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Δείτε επίσης

Η Ελληνική Φωνή  
και οι Συνεργάτες της,  

Εύχονται  
στους συνδρομητές, 
διαφημιζόμενους, 

υποστηρικτές, φίλους  
και στην Ομογένεια
«Καλή Ανάσταση  

& Χρόνια Πολλά!»

Επίκαιρο παρά ποτέ είναι το μήνυμα 
της Επανάστασης του Έθνους μας! Οι 
Ιστορίες λέγονται για να διδάσκουν, 
για να παίρνουμε παραδείγματα, για 

να έχουμε πρότυπα  ΉΡΩΕΣ αληθινούς! Άντρες 
που δεν δειλιάσανε μπροστά στο θάνατο, που 
δεν δίστασαν να πολεμήσουν, άντρες που δεν 
υποδουλώθηκαν ποτέ υπό τον τουρκικό ζυγό! 
Άντρες που ύψωσαν το κεφάλι δίνοντας όρκο 
ΙΕΡΟ ότι θα πολεμήσουν για την ελευθερία της 
ΕΛΛΑΔΑΣ.

ΝΙΚΗ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ - ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙ 
ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΥΣ ήταν τα κύρια συν-
θήματα που πύρωσαν τις καρδιές των επανα-
στατημένων Ελλήνων δίνοντας το έναυσμα να 
αρπάξουν το καριοφίλι και να σταθούν στο πλάϊ 
του Κολοκοτρώνη, του Παπαφλέσσα, του Νικη-
ταρά, του Μαυρομιχάλη και άλλων οπλαρχηγών.

Οι φωνές τους αντηχούν ακόμα σε ολόκληρο 
το ΜΩΡΙΑ. Κάθε πλαγιά και μία ιστορία, κάθε 
ποτάμι και ένα τραγούδι, ένα τραγούδι που μας 
καλεί να ξυπνήσουμε από τον λήθαργο. Είναι 
το τραγούδι αυτό που οι ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ έλεγαν 
πριν τη μάχη, είναι το τραγούδι που οι αρματο-
λοί τραγουδούσαν ακονίζοντας τα σπαθιά τους.

Την 23η Μαρτίου επαναστατικές δυνάμεις των 
Μανιατών του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, άλ-
λοι Μανιάτες καπεταναίοι και ο Θ. Κολοκοτρώ-
νης φτάνουν έξω από την Καλαμάτα. Από τους 
βορειοανατολικούς λόφους προσεγγίζουν την 
πόλη, ξεκινώντας από το μοναστήρι της Βελα-
νιδιάς, κι άλλες δυνάμεις, με επικεφαλής τους 
Παπαφλέσσα και Αναγνωσταρά.

Ήδη από την προηγουμένη, 22 Μαρτίου, βρι-
σκόταν στην πόλη δύναμη 2.500 Μανιατών, με 
επικεφαλής το γιο του Πετρόμπεη Ηλία και τους 
αδερφούς του Αντώνη και Γιάννη, και με πρό-
σχημα την προστασία του βοεβόδα της Καλα-
μάτας Σουλεϊμάν αγά Αρναούτογλου.  Ο Αρ-
ναούτογλου, ανήμπορος πλέον να αντιδράσει, 
αναγκάζεται να παραδοθεί αμαχητί και με όρο 
τη διασφάλιση της ζωής των Τούρκων.

Το μεσημέρι της 23ης Μαρτίου, οι δυνάμεις 
των εξεγερμένων Ελλήνων, με ηγέτες τους Πε-
τρόμπεη Μαυρομιχάλη, Θεόδωρο Κολοκοτρώ-
νη, Παπαφλέσσα, Νικηταρά, Αναγνωσταρά, Μη-
τροπέτροβα και πολλούς άλλους οπλαρχηγούς 
της ευρύτερης περιοχής της νοτιοδυτικής Πε-
λοποννήσου, θα συγκεντρωθούν σε παρόχθιο 
του Νέδοντα ναό [των Αγίων Αποστόλων (κρα-

τούσα άποψη) ή του Αγίου Ιωάννη του Προ-
δρόμου, (νεότερη και στηριζόμενη σε σημα-
ντικά δεδομένα)], όπου θα τελεστεί δοξολογία.

Μετά την απελευθέρωση της πόλης, στο ναό 
των Αγίων Αποστόλων (κρατούσα άποψη) θα 
τελεστεί δοξολογία, στην οποία 24 ιερείς και ιε-
ρομόναχοι ευλόγησαν τις σημαίες των αγωνι-
στών και τους όρκισαν για τον απελευθερωτικό 
αγώνα. Στην εικόνα, αναπαράσταση της δοξο-
λογίας, σε πίνακα του Ε. Δράκου.

Μετά την απελευθέρωση της πόλης, τμήματα 
των επαναστατημένων Ελλήνων κατευθύνθη-
καν προς τη Σκάλα Μεσσηνίας και την Καρύται-
να (με επικεφαλής τον Θ. Κολοκοτρώνη), προς 
την Τριπολιτσά (με τους Παπαφλέσσα, Αναγνω-
σταρά και Κυριακούλη Μαυρομιχάλη) και προς 
τις Κορώνη και Μεθώνη. Στην πόλη παρέμειναν 
Μανιάτες οπλαρχηγοί και ντόπιοι δημογέροντες. 
Επακολούθησε σύσκεψη των οπλαρχηγών, που 
αποφάσισαν τη δημιουργία μιας επαναστατικής 
επιτροπής, την οποία ονόμασαν «Μεσσηνιακή 
Γερουσία», για τον καλύτερο συντονισμό του 
αγώνα. Η ηγεσία της ανατέθηκε στον Πετρό-
μπεη Μαυρομιχάλη, που έφερε τον τίτλο Αρχι-
στράτηγος του Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού 
στρατού. Την ίδια μέρα, η «Μεσσηνιακή Γερου-
σία», με Προκήρυξή της προς την ευρωπαϊκή 
κοινή γνώμη, γνωστοποιεί ότι οι Πελληνεύς ξε-
σηκώθηκαν για την ελευθερία τους. Το κείμε-
νο της Προκήρυξης, το πρωτότυπο της οποίας 

σώζεται στα αρχεία του Foreign Office (βρετα-
νικού Υπουργείου Εξωτερικών), είναι το εξής:

Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς, 
εκ μέρους του φιλογενούς αρχιστρατήγου των 
Σπαρτιατικών στρατευμάτων Πέτρου Μαυρομι-
χάλη και της Μεσσηνιακής Συγκλήτου.

«Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής τυ-
ραννίας εις το διάστημα ενός και επέκεινα αι-
ώνος, κατήντησεν εις μίαν ακμήν, ώστε να μην 
μείνη άλλο εις τους δυστυχείς Πελοποννησίους 
Γραικούς, ει μη μόνον πνοή και αυτή δια να ωθή 
κυρίως τους εγκαρδίους των αναστεναγμούς.

Εις τοιαύτην όντες κατάστασιν στερημένοι από 
όλα τα δίκαιά μας, με μίαν γνώμην ομοφώνως 
απεφασίσαμεν να λάβωμεν τα άρματα, και να 
ορμήσωμεν κατά των τυράννων. Πάσα προς 
αλλήλους μας φατρία και διχόνοια, ως καρποί 
της τυραννίας απερρίφθησαν εις τον βυθόν της 
λήθης, και άπαντες πνέομεν πνοήν ελευθερίας.

Αι χείρες ημών αι δεδεμέναι μέχρι του νυν 
από τας σιδηράς αλύσσους της βαρβαρικής 
τυραννίας, ελύθησαν ήδη, και υψώθηκαν με-
γαλοψύχως και έλαβον τα όπλα προς μηδενι-
σμόν της βδελυράς τυραννίας. Οι πόδες ημών 
οι περιπατούντες εν νυκτί και ημέρα εις τας ενα-
γκαρεύσεις τας ασπλάγχνους τρέχουν εις από-
κτησιν των δικαιωμάτων μας. Η κεφαλή μας η 
κλίνουσα τον αυχένα υπό τον ζυγόν τον απετί-
ναξε και άλλο δεν φρονεί, ει μη την Ελευθερίαν.

Συνέχεια στη σελίδα 13

Άμεση ανακήρυξη 
της Ελλαδικής ΑΟΖ
Η Τουρκία εκδήλωσε  
από τις 27/2~2/3 τ.έ. τη 
μεγαλύτερη πολιτική  
επίθεσή της κατά της 
ελληνικής κρατικής 
υπόστασης στο Αιγαίο 
και, υπό το κράτος της 
ελληνικής άκαμπτης 
αποφασιστικότητας, 
αναδιπλώθηκε.
ΣΕΛΙΔΑ 23

Η επέτειος της απελευθέρωσης της 
Καλαμάτας στις 23 Μαρτίου 1821
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
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Ο αναστάς Κύριος παρουσίασε τον 
εαυτόν του ζωντανό, ύστερα από 
το σωτήριο πάθος του και έδωσε 
πολλές αποδείξεις ότι ήτο πράγ-

ματι ζωντανός. Για σαράντα ημέρες εφα-
νερώνετο στους μαθητάς του και τους εδί-
δασκε αλήθειες για την Βασιλεία του Θεού. 
Πράξεων 1.3

Συγκινητικές σκηνές
Ιδιαίτερα συγκινητική ήτο και η συνομι-

λία του Χριστού με τον μαθητή του, Πέτρο, 
ο οποίος σε στιγμές φόβου, πνευματικής και 
ψυχικής αδυναμίας είχε αρνηθεί τον Δάσκα-
λό του, τρεις φορές. Όμως κατάλαβε το λά-
θος του, αισθάνθηκε την αμαρτία του, μετά-
νοιωσε και έκλαψε πικρά. Εσώθη!

Ο καρδιογνώστης Κύριος τον πλησιάζει 
με αγάπη πατρική και αφού είχε δεχθεί την 
ειλικρινή μετάνοιά του, του απευθύνει την 
ερώτησι: «Σίμων με αγαπάς;» Τρεις φορές 

του κάνει την ίδια ερώτησι, και ο Πέτρος 
απαντά με όλη την δύναμη της ψυχής του: 
«Κύριε, συ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Βρέθη-
κα σε μια κρίσιμη στιγμή και σε αρνήθηκα, 
όμως ποτέ δεν έπαψα να σε αγαπώ. Συ εί-
σαι ο Θεός μου όπως το διακήρυξα, ότι συ 
είσαι ο Χριστός, το παιδί του Θεού που έχει 
και δίνει ζωή». Ματθ. 16.16.

«Κύριε ομολογώ και πάλι ότι σε αγαπώ και 
είμαι έτοιμος να πάω στη φυλακή και στον 
θάνατο μαζί σου. Ναι Κύριε, γνωρίζεις ότι 
σε αγαπώ». Λουκά 22,23. Και ο γλυκύς και 
μακρόθυμος Χριστός μας λέγει: «Ποίμενε 
τα πρόβατά μου, δίδαξε τα, ανάθρεψέ τα με 
την Χάρι και Ευλογία των Μυστηρίων, ανά-
θρεψε δηλαδή τους ανθρώπους που θα γί-
νουν μέλη της εκκλησίας μου». Ιωάν. 21.15

Και το έδειξε  αυτό ο Πέτρος, ότι αγάπησε 
τον Χριστό και μέχρι τα τέλη της ζωής του 
εδίδασκε το Ευαγγέλιο του διδασκάλου του 
και εθυσίασε την ζωήν του με σταυρικό θά-
νατο. Σήμερα η Ελλαδική Ορθόδοξος Εκκλη-
σία σατιρίζεται και διώκεται, η απομάκρυνσι 
των πνευματικών ιερέων από τα σχολεία, η 
πολεμική για τον εκκλησιασμό των νέων, η 
κατάργησις της αργίας της Κυριακής, η αλ-
λοίωσις της ιστορίας μας, αποτελούν ένα μι-
κρό δείγμα της πολεμικής εις βάρος της Ορ-
θοδοξίας. (Στύλος Ορθοδοξίας).

Σήμερα ο Χριστός και το Ευαγγέλιό του πο-
λεμούνται σε παγκόσμια κλίμακα, χριστιανοί 
απαγάγονται και άλλοι σφάζονται, οι εκκλησί-
ες τους γκρεμίζονται και όλοι μας ζούμε  στιγ-
μές φόβου, ανασφάλειας και αγωνίας. Ποιά 

απάντησι θα εδίναμε 
εμείς εάν σήμερα ο 
Κύριός μας επανε-
λάμβανε στον καθένα μας την ίδια ερώτηση: 
«Αγαπάς με;» Αρκετές φορές αγκαλιάζουμε 
την αμαρτία και διακόπτουμε τις σχέσεις μας 
με τον Κύριο και αθετούμε την αγάπη μας 
στον Αναστάντα Χριστό, 

Σε τέτοιες περιπτώσεις ας ακολουθήσου-
με το παράδειγμα του αποστόλου Πέτρου, ας 
μετανοιώσουμε, ας κλάψουμε πικρά και ας 
επαναλάβουμε το «Κύριε, συ γνωρίζεις ότι 
σε αγαπάμε».

Η αγάπη μας προς τον Ζωοδότη Κύριο πρέ-
πει να συνοδεύεται με «πράξεις και έργα» 
προς όλους, τους φτωχούς και πονεμένους, 
τους άρρωστους και τους αδικημένους, τους 
συνανθρώπους μας και τον πλησίον μας, 
πράγματα που ο Χριστός μας επαναλαμβά-
νει ως αγάπη προς τον ίδιο: «Αληθινά σας 
λέγω, κάθε τι που εκάματε για να εξυπηρε-
τήσετε ένα από τους αδελφούς μου και φαί-
νονται άσημοι και ελάχιστοι στην κοινωνία 
το εκάνατε σε μένα».

Εδώ ο Κύριος, τους πάσχοντας, τους φτω-
χούς και γυμνούς, αυτούς που οι ματαιόδο-
ξοι και υπερήφανοι περιφρονούν, τους θε-
ωρεί αδελφούς του, παιδιά του Ουράνιου 
Πατέρα, και τους περιβάλλει με όλη του την 
αγάπη. Γι’ αυτό κάθε βοήθεια που τους προ-
σφέρεται την θεωρεί ότι προσφέρεται στον 
ίδιο τον Κύριο. Ματθ. 25.40

Αδελφοί μου, αν ο Αναστάς Κύριος μας ρω-
τήσει αν τον αγαπούμε, τι θα απαντήσουμε;
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ΜΕ ΑΓΑΠΑΣ;

Εθνική πολιτική για την Παιδεία ✑ Του ΝΙΚΟΥ ΑΗΔΟΝΗ

Αποτελεί κοινό τόπο και κινή ευ-
θύνη ότι η βαθιά και πολύπλευ-
ρη κρίση θεσμών και αξιών που 

διέρχεται η χώρα μας οφείλεται προερχό-
ντως στο σοβαρό έλλειμμα ανθρωπιστικής 
και κλασσικής παιδείας, κυρίαρχο συστα-
τικό της οποίας είναι η Ελληνική Γλώσσα.

Τα καίρια κτυπήματα του υπέστη τις τε-
λευταίες 10ετίες, μετά από αλλεπάλληλες 
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, από διαφο-
ρετικές κυβερνήσεις, την οδήγησαν στον 
σημερινό ολισθηρό κατήφορο κακοποίη-
σής της, όπως διαπιστώνουμε καθημερι-
νώς, με τους βαρβαρισμούς και τους σο-
λοικισμούς, την παραμορφωτική εκφορά 
λόγου που ακούμε ακόμη και από παρου-
σιαστές ειδήσεων της δημόσιας και ιδιωτι-
κής τηλεόρασης, την αυξανόμενη χρήση ξε-
νόφερτων λέξεων, την αδυναμία έκφρασης 
της νεολαίας, και του φτωχού - 800 λέξεων -  
λεξιλογίου, που χρησιμοποιεί καθημερινά.

Με την συνεχιζόμενη συρρίκνωση της 
νεοελληνικής, μετά από την αποκοπή της 
από την αρχαία ελληνική (ύστερα από την 
κατάργηση της διδασκαλίας των αρχαίων 
στο γυμνάσιο) η γλώσσα μας έχει καταστεί 
πλέον ένα γλωσσικό μορφωμα επικοινωνι-
ακού και μόνο χαρακτήρα. Αλλά η γλώσσα  
- ιδιαίτερα μάλιστα η ελληνική - δεν είναι 
μόνο μέσον επικοινωνίας, αλλά μέσον έκ-

φρασης, εργαλείο σκέψης, διανόησης, πρό-
σβασης στη γνώση, φορέας πολιτισμού και 
ιστορικής μνήμης, μέσον έκφρασης του ψυ-
χισμού και του πνευματικού επιπέδου ενός 
λαού, αλλά και βασικό δομικό υλικό όλων 
των κατασκευών στο χώρο του πνεύματος.

Και όλα αυτά θα είχαν αποφευχθεί αν 
δεν είχε καταργηθεί η συνταγματική προ-
στασία της γλώσσας μας, που υπήρχε μέ-
χρι λίγες δεκαετίες στο Σύνταγμα του κρά-
τους. Προστασία μάλιστα, που υπάρχει σε 
άλλες χώρες, ακόμα και αν αυτές δεν έχουν 
τη δική μας βαριά κληρονομιά όπως η γαλ-
λία, Ρωσία, Ισπανία, Γερμανία, Ιαπωνία, 
Κορέα κ.λ.π. Στην Iταλία ιδρύθηκαν πρό-
σφατα εκατοντάδες κλασσικά λύκεια, όπου 
διδάσκονται τα λατινικά και τα αρχαία ελ-
ληνικά. Στη Βρετανία αποφασίστηκε, από 
το 2014, η εισαγωγή στα δημόσια δημοτικά 
τους σχολεία των αρχαίων ελληνικών, με 
τι σκεπτικό ότι βοηθούν τα παιδιά να μά-
θουν σε βάθος, να σκέπτονται και να χει-
ρίζονται σωστά την αγγλική.

Στην Αυστραλία καθιερώθηκε ήδη η υπο-
χρεωτική διδασκαλία της ελληνικής ως δεύ-
τερης , κατ’ επιλογήν, γλώσσας, μετά τα αγ-
γλικά. Με βάση αυτά, είναι αναγκαίο, όσο 
ποτέ άλλοτε, σήμερα η διασφάλιση του ενι-
αίου της γλώσσας μας, από την εποχή του 
Ομήρου, μέχρι των ημερών μας, ως κυρί-

αρχου στοιχείου της εθνικής μας οντότη-
τας, του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της 
παγκόσμιας διανόησης.

Είναι πλέον επιβεβλημένη η χάραξη μιας 
εθνικής πολιτικής για την Παιδεία που θα 
ασκείται από ένα συνταγματικά κατοχυρω-
μένο Συμβούλιο προσωπικοτήτων, εκλεγό-
μενο με αυξημένη πλειοψηφία από τη Βου-
λή των Ελλήνων.

Αποτελεί χρέος της χώρας μας, έναντι 
του εαυτού της, αλλά και της ανθρωπότη-
τας να ηγηθεί μιας προσπάθειας επανόδου 
στα ανθρωπιστικά γράμματα, που είναι η 
πεμπτουσία της εκπαίδευσης, της παιδείας, 
του ελληνικού πολιτισμού και του ελληνι-
κού λόγου. Είναι υπέρτατο καθήκον μας, 
όχι μόνο να προστατεύσουμε, αλλά και 
να προαγάγουμε και διαδώσουμε με όλες 
μας τις δυνάμεις τη γλώσσα μας. Αν συνε-
χιστεί ο σημερινός κατήφορος, οι κάτοικοι 
της χώρας μας, μετά από κάποια χρόνια, 
δεν θα γνωρίζουν ελληνικά, όπως συνέβη 
με του Ποσειδωνιάτες, στο ανέκδοτο ποί-
ημα του Καβάφη. 

Η εθνική μας κυριαρχία δεν κινδυνεύ-
ει από τους δανειστές  μας, όσο από το εν-
δεχόμενο να χαθεί η γλώσσα μας, η οποία 
όπως είπε ο Καζαντζάκης, είναι αληθινή η 
πατρίδα μας! Αν η γλώσσα μας χαθεί, χά-
νεται και ο λαός μαζί της!



3Ελληνική Φωνή, Απρίλιος 2015

ΣΦΗΝΑΚΙΑ

Πρόσφατα, μεταξύ άλλων διαφορών που 
είχα σε συλλογικό επίπεδο, για κάποιες 
δράσεις και ενέργειες του Προέδρου 
κ. Ματαράγκα, παραιτήθηκα από την 

«Ένωση», από τη θέση του Α! Αντιπρέδρου της 
Ομοσπονδίας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ο καταλύτης για την παραίτησή μου, είναι, ότ,ι 
ο πρόεδρος κ. Ματαράγκας, ο οποίος δύο φορές 
έστειλε αυθαίρετα στους προέδρους των Οργα-
νισμών της Ένωσης, ένα ψεύτικο, ημιτελές σχέ-
διο του Καταστατικού, το οποίο δεν είχε εγκρίνει 
η Επιτροπή του Καταστατικού.  

Αρχικά, η Επιτροπή του Καταστατικού, με εμέ-
να ως Πρόεδρό της, είχε την εντολή να σχηματίσει 
ένα νέο Καταστατικό για την Ένωση, και να κάνει 
τις απαιτούμενες αλλαγές, προσθήκες ή αφαιρέ-
σεις από το παλιό.

Όταν η επιτροπή τελείωσε το νέο τροποποιημέ-
νο Καταστατικό, ο κ. Βασδέκης (Γραμματέας της 
Επιτροπής) θα έπρεπε να κάνει τις τελικές αλλα-
γές στον υπολογιστή, όπως ψηφίστηκε από την 
Επιτροπή, και να μας έστελνε αντίγραφα, και μετά 
θα συνεδριάζαμε για τελευταία φορά να υπογρά-
ψουμε το εγκριθέν και προτεινόμενο τροποποιη-
μένο Καταστατικό. 

Ο κ. Βασδέκης, όπως αποδείχθηκε, δεν έστει-
λε τις τελικές αναθεωρήσεις του νέου Καταστα-
τικού, αλλά αντ’ αυτού, όπως αποκαλύφθηκε 
αργότερα, είχε στείλει ένα ημιτελές σχέδιο, είτε 
από ατύχημα είτε από πρόθεση. Σε ένα e-mail, 
ο ίδιος συνέστησε επίσης ότι η τελική συνάντη-
ση δεν ήταν αναγκαία, δεδομένου ότι τα ονόματά 
μας, ήδη αναφέρονται στο προσχέδιο που έστει-
λε στους συλλόγους.

Μετά την παραλαβή του εγγράφου από τον κ. 
Βασδέκη, ο κ. Ματαράγκας, εν αγνοία μου (δεν με 
είχε ενημερώσει ούτε με κάλεσε ούτε γνωστοποί-
ησε σε εμένα), πραγματοποίησε συνάντηση με 
τους Προέδρους των συλλόγων της Ομοσπονδί-

ας, και παρέδωσε το ημιτελές και παραποιημένο 
σχέδιο Καταστατικού σε αυτούς. Με άλλα λόγια, 
με κρατούσε στο σκοτάδι.  Όταν ενημερώθηκα για 
τη συνάντηση αυτή, ζήτησα από τον κ. Ματαρά-
γκα να μου πει γιατί δεν με είχε ενημερώσει ή να 
με προσκαλέσει ως Πρόεδρο της Επιτροπής Κα-
ταστατικού, και γιατί παρουσίασε το ημιτελές και 
ψεύτικο σχέδιο προς τους Προέδρους των συλ-
λόγων, εφ όσον η Επιτροπή Καταστατικού έπρε-
πε να συναντηθεί για μια ακόμη φορά για την τε-
λική έγκριση με υπογραφές!

Αυτό, μου φάνηκε ως ύποπτη και ανατρεπτι-
κή συμπεριφορά, εκ μέρους του Προέδρου της 
Ένωσης κ. Ματαράγκα. Η απάντησή του σε μένα 
ήταν: «Δεν ήταν αναγκαία η παρουσία σου, και 
δεν είσαι πρόεδρος μιας από τις οργανώσεις της 
Ένωσης» και ότι αυτό ήταν απλά μια συνάντηση 
των Προέδρων. Αλλά, η συνάντηση πραγματο-
ποιήθηκε για ποιό σκοπό;;;!!! Για να περάσει ένα 
ημιτελές και παραποιημένο σχέδιο Καταστατικού 
στην Ολομέλεια!

Όταν ενημέρωσα τον κ. Ματαράγκα ότι το σχέ-
διο που διένειμε δεν ήταν το τελικό προϊόν, την 
πρώτη φορά αρνήθηκε, και σε λίγο έγινε προ-
φορικά εχθρικός προς εμένα, και αργότερα είπε 
αυτό ήταν το έγγραφο που του απέστειλε ο κ. Βασ-
δέκης, ο οποίος ήταν ο Γραμματέας της Επιτρο-
πής και υπεύθυνος των αλλαγών που συντάξα-
με και εγκρίναμε.

Και πάλι, επέμεινα στον κ. Ματαράγκα ότι το Κα-
ταστατικό που πέρασε έξω δεν ήταν το τελικό προ-
ϊόν, το οποίο είχε συμφωνηθεί από την Επιτροπή, 
και η μυστική συνάντησή του ήταν για να περάσει 
έξω το ημιτελές και σύμφωνα με τις ορέξεις του 
νέο Καταστατικό, και ως επικεφαλής της Επιτρο-
πής του Καταστατικού και ως Α! Αντιπρόεδρος της 
Ένωσης ήταν πολύ σκόπιμο που δεν καλέστηκα, 
και θα έπρεπε τουλάχιστον να με συμβουλευτεί, αν 
δεν ήθελε να με προσκαλέσει. Και τότε κ. Ματαρά-

γκας, αναστατωμένος μου έκλεισε το τηλέφωνο.
Την επόμενη ημέρα, και μετά από σκέψη του, για 
το θέμα αυτό, ο κ. Ματαράγκας μου τηλεφώνησε 
και ζήτησε συγγνώμη, και επικαλέστηκε λόγους 
υγείας, και με ρώτησε τι να κάνουμε τώρα; Του 
είπα ότι πρέπει να πει την αλήθεια στους αντιπρο-
σώπους μας, να μου δώσει την άδεια να καλέσω 
την Επιτροπή Καταστατικού για μια τελική συνά-
ντηση με σκοπό να διορθώσουμε και να οριστι-
κοποιήσουμε το σχέδιο, και να υπογραφτεί από 
όλα τα μέλη της Επιτροπής, και στη συνέχεια να 
το παρουσιάσουμε σε όλους τους εκπροσώπους 
στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση του Οργανι-
σμού. Ο κ. Ματαράγκας συμφώνησε και υποσχέ-
θηκε ότι θα το έκανε αυτό.

Δυστυχώς, στην επόμενη Γενική Συνέλευση 
του Οργανισμού, κ. Ματαράγκας παρουσίασε το 
ίδιο σχέδιο που παρουσίασε και την πρώτη φορά 
στους αντιπροσώπους μας, χωρίς να κρατήσει την 
υπόσχεσή του, να παρουσιάσει το τελικό, οριστι-
κοποιημένο σχέδιο και αυτή τη φορά. Για τους λό-
γους που ανέφερα παραπάνω, ζητώ το όνομά μου 
να αποσυρθεί από το «ημιτελές», ψεύτικο, παρα-
ποιημένο και εσφαλμένο σχέδιο του Καταστατι-
κού που ο κ. Ματαράγκας στέλνει και προωθεί 
σε όλους, αυθαίρετα, και λυπάμε για τις παράτυ-
πες ενέργειές του.

24 Φεβρουαρίου 2015 
Με εκτίμηση,

Ηρακλής Γ. Λέκκας, Ph.D. 

Υ.Σ.: Επειδή ο κ. Ματαράγκας έχει δώσει δια-
φορετικές εκδοχές της παραίτησης μου, προς τους 
αντιπροσώπους μας, και στην παροικία, θα κάνω 
με αυτή την επιστολή μου - την αλήθεια - γνωστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η καταγγελία του π. Αντιπροέδρου 
Δρ. Ηρακλή Λέκκα, είναι σοβαρή και θαρραλέα 
και θα πρέπει ο κάθε πρόεδρος να μην αυθαιρε-

τεί και να ακολουθεί το Καταστατικό και τις αποφά-
σεις των οργάνων που έχουν οριστεί για να κάνουν 
αυτή την εργασία. 

Επιπρόσθετα πληροφορηθήκαμε - και έχουμε 
στοιχεία -, ότι γίνονται και άλλες παράτυπες και αυ-
θαίρετες ενέργειες, και λασπολογίες για τις οποί-
ες ο πρόεδρος θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις και 
επίσης αντί αυτών των γνώριμων «κωλοπηλαλη-
μάτων» που μετέρχεται για να σκεπάσει την ανε-
πάρκειά του και τις αβέλτερες ενέργειές του, καλό 
θα είναι να μη μιλάει ανεύθυνα και να συκοφαντεί 
ανθρώπους που του έχουν συμπαρασταθεί, ηθι-
κά, οικονομικά και συλλογικά. Και για το λόγο ότι 
το ψέμα έχει κοντά πόδια και η λάσπη γυρίζει στα 
μούτρα αυτού που την εκτοξεύει. Τέλος ο πρόεδρος 
θα πρέπει να είναι ο θεματοφύλακας και όχι κατα-
στροφέας, του Οργανισμού που τον έχει αναδείξει 
να υπηρετεί με ήθος και εντιμότητα. Για όλα αυτά, 
θα μιλήσουμε μετά την Παρέλαση!

Οι ραδιουργίες, τα βρώμικα τεχνάσματα, οι λασπο-
λογίες και οι ατσαλιές είναι προϊόντα κομπλεξικών 
ανθρώπων, και απόρροια ψυχολογικών διαταρα-
χών εκείνων που έχουν μειωμένη προσωπικότη-
τα, γιατί οι καταγγελίες και οι έγκυρες πληροφορί-
ες μας, μας λένε, ότι γίνονται σημεία και τέρατα. Ο 
«πολύγνωμος» νομικός σύμβουλος τι λέει γι’ αυτά 
που καταγγέλει ο π. Αντιπρόεδρος Δρ. Λέκκας;;; 
Είναι σύμφωνος; Και τι έκανε για αυτές τις αυθαί-
ρετες ενέργειες του προέδρου;;; ή συνηγόρησε σε 
αυτό! Απλώς ρωτάμε για να μάθουμε!

Όσο για τον Γραμματέα της Επιτροπής Καταστα-
τικού «εντιμότατο» κ. Βασδέκη, να μην ρίχνει λάδι 
στη φωτιά και να πράττει τα αληθινά και όχι να πα-
ρασύρετε από πάθη, γιατί ξέρει καλά, πια είναι τα 
«γιουσουφάκια», εκτός και θέλει να του τα αναδεί-
ξουμε! Καλό είναι να μην προκαλούμε κάνοντας και 
τον σπουδαίο, γιατί κάποιοι θα πάρουν την πρέπου-
σα απάντηση. Και όπως λέει ο θυμόσοφος λαός μας: 
«Στου πνιγμένου το σπίτι δεν μιλάνε για σχοινί».

Ο κληρονομούμενος ζούσε στο εξωτερι-
κό και άφησε περιουσία στην Ελλάδα. 
Οι κληρονόμοι του βρίσκονται κι αυτοί 
στο εξωτερικό και αρχίζουν την διαδι-

κασία αποδοχής των περιουσιακών στοιχείων που 
είχε ο θανών, ώστε αυτά να περιέλθουν στην κυ-
ριότητά τους, αναλόγως των ποσοστών που κλη-
ρονομεί έκαστος εξ αυτών.

Ο δικηγόρος στην Ελλάδα, στον οποίον αναθέ-
τουν την υπόθεση, τους ενημερώνει ότι είναι αυ-
πρόσδεκτοι να έρθουν στην Ελλάδα και να κάνουν 
ενέργειες για την αποδοχή της κληρονομίας. Στην 
πράξη όμως για την ολοκλήρωση της αποδοχής 
συχνά απαιτείται χρονικό διάστημα μηνών, καθώς 
και νομικές καιι άλλες ενέργειες σε δικαστήρια, 
δημόσιες υπηρεσίες, συμβολαιογράφο, μηχανι-
κό, δήμους, τράπεζες, κλπ., πράγμα που σημαί-
νει ότι ούτε οι κληρονόμοι μπορούν να μείνουν 
στην Ελλάδα για τόσο χρονικό διάστημα, ούτε εί-
ναι εφικτό να πηγαίνουν μαζί με τον δικηγόρο σε 
κάθε υπηρεσία και σε κάθε δικαστήριο που χρει-

άζεται για την δήλωση της κληρονομίας, την κα-
ταγραφή των περιουσιακών στοιχείων, την απο-
δοχή, το κληρονομητήριο, την αίτηση και την λήψη 
διαφόρων πιστοποιητικών κλπ.

Η λύση στο θέμα αυτό ονομάζεται πληρεξού-
σιο, έγγραφο δηλαδή που υπογράφει ο κληρονό-
μος είτε στο Προξενείο της Ελλάδος, ή σε συμβο-
λαιογράφο στο εξωτερικό, ή σε συμβολαιογράφο 
στην Ελλάδα, που παρέχει την δυνατότητα στον 
πληρεξούσιο δικηγόρο να ενεργήσει όλες τις πρά-
ξεις στο όνομα του κληρονόμου και πάντοτε προς 
το συμφέρον του, ώστε να δηλωθεί η κληρονομία 
και να λάβει ο κληρονόμος στο όνομά του ό,τι του 
αναλογεί. Ωστόσο, εκτός από το πληρεξούσιο για 
αποδοχή κληρονομίας και τις συναφείς πράξεις, 
δηλ. ενέργειες στην εφορία, περιλαμβανομένων 
δηλώσεων Ε1 και Ε9, στο Κτηματολόγιο, ενδεχο-
μένως σε τράπεζες, σε οργανισμούς κοινής ωφε-
λείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), προκύπτει και το ερώ-
τημα εάν στο πληρεξούσιο θα προστεθεί εντολή 
για πώληση των περιουσιακών στοιχείων που θα 

περιέλθουν στον κληρονόμο, ή για δωρεά αυτών, 
ή για γονική παροχή, ή όχι. Το ερώτημα τίθεται δι-
ότι πολλές φορές συμβαίνει ο κληρονόμος που ζει 
στο εξωτερικό να θέλει να πωλήσει το περιουσι-
ακό στοιχείο που κληρονόμησε. Αφού τελειώσει 
η αποδοχή κληρονομίας και ο κληρονόμος εί-
ναι πλέον κύριος του ακινήτου, ο δικηγόρος από 
την Ελλάδα πληροφορεί τον κάτοικο εξωτερικού 
ότι χρειάζεται τώρα ένα νέο πληρεξούσιο, αυτή 
τη φορά για πώληση, ή για δωρεά, ή για γονική 
παροχή κλπ. Ο κάτοικος εξωτερικού μπορεί τότε 
να δυσφορήσει, διότι πρέπει να πάει εκ νέου στο 
Προξενείο ή στον συμβολαιογράφο για να κάνει 
δεύτερο πληρεξούσιο, ενώ ο δικηγόρος θα μπο-
ρούσε από την αρχή να είχε εντάξει εντολές πω-
λήσεως, δωρεάς ή γονικής παροχής στο αρχικό 
πληρεξούσιο της αποδοχής, ώστε να μην χρειά-
ζεται τώρα δεύτερο πληρεξούσιο.

Αυτό ασφαλώς και μπορεί να γίνει από το αρ-
χικό πληρεξούσιο. Ωστόσο, όταν αρχίζει η αποδο-
χή κληρονομίας συχνά οι κληρονόμοι δεν έχουν 

ακόμα αποφασίσει εάν θα πωλήσουν το κοινό ακί-
νητο σε τρίτον, ή ο ένας εξ αυτών θα αγοράσει τα 
μερίδια των λοιπών, ή αν θα γίνουν δωρεές με-
ταξύ τους, ή αν κάποιος εξ αυτών θα κάνει γονι-
κή παροχή σε τέκνο του. Επιπροσθέτως, μπορεί 
ο κληρονόμος από το εξωτερικό να μην θέλει από 
την αρχή να παράσχει τόσο ευρεία εντολή στον δι-
κηγόρο στην Ελλάδα, που να περιλαμβάνει εκτός 
από την αποδοχή και την πώληση του ακινήτου.

Γι’ αυτό όταν πρόκειται να συνταχθεί το πληρε-
ξούσιο της αποδοχής ο κληρονόμος από το εξω-
τερικό πρέπει να κρίνει εάν επιθυμεί να δώσει εξ 
αρχής πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο στην Ελλά-
δα όχι μόνο για αποδοχή, αλλά και για μετέπειτα 
πώληση του ακινήτου, ώστε να γλυτώσει την τα-
λαιπωρία του δευτέρου πληρεξουσίου, ή αν επι-
θυμεί να δώσει αρχικώς πληρεξουσιότητα μόνο 
για αποδοχή κληρονομίας και να αποφασίσει αρ-
γότερα τι θα κάνει με το ακίνητο που κληρονομεί 
και τότε να στείλει νέο πληρεξούσιο με εντολή 
για πώληση, δωρεά, γονική παροχή ή κάτι άλλο.

ΝΟΜΙΚΗ	ΑΠΟΨΗ

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

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

Πληρεξούσιο αποδοχής 
κληρονομίας ή και πωλήσεως;

Γιατί παραιτήθηκε ο Αντιπρόεδρος  
της Ομοσπονδίας Δρ. Ηρακλής Λέκκας

Προς τον Πρόεδρο, την Γ. Γραμματέα και το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας:

 (Λάβαμε την επιστολή-καταγγελία από τον Δρ. Ηρ. Λέκκα την οποία δημοσιεύουμε)
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ΣΟΒΑΡΟ-ΣΑΤΙΡΙΚΑ Κρυφο-ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ
Αχορταγο-ΣΤΟΜΑΤΑ
Βοθρο-ΣΤΡΩΜΑΤΑ
Κλεψο-ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑΤΑ
Καλοφαγο-ΜΠΟΥΚΩΜΑΤΑ
Ιδιο-ΕΞΟΝΤΩΜΑΤΑ
Λαθρο-ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ
Βαρελο-ΣΩΣΜΑΤΑ
Μπαμπεσο-ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ
Σαπιο-ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
Πλανο-ΒΙΩΜΑΤΑ
Σκοντο-ΣΚΑΡΦΑΛΩΜΑΤΑ
Σκιάς-ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ
Τσιλιο-ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
Κοπρο-ΦΟΡΤΩΜΑΤΑ
Φαφλατο-ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
Πλάτης-ΦΟΡΤΩΜΑΤΑ
Σπειρο-ΖΥΜΩΜΑΤΑ
Αντιπαλο-ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΑ
Αυτο-ΑΞΙΩΜΑΤΑ
Συμφερο-ΟΡΓΩΜΑΤΑ
Ποδο-ΤΣΑΛΑΚΩΜΑΤΑ
Μισο-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
Ανεμο-ΜΑΖΩΜΑΤΑ

ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Στης Ελλάδας τη μεγάλη κρίση
υπάρχει μόνο μία λύση,
όλοι τους οι πολιτικοί
να μπούνε μεσ’ στη φυλακή.

Γιατί όλοι τους οι τώρα και οι άλλοι
έχουν κρύψει λεφτά με το τσουβάλι,
άλλοι κάτω από το στρώμα
και άλλοι στης Ελβετίας την κρυψώνα.

Και εκτός από μεγάλοι λεφτάδες
είναι όλοι τους μεγάλοι φοροφυγάδες,
και του συνταξιούχου που τρώει μόνο κουκιά
και εκεί ακόμα του βουτάνε την μπουκιά.
 
Εγώ έχω βρει μια άλλη λύση
πως να βγει η Ελλάδα απ’ την κρίση
αμέσως και με χωρίς καθυστέρηση
να στείλουμε απ’ το Σικάγο μια Κυβέρνηση.

Γράφει ο 
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΗΣ 
book1937@hotmail.com

ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΩΜΑΤΑ
Όταν οι μακαρίτες οι αρχαίοι Έλληνες
εμπνεύστηκαν τη Δημοκρατία, αν υπήρχε
τότε βραβείο ΝΟΜΠΕΛ θα το είχαν κερδίσει.
Όμως η Δημοκρατία μετά από τόσα χρόνια
άρχισε να παλιώνει και έπιασε ψείρα.
Την ψείρα αυτή την λέμε κόμματα.
Και για να καταλάβετε καλύτερα πια είναι
τα κόμματα, δείτε τα ΣΥΝΩΝΥΜΑ:
Της νύχτας-ΚΑΜΩΜΑΤΑ
Ψευτιάς-ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ
Νερο-ΘΟΛΩΜΑΤΑ
Συνδικαλ(η)στο-ΔΟΛΩΜΑΤΑ
Όπισθεν-ΟΧΥΡΩΜΑΤΑ
Διαφορο-ΧΡΩΜΑΤΑ
Κουρελο-ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ
Αλληλο-ΦΑΓΩΜΑΤΑ
Πισω-ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Σκυλο-ΔΑΓΚΩΜΑΤΑ
Στοματο-ΒΟΥΛΩΜΑΤΑ
Χρηματο-ΤΣΕΠΩΜΑΤΑ
Συγγενο-ΟΓΚΩΜΑΤΑ
Ανεμο-ΜΑΖΩΜΑΤΑ
Κομπινο-ΥΨΩΜΑΤΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ:
Προτείνω το Χρήστο Τομαρά
Φιλάνθρωπο και με πολύ παρά
που ξέρει να κρατάει γερά
πάντα γιομάτο κουμπαρά.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τους εστιάτορες εδώ Τσιπιανίτες
που από χρήμα καλά πιασμένοι
αν και όχι ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
όλοι τους όμως ΟΙΚΟΝΟΜΗΜΕΝΟΙ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Για το Δημήτρη Γεωργακόπουλο
το πιο κατάλληλο Υπουργείο
αφού αυτο-ιδρυτής «ΑΘΗΝΑ» σχολείου
και εσχάτως ημερήσιου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Τη γυναίκα του Δημήτρη, Ελένη
Γιατρίνα με πτυχία, πρώτα-πρώτα
να γιομίσει τα Νοσοκομεία  με γιατρούς
και τέρμα τα φακελάκια απ’ τους φτωχούς.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Τον Δικηγόρο τον Γιανίμπα τον Άρη
να αρπάξει ένα ξυνιάρι
και όλους τους κουκουλοφόρους διαδηλωτές
να τους κλείσει στα μπουντρούμια με τις κλωτσιές.

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τον Δημήτρη τον Κοζώνη
να στήσει αγάλματα
στην Ελλάδα και επί πλέον
όπως έστησε στο Σικάγο
τα αγάλματα των δρομέων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Το Υπουργείο Εξωτερικών
αυτό θα παραλάβω εγώ
αφού μου αρέσουν τα ταξίδια
και της Ευρώπης τα κοψίδια.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΛΑΜΠΡΗ!
Υ. Γ. Πλησιάζει ο Μάης και η ΦΩΝΗ κλείνει
τα ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ, και υπενθυμίζω στον
Γεωργακόπουλο, γιορτή με ελεύθερη
είσοδο και με χωρίς κουπόνια!
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Στη παρούσα χρονική συγκυρία που 
η χώρα μας βρίσκεται κάτω από τον 
ασφυκτικό κλοιό των εταίρων - δα-
νειστών εισπράττοντας την αδιαλλαξία 

τους, καλό είναι να διατηρούμε την ψυχραιμία 
μας και να προσπαθούμε να διασκεδάζουμε.

Για το λόγο αυτό επέλεξα για δημοσίευση στο 
παρόν φύλλο κάτι εύθυμο και ιστορικό συγχρό-
νως, πιστεύοντας πως θα το χαρείτε, περισσό-
τερο βέβαια οι καταγόμενοι από τη Θεσσαλία 
που δεν θα έχουν πρόβλημα και με την προ-
φορά του κειμένου.

Κατά τη διάρκεια ανάκτησης της ανεξαρτη-
σίας τους από τον οθωμανικό ζυγό, οι πρόγο-
νοί μας κατακτούσαν τμηματικά τα εδάφη με 
τους ελληνόφωνους πληθυσμούς ύστερα από 
σκληρούς αγώνες . Η μοναδική περιοχή που 
ενσωματώθηκε στη χώρα χωρίς πόλεμο εί-
ναι η Θεσσαλία με την περιοχή της Άρτας μέ-
χρι τον Άραχθο ποταμό.

Η περιοχή αυτή προσαρτήθηκε στην ελεύθε-
ρη Ελλάδα, τα βόρεια σύνορα της οποίας μέχρι 
τότε βρίσκονταν στο Σπερχειό ποταμό, με συν-
θήκη το 1881 ύστερα από διπλωματικές δια-
βουλεύσεις. Για το λόγο αυτό και το βιοτικό και 
πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων αυτών των 
περιοχών ήταν υποβαθμισμένο, σε σχέση με 
εκείνων της υπόλοιπης χώρας που είχαν απε-
λευθερωθεί 60 χρόνια νωρίτερα.

Θα αναφερθούμε στη συνέχεια σε ένα αυ-
θεντικό χαρακτηριστικό περιστατικό, που συ-
νέβη 26 χρόνια μετά την απελευθέρωση του 
ελλαδικού αυτού τμήματος, σ ένα χωριό του 
θεσσαλικού κάμπου κοντά στην Καρδίτσα και 
που απεικονίζει τις συνθήκες διαβίωσης του 
πληθυσμού της περιοχής, αλλά και τη δύνα-
μη της εξουσίας του χωροφύλακα ως του άρ-
χοντα - φύλακα της τάξης.

Επειδή θέλουμε να διατηρήσουμε την πλήρη 
αυθεντικότητά του ως προς ύφος, την σύντα-
ξη και την ορθογραφία του, σας το παρουσιά-
ζουμε όπως ακριβώς το παραλάβαμε από τα 

κρατικά αρχεία: «Προς απάσας τας αρχάς που 
διοικούν το χωρίον Ματαράγκα Καρδίτσης: Δή-
μαρχο, ιερέα του χωριού, δάσκαλο και άπα-
ντας τους προύχοντας του χωρίου.

Ήλθα εις Ματαράγκαν κατόπιν διαταγής του 
Διοικητού μου μετά ενός χωροφύλακος προς 
επιβολήν της τάξεως από άκρου εις άκρον του 
χωρίου άνευ χρονοτριβής και άμεσα. Διότι προ-
χθές στο σιργιάνη μετά την Θίαν και Ιεράν λι-
τουργίαν εν τω Ναό, όταν έπεζαν τα κλαρίνα 
και τα όργανα ο Κώστας (ας μην αναφέρο το 
όνομά του) χόρεβε σινέχια μπροστά χορίς να 
αφίνη και τους άλους να χορέψουν μπροστά 
με κατά σινέπια και παραξιγιθίκατε και πλακο-
θίκατε στο ξίλο με τα παλούκια και τα μαχέρια 
με αποτέλεσμα και κατά σινέπια να τραβματι-
στούν πολοί άνθροποι. Πάραφτα να εφαρμό-
σετε απάσας τας εξίς διαταγάς μου:

1) Αν ξανασιμβί τιάφτη πράξης εν τω χωρίο να 
γνορίζετε ότι θα σας σιλάβω και άνευ χρονοτριβίς 
αμέσος θα σας κλίσο στη φυλακή. Όταν πέζουν 
τα κλαρίνα και τα μουσικά όργανα στο σιργιάνη 
στο πανηγίρι και στο γάμο πρέπη να χορέβουν 

μπροστά άπαντες που επιθιμούν να χορέψουν 
και όχι ο ίδιος άνθροπος. Αυτό είναι γαηδουργιά.

2) Μου αναφέρθικε ότι ο γάηδαρος του Χα-
ντζόπουλου τον Σεπτέμβριο μπήκε στο καλα-
μπόκι του Βάϊου (ας μην αναγράψο το επίθετο) 
και ο Βάϊος εκνεβρίστικε και κάρφοσε το γάη-
δαρο νε την αξάλη στο ένα καπούλη. Καταλα-
βένετε ο γάηδαρος δεν είναι ο όνος αλά ο Βάϊ-
ος. Άνεφ πολόν σκέψεον καταλαβένη κανής ότι 
το κεφάλη δεν έχη μιαλό αλά κολοκιθόσπορο. 
Απαγορέβετε να ξαναγίνη εκ νέου τέτιο απαρά-
δεκτο ή παρόμιο πράγμα.

3) Πίγα στο μαγαζή για καφέ και από έξο βρο-
μούσε κατρουλιό. Απαγορέβετε να κατουράτε 
έξο στον τίχο του μαγαζιού.

4) Απαγορέβετε το βρισίδιν το φονασκίν και 
εντός του καφενίου το ανεμίσιν διότι είναι χι-
μόνας και εσθάνετέ τις αποφορά από τι βρό-
μα. Όστις επιθιμί να ανεμιστή να εξέρχετε έξο-
θεν του καφενίου.

5)  Ίδα πολλές γυνέκες να πιάνουν τη σιγγού-
να μετά του υποκαμίσου να το τραβούν προς τα 
έμπροσθεν να ανίγουν τα πόδια και να ουρούν 

ορθίος. Το τιούτον είναι απαράδεκτο και πρέπη 
άνεφ χρονοτριβίς να τις βρακόσετε όλες άπαξ 
και διαπαντός.

6) Όταν λίαν προίαν πάτε τα γελάδια στο γε-
λαδάρη και γιρίζοντας πρέπη ανιπερθέτος να 
μαζέβετε τις βονιές των ζώον από το δρόμο, το 
ίδιο να κάνετε και το βράδυ διότι δεν έχη που να 
πατίση όστις βαδίζη εις τας οδούς του χωρίου. 
Και εκτός του τιούτου σας χριάζοντε οι βονιές να 
ζεστένεστε στο μπουχαρί το χιμόνα με τα κρία.

7) Σε κάθε πανιγίρι αποκριές πάσχα και γά-
μους που βαδίζι καλοντιμένος ο κόσμος και πάι 
στην Εκλισία και μετά χορέβη στα σιργιάνια και 
στους γάμους πρέπη άπαντα τα σκυλιά να είναι 
δεμένα δια χονδρόν αλισίδεον και σχινίον προς 
αποφιγίν ατιχιμάτον εκ των σκιλοδακομάτον.

8) Να μιν πίνετε πολί ινοπνεβματόδη ποτά τσί-
πουρα και ίνους και μετά ξερνοβολάτε και κά-
νετε χαζομάρες.

9) Να τιρίσετε άνεφ αντιρίσεος και χρονοτριβής 
την άνοθεν τάφτην διαταγήν μου άνθροπη σκύλη 
και γινέκες διότι όπιος συλληφθή παραβάτις θα 
τον σιλάβο και θα τον κλίσο στο σχολίο και αλίμο-
νό του θα τον ταράξο και θα τον μαβρίσο στο ξίλο.

Να με σινχορίτε αν έκανα κάπιο σιντακτικό λά-
θος καθότι τελίοσα και εγώ Τρίτη του Δημοτικού 
σχολίου διότι δεν με έστιλε ο πατέρας μου από 
το χωρίον στιν Λάρισσαν για να μάθο περισσότε-
ρα γράματα. Σαν γκαραγκούνις που είμε και εγό 
καταλαβένετε άπαντες τας γραφάς μου τας οπί-
ας θέλετε δεν θέλετε θα τας τιρίσετε ανιπερθέτος.

Εν Ματαράγκα τη 8η Δεκεμβρίου 1907
Ο Διοικητής του Χωρίου

Νικόλαος Παπακωνσταντίνου,
Υπονωμοτάρχης

Τι κάνει τους ανθρώ-
πους ξεχωριστούς; 
Το συναίσθημα! Να 
μπορείς να συν-αι-

σθάνεσαι. Να αφουγκράζεσαι 
την ψυχή του συνανθρώπου 
σου... Αιώνες τώρα, αναλύου-
με τα γεγονότα, δεν στεκόμαστε 
όμως αρκετά στη συναίσθηση 
των γεγονότων. Σταυρώθηκε 
ο Χριστός μας, λέμε. Αναρω-
τήσου άνθρωπε, τι σημαίνει 
αυτό. Μετάφερε τον εαυτό σου 
στη στιγμή του μαρτυρίου. Νιώσε τη μονα-
ξιά του προσώπου που μεταφέρει το σταυ-
ρό του, που βαδίζει μόνος, που ξυλοκοπεί-
ται, που αποδιώχνεται από όλους.

Δεν μπορείς να φανταστείς τη μοναξιά, το 
συναίσθημα που πηγάζει από το ότι γνωρί-

ζεις τι θα σου συμβεί. Γνωρίζεις 
πως οι άνθρωποι γύρω σου σε 
λιντσάρουν και δεν υπάρχει κα-
νένας, μα κανένας τρόπος να 
αποδείξεις την αθωότητά σου. 
Καμία φυλακή δε χωρά αυτό 
το συναίσθημα του Χριστού στο 
Σταυρό. Για το λόγο αυτό τον λα-
τρεύουμε αιώνες τώρα, γιατί 
βαθειά μέσα μας, κάπου ενυ-
πάρχει η μορφή της μοναξιάς 
κάθε ανθρώπου.

Εφόσον ο καθένας μας μέσα 
του έχει μια μικρογραφία του Θεού, έχουμε 
και τη μικρογραφία του μαρτυρίου του. Πό-
σες φορές έχουμε πει στον εαυτό μας «Θεέ 
μου, κανείς δε με καταλαβαίνει.»  πώς γί-
νεται αυτό, τη στιγμή που όλοι νιώθουμε το 
ίδιο; Κάπου μέσα μας όλοι έχουμε κάτι κοι-

νό. Μιαν ανείπωτη μοναξιά, το αίσθημα του 
«είμαι μόνος». Χιλιάδες κόσμου να είναι 
δίπλα μας, μπορούμε να νιώσουμε μόνοι. 
Όπως μόνοι γεννιόμαστε, μόνοι πεθαίνου-
με, μόνοι βαδίζουμε στη ζωή. Ευλογημένος 
όποιος βρει έναν σαν τον εαυτό του. Όχι για 
να πάψει το συναίσθημά του, αλλά ακριβώς 
για αυτό. Για να τον συν-αισθάνεται. Μην ψά-
χνουμε να ξεφύγουμε από ότι ή όσα νιώθου-
με. Ας ψάξουμε να βρούμε ποιος νιώθει το 
ίδιο με εμάς. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, εάν 
έπαυαν να υπάρχουν τα νέα και οι ειδήσεις, 
οι απόψεις και τα συμβάντα, τι θα συζητού-
σαν οι άνθρωποι μεταξύ τους;

Δε θα έκαναν ίσως μια στροφή έσωθεν, δε 
θα στέκονταν σε όσα νιώθουν, δε θα «έβλε-
παν»; Μάθαμε να υπάρχουμε μόνο όταν απει-
λούμαστε. Όταν συμβαίνει ένα κακό στη ζωή 
μας, είμαστε πιο ζωντανοί από ποτέ. Γιατί πε-

ριμένουμε ένα «χτύπημα» για να αισθανθού-
με τη ζωή; Γιατί η ζωή είναι συνυφασμένη 
με τον πόνο, όχι όμως τον πόνο των πραγμά-
των αλλά τον πόνο του εαυτού μας. Ο εαυτός 
μας, διψά να βιώσει συναισθήματα και εμείς 
κωφεύουμε απέναντί του(ς). Να λοιπόν που 
αναλαμβάνει ο ίδιος να μας «αρρωστήσει» 
για να ξυπνήσουμε.

Ζήσε σήμερα ότι δε θα ζήσεις αύριο. Δες 
τους ανθρώπους που αφήνεις μόνους. Δώσε 
ένα χάδι, ένα βλέμμα, λίγη συμπάθεια, διώξε 
τη μοναξιά από το βλέμμα του συν-ανθρώ-
που σου και θα βιώσεις έναν άλλο κόσμο. 
Πιο ανθρώπινο, πιο αληθινό, πιο προσωπι-
κό, γεμάτο συναισθήματα, γεμάτο έμπνευ-
ση, ρυθμό. Δεν υπάρχει δράμα στη ζωή μας, 
παρά από αυτό που εμείς δημιουργούμε 
εγκλωβισμένοι στη μοναξιά μας. Δε μιλά-
με για όσα αληθινά νιώθουμε παρά χρησι-
μοποιούμε απεικάσματα των εικόνων που 
θα θέλαμε να εκφράσουμε.

Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε για τί-
ποτα. Εάν εκφράζουμε την αλήθεια μας, τότε 
εκείνη θα φωτίζει το δρόμο μας.

Αστυνομική Διαταγή εν έτει 1907
Τoυ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΟΥΛΗ 
gvasiloulis @ yahoo. Gr

ΣΕΛΙΔΕΣ	ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Συναισθήματα.  Πηγή ανθρωπιάς!
Γράφει η ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ, εκπαιδευτικός
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ _ Το σκέφτηκε δυο 
μήνες. ενέδωσε ο Μερτσίνας και την 
άλλη μέρα έφυγε για ταξίδι. Στο γυρι-
σμό, ύστερα από δυο μέρες είχε μουσα-
φίρη στο κονάκι του. Ντόμπερμαν, τριών 
μηνών, χωρίς αυτιά κομμένα. Μόνο η 
ουρά ήταν κομμένη. Μπήκε στο σπίτι ο 
Μερτσίνας και το σκυλί ήταν στο κλου-
βί που του είχαν αγοράσει. Ο Μάρκος 
στο σχολείο. Στο έμπα του το γαύγισμά 
του τον τσίτωσε το Μερτσίνα.

- Γυναίκα, να τον βγάλουμε έξω, ελεύ-
θερο. Κάτι θέλει.

- Όχι, του λέει. Θα τον βγάλει ο Μάρ-
κος όταν γυρίσει από το σχολείο. Είναι 
η ώρα του. Έπειτα θα τον πάμε στο δά-
σκαλο για να μάθει τρόπους αφού μέ-
νει μέσα στο σπίτι.

- Τρόπους. Δηλαδή;..
- Εκπαίδευση, Μερ. Να ζητήσει πότε 

θέλει να πάει στο μέρος και πού θα κοι-
μάται.

- Ωχού!... Πονοκεφάλους μαζέψαμε 
στο σπίτι, γυναίκα.

- Μην το παίρνεις έτσι, Μερ. Μια βδο-
μάδα και θα συνηθίσει. Άσε να τον βγά-
λω έξω για να ησυχάσει. Κατάλαβε πως 
κάποιος νέος ήρθε στο σπίτι και θέλει 
να τον γνωρίσει.

- Γυναίκα, μου τα μπερδεύεις!
- Δεν μπερδεύω τίποτε, Μερ. είπε 

πηγαίνοντας να τον βγάλει. Θα τον έχω 
στην αγκαλιά μου. Χάιδεψέ τον και θα 
δεις. Άκουσε που σου λέω!

Τι να κάνει, σώπασε. Δεν είχε άλλη 
επιλογή. Είδε ένα πιάτο που μέσα είχε 
μπισκότα για σκυλί.

Πήρε ένα στο χέρι του και κάθισε στο 
τραπέζι της κουζίνας για να έρθει η γυ-
ναίκα του με το σκυλί. Τον έφερε και δύ-

σκολα κρατιόταν στα χέρια της.
- Άσ’ τον κάτω, γυναίκα. Τι θα κάνει. 

Το σπίτι είναι κλειστό.
Τον άφησε κι αμέσως πήγε στο Μερ-

τσίνα. Σήκωσε τα μπροστινά του πόδια 
και τα ‘βαλε πάνω στα γόνατά του χω-
ρίς να γαυγίζει. Του έδωσε τη λιχουδιά 
και την πήρε από το χέρι του προσεκτι-
κά τόσο που τα χείλη του δεν ακούμπη-
σαν τα δάχτυλά του. Πήγε στην άκρη και 
ύστερα γύρισε πάλι δίπλα του.

- Τον κακόμαθες κιόλας, Μερ. είπε η 
γυναίκα του που τους κοίταζε. Για όνο-
μα, Μερ. Τι λες, έχεις καμιά ιδέα;.

- Όνομα, γυναίκα. Εσύ είχες σκυλιά 
όταν μεγάλωνες. Ξέρω εγώ. Οδυσσέα, 
Μεγαλέξανδρο, Πορφύρα, Μπερμπάντη.

-Είναι εμβολιασμένος, γυναίκα;.
- Είναι, και ο γιατρός θα τον δει σ’ 

ένα μήνα. Να βεβαιωθούμε ότι όλα εί-
ναι εντάξει.

- Ωραία. Μην έχουμε διπλοπενιές στη 
γειτονιά με καμιά γειτόνισσα. Καταλα-
βαίνεις γιατί κόβομαι. Τον βλέπεις τον 
Μπερμπάντη, γυναίκα; Κόλλησε στα 
πόδια μου και δεν το κουνάει. Μήπως 
καταλαβαίνει ελληνικά και ξέρει τι λέει, 
γυναίκα; Γελάς;.

- Τι να κάνω, έτσι που του φέρνεσαι 
είναι για γέλια. Μιλάς στο σκυλί λες και 
είναι άνθρωπος. Άσε να έρθει ο γιος 
σου από το σχολειό να τον βαφτίσουμε 
πρώτα και να σου πει τι θα κάνεις μαζί 
του και πώς θα του φέρεσαι.

- Άλλο και τούτο!... Μήπως θα πρέ-
πει να πάω κι εγώ σχολείο; Αυτό πας 
να μου πεις; Έλα, φέρε τον καφέ και κα-
νένα κουλούρι. Τα βλέπω εκεί στη τζά-
ρα (το βάζο) και τρέχουν τα σάλια μου.

- Είναι φρέσκα από το Ολύμπια. Πήγα 
σήμερα για λάδι, τυριά και άλλα ελλη-
νικά προϊόντα. Σου έφερα και την εφη-
μερίδα σου.

- Ωραία, τώρα τα έχω όλα. Σήμερα εί-
ναι η τυχερή μου μέρα φαίνεται.

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗ	ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

O Mπόκυ
Γράφει ο 
ΝΙΚΟΣ Β. 
ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ

ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ-ΠΕΖΟΣ	ΛΟΓΟΣ

Πάντοτε εκεί είμαι!

Δ εν ξέρω, γιατί πάντα περπατώ στον 
αέρα; Και στον ύπνο μου και στον 
ξύπνιο μου, αιθεροβατώντας. Πά-
ντα από εκεί ψηλά περπατώντας στην 

πουπουλένια ελαφρότητα των σύννεφων αντι-
κρύζω το σύμπαν και στον ύπνο μου και στον 
ξύπνιο μου. Από εκεί ακούω το εργαστήρι - μο-
τεράκι - της γης να ταξιδεύει πότε στο περιήλιο, 
πότε στο αφήλιο.

Είναι παράξενο γιατί δεν πετάω δεν φτερουγί-
ζω, αλλά περπατώ επάνω και μέσα στα σύνεφα 
κι από εκεί παρακολουθώ τη θάλασσα ν’ αφρίζει 
τους ποταμούς να τρέχουν τα βουνά ν’ ασπρί-
ζουν τα λαγκάδια να πρασινίζουν, τα λιβάδια ν’ 
ανθοβολούν.

Θεέ μου, ανατριχιάζω, τι έχει συμβεί μ’ εμέ-
να; Και συμβαίνει αυτό καθημερινά, κάθε ώρα, 
κάθε λεπτό και στον ύπνο μου και στον ξύπνιο 
μου. Εκεί πάντοτε είμαι στα πουπουλένια σύνε-
φα αιθεροβατώντας μέσα στο θαύμα.

Και... να βλέπω εκεί προς τον ήλιο, το σπί-
τι μας να ορθώνεται τόσο καθαρά, τα δυο ψηλά 
κυπαρίσσια, την Άγια Παρασκευή την Εκκλησιά 
μας και να συγκινούμαι, να ταράσσομαι, και να 
θωρώ τον πατέρα μου γελαστό, ως πάντα, κοντά 
στη μεγάλη αχλαδιά να κορφολογεί, τον μπαρ-
μπα-Ντίνο στο μαντρί να δέρνει στην καρδάρα 
το γάλα αφράτο, το βούτυρο να βγει, τον μπαρ-
μπα-Παναγιώτη απέναντι στο Κάστρο και δίπλα 
στο αυλάκι του μύλου να αναπολεί, τον μπαρ-
μπα-Νίκο τον τελευταίο της γενιάς να τρυγάει με 
ιεροτελεστία τις γλυκές κυψέλες κι όλους, αυ-
τούς τους αγγέλους να σιγοπερπατούν ανέμελα 
στα ελικοειδή, φιδίσια δρομάκια...

Θεέ μου, μαζί τους είμαι, πάντοτε εκεί είμαι! 
Πόσο εξάπτομαι και χαίρομαι, πόσο λαχταρώ 
και πονώ! Και να μην μπορώ να σταματήσω, να 
μην σταματώ παρά να περπατώ, να αιθεροβατώ 
να εισχωρώ μες τη λαμπράδα να θαμπώνομαι 
εμπρός στον Κρόνο, στον Δία, στη Σελήνη, στον 
Ερμή, στον Άρη, να πλησιάζω την λιγερόκορμη 
Αφροδίτη, να μου ψιθυρίζει κάτι στο αυτί: «Εν 
αρχή ήν ο Ίππαρχος», να μου τον δακτυλοδεί-
χνει, νάτος, νάτος πρόλαβέ τον, μην σου φύγει!!!

Μέσα στα σύνεφα ταξινομούσε τ’ άστρα γλυ-
κύς, μειλίχιος μέσα στη φωτεινότητα έβαζε στη 
σειρά τους Επτά Πλανήτες και σαν έτρεχα να 
τον αγγίξω να τον ρωτήσω κάτι για την ουρά-
νια σφαίρα για τη ζώνη των Ζωδίων, ένας ίλιγ-
γος λαμπράδας τον εξαφάνισε από εμπρός μου 
κι...εγώ να τρέχω να χάνομαι αιθεροβατώντας 
πάντα μέσα στο Αέναο Φως - στον Αναστημέ-
νο Χριστό - εκεί προς τον ήλιο να σβήνομαι μαζί 
του.... Θεέ μου μήπως τρελάθηκα; Πές μου αγα-
πητέ συν-ξενητεμένε, μήπως κι εσύ πορεύεσαι 
στα ίδια; Πές μου, σε παρακαλώ!

Καλή Λαμπρή! Καλή Ανάσταση!

ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΒΓΗΚΑΝ ΠΟΛΛΕΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ!

«Πλήρωσε τα μαλλιά της κεφαλής του»

Οι φόροι πριν από το 19ο αιώνα ήταν τόσοι πολλοί στην Ελλάδα, 
ώστε όσοι δεν είχαν να πληρώσουν, έβγαιναν στο βουνό. Για 
τη φοβερή αυτή φορολογία, ο ιστορικός Χριστόφορος Άγγελος, 
γράφει τα εξής χαρακτηριστικά: «Οι επιβληθέντες φόροι ήσαν 

αναρίθμητοι, αλλά καί άνισοι. Εκτός της δέκατης, του εγγείου και της δια-
κατοχής των ιδιοκτησιών, έκαστη οικογένεια κατέβαλε χωριστά φόρον κα-
πνού (εστίας), δασμόν γάμου, δούλου και δούλης καταλυμάτων, επαρχια-
κών εξόδων καφτανίων, καρφοπετάλλων και άλλων εκτάκτων.

Ενώ δε ούτο βαρείς καθ’ εαυτούς ήσαν οί επιβληθέντες φόροι, έτι βα-
ρυτέρους και αφορήτους καθίστα ο τρόπος της εισπράξεως και η δυνα-
στεία των αποσταλλομένων πρός τούτο υπαλλήλων ή εκμισθωτών. Φόρος 
ωσαύτως ετίθετο απί των ραγιάδων (υπόδουλος-τουρκ.raya) εκείνων οί-
τινες «έτρεφον μακράν κόμην».

Από το τελευταίο αυτό, έμεινε παροιμιώδης η φράση: 
«πλήρωσε τα μαλλιά της κεφαλής του».

✑ Γράφει ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΓΛΑΣ Αγαπητέ Δημήτρη Γεια Χαρά!
Με τις καλύτερες ευχές για ένα Αίσιο, 

Ευτυχισμένο και Παραγωγικό Χρόνο με 
Υγεία και οικογενειακή προκοπή.

Για μια ακόμη φορά ολόθερμα συγχα-
ρητήρια από καρδιάς, τόσο σε Σένα αλλά 
και σε όλους τους εκλεκτούς συνεργάτες 
Σου για την υπέροχη προσπάθεια να εκδί-
δετε ανελλιπώς την «Ελληνική Φωνή» με 
όποιο προσωπικό, οικονομικό και επαγ-
γελματικό κόστος. Η Ε.Φ. είναι μια πνευ-
ματική, πολιτιστική και πολιτική όαση στην 
Ομογένεια που έχει άρωμα Ελλάδας. Εσώ-
κλειστη είναι η συνδρομή μου.

Καλή Δύναμη για τον Καινούργιο Χρόνο!

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Γιάννης Γιαννικόπουλος, Γιατρός
Λος Άντζελες, Καλιφόρνια

-------

Κύριε Γεωργακόπουλε,
Εσωκλείστως λαμβάνετε την επιτα-

γή για την ανανέωση της συνδρομής της 
κας Αικ. Αντωνοπούλου. Σας συγχαίρω 
και σας εύχομαι τα καλύτερα για το 2015.

Με εκτίμηση
Διον. Αντωνόπουλος

-------

Αγαπητέ κ. Δημήτρη
Με την ευκαιρία της αποστολής της 

συνδρομής μου, θα ήθελα να σας συγ-
χαρώ εσάς και τους συνεργάτες σας, για 
την υπέροχη δουλειά που κάνετε στην 
εφημερίδα σας.

Με εκτίμηση
Κ. Φουντούκος

-------

Αγαπητέ κ. Γεωργακόπουλε,
Εσωκλείστως λαμβάνετε την συνδρο-

μή μου για το 2015 και σας εύχομαι χρό-
νια Πολλά και σας συγχαίρω για την ποι-
ότητα της εφημερίδας σας.

Με εκτίμηση
Γεωργία Μένεγα, Σικάγο

-------

Αγαπητέ κ. Γεωργακόπουλε,
Με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνώ μαζί σας 

και σας στέλνω τη συνδρομή μου και επι-
πρόσθετα θέλω να σας συγχαρώ από βά-
θους καρδίας για την έγκριτο εφημερίδα 
σας, την οποία βρίσκω πλούσια σε περι-
εχόμενο, αντικειμενική, ολοκληρωμένη 
και με βαρύνουσα υπόσταση.

Εύχομαι σε σας και στους αξιόλογους 
και έγκριτους συνεργάτες σας καλή Χρο-
νιά, Δύναμη και Υγεία για να επιτελείτε το 
συγγραφικό και εθνικό σας έργο.

Με εκτίμηση και τιμή
Πέτρος Καυκάλης

Επιστολές 
Αναγνωστώv
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ	ΘΕΜΑΤΑ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο άντρας σου έμεινε χωρίς δουλειά. Τι κάνεις;
Κατ’ αρχήν, να αποφεύγεις να μιλάς συνέχεια για το 

θέμα αυτό, ακόμα κι αν έχεις την πρόθεση να βοηθή-
σεις. Άφησε εκείνον να θίξει το θέμα. Έπειτα, επειδή τώρα 
που δεν έχει δουλειά είναι πιο πολλές ώρες στο σπίτι, 
μην του αναθέτεις διάφορες δουλειές μέσα ή έξω από 
το σπίτι. Χρειάζεται χρόνο για να ψάξει για δουλειά ρω-
τώντας, διαβάζοντας αγγελίες, κάνοντας τηλεφωνήμα-
τα, ή πηγαίνοντας για συνεντεύξεις. Επίσης, αν παραπο-
νιέσαι για οικονομικά θέματα τον επιφορτίζεις πιο πολύ 
με άγχος. Τέλος, να τονώνεις το ηθικό του λέγοντάς του 
ότι τον αγαπάς και ότι τον εμπιστεύεσαι.

Μήπως η υπερβολική αυτοπεποίθηση είναι το μυστι-
κό για την ευτυχία του παιδιού σου;

 Εδώ και πολλά χρόνια τώρα, ακούμε ότι τα παιδιά που 
δεν έχουν αυτοπεποίθηση δε συμπεριφέρονται σωστά. 
Αλλά, όπως γράφει κάποιος συντάκτης των New York 
Times, « οι φοιτητές με κακή απόδοση στα μαθήματα 
έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους λες κι είναι ρή-
τορες. και οι βιαστές που βλέπουμε στα έργα δεν έχουν 
τις . ανασφάλειες που έχει ένας γιατρός.» Βλέπετε, όταν 
έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και υπερεκτιμάς τις 
ικανότητές σου μπορεί να σε οδηγήσει στον εγωκεντρι-
σμό. Γι αυτό να καλλιεργείς του παιδιού σου την αυτοε-
κτίμηση και αυτοπεποίθηση, αλλά μην ξεχνάς ότι χρει-
άζεται ένα σταθερό θεμέλιο υψηλών αξιών, να σέβεται 
τους άλλους, και να αναλαμβάνει τις ευθύνες του.

Μήπως προσπαθείς με μαγικά τρικ να αντιμετωπί-
σεις τα προβλήματα στο γάμο σου;

Μήπως νομίζεις ότι με μαγικά τρικ θα λυθούν τα προ-
βλήματα που παρουσιάζονται στο σπίτι; Ο Harry Houdini 
- ο μάγος, ήταν γνωστός ως ο πρώτος μεγάλος καλλι-
τέχνης που είχε την ικανότητα να εξαφανίζει τα πάντα. 
Μήπως κι εσύ προσπαθείς να «εξαφανίσεις» τις διάφο-
ρες ανάγκες που υπάρχουν μέσα στο σπίτι; Μήπως δου-
λεύεις μέχρι αργά για να αποφύγεις να ασχοληθείς με τα 
προβλήματα του σπιτιού; Μήπως σηκώνεσαι και φεύγεις 
όταν η γυναίκα σου ή ο άντρας σου έρχεται για να μιλήσει 
για κάποιο σοβαρό θέμα; Να ξέρεις όμως ότι δεν υπάρ-

χει κάποιο μαγικό τρικ για να γλυτώσεις από τις δυσκο-
λίες και τα προβλήματα, αλλά πρέπει με σοβαρότητα να 
συμμετέχεις για να ασχοληθείς και να αντιμετωπίσεις 
κάθε δυσκολία.

Σε τι διαφέρουν οι άντρες από τις γυναίκες στο σεξ;
Όπως είπε κάποιος ειδικός σε θέματα γάμου, «Οι άντρες 

είναι σαν το φούρνο των μικροκυμάτων κι οι γυναίκες εί-
ναι σαν τις χύτρες που σιγοψήνουν το φαγητό.» Έτσι είναι 
τα αισθητήρια των ανδρών και των γυναικών φτιαγμέ-
να. Οι μελέτες δείχνουν ότι υπάρχουν ουσιαστικές δια-
φορές στον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος. Γι αυτό 
εμείς οι άντρες πρέπει να καταλάβουμε ότι η επιθυμία 
της γυναίκας μας καλλιεργείται σιγά σιγά, και εξαρτάται 
από τη συναισθηματική διάθεση που έχει απέναντί μας. 
Και οι γυναίκες πρέπει να καταλάβετε ότι ο άντρας σας 
δεν προσπαθεί να είναι αναίσθητος όταν λειτουργεί σα 
φούρνος μικροκυμάτων, αλλά έτσι είναι σχεδιασμένη η 
φύση του. Οι χύτρες που αργοψήνουν το φαγητό και οι 
φούρνοι μικροκυμάτων μπορεί να αποτελέσουν μία συ-
νταγή για ρομαντική επιτυχία.

Θέλεις το παιδί σου να γίνει σαν τον Καλό Σαμαρείτη;
Αν θέλεις το παιδί σου να γίνει σαν τον καλό Σαμαρεί-

τη, τότε να καλλιεργείς και να ενθαρρύνεις αυτού του εί-
δους τη συμπεριφορά. Δίδαξέ του ότι το να βοηθάει τους 
άλλους είναι κάτι που πρέπει να κάνει. Οι ψυχολόγοι λένε 
ότι, όσο πιο νωρίς του το διδάξεις αυτό, τόσο το καλύ-

τερο. Ακόμα, αντί να τονίζεις 
και να στρέφεις την προσο-
χή του στα λάθη των άλλων , φρόντισε να επισημαίνεις 
την καλή συμπεριφορά. Και τέλος, βοήθησέ το να γίνει 
σαν τον καλό Σαμαρείτη με το παράδειγμά σου. Σταμάτα 
για λίγο και βρες λίγο χρόνο μέσα στο πολυάσχολο πρό-
γραμμά σου και βάλε τις ανάγκες των άλλων πιο πάνω 
από τις δικές σου.

Τι μπορούμε να μάθουμε από τα ερείπια;
Σε μέρη όπως στην Ελλάδα και στη Ρώμη, οι αρχαιο-

λόγοι και οι κοινωνιολόγοι μελετούν τα ερείπια. Θέλουν 
να μάθουν τον πολιτισμό της παλιάς εποχής, για να κατα-
λάβουν καλύτερα το παρόν. Με τον ίδιο τρόπο, μπορούμε 
κι εμείς να προσδιορίσουμε τα ερείπια των προηγούμε-
νων γενιών στην οικογενειακή μας ιστορία . όπως , για 
παράδειγμα, αλκοολισμό, διαζύγιο και φυλετική προκα-
τάληψη. Και μπορούμε να διδαχτούμε από αυτά. Τότε, και 
μόνο τότε θα μπορέσουμε ν’ αρχίσουμε να καθαρίζουμε 
τα μπάζα ώστε να βάλουμε ένα πιο ισχυρό και σταθερό 
θεμέλιο για την οικογένειά μας.

Τι χρειάζεται ξανάνιωμα στη ζωή σου;
Το Πάσχα είναι μία ευκαιρία για να ξαναζωντανέψουμε 

κάποια νεκρή σχέση. Περίπου 2.000 χρόνια πριν οι οπα-
δοί του Ιησού από τη Ναζαρέτ ζούσαν σε μεγάλη από-
γνωση. Καθώς Τον έβαζαν στον τάφο πίστευαν ότι έθα-
βαν και την καινούργια τους πίστη. Αλλά τότε , συνέβη 
κάτι το θαυμαστό. Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νε-
κρούς κι έτσι η ελπίδα τους ξαναγεννήθηκε. Στη δική 
σου ζωή τι είναι αυτό που χρειάζεται ξανάνιωμα; Μή-
πως κάποια τεταμένη σχέση με τα παιδιά σου; Ή αισθή-
ματα αγάπης για το σύντροφο της ζωής σου που με τα 
χρόνια έχουν θαφτεί; Ίσως να είναι η πίστη σου που εί-
χες κάποτε στο Θεό που τώρα φαίνεται να είναι νεκρή ή 
να βρίσκεται σε χειμερία νάρκη. Αυτό το Πάσχα φρόντι-
σε να δώσεις ξανά ζωή σε κάτι που φαίνεται πως έχει 
πεθάνει. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. 

Όταν βάζεις την οικογένειά σου στην πρώτη θέση, 
τότε είσαι στο σωστό δρόμο, στο δρόμο που οδηγεί σ’ 
έναν ακλόνητο γάμο και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια.

Γράφει ο 
ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

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

NIKOS BANQUETS
Αργύρης Πούλος

Είναι στη διάθεση της Ομογένειας για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις

ΒΑΠΤΙΣΙΑ-ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ-ΓΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 

7600 S. HARLEM AVE . * BRIDGEVIEW IL. 60455 TEL: (1708) 496-0300
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Χαμομήλι για το κρυολόγημα, την χώνεψη, τον ύπνο, το στρες, την 
φαγούρα, τους μαύρους κύκλους. Τι προκαλεί η υπερκατανάλωση;

Χαμομήλι

Πρόκειται για ένα ποώδες φυτό, η επιστημονική 
ονομασία του οποίου είναι Chamomilla, ενώ 
το γένος περιλαμβάνει περί τα 70 είδη το γνω-
στότερο των οποίων του είναι η Chamomilla 

recutita ή Matricaria chamomilla, που στα ελληνικά αποδί-
δεται ως Χαμαίμηλον το κοινόν ή Ματρικαρία το χαμαίμηλον.

Αφιερωμένο στον θεό Ήλιο, ο οποίος κατά τους αρχαίους 
Αιγυπτίους ήταν ο γιατρός των μολυσματικών νόσων, το 
χαμομήλι ήταν γνωστό από την αρχαιότητα, ενώ χρησιμο-
ποιούνταν από τους Έλληνες και τους Ρωμαίους ως φάρ-
μακο χάρη στις ηρεμιστικές και αντισηπτικές του ιδιότητες.

Πήρε το όνομα του από το άρωμα του και την χαμηλή 
ανάπτυξή του (μήλο του εδάφους). Ταπεινό σε εμφάνιση, 
αλλά με πολύ σημαντικές ιδιότητες, θεωρείται από τα πιο 
χρήσιμα φαρμακευτικά φυτά. Η δράση του εξάλλου είναι 
γνωστή από την αρχαιότητα, καθώς οι αρχαίοι Έλληνες εκ-
μεταλλεύονταν τις πολύτιμες και καταπραϋντικές του ιδι-
ότητες. Σύγχρονες έρευνες επαληθεύουν την χρησιμότη-
τα του χαμομηλιού ως φάρμακο σε ένα ευρύτατο φάσμα 
παθήσεων.

Κανένα από τα συστατικά του χαμομηλιού δεν 
μπορεί να δράσει τόσο από μόνο του, όσο το 
σύνολο των συστατικών στοιχείων. 
Τα άνθη δίνουν ένα αιθέριο έλαιο που έχει βαθύ κυανό 

χρώμα. Χάρη στη συνεργασία των αιθέριων ελαίων με τα 
φλαβονοειδή, τις κουμαρίνες και τις βλεννίνες αποκαλύ-
πτονται οι θρεπτικές αξίες του χαμομηλιού. Τα σπουδαιό-
τερα συστατικά του αιθέριου ελαίου του χαμομηλιού είναι 
η άλφα-δισαβολόλη και η χαμαζουλίνη, στις οποίες οφεί-
λονται οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του.

Το χρώμα του χαμομηλιού οφείλεται στην χαμαζουλί-
νη. Είναι ένας υδρογονάνθρακας που έχει αντιφλεγμονώ-
δη δράση και ανακουφίζει από τον πόνο. Η χαμαζουλίνη 
και η δισαβολόλη είναι υπεύθυνα επίσης για την δράση του 
χαμομηλέλαιου στο δέρμα και στο βλεννογόνο. Η δισαβο-
λόλη επουλώνει τις πληγές και έχει αντιφλεγμονώδεις και 
αντιμολυσματικές ιδιότητες για το στομάχι. Ο συνδυασμός 
μαζί με τη χαμαζουλίνη είναι ένα ισχυρό αντιβακτηριακό.

Το χαμομήλι μεταξύ άλλων περιέχει κάλιο, 
μαγνήσιο, ασβέστιο.
Ερευνητές από το Imperial College του Λονδίνου, απο-

μόνωσαν από τα ούρα εθελοντών που έπιναν τσάι χαμο-
μήλι για δύο εβδομάδες, ουσίες που δείχνουν ότι το χαμο-
μήλι είναι χρήσιμο κατά του κρυολογήματος και κατά των 

μυϊκών σπασμών που είναι υπεύθυνοι για τις κράμπες και 
τους πόνους της περιόδου. Η πρώτη ουσία είναι το ιππου-
ρικό οξύ που έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Η δεύτερη είναι 
η γλυκίνη που μειώνει τους μυϊκούς σπασμούς.

Σημαντικό στα ευρήματα τους, είναι το γεγονός ότι οι δύο 
ωφέλιμες ενεργές ουσίες παρέμειναν ψηλές στο αίμα ακό-
μη και δύο εβδομάδες μετά που σταμάτησαν να πίνουν τσάι 
χαμομήλι. Αυτό δείχνει ότι το χαμομήλι μπορεί να έχει πα-
ρατεταμένη μακροχρόνια χρήσιμη δράση.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Ηρεμεί τα νεύρα και ανακουφίζει από έντονα 
συναισθηματικά προβλήματα.
Χρησιμοποιείται κατά της αϋπνίας (ενισχύοντας τον ύπνο), 

της ανησυχίας και της νευρικής έντασης. Αρκεί να πιείτε 
λίγο χαμομήλι 30 με 45 λεπτά πριν ξαπλώσετε στο κρεβά-
τι. Θα καταφέρει να διώξει τα άγχη σας, να σας χαλαρώ-
σει με το απαλό του άρωμα και τελικά να σας οδηγήσει 
σε ένα βαθύ και ποιοτικό ύπνο, δρώντας χαλαρωτικά στο 
νευρικό σύστημα.

Ηρεμιστικό σε καταστάσεις στρες, ημικρανίες, 
νευραλγίες και ζαλάδες.
Το χαμομήλι είναι γνωστό για τις φυσικές αγχολυτικές 

του ιδιότητες, οι οποίες βοηθούν στη χαλάρωση των νεύ-
ρων, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί για την αγωγή της Γενικευ-
μένης Αγχώδους Διαταραχής. Μπορείτε να ανακόψετε την 
αυξανόμενη πορεία ενός πονοκεφάλου ή μιας ημικρανίας, 
πίνοντας λίγο αφέψημα χαμομηλιού, το οποίο θα σας ανα-
κουφίσει πριν ο πόνος γίνει χειρότερος.

Επουλώνει τις πληγές, τα εγκαύματα 
και καταπραΰνει τα εκζέματα
Είναι αντιφλεγμονώδες (το οφείλει στα συστατικά χα-

μαζουλίνη και α-δισαβολόλη). Είναι ωφέλιμο απέναντι σε 
διάφορες φλεγμονές, συμπεριλαμβανομένων και των γα-
στρεντερικών μολύνσεων, φλεγμονών των ματιών ή του 
δέρματος, του εντέρου, των ελκών στο στόμα, της ουλίτι-
δας κ.ά. εφαρμόζοντας τοπικά αφέψημα χαμομηλιού, το 
οποίο έχουμε αφήσει να κρυώσει, προσφέρουμε λύση σε 
διάφορα δερματικά προβλήματα, από ακμή, μέχρι ερεθι-
σμούς του δέρματος και μολύνσεις από μύκητες.

Σύμφωνα με έρευνες, μάλιστα, η τοπική εφαρμογή χα-
μομηλιού σε έκζεμα μπορεί να έχει το 60% της αποτελε-
σματικότητας μιας κρέμας με 0,25% υδροκορτιζόνης. Ακό-
μη, οι κομπρέσες με αφέψημα χαμομηλιού μπορεί να είναι 
εξίσου αποτελεσματικές.

Τονώνει το ανοσοποιητικό
Έχει αποδειχτεί ότι το χαμομήλι έχει τη δυνατότητα να αυ-

ξήσει την παραγωγή των λευκών αιμοσφαιρίων, τα οποία 
με τη σειρά τους βελτιώνουν τη λειτουργία του ανοσοποι-
ητικού μας συστήματος, απαλλάσσοντας μας από τα κρυ-
ώματα και τις ιώσεις που «κολλάμε» όταν το ανοσοποιητι-
κό μας είναι πεσμένο. Ακόμη, όμως, κι αν αρρωστήσουμε 
με γρίπη ή συνάχι, η εισπνοή ατμού από το εκχύλισμα του 
χαμομηλιού μπορεί να καταπραΰνει το κρύωμά μας και να 
μειώσει την καταρροή.

Είναι αντισπασμωδικό (λόγω της παρουσίας φλαβονοειδών 
και δισαβολόλης), έχει αντισηπτική και αντι-ερεθιστική δράση, 
αντιμολυσματικές ιδιότητες για το στομάχι και προστατευτική 
ενάντια στα έλκη, αντιπυρετικές και αντιαλλεργικές ιδιότητες.

Είναι εμμηναγωγικό και ανακουφίζει από τους πόνους της 
περιόδου. Σε περιπτώσεις γυναικολογικών προβλημάτων, 
όπως κράμπες περιόδου, το χαμομήλι μπορεί να καταπραΰ-
νει τον πόνο, ενώ ακόμη και σε περιπτώσεις κολπίτιδας, οι 
πλύσεις με χαμομήλι ανακουφίζουν την κατάσταση.

Ανακουφίζει τα παιδιά από τους πόνους 
της οδοντοφϋίας
Χρήσιμο για τη νευρική δυσπεψία, τους κολικούς, τον τυ-

μπανισμό και τα αέρια. Το αφέψημα χαμομηλιού μπορεί να 
μας ανακουφίσει από το φούσκωμα και τα ενοχλητικά αέ-
ρια, όπως επίσης και να ανακουφίσει τα συμπτώματα του 
συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου. Σε συνδυασμό, μάλι-
στα με τσάι δυόσμου, ενδέχεται να φέρει καλύτερα αποτελέ-
σματα. Ακόμη, μειώνει τα επεισόδια των κολικών, όπως και 
τη διάρκεια της διάρροιας, ενώ βοηθά σημαντικά στη χαλά-
ρωση του στομάχου.

Τα υπεργλυκαιμικά συμπτώματα και ο διαβήτης μπορούν 
να ελεγχθούν με την κατανάλωση χαμομηλιού, σύμφωνα με 
έρευνες, καθώς το χαμομήλι μειώνει τα επίπεδα σακχάρου 
στο αίμα και αυξάνει την αποθήκευση γλυκογόνου στο ήπαρ.

-  Φυσικό παυσίπονο σε ρευματικούς πόνους και σε περι-
πτώσεις κυστίτιδας

- Αυξάνει την όρεξη σε περιπτώσεις ανορεξίας
- Είναι ευεργετικό για υπερκινητικά και ανήσυχα παιδιά
-  Χρήσιμο στην ουλίτιδα (και σε άφθες) και ως οφθαλμική 

πλύση (σε πόνους ματιών ή στο κριθαράκι).
-  Βελτιώνει τους μαύρους κύκλους και το πρήξιμο στα μάτια: 

Αν αντιμετωπίζετε τέτοιου είδους προβλήματα στα μάτια, 
χρησιμοποιήστε φακελάκια με χαμομήλι, τα οποία έχετε 
εμβαπτίσει σε ζεστό νερό και τοποθετήστε τα σε κλειστά 
βλέφαρα (ή κάντε το ίδιο βουτώντας λίγο βαμβάκι στο αφέ-
ψημα χαμομηλιού). Οι μαύροι κύκλοι θα μειωθούν, ενώ η 
τανίνη του χαμομηλιού μπορεί να περιορίσει το πρήξιμο.

Ποιοί πρέπει να το αποφεύγουν 
Η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων χαμομηλιού είναι γνω-

στό ότι προκαλεί πεπτικό ή το γαστρεντερικό ερεθισμό. Λαμ-
βάνοντας περισσότερο από τη συνιστώμενη δοσολογία του 
Χαμομηλιού, η οποία περιορίζεται σε 3 έως 4 φορές την ημέ-
ρα, μπορεί να προκαλέσει διάρροια, έμετο και ναυτία. Μελέτη 
του Πανεπιστημίου του Maryland Medical Center δείχνει ότι 
τα παιδιά κάτω των 18 ετών δεν πρέπει καταναλώνουν πε-
ρισσότερο από το ήμισυ της δόσης των ενηλίκων κάθε μέρα. 
Τα παιδιά από 5 ετών και κάτω δεν πρέπει να καταναλώνουν 
περισσότερο από μισό φλιτζάνι του τσαγιού την ημέρα. Το Χα-
μομήλι συσσωρεύεται στο σώμα, έτσι ώστε οι παρενέργειες 
μπορούν να εμφανιστούν, για μία μεγάλη δόση, μετά από αρ-
κετές ημέρες. Οι έγκυες γυναίκες μπορούν να χρησιμοποι-
ήσουν χαμομήλι για να ανακουφίσει την πρωινή αδιαθεσία, 
ναυτία και έμετο, αλλά αν καταναλώνονται σε μεγάλες μπο-
ρεί να είναι επιζήμιο για την εγκυμοσύνη.

Επισημαίνεται ότι άτομα που είναι αλλεργικά στις μαργαρί-
τες και τα χρυσάνθεμα, μπορεί να είναι αλλεργικά και στο χα-
μομήλι και για το λόγο αυτό πρέπει να το αποφεύγουν. Έχουν 
περιγραφεί περιπτώσεις έντονων αλλεργικών αντιδράσεων 
σε άτομα που έπιναν ρόφημα από χαμομήλι.

Επίσης το χαμομήλι μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση 
σιδήρου από το έντερο. Έτσι ασθενείς που πάσχουν από έλ-
λειψη σιδήρου ή που παίρνουν σίδηρο πρέπει να ξέρουν για 
τη σχέση χαμομηλιού και απορρόφησης σιδήρου.

Οι πάσχοντες από άσθμα. Οι πάσχοντες από έλλειψη σιδή-
ρου. Μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση σιδήρου από το 
έντερο. Όσοι ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή με αντικατα-
θλιπτικά, ηρεμιστικά, υπνωτικά, και άλλα συναφή σκευάσματα. 
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Με αφορμή αυτά που βιώνει η 
πατρίδα μας σήμερα, θα ανα-
φερθώ στο τι συνέβη στα χρό-

νια της Επανάστασης με τα τρία ηρωϊκά 
νησιά μας Ύδρα, Σπέτσες και Ψαρά. Όποιες 
και να υπήρξαν οι χρηματικές θυσίες των 
τριών νησιών, ακόμη περισσότερο αξιο-
θαύμαστη υπήρξε η ομοφροσύνη με την 
οποία διαχειρίστηκαν τα ναυτικά πράγμα-
τα του έθνους στην Επανάσταση του 1821.

Οι ναυτικοί όχλοι, και μάλιστα οι περισ-
σότεροι ατίθασοι όχλοι της Ύδρας, επανε-
στάτησαν πολλές φορές, αλλά οι πρόκρι-

τοι, εκτός ελαχίστων εξαιρέτων, επέδειξαν ομόνοια και υπερίσχυσαν 
του αχαλιναγώγητου πλήθους. Οι ναυτικές επιχειρήσεις γινόντουσαν 
πάντοτε από κοινού. Τα πάντα ήσαν κοινά σε αυτούς: θυσίες, δόξες, 
παθήματα. Θα αναφερθούμε σε μία αδελφική ένωση, η οποία είναι 
χαρακτηριστική από όλες.

Κατά το έτος 1826 μετά την πτώση 
του Μεσολογγίου ανησύχησε φοβερά 
όλη η Ελλάδα και γενήθηκε η γενική 
πεποίθηση, ότι για να συμπληρωθεί το 
έργο της καταστροφής, δεν υπελείπε-
το στον Ιμπραήμ, παρά να επιτεθεί με 
όλες του τις δυνάμεις κατά των Σπε-
τσών και της Ύδρας. Τότε οι Σπετσιώ-
τες νόμισαν απαραίτητο να εγκαταλεί-
ψουν χάρη της κοινής σωτηρίας το 
αγαπημένο τους νησί, το οποίο ήταν 
πεδινό και ευπρόσβλητο, και να με-
τοικήσουν οικογενειακώς στην  Ύδρα 
μαζί με τους Ψαριανούς, για να συγ-
χωνεύσουν σε μία όλες τις ναυτικές 
δυνάμεις του έθνους, μπροστά στον 
κίνδυνο του Ιμπραήμ.

Οι πρόκριτοι της  Ύδρας με επί κε-
φαλής τον Λάζαρο Κουντουριώτη, 
μόλις έμαθαν την πρόθεση των Σπετσωτών, έγραψαν σε αυτούς 
στις 23 Απριλίου τα εξής: «Τα όσα ζητήματα οι απεσταλμένοι σας, 
μας επρότειναν εκ μέρου σας, και του λαού σας, όλα ενεκρίθησαν 
από ημάς και από τον λαόν μας, τον οποίον επροσκαλέσαμεν εις 
συνέλευσιν ενώπιον των απεσταλμένων σας. Και ούτως είδον προ-
σωπικώς και ήκουσαν με ποίαν αδελφικήν αγάπην και προθυμί-
αν ειλικρινή υπόσχεται, ως και ημείς υποσχόμεθα να διατηρεί άχρι 
τέλους την αναγκαιοτάτην εις την κοινήν σωτηρίαν στενήν ένωσιν 
και αδελφικήν ομόνοιαν».

«Θέλετε έχετε τα αναγκαία, κατοικίας εις Καμίνι χωρίς να πλη-
ρώσετε ενοίκιον, όσον καιρό μείνετε εδώ. Οι διαφοραί μεταξύ των 
συμπολιτών μας, αλησμονούνται και να μην αναφερθούν όσον και-
ρόν συνδιατρίψωμεν....ταχύνατε λοιπόν, αδελφοί τον ερχομόν σας 
εις τα σπίτια των Καμινίων και την πλέον αδελφικήν δεξίωσιν ευ-
ρίσκετε όλοι από όλους μας».

Την επόμενη, έγραψαν οι Υδραίοι τα ίδια στους Ψαριανούς και οι 
Ψαριανοί αποκρίθηκαν στις 18 Μαΐου ότι: «Η μετάβασις του λαού 
μας, είναι αδύνατον, αλλά είμεθα πρόθυμοι να εκπλεύσομεν εις οι-
ανδήποτε στιγμήν μας ζητηθεί».Οι δε Σπετσιώτες μετοίκησαν πράγ-
ματι κατά τα τέλη Μαΐου και τις αρχές Ιουνίου στην  Ύδρα και ευρή-
καν εκεί πανηγυρικότατη και αδελφική υποδοχή.

Φίλοι μου, βλέπουμε ότι όταν οι Έλληνες ομονοούν γράφουν σε-
λίδες δόξας και αντιστέκονται στο μεγαλύτερο εχθρό και πάντοτε νι-
κούν την αριθμητική υπεροχή, γιατί το φρόνημα και η ενότητα είναι 
το μεγαλύτερο όπλο των Ελλήνων.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ	-	ΗΘΗ	ΚΑΙ	ΕΘΙΜΑ	ΤΟΥ	ΤΟΠΟΥ	ΜΑΣ

Του 
ΝΙΚΟΥ ΑΗΔΟΝΗ

Η ενότητα και  
η ομόνοια το  
μεγαλύτερο όπλο 
των Ελλήνων

Περιοχή ιστορική, στην  Ήπειρο ανήκεις
από της Πίνδου τα βουνά, γεωγραφικά την βρίσκεις.
Εκτείνεται στο Ιόνιο, γαλάζιας Πελαγίας
στον κόλπο Αυλώνας Βόρεια, κι’ ως Νότιας Αμβρακίας.

Σήμερα την μοιράζονται, Ελλάδα κι’ Αλβανία
κανείς όμως δεν της ξεχνά, την θρυλική ιστορία.
Οι ξακουστοί ηγέτες της, γνωστοί στον κόσμο όλο
και η γενναιοδωρία τους, έπαιξε μέγα ρόλο.

Τα «Μετεωρολογικά», τ’ Αριστοτέλη εκφώνει
«Κατακλυσμός Δευκαλίωνα», έγινε στην Δωδώνη.
Και στο ποτάμι Αχέρωντα, νερά πίσω κυλούσαν
ήτανε μέρη της Ελλάς: Σελλοί και Γκραίκοι ζούσαν.

Ράτσες πολλές Ηπειρωτών, είναι: οι Θεσπρωτοί,
Αθαμάνοι, Κασσωπαίοι, Μολοσσοί και Αμφιλοχοί.
«Οι πιο αρχαίοι Έλληνες», ο Ευτέρπιος μας λέει
και επικροτούν κι άλλοι πολλοί, που είναι πιο αρχαίοι.

Ήπειρος απ’ το ορεικό, φτάνει ως την Αμβρακία
δίνει επιβεβαίωση, τ’ Ακρίτα η ιστορία.
Και ο Παυσανίας διηγεί, η Ήπειρος κατέχει
κομμάτι πιο αρχαιότερο, η Ελλάδα μας, δεν έχει.

Την  Ήπειρο χωρίσανε, τα ισχυρά τα κράτη,
κομμάτια δυο την κάνανε, την είχανε στο μάτι.
Στην Αλβανία δώσανε, το βόρειο το μέρος
και στην Ελλάδα άφησαν, το νότιο, απροσμένως.
 
Οι πιο αρχαίοι συγγραφείς, διαχωρισμό της φέρνoυν
η  Ήπειρος Ελληνική, και Ιλλυριοί είναι γη ξένων.
Ζούσανε σε μικρά χωριά, και μακριά απ’ τηv πόλη
μόρφωση και πολιτική, δεν ήταν όπωs όλοι.

Κι αν ήτανε ο τόπος τους, στις άκρες, στην οικουμένη
ερχόντουσαν οι Έλληνες, λόγω που στην Δωδώνη,
ευρίσκεται το δεύτερο, σημαντικό μαντείο
και συν αυτού υπάρχει και παλαιό νεκρομαντείο.

Έχει πολλά και θαυμαστά, αξιέπαινα κειμήλια,
που ο ποιητής τούτης δουλειάς, γραμμές θα γράφει μίλια.
Αξίζει όμως να γραφτούν, λίγα, κι ας γίνει ο κόπος
κι έτσι θ’ απολαμβάνονται, και θα τιμείται ο τόπος.

Ο Πλούταρχος μας εξηγεί, τον Αχιλλέα, μέγαν
τον βλέπαν σαν ημίθεο, και Θεοείκελο* τον λέγαν.
Κι μάνα του Αλέξανδρου, Ολυμπιάς η Νίκη
στου Αχιλλέα Μολοσσού, καταγωγή ανήκει.

Ρωμαιονίκης βασιλιάς, ο Πύρρος της Ηπείρου
έπραξε πόλεμο επικό, εξ ίσου του Ομήρου.
Έκανε νίκη Πυρρική, μα νίκησε την Ρώμη
και την πατρίδα δόξασε, όλης της γης, η γνώμη.

Το τρακόσια μετά Χριστού, και ενενήντα χρόνοι
ένωση με Βυζάντιο, γίνεται μία ζώνη.
Κι’ όταν η Πόλη υπέκυψε, στη βάρβαρη Τουρκία
οι Ηπειρώτες κράτησαν την ανεξαρτησία.
 
Γραικοί που θέλαν λευτεριά, ήρθαν απ’ πάνω ως κάτω
για ν’ αποφύγουν τη σκλαβιά, σ’ Ηπείρου Δεσποτάτο.
Από Κωνσταντινούπολη, τον Πόντο και τη Σμύρνη
ήρθαν απ’ όλες τις μεριές, για νάβρουν τη γαλήνη.

Βγήκε και στον μεσαίωνα, ο Γεώργιος Καστριώτης
πολέμησε Οθωμανούς, μεγάλος Ηπειρώτης.
Τούρκους μαζί και Αλβανούς, ήθελε να τους διώξει

να φτιάξει γη Ελληνική, και όλα να επιδιώξει.

Κι απ’ τον αιώνα δέκα έξι, ως και τον δέκα εννέα
τα Γιάννενα αναπτύχτηκαν, χωρίς Γκρεκών σημαία.
Που πλέον δεν κυμάτιζε, στα ελληνικά εδάφη
μα τούτη πόλη έδειξε, σύνεση, δεν ετάφη.

Μέσα στων Τούρκων τη φωλιά, είχαν ευημερία
κι έγινε του Διαφωτισμού, το κέντρο, με αξία.
Πολλά σχολεία  άνοιξαν, στα Γιάννενα στην πόλη
λειτούργησαν μόνο σ’ αυτή, απ’ την Ελλάδα όλη.

Και όταν οι Οθωμανοί, έχαναν την εξουσία
οι Ηπειρώτες κάνανε, την ανεξαρτησία.
Και στου Σουλιού την περιοχή, εκεί θα πολεμούσαν
και Αλή Πασάς ετρόμαξε, που λευτεριά τολμούσαν.

Είναι γεναίοι και ηθικοί, και με τιμή μεγάλη
το δείξαν οι Σουλιώτισσες, πριν Τούρκος τις πρσβάλλει.
Προτίμησαν να γκρεμιστούν, με τα μωρά στα χέρια
με του Ζαλόγγου το χορό, φύγαν σαν περιστέρια.

Οι Τούρκοι θέλαν εκκλησιές, και Ελληνισμό να πνίξουν
να κλείσουν τα σχολεία μας, να μην τα ξανανοίξουν.
Μα ο Κοσμάς ο Άγιος, και ο ισαπόστολός μας
έκανε έργα Θεϊκά, να μη χαθεί το φως μας.

Και οι μεγάλοι δωρητές, και ήρωες ενδόξοι,
ποθούσαν να ‘χουνε πατρίδα, με λευτεριά στην όψη
απ’ την  Ήπειρο κατάγονταν, τα πλούτη τους ενώσαν
για να ‘ναι ελεύθερη η Ελλάς, και τη ζωή τους δώσαν.

Σκουφάς, Τσακάλωφ ίδρυσαν, την Φιλική Εταιρία
και ήξεραν αν μαθευτούν, θα βρούνε μαρτυρία.
Μα όμως δεν φοβήθηκαν, αυτοί οι Ηπειρώτες
έκαναν αφιέρωμα, γιατί ήταν πατριώτες.

Και της Ηπείρου οι  Ήρωες, κατά το Είκοσι Ένα
αμέτρητοι τόσοι πολλοί, π’ αξίζει στον καθ’ ένα
δικό τους θριαμβευτικό, ιστόρημα και ποίημα
να δοξαστεί καθ’ ένας τους, με το δικό του σχήμα.

Τι ειν’ αυτό στην Ήπειρο, π’ ανάβει την φωτιά της;
Δεν είναι μόνο ο τόπος της, είναι και τα παιδιά της.
Οι Τζαβελαίοι κι ο Μπότσαρης, ακόμα και ο Κανάρης
και αμέτρητοι τόσοι ήρωες, μα ποιόν να πρωτοπάρεις;
 
Η  Ήπειρος κάθε φορά, που την απειλούν οι εχθροί της
τους απαντά με ανδρειά, κι’ όλη η Ελλάς μαζί της.
Στον πρώτο τον παγκόσμιο, και δεύτερο επίσης
έδειξαν άλλες δυο φορές, απίστευτες κινήσεις.

Εχθρός πέφτει επάνω τους, και με ντουφέκι, λόγχη
οι Έλληνες αμύνθηκαν, κι είπαν το μεγάλο «ΟΧΙ...»
Σ’ εκείνα τα ψηλά βουνά, της Ηπείρου χιονισμένα
έγιναν θρύλοι, θαύματα, σ’ εδάφη αγιασμένα.

Τούρκους, μετά και Ιταλούς, μάχησαν και νικήσαν
όπως η Σπάρτη, έδειξαν, οι ήρωες ποιοί ήσαν.
Έτσι και στην Ήπειρο, εχθρών το αίμα χύθει
και αν τολμήσουνε ξανά, θα βρουν την ίδια τύχη.

Δεν έχει μόνο η Ήπειρος, θρυλική ιστορία
έχει και πανοράματα, στη φυσική μαγεία.
Δεν ξεπερνιέται σ’ ομορφιά, η γη δεν έχει τόπους
με επιβλητικά βουνά, και άξια θέας λόφους.

*Θεόμορφος

( Ηρακλής Λέκκας, 5 Μαρτίου 2015)

Ήπειρος Ηρωϊκή
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Η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του 
νεώτερου Ελληνικού κράτους. Εί-
ναι η ημέρα η κλητή και αγία, η 
τρανή και ωραία, η βασιλίδα των 

ημερών, η πανήγυρις των πανηγύρεων. Είναι 
η ημέρα που οι πρώτες αχτίδες του λυτρωμού 
φωτίζουν τη σκλαβωμένη μας γη. Είναι η ημέ-
ρα που η λευτεριά σφιχταγκαλιάζει το έθνος, εί-
ναι η ημέρα που δάκρυα και πόθοι γενεών και 
αιώνων έγιναν πραγματικότητα, είναι η ημέρα 
που με συγκίνηση και κατάνυξη θα ανακαλούν 
στη μνήμη τους, οι Παν-Έλληνες όπου γης, και 
θα προσκυνούν στους αιώνες.

Είναι η ημέρα που τα γνωστά μας, αλλά και 
τα άγνωστα λιοντάρια και οι σταυραετοί βγή-
καν μέσα από τις σπηλιές και τα λαγκάδια και 
με ποταμούς αιμάτων έφεραν και πάλι στην 
επιφάνεια μετά από 2,000 (χιλιάδες) χρόνια το 
όνομα «Έλληνες και Ελληνίδες» (καταδικα-
σμένο πριν σε ποινή θανάτου) και έβαλαν και 
πάλι την Ελλάδα στο χάρτη των εθνών. Αλλοι-
ώς θα ήμασταν ακόμη σαν τους Κούρδους, 
που είναι οι αρχαίοι Μήδοι με γλώσσα, ιστο-
ρία και παράδοση.

Πολλοί από τους αγωνιστές σκοτώθηκαν νω-
ρίς (Αθαν. Διάκος, Μάρκος Μπότσαρης κ.ά.) άλ-
λοι σκοτώθηκαν στην εμφύλια διαμάχη (Οδ. Αν-
δρούτσος, Παν. Κεφάλας, Μπουμπουλίνα, και 
πιθανόν ο Καραϊσκάκης, κ.ά.) και άλλοι επέ-
ζησαν είτε για να καταδικαστούν σε θάνατο (Θ. 
Κολοκοτρώνης, Δ. Πλαπούτας κ.ά.) είτε να πε-
ριφέρονται πένητες όπως (ο Νικηταράς, ο Μα-
τρόζος, η Μαντώ Μαυρογένους) και τόσοι άλλοι:

1) Όταν ο Αυστριακός πρέσβης συνάντησε 
τον Νικηταρά, το θρυλικό «τουρκοφάγο» σχε-
δόν τυφλό να επαιτεί στον Πειραιά τον ρώτη-
σε: «Στρατηγέ μου κι εσύ κάνεις αυτή τη δου-
λειά;» Τότε το λιοντάρι των Δερβενακίων, για 
να κρύψη την πληγωμένη του αξιοπρέπεια του 
απάντησε: «Εξοχώτατε το κάνω για να μαζέ-
ψω κάτι για τους αναξιοπαθούντες συμπολε-
μιστές μου...»

2) Όταν ο Σπετσιώτης ναύαρχος Ματρόζος, ο 
θρυλικός ναυμάχος του Γέροντα, της Τενέδου 
κ.ά. που είχε πριν τον αγώνα τάλιρα στη στέρ-
να του γεμάτη, γέρων και πένητας μετά, επι-
σκέφθηκε το Υπουργείο Ναυτικών και ιδή τον 

Υπουργό κ. Κανάρη, που ήταν παλιά νεαρός 
ναύτης στα καράβια του: Ρώτησε τον αξιωμα-
τικό: «Παιδί μου επάνω είναι ο Κωνσταντής;» 
και η θρασύτατη απάντηση: «Δεν λεν’ κανένα 
Κωνσταντή, εδώ στο Υπουργείο, να ζητιανέ-
ψης πήγαινε ή σε πρωχοκομείο...», οπότε, ο 
γέροντας εσήκωσε το κάτασπρο κεφάλι και τα 
μαλλιά του ανέμισαν σαν χαίτη λιονταριού και 
με σπινθόβολη ματιά μέσα από τα στήθη βγά-
ζει στεντόρια φωνή παλικαριού: «Αν οι ζητιά-
νοι σαν και με, δεν έχυναν το αίμα, οι καπε-
τάνιοι σαν και σε, δεν θα φορούσαν στέμμα...»

3) Η ωραιοτάτη και πλουσιοτάτη Μαντώ Μαυ-
ρογένους με σπουδές στην Ευρώπη αφού εδα-

πάνησε όλη τη μεγάλη της περιουσία για τον 
αγώνα, έμεινε στο δρόμο χωρίς καν ένα φτω-
χόσπιτο. Τότε υπέβαλε αίτηση στο κράτος για μια 
ελάχιστη σύνταξη για να πληρώνει το ενοίκιο 
της. Στην άκομψη και βλακώδη ερώτηση του 
θρασύδειλου υπαλλήλου: «Και τι έκανες εσύ 
κυρά μου, για την επανάσταση;» Η λακωνική 
απάντηση της ηρωϊκής Ελληνίδας... «Τίποτε!».

Παρ’ όλες τις παθογένειες, το νεο-ελληνικό 
κράτος επιβίωσε, σχετικά μεγάλωσε και εί-
ναι όπως είναι σήμερα. Δυστυχώς τα όνειρα 
των αγωνιστών δεν ολοκληρώθηκαν πλήρως, 
αφού συνέχισαν μέχρι σήμερα τα παλιά...ελατ-
τώματα της φυλής (διχόνοια και ρεμούλα) που 
τόσο προφητικά το είχε προβλέψει ο Γέρος του 
Μωριά: «Οι κλέφτες είναι στα βουνά  και οι 
λήσταρχοι στην πόλη. Ταλαίπωροι και κατα-
καημένη Ελλάδα, οι κλέφτες θα σε ελευθε-
ρώσουνε και οι λήσταρχοι θα σε καταστρέ-
ψουνε». O tempora, o mores!!!

Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να συνε-
τιστούν και να ομονοήσουν κάποια στιγμή οι 
Έλληνες για να ανατείλουν καλύτερες ημέρες  
για τον Ελληνισμό και να πάψουν να τρίζουν τα 
κόκκαλα των αγωνιστών του ‘21.

Ας κλίνουμε όλοι ευλαβικά το γόνυ στη μνή-
μη τους και ας αναφωνήσουμε: «Τιμή και Δόξα 
σε όλους τους επώνυμους και ανώνυμους 
ήρωες του 1821».

*Ο Γιάννης Γιαννικόπουλος είναι γιατρός, καθηγητής 
γαστροεντερολογίας, ζούσε στο Σικάγο και τώρα στο Λος 
Άντζελες στην Καλιφόρνια.

«25 του Μαρτιού, γραμμένη στα ουράνια!»

Τα λιγοστά τρόφιμα που μας χορη-
γούσαν και η ευσπλαχνία που έδει-
χναν οι Καρλοβασίτες, δεν έφτα-
ναν να καλύψουν τις ανάγκες μας. 

Πάσχιζαν ο παππούς, η γιαγιά, η μάνα πηγαί-
νοντας στο Καρλόβασι να μάθουν τι μας μέλ-
λεται, αν θα μέναμε, αν θα φεύγαμε πάλι και 
προς πού. Κι ακόμα αν μπορούσαν να δουλέ-
ψουν πουθενά για να συντηρηθούμε. Όμως ο 
τόπος ήταν μικρός και δουλειές δεν υπήρχαν.

Έτσι στερημένα περνούσε εκείνος ο και-
ρός. Και σα να μην έφτανε η τόση δυστυχία 
μας, είχαμε γίνει και αντικείμενα περιέργει-
ας. Κάθε τόσο μας έρχονταν περίεργοι επι-
σκέπτες, ιδίως μερικοί νεαροί να δουν τους 
πρόσφυγες και πρώτα-πρώτα τις προσφυγο-
πούλες. Ανάμεσα στους επισκέπτες και κάπο-
τε-κάποτε μερικοί που έρχονταν μας έφερ-
ναν ό,τι μπορούσαν για να μας βοηθήσουν. 
Μετά από δυο μήνες περίπου, παραχώρησε 
η Κοινότητα στην οικογένειά μας ένα δωμά-
τιο σ’ ένα ερειπωμένο κι ακατοίκητο σπίτι 
στον Όρμο, κοντά στη θάλασσα, για να κατοι-
κήσουμε. Τον παππού κάπου εκεί στα πευ-

κάκια. Μια ξυλένια σκάλα, ξεχαρβαλωμένη, 
ήταν ένας κίνδυνος για μας τα παιδιά.  

Έτσι η μάνα μας κρατούσε όσο μπορούσε 
στο δωμάτιο, και μόνο για τις ανάγκες μας 
μάς άφηνε να πάμε εκεί κοντά σ’ ένα χωρά-
φι, είτε έβρεχε, είτε χιόνιζε. Οι δάσκαλοι θυ-
μάμαι με είδαν με στοργή. Καλοί και πονετι-
κοί για το προσφυγάκι.

Και δεν άργησαν οι φιλίες που πράυναν 
και μαλάκωναν τον πόνο και την τόση δυ-
στυχία. Όμως οι καημοί κι ο αβάσταχτος πό-
νος της μάνας, οι κάθε λογής στερήσεις, ήταν 
το καθημερινό βίωμα εκείνου του καιρού 
της προσφυγιάς. Αχ, έλεγε και ξανάλεγε, να 
όψονται οι αίτιοι.

Ο γυρισμός του Δημήτρη
Κατά το τέλος του 1924, γύρισε από την 

αιχμαλωσία ο Δημήτρης μας. Ευτυχώς γύ-
ρισε γερός. Μέρες και νύχτες μάς ιστορού-
σε το τι πέρασε αυτός και χιλιάδες Μικρασι-
άτες αιχμάλωτοι. Η μάνα το πρώτο που τον 
ρώτησε, ήταν αν συνάντησε ή αν άκουσε τί-
ποτα για τον πατέρα μας.

Ο αδελφός μου γυρίζοντας από την αιχμα-
λωσία, περίμενε πως θα εύρισκε τον πατέρα 
μαζί μας. Ούτε είχε μάθει, ούτε είχε ακούσει 
τίποτε, γι’ αυτό και περίμενε να τον βρει μαζί 
μας. Τότε κατάλαβε πως εκείνες τις μέρες της 
επιδρομής των Τσετών χάθηκε, όπως χάθη-
καν και τα αδέρφια του, οι θείοι μας, Γιάννης 
και Δημητρός.

Άρχισε να μας διηγείται τις ατέλει-
ωτες ιστορίες της φοβερής εκείνης 
αιχμαλωσίας

Τις ολοήμερες πορείες, το γδύσιμο από τα 
ρούχα και τα παπούτσια τους. Το σχίσιμο, το 
γδάρσιμο των ποδιών, την αφόρητη καθημερι-
νή πείνα και δίψα. Και κει στο δρόμο του Γολ-
γοθά τους, κάθε τόσο κι αραίωνε η φάλαγγά 
τους από όσους έμεναν πίσω, που δεν τους 
ξανάβλεπαν. Η άφατη, η απέραντη αγωνία 
όταν ξεδιάλεγαν οι Τούρκοι χωρικοί όσους 
ήθελαν για να κορέσουν το μίσος τους, ήταν 
μια καθημερινή δοκιμασία που τους παρέ-
λυε. Τα τσουβάλια, που ήταν το κοινό ρούχο 
όλων των αιχμαλώτων, γιομάτο από την ψεί-

ρα, κι από το χτύπημά τους με την πέτρα για 
να λυτρωθούν από το μαρτύριό της, είχε κα-
ταντήσει ένας σκληρός κετσές που σκέπαζε 
χειμώνα-καλοκαίρι το βασανισμένο κορμί.    

Το ξεθέωμα στους δρόμους, μέσα στο χιό-
νι το χειμώνα και κάτω από το λιοπύρι το κα-
λοκαίρι, με το σπάσιμο της πέτρας για χαλίκι. 
Το ξεφόρτωμα από τα τραίνα των τσουβαλιών 
με λογής-λογής περιεχόμενο.

25η Μαρτίου 1821

- ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - 

Γράφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ*

Η ανέκδοτη μαρτυρία της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
Οι μέρες περνούσαν χωρίς να ξέρουμε πού θα εγκατασταθούμε και τι θ’ απογίνουμε
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Στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες, εκεί δηλαδή 
όπου το Σύνταγμα καθορίζει το πολίτευμα ως «δη-
μοκρατικό», βασικό ρόλο παίζει η έννοια του «Θε-
σμού». Θεσμός δε, ορίζεται κάθε ομαδική ή ατομι-

κή ενέργεια, κάθε σχέση ανάμεσα στα μέλη μιας κοινωνίας, η 
οποία ύστερα από μακροχρόνια και ομοιόμορφη επανάληψη 
αποκτά εκτός από την τυπική κοινωνική της αποδοχή και μια 
πολύ συγκεκριμένη νομική υπόσταση.

Οι κοινωνικοί θεσμοί είναι -συνήθως- το άμεσο αποτέλεσμα 
των λεγομένων «Ατομικών Δικαιωμάτων» και «Ελευθεριών». 
Δηλαδή, κοινωνικών «κεκτημένων» τα οποία αποτελούν δη-
μοκρατικό θέσφατο και διέπονται από αδιαπραγμάτευτες αξί-
ες. Όλα αυτά τα καθορίζει και κυρίως τα εγγυάται το Σύνταγμα, 
ο υπέρτατος νόμος του Κράτους. Η εφαρμογή του Συντάγματος 
είναι καθήκον τόσο του κάθε πολίτη όσο και της εκάστοτε Κυ-
βερνήσεως η οποία υποχρεούται ακόμα και να επιβάλλει τον 
νόμο άν, όταν και όπου αυτός παραβιάζεται.

Όλα αυτά ισχύουν σε θεωρητικό επίπεδο. Στην πράξη τώρα, 
τις μέρες που προηγήθηκαν του εορτασμού της εθνικής επετεί-
ου της 25ης Μαρτίου, γι’ αυτό και η εν λόγω ενέργεια αποκτά 
μεγαλύτερο ειδικό βάρος, η πόλη των Αθηνών, η πρωτεύου-
σα του σύγχρονου κράτους της Ελληνικής Δημοκρατίας, έπε-
σε θύμα βανδαλισμού.

Μια ολιγομελής ομάδα, για μερικές ώρες είχαν -κυριολεκτι-
κά- την πόλη «στα χέρια τους» καταστρέφοντας μνημεία, κτί-
ρια, την δημόσια και ιδιωτική περιουσία, χωρίς, επαναλαμ-
βάνω, ΧΩΡΙΣ η Ελληνική Αστυνομία να κάνει το παραμικρό!

Όχι μόνον κανείς δεν συνελήφθη, όχι δεν έγινε καμμία προ-
σπάθεια εκ μέρους του επίσημου ελληνικού κράτους να τους 
εμποδίσει, αλλά η Αστυνομία παρακολουθούσε διακριτικά (sic) 
την δράση των «Αντιεξουσιαστών», λες και ήθελε, όπως εύ-
στοχα διάβασα σε σχετικό άρθρο, να τους προστατεύσει από 
τυχόν αγανακτισμένους πολίτες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Αυτή την φορά 
όμως το μέγεθος της καταστροφής ήταν απίστευτο: Η ομάδα των 
«αγνώστων» επετέθη στα μνημεία της Καπνικαρέας αλλά και 

της «Αθηναϊκής Τριλογίας» (Πανεπιστήμιο, Βιβλιοθήκη, Ακα-
δημία), έβαλε στόχο διάφορα αγάλματα όπως αυτό του Παλα-
μά στο Πνευματικό Κέντρο, «στόλισε» με graffiti πολλά κτίρια 
επί της οδού Πανεπιστημίου, στην οδό Αθηνάς και στο Μονα-
στηράκι, ενώ από την «οργή» (χωρίςόμως αιτία) των «αντιε-
ξουσιαστών» δεν γλύτωσαν καταστήματα ακόμη και στέγαστρα 
μέσων συγκοινωνίας στην Κλαυθμώνος, στην Κολοκοτρώνη.

Ακόμα και το ίδιο το Δημαρχιακό Μέγαρο ...εσυλήθη. Φυσικά 
εξαίρεση και δεν θα έκαναν στη Βουλή, από τα ανθοπωλεία μέ-
χρι το φυλάκιο. Ούτε καν το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου 
δεν σεβάστηκαν οι «Βάνδαλοι» (και ήταν πραγματικά λυπηρό 
να βλέπει κανείς τους δίμετρους λεβέντες τσολιάδες να απο-
σύρονται κατόπιν διαταγής από το σημείο το οποίο ετάχθησαν 
να φυλάττουν). Οι «αντιεξουσιαστές», λες και ήταν σε εντεταλ-
μένη υπηρεσία, έχοντας πάντα τον ίδιο «θεατή»: Την αστυνο-
μία και μερικούς τρομοκρατημένους πολίτες που δεν πίστευαν 
τι έβλεπαν τα μάτια τους. Κάποιοι μίλησαν για «επίδειξη ισχύ-
ος». Από ποιόν; Προς τι; Και κυρίως γιατί;

Το αρμόδιο υπουργείο δεν έβγαλε ούτε μία ανακοίνωση. Καμ-
μία αναφορά, καμμία εξήγηση. Γιατί οι παρανομούντες, κατά 
εγκληματικό μάλιστα τρόπο, δεν συνελήφθησαν; Ποίοι είναι; 
Ποιός τους καθοδηγεί, ποιός τους προστατεύει; Γιατί, γιατί, γιατί;

Τα ερωτήματα πολλά, αμείλικτα και μονίμως αναπάντητα. Μα 
ο αρμόδιος υπουργός δεν είναι υποχρεωμένος εκ του νόμου 
να προστατεύει τους πολίτες και να λογοδοτεί για τις πράξεις 
και κυρίως ...την απραξία του υπουργείου του; Το υπουργείο 
Πολιτισμού επίσης στην ίδια γραμμή της αποσιώπησης δια της 

σιγής. Μόνον κάποιες γενικόλογες ανακοινώσεις για την άμεση 
αποκατάσταση των ζημιών. Λεφτά βλέπετε υπάρχουν για τους 
«αντιεξουσιαστές» όχι όμως για τον πενόμενο Ελληνικό Λαό. 
Όμως υπάρχουν και όρια! Στην προκειμένη περίπτωση, η σι-
ωπή πλέον μεταφράζεται, ως αποδοχή αυτών των πράξεων.

Η αποκατάσταση των ζημιών για ακόμα μία φορά θα επιβα-
ρύνει τον Έλληνα πολίτη. Αυτόν που εμπιστεύθηκε στην συ-
γκεκριμένη Κυβέρνηση την κοινωνική ασφάλεια, την ηρεμία, 
την νομιμότητα. Μάταιος κόπος! Ο Ελληνικός Λαός εξακολου-
θεί ΚΑΙ με αυτή την Κυβέρνηση, «την πρώτη της Αριστεράς», 
να είναι θεατής στην ίδια παράσταση. Άραγε να πρόκειται για 
-απλώς- μια κακόγουστη κωμωδία ή για ακόμα ένα επεισόδιο 
«θεάτρου σκιών» του Καραγκιόζη με την ευγενική χορηγία του 
ίδιου του Κράτους; (ή μήπως πρόκειται για «παρα-κράτος»;)

Ανάμεσα στις Συμπληγάδες του Κράτους και των «αντιεξου-
σιαστών», με την Σκύλα να τον απειλεί από την μία και την Χά-
ρυβδη να τον ταλαιπωρεί από την άλλη, ο δύσμοιρος Έλληνας 
«πολίτης» στέκει αγανακτισμένος. Σιωπηλός, ανήμπορος, πα-
ρακολουθεί την κάθοδο των βαρβάρων στους δρόμους και τις 
γειτονιές της πόλης του.

Οι επιπλοκές αλλά και οι συνέπειες αυτής της νοσηρής κατά-
στασης δεν μπορούν να αγνοηθούν: Πλέον εδραιώνεται σε ολό-
κληρη την ελληνική κοινωνία μια εγγενής ανασφάλεια και έχει 
δημιουργηθεί η πεποίθηση πως την πόλη ελέγχουν «κάποιοι» 
οι οποίοι τυγχάνουν μιας ανεξήγητης ασυλίας από τον νόμο.

Κάποιοι «γνωστοί-άγνωστοι» λόγω προσωπικών αντικοι-
νωνικών συμπλέγματων, εποχούμενοι από παρωχημένες δι-
ανοητικές αγκυλώσεις, θεωρούν ότι το «άστυ» και οι υποδο-
μές του αποτελούν «πεδίον δόξης λαμπρόν» για την εφαρμογή 
αρρωστημένων αντιδημοκρατικών ιδεολογημάτων. Ο Έλλην 
πολίτης, ως κύριος θεματοφύλακας του Συντάγματος οφείλει 
να ορθώσει το ανάστημά του απέναντι στην βαρβαρότητα και 
τον εκφασισμό της ήδη εύθραυστης ελληνικής Δημοκρατίας.

Κάθε Έλλην πολίτης, ατομικά, έχει την υποχρέωση να αντι-
μετωπίσει αποφασιστικά αυτόν τον κίνδυνο και να επαναφέρει 
στην νομιμότητα τόσο αυτούς που ασελγούν εις βάρος της Δη-
μοκρατίας, όσο και εκείνους τους «λειτουργούς» της που αρ-
νούνται να την υπερασπιστούν.

Αυτό άλλωστε είναι το καθήκον που επιτάσσει η «Ακροτελεύτια 
Διάταξη», το Άρθρο 120 του Συντάγματος της Προεδρευομένης 
Ελληνικής Δημοκρατίας, στις παραγράφους 2 και 4. Είναι μάλ-
λον καιρός, οι Έλληνες να το μελετήσουν διότι -υπό το βάρος 
των περιστάσεων- ίσως κληθούν, σύντομα, να το εφαρμόσουν.

Η γλώσσα μας η αδυνατούσα εις το να προφέρη λόγον, 
εκτός των ανωφελών παρακλήσεων, προς εξιλέωσιν των 
βαρβάρων τυράννων, τώρα μεγαλοφώνως φωνάζει και κά-
μνει να αντηχή ο αήρ το γλυκύτατον όνομα της Ελευθερίας.

Εν ενί λόγω απεφασίσαμεν, ή να ελευθερωθώμεν, ή να 
αποθάνωμεν. Τούτου ένεκεν προσκαλούμεν επιπόνως την 
συνδρομήν και βοήθειαν όλων των εξευγενισμένων Ευ-
ρωπαίων γενών, ώστε να δυνηθώμεν να φθάσωμεν ταχύ-
τερον εις τον Ιερόν και δίκαιον σκοπόν μας και να λάβωμεν 
τα δίκαιά μας.

Να αναστήσωμεν το τεταλαιπωρημένον Ελληνικόν γένος 
μας. Δικαίω τω λόγω η μήτηρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και 

υμείς εφωτίσθητε, απαιτεί ως εν τάχει την φιλάνθρωπον συν-
δρομήν σας, και ευέλπιδες, ότι θέλει αξιωθώμεν, και ημείς 
θέλομεν σας ομολογή άκραν υποχρέωσιν, και εν καιρώ θέ-
λομεν δείξη πραγματικώς την υπέρ της συνδρομής σας ευ-
γνωμοσύνην μας.» 1821 Μαρτίου 23 εν Καλαμάτα.

Εκ του Σπαρτιατικού Στρατοπέδου
Πέτρος Μαυρομιχάλης, αρχιστράτηγος του  
Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού στρατού.

Πηγή: http://www.schizas.com

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
*Επιθυμώ να λαβαίνω την εφημερίδα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΩΝΗ» ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ στο σπίτι μου.
*Σας στέλνω τη διεύθυνσή μου και το όνομά μου στα 
ΑΓΓΛΙΚΑ και $ 60.00 δολλάρια για τη συνδομή μου.

Last name: ............................................................................... 

First: ..........................................................................................

Address: ....................................................................................

City: ....................................................... Zip Code: ...................

Tel: ............................................. Fax: .......................................

E-mail: ......................................................................................

Signature: ................................................................................. 

Date: ............................

Η επέτειος της απελευθέρωσης της 
Καλαμάτας στις 23 Μαρτίου 1821

Σύνταγμα της Ελλάδος, Άρθρο 120
«TO	ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ»	-	ΚΡΙΤΙΚΗ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΤΗΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ		

§2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και την Δημοκρατία  
αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Eλλήνων. ... §4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων,  

που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

Συνέχεια από τη σελίδα 1
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✑ Της ΧΑΙΔΩΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ, Φιλολόγου

Το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 11:30 π.μ. 
πραγματοποιήθηκε στα Ελληνικά Εκ-
παιδευτήρια «ΑΘΗΝΑ» η λαμπρή εορ-
ταστική εκδήλωση για την επέτειο της 

25ης Μαρτίου του 1821 με τη συμμετοχή των 
μαθητών όλων των τάξεων και των εκπαιδευ-
τικών, και την παρουσία των γονέων και κη-
δεμόνων, των φίλων  του σχολείου, καθώς και 
των επίσημων προσκεκλημένων.

Η γιορτή άνοιξε με εμβατήρια και την είσοδο 
όλων των παιδιών σε σχηματισμό παρέλασης 
στην αίθουσα εκδηλώσεων υπό την υπόκρου-
ση εμβατηρίου. Στη συνέχεια η καθηγήτρια της 
μουσικής κυρία Ζέτα Μανιάτη, που επιμελήθη-
κε και το σύνολο του μουσικού προγράμματος, 
έψαλλε το «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ», ενώ ακο-
λούθησαν οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγεί-
ου που απήγγειλαν τα ποιήματα «Σήμερα έχω 
μια χαρά», «Εθνική γιορτή» και «Ελλάδα» υπό 
την επίβλεψη της υποδιευθύντριας του σχολεί-
ου, κυρίας Ευδοξίας Γεωργακοπούλου. Ακο-
λούθησε το ποίημα «Γιορτάζει η πατρίδα μας» 
από τους μαθητές της Α΄τάξης του Δημοτικού, 
οι οποίοι σε συνεργασία με τα παιδιά του Νηπι-
αγωγείου παρουσίασαν τα τραγουδάκια «Φεγ-
γαράκι μου λαμπρό», «Σαράντα παλικάρια» και 

«Μάνα μου τα κλεφτόπουλα». Έπειτα, τα παιδιά 
των μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού σχο-
λείου (Γ’ Δ’, Ε’ και ΣΤ’) τραγούδησαν όλα μαζί 
τα τραγούδια «Όλη δόξα», «Δέκα παλικάρια» 
και «Να’τανε το 21», ενώ οι μαθητές της Γ’ και 
της Δ΄τάξης παρουσίασαν το πρώτο μέρος του 
χορευτικού προγράμματος που περιέλαβε πα-
ραδοσιακούς χορούς από διάφορα μέρη της 
Ελλάδας (Μπουρδάρης, Καστοριανός, Μηχα-

νικός, Καλαματιανός, Χασαποσέρβικο) υπό την 
επίβλεψη της δασκάλας χορού κυρίας Διαμά-
ντως Σιώμου.

Η γιορτή κορυφώθηκε με την παρουσίαση 
του ποιήματος-σκετς «Ελληνική Επανάσταση» 
που ετοίμασαν οι μαθητές του Γυμνασίου κα-
θώς και αυτοί της Ε’ και Στ΄τάξης, για να τιμή-
σουν τους ήρωες και της ηρωίδες της Ελληνι-
κής Επανάστασης που αγωνίστηκαν σθεναρά 
για την πατρίδα μας έχοντας στις ψυχές τους 
άσβεστο το σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος».

Το θεατρικό μέρος της εκδήλωσης διαδέχτηκε 
αρχικά η χορωδία του σχολείου μας με την πα-
ρουσίαση μιας σειράς ηρωϊκών ασμάτων «Θού-
ριος», «Βερβαινιώτισσα» και «Μανιάτικος» και 
στη συνέχεια η χορευτική ομάδα των μεγαλύ-
τερων παιδιών του σχολείου με υπεύθυνη την 

καθηγήτρια  κυρία Έφη Τσαρτσάλη, παρουσία-
σαν τους χορούς (Κλέφτικος, Γιατρός, Τσουρά-
πια, Ζαγορίσιος, Ποδαράκι, Χασάπικο).

Η συγκινητική αυτή εκδήλωση ολοκληρώθη-
κε με το σύνολο των παιδιών  να τραγουδούν το 
τραγούδι «Θα βρεθούμε ξανά», ενώ η δασκά-
λα της μουσικής συνόδευε τη σχολική χορωδία 
στο αρμόνιο καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλω-
σης. Τέλος, άπαντες οι παρευρισκόμενοι έψαλ-

λαν μαζί με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς 
και τη Διεύθυνση του σχολείου μας τον Εθνικό 
Ύμνο. Τη γιορτή προλόγισαν, όπως κάθε χρόνο, 
οι αριστούχοι μαθητές του Γυμνασίου, Αναστα-
σία Γεωργοπούλου και Βασίλης Λουτριανάκης.

Προς το τέλος της τελετής το λόγο πήρε ο δι-
ευθυντής των εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ» κύ-
ριος Δημήτριος Γεωργακόπουλος, για να απο-
δώσει τιμητικό χαιρετισμό προς τους επίσημους 
προσκεκλημένους, τον καθηγητή θεολόγο κύ-
ριο Γιώργο Δέρβο, τον Δρ. Ηρακλή Λέκκα, τον 
οποίο και κάλεσε στο βήμα για να απαγγείλει το 
ποίημα που έγραψε ο ίδιος με τίτλο «Ηρωϊκή 
Ήπειρος», καθώς και δύο ακόμη πολύ καλούς 
φίλους του σχολείου τον δικηγόρο Άρη Γιανίμπα 
και τον εκδότη της εφημερίδας «Greek Press», 
κύριο Μάρκο Τηνιακό.

Παράλληλα, ευχαρίστησε από καρδιάς τους 
δασκάλους για την επιτυχημένη έκβαση της 
εκδήλωσης καθώς και τα μέλη του συλλόγου 
γονέων και κηδεμόνων για τη συνεχή προ-
σφορά τους στο σχολείο. Επίσης απένειμε βρα-
βεία στους μαθητές και τις μαθήτριες που έλα-
βαν μέρος στην ανοικτή συγκέντρωση (OPEN 
HOUSE) που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επι-
τυχία στο σχολείο.

Ακολούθησε χαιρετισμός από την Ταμία του 
σχολείου κ. Μαίρη Μαγκρώ η οποία μαζί με 
τον τους υπεύθενους του συλλόγου παρέθε-
σαν δεξίωση στον ειδικό χώρο εστίασης του 
σχολείου, όπου προσφέρθηκαν σε όλους νη-
στίσιμα κεράσματα.

Εξ άλλου ανήμερα της Εθνικής μας Εορτής, 
την Τετάρτη 25 Μαρτίου το μεσημέρι, τα παι-
διά του ημερήσιου Νηπιαγωγείου «ATHENA» 
CHILDREN’S ACADEMY με την φροντίδα της 
Νηπιαγωγού  κ. Ευδοξίας Γεωργακοπούλου 
και της δασκάλας Ελένης Νικολακάκου, παρου-
σίασαν το δικό τους πρόγραμμα με την μουσι-
κή επιμέλεια του μαέστρου Ανδρέα Γεώργα, ο 
οποίος ενώ τραγουδούσαν τα συνόδευσε στο 
αρμόνιο, καθώς απήγγειλαν πατριωτικά ποι-
ήματα με ξεχωριστό θαυμάσιο και χαριτωμέ-
νο τρόπο, που συγκίνησαν τους γονείς τους, τις 
δασκάλες τους και τους παρεβρισκόμενους.

Λαμπρή και με εθνικό παλμό η Εθνική μας Γιορτή
στα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια «Αθηνά»

Τα εγκαίνια της νέας εστίας της 
Κρητικής Αδελφότητας Σικάγου

Με τη παρουσία των μελών της Κρητικής Αδελ-
φότητας Σικάγου και πολλών φίλων των Κρη-
τών, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Μαρ-
τίου το απόγευμα, ο «Αγιασμός» εκ μέρους του 

αιδ. π. Νικολάου Νικοκάβουρα, στα καινούρια γραφεία, τα 
οποία βρίσκονται στη διεύθυνση 7503 N. Milwauke στο προ-
άστιο του Niles.

Ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Γεώργιος Καλλέργης καλω-
σόρισε τα μέλη και όλους παρεβρισκόμενους καθώς ευ-
χαρίστησε τον αιδ. π. Νικ. Νικικάβουρα για την τέλεση του 
«Αγιασμού» στα νέα γραφεία της Αδελφότητας, τα οποία θα 
έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιούν και τα χορευτικά 
του συλλόγου και όλα τα τμήματα της αδελφότητας των Κρη-
τών και Κρησσών. Ως γνωστόν η Κρητική Αδελφότητα είναι 
ένα ζωντανό κομμάτι της Ομογένειας που κρατάει άσβεστη 
τη φλόγα του Ελληνισμού, τις Κρητικές παραδόσεις, την ιστο-
ρία της Κρήτης, τα ήθη και τα έθιμα και ότι έχει σχέση με την 
Κρήτη και τον Ελληνισμό.

Η αδελφότητα πρόσφατα με τα χρήματα που εισέπραξε 
από την πώληση του παλιού της κτηρίου, αγόρασε ένα και-
νούριο κτήριο από το οποίο έχει εξασφαλίσει οικονομικούς 
πόρους για να μπορεί να το συντηρεί. Και όπως μας είπε ο 
πρόεδρος κ. Γεώργιος Καλλέργης, ο δραστήριος και δυνα-
μικός Κρης, «ήταν μια σωστή επιλογή της αδελφότητας για 
να μην έχουμε οικονομικά προβλήματα».

Η αδελφότητα αυτό το διάστημα πραγματοποποίησε κά-
ποιες εκδηλώσεις οι οποίες στέφθηκαν με επιτυχία χάρη 
στις συντονισμένες προσπάθειες των μελών του Διοικητι-
κού Συμβουλίου και όλων των μελών της, οι οποίοι με ενό-

τητα και αγάπη βρίσκονται κοντά της και συνεχίζουν το εθνι-
κό και πατριωτικό τους έργο. Η εφημερίδα μας συγχαίρει τον 
Πρόεδρο κ. Γεώργιο Καλλέργη και τα μέλη του Δ. Συμβουλί-
ου για τις κοινές τους προσπάθειες που κάνουν με ζήλο, να 
κρατηθούν κοντά στις πολιτιστικές παραδόσεις, αλλά και τη 
διατήρηση των Κρητικών Αξιών που είναι και οι αξίες του 
Ελληνισμού. Δ.Ν.Γ.

Από αριστερά η Ελευθερία Καλλέργη, ο Μανούσος Παπαδάκης, 
ο δρ. Γεώρ. Παπαδαντωνάκης, ο Γιάν. Μπριλλάκης, ο πρόεδρος 
Γεώρ. Καλλέργης και ο Ανδρ. Ηλιόπουλος.

Από αριστερά ο Γιάν. Μπερτάκης, Ο Ανδρ. Παπαδάκης,  
ο Χρ. Σταύρου, ο π. Νικ. Νικοκάβουρας, ο Μαν. Μπριλλάκης, 
ο Ανδρ. Ηλιόπουλος και ο Μαν. Μουχάκης.
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Greece’s borrowing costs would 
plunge to those of other Euro-
zone nations if it can agree with 

international creditors over growth and its 
debt sustainability, Finance Minister Yanis 
Varoufakis told Bloomberg Television on 
Tuesday. “Investors understand that un-
less we grow, they can’t make money out 
of Greece,” Varoufakis said. “The moment 
there is an announcement of a sensible deal 
on investment, primary surpluses and debt 
restructuring, you will see that those yields 
will sink to 1 percent, in line with what’s 
going on in other European countries.”

The minister noted he’s counting on the 
European Central Bank to help the country 
avert default when it runs out of money next 
month. “I’m pretty confident we won’t have a 
cash-flow problem, because we all struggled 
very hard through long hours of discussions 
with our partners, with institutions, to come 
to this stage,” Varoufakis said. 

“I find it very hard to imagine that Europe 
and the IMF will allow us to trip over what 
is a relatively small cash problem.”He added 
about 700 million euros returned to Greek 
banks on Tuesday. The minister also told 
the agency the only way to pay the country’s 
creditors is to ensure growth. Therefore, he 

said, there has to be a policy mix concern-
ing the primary surplus, investments and 
debt restructuring.  Commenting further of 
the government’s proposal for a debt write-
down, he said: “We are a party of the radical 
left, but we come to this with an agenda that 
resembles that of a reformist bankruptcy 
lawyer,” Varoufakis said. “We are facing 
a public and a private sector that are more 

or less bankrupt. And what we need to do 
is we need to restructure them, we need to 
reform them, we need to restructure their 
debt and we need to give people hope,” he 
said. It is also known that the International 
Monetary Fund is not comfortable with the 
primary surpluses imposed on Greece and 
agreed by previous governments, he added.

Αpril 2015, Hellenic Voice

Inflation is a disease that can wreck 
a society, Milton Friedman, the late 
Nobel laureate Economist, once said. 

Add rising unemployment to the diagnosis, 
and his profession ascribes a rather non-
technical term to the debilitating effect on 
people: misery. 

That affliction this year will be most acute 
in Venezuela, Argentina, South Africa, 
Ukraine and Greece—the five most pain-
ful economies in which to live and work, 
according to Bloomberg survey data that 

make up the so-called misery index for 2015. 
(It’s a simple equation: unemployment rate + 
change in the consumer price index = mis-
ery.) In Ukraine’s case, war will exact greater 
economic casualties. Tension with Russia-
backed rebels will prolong joblessness in the 
eastern-European nation, and inflation won’t 
offer much relief, the surveys showed. The 
one-two punch means Ukrainian consumers 
are set to be the fourth-saddest among 51 
economies (including the euro area) based 
on forecasts for the misery measure.

The U.S. government’s intention to offer even more 
assistance to Greece in order for the Institutions 
to exhibit greater f lexibility was underlined 

by U.S. Assistant Secretary of State Amanda Sloat in a 
meeting she had on Wednesday with Alternate Foreign 
Minister Euclid Tsakalotos, the foreign ministry an-
nounced on Thursday.  

The U.S. assistant secretary of state had requested to be 
briefed on economic developments, the course of nego-
tiations, the reform programme the Greek government 
intends to implement, the manner in which a possible 
funding gap in 2015 will be covered and the new govern-
ment’s intentions in the privatization sector.

The alternate foreign minister presented the Greek government’s positions, charac-
terizing the U.S. administration’s stance on the Greek effort as positive so far. Issues 
concerning direct foreign investments in Greece were also discussed.  Sloat suggested 
the alternate foreign minister to meet with representatives of American enterprises, as 
well as, with the Greek-American Chamber, to present the Greek government’s posi-
tions in the sector of direct foreign investments with an emphasis on privatizations.

‘Our Political Goal is to Keep Greece 
in Eurozone,’ Merkel Says - Reuters

German Chancellor Angela Merkel during a visit to Japan said that Europe faces 
a formidable challenge in reaching a financial aid agreement with Greece that 
would keep it in the eurozone, according to Reuters news agency.

Asked at a news conference in Tokyo about whether she would rule out a so-called 
“Grexit”, as European Commission chief Jean-Claude Juncker appeared to do in an in-
terview over the weekend, Merkel said: “I have said time and time again, and I can say it 
again here, our political goal is to keep Greece in the eurozone. We have been working 
on this for many years.” 

“But it’s also true that there are two sides to this coin - on the one hand solidarity from 
European partners, and on the other the readiness to implement reforms and other com-
mitments at home. On this, we clearly have a very difficult path ahead of us,” she added.

U.S. Deputy Assistant Secretary of State
Sloat Pledges More Assistance to Greece

Only Way to Repay Creditors, is to Have
Growth, FM Varoufakis Tells Bloomberg

Greece on List of the «Five Most Painful
Economies in Which to Live and Work»

The traditional sweet of the north-
eastern Greek city of Xanthi ‘the 
carioca’ is travelling throughout 

the world as part of Xanthi Chamber’s cam-
paign to promote it as the city’s brand name. 
The Chamber’s effort to receive the certifica-
tion of protected geographical indication 
is underway, the president of the Chamber 
Stelios Moraitis told ANA-MPA.

This chocolate sweet, that will also be 
promoted in the next 2016 Olympic Games 
in Rio, will also travel in Munich, New York 
and Melbourne and wherever exists a Greek 
minority. “Carioca” dominates the Xanthi 
market for the last 84 years and may become 
a symbol for the city as well as a brand name 
for the European and international market. 

Xanthi’s Dessert,
«Carioca» Going
‘round the World

Pavlopoulos
Sworn In as

7th President

Greece lies geographically in a triangle 
of uncertainty (Ukraine, Middle East 
and Libya) as a beacon of stability, and 

if it is destabilised - through the way its European 
creditors are dealing with it - the repercussions 
will reach the Russian-Ukrainian borders, sweep 
through the Middle East and up towards North 
Africa like a sickle, Foreign Minister Nikos Kotzias 
said Saturday, speaking to the press in Latvia.

In statements to the press on the sidelines of 
the EU foreign ministers’ informal meeting on 
the Ukraine, meeting in Riga for the second day, 
Kotzias warned that if Greece collapses there will 
be millions of migrants that will come into Europe, 
including thousands of jihadis, and said Greece’s 
credit partners should see Greece’s position much 
more seriously. He added that if Greece and Cyprus 
fall, then Israel will be cut off from Europe. The 
foreign minister has been interviewed by German 
TV stations ZDF and ARD on Saturday (3/7.) 

Greece’s relationship with Germany 
soured dramatically as the coun-
try’s justice minister raised the 

prospect of seizing German assets as repa-
rations for the damage done by the Nazis in 
the Second World War.

The two countries are at loggerheads over 
the renegotiation of Greece’s in¬ter¬national 
bailout, and the chances of a successful reso-
lution of the row took another serious blow 
on the demands.

Nikos Paraskevopoulos’ words echoed 
those of Prime Minister Alexis Tsipras who 
said he will “strive to ensure all unfulfilled 
obligations toward Greece and the Greek 
people are fulfilled.” Finance minister Yanis 
Varoufakis had previously raised the issue of 
reparations, but in a more diplomatic fashion 
before relations had dived so far. ermany 
argues it has already paid the reparations.

FM Kotzias:
We, Source                                                                 
of  Stability

Greek Affairs 
With Germany
Sour Severely

The new President of the Republic Mr 
Prokopis Pavlopoulos, went to the 
Greek Parliament on Friday March 

13 at 6.00 pm where he took the oath before 
the plenary of the House. 

Immediately afterwards, he came outside 
the Parliament and  deposited a wreath at 
the tomb of the unknown soldier, and then  
moved to the Presidential Palace for the 
investiture.  

The congratulations ceremony was held 
on Saturday at the Presidential mansion. 
Prime Minister Alexis Tsipras, Parliament 
President Zoi Konstantopoulou, Archbishop 
of Athens and All Greece Ieronymos, New 
Democracy leader Antonis Samaras and 
other high officials attended the ceremony 
and gave their congratulations to the new 
President.

Finance Minister 
Yanis Varoufakis 

Nikos 
Paraskevopoulos

The new President 
of the Republic 

Mr Prokopis 
Pavlopoulos

Amanda Sloat
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 Editorial Viewpoint

Andreas experienced pain in his legs that morning and his family drove him to the nearest 
hospital in Athens to be examined. It appeared that the problem was an accumulation of fluid 
due to a heart condition, which, treated on time by removing the fluid, the patient can go 
home in no time ago. This is what shouild’ve happened in Andreas’s case but for some reason it 
didn’t. Was it the absence of the traditional ‘ fakelaki’ which changes hands between patent and 

treating physician or any other  cause will never be known. In a couple of hours, without this 
life-saving procedure, Andreas lay dead and his family left with many unanswered questions 
as to why Andreas had to die when treatment should’ve been available. 

Maybe the Government should look into this ‘ fakelaki’ practice and disallow it so every 
patient could have an equal opportunity at treatment, rich or poor. 

The ‘Fakelaki’ Must Go.

Hellenic Voice, April 2015

Explorers of caves in Israel discovered a 
small treasure of coins and jewelry of 
the era of Alexander the Great which, 

as archaeologists believe, probably had been 
hidden there by people displaced by a war. 
The treasure, aged 2,300 years old, is the first 
of its kind found in Israel and dates back to 
the period of Alexander the Great, said Aitan 
Klein, of the Israeli Antiquities Authority.

Just last month, divers had found off the 
coast of Israel an even greater treasure, 
consisting of about 2,000 gold coins of the 
11th century. Archaeologists hope this finding 

will shed some light on the living conditions 
prevailing at that time in the  region. In the 
cave, in the region of Galilee, the explorers 
found nestled in a narrow crevice two silver 
coins of the era of Alexander the great and 
various silver jewelry such as rings, bracelets 
and earrings.

“These precious items could’ve been hidden 
in the cave by residents who tried to escape 
during a turmoil as a result of the death of 
Alexander the great. Probably they were put 
in this hideout waiting for better days to come, 
“said the Department in its communication.

A Treasure Trove from the Period of 
Alexander the Great Found in Israel

John Catsimatidis is Mystery 
Man Behind Daily News Sale

By Keith J. Kelly _ Catsimatidis, a 66-year-
old billionaire, confirmed to The Post that 
he has been negotiating with Zuckerman 
for about a month. The talks have been 
“complicated” but ongoing, Catsimatidis 
added. And he said he may not be the only 
one talking.

“There might be two or three. Dolan’s 
probably looking,” Catsimatidis said, referring 
to Cablevision boss James Dolan. Page Six 
reported Monday that Dolan has bankers 
preparing a bid.

When news of the talks was about to leak 
last week, Zuckerman quickly issued a memo 
to the stunned staff of the teetering tabloid 
announcing — apparently well after the fact 
— that an unidentified suitor for the paper 
had stepped forward and that he had hired Lazard to scout out other potential buyers. Since 
the Feb. 26 memo, several other rival bidders have stepped forward to sign nondisclosure 
agreements. There is no guarantee the Catsimatidis talks — or the interest from a handful 
of parties who signed nondisclosure pacts — will result in a sale.

Catsimatidis owns Manhattan’s Gristedes supermarkets and was a Republican mayoral 
hopeful in 2013. He is also a big advertiser in newspapers. In addition to Catsimatidis, who 
also owns real estate firm Red Apple, Zuckerman has been sounding out other billionaires 
— mostly in the New York City metropolitan area — with net worths north of $5 billion, 
sources said.  Catsimatidis said he also would not rule out teaming up with another suitor: 
“We’re business people —we look at things and see what works.”

Zuckerman, 77, apparently buoyed by the $250 million price Jeff Bezos paid for the 
Washington Post in 2013, is optimistically hoping to fetch $200 million for his money-losing, 
circulation-challenged daily. At that price, Zuckerman would recover the $120 million he sank 
into his printing plant — plus years of losses. Most industry observers said Zuckerman will 
be hard-pressed to get such a high price given the News’ declining state of advertising and 
circulation. Plus, the News is the third or fourth paper in the city these day, the observers said.

The talks are also complicated because the News has union contracts with mailers, drivers 
and pressmen. While a new owner would not automatically be bound by the old contract, he 
would have to come to new understandings. The privately held paper is said to have revenues 
of around $175 million a year with annual losses estimated at $20 million to $30 million. 
Any new owner must be willing to invest millions to keep the paper afloat.

More than half of the News’ employees actually work in New Jersey. Zuckerman’s profitable 
commercial printing operation prints about 80 outside publications, including the freebie 
daily Metro and the weekly Community News Group and The Forward. Zuckerman and 
his then-partner Fred Drasner bought the News from the bankrupt estate of “bouncing 
Czech” Robert Maxwell for about $36 million in 1993. Most of that price was in assumed 
liabilities, not cash. A Daily News spokesman said, “We will not comment on the numbers 
or names of potential suitors.”

Maverick supermarket mogul John 
Catsimatidis is the mystery suitor trying  
to buy the embattled Daily News from  
Mort Zuckerman. 

With her officers and directors at her side, Olga Alexakos, Founder and President of the 
Association of Greek American Professional Women, in celebration of Women’s History 
Month, conferred on Paulette Poulos, Executive Director of the Leadership 100, the ‘Greek 

American Woman of the Year’ award.  Along with the Woman of the Year award, an Excellence 
Tuition Scholarship was awarded to Elena Karavassilis, a sophomore at Queens College who has made 
both the Dean and Principal’s honor roll list and who is majoring in the Communication Sciences.

Both presentations were made on Thursday, March 12 at the 3 West Club in Manhattan and 
an SRO crowd was there to echo its approval of A.G.A.P.W.’s ‘Woman of the Year’. Ms Poulos, the 
Executive Director of the Archbishop Iakovos Leadership 100 Endowment Fund, Inc. for the last ten 
years, served from 1984 to 2005 as the Administrator for the late Archbishop. She has held various 
positions within the Archdiocese since 1965, becoming Associate Director of Youth Ministry in 
1970, and Director of ‘Logos’ in 1972. The program that evening began with notes by the Mistress 
of Ceremonies Anthoula Katsimatides who at the end of her remarks introduced the Rev. Dr. Robert 

Stephanopoulos (retired) who delivered the invocation. Taking the podium, Ms Alexakos delivered 
her own comments, after which spoke the Consul of Greece in New York, Manos Koubarakis. 
Following the Consul at the podium was the president of the National Philoptochos Society Maria 
Logus, Esq., followed by the Chairman of the Leadership 100, George Tsandikos. 

What followed at this point was the introduction of Paulette Poulos to the audience by Dr. Eleni 
Andreopoulou-Panzures whose keynote remarks were applauded. The MC recited a poem, after 
which the presentation of the award took place. NY Assemblywoman Aravella Simotas presented the 
organization with a Citation by the NY Assembly after which Ms Poulos rose to thank the organization 
for the honor bestowed on her. Immediately following Ms Poulos’ speech, the presentation of the 
Scholarship Award was made by Dr. Aphrodite Navab and accepted by Elena Karavassilis. 

 After an intermezzo during which vocalist Flora Kirou sang several songs, Rev. Dr. Stephanopoulos 
spoke briefly followed by Ms Alexakos with her closing statement. She thanked her event’s sponsors 
an event under the auspices of the Consulate General of Greece in NY. 

AGAPW’s Woman of the Year Bestowed on Paulette Poulos

The majority of people think that 
what the most powerful people on 
this planet want is to make more 

money.  This is not so. This very powerful elite 
is not about making more money, it’s about 
control. Once they get the control they can 
have anything they want including money. 
Money is just one form of energy which can 
be used to bring about the desired amount of 
control. It goes like this: Control desired -Use 
money or any other energy such as a powerful 
position or contacts to precipitate certain 
conditions which will allow you to enforce 
and get people to accept certain controls You 
get the desired controls.   You can then have 
anything you want. As an example, there may 
be many rich people in the kingdom but the 
King controls everything and can therefore 
have anything he wants.  He does not care 
about money per say.  His main concern is to 
maintain his kingship. And a more updated 
example:

The Greeks never had real estate taxation of 
their residences.  People in Greece feel that they 
truly own their homes. A Greek’s house is truly 
his castle. When people there walk by a house 
and say, “Hey, this is the Papagianopoulos 
residence” it has a true meaning to it.  It is 
truly owned by the Papagianopouloses as it has 

been owned by them for generations. It is no 
wonder Greece is the birthplace of Democracy, 
and subsequently individual freedom.

How do you get the people of Greece who 
invented freedom and democracy to give up 
total ownership of their homes?  Well, you 
precipitate a severe crisis and get them to 
believe it is all their fault so they can eventually 
agree to anything. It is the Greeks’ fault for 
not educating themselves as free people. It 
is the Greeks’ fault for not watching and 
keeping their politicians accountable, but 
it is not the Greeks’ fault that the political 
elite with the help of international bankers 
(shocker) put the country in debt without 
the approval of its people. So after five years 
of deep financial crisis you get the people of 
Greece to accept (without protest, mind you) 
taxation on their own homes for the first time 
ever. Something the Turks could not impose 
even after 400 years of occupation! Owning 
your own residence and never having to pay 
taxes on it is very liberating and it gives one 
a sense of security.  If you want to control 
people, the last thing you want, is for them to 
feel secure in what they have.  So a primary 
goal in achieving control over the people is 
to make sure they never really own anything.  
(Continued page 17)

Money, a Form of Energy:  
It’s the Nature of the Beast
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Greece and Cyprus participated with six exhibitors in the f.re.e exhibition that 
focuses on travel and recreation held every year in Germany by Munich’s 
Exhibition Organization. The exhibition hosted 1,200 exhibitors from 60 

countries and over 118,000 visitors were informed and made reservations for 2015…. 
The Center of Hellenic Culture in Moscow celebrated its 10-year anniversary with a 
week of Greek culture at the Meridian Culture, from March 19-25, promoting Greece 
to the Russian audience and to highlight common points in the history of the two na-
tions. The week included, among others, a painting exhibition titled: “Greece in the 
Russian hearts”, a photography exhibition on Greek education, a concert, lectures, 
book presentations, theatrical performances, master classes in Greek dance and art, 
a poetry night by the theatrical lab of the Center, as well as an event dedicated to the 
Greek Independence…..The National Hellenic Museum (Chicago) is embarking on a 
big year including their May 9 gala at the Field Museum… 

The Stavros Niarchos Foundation 
will renew a grant that allows the 
Benaki Museum to offer free ad-

mission to all its buildings and exhibitions 
every Thursday for a second year, start-
ing on March 5, the museum announced. 
The grant, however, is conditional on the 
museum collecting an equal amount, or 
‘matching gift’, from third-party grants and 
sponsorship. The SNF first offered the grant 
to the museum for the period between July 
15, 2013 until July 15, 2014, helping increase 
the number of visitors to the museum on 
that day from 16% to 26%. The grant cov-
ers the operating expenses for that day of 
the week and accounts for one third of the 
total grant received by the Benaki Museum 
from the SNF…… In the wake of the success 
of Rick Riordan’s “Percy Jackson and the 
Olympians” book series and 
the surge in interest in Greek 
mythology from youngsters 
around the world, The Met-
ropolitan Museum of Art has 
produced a great free guide 
for kids that shows them how 
to follow in Percy’s footsteps 
and meet the mythological 
characters who inspired the 
hit book and film. Open Friday 
and Saturday from 10 a.m. to 9 
p.m. 1000 5th Ave., Manhattan 
Upper East Side… The Field 
Museum in Chicago recently 
hired Marianne Vallas Kountoures.

Lady Gaga, Vince Vaughn and over 4,500 participants 
stripped down and dove into Lake Michigan on March 1, 
for a great and worthy cause — to raise a record-breaking 

$1.1 million for the Special Olympics. Lady Gaga and her fiance, 
Taylor Kinney are about to take the plunge and get married, 
but first the sweet pair was on hand to take a different kind of 
plunge — into the freezing cold waters of Lake Michigan for 
the Chicago Polar Plunge.….Maria Elena Kyriacou was the big 
winner in the Greek finals with her song, One Last Breath and 
she’s the one that will represent Greece at the 60th PanEuropean 
contest of Eurovision, to be held this May in Vienna, Austria…
Georgia Mitchell’s name now would be attached to the title of a 
half a million dollar worth of endowment given the Pan Hellenic 
Scholarship Foundation to allot annual musical scholarships in 
her name! The donation comes courtesy of the George A. Patera-
kis family honoring their longtime friend that is Georgia. This 
demonstrates how much of an outstanding member of the Greek 
American Chicago community she is, besides giving kudos to 
the Pan Hellenic for handling this gift in an 
exemplary way….John Stamos visited the Full 
House Home – and Fans didn’t even noticed…

The institute of Hellenic Music and Art Orpheus, on the 
Anniversary of Mikis Theodorakis’ ninetieth birthday 
presents Betty Harlafty, an extraordinary interpreter of 

his music and a permanent member of his orchestra, in a medley 
of Theodorakis’ songs on Sunday, May 17 at 6 pm, at the Hellenic 
Cultural Center of the Chian Federation, with Polys Kyriacou as the producer-artistic 
director. For more information, call 917-485-8683….Nikos Vertis had his days at the 
Melrose Ballroom on March 13-14 and 20-21………Rena Tsapela says not to forget that 
there’s Rebetika music every Wednesday at Astoria’s Mars. She ought to know. She is 

the vocalist….Yannis Kot-
siras Unplugged! A new 
benefit concert presented by 
AKTINA Productions, Inc., 
& CYPRECO and produced 
by Elena Maroulleti. Friday, 
April 17, 2015 - 8:30pm - The 
Kaye Playhouse at Hunter 
College, 68th St., bet. Park & 
Lex Aves, Manhattan, NY To 
charge tickets call AKTINA: 
718-545-1151

Kuzina by Sof ia 
is launching its 
Spring Concer t 

Supper Club Series with an 
intimate Supper Club Dinner event at its 
location at the Saw Mill Village Shopping 
Center in Voorhees, NJ, featuring Classical 
Recital Soloist Achilleas Wastor perform-
ing selections from Greek composers and 
accompanied by the vocals of Aphrodite 
Daniels, on Sunday, April 26 at 6 pm. Chef-
owner Sofia Karakasidou will be serving 
a four-course Athenian Supper menu 

On Saturday March 21. FOX32 
sportscaster Lou Canellis along 
with Theodora Govas hosted 

a “Make-A-Wish Illinois” fundraiser in 
the name of young Theofanis who suffers 
from neuroblastoma. It happened at the 
new club Reverie, which Lou co-owns with 
other media friends. …..It’s about time that 
Chicago’s own Nia Vardalos started work 
on My Big Fat Greek Wedding 2…….And 
Chicago comedian Angelo Tsarouchas is 
doing a pilot with actor Vince Vaughn……

Not too many moons ago, a television story like this would have 
required smelling salts to revive all the showbiz industry reporters 
who had passed out from the news: A creator/performer of Tina 
Fey’s talent and buzz-worthiness announces that she’s moving 
her finished, warmly anticipated midseason NBC comedy series 
to a different network, one that viewers can access only through 
a subscription fee and broadband connection. On top of that, 
NBC, with which Fey has been happily allied her entire career, 
has agreed to this sudden departure……. Also, Chicago’s Anna 
Davlantes has joined Roe Conn as afternoon co-host on WGN 
AM-720 Chicago. Congratulations are in order….. 

Panchiaki “Korais” Society of New York held a Centennial 
Publication event, Chians On Parallel Roads 100 Years 
Chios Liberated on Sunday, March 8, 2015 at the Arch-

diocesan Hellenic Cultural Center in Astoria, NY. Speaking at 
the event were Ambassador Loukas Tsilas, Professor of History 
at Queens College, Christopher Stratakis, Senior partner, Poles, 
Tublin, Stratakis & Gonzalez, and Athena Tsokou-Kromidas, 

Principal of the “William Spyropoulos” Greek-
American Day School of St. Nicholas Flushing, 
both members of the Korais Editorial Committee.

Lady Gaga at the Oscars

Stamos: A Stop at the Full House

Vertis at the Melrose Ballroom

Vardalos:Working on a sequel

Yannis Kotsiras

WORD OF THE MONTH: BIOLOGY 
Gr. Βιολογία from the words βίος and λόγος.

April 2015, Hellenic Voice



The Hellenic Studies Center is 
currently under construction 
using privately donated funds at 

the Kingston Campus of the University of 
Rhode Island. However, the University is 
considering to abandon  this project and 
turn the land over to private development. 
We need your help by signing this peti-
tion and collecting as many signatures as 
possible to send a strong message to the 
Rhode Island government to allow this 
project to completion. Let us make this 
petition viral and send it to all your email 

friends. Please read on the rest of this petition to appreciate the significance and urgency of this 
project. The Center will be comprised of the Rodos Educational building, which is a building 
of classical Greek architecture, an open air ancient style Greek theater, and a small orthodox 
chapel. The project is spearheaded by the Rhode Island chapter of Paideia, a non-profit Greek-
American organization dedicated to advancing learning about classical and modern Hellenic 
culture and language.

In an agreement with the University, Paideia has been given a long term lease of the land and 
is in the process of constructing the facilities of the complex. The Rodos Educational building 
will showcase Byzantine architecture, art and history in an authentic venue. The building will 
contain classrooms, a small lecture hall, offices, a library, archival storage, the chapel, and exhibit 
space. A replica of the three pillars from the Acropolis of Rodos will be a prominent feature of 
the building. The facility will allow expanded curriculum offerings centered on Greek language, 
culture, and history and serve as home to the URI Humanities Center.
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A Call to Save University of 
RI’s Hellenic Studies Center

Hellenic Voice, April 2015

Construction Trade Visits
New York, Holds Confab

A delegation of CEOS, Presidents and Managing Directors representing Greece’s nine larg-
est building supply, design and construction companies visited New York to explore new 
business opportunities in New York’s booming retail and commercial market.  Greece’s 

construction industry is one of the most important sectors of the economy.  New York City’s thriv-
ing building market could offer a wealth of opportunities for these foreign companies and provide 
an attractive alternative given the local market slowdown.  According to the New York Building 
Congress, New York City construction spending is experiencing unprecedented surge in high-end 
residential and commercial construction is expected to reach record highs of $35.3 billion in 2015 
and $35.6 billion in 2016.

As part of the 2015 TRADE USA Construction Mission, the members of the delegation attended 
a round table forum discussion on the current state and market of the greater Development, Design 
and Construction industry in New York City that was organized by the Construction, Design and 
Development Committee of the Hellenic – American Chamber of Commerce in New York and 
was held on Thursday, March 26, 2015 at the Holy Trinity Orthodox Cathedral Center. Speakers 
included major players in the industry.  

In addition, a series of B2B meetings were arranged by the Hellenic American Chamber of Com-
merce for the participating Greek companies with major US Development, Design & Construction 
companies. It is vital for Greek enterprises to sustain a competitive orientation through the trade 
activities to global markets, especially concerning the valuable and significant U.S. market.

In a Press Conference organized by the Press & Communications Center, the following members 
of the delegation were featured: Simos Anastasopoulos, President of the American-Hellenic Chamber 
of Commerce, Louis Katsos, President, Jekmar Associates, Chairman of the Construction, Develop-
ment, Design & Construction Committee of the Hellenic-American Chamber of Commerce in NY, 
Stefanos Issaias, Managing Director, Enterprise Greece, and Member companies  of the Delegation 
(Alumil, Akritas, O25/Arxicon, Pyramis, Buildinghow, Prisma Glass, Hatsios Developers & ETEM)

(Continued from page 15) As a parenthesis 
here, I state that I am not against real estate 
taxes as long as it makes total sense.   Meaning 
if you own a home you need a police to guard 
it, to some degree anyway, a fire department 
to respond to in case of fire, a sewer system, 
a water system that works, gas and electrical 
lines, etc.   All these are directly needed ex-
penses to service the house.  But, using homes 
to pay for the school systems or for roads for 
a nearby town and further raise the taxes as 
the country runs up bills is just milking the 
people, since they can’t take their home and 
move it elsewhere.

If you want to control people, then one of 
the primary goals would be for people to never 
truly own any real estate. If they do, they feel 
too secure and you don’t want that. Besides 
heavy real estate taxation there are all sorts 
of other suppressive pressures on people. The 
advent of computers will accelerate the control 
of all peoples on earth in a scale never before 
thought possible.  The majority of the people 
on the planet are perceived as beasts by the 
elitist groups. According to these elitist groups 
the people need to be overseen, controlled, 
and used as necessary at all times!  In other 
works domesticate the beasts just like cattle, 
sheep, or whatever.  As you can see all around 
you there are more and more controls put in 
on all aspects of our lives so that big brother 
knows exactly what we are up to at all times. 

Dubious or unknown laws is another way 
you can control people, keep them guessing, 
keep them anxious. The ultimate control 
will come with a binary code each one of us 
will be assigned to. I call this, “The Mark of 
the Beast.”  Each beast (human) will have a 
binary code which will be fed to a computer 
or computers. This binary code will be con-
nected with the person’s identification marks.  

In other words, your binary code will be 
connected to the following:

1. Your fingerprints
2. Your facial photograph
3. Your body photograph
4. Your sketched out bone structure
5. Your height
6. Your skin color
7. You credit card numbers
8.  Any phone numbers identified/ 

associated with you
9. Your Facebook page
10.  Your closest friends (the ones you  

communicate with the most)
11. Your social security number
12. Your spouse and children
13. Your parents and siblings
14. Your home address and town

We can add more things to it but you get 
the idea. So as you are getting out of an air-
plane on a trip, to say Argentina, a “Security” 
camera takes a picture of your face and body 
which automatically connects you with your 
binary code and voilà! Any and all informa-
tion about you is at the fingertips of some 
“security” person in Argentina whom you’ve 
never met in your life.

This guy or girl will know everything about 
you including if you are growing a beard or 
having an affair with someone.  Further, he/
she will be able to figure out if you can pay 
the ransom money and how much, on any 
of your loved ones. If this “security” guard 
has this type of information it will not be by 
accident. So welcome to your mark. The Mark 
of the Beast.  You are the beast and your mark 
is your binary code, your control chain to be 
used to follow your every move.

Alexandros Alpha from the book: “An Enigma”

The Federation of Hellenic Medical 
Societies of North America and the 
Hellenic Medical Society of New 

York held jointly a press conference and 
discussion on the subject of Public Health 
Issues in Greece:  Opportunities for Support 
and Guidance on Tuesday, March 31st at the 
Press and Communication Office Permanent 
Mission of Greece to the UN. 

The purpose of this presentation was to 
Update on Public Health Aid to Greece 
from Hellenic American Organizations, to 
Coordinate Philanthropic Contributions to 
Greece from the Omogenia and to provide 

encouragement to the Greek people in this 
Humanitarian Crisis. The presentations were 
made by Dr. George Patoulis, President of 
the Medical Society of Athens, Mayor of 
Maroussi, Athens, President of Mayors’ As-
sociation of Greece, Phillip Frangos, Esq., 
Supreme President of the Order of AHEPA 
and Dr. George Tsioulias, Past President of 
the Hellenic Medical Society of New York.

Chairs of the event were Dr. Spyros G.E. 
Mezitis, President, Federation of Hellenic 
Medical Societies of North America Dr. 
George Liakeas, President, Hellenic Medical 
Society of New York.

Public Health Issues in Greece Topic 
of Discussion by Medical Societies

The Evils of Money as 
Motivation for Power

“The unparalleled exam-
ple of our ancestors Fighters 
of 1821 must inspire us and 
guide us in perpetuity. In 
particular, does not, at the 
current critical juncture of 
Homeland “stressed in his 
message to the Greek emi-
grants, on the occasion of 
the anniversary of March 
25th, the President of the 
Republic, Prokopis Pavlopoulos. “All Greeks, 
Hellenism, we must meet together this maxi-
mum national debt, thus ensuring the course 
of Hellenism to the historic destiny of, in the 
context of the peaceful amillas with other 
nations around the world” adds.

Mr. Pavlopoulos stressed the need, dur-
ing the anniversary of March 25th, to give 
gratitude to the invaluable contribution of 
the Greek diaspora. “In the current difficult 
times for his country, the Greek people fo-
cused back on overseas Greeks, this invalu-
able section of the nation, which grows over 

time and makes us proud. 
And address to hopeful Invi-
tational race together, so that 
the Greece to tackle immedi-
ately and effectively, the deep 
economic crisis that plagues 
our society and which, un-
fortunately, has turned into 
a real humanitarian crisis 
anymore “notes by the Presi-
dent of the Republic.

It also notes that should not be forgotten 
the struggle of Cyprus which, even as a full 
member of the European Union, still strug-
gling against foreign, conspicuously fails 
to illegal, military occupation and to treat 
equally unacceptable claims conspicuously 
fails on incontestable rights as sovereign 
and fully in international law based right 
to exploit their natural resources freely. In 
particular the emigrant Hellenism is need 
to radiate to all direction and priority, in 
international fora, the message that Cyprus 
must be vindicated, as soon as possible “.

Greek President: Give Gratitude to
the Contributions of the Diaspora

Prokopis 
Pavlopoulos
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Χρειάστηκε να γίνουν οι καταστροφές 
στη Νομική, για να καταλάβουμε ποιο 
είναι το νέο Δόγμα της κυβέρνησης 
για τη λειτουργία των πανεπιστημίων, 

για την προστασία πολιτιστικών μνημείων, για 
την ασφάλεια της πόλης, για την ασφάλεια των 
ίδιων των πολιτών.

Έδωσε εντολή ο υπουργός Εσωτερικών Νί-
κος Βούτσης τα «παιδιά» που κατέστρεφαν ανε-
νόχλητα τη Νομική Σχολή, έκαιγαν αυτοκίνητα 
περίοικων κάθε βράδυ, βεβήλωσαν το εκκλη-
σάκι της Σόλωνος και βανδάλιζαν ό,τι πολιτιστι-
κό μνημείο υπήρχε στη γειτονιά, να φύγουν χω-
ρίς να τους πειράξει κανείς. Μόνο τιμητικό άγημα 
από τα ΜΑΤ δεν στήθηκε για να περάσουν οι κου-
κουλοφόροι. Και αν καταλάβαμε καλά, αυτό θα 
ισχύει από δω και πέρα.

Αλλά εάν ο κάθε κουκουλοφόρος ξέρει πια ότι 
δεν θα κινδυνεύει να αποκαλυφθεί το πρόσω-
πό του, να «πληρώσει» για τις καταστροφές που 
έκανε, γιατί να σταματήσει; Γιατί να μην επιχει-
ρήσει το ίδιο στη Νομική, στο Πολυτεχνείο, στη 
Γεωπονική, στο σχολείο της γειτονιάς και τελικά 
στο σπίτι σου;

Για παράδειγμα, η Νομική. Εμειναν τα «παιδιά» 
έξι ημέρες μέσα, κατέστρεψαν ό,τι μπορούσαν. 
Τους έλειψε κάποια στιγμή το σπίτι τους. Επρεπε 
να βάλουν πλυντήριο, στεγνωτήριο, να φάνε μα-
γειρεμένο φαγητό. Αποχώρησαν. Και νίκησε η 

φιλοσοφία Πανούση-Βούτση.Με την Αστυνομία 
να μαζεύει τα καμένα, να σφουγγαρίζει τα σπα-
σμένα και να εγγυάται την ασφαλή αποχώρηση 
των «παιδιών».

Χθες μπούκαραν τα «παιδιά» με τις κουκού-
λες, τα ρόπαλα και το φιτίλι αναμμένο στη μολό-
τοφ, στο ΑΠΘ. Κανείς δεν τα εμπόδισε. Κάποια 
άλλα «παιδιά», ο υπουργός Παιδείας κ. Μπαλτάς 
τα υποδέχθηκε στο προαύλιο του υπουργείου για 
να κάνει «μισό κιλό» διάλογο μαζί τους. Ηταν τυ-
χερός που δεν έγινε το υπουργείο του ούτε Νομι-
κή, ούτε ΑΠΘ, ούτε Πολυτεχνείο. Το γραφείο του 
είναι πολυτελές, καλά φυλασσόμενο, με θέα στο 
Mall στο Μαρούσι. Εξάλλου οι διαδηλωτές ήταν 
νομιμόφρονες, «δικά» μας παιδιά.

Και μένουμε εμείς απλώς να μετράμε τις ζημίες 
από το δόγμα Βούτση-Πανούση. Που δεν τιμωρεί 
κανέναν και αμνηστεύει τους πάντες.

Πηγή: Βήμα Σαρωνικού

Με αφορμή τη Νομική Σχολή: 
Το δόγμα Βούτση-Πανούση 

✑ Toυ ΝΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Επιτροπή για τις 
γερμανικές οφειλές

Πρόταση για την επανασύστα-
ση, επανασυγκρότηση και 
αναβάθμιση της Διακομμα-
τικής Κοινοβουλευτικής Επι-

τροπής για τη Διεκδίκηση των Γερμανι-
κών Οφειλών προς την Ελλάδα κατέθεσε 
η πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνστα-
ντοπούλου, η οποία προτίθεται να συμ-
μετάσχει και προσωπικά σε αυτή.

Η πρόταση της προέδρου της Βουλής 
θα συζητήθηκε την περασμένη εβδομά-
δα στην Ολομέλεια του Σώματος, σε ει-
δική ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το 
άρθρο 44 του Κανονισμού της Βουλής. Η 

Επιτροπή θα αναλάβει και επαφές με τα 
άλλα ευρωπαϊκά κοινοβούλια και με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως και την 
διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων κ.λπ.

Στην Επιτροπή θα συμμετέχουν η πρό-
εδρος της Βουλής, οι αντιπρόεδροι της 
Βουλής ή αναπληρωτές τους και αναλο-
γικά όλες οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες 
με τουλάχιστον έναν βουλευτή.

Αρμοδιότητα της Επιτροπής θα είναι 
«η συνέχιση και ολοκλήρωση της συ-
γκέντρωσης και τεκμηρίωσης, με ορ-
γανωμένο τρόπο, των αδιαμφισβήτητων 
ιστορικών στοιχείων που θα ενισχύσουν 
αποτελεσματικά την ελληνική επιχειρη-
ματολογία για την διεκδίκηση των οφει-
λομένων και την συστράτευση και άλλων 
ευρωπαϊκών δυνάμεων και διεθνών ορ-
γανισμών σε αυτή την προσπάθεια, συ-
μπεριλαμβανομένης της, προς το σκο-
πό αυτό, πραγματοποίησης επαφών με 
άλλα ευρωπαϊκά κοινοβούλια και με το 
Ευρωκοινοβούλιο αλλά και με ευρωπα-
ϊκά και διεθνή όργανα που έχουν αντι-
μετωπίσει ανάλογες περιπτώσεις, καθώς 
και την διοργάνωση συνεδρίων και δια-
λέξεων για το ζήτημα αυτό».

Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/
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Από τη μια δηλώνει ότι (εφόσον έστω 
και μετά από 40 χρόνια και αφού 
ευκαίρησε από τις επιχειρηματικές 
του δραστηριότητες και το χώνεψε) 

η Τουρκία θέλει όλη την Κύπρο, άρα δεν λύ-
εται το Κυπριακό και από την άλλη δηλώνει 
απροκάλυπτα και με αφάνταστη αλαζονεία ότι 
«αφού όλος ο πολιτικός κόσμος αποφάσισε 
για Ομοσπονδία πρέπει να μείνουμε μονολι-
θικά εκεί προσκολλημένοι στην Ομοσπονδία».

Δηλαδή τον ενδιαφέρει περισσότερο τι απο-
φάσισε ο «πολιτικός κόσμος» δηλαδή οι αχαί-
ρευτοι, ανίκανοι, άλλοι διαφθαρμένοι, άλλοι 
ξενόδουλοι, ηττοπαθείς και ξενογλύφτες, που 
έφεραν το κράτος στη σημερινή σαπίλα και 
στην οικονομική καταστροφή, που για άλλοθι 
της ανικανότητας τους να ορθώσουν το ανά-
στημά τους υπέρ της απελευθερωτικής πολιτι-
κής της πατρίδας μας, κρεμάστηκαν πάνω στο 

θανάσιμο λάθος του Μακαρίου ΠΡΟΣΚΟΛΛΗ-
ΜΕΝΟΙ στην τουρκική λύση ΔΔΟ για να πα-
ραδώσουν την Κύπρο στην Τουρκία! 

Για να σταματήσουν λέγει με παιδική αφέ-
λεια ο Αρχιεπίσκοπος  οι Τούρκοι να μιλούν 
για δύο κράτη, εμείς πρέπει να μείνουμε προ-
σκολλημένοι στην «λύση» της Ομοσπονδίας! 
Ξεχνώντας δηλαδή ότι η ΔΔΟ ήταν η προη-
γούμενη ΔΙΚΗ τους απαίτηση εν πάση πε-
ριπτώσει!

Και ακόμα χειρότερα, ο Αρχιεπίσκοπος πε-
ριφρονεί και ενσυνείδητα αγνοεί την συντρι-
πτική απόφαση του λαού της 24.4.2004 με την 
οποία ΑΠΕΡΡΙΨΕ την ΔΔΟ και συμπορεύεται 
με όλους τους ξένους και δικούς μας που επι-
μένουν στην εφαρμογή ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙ-
ΩΝ αντί ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ της πατρίδας μας.

Δεν νομίζω να υπήρξε ή να υπάρχει άλλο 
κράτος στο κόσμο που να έχει τέτοιους ανί-

κανους, ηλίθιους πολιτικούς αλλά και τέ-
τοιους Αρχιεπισκόπους! Για ακόμα μια φορά 
επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις της Άγκυρας 
το 1957, προς έκπληξη ακόμα και του Φόρειν 
΄Οφις, όταν διαβεβαίωναν οι άνθρωποι τους 
Βρετανούς ότι  με «την βοήθεια των Ελληνο-
κυπρίων» θα κατάφερναν την ομοσπονδία με 
δύο ζώνες (Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπον-
δία) στην Κύπρο. 

Για να πάνε έξυπνα οι Τούρκοι ανοικτά πιο 
πέρα στα δύο κράτη που συνεπάγεται εν πάση 
περιπτώσει η ΤΟΥΡΚΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΔΔΟ (και 
ας ισχυρίζονται την στραβάρα τους οι «προ-
σκολλημένοι πολιτικοί» του ομφαλού της γής 
άλλα των άλλων για να σώσουν εαυτούς και 
αλλήλους με ανύπαρκτες ουρές σωστών και 
φανταστικών ουρών και κολοκυθιών) και στο 
τέλος επανάκτηση ολόκληρης της Κύπρου για 
ολοκλήρωση του Σχεδίου Νιχάτ Ερίμ του 1956.

Με αγωνία αλλά και με απάθεια, χωρίς να μπορεί να 
αντιδράσει, παρακολουθεί ο Ελληνικός Λαός τους 
καθημερινούς διαξιφισμούς μεταξύ της νέας Κυ-
βέρνησης και της Γερμανίας. Η οποία, ως γνωστόν, 

ομιλεί και αποφασίζει τώρα εκ μέρους και της Ευρωζώνης.  Δεν 
χρειάζεται να είναι κανείς γνώστης της πολιτικής ιστορίας, αλλά 
ούτε και γνώστης της εκάστοτε συμπεριφοράς των ηγετών δια-
φόρων κρατών κατά τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση δια-
φόρων θεμάτων π.χ. προβλημάτων.

Ο κάθε απλός άνθρωπος και ο κάθε Έλληνας αντιλαμβάνεται 
από μόνος του, από όλα αυτά τα οποία βλέπει και ακούει καθη-
μερινώς, αλλά και βγάζει και τα δικά του συμπεράσματα, ότι το 
επίπεδο εις το οποίο έχουν φθάσει οι εξελίξεις, δεν έχει καμία 
σχέση με διαπραγματεύσεις. Είναι τώρα μία γενικευμένη εικό-
να προσωπικών επιθέσεων, προσβολών πολιτικών ηγετών, οι 
οποίοι με την συμβολή και των ΜΜΕ συμπαρασύρουν Λαούς 
και Κράτη της Ευρωζώνης και Ε.Ε. σε ένα τώρα ακήρυκτο πό-
λεμο, με απρόβλεπτες συνέπειες..

Εις το Eifel, μόλις μερικά χιλιόμετρα μακριά από την πρώην 
πρωτεύουσα της Γερμανίας Βόννη, υπάρχει η Eichholz Akademie 
του Ιδρύματος Konrad Adenauer. Εκεί διδάσκεται κανείς να 
αναλύει διάφορα παγκόσμια γεγονότα, συμπεριφορές πολιτι-
κών και λαών, και ειδήσεις των ΜΜΕ, σε τελική ανάλυση να 
διαβάζει κανείς και πίσω από τα ψιλά γράμματα, τα οποία ούτε 
βλέπει κανείς, αλλά ούτε και καταλαβαίνει.

Εδώ και μερικές εβδομάδες, μετά τις εκλογές της 25ης Ιανου-
αρίου, γίνεται ο λόγος περί μίας ρήξης με την Ευρώπη. Μια ετε-
ροχρονισμένη και πολύ ήπια ερμηνεία και διατύπωση, διότι εις 
την πραγματικότητα η Ευρωζώνη ευρίσκεται ήδη σε ρήξη με την 
Ελλάδα από το 2009/10, στη χρονική περίοδο της οποίας η Πα-
τρίδα μας γνώρισε και μία 2η χρεοκοπία μετά το PSI του Μαρ-
τίου 2012, με νέους δανεισμούς ύψους 230 δις Ευρώ, οι οποίοι 
εκτίναξαν το χρέος της χώρας και πάλιν εις τα 340 δις και πέ-
ραν του 184% του ΑΕΠ. Αλλά επιδείνωσε εις το πολλαπλάσιο την 
κατάσταση της χώρας και επέφερε την μεγαλύτερη ανθρωπι-
στική κρίση, πρωτόγνωρη εις τα παγκόσμια χρονικά. Αλλά και 
διότι και το χρέος αυτό, το οποίο ουδέποτε πρόκειται να απο-
πληρωθεί, χρησιμοποιείται τώρα από τους δανειστές οι οποί-
οι εκπροσωπούνται από μερικούς «Εταίρους» μας, όχι μόνον 
για την υποβάθμιση του Ελληνικού Λαού, αλλά και για τον έλεγ-
χο της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδος και του πλούτου της.

Όποιος υποφέρει και αγωνιά για την κατάστασή του, αλλά και 
για την Πατρίδα του, αδυνατεί να καταλάβει την διαφορά μετα-
ξύ της προς της 25ης Ιανουαρίου 2015 περιόδου και της μετά 

των εκλογών δημιουργηθείσης κατάστασης. Αλλά και για πιο 
λόγο συμβαίνουν όλα αυτά, και για το βαθύ νόημα της ρήξης.

Η χρεοκοπία της χώρας, ως πραγματικό συμβάν, δεν χρησι-
μοποιείται από τους Ευρωπαίους για να τιμωρήσουν μόνον την 
Ελλάδα, για λόγους δήθεν αντίθετους προς την «προτεσταντική 
ηθική» και Αρχές της Ευρώπης.

Η έκδηλη εμμονή, αλλά πιέσεις, απειλές και εκβιασμοί των 
γνωστών κύκλων της Ευρώπης, ως εκπρόσωποι των δανει-
στών, να εγκλωβίσουν την Ελλάδα σε νέους υπέρογκους και 
δυσβάστακτους δανεισμούς και να στραγγαλίσουν μέχρις εσχά-
τως τους Έλληνες, αποσκοπεί εις τον ταυτόχρονο έλεγχο της γε-
ωπολιτικής θέσης της Ελλάδος και εκμετάλλευση του πλούτου 
της. Μετατρέποντας την χώρα μας σε μία παρία χείριστης μορ-
φής και εθνικής υποδούλωσης. Ένα σατανικό σχέδιο, το οποίο 
ευρίσκεται σε εξέλιξη από την περίοδο της προηγούμενης κυ-
βέρνησης, η οποία ευρισκότανε προ του σταδίου υποχώρησης, 
υποταγής και υπογραφής σε περίπτωση επικράτησης της εις τις 
τελευταίες εκλογές. Με την παράλληλο, ως γνωστόν, τρομοκρά-
τηση του Ελληνικού Λαού.

Η αντιπολίτευση και νυν κυβέρνηση ήταν ενήμερη για τον εθνι-
κό κίνδυνο που διατρέχει η χώρα. Εκ του λόγου αυτού έπρεπε 
να πείσει τους ψηφοφόρους, ακόμη και με διάφορες υποσχέ-
σεις, όπως αυτό συνέβαινε ανέκαθεν και εις το παρελθόν, για 
να κερδίσει τις εκλογές, και ως κυβέρνηση να αποσοβήσει την 
ολοκληρωτική υποταγή της χώρας.

Ήταν όντως εις τις προθέσεις και σχέδια της, ως Κυβέρνηση, 
να αντισταθεί εις τις πιέσεις των δανειστών, για μεταρρυθμίσεις 
και διαρθρωτικές αλλαγές, η εφαρμογή των οποίων συνδέονται 

με νέα προαπαιτούμενα και νέα δάνεια τα οποία μέσω Συμφω-
νιών επιδεινώνουν το συνολικό χρέος της Ελλάδος, αλλά και 
την ανθρωπιστική κρίση του Ελληνικού Λαού. Και ότι η μονα-
δική λύση για την σωτηρία της Ελλάδος είναι η μερική ή ολική 
διαγραφή του χρέους;

Δεν είναι οξύμωρο ότι η σημερινή κυβέρνηση αντιλαμβά-
νεται την θέση της Ευρωζώνης, η οποία ευρισκόμενη υπό τον 
έλεγχο της Γερμανίας, φοβάται την διάλυση της, εάν η Ελλάδα 
δεν ενδώσει εις τις πιέσεις της Γερμανίας. Αλλά και η οποία Γερ-
μανία είχε υπό το έλεγχο της την προηγούμενη κυβέρνηση εις 
την Αθήνα, η οποία ως γνωστόν τρομοκρατούσε τον Ελληνικό 
Λαό με την χρεοκοπία και την έξοδο της Ελλάδος από το Ευρώ 
και την Ευρωζώνη.

Παράλληλα η Ελληνική Κυβέρνηση γνωρίζει το δυσεπίλυ-
το πρόβλημα χρέους της χώρας μας, το οποίο ουδέποτε πρό-
κειται να αποπληρωθεί, όσες Συμφωνίες υπογραφούν και όσα 
Μνημόνια επιβληθούν εις τον Ελληνικό Λαό. Γνωρίζει επίσης, 
και αισθάνεται για αυτό την εθνική ευθύνη, ότι όλα αυτά έχουν 
ως αποτέλεσμα όχι μόνον την επιδείνωση της κατάστασης του 
Λαού μας, αλλά ως προαναφέρθηκε και την εκχώρηση εις τους 
δανειστές τον έλεγχο της γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας και 
την εκμετάλλευση του πλούτου της.Εκ των λόγων αυτών, τις τε-
λευταίες εβδομάδες ως Λαός βιώνουμε τις βίαιες συμπεριφο-
ρές, πιέσεις, απειλές, εκβιασμούς μερικών ηγετών της Ευρω-
ζώνης και της Γερμανίας, οι οποίες δεν στρέφονται μόνον κατά 
της Ελληνικής Κυβέρνησης, αλλά και κατά των Ελλήνων. Όμως 
η Γερμανία, η οποία κυριαρχεί εις την Ευρώπη, ερχόμενη σε 
ρήξη με την Ελλάδα, παίρνει υπό την ευθύνη της τα κάτωθι ρί-
σκα. Ανεξαρτήτως εάν διατηρηθεί η Ευρωζώνη, ο πειθαναγκα-
σμός εξόδου της Ελλάδος θα έχει τεράστιες πολιτικές εξελίξεις 
εις το εσωτερικό σκηνικό της χώρας μας. Διότι θα προκαλέσει 
μία τεράστια αναστάτωση εις την Ελληνική Κοινωνία με ανατρο-
πή εκ βάθρων του Πολιτικού Συστήματος της χώρας. Αλλά πα-
ράλληλα, τώρα και σε μία αναζήτηση ευθυνών από όλους εκεί-
νους οι οποίοι τις 3 τελευταίες δεκαετίες δια της συμπεριφοράς 
των χρεοκόπησαν την Πατρίδα μας.

Θα αποκαλυφθούν σημεία και τέρατα για τις διασυνδέσεις 
όλων των ντόπιων υπαιτίων με πολιτικούς και οικονομικούς κύ-
κλους χωρών της Ευρωζώνης, ακόμη και με τους ίδιους τους 
δανειστές, οι οποίοι συμμετείχαν εις το πάρτι του αιώνα και την 
χρεοκοπία της Ελλάδος.  

Αυτό το τελευταίο είναι που φοβίζει ιδιαίτερα το Βερολίνο, τις 
Βρυξέλλες και την ΕΚΤ, αλλά παράλληλα ενισχύει την θέση και 
το διαπραγματευτικό χαρτί της Ελλάδος.

Ακούστε και θαυμάστε λογική του Αρχιεπισκόπου Κύπρου!
Γράφει η ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Ερευνήτρια-συγγραφέας, Λονδίνο

Μπράβο Τουρκία!

Η ρήξη της Ευρωζώνης με την Ελλάδα
Γράφει o ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΟ	ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ
Γεν.	Πρόξενος	κ.	Ιωάννα	Ευθυμιάδου
650 N. ST. Clair St. Chicago IL. 60611
(312) 335-3915 • Fax (312) 335-3958

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

ΓΡΑΦΕΙΟ	ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ									
Δέσποινα	Χατζηδιάκου,	Συντονίστρια	Τορόντο
365 Bloor Street East, Suite 1800
Toronto, Ontario M4W 3L4, Canada
(1416) 515-1930
E-mail: edconsulchi@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZORBAS PASTRY SHOP
Το ελληνικό ζαχαροπλαστείοτο οποίο σας 

προσφέρει την πιο γλυκιά απόλαυση

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

ΓΛΥΚΑ	ΟΛΩΝ	ΤΩΝ	ΕΙΔΩΝ

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

Θέλετε	να	οδηγείτε	
σύμφωνα	με	τους	

νόμους	οδικής	κυκλοφορίας;	
Ενας	και	μοναδικός
	δάσκαλος	οδήγησης

ΜΙΧΑΛΗΣ	ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ

Πείρα	και	ευσυνειδησία

Τηλ:	(847)	293-5578

ΧΡΗΣΙΜΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Νέο βιβλίο για τη Γενοκτονία

Η θλίψη της τραγωδίας
Ο πρόξενος των ΗΠΑ στη Σμύρνη Τζορτζ 

Χόρτον καταγράφοντας την καταστροφή της 
Σμύρνης το 1922 τονίζει, μεταξύ των άλλων, 
πως «δεν έλειπε τίποτε σχετικά με τη θηριω-
δία, την ακολασία, την σκληρότητα και όλη τη 
μανία του ανθρώπινου πάθους» .

Με τη δημιουργία του κινήματος των Νε-
ότουρκων και στη συνέχεια των Κεμαλικών 
εμφανίσθηκε και εδραιώθηκε η εθνικιστική 
ιδεολογία και με την κατάκτηση της εξουσίας, 
εκδηλώθηκε η θέληση να εξαφανιστούν οι αυ-
τόχθονες πληθυσμοί. Οι Έλληνες, μαζί με τους 
Αρμένιους και τους Ασσύριους ήταν οι κεντρι-
κοί στόχοι. Το σύνθημα των Νεότουρκων ότι 
«στο οθωμανικό κράτος πρέπει να υπάρχουν 
μόνο μουσουλμάνοι» και κατ’ επέκταση μόνο 
Οθωμανοί -Τούρκοι, από την Κεμαλική φασι-
στική πολιτική, «γίνεται ένα κράτος, ένα έθνος, 
μία γλώσσα».

Οι διωγμοί, οι οποίοι εξελίχθηκαν σε Γενο-
κτονία, αποτέλεσαν την τραγικότερη σελίδα της 
ζωής των Ελλήνων που ζούσαν στο Οθωμανικό 
κράτος και μετέπειτα Κεμαλικό καθεστώς και 
στοίχισαν τη ζωή σε πάνω 1.000.000 Έλληνες 
και Ελληνίδες και παιδιά, γεννημένα και μη.

Η απογοήτευση της πολιτικής
πραγματικότητας
Αλήθεια μπορεί να φανταστεί έστω και ένας 

Αρμένιος τον πρωθυπουργό ή τον υπουρ-
γό εξωτερικών της χώρας του να καταθέτει 
στεφάνι στον Μουσταφά Κεμάλ (!), πολιτικό ή 
πνευματικό άνθρωπο να αμφισβητεί το ιστο-
ρικό αυτό γεγονός και να λέει ότι δεν υπήρ-
ξε Γενοκτονία (!);

Στην Ελλάδα, την πρόταση του Μιχάλη Χα-
ραλαμπίδη και την ψήφιση του σχετικού νομο-
σχεδίου για την αναγνώριση της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου το Φεβρουάριο του 

1994 και η θέσπιση της 19ης Μαίου ως ημέ-
ρα Εθνικής μνήμης (το 1996 έγινε η ψήφιση 
του νομοσχεδίου για τη Γενοκτονία στη Μικρά 
Ασία και η ανακήρυξη της 14ης Σεπτεμβρίου 
ως ημέρα μνήμης), ακολούθησαν μία σειρά 
από ενέργειες οι οποίες άφησαν έκπληκτους 
τους πάντες. Την 19η Μαίου 1996 προσγειώ-
νονται τουρκικά αεροσκάφη στην προσφυγική 
Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας και το ίδιο έτος γίνε-
ται η συναυλία Ρουβά - Κούτ στην ημικατεχό-
μενη Κύπρο. Την 19η Μαίου 1998 γίνεται από-
πειρα να σταλεί η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 
στις εορτές μνήμης του Κεμάλ στην Άγκυρα 
(!) ενώ ακολουθούν οι καταθέσεις στεφάνων 
του Έλληνα πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή και 
πρωθυπουργού και υπουργού εξωτερικών Γ. 
Παπανδρέου στον υπεύθυνο της Γενοκτονίας, 
τον Μουσταφά Κεμάλ!

Αναρωτιόμαστε πως μπορεί να δικαιολογη-
θεί η προσπάθεια αλλοίωσης και ουσιαστικής 
κατάργησης της ημέρας Μνήμης της Γενοκτο-
νίας, καθώς και η απουσία, η αδιαφορία και η 
ολιγωρία του αποκαλούμενου πολιτικού προ-
σωπικού για το ζήτημα ανάδειξης της Γενοκτο-
νίας εντός και εκτός Ελλάδας;

Πώς μπορεί να γίνει αποδεκτό ότι υπάρχουν 
«πολιτικοί και πνευματικοί» άνθρωποι στην Ελ-
λάδα, που αποδέχονται και θαυμάζουν τον δά-
σκάλο του Χίτλερ, τον Κεμάλ;Τον εξολοθρευτή 
δηλαδή των Ελλήνων; Γιατί η Ελλάδα απουσι-
άζει όταν γίνεται αναφορά για το ζήτημα της Γε-
νοκτονίας σε διεθνείς οργανισμούς και συνα-
ντήσεις και κρύβεται φοβούμενη, ενώ την ίδια 
στιγμή υβρίζει τους νεκρούς προγόνους μας 
και παρίσταται στα εγκαίνια του ψεύτικου σπι-
τιού του Μουσταφά Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη;

Γιατί η Ελλάδα ως Υπουργείο Εσωτερικών, 
Δήμος, Νομαρχία, Περιφέρεια, Περιφερειακή 
Ενότητα, κλπ, καλεί τον ελληνικό λαό να εορτά-
σει (!!!) την ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας και 
μεταθέτει την ημέρα αυτή σε άλλη ημερομηνία, 
κάνοντάς την «λάστιχο» με τελετουργικό που 
φωνάζει «να βγούμε από την υποχρέωση»;

Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν και 
άλλες πράξεις όπως αυτή το Μάιο του 2013 με 
την απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών της 
Ελλάδας στο αντίστοιχο της Τουρκίας, το οποίο 
κατηγορούσε τους  Έλληνες για «τη δήθεν γε-
νοκτονία» (!) Στην απάντηση της Ελλάδας δεν 
υπάρχει ούτε η λέξη Γενοκτονία, ούτε έγκλη-
μα, ούτε αναφορά στο θύτη Τουρκία.

Η θλιβερή αυτή στάση της Ελλάδας κορυ-
φώθηκε με την ψήφιση του αποκαλούμενου 
«αντιρατσιστικού» νόμου (Ν. 4285 ) το Σεπτέμ-
βριο του 2014, από ανθρώπους ανεπαρκείς να 
κατανοήσουν την ουσία του εθνικού και διε-
θνούς ζητήματος της Γενοκτονίας.

Η χαρά της νίκης της αλήθειας
Είναι γεγονός ότι παρά την ελλαδική αδιαφο-

ρία και επιθετικότητα και την τουρκική άρνη-
ση και προπαγάνδα, η ιστορική περίοδος που 

διανύουμε δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για 
την αναγνώρισης της Γενοκτονίας. Ο φασισμός 
των Νεότουρκων και του Κεμάλ που δολοφό-
νησε τους προγόνους μας αποκαλύπτεται και 
καταρρέει. Τα εγκλήματά του φανερώνονται.

Σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, 
ακόμη και στην Τουρκία γίνεται πλέον κατα-
νοητό ότι χωρίς τη γνώση της τραγικής αυτής 
σελίδας που γνώρισαν οι Έλληνες και οι Ελ-
ληνίδες, καθώς και άλλοι λαοί, χωρίς δηλα-
δή της ανάδειξης της Γενοκτονίας, δεν μπορεί 
να υπάρξει ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
ιστορίας, δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή φι-
λία και συνεργασία.

Το βιβλίο ασχολείται με την Γενοκτονία των 
Ελλήνων, με το μαζικό έγκλημα στη Θράκη, 
στη Μικρά Ασία, στον Πόντο και προσεγγγίζει 
το ζήτημα με σύγχρονη ματιά αναλύοντας τις 
εθνικές και διεθνείς, ιστορικές, πολιτικές και 
διπλωματικές διαστάσεις του.

Είναι μία συμβολή στην συνεπή και μακρο-
χρόνια προσπάθεια αναγνώρισης και διεθνο-
ποίησης της Γενοκτονίας και έχει μεταφραστεί 
στην αγγλική, ρωσική, ιταλική, ρουμανική, 
ισπανική καιαρμενική γλώσσα. 

Μάλιστα στις τρεις τελευταίες είναι το μο-
ναδικό που έχει εκδοθεί για το ζήτημα της Γε-
νοκτονίας.

 *Ο Θεοφάνης Μαλκίδης γεννήθηκε στην Αλε-
ξανδρούπολη, από γονείς πρόσφυγες, από την 
Αδριανούπολη της Ανατολικής Θράκης, είναι δι-
δάκτωρ κοινωνικών επιστημών και μέλος της 
Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών για τη Μελέ-
τη των Γενοκτονιών η οποία το 2007 αναγνώρι-
σε, τη Γενοκτονία των Ελλήνων, των Αρμενίων 
και των Ασσυρίων.

Τα κείμενά του έχουν μεταφρασθεί στην αρμε-
νική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, ισπανική, ρωσική, 
τουρκική, ρουμανική και αλβανική γλώσσα, έχει 
μεταφράσει στην ελληνική γλώσσα, βιβλία για τη 
Γενοκτονία των Ελλήνων και των Αρμενίων, ενώ 
έχει πραγματοποιήσει, εκτός και εντός Ελλάδας, 
εισηγήσεις για το ζήτημα της Γενοκτονίας των Ελ-
λήνων και των Αρμενίων, σε διεθνή επιστημονι-
κά συνέδρια και συναντήσεις. Για τη δραστηριότη-
τά του στο ζήτημα της ανάδειξης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων, 
καθώς και θεμάτων του Ελληνισμού, έχει τιμηθεί 
από διάφορους φορείς, τόσο στο εσωτερικό όσο 
και το εξωτερικό.

 Αθήνα 2015, εκδόσεις Γόρδιος. τηλ. 2108252279 
e-mail: malkidis@gmail.com

Ο αρμενικός λαός απέδειξε ακό-
μα μια φορά πόσο δίπλα στέ-
κεται στην Ανθρωπότητα. Με 
117 ψήφους η Βουλή της Αρ-

μενίας αναγνώρισε επίσημα τη Γενοκτο-
νία των Ασσυρίων και τη Γενοκτονία των 
Ποντίων.

Με αυτήν την πράξη οι αθώοι της γε-
νοκτονίας των Αρμενίων έγιναν οι Δί-
καιοι για άλλες δύο Γενοκτονίες. Δηλα-
δή εργάστηκαν υπέρ των θυμάτων του 
ίδιου θύτη. Δεν ξέχασαν τα άλλα δεδο-
μένα, επειδή δεν τους αφορούσαν άμε-
σα.  Συνέχισαν το έργο της Ανθρωπότητας 
με την αναγνώριση εγκλημάτων κατά της 
Ανθρωπότητας. Τώρα πια δεν έχουμε μόνο την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Σουηδία από 
το 2010 που έχουν αναγνωρίσει αυτές τις Γενοκτονίες. Με άλλα λόγια, η Αρμενία έρχε-
ται να ενισχύσει τον αγώνα μας με το κύρος του αθώου, του θύματος, του επιζώντα και 
του Δίκαιου, διότι θεωρεί ότι αυτό είναι το πρέπον για τα δικαιώματα της Ανθρωπότητας.

Έτσι, οι προσπάθειες που γίνονται στην Αμερική και στην Αυστραλία υποστηρίζονται 
από άλλο ένα κράτος το 2015, που συμπίπτει με την επέτειο των 100 χρόνων της Γενο-
κτονίας των Αρμενίων.

Δηλαδή την ώρα που οι Αρμένιοι σκέφτονται τα θύματά τους, επιλέγουν να μην ξε-
χάσουν και τα άλλα θύματα, αποδεικνύοντας με αυτόν τον αποτελεσματικό τρόπο ότι ο 
αγώνας όλων των θυμάτων συνεχίζεται σ’ ένα συμμαχικό πλαίσιο και ακολουθεί βέ-
βαια τη στρατηγική της ενοποίησης των Γενοκτονιών, για να γίνει κατανοητό σε όλους 
ότι είναι η Ανθρωπότητα που παλεύει ενάντια στη βαρβαρότητα. Άξιοι οι Αρμένιοι! Έτσι 
κι όχι αλλιώς! _ Πηγή: vimasaronikou

117 ψήφοι ανθρωπιάς
✑ Γράφει ο Ν. ΛΥΓΕΡΟΣ

Η Γενοκτονία των Ελλήνων, 
Εθνικές και Διεθνείς Διαστάσεις

✑ Γράφει ο ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ*
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Λίγο πριν... ΤΟ κρίσιμο Eurogroup 
στο οποίο η Ελλάδα διαπραγμα-
τευόταν με τους εταίρους ζητώ-
ντας τη διακοπή του Μνημονί-

ου κι ένα καλύτερο αύριο για την Ελλάδα, 
οι δημοσιογράφοι Μάκης Βραχιολίδης και 
Γιάννης Παπαζήσης επέδωσαν ανοικτή επι-
στολή προς τον υπουργό Οικονομικών Γιάν-
νη Βαρουφάκη. 

Στην επιστολή αυτή καταδεικνύεται η κλο-
πή σε βάρος του λαού από τις προηγούμε-
νες κυβερνήσεις, σε συμπαιγνία με τις 4 συ-
στημικές τράπεζες, προτείνοντας παράλληλα 
λύση στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί! 

Λύση η οποία θα είναι σωτήρια για τη 
χώρα. Ελπίζουμε ότι η επιστολή και η λύση 
που προτείνεται, θα φανεί πολύτιμη στον κ. 
Βαρουφάκη. Ιδού η επιστολή:

Κύριε υπουργέ, γνωρίζουμε το μέγεθος 
της επιστημοσύνης σας αλλά και τις προθέ-
σεις σας με την ανάληψη των καθηκόντων 
σας, όπως επίσης και το εύρος των δρα-
στηριοτήτων σας, εδώ και 2 εβδομάδες που 
αναλάβατε το δύσκολο αυτό έργο. 

Εμείς λοιπόν θέλουμε με την παρούσα 
επιστολή να σας βοηθήσουμε για το καλό 
της πατρίδος διότι εάν αποτύχετε αυτό θα 
έχει συνέπειες δραματικές για όλους μας. 

Με τη δημοσιογραφική μας ιδιότητα ήρ-
θαμε σε επαφή με σημαντικά πρόσωπα 
και τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις συ-
νεντεύξεις που πήραμε πιστεύουμε ότι θα 
σας είναι χρήσιμα για να φέρετε σε πέρας 
το υπερμεγέθους δυσκολίας έργο που ανα-
λάβατε στην πολύ δύσκολη αυτή στιγμή 
για το έθνος και κάθε δυνατή βοήθεια από 
όπου και αν προέρχεται, πιστεύουμε ότι θα 
σας φανεί χρήσιμη. Επί της ουσίας λοιπόν 
σας γνωστοποιούμε ότι οι 4 πρώην πρω-
θυπουργοί δανείστηκαν από το εξωτερικό 
233 δις ευρώ και τα έδωσαν όλα στις 4 ελ-

ληνικές συστημικές τράπεζες για την ανακε-
φαλαιοποίηση αυτών και τα χρέωσαν στον 
ελληνικό λαό, με συνέπεια σήμερα να εμ-
φανίζονται ότι δεν χρεωστάνε αυτές στους 
δανειστές της χώρας μας αλλά εμείς, ο ελ-
ληνικός λαός!!!

Αυτό Κύριε υπουργέ έγινε μέσω των ΦΕΚ 
νο250 της 9-12-2008 Ν. 3723/08, ΦΕΚ νο 65 
την 6-5-2010 Ν. 3845/10, ΦΕΚ νο 148 την 3-9-
2010, Ν. 3872/10, ΦΕΚ νο 256 την 9-12-2011 
Ν. 4031/11 και ΦΕΚ νο 94 την 11-9-2012.

Στα παραπάνω ΦΕΚ και στους αντίστοι-
χους Νόμους θα δείτε ότι οι προκάτοχοί σας 
έβαλαν ως εγγύηση το ίδιο το κράτος και το 
μέλλον όλων μας το υποθήκευσαν στο αγ-
γλικό δίκαιο, πράγμα απαράδεκτο! Δανεί-
στηκαν χωρίς λόγο 233 δις ευρώ, τα έδω-
σαν στις τράπεζες και έβαλαν ως εγγυητή το 
κράτος, δηλαδή όλους μας, δίνοντας ως εγ-
γύηση ομόλογα του ελληνικού κράτους τα 
οποία υποχρεωνόμαστε να πληρώσουμε 
εμείς επειδή δεν πληρώνουν οι τράπεζες.

Οι τραπεζίτες, με την ανοχή και εγγύηση 
του κρατικού μηχανισμού επειδή αρνούνται 
να τα πληρώσουν,  καλούμαστε όλοι μας να 
πετύχουμε το ακατόρθωτο, να πληρώσουμε 
δηλαδή ως λαός 233 δις ευρώ συν τους τό-
κους, χωρίς να τα έχουμε πάρει εμείς αυτά 
τα δάνεια! Ρωτούμε λοιπόν, είναι ή δεν είναι 
ιδιωτικές εταιρείες όλες οι ελληνικές τράπε-
ζες; Έπρεπε οι μέτοχοί τους να αναλάβουν 
την ανακεφαλαιοποίησή τους με δικά τους 
έξοδα; Πού έχει ξανασυμβεί το κράτος να 
αναλαμβάνει την ανακεφαλαιοποίηση ιδι-
ωτικών εταιρειών;

Είναι ή δεν είναι παράνομο αυτό; Καλεί-
στε λοιπόν να ερευνήσετε το όλο θέμα με 
τα στοιχεία που σας δώσαμε, να ζητήσε-
τε τα χρήματα αυτά να καταβληθούν από 
τις 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες που 
τα έχουν στα χρηματοκιβώτιά τους ή σε off 

shore εταιρείες τους και αν δεν τα επιστρέ-
ψουν,  να περάσουν από δίκη άπαντες όσοι 
συνέργησαν σε αυτό το ασύλληπτου μεγέ-
θους οικονομικό έγκλημα που έγινε σε βά-
ρος όλων μας. 

Μόλις επιστρέψουν τα χρήματα στα κρατι-
κά ταμεία οι τράπεζες, με οποιοδήποτε τρόπο 
είτε δια της μεταξύ σας συνεννοήσεως είτε 
δια της δικαστικής οδού (που δεν θα πρέ-
πει να καθυστερήσει καθόλου), τότε να επι-
στραφούν στους δανειστές μας για να ανα-
κουφιστεί η χώρα και οι πολίτες από αυτό το 
πραγματικά τεράστιο και πρωτοφανές πρό-
βλημα. Αμέσως μετά να ακυρωθούν τα μνη-
μόνια εις το ελληνικό κοινοβούλιο διότι ψη-
φίστηκαν αντισυνταγματικώς ως προσχέδια 
νόμων και όχι ως δανειακές συμβάσεις στα 
μνημόνια 2 και 3 και η απόδειξη βρίσκεται 
στο ΦΕΚ της 14-2-2012 Ν. 4046 ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΦΕΚ 240 ΤΗΣ 12-12 2012 Το δε μνημόνιο 
Νο1 το πέρασαν μόνοι τους από την βου-
λή οι Παπανδρέου και Παπακωνσταντινου.

Επί αυτών μάλιστα απεφάνθη και ο κύρι-
ος Κατρούγκαλος ως έξης: «Καμία από τις 
τρεις δανειακές συμβάσεις, κανένα από τα 
Μνημόνια δεν ήρθε να κυρωθεί στη βουλή 
με τον τρόπο που προβλέπει το Σύνταγμα 
δηλαδή ως υπογραμμένη Συνθήκη και μά-
λιστα με την πλειοψηφία των 3/5. Η πρώτη 
δανειακή σύμβαση κατατέθηκε και αποσύρ-
θηκε και η δεύτερη και Τρίτη ψηφίστηκαν 
ως σχέδια και μάλιστα με το τέχνασμα των 
Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.Αρ-
χικά εγκρίθηκαν τα σχέδια όχι οι συμβάσεις 
και μετά κυρώθηκαν. Δεν επιδιώχθηκε η 
ακύρωσή τους διότι δυστυχώς στην Ελλά-
δα δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο που 
να επιτρέπει τον έλεγχο αυτών των πραγ-

μάτων. Το ΣτΕ ελέγχει μόνο την νομιμότη-
τα Διοικητικών πράξεων, όχι διεθνών συμ-
βάσεων και ο Άρειος Πάγος δεν έχει καμία 
τέτοια αρμοδιότητα. Όσο δεν έχουν Συνταγ-
ματικό Δικαστήριο αυτές οι πολιτικές πρά-
ξεις δεν μπορούν να έχουν έλεγχο. Στο δε 
Διεθνές Δικαστήριο πάλι δεν υπάρχει δικα-
στήριο που να ελέγχει ένα τέτοιο εσωτερικό 
ζήτημα». Πιστεύουμε ότι έγινε αντιληπτό το 
μέγεθος του εγκλήματος που συντελέστηκε 
σε βάρος του ελληνικού λαού.

Παίρνετε λοιπόν πίσω τα 233 δις από τις 
τράπεζες, που τα έδωσε αναίτια το κράτος, 
ακυρώνετε τα μνημόνια, δίνετε τα χρήματα 
πίσω στους δανειστές μας και ησυχάζουμε 
άπαξ δια παντός. Αυτή είναι η πιο ασφαλής 
οδός Κύριε Υπουργέ και δι’ αυτής της οδού 
δεν θα χρειαστεί να έρθετε σε ρήξη με κανέ-
να ευρωπαϊκό κράτος ούτε να ζητήσετε βο-
ήθεια από κανένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος.

Αν πράξετε αυτό τότε μπορείτε να πάτε 
την Γερμανία στο Διεθνές Δικαστήριο της 
Χάγης για να μας αποδώσει τις πολεμικές 
αποζημιώσεις και όσα μας οφείλει από το 
κατοχικό δάνειο τα οποία ξεπερνούν συνο-
λικά τα 500 δις ευρώ συμφώνα με τον κύ-
ριο Μανώλη Γλέζο. 

Έτσι την «τινάζετε» στον αέρα για να μην 
μπορέσει ξανά να σας υποδείξει ποιος είναι 
ο έντιμος και ποιος όχι αλλά και ποιος χρω-
στάει τελικά σε ποιον Κύριε Υπουργέ. Ευχό-
μαστε καλή επιτυχία στο έργο σας.

Μετά τιμής
Ιωάννης Παπαζήσης δημοσιογράφος - 
συγγραφέας, Μάκης Βραχιολίδης  
δημοσιογράφος -εκδότης τοπικής  
εφημερίδος.

Επιστολή που δόθηκε για την σωτηρία της Ελλάδος!

Ο γνωστός Καλαματιανός Μιχάλης Σωτηράκος, 
δάσκαλος οδήγησης και ταλαντούχος τραγουδιστής, 

ερμηνεύει το τραγούδι του Νέου Κύματος Μεσσηνίας, 
που είχε γραφτεί από τον στιχουργό-μουσικό Γιάννη 
Βέλλα, στο χορό του Μεσσηνιακού αυτού συλλόγου,  

που δόθηκε στις 22 Μαρτίου στο Σικάγο.
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Η Τουρκία εκδήλωσε από τις 
27/2~2/3 τ.έ. τη μεγαλύτερη πο-
λιτική επίθεσή της κατά της ελ-
ληνικής κρατικής υπόστασης στο 

Αιγαίο και, υπό το κράτος της ελληνικής άκα-
μπτης αποφασιστικότητας, αναδιπλώθηκε.

Η επίθεση αυτή ακολούθησε την εισβολή 
στην κυπριακή Α.Ο.Ζ. και τη διαρκή απόρρι-
ψη ύπαρξης της κυπριακής Δημοκρατίας. Εί-
ναι αναβαθμισμένη επίθεση στην Ελλάδα, εκ-
θετική ακολουθία των συνεχών πολεμικών 
παραβιάσεων στο Αιγαίο, της απόπειρας κα-
τάληψης των Ιμίων, της απαγόρευσης ελλη-
νικής υφαλοκρηπίδας στα 12 ν.μ.

Είναι η πρώτη άμεση, ολική επίθεση στον 
ελληνισμό, μετά την εισβολή και Κατοχή της 
Κύπρου το 1974. Και είναι η πρώτη φορά 
εδώ και δεκαετίες που η Ελλάδα απέκρου-
σε και νίκησε, πολιτικά, την τουρκική ηγεμο-
νική, ρατσιστική, επεκτατικότητα. Μάλιστα η 
νίκη αυτή συνέβη καθόσον η Ελλάδα βρίσκε-
ται διπλωματικά απομονωμένη υπό τη Γερ-
μανία και τις μνημονιακές δεσμεύσεις εντός 
της Ευρωζώνης.

Η πρωτοφανής νίκη που κατήγαγε η χώρα 
μας, την οποία πληθώρα ελληνόφωνων δου-
λοφρόνων θα σπεύσουν να υποβαθμίσουν 
και υπονομεύσουν, θα διατηρήσει την αξία 
της μόνο και εφόσον αποτελέσει εφαλτήριο 
αντεπίθεσης συνολικά του ελληνισμού.

Ενώ είναι πια εξόφθαλμη  η αλληλοσύνδεση 

της αμυντικής και της οικονομικής πολιτικής, 
ενώ η χώρα και η κοινωνία μας υφίστανται 
πολιτικές οικονομικής εξόντωσης και εθνικής 
αλλοτρίωσης, παρεμφερείς -σχεδόν ταυτό-
σημες- και στην Κύπρο, η τελευταία εξέλιξη 
στην ελληνοτουρκική διένεξη στο Αιγαίο και 
η μοναδική και ολοσχερής πολιτική ήττα της 
Τουρκίας, δείχνει τον ορθό και αποτελεσμα-
τικό, απελευθερωτικό δρόμο: Να διεκδικού-
με και να υπερασπιζόμαστε τα Δίκαιά μας!

Υπό αυτό το πρίσμα, προβάλλει η ανατρε-
πτική αξία ανακήρυξης της ελλαδικής Α.Ο.Ζ.

Η οποία: Επαναφέρει την αυτοτέλεια κυ-
ριαρχίας στην ελληνική εξωτερική πολιτική. 
Αναβαθμίζει τη γεωπολιτική, ενεργειακή και 
οικονομική αξία της Ελλάδας. Δρομολογεί 
προοπτικές γεωοικονομικής ανάδυσης της 
Ελλάδας, στη Μεσόγειο, στη Βαλκανική,στην 
Ευρώπη. Αποδίδει πολυεπίπεδη, ισχυρότα-
τη, διαπραγματευτική ισχύ, σε όλους τους το-
μείς και τα ανοιχτά ζητήματα.

Κατά την περίοδο που διανύουμε, ως χώρα 
και κοινωνία σχεδόν γονυπετείς, συντρέχουν 
τεράστιες αναδιατάξεις στην ευρύτερη περι-
οχή. Κατά την ιστορική φάση κάμψης της Δύ-
σης και ανάκαμψης των BRICS. Τα περιθώ-
ρια αυτοτελούς παρουσίας για την Ελλάδα και 
τον ελληνισμό είναι ιστορικά μοναδικά. Να τα 
αξιοποιήσουμε. Φαίνεται πως μπορούμε. Με 
πρώτιστο όπλο μας, την Πολιτική.

Πηγή:vimasaronikou

Εξανέστησαν οι δήθεν φίλοι και στρατηγικοί μας 
εταίροι εκ Δυσμών, για το «ατόπημα» της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, να προχωρήσει σε δια-
κρατικές συμφωνίες με την Ρωσία. Στην Βουλή 

της Γηραιάς Αλβιόνος οι Λόρδοι φέρνουν το θέμα προς συ-
ζήτηση. Από την πλευρά της η επίσημη Λευκωσία, ψελλίζει 
κλαψιάρικα και παραπονιάρικα ότι είναι κυριαρχικό της δι-
καίωμα. Την ίδια στάση τηρούν και οι πλειοψηφία των ΜΜΕ 
και των αρθρογράφων και αναλυτών.

Αυτό που απασχολεί μόνιμα τον λαό μας είναι γιατί αυτή 
η χλιαρή στάση μας, εναντίον των κατ’ εξοχήν υπευθύνων 
και ηθικών αυτουργών των από τη δεκαετία του 1950, συ-
ντελουμένων εγκλημάτων των δήθεν εταίρων μας εναντί-
ον της Κύπρου και του λαού της.

Γιατί δεν το γυρίζει η γλώσσα ορισμένων να πουν τα πράγ-
ματα με το όνομά τους και να βγουν στην αντεπίθεση. Να κα-
ταγγείλουν όπου δει και ευθαρσώς την απροκάλυπτη επιθε-
τικότητα, αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων 
και πολύ περισσότερο την υποκρισία, και την μοχθηρότητα 
τους αλλά και την διαχρονική υπόθαλψη και υποδαύλιση της 
Τουρκικής επιθετικότητας.Γιατί δεν τους ρίχνουμε στα μού-
τρα την αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων της Βρε-
τανίας, για την προστασία της ανεξαρτησίας, της κυριαρχί-
ας και εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου. Γιατί δεν τους 
ρίχνουμε στα μούτρα τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλί-
ου Ασφαλείας των Η.Ε που απαιτούν την προστασία αυτών 

των δικαιωμάτων τα οποία περιφρονούν και υποθάλπουν 
και την Τουρκία να κάνει το ίδιο. Γιατί δεν θυμίζουμε στην 
Βρετανία ότι, εκτός από εγγυήτρια και Μόνιμο Μέλος του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, παρόμοιες υποχρεώσεις απορρέ-
ουν και από την συμμετοχή μας στην Βρετανική Κοινοπο-
λιτεία της οποίας ηγείται η Βασίλισσα τους.

Γιατί δεν τους θυμίζουμε, ότι σύμφωνα και με δικά τους 
επίσημα έγγραφα, σχεδίασαν, υπέθαλψαν, υποδαύλισαν, 
εξόπλισαν και χρηματοδότησαν, την διακοινοτική αντιπα-
ράθεση, σχεδίασαν από το 1955 την Εθνοκάθαρση και τον 
βίαιο ξεριζωμό και των δύο κοινοτήτων. Και έκτοτε κάνουν 
τα πάντα, αφού μετέφεραν τα επί χάρτου σχέδια τους στο 

έδαφος για την ΕΚΒΙΑΤΙΚΗ νομιμοποίηση με την υπογρα-
φή μας, ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΡΑΞΑΝ ΜΕ ΕΡΓΑ-
ΛΕΙΟ την Τουρκία και τους αφελείς και ανεγκέφαλους ανά-
μεσα στις δύο κοινότητες.

Η Βρετανία είχε υποχρέωση να προστατεύσει την νόμι-
μη κυβέρνηση της Δημοκρατίας τόσο έναντι της ανταρσίας 
των συνοίκων το 1963, όσο και έναντι του πραξικοπήματος 
της Χούντας του Ιωαννίδη το 1974 και βέβαια ΝΑ ΑΠΟΤΡΕ-
ΨΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ. Είχε και έχει ακόμα αυτές τις 
συμβατικές υποχρεώσεις, αλλά και εκ των σχετικών Ψηφι-
σμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και έναντι της παράνο-
μης ανακήρυξης του ψευδοκράτους το 1983. Αντίθετα μας 
εκβιάζει να το αναγνωρίσουμε με σχέδια λύσης τύπου Ανάν 
και με κινήσεις εντός της Ε.Ε.

Είχε τέλος, υποχρέωση συμβατική αλλά και εκ των Ψη-
φισμάτων του Σ.Α, των Η.Ε, να ΕΚΔΙΩΞΕΙ από την ΑΟΖ της 
ΚΔ τα Τουρκικά πλοία. Αντ΄ αυτού ο κ. Κάμερον διερωτή-
θηκε αν έχει η Κ.Δ. ΑΟΖ, πριν την λύση του Κυπριακού. Και 
ουκ εστίν τέλος εις τον κατάλογο της Βρετανικής παρασπον-
δίας, επιθετικότητας και μοχθηρότητας.

Και επειδή τόλμησε να χαρακτηρίσει την Κύπρο ως ανα-
ξιόπιστη, λόγω ανοιγμάτων στην Μόσχα, να τις τρίψουμε 
στα μούτρα ότι στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέ-
μου, εσυναλλάττετο και είχε μυστικές συμφωνίες και με 
τον Χίτλερ και με τον Μουσολίνι και με τον Στάλιν και με 
τους Αμερικανούς!

Άμεση ανακήρυξη 
της Ελλαδικής ΑΟΖ

Φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης
Γιατί σιωπά η ηγεσία μας;

Του ΧΑΡΗ ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ.

Toυ ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΒΑΖΑΚΗ
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Στις Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου του 1843, 
κλείνει τα μάτια του στην Αθήνα, το 
ζωντανό Εικοσιένα, ο Θεόδωρος Κο-
λοκοτρώνης, ο Έλληνας ήρωας με 

την σημαντικότερη θέση στο εικονοστάσι του 
Γένους. Το να θέλεις να πλέξεις «τον επιτάφι-
ον στέφανον αυτού ανάγκη να περιλάβης τον 
μέγαν Ελληνικόν Αγώνα», όπως αναφώνησε 
ο Σούτσος κατά το ξόδι του.

Θα συλλέξουμε, στο παρόν κείμενο, όσο 
σπουδαία και τιμαλφή είπε ο Γέρος του Μοριά 
για την Παιδεία και τα παιδιά. Θα σκύψουμε 
κάτω, όχι από την πένα, αυτήν δεν την κάτεχε, 
αλλά από το απροσκύνητο σπαθί του.

«Κάλλιο για την πατρίδα,  
κανένας να χαθεί
ή να κρεμάσει φούντα,  
για ξένον στο σπαθί».

Έλεγε ο Ρήγας και σημειώνει ο Κολοκο-
τρώνης στα απομνημονεύματά του, διά χει-
ρός Τερτσέτη.

«Εφύλαξα πίστην εις την παραγγελίαν του 
Ρήγα. Και ο Θεός με αξίωσε και κρέμασα φού-
ντα εις το Γένος μου ως στρατιώτης του. Χρυσή 
φούντα δεν εστόλισε ποτέ το σπαθί μου, όταν 
έπαιρνα δούλευσιν εις ξένα κράτη».

Από το εξαίσιο λόγο του Κολοκοτρώνη στην 
Πνύκα, το 1838, ενώπιον όλης της τότε Αθήνας, 
θα ερανιστούμε τις περισσότερες σκέψεις του. 
Ξεκινώ από τον επίλογο όπου διαβάζω τούτα τα 
λόγια: «Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη 
εξ αιτίας των περιστάσεων έμεινα αγράμμα-
τος, και διά τούτο σας ζητώ συγχώρησι, διότι 
δεν ομιλώ καθώς οι δάσκαλοί σας».

Τι μεγαλειώδες μάθημα, ελεγκτικό πολλές 
φορές για μας τους δασκάλους! Τα παιδιά τα 
διδάσκεις με ταπείνωση και όχι ταπεινώνο-
ντάς τα. Πόσες φορές μπαίνουμε στην τάξη, 
παραφουσκωμένοι από έπαρση και αλαζονεία, 
εξουδενώνοντας τους μαθητές μας, γιατί αδυ-
νατούν να παρακολουθήσουν τις υψηλόφρο-
νες φλυαρίες μας. Και όμως «η γνώσις φυσι-
οί, η δε αγάπη οικοδομεί» κατά τον απ. Παύλο.

Και χωρίς να το γνωρίζει ο ανυπερήφανος 
ήρωας επαναλαμβάνει λόγια του αγίου Κοσμά 
του Αιτωλού, γιατί τα λιοντάρια του Εικοσιένα 
ήταν πνευματικοπαίδια του. Το τρομερό καρι-
οφίλι ευλογήθηκε από το πετραχήλι, γι’ αυτό 
η Επανάσταση του ‘21, ήταν αγιασμένη, όπως 
γράφει ο Κόντογλου.

Έλεγε ο άγιος όταν έστηνε τον σταυρό του σ’ 
έναν τόπο: «Και όχι μόνον δεν είμαι άξιος να 
σας διδάξω, αλλά μήτε τα ποδάρια σας να φι-
λήσω. Διότι ο καθένας από λόγου σας είναι τι-
μιώτερος απ’ όλον τον κόσμον». (επ. Αυγουστί-
νου Καντιώτη, «Κοσμάς ο Αιτωλός», σελ. 101).

«Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσε-
τε τον τόπο, όπου ημείς ελευθερώσαμεν, και, 
διά να γίνη τούτο, πρέπει να έχετε ως θεμέλια 
της πολιτείας την ομόνοια, την θρησκεία και 
την φρόνιμον ελευθερία». Ποια είναι τα θε-
μέλια της πολιτείας, πώς ισάζετε και στολίζε-
τε; Με τα μεγάλα έργα, τις πανάκριβες επαύ-
λεις και τις τενεκεδοκρόταλες δόξες και λόξες; 

Όχι, με την ομόνοια, γιατί ακόμη και σήμερα 
δεν επουλώθηκαν και είναι «θυμωμένες» οι 
πληγές των εμφυλίων.

Βλέποντας ο Κολοκοτρώνης το μεγάλο κακό 
που γινόταν από την «δολερή διχόνοια», το 1824 
- αφού σκοτώθηκε ο σπουδαίος γιός του Πά-
νος-παραδόθηκε και τον «έκλεισαν» στην Ύδρα. 
Ήρθε ο Ιμπραϊμ και τον αναζήτησαν. Στο Ανά-
πλι που επέστρεψε είπε: «Πριν έβγω στο Ανά-
πλι έριξα στη θάλασσα τα πικρά τα περασμένα, 
κάνετε κι εσείς το ίδιο! Στο δρόμο που περνού-
σαμε να ‘ρθουμε στην εκκλησιά, είδα να σκά-
βουν κάτι άνθρωποι. Ρώτησα και μου ‘πανε 
πως για να βρούνε κρυμμένο θησαυρό. Εκεί, 
στο λάκκο μέσα, ρίχτε κι εσείς τα μίση τα δικά 
σας. Έτσι θα βρεθεί κι ο χαμένος θησαυρός!».

Η θρησκεία, η πίστη των πατέρων ημών, η 
αγία μας Ορθοδοξία, είναι λιθάρι ριζιμιό του Γέ-
νους διότι «όταν επιάσαμε τα άρματα, είπαμε 
πρώτα υπέρ Πίστεως και έπειτα υπέρ Πατρί-
δος», όπως κανοναρχεί τους νέους λίγο ενω-
ρίτερα. Αν ο τωρινός πρωθυπουργός της Ελ-
λάδας, διάβαζε στα εφηβικά του χρόνια τον 
Κολοκοτρώνη ή τον Μακρυγιάννη και όχι τις 
μαρξιστικές τιποτολογίες και. οζωδίες, θα είχε 
άλλη γνώμη για την Εκκλησία και την πίστη μας.

Αλλά «τις εκ των αρχόντων (σσ. των τελευ-
ταίων δεκαετιών) επίστευσε» ποτέ στο Χριστό; 
Την πατρίδα μας την απελευθέρωσαν ήρωες, 
Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Όταν του Κολοκοτρώ-
νη του διάβασαν την απόφαση θανάτου στο 
δικαστήριο της ντροπής των Βαυαρών, είπε: 

«Μνήσθητί μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βα-
σιλεία σου». Το είπε με φωνή άτρεμη και έκα-
με το σταυρό του.

Στη μάχη του Σαραβαλίου, το 1821, ο Ανδ. Ζα-
ΐμης είχε καταφύγει στη μονή Ομπλού. Ο Κο-
λοκοτρώνης τον ονείδιζε με τις λέξεις: «κυρ 
Ανδρέα, κυρ Ζαΐμη, τοις ελάφοις όρη τα υψη-
λά και πέτρα τοις λαγωοίς καταφυγή». Αγράμ-
ματος μεν, αλλά γνώριζε το Ψαλτήρι, γιατί λει-
τουργούνταν συχνά και όρθρου βαθέος και όχι 
δύο λεπτά πριν από την απόλυση, όπως οι ση-
μερινές ποικιλώνυμες ασημαντότητες.

Μιλά ο Γέρος του Μοριά για την «φρόνιμον 
ελευθερίαν», γιατί υπάρχει και η άφρων, η ασυ-
δοσία, η ατιμωρησία.

Πολύτιμες, μεταξένιες και οι παρακάτω πα-
ραινέσεις του γερο-Κολοκοτρώνη, η άγρυπνη 
συνείδηση του Γένους. Ούτε Ευρωπαίους παι-
δαγωγούς διάβασε ούτε γνώση των σύγχρο-
νων του «ρευμάτων» είχε. Γνώριζε όμως την 
ελληνορθόδοξη παράδοση και βίωνε τα κα-
θαρά ήθη του Γένους, την ηθική του Ευαγγε-
λίου που ζούσε από μικρός. Ο λόγος του μας 
θυμίζει τους δικαίους στρατηγούς της Παλαι-
άς Διαθήκης, που ήσαν στην υπηρεσία του 
λαού του Θεού.

Διαβάζω και αγαλλιώ: «Παιδιά μου να μην 
έχετε πολυτέλεια, να μην πηγαίνετε εις τους 
καφενέδες και τα μπιλιάρδα. Να δοθήτε εις 
τας σπουδάς σας, και καλλίτερα να κοπιάσε-
τε ολίγον δύο και τρεις χρόνους και να ζήσε-
τε ελεύθεροι εις το επίλοιπο της ζωής σας, 
παρά να περάσετε τέσσαρους πέντε χρόνους 
τη νεότητά σας και να μείνετε αγράμματοι. Να 
σκλαβωθήτε εις τα γράμματά σας. Να ακούετε 
τα συμβουλάς των διδασκάλων και γεροντο-
τέρων, και, κατά την παροιμία, μύρια ήξευρε 
και χίλια μάθανε. Η προκοπή σας και η μάθη-
σή σας να μην γίνη σκεπάρνι μόνο διά το άτο-
μό σας, αλλά να κυττάζη το καλό της Κοινότη-
τος, και μέσα εις το καλό αυτό ευρίσκεται και 
το δικό σας».

Η μόνη σκλαβιά που μας αρμόζει, λέει ο Κο-
λοκοτρώνης, είναι στα γράμματα. Σε ποιό όμως 
γράμματα; «Στα γράμματα που διαβάζουνε/οι 
αγράμματοι κι αγιάζουνε» (Ελύτης), τα γράμμα-
τα των Πατέρων, των αγίων, των μεγάλων φι-
λοσόφων της αρχαιότητας, τους οποίους ζω-
γράφιζε η Εκκλησία στους νάρθηκες.

Να κλείσω μ’ αυτό που εντόπισα στις υπο-
σημειώσεις της «Διηγήσεως Συμβάντων» του 
Τερτσέτη. Ένας Ιταλός περιηγητής ονόματι Πέ-
κιο, συναντά τον φυλακισμένο στην Ύδρα, στο 
μοναστήρι του προφήτη Ηλία, Κολοκοτρώνη. Η 
συζήτηση έφτασε στις νίκες του Μπραΐμη. Του 
λέει ο στρατηγός: «Ηξεύρεις τι έφερε την νίκη 
των Αιγυπτίων; Η ενότης της πολεμικής δυ-
νάμεως, ενώ οι Έλληνες αφανίζονται από την 
μανίαν του να θέλουν να καπιτανεύουν, χω-
ρίς την απαιτούμενην εμπειρίαν».

Θα φθάναμε σε κρίσεις, αν «κα-
πιτάνευαν» έμπειροι και όχι μνη-
μονιακοί λακέδες και πειθήνια 
ενεργούμενα του Βερολίνου;

Ο Κολοκοτρώνης ως παιδαγωγός του Γένους
Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΤΣΙΟΣ, εκπαιδευτικός

«Κολοκοτρώνης πέθανε στο γάμο του Κολίνου
το θάνατό γνώρισε, που ‘θελε ν’ αποθάνη

και του Γενναίου μίλησε, και του Κολίνου λέγει:
Πού είσαι, Γενναίε στρατηγέ, Κολίνο σπουδασμένε!

Ελάτε, πάρτε την ευχή, με τριγυρίζει ο Χάρος.
Σώπα, πατέρα, μην το λες, μη λες πως θα πεθάνης

κι έχουμ’ οχτρούς και χαίρονται και φίλους και λυπάνται.
Ελάτε, πάρτε την ευχή, και να ‘στε μονοιασμένοι»

«Άπαντα Κολοκοτρωναίων, τόμ. Α’ σελ. 74, εκδ. ΙΔΕΒ»


