορούν την Αργοναυτική Εκστρατεία.

Η θεωρία αυτή στο εν λόγω βιβλίο τεκμη-
ριώνεται με αποσπάσματα κειμένων αρχαί-
ων και νεότερων συγγραφέων, καθώς και με 
στοιχεία, που προέρχονται από την ιστορία, την 
γεωγραφία, την ωκεανογραφία, την εμπορευ-
ματολογία και άλλες επιστήμες.

Στο βιβλίο περιέχονται 1.750 υποσημειώσεις 
με 2.000 παραπομπές. Δεν θα εκφέρω άπο-
ψη για την έρευνα του συγγραφέως, που εί-
ναι σεβαστή και αξιόλογη. Αλλά για τους Έλ-
ληνες καθηγητές, τα ελληνικά Πανεπιστήμια, 
που δεν έχουν κάτσει ακόμη να σκύψουν πάνω 
από αυτόν τον τεράστιο μύθο, να κάνουν συ-
νέδρια, να βγουν πορίσματα, να καταλήξουμε 
κάπου, αν γίνεται, να ξέρουμε τι μας γίνεται...

Δυστυχώς, υπάρχουν ακόμη και σήμερα κά-
ποιοι που θεωρούν την μυθολογία μας... πα-
ραμυθολογία, ενώ ταυτόχρονα θεωρούν την 

μυθολογία άλλων λαών, ως ιστορία, που πρέ-
πει να διδάσκεται στα μεστά ιδίων παραδόσε-
ων Ελληνόπουλα... Και δυστυχώς αυτοί είναι 
και καθηγητάδες ελληνικών Πανεπιστημίων 
και εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων... Δυστυχώς...

ΥΓ: Το βιβλίο εκυκλοφόρησε από τις εκδ. 
«ΔΩΔΩΝΗ», 2001. Υπάρχει και στην Εθνική Βι-
βλιοθήκη, στις βιβλιοθήκες της Εθνικής Ακα-
δημίας, και πολλών Πανεπιστημίων της Ελλά-
δος, στις βιβλιοθήκες Λαρίσγς, Τρικκάλων, σε 
όλες τις βιβλιοθήκες του Βόλου, ενώ εστάλη 
και σε πολλούς καθηγητές...

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: [1] Για το ότι οι αρχαίοι Έλλη-
νες εγνώριζαν το μετάξι, έχω αναφερθεί πολ-
λάκις απ’ αυτήν εδώ την στήλη. [2] Το Σουφλί 
του Έβρου είναι ακριβώς επάνω σε αυτήν την 
διαδρομή. Γι’ αυτό η σχέση του με το μετάξι, δεν 
είναι τόσο πρόσφατη όσο θέλουν να λένε κά-
ποιοι, αλλά πολύ-πολύ αρχαιοτέρα... 

Οι Αργοναύτες έφθασαν έως στην 
Κίνα, όπου ήταν η Κολχίδα!  

✑ Γράφει o ΓΊΏΡΓΟΣ ΛΕΚΆΚΗΣ

 Πηγή: http://www.xronos.gr

Η πόλη του Βόλου, η αφετηρία της Αργοναυτικής 
Εκστρατείας, σχεδίασε με τη μεγαλύτερη δυνατή 
ακρίβεια μια τεκμηριωμένη εκδοχή της μυθικής 
Αργούς, πλήρως εξοπλισμένης για το μεγάλο 
ταξίδι. Το αρχαιοπρεπές σκαρί έπεσε για πρώτη 
φορά στο νερό το καλοκαίρι του 2008.

Ο Ιάσων παίρνει το χρυσόμαλλο δέρας
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ_  Τα πρώτα τρία χρόνια 
της δεκαετίας του 1980 ήταν πολύ δύσκολα 
για το Μερτσίνα. Οι δουλειές ήταν πολύ 
στριμωγμένες. Λίγες και πουλιόντανε για 
τίποτε. Έκοβε τις τιμές, έκοβε, έκοβε… 
και δουλειά, δημοπρασία δεν μπόραγε 
να πάρει.

Εν τω μεταξύ είχε βγάλει τη γυναίκα 
του από τη δουλειά γιατί είχε δύο παιδιά 
και δεν γινότανε χωρίς μάνα στο σπίτι όλη 
την ημέρα και κάθε μέρα. Τρία χρόνια στη 
σειρά έχανε λεφτά η εταιρεία. Άρχισε ν’ 
ανησυχεί. Μα δεν το έβαζε κάτω.

Έπειτα εκείνα τα χρόνια με τον Ρήγκαν 
πρόεδρο πολύ κόσμος και πολλές 
επιχειρήσεις υποφέρανε. Ήταν πρόεδρος 
για τους σούπερ-καπιταλιστές. Έβγαινε 
στην τηλεόραση να μιλήσει για σοβαρό 
πρόβλημα της χώρας και νόμιζε πως 
παίζει ρόλο καουμπόι όπως τα χρόνια 
που ήταν ηθοποιός του Χόλυγουντ.

Ο Μερτσίνας δεν τον πήγαινε με κανένα 
τρόπο. Ούτε τον είχε ψηφίσει, ούτε πίστευε 
ότι ήταν ικανός και είχε γνώσεις να είναι 
πρόεδρος μιας τέτοιας χώρας. Όμως 
αυτός ήτανε και θα ήταν στην πλάτη του 
κόσμου για τέσσερα χρόνια.

Για τα μεγάλα πορτοφόλια – το παλιό 
χρήμα, όπως το έλεγε ο Μερτσίνας – 
ήταν ό,τι μπορούσανε να φανταστούν. 
Στο σύστημα ετούτο ψηφίζει ο λαός αλλά 
πάντα βγαίνει πρόεδρος αυτός που θέλουν 
αυτοί οι λίγοι, όχι ο λαός. Πώς γίνεται αυτό, 

μια εξήγηση υπήρχε για το Μερτσίνα. 
Το πέντε και το πέντε δεν κάνει για το 
παλιό χρήμα ίσον δέκα. Αυτοί μετράνε 
αλλιώς και κοιτάνε μόνο την τσέπη τους. 
Τα ήξερε αυτά και δεν απολυότανε με 
κάρτες πίστεως πολύ ή να βάζει χρέη. 
Έτσι μέχρι εκεί τα είχε φέρει βόλτα.

Στις αρχές του 1986 τα πράγματα 
άρχισαν να δείχνουν ότι καλυτερεύουν. 
Έβαλε τρεις δημοπρασίες και πήρε και τις 
τρεις. Πολλή δουλειά και για να τελειώσει 
υπολόγιζε ότι θα πρέπει να δουλεύει με 
τρία γκρουπ έξι ίσως και επτά μέρες την 
εβδομάδα. Δεν τον πείραζε αυτό. Άλλο 
είχε στο νου του.

- Γυναίκα… της λέει μια μέρα. Αυτά 
προβλέπω για τη δουλειά και σκέπτομαι 
κάτι. Να πάρεις τα παιδιά και κατά τις 
είκοσι Ιουνίου να πας για το νησί στο σπίτι 
μας το καλοκαίρι.

- Τρελάθηκες, Μερ; Το παιδί, ο Μάθιου, 
το Μάη κλείνει τα τρία χρόνια. Που αν πάω 
μόνη μου με δυο μικρά παιδιά!

- Γυναίκα, η σκέψη μου είναι σωστή. 
Εγώ θα τρέχω επτά μέρες την εβδομάδα. 
Πάρε τα παιδιά να πάνε να πάρουνε ήλιο 
και αγέρα του Ιονίου. Τα ίδια μου έλεγες 
όταν πήγαμε με το Μάρκο. «Ω, πού θα 
πάμε χειμώνα το παιδί, είναι μικρό, είναι 
χειμώνας». Τον είδες. Του έδωσα και 
ήπιε και λίγη θάλασσα και δεν τον πιάνει 
τίποτε. Έπειτα είναι εκεί οι αδελφές μου, 
τα πρώτα τους ξαδέλφια… Θα πας στο 

σπίτι σου. Ελληνικά μιλάς. Πήγαινε να 
ξεδώσεις που λένε και στο χωριό.

Έδωσε πήρε ο Μερτσίνας… Πήρε και το 
Μάρκο μαζί του σαν πιο μεγάλο. Στο τέλος 
κέρδισε. Κέρδισε όμως με μια συμφωνία 
που το ζήτησε ο Μάρκος. Ότι θα πήγαινε 
και αυτός για δυο βδομάδες τον Αύγουστο. 
Έκανε ψεύτικη συμφωνία. Του είπε ναι 
για να μη χάσει τη συμμαχία για το ταξίδι.

Ήξερε ότι ήταν αδύνατο να πάει. Πρόσεχε 
να μην δίνει ψεύτικες υποσχέσεις στα 
παιδιά. Όχι μόνο στα παιδιά αλλά και γενικά 
στις σχέσεις του ήταν αληθινός. Αλλά για 
το ταξίδι του έκανε αυτή την συμφωνία. Θα 
το πλήρωνε. Στο τέλος δέχτηκε η γυναίκα 
του για το ταξίδι. Στις είκοσι Ιουνίου τους 
έστειλε με την KLM μέσω Άμστερνταμ 
για το Βραχονήσι.

....συνεχίζεται

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ✑ Γράφει ο ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ ΔΆΓΛΆΣ

Η Οικογένεια στην Ελλάδα
Γράφει ο 
ΝΊΚΟΣ Β. 
ΓΕΏΡΓΆΝΆΣ

Κείνη η πεταλούδα στον κήπο μου
από χρυσάνθεμο σε χρυσάνθεμο πετά
πεντάχρωμη, πεντάμορφη λικνίζεται, ζυγίζεται
αγγέλου αύρα, σου παίρνει την καρδιά.

Κρέμεται στα κλώνια το σκούρο το σκουρέλι
το τελευταίο σύκο πα ’κει κορφολογά
ρίχνει μια πονηρή και γρήγορη ματιά
το διασκεδάζω σαν στο χώμα το κρυφοπετά.

Σε μια τούφα στης φράχτης μου τ’ αγιόκλημα
μύριες φωνούλες ακούς, να γλυκοτραγουδάνε
είναι τα σπουργίτια μου και ξέρω τι ζητούν:
να βάλω σπόρια στο κουτί τους, να φάνε.

Φθινόπωρο, και κάποια μεγάλα όμορφα πουλιά
στους ουρανούς, στα νέφη κολυμπάνε,
τα ικετεύω, τα θερμοπαρακαλώ,
μαζί τους να με πάρουν όπου και να πάνε.

Γιατί; Γιατί στους ουρανούς,
το Φθινόπωρο ζηλεύω, ζηλεύω τους ΑΙΘΕΡΕΣ!!!

Αιθέρες

ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ-ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΤΑΚΗΣ Ν. ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Σας είναι γνωστή η παροιμία που λέει, «Τα καλά κόποις 
κτώνται»;
Σας έτυχε ποτέ ν’ ακούσετε την παροιμία «Τα καλά κόποις κτώ-
νται»; «Για να αποκτήσεις κάτι καλό πρέπει να κουραστείς». 
Ίσως να μην είναι αυτός ο μόνος τρόπος. Μια καινούργια με-
λέτη λέει ότι η τακτική  άσκηση στα όρια της λογικής, χωρίς 
υπερβολές, είναι εξίσου αποτελεσματική όπως το τρέξιμο, 
για τη μείωση του κινδύνου καρδιακής προσβολής ή εγκε-
φαλικού στη γυναίκα. Ξέρω ότι έχετε ένα πρόγραμμα πολύ 
γεμάτο. Αλλά εκείνο που χρειάζεται είναι συνολικά δυόμισυ 
ώρες τη βδομάδα για να απολαύσετε τα ευεργετικά του απο-
τελέσματα. Προσθέστε λοιπόν στο πρόγραμμά σας λίγο γρή-
γορο περπάτημα, λίγη αεροβική άσκηση ή ποδήλατο. Κάντε 
την αρχή και μη σταματήσετε.

Μήπως θα σου ταίριαζε η λέξη «γκρινιάρης ή γκρινιάρα» 
για παρατσούκλι;
Μήπως θα σου ταίριαζε για παρατσούκλι η λέξη «γκρινιάρης 
ή γκρινιάρα»; Μήπως σου φταίνε όλα;  Μήπως το πρόγραμμα 
της τηλεόρασης το βρίσκεις ανιαρό; Μήπως ο υπάλληλος στο 
ταμείο σου φαίνεται ότι αργεί πολύ; Αν αυτή είναι η στάση σου 
και η αντίδρασή σου, σκέψου πόσο θα ήθελαν οι άλλοι να εί-
ναι δίπλα σου. Και φαντάσου τι μαθαίνουν τα παιδιά σου από 
σένα. Τα παιδιά μας  διαμορφώνονται απο τη δική μας στάση 
και συμπεριφορά. Αν έχουμε μια κατσούφικη έκφραση τον 
περισσότερο καιρό και σχεδόν όλη την ημέρα παραπονιόμα-
στε, και τα παιδιά μας θα κάνουν πολύ πιθανό το ίδιο. Γι αυτό 
κάνε μια αναθεώρηση της συμπεριφοράς σου και άρχισε να 
χαίρεσαι και να απολαμβάνεις τη ζωή και την οικογένειά σου.

Έχετε μαζί με τον άντρα σου ή με τη γυναίκα σου κάποιο 
όνειρο; 
Ένα παλιό ρητό λέει, «Όπου δεν υπάρχει όραση, ο λαός δια-
φθείρεται.» Φυσικά δεν αναφέρεται στην όραση ως αίσθηση. 
Μιλάει αν έχεις οραματισμό, αν έχεις κάποιο όνειρο, κάποιο 
στόχο. Αν θέλεις λοιπόν να νιώσεις πιο κοντά στον άντρα σου 
ή στη γυναίκα σου, μίλησε για τα όνειρα που έχεις για την οι-
κογένειά σου. Ίσως να ονειρεύεσαι να αποκτήσεις δικό σου 
σπίτι, ίσως να θέλεις να ξοφλήσεις τα χρέη σου, ή να κάνεις 
διακοπές σε κάποιο εξωτικό μέρος. Συζητήστε μαζί το όνει-
ρο που έχετε και στη συνέχεια κοιτάξτε πώς μπορεί να πραγ-

ματοποιηθεί. Βάλτε το σχέδιο σε εφαρμογή και ακολουθήστε 
το όνειρό σας μαζί. 

Γίνεται κάποιο πάρτυ. Άραγε θα πρέπει ν’ αφήσετε το παι-
δί σας να πάει;
Τα πάρτυ που διοργανώνουν οι έφηβοι είναι κάπως επικίν-
δυνα. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί, αλλά οι τρεις μεγαλύτεροι εί-
ναι τα ναρκωτικά, το ποτό και το σεξ. Γι αυτό, πριν αφήσετε 
το παιδί σας να πάει στο πάρτυ, να σας απαντήσει στις εξής 
ερωτήσεις. Ποιος είναι αυτός που διοργανώνει το πάρτυ; Θα 
είναι και μεγαλύτερα παιδιά ή παιδιά του κολλεγίου; Ποιες 
είναι οι απόψεις τους σχετικά με τα ναρκωτικά και το ποτό; 
Τι ώρα περίπου θα τελειώσει; Αν εξακολουθείς να έχεις κά-
ποιες αμφιβολίες, τηλεφώνησε τους γονείς που θα γίνει το 
πάρτυ στο σπίτι τους.

Ποιες είναι οι πιο σημαντικές στιγμές για ένα γονιό;
Ποιες είναι οι πιο όμορφες και σημαντικές στιγμές για ένα γο-
νιό; Σύμφωνα με μία καινούργια μελέτη , αυτές οι σημαντικές 
στιγμές είναι όταν το παιδί φεύγει για το σχολείο, όταν γυρνά-
ει από το σχολείο, και όταν πάει για ύπνο. Πράγματι, τα αγόρια 
που στην ηλικία 13 έως 18 ετών ο μπαμπάς τους ήταν παρών 
σ’ αυτές τις στιγμές είχαν λιγότερες πιθανότητες να παρασυρ-
θούν από το σεξ. Το ίδιο ισχύει και για τα κορίτσια που οι μη-
τέρες τους τις ξεπροβόδιζαν για το σχολείο, τις υποδέχονταν 
όταν γυρνούσαν σπίτι και τις έβαζαν στο κρεβάτι για ύπνο το 
βράδυ. Γενικά τα παιδιά είναι πιο ισορροπημένα όταν ξέρουν 
ότι κάποιος είναι πάντα κοντά τους.
What are the golden hours of parenting? According to a new 

study, those key parenting times 
are when your child leaves for 
school, gets home from school, and when they go to bed. 
In fact, boys in grades seven through twelve whose fathers 
were there during those times were less likely to be sexually 
active. The same was true for girls whose mothers sent 
them off to school, greeted them when they got home and 
put them to bed at night. Kids just do better if they know 
someone is there for them.

Τι ξέρουν τα παιδιά σου για το κακό;
Τι γνώμη έχουν τα παιδιά σου για το κακό; Όταν η τηλεόραση 
και οι ειδήσεις αναφέρονται σε περιστατικά βίας ή σε εγκλή-
ματα κάποιος γνωστός μου πατέρας προτιμάει να μη λέει στο 
πεντάχρονο κοριτσάκι του για τα εγκλήματα και τη βία που 
υπάρχει στον κόσμο μας. Υποστηρίζει ότι πρέπει να σκέφτε-
ται τις νεράιδες και τις κούκλες και όχι τους εγκληματίες. Κα-
θώς όμως μεγαλώνουν τα παιδιά ανακαλύπτουν τελικά ότι 
υπάρχουν κακοί άνθρωποι που κάνουν το κακό. Είναι καλύ-
τερα να το ακούσουν από σένα, αγαπητέ πατέρα. Επιβεβαί-
ωσέ τα ότι εσύ είσαι πλάι τους για να τα προστατεύεις. Ακό-
μα βεβαιώσου ότι ξέρουν ποιες είναι οι συνέπειες της κακής  
και άπρεπης συμπεριφοράς. Τέλος, δίδαξέ τους ότι η πίστη 
μπορεί να τους δίνει ελπίδα ακόμα κι όταν τα πράγματα φαί-
νονται απελπιστικά.

Μήπως υποχώρησες στις πιέσεις του εφήβου σου και τον/
την άφησες να καπνίσει;
Μερικούς  γονείς ανέχονται όταν το παιδί τους που είναι στην 
εφηβική ηλικία θελήσει κάποια στιγμή να ανάψει ένα τσιγά-
ρο. Το τσιγάρο όμως είναι η αρχή για τη μαριχουάνα. Ογδό-
ντα τοις εκατό των παιδιών που καπνίζουν θα δοκιμάσουν 
τη μαριχουάνα, ενώ μόνο ένα εικοσιένα τοις εκατό καταφεύ-
γουν στη μαριχουάνα από άτομα που δεν καπνίζουν. Τι μπο-
ρείς λοιπόν να κάνεις; Να πεις στα παιδιά σου ότι το κάπνι-
σμα απαγορεύεται. Τελεία και παύλα. Αν ήδη καπνίζουν, πάτα 
πόδι και πες αποφασιστικά ότι οι κανόνες άλλαξαν και θέλεις 
το καλό τους επειδή τα αγαπάς.

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.

Αναζητήστε το σε όλα τα καλά καταστήματα και gourmet shops.
Ελάτε στις 16 Μαρτίου στο Crystal Gardens του Navy Pier στο 
Chicago, 12 με 3 μμ, να γνωρίσετε τους ανθρώπους της Kalas 

Imports και να δειτε από κοντά όλα μας τα προιόντα.

Kalas Imports
Greek Honey

and olive oil products. 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 ΆΓΓΕΛΊΚΗΣ ΜΗΛΊΟΥ, βιολόγου, medlabnews.gr

Φρέσκα ή αποξηραμένα, για το έντερο, την αναιμία,  
την οστεοπόρωση, την πίεση, τον διαβήτη και την λίμπιντο.Σύκα

Το σύκο είναι ένα φρούτο που ευδοκιμεί κυρίως 
σε χώρες με εύκρατο κλίμα, όπως αυτό της νοτι-
οδυτικής Ασίας αλλά και της Μεσογείου. Η συκιά 
είναι ένα δέντρο με μεγάλη ανθεκτικότητα στην 

ξηρασία, που χρειάζεται πολύ ήλιο για να παράγει εύγευστα 
φρούτα. Στη χώρα μας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, τα 
σύκα που παράγονται έχουν πλούσια γεύση. Τα φρέσκα σύκα 
είναι διαθέσιμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, προς το 
τέλος του καλοκαιριού, ωστόσο τα αποξηραμένα σύκα απο-
τελούν μια δημοφιλή επιλογή όλο το χρόνο.

Τα σύκα είναι γνωστά από την αρχαιότητα και φαίνεται ότι 
πρωτο- καλλιεργήθηκαν στην Αίγυπτο από όπου μεταφέρ-
θηκαν στην Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα, γύρω στο 1500 
π.Χ. H θρεπτική τους αξία είχε αναγνωριστεί από τους αρχαί-
ους Έλληνες, αιώνες πριν από την επιστημονική κοινότητα, 
καθώς οι αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων κατανάλωναν 
πριν τα αγωνίσματα φρέσκα, αλλά και ξηρά σύκα.

Τα σύκα αποτελούν την καλύτερη φυτική πηγή ασβεστίου 
και φυτικών ινών. O Αμερικανικός Σύλλογος Διατροφής έχει 
καθορίσει ότι το αποξηραμένο σύκο είναι πλουσιότερο σε φυ-
τικές ίνες, βιταμίνη Κ, χαλκό, μαγγάνιο, κάλιο, μαγνήσιο και 
ασβέστιο σε σχέση με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Περιέχουν φυσικά και πολλά άλλα θρεπτικά συστατικά σε 
μικρότερες ποσότητες.

Από αυτά ξεχωρίζουν τα αντιoξειδωτικά συστατικά, τη βι-
ταμίνη C, τα φλαβονοειδή και τις πολυφαινόλες. Συνεπώς τα 
σύκα είναι πασίγνωστα για τις υπακτικές και τις αντιοξειδωτι-
κές του ιδιότητες. Τέλος, ο σίδηρος, ο φώσφορος και το φυλ-
λικό οξύ μπορούν να προσληφθούν από τα σύκα σε ικανο-
ποιητικές ποσότητες.

Το διατροφικό προφίλ του σύκου φαίνεται στον παρακά-
τω πίνακα. Μια μέση ημερήσια κατανάλωση 100g / περίπου 
5 σύκα περιέχει:

Ευεργετικές επιδράσεις στον οργανισμό
Είναι φρούτο πολύ πλούσιο σε φυτικές ίνες και για αυτό 

και συστήνονται σε άτομα με κακή λειτουργία εντέρου και σε 
όσους έχουν πρόβλημα δυσκοιλιότητας.

Καταναλώνονται ωμά αλλά και αποξηραμένα και έχουν 
ιδιαίτερα γλυκιά γεύση. Ιδιαίτερα προσεκτικοί στην κατανά-
λωση σύκων θα πρέπει να είναι τα άτομα που έχουν γαστρε-
ντερικές παθήσεις, λόγω των σπόριων που περιέχουν. Τα 
μικρά σποράκια που έχουν προκαλούν πρόβλημα σε άτομα 
με κολίτιδες ή άλλες γαστρεντερικές παθήσεις και έτσι πρέ-
πει να αποφεύγονται.

Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, τα σύκα, περιέχο-
ντας σημαντικές ποσότητες σιδήρου και φυλλικού οξέος, 
αποτελούν πολύ καλή επιλογή για άτομα με αναιμία, για γυ-
ναίκες κατά τη διάρκεια της αδιαθεσίας, για τις εγκύους και 
τις θηλάζουσες.

Σίγουρα λόγω των αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων του το σύκο 
βοηθά στη βελτίωση της υγείας του δέρματος, ενώ λόγω της 
υπακτικής του δράσης μπορεί να φανεί χρήσιμο σε άτομα δυ-
σκοίλια ή σε άτομα με αιμορροΐδες.

Καρδιαγγειακή υγεία:
Τα σύκα περιέχουν πολύ μικρές ποσότητες νατρίου και 

πολύ υψηλές ποσότητες καλίου και μαγνησίου, με αποτέλε-
σμα να βοηθούν πολύ στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης 
και στην αποφυγή της υπέρτασης.

Η αυξημένη συγκέντρωση φυτικών ινών εξάλλου ευνοεί 
τη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης. Τα αντιοξειδωτικά 
συστατικά των σύκων, όπως η βιταμίνη C, ελέγχουν τις συ-
γκεντρώσεις των ελευθέρων ριζών αποτρέποντας την ανά-
πτυξη της αθηροσκλήρυνσης. Ο συνδυασμός των παραπά-
νω βοηθά στην καλύτερη καρδιαγγειακή λειτουργία.

Οστική πυκνότητα και «όπλο» κατά του καρκίνου:
Το ασβέστιο σε συνδυασμό με το κάλιο (το οποίο αποτρέ-

πει την αποβολή ασβεστίου μέσω της διούρησης) επάγουν 
την καλή οστική πυκνότητα και δύναμη, ενώ προστατεύουν 
από την εμφάνιση οστεοπενίας, οστεοπόρωσης και αρθρίτι-
δας. Τα σύκα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να βοηθή-
σουν άτομα με αλλεργίες στα γαλακτοκομικά ή με σοβαρή 
δυσανεξία λακτόζης. Μεγάλο μέρος της μελέτης έχει επικε-
ντρωθεί και στα πλεονεκτήματα για τη μείωση της πιθανό-
τητας εμφάνισης καρκίνου του στήθους.

Έλεγχος ινσουλίνης και βάρους:
Μόνο το φρούτο, αλλά και τα φύλλα της συκιάς, βοηθούν 

στη μείωση των επιπέδων γλυκόζης σε άτομα που ακολου-
θούν αγωγή ινσουλίνης. Το φρούτο όσο και το εκχύλισμα 
φύλλων συκιάς χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια μαζί με 
τα γεύματα διαβητικών με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο των 
επιπέδων γλυκόζης.

Παρότι τα σύκα περιέχουν αρκετή γλυκόζη, η μοναδική 
περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες τα καθιστά απαραίτητα 
σε προγράμματα απώλειας βάρους.

Τα αποξηραμένα σύκα ενδείκνυνται τις κρύες νύχτες του 
χειμώνα για την ανακούφιση από τον πονόλαιμο. Αυτή που 
δρα ευεργετικά στον ερεθισμένο λαιμό, είναι η κολλώδης ου-
σία τους, η οποία όταν αναμιγνύεται με το νερό, διογκώνεται, 
και γίνεται «ασπίδα» απέναντι στον πόνο και τον ερεθισμό.

Βελτιώνουν τη σεξουαλική μας ζωή
Τα σύκα αποτελούν ένα φυσικό… αφροδισιακό. Το σύκο 

επιδρά στο ορμονικό σύστημα και απελευθερώνει τη διά-
θεση για σεξ.

Αποξηραμένα σύκα-Διατροφική αξία
Η ιδιαιτερότητα των σύκων όσον αφορά τη διατροφική τους 

αξία , είναι η πλούσια περιεκτικότητα τους σε ασβέστιο. Λόγω 
της μεγάλης περιεκτικότητας των ξηρών σύκων σε ασβέστιο 
μπορούν να καλύψουν το 17% της ημερήσιας συνιστώμενης 
ποσότητας για τον οργανισμό μας.

Αυτό που καθιστά τα αποξηραμένα σύκα ως ένα από τα 
ιδανικά σνακ για την καθημερινή διατροφή είναι η χαμηλή πε-
ριεκτικότητά τους σε λίπη και χοληστερόλη, ενώ είναι πλού-
σια και σε φυτικές ίνες που δημιουργεί μια αίσθηση πληρό-
τητας στο στομάχι και έτσι βοηθούν στην απώλεια βάρους. 
Τα αποξηραμένα σύκα είναι καλές πηγές βιταμινών (βιταμί-
νη Κ, βιταμίνη Β 6, βιταμίνη C, βιταμίνη E).

Η θρεπτική τους αξία ανά 100 gr είναι η εξής:

ΠΡΟΣΟΧΗ
Διαθέτουν περισσότερα σάκχαρα από άλλα φρούτα, χαρί-

ζοντας και θερμίδες - εκτός από ενέργεια - σε όποιον τα κα-
ταναλώνει σε μεγάλες ποσότητες. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέ-
πει να δίνεται κατά το μάζεμα του σύκου, καθώς το φρούτο 
θα πρέπει να είναι ώριμο αλλά όχι υπερβολικά. Αξιοσημεί-
ωτο είναι ότι τα σύκα δεν ωριμάζουν άλλο αφού κοπούν και 
δεν διατηρούνται παρά μόνο λίγες μέρες στο ψυγείο. Κατά 
την αγορά τους θα πρέπει να προσέχουμε να είναι τρυφερά 
χωρίς να είναι πάρα πολύ μαλακά, η φλούδα τους να είναι 
λεία και να μην έχουν χτυπηθεί.

Σάκχαρα 55-60 g Φώσφορος 163 mg

Πρωτεΐνες 4 g Μαγνήσιο 91,5 mg

Λιπίδια 0g Κάλιο 138 mg

Φυτικές Ίνες 6,7 g Βιταμίνη Α 80 I.U.

Χοληστερόλη 0 mg Βιταμίνη Β1 0,073 mg

Ασβέστιο 186 mg Βιταμίνη Β2 0,072 mg

Σίδηρος 4,2 mg Ενέργεια 217 kcal

Ενέργεια 1040 Kj / 240 kcal

Πρωτεΐνες 3.6 gr

Υδατάνθρακες- Σάκχαρα 52.9 gr

Λίπη - Kορεσμένα 1.6 gr

Φυτικές ίνες 10.6 gr

Νάτριο 0.07 gr
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Ακολουθήσαμε κατά πόδας μια μονάδα «Βερ-
σαλιέρων», που υποχωρούσαν άτακτα, τρο-
μαγμένοι από τους Τζουμερκιώτες τσολιάδες, 
που σφύριζαν σα να ζαλαχούσαν γίδια. Τσαπ... 

τσαπ... αέρα... αέρα! Σκόρπια φτερά όλων των χρωμά-
των της ίριδας, απατηλά σύμβολα μιας κούφιας αυτο-
κρατορίας, ήταν οι αψευδέστεροι μάρτυρες της πτώσης 
και της γελοιοποίησης.

Είχανε νυχτώσει κάπου εκεί κοντά προς τη λίμνη της 
Ζαροβίνας. Σωροί πυρομαχικών είχαν εγκαταλειφθεί 
εδώ κι εκεί. Δύο αυτοκίνητα γεμάτα εφόδια και βαλίτσες 
αξιωματικών με καθαρά εσώρουχα, ξυριστικά είδη, κο-

λόνιες, κρέμες και διάφορα άλλα μι-
κροπράγματα, που μόνο για εκστρα-
τεία δεν έκαναν. Εκεί δόθηκε διαταγή 
να περάσουμε τη νύχτα.

Ένας στρατιώτης του μεταγωγι-
κού πούψαχνε ψηλαφιτά στο σκοτά-
δι, μέσα στους σωρούς των ξηρών 
φύλλων για να βρει ένα ξύλο να δέσει 
το μουλάρι του, έπιασε κάτι σαν πόδι, 
ανθρώπινο. Κανένας σκοτωμένος θα 
’ναι είπε με το νου του και τράβηξε 
δυνατά την αρβύλα να βεβαιωθεί. Μα 
η αρβύλα ξέφυγε από το χέρι του, και 
τα ξερά φύλλα άρχισαν να αναδεύ-
ονται με θόρυβο, ενώ ένας άνθρω-
πος πετάχτηκε πάνω τρέμοντας σύ-
γκορμος.

Τα σαγόνια του χτυπούσαν και τα δόντια του κροτάλι-
ζαν από τον τρόμο. Ο στρατιώτης ξαφνιάστηκε και φοβή-
θηκε μαζί, αλλά συνήλθε αμέσως. Μέσα στο μισοσκό-

ταδο τα μάτια του έπεσαν σε δύο σηκωμένα χέρια, που 
έτρεμαν σαν τις καλαμιές στο δυνατό αέρα!

- Μπόνο γκρέκο...μπόνο γκρέκο... Τον μούντζωσε.
- Να ζουλάπι του κερατά... Πού στο διάτανο, ήσουν 

εδώ κρυμμένος;
- Μπόνο γκρέκο...μπέλα γκρέτσια...
- Αχου! Αυτά τα κορακίστικα, εγώ δεν τα καταλαβαί-

νω. Του ’δωσε μια στα σηκωμένα χέρια και τα κατέβα-
σε. Κάτω τα μαργωμένα σου!

- Άντε τώρα, εμπρός για τους μεγάλους. Τον έσπρωξε 
ελαφρά στο μέρος που ήταν οι αξιωματικοί. Οι φαντάροι 
γελούσαν με το πολύχρωμο λοφίο που είχε στο κράνος 
του, αλλά και με την κίνηση που έκανε κάθε τόσο να ση-
κώνει τα χέρια του και να φωνάζει... μπόνο γκρέκο!

Σε κάθε τέτοια κίνηση ο στρατιώτης τον χούγιαζε: 
Κάτω τα μαργωμένα σου, ορέ ζουλάπι. Μας μπούχτισες 
πια... πές και τίποτα καινούριο...

Ο Ταγματάρχης τον έβαλε και έκατσε κατάχαμα και ο 
Ανθυπολοχαγός που ήξερε ιταλικά άρχισε τις ερωτή-
σεις, αλλά ήταν τόσο φοβισμένος και έτρεμε τόσο πολύ, 
που δεν μπορούσε να αρθρώσει μια σωστή κουβέντα. 
Έλεγε μια-δυο λέξεις, σταματούσε, αναστέναζε, πήγαινε 
να σηκώσει τα χέρια και ψέλλιζε: μπόνο γκρέκο...μπέ-
λα γκράτσια...

Ο Ταγματάρχης του κατέβασε γελώντας τα χέρια του 
και τον κτύπησε φιλικά στις πλάτες: Μη σκιάζεσαι, του 
είπε, δεν είμαστε ανθρωποφάγοι. Ο Ανθυπολοχαγός του 
εξήγησε τα λόγια του Ταγματάρχη. Τον κοίταξε με ευ-
γνωμοσύνη και χαμογέλασε ελαφρά.

-Δώστε του κονιάκ να συνέλθει, διέταξε ο Ταγμα-
τάρχης. Ένας φαντάρος του έδωσε ένα γεμάτο κύπε-
λο. Ήπιε το μισό και τους κυττούσε με λιγότερο φόβο. Το 

τρεμούλιασμα άρχισε να υποχωρεί και στο βλέμμα του 
να εμφανίζεται σιγά-σιγά η εμπιστοσύνη. Ο Ταγματάρ-
χης του είπε να μην έχει κανένα φόβο και δεν πρόκει-
ται να πάθει κακό.

Τρώγοντας και πίνοντας στο μεταξύ, πήρε θάρρος και 
μολόγησε ολόκληρη ιστορία. Είχε κουραστεί τόσο πολύ, 
είπε, που του ήταν αδύνατο πια να ακολουθήσει τους δι-
κούς του. Τρύπωσε μέσα στα φύλλα να ξαποστάσει και 
τη νύχτα θα δοκίμαζε να συναντήσει τους «βερσαλιέ-
ρους». Αν δεν μπορούσε να διαφύγει, θα χώνονταν σε 
καμιά κρυψώνα να πεθάνει της πείνας ή να αυτοκτο-
νήσει!

- Και γιατί, όλα αυτά; Τον ρώτησε ο Ανθυπολοχαγός.
- Γιατί μας έλεγαν, πως είστε άγριοι και τους αιχμα-

λώτους τους βγάζετε τα αχαμνά και τα παστώνετε σε 
βαρέλια να τα στείλετε στο Ντούτσε, όπως έκαναν κά-
ποτε και οι Αβησσυνοί.

- Άγριοι και βάρβαροι είναι αυτοί, που σας λένε αυτά 
τα παραμύθια, είπε ο Ταγματάρχης. Ο Ανθυπολοχαγός 
του τα εξήγησε και κούνησε το κεφάλι του.

- Αυτό βλέπω κι εγώ, είπε. Είστε ανώτεροι. Τότε ο 
Ταγματάρχης του είπε:

- Για σένα τώρα Τζιοβάνι (είχε πει το όνομά του), ανοί-
γονται μπροστά σου δύο δρόμοι. Να μας πεις, ποιον θέ-
λεις να ακολουθήσεις. Θέλεις να σε στείλουμε με δύο 
στρατιώτες ως την πρώτη γραμμή και από εκεί, να πας 
ξανά στους δικούς σου ή θέλεις να σε στείλουμε στην 
Αθήνα;

Παρακολουθούσε με προσοχή τα λόγια και τις χει-
ρονομίες του αξιωματικού και πριν ακόμα προφτάσει ο 
Ανθυπολοχαγός να του τα μεταφράσει, πετάχτηκε πάνω 
φωνάζοντας χαρούμενα... Ατήνα, σινιόρε... Ατήνα...!

Του 
ΝΊΚΟΥ ΆΗΔΟΝΗ

Αναμνήσεις από τον Πόλεμο του 1940

Τα νούμερα που μας κυβερνούν  Του Ί. ΚΟΛΟΜΒΆΚΗ

Δεν εννοώ την κυβέρνηση. Όχι γιατί δεν είναι «νού-
μερα». Αλλά γιατί δεν κυβερνούν. Είναι αδύνατο να 
κυβερνηθεί η Ελλάδα με τη μορφή και τη δομή που 
έχει σήμερα η Δημόσια Διοίκηση. Είναι αδύνατον!  

Όσες μεταρρυθμίσεις κι αν σχεδιάζουν οι ελάχιστοι μεταρρυθ-
μιστές του διοικητικού μηχανισμού, προσκρούουν σ’ ένα συ-
μπαγές τείχος, σ’ ένα αδιαπέραστο μπετόν - αρμέ της πιο πα-
ρανοϊκής γραφειοκρατίας του κόσμου.

Ας μιλήσουμε λοιπόν με νούμερα. Η Δημόσια Διοίκηση δι-
αθέτει 23.142 (!) αρμοδιότητες εκ των οποίων οι 10.765 εί-
ναι επιτελικές, οι 9.816 υποστηρικτικές, οι 998 παροχής υπη-
ρεσιών και οι 1563 ελεγκτικές. Πώς καθορίσθηκαν αυτές οι 
αρμοδιότητες; Φυσικά με ρυθμιστικές διατάξεις! Από το 1975 
μέχρι το 2005 εκδόθηκαν από το τέρας της Δημόσιας Διοίκη-
σης 171.500 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου! Ιδού η πα-
ραγωγή αναλυτικά:

3.430 Νόμοι, 20.580 Προεδρικά διατάγματα, 114.905 Υπουρ-
γικές Αποφάσεις, 24.010 Αποφάσεις Περιφερειών, 8.575 Απο-
φάσεις Νομαρχιών

Τί βλέπετε; Τη μερίδα του λέοντος (67%) έχουν οι Υπουργικές 
Αποφάσεις, αυτές δηλαδή που δεν περνούν από τη Βουλή! Ενώ 
οι νόμοι είναι μόνο το 2%! Σε απλά ελληνικά: το κοινοβουλευ-
τικό μας σύστημα είναι κανονική «μούφα». Συνεδρίαζε, τάχα 
μου, το Νομοθετικό Σώμα, και μέσα σε 30 χρόνια παρήγαγε 
μόνο το 2% των διατάξεων που διέπουν τη ζωή μας.

Το υπόλοιπο 98% ήταν «στο μιλητό», ένα είδος παρανομοθε-
σίας, που το Σύνταγμα προβλέπει μόνο σε έκτακτες περιπτώ-
σεις εθνικής ανάγκης. Αλλά σιγά να μη σεβαστεί ο πολιτικός 
κόσμος το Σύνταγμα. Εδώ δε σέβεται τους ανθρώπους που 
ψάχνουν στα σκουπίδια, θα σεβαστεί μια παλιοφυλλάδα; Για-
τί, ποια άλλη αντίληψη έχουν για το Σύνταγμα αυτοί που μας 
«κυβερνούν» όταν διαβάζουν στο άρθρο 74, παράγραφος 5 το 
εξής κατανοητό, και από παιδί του Δημοτικού: «Προσθήκη ή 
τροπολογία άσχετη με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου 

ή της πρότασης νόμου, δεν εισάγεται για συζήτηση». Πόσες 
φορές παραβιάσθηκε βάναυσα αυτή η διάταξη απ’ όσους ορ-
κίστηκαν πίστη στο Σύνταγμα; Κάθε μέρα! Οι άσχετες διατά-
ξεις είναι ο κανόνας, όχι η εξαίρεση! Κι’ όταν είναι καραμπι-
νάτη λαμογιά, για να μην μας πάρουν χαμπάρι, το φέρνουμε 
ως «τσόντα» την τελευταία στιγμή στο νομοσχέδιο για την προ-
στασία της αρκούδας της Πίνδου και το ψηφίζουμε απνευστί 
τα μεσάνυχτα! Δεν είναι κοινοβουλευτισμός αυτό, οργανωμέ-
νο έγκλημα είναι!

Ας συνεχίσουμε όμως τα νούμερα για τις τεχνολογικές υπο-
δομές της κεντρικής κυβέρνησης. Έχουν υπολογιστές; Αμέ! 
Και περισσεύουν κι’ όλας! 54.927 τερματικά (ποσοστό κάλυ-
ψης 102%!). Αυτά υποστηρίζονται από 2.983 servers! Αλλά το 
συγκλονιστικό είναι αλλού. Υπάρχουν μόνο 332 βάσεις δεδομέ-
νων, αδιευκρίνιστο ποιές είναι διασυνδεδεμένες (δηλ. ανταλ-
λάσσουν ή/και διασταυρώνουν στοιχεία μεταξύ τους) και μόνο 
13.343 υπηρεσιακά e-mails (ποσοστό κάλυψης 25%). Με τι επι-
κοινωνούν οι υπόλοιποι χωρίς e-mail;  

Στέλνουν το κλητήρα να παραδώσει το έγγραφο; Μήπως ο 
υπολογιστής στο γραφείο τους είναι μόνο για πασιέντζες, ή εί-
ναι πάντα κλειστός για ντεκόρ; Τι σημαίνει αγοράζουμε υπολο-
γιστές με τη σέσουλα χωρίς να ενδιαφερόμαστε να τους χρη-
σιμοποιήσουμε; Σημαίνει ότι ήταν πολλά τα λεφτά της μίζας για 
τον προμηθευτή και για ‘κείνον που ενέκρινε την προμήθεια. 
Για να συνεννοούμαστε.

Φορολόγηση και των χωραφιών σχεδιάζουν οι δήμιοι του 
οικονομικού επιτελείου. Τους λείπουν 1,7 δις. Πού πηγαίνουν 
αυτά; Μα, φυσικά, στον ανοικονόμητο φαταούλα: το Ελληνι-
κό Δημόσιο! Πάρτε μια γεύση... χρηστής διαχείρισης: 69 Δη-
μόσια Νομικά Πρόσωπα (ΔΝΠ) υπάρχουν για την εκπαίδευ-
ση και κατάρτιση, 54 ΔΝΠ για την επιχειρηματικότητα και την 
απασχόληση, 19 ΔΝΠ για χωροταξικό σχεδιασμό & έλεγχο δό-
μησης, 56 ΔΝΠ για την έρευνα και την ανάπτυξη, 209 ΔΝΠ για 
τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία!

Να το ξαναπώ: 209 Νομικά Πρόσωπα (ΝΠ) με τον πρόεδρο, 
το συμβούλιο, τα γραφεία, τους μισθούς, τα επιδόματα, τα έξο-
δα κίνησης, τα αναλώσιμα, για να φροντίσουν τον πολιτισμό, 
(δήθεν) και την ψυχαγωγία - σίγουρα, όσων διορίστηκαν εκεί 
από το παράθυρο!

Κι’ όμως. Δεν σκέφτονται ότι τα 209 μπορούν να τα κάνουν 
208 και να μην πάθει τίποτε απολύτως η ψυχαγωγία. Όχι! Θα 
βάλουμε κι’ άλλους φόρους: στο χώμα, στον αέρα, στην ανά-
σα, στη σκέψη, κι’ ούτε μας καίγεται καρφί που έχουμε οδη-
γήσει ένα λαό στην κατάθλιψη, αρκεί να πληρωθούν οι λεβέ-
ντες μας στα 209 ΔΝΠ για την ψυχαγωγία!

Χρεοκοπήστε οι επιχειρήσεις, χάστε τις δουλειές σας οι ερ-
γαζόμενοι, αρκεί να μην πειράξουμε ούτε μια τρίχα στα 54 ΔΝΠ 
για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση!

Δηλαδή όταν ήταν 53 τα ΔΝΠ και έφτιαχναν το τελευταίο (μέ-
χρι στιγμής) δεν βρέθηκε ένας να πει: ντροπή ρε παιδιά - το 
παραξηλώσαμε! Δεν μας φτάνουν 53 οργανισμοί για την επι-
χειρηματικότητα και θέλουμε κι’ άλλον; Ποια επιχειρηματικό-
τητα; Αυτή που κυνηγάμε με τις δεκάδες χιλιάδες σελίδες του 
ΚΒΣ; Με την αντιφατική νομοθεσία; Με την Δικαιοσύνη παρά-
λυτη; Με τη γραφειοκρατία; Με τη διαφθορά; Με τη φορολο-
γία στο Θεό; Νισάφι ρε παιδιά, κι η πρόκληση έχει τα όριά της!

Φυσικά και δε βρέθηκε. Γιατί για να το πεις αυτό χρειάζεται 
«τσίπα». Ενώ για να φορολογείς και τα ραδίκια, ξεδιαντροπιά. 
Κι’ επίσης, θα έπρεπε κάποιος να έχει μετρήσει τους προηγού-
μενους οργανισμούς για να ξέρει πόσοι είναι. Αλλά τα «νούμε-
ρα» που μας κυβερνούν το απέδειξαν, χρόνια τώρα: δεν ξέ-
ρουν να μετρούν.

Υ.Γ. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης, και καθηγητή μου στη Σχολή Εθνικής 
Ασφάλειας (ΣΕΑ), Δρ κ. Παναγιώτη Καρκατσούλη για τα πο-
λύτιμα στοιχεία του.

 Πηγή: Βήμα Σαρωνικού
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Τα μηνύματα από την Ευρώπη γιά το 
«Ελληνικό Πρόγραμμα», δεν είναι 
καλά, όσο και αν η κυβέρνηση προ-
σπαθεί να μειώσει τις κακές εντυ-

πώσεις για τους «εταίρους και φίλους» της Ελ-
λάδας, που αποδείχθηκαν οι χειρότεροι εχθροί. 
Διότι μόνο εχθροί θα προκαλούσαν τόσο με-
γάλο κακό στη χώρα μας και στους πολίτες.

Η Ελλάδα εισήλθε από το 2010 σε πορεία 
εξαθλίωσης και πτώχευσης. Το μεγαλύτερο 
βάρος και οι πλείστες των ευθυνών ανήκουν 
στους Ελληνες πολιτικούς και γενικότερα στο 
πολιτικό και οικονομικό σύστημα, ενώ οι Ευ-
ρωπαίοι συμμετείχαν στη διαδικασία τιμωρί-
ας της χώρας μας και του λαού της, που άλ-
λοι χαρακτηρίζουν «συνομωσία». 

Οπωσδήποτε, και το έχουμε καταγράψει πολ-
λές φορές, η Ελλάδα χρειαζόταν μεταρρυθ-
μίσεις, καθώς το κράτος είχε εξελιχθεί στην 
«παχιά αγελάδα», την οποία άρμεγαν πολιτικοί, 
επιχειρηματίες, τραπεζίτες αλλά και πολίτες.

Πόσα και για πόσο να αντέξει ένα κράτος, 
όταν αναγκάζεται να χρεώνεται για να συντη-
ρεί το σύστημα και το κατεστημένο; Μοιραίο 
ήταν να καταρρεύσει. O Γιώργος Παπανδρέ-
ου, ο μοιραίος πρωθυπουργός, του έδωσε 
και τη χαριστική βολή, καθώς δεν είχε αντιλη-
φθεί ότι το καράβι βυθιζόταν, ενώ αυτός, την 
ίδια στιγμή, στο κατάστρωμα έκανε πάρτι με 
την …πράσινη ανάπτυξη. Πολλοί το ξεχνάνε 

μέσα στην απόγνωση, που δημιουργεί η αδυ-
ναμία κάλυψης στοιχειωδών αναγκών, αλλά 
η χώρα εισήλθε στο πέμπτο έτος Μνημονίου. 

Νομίζω είναι πρωτόγνωρο για την ιστορία 
της Ευρώπης, να συνεχίζεται μία κρίση για 
τόσο μεγάλο διάστημα και να μην βλέπει κα-
νείς φως στον ορίζοντα. Διότι είναι καλή η αι-
σιοδοξία –και δέχομαι ότι ο πρωθυπουργός 
εργάζεται μέρα-νύχτα για να εξέλθουμε της 
κρίσης- αλλά δεν πρόκειται να γίνει το άλμα 
στο οποίο ελπίζει, χωρίς γενναία ελάφρυνση 
του ελληνικού χρέους. Και είναι σ’ αυτό το 
θέμα, που το ΔΝΤ εξελίχθηκε στο μεγαλύτε-
ρο σύμμαχο της χώρας –όσο και αν ακούγε-
ται και φαίνεται ειρωνικό. Η θέση του Ταμεί-

ου είναι σαφέστατα «φιλελληνική», υπό την 
έννοια ότι στο θέμα του χρέους το «κούρε-
μα» επιλύει το σοβαρό πρόβλημα της βιωσι-
μότητας. Χωρίς αυτό, η επίτευξη της βιωσιμό-
τητας θα απαιτήσει και άλλο «αίμα», και άλλο 
ιδρώτα από τους πολίτες. Και αυτό δεν πρό-
κειται να συμβεί διότι δεν υπάρχουν χρήμα-
τα για να καλυφθούν οι παλαιοί φόροι, πόσο 
μάλλον οι νέοι.

Στις 27 Νοεμβρίου 2012, οι Ευρωπαίοι εταί-
ροι της Ελλάδας αποφάσισαν και κατέγραψαν 

ότι θα καλύψουν τις ανάγκες της χώρας, όταν 
η κ. Κριστίν Λαγκάρντ έθεσε το μείζον πρόβλη-
μα της επιπλέον χρηματοδότησης. Εκείνο το 
κείμενο κάλυψε για μεγάλο διάστημα τις κα-
ταστατικές ανάγκες του ΔΝΤ, αλλά λόγω της 
ολοκλήρωσης της δανειακής σύμβασης της 
Ε.Ε. με την Ελλάδα, στις 31 Δεκεμβρίου 2014, 
στο Ταμείο πιστεύουν ότι απαιτείται σοβαρή 
συζήτηση για την αντιμετώπιση του χρέους.

Για το λόγο αυτό εισηγήθηκαν την πραγ-
ματοποίηση συνάντησης σε υψηλό επίπεδο, 
που σκότωσαν εν τη γενέση της οι Ευρωπαί-
οι, αλλά και η Αθήνα –η τελευταία με τη δι-
καιολογία ότι δεν προσκλήθηκε. Αντ’ αυτής, οι 
Ευρωπαίοι πρότειναν τη Δευτέρα μεσοβέζι-
κες λύσεις, μία εκ των οποίων είναι η κάλυψη 
των αναγκών της Ελλάδας από τις …αγορές. 
Και η υπόσχεση του Νοεμβρίου του 2012; θα 
πεί ο κάθε καλόπιστος, αλλά δικαιολογημένα 
οργισμένος αναγνώστης. Δυστυχώς, φαίνεται 
ότι ξεχάστηκε. Και μαζί χάθηκε η πολυδιαφη-
μισμένη αλληλεγγύη της Ευρώπης, που ήταν 
από την αρχή του Μνημονίου ανύπαρκτη και 
εξευτελιστική για τον ελληνικό λαό…

Πηγή: http://www.epikaira.gr/http://mignatiou.com/ 
by vimasaronikou

Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014 σε 
μία σεμνή εκδήλωση στο δημοτικό 
αμφιθέατρο του Διδυμοτείχου, τιμή-
θηκε η επέτειος συμπλήρωσης 200 

ετών από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας (14 
Σεπτεμβρίου 1814), της οργάνωσης που συ-
νέβαλε τα μέγιστα στην έκρηξη της ελληνικής 
επανάστασης του 1821 και στην απελευθέρω-
ση του Γένους. Η διοργάνωση και η πραγματο-
ποίηση της εκδήλωσης ήταν άλλη μία πρωτο-
βουλία δράσης του Ιστορικού και Πολιτιστικού 
Συλλόγου Διδυμοτείχου «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ - 
Γνώση και Δράση».

Κεντρικός Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Θρακιώτης Διδάκτορας Κοινωνικών και Πολι-
τικών Επιστημών, Θεοφάνης Μαλκίδης. Το πρόγραμμα περιελάμβανε προβολή οπτικοακου-
στικού υλικού και επετειακή ομιλία από μέλος του Συλλόγου.

Η διάλεξη του κ. Μαλκίδη είχε ως θέμα: «200 χρόνια από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρεί-
ας και η καθοριστική συμμετοχή των Θρακών» Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
εκπρόσωποι των πολιτικών, στρατιωτικών και θρησκευτικών αρχών. Ιδιαίτερα λάμπρυναν 
την τελετή, ο Στρατηγός Διοικητής της XVI M/K Μεραρχίας Πεζικού «Διδυμοτείχου» και οι Τα-
ξίαρχοι Διοικητές της 30ης και 50ης Μ/Κ Ταξιαρχιών. Επίσης αρκετοί συμπολίτες μας παρα-
κολούθησαν με ενδιαφέρον και θαυμασμό την όλη εκδήλωση.

Η 14η Σεπτεμβρίου, εορτή της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, αποτελεί ταυ-
τόχρονα επέτειος ίδρυσης της Φιλικής Εταιρείας, ώστε να θεωρείται η απαρχή της απελευθέ-
ρωσης του Γένους. Χρέος να τιμούμε την ημέρα αυτή έχουμε όλοι οι Έλληνες και πλέον μετά 
την ομιλία του κ. Μαλκίδη, θα πρέπει να αποτελεί ορόσημο για όλους τους Θράκες, αισθανό-
μενοι περηφάνια για τους προγόνους μας και την επαναστατική τους δράση.

Διακόσια χρόνια από την ίδρυση της 
Φιλικής Εταιρείας και ο ρόλος των Θρακών

Οι Ευρωπαίοι δεν είναι ούτε φίλοι 
ούτε εταίροι, ούτε το ΔΝΤ-ΗΠΑ

✑ Του ΜΊΧΆΛΗ ΊΓΝΆΤΊΟΥ

Αποκτήστε ένα ωραίο δώρο κατ’ ευθείαν από τον δημιουργό
Στέλιο Μαρκογιαννάκη
• 9 διαφορετικά CD’S, από 12 νέα κεφάτα 
 τραγούδια το καθένα
• 4τομη πλούσια ποιητική Ανθολογία
• 6 μουσικά βιβλία με 12 νέα καταπληκτικά 
 τραγούδια το καθένα
Για την αγορά ή την απόκτηση των CD’S και των βιβλίων
Επικοινωνήστε με τον μουσικοσυνθέτη και συγγραφέα
Στέλιο Μαρκογιαννάκη στους αριθμούς τηλεφώνου:
(1773) 583-8959 ή (1727) 735-1250

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Ο Καθηγητής κ. Θεοφάνης Μαλκίδης
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Μετά το συμβάν, η εφημερίδα Ιnstabul Ekspress σε έκτα-
κτο παράρτημα της παραποίησε τα γεγονότα χρησιμοποιώ-
ντας το φανατισμό, που είχε δημιουργηθεί στον Τουρκικό λαό 
λόγω του αντιαποικιοκρατικού αγώνα της ΕΟΚΑ προέτρεψε 
σε επεισόδια εναντίον των Ελλήνων. Πρωταγωνιστικό ρόλο 
θα κρατήσουν οι εθνικιστικές οργανώσεις και σωματεία όπως 
«Η Κύπρος είναι Τουρκική».

Μέσα σε εννέα περίπου ώρες καταστράφηκαν ολοσχερώς 
1004 σπίτια, ενώ άλλα περίπου 2500 υπέστησαν μεγάλες ζη-
μιές. Καταστράφηκαν επίσης 4348 καταστήματα, 27 φαρμα-
κεία, 26 σχολεία, 5 σύλλογοι, οι εγκαταστάσεις 3 εφημερίδων, 
12 ξενοδοχεία, 11 κλινικές, 21 εργοστάσια, 110 ζαχαροπλαστεία 
και εστιατόρια, 73 εκκλησίες, ενώ συλήθηκαν πάρα πολλοί τά-
φοι καθώς και οι τάφοι των πατριαρχών στην Μονή Βαλου-
κλή. Τουλάχιστον 30  Έλληνες σκοτώθηκαν και εκατοντάδες 
άλλοι κακοποιήθηκαν. 

Το μίσος εναντίον των ιερωμένων ήταν πρωτόγνωρο, αφού 
πολλοί απ’ αυτούς ξυλοκοπήθηκαν, άλλοι γυμνώθηκαν και δι-
απομπεύθηκαν, εξαναγκαζόμενοι να φωνάζουν: «Η Κύπρος 
είναι τουρκική». Ο Επίσκοπος Παμφίλου Γεράσιμος και ο μο-
ναχός Χρύσανθος Μαντάς ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου, 
ο Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως Γεννάδιος παρεφρόνησε από 
τους ξυλοδαρμούς και ύστερα από λίγο χρόνο πέθανε, ενώ 
διάκονος υπέστη περιτομή.

Εκεί όμως που ο όχλος έδρασε ανελέητα ήταν εναντίον 
των Ελληνίδων.  Σε 2000 (!) υπολογίζονται οι βιασμοί, αν και 
επισήμως καταγγέλθηκαν μόνο 200, για ευνόητους λόγους… 
Επίθεση από οργανωμένες ομάδες , δέχθηκε και το ελληνι-
κό προξενείο στη Σμύρνη, το ελληνικό περίπτερο στην έκθεση 
της πόλης, όπου σχίσθηκε η ελληνική σημαία, ενώ οι Έλληνες 
αξιωματικοί που υπηρετούσαν στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ, δι-
ασώθηκαν την τελευταία στιγμή, αν και οι γυναίκες τους πάλι 
για ευνόητους λόγους δεν αναφέρθηκε σχεδόν ποτέ, ότι βιά-
σθηκαν. Μετά τις δολοφονίες των Ελλήνων και τις καταστρο-

φές των ελληνικών περιουσιών, ο Μenderes, ο οποίος αρ-
γότερα απαγχονίστηκε (και για αυτά τα γεγονότα) κήρυξε το 
στρατιωτικό νόμο, συνελήφθησαν πάνω από 2000 άτομα, μετα-
ξύ αυτών ο Αsiz Nesin, ο Κemal Tahir, ο Νazim Hikmet, ενώ 
προβλήθηκαν ως υπεύθυνοι των ταραχών οι κομμουνιστές.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν εκτιμήθηκαν από την τουρκι-
κή κυβέρνηση, στα 70 εκατομμύρια λίρες, ενώ μόνο οι κατα-
στροφές στις εκκλησίες, όπως σημείωσε το Παγκόσμιο Συμ-
βούλιο Εκκλησιών, ήταν 150 εκατομμύρια δολάρια. Συνολικά 
οι ζημιές υπολογίζονται σε πάνω από 300 εκατομμύρια δο-
λάρια.Τελικά δόθηκαν ως αποζημίωση για τις καταστροφές 3 
εκατομμύρια λίρες στα ελληνικά ιδρύματα της Κωνσταντινού-
πολης, που έπαθαν σοβαρές ζημιές.

Στις 22 Οκτωβρίου 1955, μετά τις αμερικανικές πιέσεις, η 
Τουρκία, σε μια κίνηση ηθικής ικανοποίησης της Ελλάδας ανέ-
φερε σε ανακοίνωσή της τα εξής: «προς ηθικήν αποκατάστα-
σιν και έκφρασιν αποτροπιασμού δια την επίθεσην προς την 
ελληνικήν σημαίαν και την καταστροφήν του ελληνικού προ-
ξενείου κατά τα γεγονότα της 6-7 Σεπτεμβρίου η ελληνική ση-
μαία θα υψωθεί εις το νέο κτίριον του προξενείου της Σμύρ-
νης και θα απονεμηθούν εις αυτήν τιμαί υπό τουρκικών και 
ελληνικών τμημάτων, θα ανακρουσθούν δε οι εθνικοί ύμνοι 
των δύο χωρών».

Δύο μέρες αργότερα ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών 
παρουσία τουρκικού αγήματος ύψωσε την ελληνική σημαία 
στη Σμύρνη. Στην τελετή όπου ήταν παρόντες όλοι οι αξιωμα-
τικοί των ΗΠΑ, μίλησαν ο υπουργός συγκοινωνιών της Τουρ-
κίας, ο Έλληνας πρεσβευτής στην Άγκυρα Δ. Καλλέργης, με 
θερμά λόγια για την «ελληνοτουρκική φιλία».

Ο Η. Ηλιού όμως βουλευτής της ΕΔΑ για το ίδιο θέμα δή-
λωνε ότι «συνεκαλύφθησαν οι κανιβαλισμοί της Κωνσταντι-
νουπόλεως και της Σμύρνης το ισχυρόν αυτό όπλον το οποί-
ον διέθετεν η Ελλάς, δια να καταστήση τους αντίδικους της 
Κυπριακής ελευθερίας, υπόδικους ενώπιον της διεθνούς 

κοινής γνώμης». Η προβοκάτσια με τη βόμβα στο τουρκικό 
προξενείο της Θεσσαλονίκης έδειξε ότι ο παρακρατικός μη-
χανισμός που έδρασε ήταν μέρος του τουρκικού κράτους, το 
προξενείο της Κομοτηνής εν προκειμένω. (Είναι πολύ επί-
καιρη και σήμερα αυτή η σύνθεση κράτους- παρακράτους 
με την «Εργκενεγκόν»).

 
Η σημερινή κατάσταση
Αποτέλεσμα αυτής της τουρκικής κρατικής- παρακρατι-

κής βίας είναι η εκδίωξη των Ελλήνων της Κωνσταντινούπο-
λης το 1955 και στη συνέχεια το 1964. Το ζήτημα αποτελεί για 
εμάς αξίωμα για την ειλικρινή προσέγγιση μεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας, ειδικά που στην τουρκική κοινωνία γίνονται μεγάλες 
προσπάθειες ανάδειξης της αλήθειας για τα «Σεπτεμβριανά».

Για παράδειγμα  στο έργο της Ντιλέκ Γκιουβέν για τα Σε-
πτεμβριανά, «εθνικισμός, κοινωνικές μεταβολές και μειονό-
τητες (Αθήνα: Εστία 2006) , γίνεται μία έντιμη προσέγγιση για 
το ζήτημα, αναφέροντας πολλές αλήθειες. Για παράδειγμα ότι 
οι τουρκικές υπηρεσίες  ήταν πίσω από τα επεισόδια, ενώ το 
κινηματογραφικό έργο Φθινοπωρινός πόνος», βασισμένο στο  
βιβλίο του Γιλμάζ Καρακογιουνλού, συγγραφέα και βουλευτή 
του Κόμματος της Μητέρας Πατρίδας αξιολογήθηκε τους ει-
δικούς ως «ειλικρινής συγγνώμη» για όσα συνέβησαν τότε.

Την ίδια στιγμή στην χρεοκοπημένη και δημογραφικά κα-
ταρρέουσα Ελλάδα, είναι τραγική ειρωνία ότι η επέτειος των 
«Σεπτεμβριανών» έρχεται σε μία περίοδο δοκιμασίας της μνή-
μης με την ολοκληρωτική και άνευ προηγουμένου στην πα-
γκόσμια ιστορία αμφισβήτηση και άρνηση της καταστροφής 
της Σμύρνης και της Μικράς Ασίας του 1922 και με τη ψήφι-
ση του αποκαλούμενου αντιρατσιστικού νομοσχεδίου. Είναι 
η ιστορία που ως γνωστόν επαναλαμβάνεται ή ως τραγωδία 
ή ως φάρσα. Ο καθένας μπορεί να επιλέξει ότι επιθυμεί.....

http://malkidis.blogspot.com  

 Σεπτεμβριανά Η εκδίωξη των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης το 1955 Συνέχεια από τη σελίδα 1   
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Ξεκίνησε με καλούς οιωνούς η νέα Σχολική Χρονιά στα 
Ελληνικά Εκπαιδευτήρια «ΑΘΗΝΑ» και στο 

Νέο ημερήσιο Νηπιαγωγείο «ATHENA CHILDREN’S ACADEMY»

Με τον «Αγιασμό» που τέλεσε ο σεβάσμιος ιερέ-
ας Αιδ. π. Δημήτριος Τριανταφύλλης, στις αρ-
χές Σεπτεμβρίου 2014, ξεκίνησε να λειτουργεί, 
από Δευτέρα έως Παρασκευή, στο προάστειο 

του Μόρτον Γκροβ, στη διεύθυνση 8535 N. Georgiana, ο ημε-
ρήσιος παιδικός σταθμός και το ημερήσιο Νηπιαγωγείο, υπό 
τη διεύθυνση της Ευδοξίας Γεωργακοπούλου, η οποία ολο-
κλήρωσε τις σπουδές της με την απόκτηση του «ΜΑΣΤΕΡ» 
πάνω στα παιδαγωγικά και την ειδική διδακτική για τις μι-
κρές τάξεις και ειδικά για το Νηπιαγωγείο.

Την πρώτη ημέρα της λειτουργίας του, είχαμε την ευκαιρία 
να μιλήσουμε μαζί με την Νηπιαγωγό Ευδοξία Γεωργακοπού-
λου, η οποία μας είπε, ότι νιώθει μεγάλη χαρά και ικανοποί-
ηση γιατί βλέπει ότι ο αριθμός των παιδιών που γράφτηκαν 
και συνεχίζουν να γράφονται είναι πολύ ικανοποιητικός, και 

θα είναι μια δημιουργική χρονιά για τα νήπια τα οποία θα μά-
θουν τη ελληνική μας γλώσσα και τις δεξιοτεχνίες και συγ-
χρόνως θα μάθουν και την αγγλική. Το πρόγραμμα θα είναι 
δίγλωσσο με έμφαση στις ελληνικές αξίες και τον πολιτισμό.

Επίσης, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου έγινε η έναρξη των 
μαθημάτων και στο σχολείο του Σαββάτου, όπου γράφτηκαν 
διπλάσιοι μαθητές από την περασμένη χρονιά. Σε αυτό συ-
νετέλεσε αφ’ ενός το πλούσιο και εξειδικευμένο σχολικό πρό-
γραμμα και αφ’ ετέρου οι προσοντούχοι εκπαιδευτικοί που 
υπηρετούν στο σχολείο, οι οποίοι έχουν επιστρατεύσει όλες 
τις πνευματικές και ψυχικές τους δυνάμεις για την διδασκα-
λία της Ελληνικής Γλώσσας και στην καλλιέργεια της Εθνικής 

Συνείδησης των Ελληνόπουλων της Αμερικής. Ο εκπαιδευ-
τικός οργανισμός των Εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ» συμπλη-
ρώνει εφέτος 42 χρόνια λειτουργίας και εκπαιδευτικής δρά-
σης με συνέπεια, έχοντας δεχθεί στους κόλπους του πάνω 
από 20 χιλιάδες Ελληνόπουλα, τα οποία διδάχτηκαν  και συ-
νεχίζουν να διδάσκονται την αθάνατη Ελληνική μας Γλώσ-
σα, τις Παραδόσεις μας, την Πολιτιστική μας Κληρονομιά και 
την Ορθόδοξη πίστη μας.

Ευχόμαστε σε όλους, γονείς-κηδεμόνες, 
μαθητές και μαθήτριες, και εκπαιδευτικούς: 
Καλή και Παραγωγική Σχολική Χρονιά!

Μεγάλος ο αριθμός των παιδιών στα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια «ΑΘΗΝΑ» και στο ημερήσιο Νηπιαγωγείο «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΗΠΙΩΝ»

Η Ομογένεια του Σικάγου έχει την ευ-
τυχία και τη χαρά να λειτουργεί στην 
πόλη μας ο Λαογραφικός Οργανι-
σμός «ΟΡΦΕΑΣ» που φέτος συ-

μπληρώνει 25 χρόνια δράσης και προσφοράς 
και είναι ένα στολίδι και καμάρι του πολιτισμού 
μας, αφού μέσα σε αυτή την πολιτιστική κυψέ-
λη τα ελληνόπουλα αλλά και οι άνθρωποι που 
διψούν να πιουν από τη βρυσομάνα των ελ-
ληνικών μας παραδόσεων, βρίσκουν με τους 
ιδρυτές και οραματιστές αδελφούς Γιάννη και 
Κώστα Οικονόμου, που κρατούν ζωντανή την 
πολιτιστική μας παράδοση, την ευκαιρία να γευ-
τούν την αμβροσία των πολιτιστικών μας αξιών.

Είναι ένας οργανισμός που προσπαθεί να 
κρατήσει την πλούσια παράδοση, την ιστορία 
και τον πολιτισμό του ελληνικού λαού στη ζωή 
μέσω ελληνικών παραδοσιακών χορών, τρα-
γουδιών και μουσικής στην ελληνική-αμερι-
κανική ομογένεια του Σικάγου.

Αυτό το ειδικό ορόσημο θα πραγματοποι-
ηθεί με μια μοναδική εκδήλωση που θα λά-
βει χώρα την Κυριακή, 23 Νοέμβρη 2014 στο  
Castle Multi-Venue στο κέντρο του Σικάγου. Το 
πρόγραμμα για αυτό το βαρυσήμαντο γεγονός 
θα περιλαμβάνει χορό και μουσικές παραστά-
σεις, ζωντανής ελληνικής παραδοσιακής μου-
σικής, καθώς και ελληνική ποπ μουσική με DJ. 

Θα περιλαμβάνει επίσης ένα πλήρες δείπνο σε 
μπουφέ από άφθονα φαγητά για όλους.

Η εκδήλωση αυτή θα χρησιμεύσει όχι μόνο 
ως μια αξέχαστη γιορτή των επιτευγμάτων και 
της προσφοράς του Ορφέα στην ελληνική ομο-
γένεια στις ΗΠΑ, αλλά θα είναι επίσης μια με-
γάλη προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για 
να κρατήσει τους χορούς, τα τραγούδια, τη μου-
σική και τα προγράμματα για να λειτουργήσει 
και να διατηρηθεί για πολλά χρόνια στο μέλλον.

Κατά την 25η επέτειο, ένα σημαντικό μέρος 
των εσόδων θα προκύψουν από χορηγίες από 
οργανισμούς, επιχειρήσεις και μεμονωμένους 
δωρητές. Η Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία 
«Ορφέας» συνεχίζει να εκπληρώνει την απο-
στολή της, που δημιουργήθηκε πριν από 25 
χρόνια από την ίδρυση ενός πολιτιστικού προ-
γράμματος το οποίο είναι γνωστό για την ποιό-
τητα και τον επαγγελματισμό του.

Τα προγράμματα του Λαογραφικού Οργα-
νισμού περιλαμβάνουν το Orpheus Dance 
Troupe, των Ενηλίκων, Νέας Γενιάς και τμή-
ματα για παιδιά. Ο Ορφέας Music Ensemble 
διαθέτει μουσικούς που παίζουν δημοτικά και 
λαϊκά μουσικά όργανα, από  εκπαιδευτές με 
επαγγελματική μουσική κατάρτηση και με την 
τέλεια ερμηνεία. Το πρόγραμμα του Orpheus 
Choral διαθέτει μια κάστα από ταλαντούχους 
τραγουδιστές, υπό την καθοδήγηση ενός επαγ-
γελματία εκπαιδευτή, που συνοδεύονται από το 
Music Ensemble του Ορφέα κατά τη διάρκεια 
των παραστάσεων.

Τα εισιτήρια είναι $ 65 για ενήλικες και $ 45 για 
παιδιά κάτω των 12 ετών και κάτω (περιλαμβά-
νει απεριόριστα αναψυκτικά και cash-bar). Για 
τα εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες και 
πληροφορίες για χορηγίες, παρακαλούμε επι-
σκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, www.ohfs.org.

Ο Ελληνικός Λαογραφικός Οργανισμός «ΟΡΦΕΑΣ» γιορτάζει 25 χρόνια δράσης και προσφοράς
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Samaras: “Greece Does Not
Need Any Additional Loans”

The Average Salary at Greek
Ventures Fell Another 10.27%

Prime Minister Antonis Samaras (above) 
rules out any discussion on the possibility 
of a third memorandum in an interview 

with Real News Sunday newspaper. Samaras 
stated that the country does not want additional 
loans and that the troika will leave after the end of 
the current program adding that all the above are 
the result of the debt restructuring and the good 
course of the plan to exit to the markets and of the 
fiscal consolidation which will allow tax reliefs to 
start from this year as well as the increase of the arrangements for the 
loans.The prime minister said “Greece does not need additional loans! 
And would not sign a ‘new memorandum’ for money it does not need. 
After the end of the programme the troika will leave, as it happened in 
Ireland and in Portugal. What matters is the programme to end and 

to become again a ‘normal country”. Samaras 
charged main opposition SYRIZA that the 
policies it announces lead automatically to a new 
memorandum with more burdensome conditions 
“Mr. Tsipras returns to “money exist” that brought 
us in this condition. These are populist pledges 
that lead us to a new memorandum! Now that 
we are exiting from the memorandum and we 
will not need additional loans. That’s our basic 
difference from SYRIZA...” Referring to the 

Uniform Real Estate Ownership Taxation (ENFIA), Samaras noted 
that the mistakes in the specific law are not Yannis Stournaras’ (former 
Finance Minister) fault and said that the cacophonies and the instant 
outbreaks in parliament, as he called them, were of minor importance 
and that he totally supported Finance Minister Gikas Hardouvelis.

The average salary at Greek 
enterprises fell a further 10.27 
percent in 2013, while the 

earnings drop in the construction sector 
was even steeper, at 15.82 percent, according 
to data compiled by the Social Security 
Foundation (IKA). Average daily wages fell 
6.92 percent and 7.11 percent respectively.

According to the data, the average daily 
wage of those in full-time employment 
(excluding the financial sector) came to 
54.66 euros and the average monthly salary 

to 1,265.08 euros. In part-time employment 
the respective rates were 25.07 euros and 
445.33 euros. The average wage in the 
construction sector was 43.08 euros and 
the average salary 561.33 euros.

The IKA data show that the smaller 
the business the lower the remuneration. 
At those with fewer than 10 workers, the 
average daily wage for full-time work was 
63.3 percent of the average at larger firms, 
while the respective average salary stood at 
60.78 percent reports Kathimerini.

Byzantine Manuscript is Returned to Holy
Monastery of Dionyssiou on Mount Athos

A Byzantine period manuscript, a 12th 
century masterpiece that was stolen 
in 1960 from the Holy Monastery 

of  Dionyssiou on Mount Athos and, after 
appearing in private collections, was acquired 
by the J. Paul Getty Museum in California in 
1983, has been repatriated and will be exhibited 
at the Byzantine and Christian Museum in 
Athens on September 15, it was announced.

The manuscript will be on display until 
October 30 together with another page, depict-
ing the busts of the Twelve Apostles, that was 
purchased separately and was on display at 

Paul and Alexandra Canellopoulos Museum in 
Athens. Both exhibits will return to the library 
of the Holy Monastery of Dionyssiou on Mount 
Athos.  The 12th century is characterized by 
a production of luxurious manuscripts in 
Constantinople that were usually destined 
for members of the Komnenos Dynasty or 
large monasteries. 

A culture ministry announcement noted that 
the J. Paul Getty Museum has agreed to hand 
over the manuscript to the Greek state in the 
context of a bilateral cooperation framework 
signed by the two sides in 2011.

S&P, Dow Jones
Sets Greek Mkt

as Emerging One

C. Karamanlis
Not Interested
In Presidency

Smoking Still
High, Decline
Is Very Slow

Gold for Jr Greek
Water Polo Team

S&P Dow Jones on Monday said it will 
downgrade Greece to emerging market 
status from developing status and said that 
the country’s weight in the S&P Emerging 
Broad Market Index will be 0.8 pct.

Greek market authorities expect FTSE’s 
decision on the Greek market. Last March, 
FTSE maintained the Greek stock market 
to its watch list for possible downgrade 
to developing from developed markets. 
Morgan Stanley downgraded the Greek 
market to an emerging market last 
November, a decision which has benefited 
the market as it channelled new liquidity 
into Greek shares.

Costas Karamanlis (former prime minister) 
authorized me to say in public that he is not 
interested in becoming President of thr 
Republic,” said independent MP (and former 
Athens mayor) Nikitas Kaklamanis on Monday 
speaking to private radio VIMA.

“I met with Karamanlis before August 15 
and he told me that if I was asked, I had to say 
that this (the presidency) is something that he 
was not interested in. This scenario does not 
exist,” he claimed.

Balkans news. Greece was one of the fastest 
growing cigarette markets in the 1990s 
and the early 2000s. However, it has now 

suffered its eighth successive decline in annual 
sales to 20.15 billion pieces. Rising taxes/prices, 
the economic situation, the growth in non-duty 
paid sales and cigarette tobacco have all played 
their part.  Per capita consumption remains high 
by European standards at 1,764 pieces although 
this is down from a peak of 3,146 pieces in 2004. 
Smoking prevalence remains high although it is in 
gradual decline overall and among men although 
it is growing among women and now stands at 30% 
reveals new market study, “World Cigarettes Greece”

Gvmt Studies
Tax Cuts For
Coming Fall

Neos Kosmos - Greece’s Prime Minister 
Antonis Samaras pledged to unveil a plan to 
reduce a range of taxes if Greece is able to 
meet its fiscal targets.

“Reducing all the burdens is my most 
tangible dream for the Greece of tomorrow,” 
Samaras told the annual meeting of the 
Hellenic Federation of Enterprises (SEV). 
He indicated he would present a program 
in the fall for cutting taxes that would be 
harmonized with the fiscal targets the 
coalition has agreed with the troika.

Greece’s national 
junior women’s team 

in water polo beat Italy 
7-6 in the final of the 

European Junior Water 
Polo Championship in 

Ostia, Italy. The girls 
coached by Giorgos 

Morfesis and Stefanos 
Leandros dominated 

the game from the 
start, maintaining a 
strong lead over the 

Italian team.

The Internal Security Service (Counterespio-
nage)of the Ukraine in a release, reports  that 
it has apprehended a terrorit group  headed 

by a Hellene national in the city of Marioupolis. Spe-
cifically the report states that the counter-terrorism 
operation of September 11 netted a number of indi-
viduals whom the Russian Secret Services had enlisted 
to participate in subversive acts and sabotage of public 
aeas in Marioupolis.

The attackers’s mission was the destabilization and the causing of panic in that city. Arrested was 
the leader of the gang whom they referred to as a Greek national (no identification) and two of his 
collaborators. Found in their posession were an amount of dollars, weapons, ammunition and grenades 
intended for the commission of crimes. During the search authorities seized guns, bullets of 5.45 
diameter, grenades F1 and RGD-5 and RGD-42 weapons. Both investigation and search continues. 
The prisoners are accused of being under the orders of the Russian authorities. 

Culture and Sports Minister Costas Tasoulas inaugurated the exhibition “Macedonian 
Treasures” - featuring unique exhibits recovered from sumptuous graves in the Aiges and 
Archontiko necropolises - at the Pellas Archaeological Museum in northern Greece on Friday.

Many of the items go on public display in Greece for the first time and include gold wreaths, gold 
masks, weapons with gold trim, unique sculptures and vessels of alabaster, metal or pottery that were 
uncovered over 25 years of archaeological excavation at the two sites, the predecessors of Pellas in 
the Archaic era (7th-6th centuries B.C.).

Certain of the artifacts were loaned out for major temporary exhibitions held at Oxford’s Ashmolean 
Museum and at the Louvre in Paris in 2011 and are returning now to their country of origin. The 
exhibition’s aim is to present as full a picture as possible of the civilisation that formed in the heart 
of Macedonia during the Archaic and early Classical eras, at a time of fundamental change that laid 
the foundations for the later Macedonian kingdoms.

The last part will feature a series of symposium vessels dated to the 4th century B.C. from Aiges 
and Pellas that form a connecting link to the museum’s permanent exhibits in the basement, which 
are dedicated to Pellas itself. The exhibition will run for just over a year, until September 30, 2015.

Greek National is Nabbed as
Spy for Russia in the Ukraine

Minister Inaugurates ‘Macedonian
Treasures’ Exhibit at Pellas Museum

Hardouvelis: 
Cacophonies 
forgiven

Stefanos 
Leandros
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 Editorial Viewpoint

T he news from Cairo Egypt, is that the Greek community 
of that city is founding an Institute of Byzantine Music 
with studies to begin as of this month, an unprecedented 

feat for any Greek community across the world, one which was 
received with raves by the press throughout the Greek world. 
While we congratulate the community as a whole, the Byzantine 
Graduate and Archon Precentor of the Alexandrian Patriarchate 
Nikos Katsikas and the president of the Cairo Greek community 
Christos Kavalis for his initiative, we ask ourselves why such 
initiatives are not taken by the Greek Orthodox Archdiocese in 

America where millionaires-and billionaires-are abound and money 
flows through both the religious and lay organizations of the Church. 
And I ask the question: Is it apathy? Or is it that the Church has fallen 
into the hands of a money-hungry click which appropriates every 
dollar that enters its coffers from whatever the source. 
Why, the Church has not seen such decline from the mid-nineties when 
Iakovos was forced to resign unceremoniously, which was followed 
by another disastrous administration if only because those who held 
the reigns insisted on wielding the power that normally is held by the 
Archbishop himself. And the saga continues…… 

Are we Ever to See such Bold Initiatives?

Hellenic Voice, October 2014

Entrepreneur Lemonis Acquires Little Miss Muffin Chicago Bakery

By Karen Tumulty
MIAMI — On the wall of Charlie Crist’s 

new field office in the largely African 
American suburb of Miami Gardens, it is 
still possible to see traces of the previous 
tenant. Faintly visible through the fresh coat 
of white paint is a familiar blue O rising like 
the sun over red stripes.

The spectral presence of President 
Obama’s campaign logo was not all that 
evoked the not-so-distant past as the likely 
Democratic nominee for governor dropped 
by Saturday morning.

One of the biggest questions in politics this 
year and beyond is whether the spectacularly 
successful ground operation that Obama 
built for his two presidential campaigns will 
have lasting benefits for other Democrats 
down the road.

The acid test may come this year in Florida, 
a state Obama won by less than a percentage 
point over Mitt Romney in 2012, where Crist 
is trying to unseat unpopular incumbent 
Rick Scott.

What may determine the outcome is 
how much of that old Obama campaign 
energy is transferrable to Crist, who was a 
Republican when he was elected governor 
in 2006, then switched to independent when 
he ran unsuccessfully for the U.S. Senate in 
2010, before finally becoming a Democrat 
in December 2012.

Crist’s career as a Republican was 
effectively ended by a famous 2009 photo 
of him hugging Obama. Now he’s hoping 
that the president’s staunchest supporters 
will squeeze him back.

Brides, (2004) the award-winning film by 
Pantelis Voulgaris will open the Eighth 
Annual NYC Greek Fest on Wednesday, 

October 22nd 2014 at the Museum of the Moving 
Image in Astoria’s Kaufman Studio complex with 
the director himself holding a discussion with the 
audience afterwards, on this, the tenth anniversary 
of the motion picture. Its Screenwriter Ioanna 
Karystiani will also participate in the discussion 
co-presented by the Museum of the Moving Image 
and the Onassis Cultural Center, NY, and hosted 
by Scott Foundas, chief film critic of the magazine 
Variety.  The Festival itself is co-presented by the 
Hellenic American Chamber of Commerce and the 
Hellenic American Cultural Foundation and curated 
by Professor James DeMetro.

Directed by Voulgaris and written by Karystiani 
and produced by Martin Scorcese with music by 
Stamatis Spanoudakis, Brides’ stars are Damian Lewis 
and Victoria Haralabidou in this 2-hour film. The 
story revolves around a ship, the ss King Alexander 
sailing from Europe to New York with hundreds of 
mail-order brides, most of which are from Greece.   
A romance flourishes onboard between a seamstress 
named Niki and American photographer Norman 
Harris, a romance that illuminates the hopes, fears 
and desperation of these bridal candidates.

Voulgaris, is a veteran of many acclaimed movies, 
among them The Engagement of Anna (1972 winner at 
the Berlin International Film Festival) and Stone Years 
(1985, Venice Film Fest OCIC award.) Karystiani’s 
literary works include The Jasmine Isle (published 
under the name Little England in its English version, 
for which she also wrote the screenplay) Back to Delphi 
and Swell. A reception will follow. For a complete list 
of dates and showings turn to page 16.

LINCOLNSHIRE, IL--(Marketwired - Aug 4, 2014) - Marcus Lemonis, star of 
CNBC’s The Profit and Chairman and CEO of Camping World and Good Sam 
Enterprises, announces that Friday, August 1st, Marcus Lemonis LLC acquired 
Little Miss Muffin, a commercial baker and co-packer, headquartered at 4014 
N Rockwell St., Chicago.  

Little Miss Muffin produces baked goods such as muffins, cupcakes, pastries, 
pies and a host of gluten-free desserts. Little Miss Muffin serves businesses such 
as coffee retailers, airlines, club stores, grocers, schools, food service distributors, 
department stores, independent, catalog and specialty retailers. Both established 
and start-up food service management companies utilize Little Miss Muffin 

for their co-packing and supplier needs as well as to outsource production. 
Through CNBC’s “The Profit,” a reality show where Lemonis turns around 
troubled companies, he has become an investor in several treats companies, 
including Key Lime Pie Co., Mr. Green Tea Ice Cream and Sweet Pete’s Candy. 
Lemonis also made recent news announcing he would partner with Wicked 
Good Cupcakes out of Boston and financially aid Crumbs Bake Shop in New 
York that filed Chapter 11 bankruptcy. 

“Kenny Munic will remain President of Little Miss Baker,” states Lemonis. “He 
brings invaluable experience in the industry and his knowledge and expertise 
will be vital as we expand our footprint in this space.”

“Not many people get their name emblazoned in that way, but he was huge in stature” 
exclaimed former New York City Councilman for the 48th District (Brooklyn) eulogiz-
ing the late, former Mario Cuomo aide for Ethnic Affairs, during the co-naming of the 
intersection of East 12th Street, Gravesend Neck and Sheepshead Bay Roads as ‘John E. 
Nikas Way.’  Former NYC mayor Michael Bloomberg had approved the co-naming during 
his tenure, on a project initiated by former councilman Michael C. Nelson and passed 
with the efforts of current Councilman Haim M. Deutsch.

Co-naming a street is the process of adding a name to an alrady existing name. The 
ceremony of the co-naming was held Wednesday, September 17 2014 in the intersection 
at noontime, in the presence of two former councilmen, one present council member, 
Orthodox, Catholic and Jewish clergy, a full line-up 
of Police brass from the Brooklyn force, the hon-
ored man’s widow, Rose, his son, Police Inspector 
Elias, daughter Helen Passariello with their respec-
tive spouses and children, relatives and friends. The 
honorable Maurice Kolodin served as the Master of 
Ceremonies.

Nikas,who died in 2011 at the age of 78, was the 
co-founder of the Youth Dares organization, Board 
member of NY Community Hospital and long time 
chairman of community board 15, the President of 
the Fantis School of the Sts Constantine & Hellen 
church and had served as the first President of the 
Hellenic American Neighborhood Action Commit-
tee. “He wanted to make a difference for his children 
and grandchildren and for the community we live in,” 
said his wife, Rose Nikas.

After the opening Blessings by Holy Cross Church 
(Brooklyn) pastor, Fr. Gerasimos Makris, the honorable Michael Nelson took the podium 
with his remarks, “You may have not agreed with him, but you respected him. His legacy 
lives on.” Councilman Deutsch who followed him at the podium read his remarks and also 
confided that looking into his photo archive earlier that morning had discovered some 
pictures of the councilmen with the deceased some years ago. In turn, Nikas’ daughter 
Helen spoke saying that her father was extremely influential and strong-willed, and that 
‘my brother and I have inherited those traits.”

Finally, the ‘God Squad’s’ three representatives, Fr. Dominick F. Cutrone and Rabbis 
Eli Greenwald and Melvin Burg performed the closing blessings, with Catholicism’s Fr. 
Cutrone sprinkling holy water on everyone present. The gathering then moved to the 
Nikas home where they were teated to food and refreshments.

On a personal note, I remember the first time I met John. I was giving him a lift from 
upstate New York and he was being what I thought sort of vexatious to the point that I was 
annoyed and ready to ask him to get out of my car. Thank God I didn’t! He was having fun 
with his new friend. As I discovered later, he was a warm, passionate and giving person.

He’s Honored Post-Humously By City’s
Co-Naming Street as ‘John E. Nikas Way’

Nikas, John

Former Republican Gov. Charlie Crist makes 
a campaign stop in North Miami, Fla. Crist, 
who switched parties in 2012, spent the 
weekend campaigning in the Democratic 
base of South Florida. (J. Pat Carter/AP)

N.Y. Film Festival
Honors Legendary
Director Voulgaris

Former Governor
C. Crist Battling
For Florida Vote
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As The World Churns BY BOB NICOLAIDES bobn2919@gmail.com 

Ted Spyropoulos, the former president of 
SAE and a well known Chicago entrepreneur 
died Thursday, September 25th. We offer our 

condolences to his widow and daughter….

Do you  know who plied the seas of the world on 
the private yacht of the Latsis group this past 
summer,  the same vessel  on which the elder 

Bush  saw the Aegean islands some decades ago? It was 
King Abdullah of  Saudi Arabia. The name of the ship 
is Alexander……

Europe-bred, Greek-descent, seven-time winner 
of the worldwide kick-boxing title Nenad 
Pagonis who has faced hundreds of opponents 

over the years, says his heart is broken seeing the 
miserable condition in which the country in which his 
grandfather from his dad’s side has gotten…

You folks may remember that it 
was master architect Stephen 
Papadatos the man who 

designed the Greek Orthodox Cathedral 
of the Resurrection of Christ in Tirana, 
Albania. The magnificent structure and 
the adjacent spire, as well as the Center 
next door, took ten years to be completed 
and at least twenty personal  trips to the 
site…The Hellenic American Bankers 
Association invites you Tuesday, 
October 7 th -6 to 8-to a discussion with 
New York Life Chairman & CEO Ted 
Mathas at Marsh USA, Inc. 1166 Ave of 
the Americas, 35th Floor. Hey, you learn 
something every day. I didn’t know NY 
Lifes’s CEO was Greek!…..South Jersey’s 

Greek Spirit TV show host and poet extraordinaire George Burlotos defines why he is proud 
to be Greek and so should  everyone of us: ‘Because,‘ he says ‘40% of the words in the Oxford 
Dictionary are words with a Greek root.’ That’s the first reason he gives. The second is because 
of what Greeks call “philotimo,” and its myriad meanings of love, empathy, sacrifice and much 
more, not only for fellow Greeks 
but for all humankind and nature.  
And you know what? This word 
does not exist in any other language. 
Burlottos has a third reason also: 
We should be proud because 
Socrates, Plato, Aristotle and so 
many other wise men, all belonged 
to the Greek race….How many of 
you remember crooner Apostolos 
Nicolaidis, the New York band 
leader who died more than a decade 
ago? If you do, it will be good news 
to you the fact that  his daughter 
is alive and well and living somwhere along the Jersey shore. You 
may not have taken notice but nowadays she goes by the name of 
Christina Demopoulos which is the surname of her third husband 
she lives with along with her two young children…..The sad news is 
that former New York bandleader, guitarist and singer Tasso Mavris 
(Mavridoglou) who starred in the Feenjon shows half a century ago 
passed away in Athens, Greece where he lived these last ten years. 
He died following surgery to relieve an intestinal blockage caused 
by cancer. Tasso whose plans were to return to the US along with 
his two children, Litsa and Thanassi, remained unfulfilled. Litsa 
is in Athens with her baby, and Thanassi is in Georgia (the nation) 
with his wife, with their plans being put on hold due to their father’s 
death….

HBO has confirmed that decorated actress Meryl Streep will portray the legendary opera 
singer Maria Callas in the US network’s film adaptation of Master Class. The film will 
be based on the Tony Award-winning play of the same name by Terrence McNally, 

which debuted on Broadway in 1995. The HBO network has selected Meryl Streep for the role 
after her astonishing performance playing the world-famous chef Julia Child in Julie & Julia 
and the iconic British Prime Minister Margaret Thatcher in The Iron Lady.…Films featured 
at the 8th Annual NYC Greek Film Festival are, Brides, (Pantelis Voulgaris,) Committed, 
(Stella Kliris, Cyprus,) Common Denominator (Sotiris Tsafoulias, world premiere) The 
Enemy Within, (Yorgos Tsmberopoulos,) The Eternal return 
of Antonis Paraskevas, (Elina Psikou,) Kalavryta: People & 
Shadows (Elias Giannakakis,) Lela Karagianni: The Fragrance of 

a Heroine,  (Vassilis Loules,) Little England (Pantelis Voulgaris,) Lost 
in the Bewilderness (Alexandra Anthony) Love in the Times of Crisis, 
(Theopi Skarlatos,) Palikari: Louis Tikas and the Ludlow Massacre, 
(Nikos Ventouras, ) September, (Penny Panayotopoulou,)  The 
Noose, (Vassilis Loules,) The Winter, (Konstantinos Koutsoliotas, US 
Premiere) and Xenia, (Panos Koutras.) Full schedule available at www.nycgreekfilmfestival.
com...  Jennifer Aniston is a huge fan of Keeping Up with the Kardashians. And she loves 
watching Kim Kardashian on the reality show…

George Mandilaras and wife Rena, the original owners of Kyclades Taverna in Astoria 
just opened a new restaurant with the same winning format calling it Syros Taverna 
in Englewood, NJ, a neihborhood where lots of Hellenes make their home. The 

establishment headed by chef—co-owner Elias Kostakis in the kitchen is already so poplar 
you almost have to beg for a table any night of the week. It is so popular that actor Richard 
Gear brought his girl Padma Lakshmi to treat her to a huge branzini that was deboned for her. 
She was so excited that she told her table neighbors that they were looking for a house around 
the neighborhood…. The latest restaurant to adopt restaurateur Nick Kokonas’ ticketing 
system is not exactly a fine dining establishment with a prix fixe menu, but a smaller, casual 
restaurant with a la carte options. According to a tweet from Kokonas, Tuck Shop in Phoenix, 
Ariz. has switched to tickets, but the restaurant is using a different model. Typically at high-
end restaurants like Alinea and Coi, customers pay for the entire meal, plus tax and service, 

upfront. However, according to Tuck Shop’s website, their 
tickets are more like deposits on a reservation: «The amount 
you pay for the ticket is applied toward your final bill.

Ethos Performing Arts will bring you Greece for a 
Lifetime with Stavros Xarhakos, Stamatis Kokotas 
and Iro Saia. Both artists bring a distinctive blend of 

contemporary Greek music to Stern Auditorium/ Perelman 
Stage at Carnegie Hall in New York City, on Saturday, 
October 4th at 8 pm at the Stern Auditorium/Perelman 
Stage at Carnegie Hall. Tickets are priced $40—$120 and are 
available at the Carnegie Hall Box Office…. A musical Tribute 
to Manos Hatzidakis takes place at the Kaye Playhouse at 
Hunter College with the music of Giannis Savvidakis and 
his musicians on November 9 with an after concert party at 
the Veranda restaurant in Bayside. It all comes to you via  
Aktina productions…Vasilis Papakonstantinou who sings 
the album’s title track “Aoratos” said, “I would like to thank 

Pericles Kanaris for presenting me 
with the opportunity to sing Manos 
Eleftheriou one more time and I 
look forward to seeing everyone 
there, at the Tribeca Performing 
Arts center on October 7.”

Hey, Basile Fans! Make 
note that there is only 
ONE GREEK SHOW at 

Kowloons and that is on Friday, 
October 3 at 9:45pm. But don’t 
despair, if you haven’t seen his 
regular/general show now is your 
chance! Who needs to go to Atlantic 

City when you can see Basile in Saugus????

Terry Poulos says: Reverie restaurant grand opening 
in Chicago for Lou Canellis and media colleagues...
Ellen Karis penned Washington Post op-ed..Jennifer 

Zarouchliotis made a «Splash» in Sun-Times...Author 
Alexandros Nicholas Pattakos and his wife Elaine Dundon, 
co-authors of The Opa! Way, present at NHM...Speaking of the 
National Hellenic Museum, they hosted Kouzina Night Oct. 
16...30th work anniversary for Indy-based Denny Kladis...
Fantasy football book by 
Jim Saranteas rises on 
Amazon in its genre..Helen 
Karakoudas Redfern opens 

new software firm...5th anniversary «Greek Hour» radio 
show for Cleveland’s Valerie Varlamos...Anthe and Vasiliki 
Mitrakos release Summer magazine issue...New music 
video by Lexy Prodromos and Stephany Prodromos...
Professor Eve Geroulis education blog...Bill Apostol two-
year anniversary with Omega Media Partners...Anastasios 
Papapostolou Greek Reporter take on Maria Callas and 
Athens Theater Museum deterioration...Bill Marianes 

religion blog...Yiannis Ploutarhos 
Chicago performance Oct. 25, 
promoted by Nick Andriopoulos...

Ted Spyropoulos

Aniston: Huge fan of 
Kardashian

Giannis Savvidakis

Partial view of the Cathedral of the Resurrection  
of Christ in Tirana, Albania

The ss  Alexander private yacht of the Latsis Group.
George Mandilaras (second from right) with chef  
Elias Kostakis (second from left) and his sous-chefs.

Ploutarhos: C oming to Chicago October 25.
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WORD OF THE MONTH: 
Plethora from the Gr. Πληθώρα
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The Initiative for Productivity and Health Management at the Harvard School of Public Health 
(HSPH) in collaboration with the PBS show, The Cooking Odyssey held  the conference, 
“Mediterranean Diet and Workplace Health” on September 27-28 in Boston. This unique 

and innovative conference featured lectures, panels, and select chef-supervised meals to increase 
awareness, appeal, and understanding of Mediterranean dietary habits as a vehicle for improved 
workplace and school health. Conference registrants were also courtesy guests at an associated Greek 
food and wine exhibition immediately following the HSPH conference.

The Harvard Conference is a unique collaboration between the Course Co-Directors: Harvard’s Dr. 
Stefanos N. Kales, an internationally-recognized researcher and workplace health authority; and New 
York’s world-renowned Gourmet Chef and Restaurateur Michael Psilakis. The two have combined 
their mutual passions for Greek food with medical research demonstrating that the Mediterranean 
diet is the healthiest eating pattern in the world to create a vision of good food transforming our 
health, increasing our enjoyment and transforming our quality of life.

FORT LAUDERDALE, FL-
-(Marketwired - Sep 17, 2014) 
- Saturday night, September 20, 
saw a quarter-mile long block 
party in celebration of National 
Drive Electric Week in Flagler 
Village, Fort Lauderdale. The 
Night Owl Market / Drive 
Electric Event originated in 
Peter Feldman Park (310 NE 6th 
Street) and ran several blocks down 3rd Avenue. 
This gigantic community event featured art, music, 
food, games and demonstrations all focused 
on green, sustainable living. Fort Lauderdale 
entrepreneur K. Stephen Tsingas, president of 
City Power Marketing, LLC., has donated $2,000 
to the event and brought his family’s Tesla Model 
S to the party.

The Night Owl Market is a celebration of art, 
small business, community and sustainability 
in South Florida. The market’s key initiative 
promotes the sustainable amenities of Flagler 
Village, including the launch of Flagler Farm, a 
crop-sharing community garden, new charging 
stations being built around the Village and 
more. And tying it in to National Drive Electric 
Week, dozens of local electric vehicle dealers 
and enthusiasts joinined to demonstrate, offer 
test drives and answer questions. City Power 
Marketing LLC, based in Fort Lauderdale, has 
been a vocal advocate of electric vehicle adoption 

making the event a natural one 
to support. It was while working 
for the Atlantic City Electric 
Company in New Jersey that K. 
Stephen Tsingas got inspired and 
obsessed with electric vehicles. 
As an engineer representing the 
company, he argued at public 
hearings in the New Jersey capital, 
pushing for the adoption of an 

electric vehicle program. He was shocked and 
dismayed seeing the efforts that major automakers 
spent to quash the proposal and in response, he 
founded his first company, City Power Marketing, 
LLC., which has since become a leader in the 
power trading industry. Tsingas has been a lifelong 
natural entrepreneur. Emigrating to the United 
States from Greece with his family at age 10, he 
committed himself to getting a college education 
which meant financing it through numerous 
small jobs -- from mowing lawns to repairing cars 
to delivering pizzas. He ultimately earned a BS 
degree in Mechanical Engineering from Widener 
University (Chester, PA) and eventually an MBA 
from the University of Maryland, as well as other 
merits and certificates, including a Professional 
Engineer license. He resides in Fort Lauderdale, 
FL, with his wife and two small children. When 
not working at City Power Marketing LLC, he 
devotes time to community building activities 
and local philanthropic causes.

The OPA! Way: Finding Joy & Meaning 
 in Everyday Life & Work

by Alex Pattakos & Elaine Dundon,  
Co-authors

Hardcover $24.95 US, $27.50 CAN pp 253
Pub date: Nov 18 2014. BenBella Books, Inc..

For anyone who 
m is i nter pre t s  t he 
heading of the book, 
this sure isn’t about 
syrtaki, though there is 
a chapter about Greek 
dancing on page 14i! 
Despite its name, co-
authors Alex Pattakos 
and Elaine Dundon, 
a marr ied couple, 
reserve a big surprise 

for their readers by offering their deeply 
philosophical views and methods towards 
achieving a meaningful-and joyful- life and 
working career. Furthermore, judging from 
the plethora of endorsements in the beginning 
pages which start with former Massachusetts 
Governor Michael Dukakis and ending with 
John Metaxas, former CBS News anchor, the 
pair are well-connected.

It makes sense! Alex is the Founder of the 
Opa! Way and Opa! Center for Meaning and the 
author of Prisoners of Our Thoughts. Elaine is 
the co-founder and CEO of The Meaning Group. 
That must set you on the type of metaphysical 
content you must expect. And quotations from 
our noble ancestors abound such as Plutarch’s 

What we achieve inwardly will change outer 
reality or Socrates’ Let him who would move 
the world, first move himself.

To follow the authors themselves on the 
quest of convert you to their thinking, let us 
read from their excerpts:  “On a basic human 
level, we are all the same—we are all trying 
to live “the good life” or as we refer to it, “the 
meaningful life.” Years ago, Plato proclaimed, 
“Man—a being in search of meaning” and here 
we are still searching! No matter what country 
people are from, our research has shown that 
people are feeling disconnected, overwhelmed, 
stressed, and unfulfilled. Despite advances 
in technology and the availability of modern 
goods, many people are still searching for the 
answers on how to make their lives (and work) 
more meaningful.”

“Sometimes, even though the world is so 
complex, the solutions to our challenges can 
actually be quite simple. As we turn to the 
Greeks to help us with this challenge, we are 
coming full circle. Thousands of years ago, the 
Greeks led the way in discovering new ways to 
think and be in the world, and today we turn 
to them once again to share their timeless 
wisdom on how we can live more joyful and 
meaningful lives.”

A fine book for those whose inner thoughts 
manifest their outer nature, but I hope the 
‘doctor’ is joking when he quotes the word 
‘volta’ as Greek that produces the word voltage. 
Most of us know that Volta was a 16th century 
Italian dance  which has given its name to ‘a 
single playing of a passage of music that may 
then be repeated,’ hence ‘voltage’ which is a 
repeating current.

Finacity Facilitates Funding Program
for Greece-Based Multinational Client

STAMFORD, CT--(Marketwired - Aug 
21, 2014) -  Finacity Corporation (“Finacity”) 
announced today that it has facilitated the 
successful closing and funding of an innovative 
trade receivables securitization program 
for a Greece-headquartered multinational 
corporation. The securitization program will 
initially provide Finacity’s client with cash 
proceeds of up to $55 million through the on-
going purchase of trade accounts receivable.

This program is intended to enhance the client’s 

financial flexibility by providing an additional 
source of competitively priced funding. The 
program achieves IFRS de-recognition (Off-
Balance Sheet Treatment) of sold trade accounts 
receivable and the corresponding liabilities, 
an increasingly important objective of many 
global companies. Finacity worked with its 
client to facilitate the securitization by helping 
to source financing, as well as providing analytic 
and structuring support, administration, 
surveillance, and reporting. 

Hellas Looks to Promote
The Use of Electric Cars

The Greek government has introduced a legislative amendment aimed at promoting electric cars 
in Greece and bringing it closer to European Union targets for the proliferation of electric mobility. 
The amendment aims to regulate the operation of recharging facilities, with Environment and Energy 
Minister Yiannis Maniatis hoping to maximize the benefits to the economy from an area of untapped 
potential. The first phase of the scheme, which will be supervised by a special committee set up at 
the ministry’s General Secretariat for Energy, foresees an integrated “Network of Electric Mobility” 
operating in pilot form. Besides coordinating with all the various parties involved, the committee will 
also undertake the public information campaign.

Greece lags far behind its EU peers in the promotion of electric mobility, with just 25 exclusively 
electric cars (as opposed to hybrid ones) currently in circulation in the country. According to experts, 
such vehicles can cover 100 kilometers in the city on just 90 cents, compared to even the most economical 
gas-powered cars, which would require 3 to 3.50 euros to cover the same distance reports Kathimerini.

Kalas Shows Technique at B’klyn Exhibit

The Brooklyn Waterfront Artists Coalition is presenting the Fall Group Exhibition, 
which began September 27 and will last through October 26, 2014, with a reception 
held September 27 from 2-6 P.M. The exhibit is shown at the Brooklyn Working Artists 

Coalition, 499 Van Brunt Street, Red Hook, Brooklyn: 718-596-2506. Greek artist Kalas is one 
of the exhibitors. For more information please go to: BWAC.org

Harvard School of Public Health
Holds Conference on Medit. Diet

C. P. M. and K. Stephen Tsingas
Sponsors of Electric Week EventOpa! Way, Might be the Way

Of Connecting to the World!

The prospect of a Formula One racing 
track in the Greek capital, first raised 
nearly half a century ago, has re-emerged, 

sparked by comments on the issue from Bernie 
Ecclestone, president and CEO of the motor racing 
event. Ecclestone acknowledged being aware of 
Greek interest in the establishment of an F1 track, 
and, as a result, was considering having a meeting 
arranged with Prime Minister Antonis Samaras. 
The comments, made to CNN last week, coincided 
with the 83-year-old British business magnate’s 
trade-marking of the “Formula One Mediterranean 
Grand Prix,” implying the staging of the event at 
a Mediterranean seaside location. Spain and Italy 
already host Formula One events but neither has 

been officially branded as the “Mediterranean” 
event. A location in Keratsini-Drapetsona, a 
rundown area southwest of the capital in need 
investment and jobs, is being promoted by a team of 
local entrepreneurs and affiliated racing car groups, 
founders of a group named Dielpis Formula One. 
They envisage the development of a 77-hectare 
expanse in the area. The project’s financing, which 
would need to be primarily provided by the private 
sector, stands as the greatest obstacle, at least for 
now. Approximately 800 million euros would be 
needed to develop an F1 track, according to the 
Dielpis group, while a further 30 to 40 million euros 
would be required to cover a deal and have the event 
included on the F1 agenda reports Kathimerini.

Prospect of a Formula 1 Racing
Track in Athens a Viable Option

Book Review

Stephen 
Tsingas
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Εάν με τον «εμπρησμό» του Ιτα-
λού προέδρου καίγονται κάποιοι 
υπερδογματικοί ιθύνοντες, με τις 
«θρησκόληπτες» και λανθασμέ-

νες συνταγές τους έχουν ήδη καεί δεκά-
δες εκατομμύρια νέων, που απωθούνται 
στα περιθώρια της κοινωνίας προτού καν 
ενταχθούν σε αυτήν.

Ο Ντράγκι «αιφνιδίασε», επειδή αποφάσι-
σε στις 4 Σεπτεμβρίου να θέσει σε εφαρμο-
γή όσα προαναγγέλλει από το 2012 και πιο 
πρόσφατα στην ετήσια σύνοδο της αμερικα-
νικής FED στο Τζάκσον Χολ του Κάνσας. Η 
ομιλία του δεν άφηνε περιθώριο αμφιβολίας 
για ό,τι ακολούθησε. Η Ευρωζώνη, είχε τονί-
σει, είναι μια πλήρης αποτυχία, αφού για 6ο 
έτος μετά την κρίση του 2008 συνεχίζει στην 
καθοδική πορεία και στη μαζική ανεργία.

Σε ευθυγράμμιση με την αμερικανική 
προσέγγιση, ο Ιταλός είχε τονίσει ότι η ανερ-
γία αποτελεί πραγματικό δείκτη αποτυχίας 
του οικονομικού συστήματος. Ουδέν θετι-
κό αναμένεται από την ανεργία και μόνον 
αρνητικές είναι οι συνέπειές της. Τραγω-
δία για ανέργους και οικογένειες, εργα-
σιακή ανασφάλεια, διάρρηξη κοινωνικής 
συνοχής, δραματική επιδείνωση δημοσιο-
νομικών ισοζυγίων, βαρύτατο πλήγμα στο 
ρυθμιστικό ρόλο των κεντρικών τραπεζών.

Μεταξύ 2008 και 2014, η ανεργία, ενώ στις 
ΗΠΑ περιορίστηκε σε 6%, στην Ευρωζώνη 
όχι μόνον εκτινάσσεται πάνω από 12%, αλλά 
και θεωρείται θετικός δείκτης εξυγίανσης 
της οικονομίας, επειδή δήθεν σβήνουν έτσι 
μη ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και θέσεις 
εργασίας. Ωστόσο, ο ίδιος υπογράμμισε, η 
μαζική ανεργία δεν οφείλεται στη λειτουρ-
γία υγιούς ανταγωνισμού, αλλά σε συρρι-
κνωτικές πολιτικές, που αποδυναμώνουν τις 
αγορές, με συνέπεια να σβήνουν όχι μόνον 
μη βιώσιμες επιχειρήσεις και θέσεις εργα-
σίας, αλλά επίσης βιώσιμες και ανταγωνι-
στικές. Κατεδάφιση δεν σημαίνει εξυγίανση.

Στην αποκαλυπτική ομιλία του, ο Ιταλός 
πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην Ελλά-
δα και την Ιταλία. Ποιο το όφελος, διερωτή-
θηκε, εάν η βιωσιμότητα του χρέους μιας 
χώρας εξασφαλίζεται με τίμημα την κατα-
στροφή της οικονομίας της; Θα όφειλαν οι 
πιστωτές της υπερχρεωμένης χώρας να 
λαμβάνουν υπόψη όχι μόνον την ικανότη-
τα αποπληρωμής του χρέους, αλλά επίσης 
την ικανότητα σταθεροποίησης της χώρας 
και παραγωγής πρόσθετου εισοδήματος.

Τίποτα από αυτά δεν συνέβη και η εκ των 
άνω διοργανούμενη ανεργία στις υπερχρε-
ωμένες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου επε-
κτάθηκε σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Και 
αυτό σε μια στιγμή κατά την οποία ο δεί-
κτης χρέους της Ευρωζώνης δεν είναι διό-
λου υψηλότερος από αυτόν των ΗΠΑ ούτε 
της Ιαπωνίας.   

Ωστόσο, με παρόμοιο ύψος χρέους, η 
ανεργία μειώνεται τόσο στις ΗΠΑ όσο και 
στην Ιαπωνία, ενώ συνεχίζει ακαταμάχητη 
ανοδική πορεία στην Ευρωζώνη. Η διαφορά 
ανάμεσα στην τελευταία και στις άλλες οικο-
νομικές περιοχές του κόσμου, είχε τονίσει 
ο Ιταλός, συνιστάται στο διαφορετικό ρόλο 
του κράτους και των κεντρικών τραπεζών.

Σε όλες τις οικονομικές περιοχές του πλα-
νήτη υπάρχει ένα «διπλό δίχτυ ασφαλείας» 
στη διαχείριση των οικονομικών κρίσεων, 
το οποίο όμως στην Ευρωζώνη δραματικά 
απουσιάζει. Σε όλες τις περιπτώσεις εκτός 
Ευρώπης, οσάκις η ανεργία εκτινάσσεται, το 
κράτος παρεμβαίνει ως «εργοδότης ύστα-
της καταφυγής», με την ανάληψη δημόσιων 
έργων στις υποδομές, ώστε να διατηρείται 
το επίπεδο της ενεργού ζήτησης στην αγο-
ρά και να μην αποθαρρύνονται οι ιδιωτικές 
επενδυτικές δαπάνες, που στηρίζουν το επί-
πεδο λειτουργίας της οικονομίας.

Στην Ευρωζώνη, αυτός ο ρόλος του κρά-
τους έχει προ πολλού αποκλειστεί, με την 
απόλυτη εκτός τόπου και χρόνου προτε-
ραιότητα στη δημοσιονομική ισοσκέλιση, 
με κύριο μοχλό τη συρρίκνωση δημόσιων 
δαπανών. Η ισοσκέλιση δεν είναι κατ’ ανά-
γκην λάθος, αλλά επιδεινώνει την οικονο-
μία, όταν επιδιώκεται σε περίοδο ύφεσης.

Το δεύτερο «δίχτυ ασφαλείας» είναι η δυ-
νατότητα της κεντρικής τράπεζας να χρημα-
τοδοτεί δημόσιες δαπάνες, στηρίζοντας έτσι 
το επίπεδο απασχόλησης. Αυτή η δυνατότη-
τα των κεντρικών τραπεζών, που ισχύει σε 
όλες τις περιοχές του κόσμου, έχει αφαιρε-

θεί από τις ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες 
και από την ΕΚΤ, στην οποία ρητώς απαγο-
ρεύεται η χρηματοδότηση δημόσιων δαπα-
νών των κρατών-μελών της.

Αφού οι ιδρυτικές Συνθήκες απαγορεύ-
ουν στην ΕΚΤ να ασκήσει πολιτική που επι-
τρέπεται και επαφίεται σε όλες τις άλλες 
κεντρικές τράπεζες του κόσμου, ο Ντρά-
γκι κατέφυγε σε «εξωσυμβατικές» ρυθμί-
σεις, θέτοντας τη γερμανική ψήφο σε μειο-
ψηφία. Εξήγγειλε αγορές ομολόγων, ακόμη 
και τιτλοποιημένων δανείων, από επιχειρή-
σεις, προμηθεύοντας έτσι απ’ ευθείας χρή-
μα στην ευρωπαϊκή οικονομία και επίσης 
εξασφάλιση χρήματος σε τράπεζες, υπό τον 
όρο ότι αυτές το διοχετεύουν στην οικονο-
μία. Εάν ο όρος δεν τηρείται, το χρήμα επι-
στρέφεται στην ΕΚΤ. Το μόνο που δεν εξήγ-
γειλε ο Ιταλός πρόεδρος είναι η απ’ ευθείας 
αγορά κρατικών τίτλων.

Ωστόσο, αυτό, παρά τα άμεσα συγχαρη-
τήρια του ΔΝΤ, δεν τον προφύλαξε από την 
ομοβροντία των γερμανικών αντιδράσεων. 
Το βαρύ πυροβολικό της γερμανικής ακεραι-
οφροσύνης ζητά την κεφαλήν του επί πίνα-
κι: ο Γιούργκεν Σταρκ καταγγέλλει ότι η ΕΚΤ 
αγοράζει αξιόγραφα-σκουπίδια. Ο Αξελ Βέ-
μπερ, ότι κοινοτικοποιείται η ανευθυνότητα 
των υπερχρεωμένων χωρών. Ο Χανς Βέρ-
νερ Ζιν, ότι διασώζονται νοσηρές οικονομί-
ες και επιχειρήσεις.

Ο θλιβερός Σόιμπλε, ότι τροφοδοτείται 
υπερβολική ρευστότητα, πληθωρισμός και 
νέα φούσκα. Ωστόσο, τι κίνδυνος πληθωρι-
σμού και νέας φούσκας υπάρχει, ενόσω οι 
τιμές κινούνται πτωτικά; Και πάντως ουδείς 
εκ των κατηγόρων αναφέρεται στο δράμα της 
μαζικής νεανικής ανεργίας ούτε στη συνο-
χή των ευρωπαϊκών κοινωνιών που εγκα-
θίστανται πλέον σε σήψη και αποσύνθεση.

ΠΗΓΗ: http://www.enet.gr / by vimasaronikou

Μεγάλη φωτιά στην Ευρωζώνη έχει ανάψει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι. Ωστόσο, αυτή δεν  
είναι αναίτια και αποτελεί συνέπεια της πιο μεγάλης πυράς στην οποία εξωθείται η γηραιά ήπειρος υπό γερμανική καθοδήγηση.

 

     

Δ όθηκε τελικά από τους αρμόδιους φορείς το «πρά-
σινο» φως για την παραγωγή του «Pony», του ελ-
ληνικού αυτοκινήτου μαζικής παραγωγής, σύμ-
φωνα με δηλώσεις του υφυπουργού Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος ανέφερε στο ΑΜΠΕ πως το Εθνι-

κό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και η Ανώνυμη εταιρεία 

Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργα-
στηριακών δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας A.E. (ΕΒΕ-
ΤΑΜ) έδωσαν τις ανάλογες πιστοποιήσεις και πλέον το Pony 
μπορεί να προχωρήσει για να επιτευχθεί η παραγωγή του.

Όπως επισήμανε, στόχος είναι να δημιουργηθούν νέες θέ-
σεις εργασίας και να ενισχυθεί η εξωστρέφεια των ελληνικών 
επιχειρήσεων. «Στόχος όλων όσοι απασχολούμαστε στη δη-
μόσια διοίκηση, είναι να μην επιτρέπουμε σε κανέναν να βά-
ζει προσκόμματα σε παραγωγικές επενδύσεις, πάντα με βάση 
τους κανόνες και τις οδηγίες» είπε.

Επίσης ανέφερε ότι η επένδυση θα δώσει πολλά οφέλη, όχι 
μόνο 410 άμεσες θέσεις εργασίας, αλλά εκατοντάδες θέσεις 
εργασίας έμμεσα. Σημειώνεται ότι έχουν ήδη γίνει παραγγε-
λίες εξαγωγών, από το Βιετνάμ, Μοζαμβίκη, Μαγαδασκάρη 
και Αίγυπτο ενώ όπως σχολίασε ο κ. Κωνσταντινόπουλος η 
ενημέρωση που έχει είναι ότι αυξάνεται καθημερινά η λίστα 
των προπαραγγελιών.

 Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της, «NAMCO HELLAS Α.Ε.Β.Ε», 
Πέτρο Τζανέτο Κοντογούρη, το νέο Pony, θα είναι προσιτό στον 
Έλληνα καταναλωτή, καθώς γίνεται προσπάθεια να κρατηθεί η 
τιμή του κάτω από τις 7.000 ευρώ, αλλά όπως αναφέρει εκτός 
από φθηνό θα είναι και απόλυτα συμμορφωμένο με τους κα-
νονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΑΜΠΕ /http://www.naftemporiki.gr/vimasaronikou 

✑ Του ΚΏΣΤΆ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 

Φωτιά στο κέντρο της Ευρώπης 

Πράσινο φως για 
την παραγωγή 
του αυτοκινήτου 
«Pony»
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Μεταξύ του 1922 και σήμερα το 
ελληνικό κράτος έχει λειτουρ-
γήσει ως ο ιδανικός αυτόχει-
ρας σε μία δέσμη ζητημάτων 

που άπτονται των εθνικών  του συμφερό-
ντων. Πουθενά αλλού όμως δεν έχει απο-
γυμνωθεί τόσο η ανεπάρκεια και η υπο-
χωρητικότητα των πολιτικών που έχουν 
εφαρμοσθεί από τις ελληνικές κυβερνήσεις 
όσο στην περίπτωση της Θράκης. Μάλιστα, 
όσο τείνουμε να προσφωνούμε το φαινόμε-
νο με τον όρο «Θρακικό» τόσο το αυτονο-
μούμε στη συνείδησή μας ως κάτι το οποίο 
είναι «διεκδικήσιμο».

Η εξελικτική πορεία των λαθών που έχουν 
συντελεστεί στο διάβα της σύγχρονής μας 
ιστορίας ενέχει μία τραγικότητα η οποία όμως 
με τα κατάλληλα μέτρα ακόμα και τώρα είναι 
δυνατόν να αναστραφεί.

Το πρώτο (και διαχρονικό) λάθος έγκειται 
στην αδικαιολόγητη παρουσία του τουρκι-
κού προξενείου στην περιοχή. Στα σύγχρονα 
έθνη – κράτη «λαός» είναι αυτός που δύνα-
ται χωρίς κανένα περιορισμό να ασκεί τα πο-
λιτικά του δικαιώματα και να συν – αποφασί-
ζει για τη μοίρα του έθνους.

Οι μουσουλμάνοι της Θράκης χαίρουν 
όλων αυτών των δικαιωμάτων αφού είναι 
Έλληνες πολίτες και καμμία διάκριση δεν 
υφίσταται μεταξύ αυτών και των χριστια-
νών Ελλήνων πολιτών. Έλληνες χριστιανοί 
και Έλληνες μουσουλμάνοι έχουν τα ίδια δι-
καιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Αιτήμα-
τα ειδικής μεταχείρισης λοιπόν, λειτουργούν 
προς την κατεύθυνση της αυτονόμησης πέ-
ραν των προβλεπόμενων από το νόμο διατά-
ξεων περί τοπικής αυτοδιοίκησης και στρέ-
φονται κατά της εθνικής κυριαρχίας.

 Έτσι, ουδεμία παρέμβαση του τουρκικού 
προξενείου στην Κομοτηνή και ουδεμία ανά-
μειξη της Τουρκίας στα θέματα των μουσουλ-
μάνων της ελληνικής Θράκης δεν νοείται.

Το δεύτερο λάθος συνετελέσθη όταν το 
ήμισυ των χριστιανών προσφύγων απεχώ-
ρησε από τη Θράκη αντί να κατασκευασθούν 
για αυτούς νέες εστίες από το Ελληνικό Κρά-
τος. Η μεγαλύτερη παρουσία Χριστιανών 
στην περιοχή θα καταδείκνυε το κοινό στοι-
χείο που θα ένωνε τους πληθυσμούς της πε-
ριοχής, ήτοι την Ελληνικότητα.

Αντίθετα, όταν αφήνεται εις το διηνεκές μία 
περιοχή να εμφορείται από διακριτά χαρα-
κτηριστικά σε συνδυασμό με τη γεωγραφική 
εγγύτητα στην Τουρκία είναι και πιο εύκολο 
να δημιουργήσει μία νέα ταυτότητα.

Το τρίτο λάθος που διαπράχθηκε ήταν η 
εσφαλμένη αντίληψη από τις ελληνικές κυ-
βερνήσεις ότι δήθεν έπρεπε να υπάρξει διά-
κριση εντός του ελληνικού μουσουλμανικού 
πληθυσμού ανάλογη με τους εσωτερικούς 
διαχωρισμούς στην Τουρκία.

Επιχειρήθηκε εκ μέρους των Ελληνικών 
Κυβερνήσεων δηλαδή η ενίσχυση του «Κε-
μαλικού Πνεύματος» εντός του μουσουλ-
μανικού πληθυσμού της Θράκης έναντι του 
Ισλαμιστικού – Θεοκρατικού ρεύματος στα 
πλαίσια των «καλών διακρατικών σχέσεων 
με την Τουρκία» αφού προκρίθηκε ότι ο Κε-
μαλικός παράγων στην γείτονα είναι πιο «ορ-
θολογικός και νεωτερικός».

Δεν είμαι από τους θιασώτες εκείνους που 
υποστηρίζουν ότι με την απαρχή των βίαι-
ων γεγονότων που συνέβησαν στην Πόλη θα 
έπρεπε η Ελληνική Κυβέρνηση να προχω-

ρήσει σε άμεσα αντίποινα. Όμως δεν μπορεί 
να παραγνωρισθεί ότι το τέταρτο λάθος των 
Ελληνικών Κυβερνήσεων (που συνδέεται με 
το τρίτο) ήταν η επίσημη ανοχή στις συντονι-
σμένες προσπάθειες του Τουρκικού Κράτους 
σε αγαστή συνεργασία με το Τουρκικό Προ-
ξενείο να εκτουρκίσουν τους μουσουλμανι-
κούς πληθυσμούς.

Ο εκτουρκισμός των μουσουλμάνων της 
Θράκης εκκινά αμέσως μετά τη σύναψη της 
συνθήκης της Λωζάννης όπου εκδιώκονται 
παλαιομουσουλμάνοι για να ευνοηθεί όπως 
πρανεφέρθη η «κεμαλική συνιστώσα». Το 
χαρακτηριστικότερο εκ των τερατουργημά-
των όμως αποτελεί η αντιμετώπιση από τις 
Ελληνικές Κυβερνήσεις των Πομάκων και 
των Ρωμά.

Στο πλαίσιο της αντικομμουνιστικής υστε-
ρίας οι Πομάκοι θεωρήθηκαν εν δυνάμει 
Βούλγαροι και επειδή η Τουρκία ήταν μαζί 
με τη χώρα μας μέλη του ΝΑΤΟ θεωρήθη-
κε προτιμότερο να ενταχθούν στην τουρκι-
κή σφαίρα επιρροής αφού η Βουλγαρία απο-
τελούσε εκείνη την εποχή δήθεν ισχυρότερο 
κίνδυνο.

Η λανθασμένη εκείνη λογική οδήγησε στην 
υπογραφή των αυτοκτονικών μορφωτικών 
πρωτοκόλλων του 1951 και του 1968 με τα 
οποία διεπράχθη εκτουρκισμός των Πομά-
κων από το ίδιο το Ελληνικό Κράτος! Ούτε οι 
Ρωμά βέβαια  δεν γλύτωσαν από την «ελλη-
νοτουρκική φιλία». 

Έτσι, το πάγιο αίτημα της Τουρκίας για 
γλωσσικό εκτουρκισμό έγινε επί της ουσίας 
δεκτό κατά τη δεκαετία του 1950 όταν Τούρ-

κοι δάσκαλοι εγκαταστάθηκαν στην Θράκη 
για να διδάξουν στα μειονοτικά σχολεία.

Τα αλλεπάλληλα αιτήματα των Πομάκων 
για Ελληνική δημόσια παιδεία προσέκρου-
αν πάντα στο αδιάφορο και φοβικό Ελληνι-
κό Κράτος. Αντίθετα, ο τουρκικός μηχανι-
σμός λειτουργούσε με αποτελεσματικότητα 
αφού κατασκεύαζε νέες πολιτισμικές οντότη-
τες εντός των πεδινών χωριών μέσω των μι-
κτών οικισμών.

Η τουρκική πολιτική στην περιοχή λειτουρ-
γούσε με τρομοκρατικό τρόπο: επέβαλλε εμ-
μέσως την αποποίηση της ταυτότητας του 
Πομάκου και του Ρωμά έναντι της τουρκικής, 
για να ανέλθει κάποιος κοινωνικο – οικονο-
μικά. Όσοι δε από τους πρώτους τολμούσαν 
να διατηρήσουν την ιδιοπροσωπεία τους τέ-
θηκαν στο περιθώριο.

Από τη δεκαετία του 1990 και εντεύθεν, η 
τουρκική πολιτική όχι μόνον δεν υποχώρησε 
αλλά εντάθηκε. Η δε Ελληνική πολιτεία ήδη 
από τη δεκαετία του 1980 είχε προσχωρή-
σει στη λογική του «πολιτικού κόστους».  Το 
τουρκικό προξενείο πλέον προσκαλείτο επι-
σήμως να παρευρίσκεται  σε δημόσιες εκδη-
λώσεις από τους ίδιους τους Έλληνες δημο-
τικούς και περιφερειακούς άρχοντες την ίδια 
στιγμή που συνέχιζε τη διαδικασία εκτουρκι-
σμού.

Μία από τις πλέον προσφιλείς μεθό-
δους του ήταν (και εξακολουθεί να είναι) 
η χρηματική αρωγή στους Μουσουλμανι-
κούς πληθυσμούς ούτως ώστε να εγκατα-
στήσουν στις οικίες τους δορυφορικά πιά-
τα μέσω των οποίων η τουρκική γλώσσα και 

ιδεολογία προπαγανδίζονται σε καθημερι-
νή βάση. Οι τουρκόφωνες εφημερίδες δίχως 
καμία πρόφαση προπαγάνδιζαν το σύνθη-
μα «όποιος δηλώνει Πομάκος ή Ρωμά θα…
εκχριστιανισθεί».  Οι δε πρόσφατες εκλο-
γές μας δείχνουν ότι τα φαινόμενα απόσχι-
σης εντείνονται. Κατά αυτόν τον τρόπο, τα όσα 
συμβαίνουν στη Θράκη πρέπει να τα εξετά-
σει κανείς κάτω από το πρίσμα της Ελληνι-
κής Εξωτερικής Πολιτικής.

 Το Ελληνικό Κράτος από τις διαπραγμα-
τεύσεις του Ελευθερίου Βενιζέλου – Κεμάλ 
και επέκεινα υιοθέτησε το καλούμενο «απο-
τρεπτικό» δόγμα με διάφορες διακυμάνσεις. 
Οι μικρές αλλαγές που έχουν επιχειρηθεί στο 
διάβα του χρόνου όπως η πιθανή αποδοχή 
της Τουρκίας εκ μέρους της Ελλάδος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση για να πιστοποιηθεί στη 
χώρα μας ο ρόλος του σταθεροποιητή στον 
Νοτιοανατολικό τομέα φυσικά και δεν κατα-
δεικνύουν οργανωτικό συντονισμό και προ-
σαρμοστικότητα εν αναλογία των διεθνών 
εξελίξεων.

Υπό αυτήν την έννοια, θα έπρεπε να είχε 
προβληματίσει χρόνια τώρα τους ιθύνοντες 
στο Υπουργείο Εξωτερικών η απαρχή ενός 
διαλυτικού φαινομένου. Και αυτό δεν είναι 
άλλο από την ανεξαρτητοποίηση του Κοσσυ-
φοπεδίου. Η εφαρμογή της αρχής της αυτο-
διάθεσης σε μικρές πληθυσμιακές ομάδες 
εντός των εθνικών κρατών δημιούργησε ένα 
προηγούμενο. 

Παρόμοιες υπεραπλουστεύσεις δεν χω-
ρούν στο Ουκρανικό ζήτημα, αλλά πάντως, 
την αρχή της αυτοδιάθεσης επικαλούνται 
εκείνοι που θέλουν να αποσχισθούν. Με επι-
φύλαξη, ο αναλυτής πρέπει να το κατατάξει 
ως ένα δεύτερο ορόσημο. Κοινή συνισταμέ-
νη και των δύο δε, αποτελεί η προϋπόθεση 
εξωτερικής επέμβασης από ένα ισχυρότε-
ρο κράτος. Το νεορεαλιστικό υπόδειγμα δεν 
υπόκειται σε ιδεολογήματα ουτοπιστικά. Πε-
ριγράφει ότι τα έθνη – κράτη, οι ανεξάρτητες 
οντότητες δηλαδή, έχουν συμφέροντα, έχουν 
αξιώσεις.

Έθνη που δεν διεκδικούν τίποτα λοιπόν 
όπως το δικό μας αναπόδραστα θα περιφερι-
οποιηθούν, ήτοι οι επιλογές τους δεν θα συ-
ναρτώνται μόνον από τις μεγάλες δυνάμεις 
αλλά και από χώρες οι οποίες είναι περιφε-
ρειακές δυνάμεις όπως η Τουρκία.

Η Ελλάδα εάν θέλει να επιβιώσει ως δρώ-
ντας που έχει ανεξαρτησία στις επιλογές του 
οφείλει να οργανώσει μια πολύ σημαντι-
κή task force αποκλειστικά ελληνικής επο-
πτείας, με την αξιοποίηση Ελλήνων και ξέ-
νων έμπειρων ειδικών για την οργάνωση 
Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας ή την πλή-
ρη αναδιοργάνωση της ΕΥΠ και των υπηρε-
σιών ασφαλείας των Ενόπλων Δυνάμεων. 
Ετσι ώστε να δοθούν εγγυημένες λύσεις στη 
δραστηριότητα ξένων μυστικών υπηρεσιών, 
ειδικά της Τουρκίας στη Θράκη, αλλά και σε 
ολόκληρη την Επικράτεια.

Οι Πομάκοι και οι Ρωμά πρέπει να επιδο-
τηθούν με τη δημιουργία σχολείων που θα 
διδάσκουν καθαρά την ελληνική γλώσσα. Η 
Θράκη μας καλεί και δεν χωρά άλλη αναβο-
λή. Ας το καταλάβουμε.

*Ο Ραφαήλ Α. Καλυβιώτης είναι Πολιτικός Επιστή-
μονας και ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Ελλήνων Συντη-
ρητικών 

Πηγή: Aντίβαρο

✑ Του ΡΆΦΆΗΛ Ά. ΚΆΛΥΒΊΏΤΗ*

ΘΡΑΚΗ
Αυτά που πρέπει 

να ξέρετε!
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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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Εν κρυπτώ και με απλή υπουργική απόφαση που 
υπογράφουν οι υπουργοί Δημόσιας Τάξης και Προ-
στασίας του Πολίτη Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Δι-
καιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου, ο αναπληρωτής 

υπουργός Εσωτερικών Λεωνίδας Γρηγοράκος και ο υφυπουρ-
γός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου, και η οποία δημοσιεύθη-
κε στο ΦΕΚ Β’1453 της 05/06/2014, όποιος λαθρομετανάστης 
καταγγέλλει ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος του, έστω και 
λεκτική, καθώς και οι ουσιώδεις μάρτυρες που θα προτείνει 
ο λαθρομετανάστης, δικαιούνται αυτόματα άδεια παραμονής 
ενός έτους μέχρι της εκδίκασης της υπόθεσης!

Πρόκειται για την περίφημη διάταξη που είχε επιχειρηθεί να 
περάσει ως νόμος τον περασμένο Μάρτιο ο Λ. Γρηγοράκος με 
προσωπική εντολή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ε. Βενιζέλου και 
είχε απορρίψει ο γραμματέας της κυβέρνησης Π. Μπαλτάκος.

Τι σημαίνει το παραπάνω; Ότι π.χ. μπορεί να 20 λαθρομε-
τανάστες να περάσουν από την Τουρκία στην Ελλάδα και να 
καταγγείλουν ότι κατά την περισυλλογή τους εξυβρίστηκαν ή 
δέχθηκαν υποτιμιτικές λεκτικές «ρατσιστικές» επιθέσεις από 
ένα στέλεχος της Ακτοφυλακής ή της ΕΛΑΣ! 

Αυτός που θα το καταγγείλλει αυτοματα «κερδίζει» ένα χρό-
νο νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα με κανονική κάρτα πα-
ραμονής! Μαζί του «κερδίζουν» άδεια παραμονής και οι μάρ-
τυρες της υπόθεσης, δηλαδή οι υπόλοιποι λαθρομετανάστες 
που είναι μαζί του!

Από όταν πέρασε στο ΦΕΚ, αυτόματα άρχισαν όλοι οι λα-
θρομετανάστες, κατάλληλα εημερωμένοι από τους Τούρκους, 
με το που πατούσαν το πόδι τους σε ελληνικό έδαφος να κα-
ταθέτουν μηνύσεις κατά των στελεχών της Ατκοφυλακής και 
να κατονομάζουν ως μάρτυρες όλους τους συντρόφους τους!

Τον Μάρτιο, όταν το ΠΑΣΟΚ επέμενε να ψηφιστεί το άρθρο, 
ο Π. Μπαλτάκος ως έσχατη γραμμή άμυνας είχε προτείνει να 
εγκριθεί σχετική διάταξη που θα προέβλεπε ότι σε περίπτω-
ση που θα αποδεικνυόταν ότι είναι ψευδής και συκοφαντική η 
κατηγορία αυτομάτως οι λαθρομετανάστεs θα απελαύνονταν.

Είχε υπάρχει σφοδρή αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ (με έκδοση 
ανακοίνωσης Τύπου από το ΠΑΣΟΚ) σε βάρος του Π. Μπαλ-
τάκου και εν τέλει συμφωνήθηκε να αποσυρθούν και οι δύο 
διατάξεις.

Επανήλθαν όμως ύπουλα και με απλή υπουργική απόφα-
ση η οποία εκδόθηκε στις 5 Ιουνίου,τελικά οι λαθρομετανά-
στες κερδίζουν ένα χρόνο παραμονής στην Ελλάδα ... δωρεάν!

Πηγές του ΛΣ/Ακτοφυλακή, οι οποίοι ήρθαν σε επαφή, ανα-
φέρουν ότι ήδη πολλά στελέχη του Λιμενικού διώκονται ήδη 
για κατά φαντασίας εξύβριση και «ρατσιστική συμπεριφορά» 
από μηνύσεις «λάθρο», οι οποίοι εν συνεχεία λαμβάνουν άδεια 
παραμονής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης!

Πηγή: http://politikologia1.blogspot.gr/2014/07/blog-post_56.
html?spref=fb

Προκαλεί εντύπωση πόσο λίγο 
σχολιάσθηκε (ουσιαστικά απο-
σιωπήθηκε) από τον φιλοκυ-
βερνητικό τύπο η εξωφρενική, 

αντισυνταγματική, παράλογη πρόταση του 
Σόϊμπλε να θεσπιστεί Επίτροπος Προϋπο-
λογισμών, με αρμοδιότητα να εγκρίνει ή να 
απορρίπτει τους προϋπολογισμούς των κρα-
τών-μελών της Ευρωζώνης!

Δηλαδή οι προϋπολογισμοί, που καταρτί-
ζονται από εκλεγμένες από τον λαό κυβερ-
νήσεις και εγκρίνονται από εκλεγμένα από 
τον λαό κοινοβούλια, θα μπορούν να απορ-
ρίπτονται από έναν διορισμένο υπάλληλο, 
εντολοδόχο του Βερολίνου!

Η πρόταση Σόϊμπλε δείχνει την βαθειά πε-
ριφρόνησή του προς τους θεσμούς και τους 
λαούς των χωρών που είχαν την κακοτυχία 
να εγκλωβισθούν στην Ευρωζώνη. Εκλογι-
κές διαδικασίες, αιρετά σώματα, συντάγμα-
τα, θεσμοί, νόμοι των υποτίθεται κυρίαρχων 
κρατών τίθενται υπό την εξουσία ενός γρα-
φειοκράτη-γκάουλάϊτερ.

Στην Κατοχή, οι Γερμανοί άφηναν, σε κάθε 
χώρα που κατελάμβαναν, να λειτουργεί τυ-
πικά η κυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση κλπ., 
αλλά από πάνω υπήρχε ένας Γερμανός αξι-
ωματούχος που διοικούσε την κατεχόμε-
νη χώρα. Είναι εκπληκτικό πόσο μοιάζει το 

μοντέλο διοίκησης των Γερμανών επί Κα-
τοχής με την σημερινή «ευρεσιτεχνία» του 
Σόϊμπλε. Ήδη πολύ πριν την πρόταση Σόϊ-
μπλε, η διακυβέρνηση της χώρας έχει ου-
σιαστικά περιέλθει στον προληπτικό έλεγ-
χο της τρόϊκας.

Το Ελληνικό Κοινοβούλιο υιοθετεί εξα-
ναγκαστικά, και υπό την απειλή της μη κα-
ταβολής της επόμενης δόσης, οποιοδήποτε 
εξωφρενικό μέτρο προστάζει η ομάδα διο-
ρισμένων υπαλλήλων που στην πραγματι-

κότητα κυβερνά την χώρα. Η κατάλυση και 
του τελευταίου ίχνους εθνικής κυριαρχίας 
στην χώρα μας εμφανίζεται τώρα με την πρό-
ταση του Σόϊμπλε, που αποκάλυψε τι έχουν 
στο μυαλό τους οι Γερμανοί.

Η Ελλάδα από δικά της σφάλματα οδη-
γήθηκε στην χρεωκοπία, αλλά δεν της αξί-
ζει και μία τέτοια μοίρα. Πολέμησε σκληρά 
σε δύο Παγκοσμίους Πολέμους, στο πλευ-
ρό της Δύσης, με αιματηρές θυσίες γιά να 
αποκρούσει τον γερμανικό απολυταρχισμό.

Οι Γερμανοί κατέστρεψαν την χώρα μας 
ολοσχερώς, εξόντωσαν το ένα πέμπτο του 
πληθυσμού της, κατέστρεψαν την ύπαιθρο 
και όλη την βιομηχανική υποδομή, «δα-
νείστηκαν» δηλαδή υπεξαίρεσαν τον εθνι-
κό πλούτο. Μας χρωστάνε, δεν τους χρω-
στάμε. Αυτά δεν παραγράφονται, κ.Σόϊμπλε. 
Ούτε «ανήκουν στο παρελθόν».

Οι Έλληνες στην μακρά ιστορία τους «ξή-
λωσαν» πολλές αυτοκρατορίες, κ. Σόϊμπλε. 
Στον Μαραθώνα και στην Σαλαμίνα «των 
χρυσοφόρων Μήδων εστόρεσαν δύναμιν». 
Στα Δερβενάκια συνέτριψαν μία αυτοκρατο-
ρία που εκτεινόταν από τον Δούναβι μέχρι 
τον Νείλο. Το 1941 με την Μάχη της Κρήτης 
χάσατε τον πόλεμο, όπως παραδέχεται στα 
«Αναμνήσεις» που υπαγόρευσε στην γραμ-
ματέα του ο πρώην καγκελλάριός σας Χίτλερ. 

Χρέος της επόμενης ελληνικής κυβέρνη-
σης είναι να ορθώσει το ανάστημά της και 
να θέσει βέτο, όπως νομικά δικαιούται, στην 
πολιτική που διέλυσε τα έθνη της Ευρώπης. 
Έστω και μόνη της. Άλλωστε τις μεγάλες μά-
χες, στην ιστορία μας, τις δώσαμε μόνοι μας, 
όταν όλοι οι άλλοι είχαν παραδοθεί.

*Ο Μελέτης Η. Μελετόπουλος είναι Διδάκτωρ Οι-
κονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστη-
μίου Γενεύης.

Πηγή: Αντίβαρο

Τι λέτε, κ. Σόϊμπλε;  

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ
Όποιος παράνομος μετανάστης μηνύσει στέλεχος των Σωμάτων 
Ασφαλείας κερδίζει ένα χρόνο νόμιμης παραμονής στη χώρα!!!  

Του ΜΕΛΕΤΗ Η. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ*
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Μετά την μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν  και 
στις 4 περιόδους που  παίχτηκαν ( 2011-13) 

με λαμπερά κάστ σε Αθήνα, επαρχία, Κύπρο 
και Αυστραλία

 «Οι Απελπισμένοι»

ανανεωμένοι και επίκαιροι όσο ποτέ  για ξεκαρ-
διστικές περιπέτειες με νέους «επιβάτες» τους:

Ι. Μαρινάκη-Κ. Σόμμερ-Λ. Παπαδάκη-Φ. Τσα-
κίρη-Γ. Βάλαρη-Αιμ. Ράφτη!

 

Μια φορά κι έναν καιρό, έξι (6) « ΑΠΕΛΠΙ-
ΣΜΕΝΟΙ» Νεοέλληνες, η υπουργός οικονο-
μικών της Ελλάδας που πάει να συναντήσει 
τον Ομπάμα στην Αμερική για την οικονομι-
κή πορεία της Ελλάδας, ένα ζευγάρι μέσων 
Ελλήνων  που βρίσκεται στα πρόθυρα διαζυ-
γίου εξαιτίας της ρουτίνας και μιάς «κακιάς» 

πεθεράς, ένας νεαρός βλάχος κατά φαντα-
σίαν γυναικοκατακτητής με μόνιμο κουσού-
ρι και μια μάνα άνεργη με τον αεροσυνοδό 
γιό της που της αποκαλύπτει τα ανομολόγη-
τα στη ζούγκλα, ταξιδεύουν όλοι μαζί για την 
Αμερική, άλλοι αποφασίζοντας να αλλάξουν 
τη μοίρα τους και άλλοι για τους δικούς τους 
λόγους... Η μοίρα όμως τους επιφυλάσσει μια 
δυσάρεστη έκπληξη καθώς καταλήγουν στα 
βάθη της ζούγκλας σε κάποιο άγνωστο τροπι-
κό νησί του Ατλαντικού! Εκεί, οι ήρωες απελ-
πισμένοι  και μακριά από τον πολιτισμό και 
τη δική τους ζωή, λένε τον πόνο τους, κλαί-
νε, γελάνε, σκέφτονται, αναθεωρούν, μετα-
νιώνουν και τέλος, ελεύθεροι  από τις κοινω-
νικές συμβάσεις και τα προβλήματα που τους 
στοιχειώνουν, ζουν τη δική τους «στιγμή» και 
λυτρώνονται…

«ΟΙ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΙ» είναι μια σπονδυλω-
τή μουσική κωμωδία που σατιρίζει με καυστι-
κό και κωμικό τρόπο την Νεοελληνική πραγ-
ματικότητα όπως έχει διαμορφωθεί υπό τις 

τωρινές συνθήκες της κρίσης. Οπλισμένο με 
πολύ χιούμορ, πολλές ανατροπές και αρκετή 
τρυφερότητα, το έργο συνδυάζει γέλιο, χορό 
και τραγούδι.

Πρωταγωνιστούν:

Ιωσήφ Μαρινάκης, Κώστας Σόμμερ, Λουκία 
Παπαδάκη, Φωτεινή Τσακίρη,  Γιώργος Βά-
λαρης, και Αιμίλιος Ράφτης.

Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια 
καλέστε τη Δήμητρα Μπούμπαρη στα γρα-
φεία του OPA PRODUCTIONS - CHICAGO στον 
αριθμό (847) 877-0372.
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Γράφει ο NIKOΛΆΟΣ ΦΏΤΊΆΔΗΣ, Αντ/γος ε.α.*
Ο Στρατηγός ε.α. Φραγκούλης Φράγκος μι-

λάει στην Εφημερίδα «Νέα Εγνατία» και το δη-
μοσιογράφο Νίκο Χαζαρίδη, για την κατάστα-
ση που επικρατεί στη Θράκη

Ο στρατηγός εν αποστρατεία και πρώ-
ην υπουργός Εθνικής Άμυνας ανα-
φέρεται στα λάθη που έχουν κάνει 
οι ελληνικές κυβερνήσεις στην πε-

ριοχή μας και καταθέτει διάφορες προτάσεις 
για να αντιμετωπιστούν οι τουρκικές προ-
κλήσεις. Όπως ισχυρίζεται ο κ. Φράγκος, τα 
οπλικά συστήματα που διαθέτει ο ελληνικός 
στρατός στις ευαίσθητες περιοχές του Αιγαί-
ου και της Θράκης και το υψηλό φρόνημα 
των ανδρών των ενόπλων δυνάμεων, μπο-
ρούν να εγγυηθούν την ασφάλεια της πατρί-
δας μας. Η Ελλάδα, σύμφωνα με όσα επισή-
μανε ο στρατηγός, έχει στη φαρέτρα της και 
άλλα μέσα, εκτός από στρατιωτικά, για να 
υπερασπιστεί τις θέσεις της στα εθνικά θέ-
ματα. Αρκεί, κατά τον ίδιο, να επιδείξει της 
απαραίτητη πολιτική βούληση.

Κύριε Φράγκο έχουμε κάνει ήδη τις διαπι-
στώσεις μας τόσο για προβλήματα που υπάρ-
χουν στη Θράκη, όσο και για τα προβλήματα που 
«γέννησε» κατά καιρούς η αλλοπρόσαλλη πο-
λιτική των ελληνικών κυβερνήσεων;

- Προσωπικά έχω βαρεθεί να κάνω διαπι-
στώσεις και να καταγράφω προβλήματα. Ήρθε 
η ώρα να πούμε τα πράγματα με το όνομα τους. 
Η αποχή στις πρόσφατες εκλογές ανήλθε στο 
45% και έτσι δώσαμε το δικαίωμα σε ορισμέ-
νους ανύπαρκτους να υψώσουν το ανάστημα 
τους. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ήδη, στην έκ-
θεση 100 σελίδων που κατέθεσαν στο συμ-
βούλιο των υπουργών Εξωτερικών, το οποίο 
ασχολείται με την ενταξιακή πορεία της Τουρ-
κίας, περιλαμβάνονται τα θέματα αναγνώρι-
σης τουρκικής μειονότητας στη Θράκη. Με 
περισσό θράσος ο τούρκος υπουργός Εξωτε-
ρικών κατέθεσε αυτό το υπόμνημα, το οποίο 
εξακολουθεί να παραμένει αναπάντητο. Μάλι-
στα, κάνοντας ένα βήμα παραπέρα, ζητάει και 
αναγνώριση δικαιωμάτων της μουσουλμανι-
κής μειονότητας της Ρόδου. Εκεί δηλαδή που 
το κόμμα της Ισότητας της Ειρήνης και της Φι-
λίας που σάρωσε στην Ξάνθη και την Ροδό-
πη, πήρε μόνο 15 ψήφους. 

Επίσης,  έχουν καταφέρει να βάλουν στην 
ατζέντα της ισλαμικής διάσκεψης, στην οποία 
συμμετέχουν 54 κράτη, το θέμα της αναγνώ-
ρισης του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου 
ως τουρκικό κράτος. Εμείς, αντί να απαντήσου-
με στις κυκλωτικές κινήσεις της Άγκυρας, την 
υποβοηθούμε με ορισμένα λάθη μας. Για πα-
ράδειγμα,  η περίπτωση Σαμπιχά ή και οι συ-
νασπισμοί με τους τουρκόφωνους φανατικούς 
του Προξενείου ή ακόμη και η απαξίωση των 
μουσουλμάνων που δηλώνουν με υπερηφά-
νεια ότι είναι Έλληνες. Για να έρθουμε κάποια 
στιγμή στο δια ταύτα,  χρειάζεται πολιτική βού-
ληση και κοινωνική αυτενέργεια.

Η απροθυμία της ελληνικής πολιτείας να απα-
ντήσει στις προκλήσεις της Άγκυρας είναι και το 
μοναδικό πρόβλημα που έχουμε στης Θράκη;

- Όχι,  βεβαίως. Δείτε λίγο τι γίνεται με την 
τουρκική τράπεζα Ziraat, η οποία δανείζει με 3% 
τους τουρκογενείς για να αγοράζουν τις περι-
ουσίες των ελλήνων και από την άλλη πλευρά 
έχουμε τις ελληνικές τράπεζες που δανείζουν 
με 14%, με αποτέλεσμα να έχουμε 10 αγορα-
πωλησίες από τουρκόφωνους πράκτορες του 
τουρκικού προξενείου και καμία από έλλη-
νες. Οι Τούρκοι προσπαθούν να αλλάξουν το 
statusquo της εδαφικής κυριότητας στη Θρά-
κη. Επιδιώκουν να περάσουν πάνω από το 50% 
στη Ροδόπη, τόσο σε πληθυσμιακό, όσο και σε 
εδαφικό επίπεδο, για να εγείρουν θέμα αυτο-
νομίας. Όσοι επαίρονται ότι έχουν την ευθύ-
νη αυτού του τόπου, ας ρίξουν λίγο το βλέμμα 
τους προς τα κει. Ο ελληνικός πληθυσμός στη 
Θράκη έχει γεράσει, ο παραγωγικός ιστός της 
χώρας έχει καταστραφεί και το μόνο που μας 
κρατάει όρθιους στην περιοχή,  είναι η κοινω-
νική συνοχή και η οικογένεια. Αν δεν υπήρχε 
αυτό,  δεν ξέρω που θα ήμασταν.

Η δράση του Τουρκικού Προξενείου, που αν 
δεν κάνω λάθος,  είναι γνωστή στην κυβέρνη-
ση, πώς αντιμετωπίζεται;

- Επέλεξαν ένα τρόπο που δεν αποδίδει. Ο 
Τούρκος καταλαβαίνει με την ισχύ. Η αδιαφο-
ρία, η ανοχή, η καλή διάθεση, οι καλές προθέ-
σεις,  δεν εξυπηρετούν σε τίποτα. Και αυτό δεν 
γίνεται μόνο από την πολιτεία, αλλά και από 
τους εκλεγμένους ταγούς της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης. Ο κ. Μπουτάρης, για παράδειγμα, 
διοργανώνει πρόγευμα για τούρκο υπουργό. 
Δεν είναι όλα τόσο απλά, θα έπρεπε να το δει 
λίγο πιο ευρύτερα,  πέρα από τα μικροσυμφέ-
ροντα που νομίζει ότι εξυπηρετεί στον τουρι-
στικό τομέα. Πόσο έλληνας μπορεί να λέγεται; 
Πόσο κύριος μπορεί να είναι; Δεν θα βγάλου-
με και τα παντελόνια για τον τουρισμό. Η του-
ριστική προβολή πρέπει να γίνει σε μια ισότιμη 
βάση και γι’ αυτά που εμείς προσφέρουμε ως 

χώρα. Θα πρέπει να εκτιμήσουν αυτό που τους 
δίνουμε. Εάν είναι να φέρουμε τουρισμό και να 
δηλώσουμε υποταγή τότε λυπάμαι πάρα πολύ. 
Πιο άνδρας είναι ο Γκρούεφσκι, ο  πρόεδρος 
των Σκοπίων, ο οποίος αρνήθηκε να προβάλει 
τα τούρκικα σήριαλ, αν δεν μεταγλωττιστούν.

Στα περισσότερα κείμενα σας, κάθε φορά 
που καταθέτετε προτάσεις για την αντιμετώπι-
ση των προκλήσεων της Άγκυρας, χρησιμοποι-
είτε τον όρο «επιθετική διπλωματία». Τι ακρι-
βώς εννοείτε;   

- Είναι απλά τα πράγματα. Όταν δέχεσαι έναν 
ανηλεή διπλωματικό πόλεμο, όχι μόνο στα λό-
για, αλλά και στην ουσία, τότε περνάς στην αντε-
πίθεση. Η ομάδα που αμύνεται χάνει. Επιθετι-
κή διπλωματία σημαίνει ότι αντεπιτίθεμαι όταν 
προσβάλλουν τη νοημοσύνη μου.

Μπορείτε να γίνεται πιο συγκεκριμένος;  
- Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της θάλασ-

σας είναι αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδος η 
επέκταση των χωρικών μας υδάτων από έξη σε 
δώδεκα ναυτικά μίλια και παρά ταύτα η Άγκυ-
ρα αποφάσισε με CASUS BELLI και μας απειλεί 
ότι αυτό είναι αιτία πολέμου. Δεν θα είναι εύκο-
λα τα πράγματα γι’ αυτούς. Δεν μπορούν να μι-
λούν για ένταξη στην ΕΕ και να έχουν εδαφικές 
διεκδικήσεις. Εδώ,  ακόμη δεν έχουμε θέσει 
θέμα ίδρυσης Προξενείου στην Τραπεζούντα. 
Οι Τούρκοι έχουν ένα Προξενείο περισσότερο 
από μας. Πως γνωρίζουν ότι υπάρχει Τουρκι-
κό Προξενείο και στον Πειραιά;

Είστε σίγουρος ότι οι ευρωπαίοι θα τηρή-
σουν τις δεσμεύσεις τους και δεν θα κοιτάξουν 
το δικό τους συμφέρον;

- Αν δεν συμφωνήσουμε εμείς, δεν μπορούν 
να κάνουν τίποτα. Δυστυχώς, δεν προσπαθού-
με να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε. Τα ίδια 
κάναμε και με την ενταξιακή πορεία της Αλβα-
νίας. Τους ανοίξαμε την πόρτα, χωρίς να βάλου-
με θέμα για τους τσάμηδες και την ΑΟΖ. Περά-
σανε ντούκου. Δεν καταλαβαίνουν από καλή 

συμπεριφορά οι γείτονες. Πρέπει να αλλάξει η 
στάση μας. Έχουμε το δικαίωμα του βέτο και 
δεν μπορούν να κάνουν τίποτα ακόμη και τώρα 
που είμαστε σε δύσκολη θέση.

Γιατί επισημαίνετε  συχνά πυκνά την ανάγκη 
να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις της χώ-
ρας μας; Υποτίθεται ότι δόθηκαν κάποια δισε-
κατομμύρια για το σκοπό αυτό τα προηγούμε-
να χρόνια...

- Όταν μιλάμε για ενίσχυση της Άμυνας πρέ-
πει να διασφαλίσουμε καύσιμα, πυρομαχικά, 
ανταλλακτικά και μια αξιοπρεπή διαβίωση για 
όλους τους έλληνες. Η Άμυνα είναι υπόθεση 
όλων μας. Και του στρατού και της κοινωνίας. 
Όλοι οι έλληνες χρειάζονται μια διαφορετική 
και πάνω απ’ όλα,  ίση μεταχείριση. Δεν μπο-
ρεί να τους κόβεις 54% και συ να μην κόβεις 
τίποτα από σένα. Όσο για τα εξοπλιστικά προ-
γράμματα,  εκείνο που έχω να πω είναι ότι η 
στρατιωτική ηγεσία έκανε το καθήκον της. Κά-
ποιοι άλλοι ήθελαν να μπούμε στη λογική των 
απευθείας αναθέσεων για διάφορους λόγους...

Στον Άκη Τσοχατζόπουλο αναφέρεστε;        
- Όχι,  βέβαια, το έγκλημα ήταν διαχρονικό. 

Ακόμη και στην περίπτωση του καταδρομικού 
«Αβέρωφ» ζητήθηκε μίζα. Το ίδιο συνέβη και 
το πρώτο δάνειο που πήρε το ελληνικό έθνος 
το 1824. Από τα χρήματα που μας χρέωσαν, πή-
ραμε μόνο το 1/10. Μην αφορίζουμε κάποιον,  
για να ξεφορτωθούμε τις ευθύνες μας. Υπάρ-
χουν πολλοί που εμπλέκονται, αλλά αυτό είναι 
θέμα της Δικαιοσύνης.

Πολλοί εμφανίζονται ιδιαιτέρως ανήσυχοι από 
την κούρσα εξοπλισμών της Τουρκίας, σε ση-
μείο μάλιστα που να πιστεύουν ότι μπαίνει και 
ένα θέμα υπεροπλίας της γείτονος στο Αιγαίο 
και τη Θράκη. Υπάρχει τέτοιο ζήτημα;

- Πέρα των οπλικών συστημάτων,  εκείνο 
που μετράει είναι το φρόνημα ενός λαού και το 
ηθικό του. Πάντα χρειάζεται η κατάλληλη προε-
τοιμασία ενός λαού για να αντιμετωπιστούν δύ-
σκολες καταστάσεις. Εμείς δεν φοβόμαστε την 
Τουρκία. Οι γείτονες μας έχουν τεράστια εσω-
τερικά προβλήματα. Έχουν 30% Αλεβήδες που 
δεν πιστεύουν στην Τουρκία. Έχουν 28 εκατομ-
μύρια Κούρδους. Δηλαδή οι μειονότητές τους 
είναι πάνω από 65-70% του συνολικού πληθυ-
σμού. Αυτά δεν πρέπει να τα αγνοούμε. Εκεί 
πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Δεν 
χρειάζεται τίποτε άλλο, παρά μόνο περισσότε-
ρη κατανόηση και αγάπη για τους έλληνες. Τότε 
δεν θα μας φοβίζει κανένα οπλικό σύστημα. 
Εφτά εκατομμύρια ήταν ο στρατός των Ιταλών 
το ’40 και δεν φοβήθηκε κανείς. Το ίδιο έγινε 
και στην επανάσταση του ’21. Χρειάζεται καλό 
ηθικό. Και τα οπλικά συστήματα άνθρωποι τα 
χειρίζονται. Τα δικά μας είναι άριστα. Χρειαζό-
μαστε καλή συντήρηση, σωστή διαχείριση και 
στοχευμένες αγορές όταν κρίνετε αναγκαίο. Δεν 
πρέπει να ανησυχούμε. Τα στρατευμένα παιδιά 
εκτελούν κατά άριστο τρόπο το καθήκον τους.

Οι Τούρκοι επιχειρούν να περάσουν το 50% στη 
Ροδόπη για να εγείρουν θέμα αυτονομίας
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Τα συνεχή αιματηρά γεγονότα στην 
Γάζα, που οδηγήθηκαν εκεί από το 
αδιέξοδο των συνομιλιών για την 
επίλυση του Παλαιστινιακού και για 

το οποίο την μεγαλύτερη ευθύνη φέρει ο ισχυ-
ρότερος, που είναι το Ισραήλ, καθώς επίσης και 
η δραματική δολοφονία των επιβατών της πτή-
σης MH117 πάνω από την Ουκρανία, έχουν κυ-
ριαρχήσει, αφήνοντας κατά μέρος την ανάδειξη 
του φαινομένου του ισλαμοφασισμού, ως κυ-
ρίαρχου ιδεολογήματος σε ένα μικρό αλλά εν-
δεχόμενα καθοριστικό μέρος του αραβικού και 
όχι μόνο, κόσμου.

Αποκορύφωμα της ισλαμοφασιστικής αυτής 
νοοτροπίας υπήρξε η πρόσφατη «ανασύσταση» 
του θεσμού του Χαλιφάτου από τον αυτοαπο-
καλούμενο Χαλίφη Ιμπραχίμ, διάδοχο δηλ. του 
Προφήτη Μωάμεθ, σε περιοχές της Συρίας και 
του Ιράκ που κατακτήθηκαν τους τελευταίους 
μήνες από τις δυνάμεις του επίδοξου Χαλίφη.

Ως θεσμός διακυβέρνησης, η Χαλιφεία δεν 
προέκυψε από το Κοράνι. Εκεί δεν υπάρχει σχε-
τική αναφορά. Προέκυψε μετά από τον θάνατο 
του Μωάμεθ και εκ των πραγμάτων. Για το συ-
γκεκριμένο θέμα αλλά και για όλα σχεδόν που 
συμβαίνουν σήμερα στην Αραβική Μέση Ανα-
τολή, η σημειολογία και σημασία των λέξεων 
είναι καταλυτική.

Ο φερόμενος Χαλίφης, προτού αυτοανακη-
ρυχθεί ως τέτοιος, ήταν γνωστός με το όνομα 
Abu Bakr Al Baghadi.  Γεννήθηκε ως Ibrahim 
al Badri στο Ιράκ και σπούδασε ιεροδιδάσκα-
λος στην Βαγδάτη. Το όνομα του προέρχεται 
από το βιβλικό Αβραάμ. Ο Αβραάμ είναι ο γε-
νάρχης (και) των Αράβων. Κατά την ισλαμική 
παράδοση ο Αβραάμ θεωρείται και ο πρώτος 
μουσουλμάνος διότι σε αυτόν αποκάλυψε πρώ-
τα ο Θεός τον Λόγο του.

Όμως για λόγους γνωστούς μόνο στον Θεό, ο 
Αβραάμ δεν μετέφερε πλήρως τη Αλήθεια στους 
πιστούς. Διαμεσολάβησαν και άλλοι Προφή-
τες με τελευταίο τον Μωάμεθ μέσω του οποί-
ου μεταφέρθηκε, δια του Κορανίου, ολόκληρος 
ο «άκτιστος λόγος» του Θεού στους πιστούς. Το 
Κοράνιο είναι ιερό γιατί είναι θεόπνευστο και 
δεν μπορούν να το αλλάξουν άνθρωποι. Αυτό 
σε αντίθεση με την Παλαιά και Καινή Διαθήκη 
που τις έγραψαν άνθρωποι, και άνθρωποι όχι 
ορθά καθοδηγούμενοι, τις ερμηνεύουν.

Ως Αβραάμ, ο φερόμενος Χαλίφης διεκδικεί 
εκ καταβολών πρωτείο νομιμότητας. Ως δού-
λος του Θεού, αυτοαποκαλείται πλέον Ibrahim 
Ibn Awwad Ibn Ali Ibn Muhammad al Badrial-
Hashemi al Husayin al Qurayshi. Quraysh εί-
ναι η Αραβική φυλή καταγωγής του Προφήτη 
ενώ Hashemi είναι οίκος της φυλής του. Μετά 
το Iμπραχίμ και Μωάμεθ, εάν προστεθούν στο 
όνομα, η φυλή και ο οίκος, κατοχυρώνεται πλή-
ρως και αδιαμφισβήτητα η γενεαλογική νομι-
μότητα του Χαλίφη Ιμπραχίμ.

Κατά την παράδοση, ουδείς Χαλίφης δεν μπο-
ρεί να μην είναι Άραβας, να μην κατάγεται από 
την συγκεκριμένη φυλή και από τον συγκε-
κριμένο οίκο. Όλοι οι άλλοι, συμπεριλαμβανο-
μένου και του τελευταίου Οθωμανού Χαλίφη, 
υπήρξαν σφετεριστές. Ο τελευταίος «νόμιμος» 
Χαλίφης είχε έδρα του το Κάϊρο μέχρι το 1517, 

όταν η πόλη κατελήφθη από τους Οθωμανούς 
που σφετερίστηκαν τον τίτλο μεταφέροντας την 
έδρα στη Πόλη.

Κατά τον ιστορικό του Ισλάμ Μπέρναρντ Λούις, 
ο θεσμός του Χαλιφάτου είχε ήδη καταστραφεί 
από το 1258, όταν οι Μογγόλοι κατέλαβαν την 
Βαγδάτη των Αββασιδών και εκτέλεσαν τον Χα-
λίφη. Στο Κάϊρο απλά εγκαταστάθηκε ένα Χαλι-
φάτο- ανδρείκελο, που το εκμεταλλεύτηκαν στη 
συνέχεια οι Οθωμανοί για να προσδώσουν κύ-
ρος στην ανερχόμενη δύναμη και εξουσία τους.

Σήμερα, με τον «Χαλίφη» Ιμπραχίμ, αποκαθί-
σταται υποτίθεται η νομιμότητα και η τάξη και με 
πρώτο απαιτούμενο την εφαρμογή του ισλαμι-
κού νόμου, της Σαρία, στην επικράτεια του Χα-
λιφάτου. Και αυτά που εφαρμόζονται σήμερα, 
όπως τα δολοφονικά αίσχη για τα οποία δια-
βάζουμε και βλέπουμε καθημερινά στις τηλε-
οράσεις συμπεριλαμβάνουν, πέραν των συ-
μπεριφορών του Προφήτη, τις πράξεις και τα 
έργα των κατά σειρά τεσσάρων πατριαρχικών 
πρώτων Χαλίφηδων.

Οι τέσσερις πρώτοι, οι Abu Bakr, Omar, 
Othman και Ali είναι γνωστοί και ως οι «Ορθά 
Καθοδηγούμενοι-αλ Ρασιντούν-Χαλίφηδες» 
και ως εκ τούτου, οι πράξεις τους θεωρούνται 
ιερά παραδείγματα προς μίμηση.

«Ενάρετοι»( σαλάφ) θεωρούνται και όλοι οι 
Σύντροφοι του Προφήτη μαζί με τις πρώτες 
τρεις γενιές των πιστών και ιερο-πολεμιστών 
που συνέβαλαν στην εξάπλωση και μεγαλουρ-
γία του Ισλάμ, όπως επιτάσσει ο Θεός στο Κο-
ράνιο. Και αυτοί είναι προς μίμηση. Και είναι 
όλους αυτούς που σήμερα επικαλείται και μι-
μείται ο «Χαλίφης» Ιμπραχίμ με τις αποτρόπαι-
ες σφαγές του, τις οποίες δημοσιοποιεί για να 
«παραδειγματίσει».

Μέχρι και τους δέκα περίπου σουνίτες χότζες 
της πόλης της Μοσούλης δολοφόνησε, διότι συ-
νεργάζονταν με την κυβέρνηση της Βαγδάτης, 
συμπεριλαμβανομένου και του Χότζα του τεμέ-
νους από όπου ανακήρυξε το «Χαλιφάτο» του.

Αμέσως μετά τον θάνατο του Προφήτη, πολ-
λές φυλές της Αραβίας «αποστάτησαν» και απο-
κήρυξαν το Ισλάμ. Ακολούθησε περίοδος εμφυ-
λίων συγκρούσεων,  στις οποίες κυριάρχησε η 
ορθόδοξη ή αλλιώς Σουνιτική εκδοχή του Ισλάμ. 
Στο μεσοδιάστημα, οι τρεις μετά τον Abu Bakr 

Χαλίφηδες δολοφονήθηκαν. Ο τελευταίος ήταν 
ο Άλι, συγγενής και αγαπημένος του Προφήτη, 
που δολοφονήθηκε επανεδιεκδικώντας την Χα-
λιφεία από ένα σφετεριστή. Η δολοφονία του 
Άλι, προστάτη των αδικημένων και καταδιωγ-
μένων του Ισλάμ, δημιούργησε και το μεγάλο 
σχίσμα ανάμεσα στους οπαδούς του Άλι, τους 
Σιίτες (αυτό σημαίνει η λέξη) και τους Σουνίτες.

Για τους τελευταίους όλοι οι υπόλοιποι μου-
σουλμάνοι, Σιίτες, Αλεβίτες, Αλαουΐτες (όπως 
είναι ο Άσσαντ της Συρίας) Σούφι, Δρούζοι, κλπ., 
είναι αποστάτες και πρέπει να θανατώνονται και 
οι ιεροί τους τόποι να καταστρέφονται. Η περί-
οδος των εμφυλίων πολέμων είναι απαραίτη-
τη υπόμνηση για να κατανοηθούν τα σημερινά, 
όπως οι δολοφονικές συμπεριφορές και πρά-
ξεις του φερόμενου Χαλίφη και των ιερο-πολε-
μιστών του, των τζιχατιστών. Η αποστασία θε-
ωρείται η μεγαλύτερη αμαρτία.

Οι αποστάτες θεωρούνται χειρότεροι από 
τους άπιστους διότι γνώρισαν και απέρριψαν 
την Αλήθεια. Είναι ο «κοντινότερος εχθρός» 
και πρέπει άμεσα να καταπολεμούνται. Μόνο 
ο Θεός μπορεί να τους συγχωρέσει. Όλοι συ-
νεπώς πρέπει να θανατώνονται και οι περιου-
σίες τους να δημεύονται. Αναφορικά με τους 
άπιστους, όσοι δεν αποδέχονται το Ισλάμ πρέπει 
και αυτοί να θανατώνονται. Από αυτούς, επιλο-
γή έχουν μόνο οι «λαοί της Βίβλου», χριστιανοί 
και Εβραίοι, όπως επίσης και οι Ζωροάστρες. 
Μπορούν να διατηρήσουν την πίστη τους και να 
γίνουν προστατευόμενοι (ντίμμηδες ή ραγιάδες) 
αλλά υπό συγκεκριμένους όρους.

Πρέπει να αποδεχθούν τους λεγόμενους 
«όρους του Όμάρ», του δεύτερου Χαλίφη, που 
ανέδειξε το Ισλάμ κυρίαρχο μέσω κατακτήσε-
ων. Πρέπει να πληρώνουν κεφαλικό φόρο, να 
αποδέχονται ότι είναι παρακατιανοί έναντι των 
πιστών, να μην τους προσβάλουν με θρησκευ-
τικές τελετές, κωδονοκρουσίες και άλλες επι-
δεικτικές συμπεριφορές. Κοντολογίς, να υπάρ-
χουν αλλά να μην φαίνονται ή να ακούγονται. 
Εάν παραβούν την συμφωνία «προστασίας» 
πρέπει να θανατώνονται.

Τα παραπάνω, αποτελούν το «μέτρο» που 
εφαρμόζει σήμερα στο «Χαλιφάτο» του ο Ιμπρα-
χίμ, και στο ιεροπολεμικό του έργο, την τζιχάντ, 
με στόχο πάντοτε την παγκόσμια κυριαρχία του 

Ισλάμ, όπως επιτάσσει ο Θεός. Διότι κανένας άν-
θρωπος δεν πρέπει, κατά το Κοράνιο, να πεθαί-
νει παρά μόνο ως μουσουλμάνος.

Όμως προέχει πρώτα να καταπολεμηθούν οι 
αποστάτες, που είναι ο «κοντινότερος εχθρός». 
Και γι’αυτό γινόμαστε όλοι μάρτυρες των ομα-
δικών σφαγών μουσουλμάνων αιχμαλώτων. 
Και γι’αυτό, όταν πρόσφατα και λόγω Γάζας, ο 
«Χαλίφης» Ιμπραχίμ ερωτήθηκε γιατί δεν πο-
λεμά το Ισραήλ και τους Εβραίους, τους χειρό-
τερους εχθρούς του Ισλάμ, απάντησε ότι πρέπει 
πρώτα να ηττηθούν οι «αποστάτες», ο «κοντινό-
τερος εχθρός». Και δικαιολόγησε την θέση του, 
παραπέμποντας στον πρώτο Χαλίφη που κατέ-
σφαξε τους αποστάτες, ενώ ήταν ο δεύτερος, 
ο Ομάρ, που εξάπλωσε το Ισλάμ με πολέμους.

Το τελευταίο δείγμα γραφής του ισλαμοφα-
σισμού που έχει κυριαρχήσει στο «χαλιφάτο» 
του Ιμπραχίμ, είναι ο συστηματικός αφανισμός 
των χριστιανών της ιστορικής Μεσοποταμίας. 
Ως «Χαλίφης» τους επέβαλε τους «όρους του 
Ομάρ». Από τη Μοσούλη καταγράφεται ήδη μα-
ζική έξοδος χριστιανών, φέροντας μόνο  τα ρού-
χα που φορούν, προς τις ελεγχόμενες από τους 
Κούρδους περιοχές του Ιράκ. Μερικές μόνο χι-
λιάδες απομένουν.

Τέτοιος διωγμός χριστιανών στη περιοχή 
έχει να καταγραφεί από τις γενοκτονικές σφα-
γές των Νεοτούρκων και του Κεμάλ. Αν δεν 
ελεγχθεί θα είναι και ο τελευταίος. Αν υπάρχει 
κάτι το σχετικά παρήγορο, είναι ότι ο Ιμπραχίμ 
και το «Χαλιφάτο» του δεν πρόκειται να διαρ-
κέσουν. Θα έχει και αυτός την τύχη των προη-
γούμενων Χαλίφηδων. 

Αν δεν δολοφονηθεί από τους Σαλαφιστές 
ανταγωνιστές του, θα τον προλάβουν Σουνίτες 
του δυναστικού καθεστωτικού Ισλάμ, πιθανό-
τατα αυτού της Σαουδικής Αραβίας, τους ηγέ-
τες της οποίας, έχει ήδη προγράψει ως αποστά-
τες. Πιθανότατα να επιδιώκει και τον θάνατο, για 
να γίνει και αυτός μάρτυρας, και να πάει στον 
κήπο του Αλλάχ με τις 72 παρθένες, τα βουνά 
από ρύζι, μέλι και το άφθονο γάλα καμήλας που 
ρέει σαν ποτάμι.

Το επικίνδυνο, ανεξάρτητα από την τύχη του 
Ιμπραχίμ, είναι ότι οι ισλαμοφασιστικές νοοτρο-
πίες κερδίζουν συνεχώς έδαφος στους χώρους 
του Ισλάμ. Ακόμη και το τελευταίο «οχυρό», το 
κατά τους Δυτικούς τουρκολάγνους  «μετριοπα-
θές» τουρκικό Ισλάμ, επιδεικνύει καθημερινά 
τις ισλαμοφασιστικές του τάσεις και νοοτροπί-
ες και χαρακτηρίζεται ως τέτοιο από τους μέχρι 
πρόσφατα ατλαντιστές υμνητές του.

Όταν πριν χρόνια ο αείμνηστος Christopher 
Hitchens πρωτοχρησιμοποίησε τον όρο «ισλα-
μοφασισμός» για να χαρακτηρίσει νοοτροπίες 
ισλαμιστών που δολοφονούσαν  και καταδίκα-
ζαν σε θάνατο μουσουλμάνους και μη, για προ-
σβολή δήθεν του Προφήτη και των Θείων, λοι-
δωρήθηκε όσο κανείς, από την «φιλελεύθερη» 
δυτική νομενκλατούρα. Σήμερα, ο εικονοκλά-
στης αυτός διανοητής δικαιώνεται, πανηγυρι-
κά δυστυχώς, από τις εκατόμβες των θυμάτων 
ισλαμοφασιστών, όπως είναι ο φερόμενος «Χα-
λίφης» Ιμπραχίμ και το σινάφι του.
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