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του αξίζει. Στην γλώσσα ευρίσκεται
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ο κύριος μάρτυρας της ιστορικής
συνείδησης και συνέχειάς του»
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ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ,
ΚΑΛΑΜΟ - ΡΑΠΙΣΜΑΤΑ κ.ά.

O Κυριάκος Μητσοτάκης διαβάζει την εφημερίδα
''The New York Times'', πίνοντας ιταλικό καφέ...

Ο Κούλης «ζει 
και βασιλεύει»
Παραμένει πρωθυπουργός 
εξαιτίας ανικανότητας και 
γραφικότητας ΣΥΡΙΖΑ-ίων

O ''σκουριάς''
πάλι υποψήφιος!

Θέλει επανεκλογή 
Νοέμβριο 2024, όταν
θα είναι 82 χρονών

ΑΙΝΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝ
με Δ. Βανδή και Αντ. Ρέμο

'Ολα γιά το χρήμα. Η ''Επιχείρηση 
Βαρθολομαίου'', βρήκε νέο 

τρόπο προσέλκυσης ''χριστιανών 
λεφτάδων'' στις ΗΠΑ.

Το νέο δόγμα Αρχιεπισκοπής: 
''Γλεντάμε, κονομάμε''... (σελ. 3)

Εφιαλτικό σενάριο: Να επιλέξουμε γιά πρόεδρο 2024, 
έναν από τους δύο γεροξεκούτηδες (Μπάϊντεν ή Τραμπ)

(σελ. 11-15)

σελ. 2

σελ. 4

O ''μικρός'', κουτοπόνηρος 
δήμαρχος Αθηναίων (σελ. 13)

Σε ελληνικά χέρια το αρχείο 
Ελληνικής Υπηρεσίας ''Φωνής 
της Αμερικής'' (σελ. 15)

Ο ''γέρος του Μωριά'' Θεοδ. 
Κολοκοτρώνης, ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ 
ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟΣ (σελ. 6)

Τζορτζ Τζάρβις: Ο 
Αμερικανός που έδωσε ζωή 
και περιουσία στην Ελλάδα, 
στην επανάσταση '21 (σελ. 20)

Ο ομφαλός της Γης (σελ. 22)

ΔΕΛΦΟΙ

'Αγριοι, δολοφόνοι και...''άγιοι 
της εκκλησίας'' (σελ. 18)

Το μοναδικό αρχαίο θέατρο 
της Επιδαύρου (σελ. 21)

Οι αθώοι Σάκο και Βαντσέτι, 
η ντροπή των ΗΠΑ (σελ. 23)

Ελληνική Παρουσία Αμερική 
(και προτάσεις). 'Αρθρο του 
καθηγ. Νικ. ΑΛΕΞΙΟΥ (σελ. 5)

Ο πρωθυπουργός και ο
διασυρμός της Ελλάδας (σελ. 2)

''Μικρασιατική Εκστρατεία'' 
και η Καταστροφή (σελ. 7)

Τορόντο 1918: Η ελληνική 
''νύχτα των κρυστάλλων''

(σελ.24)
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'Eδρα ΗΠΑ: Νέα Υόρκη (Whitestone)
και δυτ. Φλόριδα (Clearwater Beach)

email: kalami@kalami.net

Το ''ΚΑΛΑΜΙ'' είναι το πρώτο, 
παλαιότερο (και μεγαλύτερο) e-ΜΜΕ 
απόδημου Ελληνισμού στο διαδίκτυο 

(από 11 Φεβ. 1994) και το ένα από 
τα τρία πρώτα ελληνικά ΜΜΕ που 

δημιουργήθηκαν (διαδίκτυο).
Το ''ΚΑΛΑΜΙ'' δέχεται αγωγές, στις 

οποίες απαντά με αντι-αγωγές.

Εκδότης:  ΓΙΩΡΓΟΣ  ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ
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Πλάτων

'Αρθρο γνώμης που δημοσιεύεται στο 
γερμανικό Spiegel με τίτλο «το μονοπάτι 
της Ελλάδας προς τον αυταρχισμό», τονί-
ζει: «Ο Μητσοτάκης καταφεύγει όλο και 
περισσότερο σε αυταρχικές πρακτικές... 
με τον ίδιο και τους συνεργάτες του να 
έχουν αναγάγει το ψέμα στο επίκεντρο 
της πολιτικής τους».

Σκληρές εκφράσεις, που ευτελίζουν 
τον πρωθυπουργό της Ελλάδας. Παρό-
μοιες αυστηρές κριτικές από μεγάλα και 
διαφορετικά ΜΜΕ ανά την υφήλιο.

Η δικαιολογία του Κυριάκου Μητσοτά-
κη, ''ξένες δυνάμεις θέλουν αποσταθερο-
ποίηση''. Μάλιστα... Κατά τον ευθυνόφο-
βο πρωθυπουργό, Ρωσία και Τουρκία έ-
καναν τις υποκλοπές-παρακολουθήσεις 
στην Ελλάδα (σε Ανδρουλάκη, Κουκάκη) 
γιά να...ενοχοποιήσουν τον ''Μωϋσή'' 
Κούλη. Δικαιολογία, αστεία, ενός ασο-
βάρευτου αλαζόνα.

Δεν έχουν άδικο τα διεθνή ΜΜΕ, ενώ 
η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών, έ-
χουν εξαγοραστεί από την κυβέρνηση και 
σέρνονται, με ψευτιές, παραπληροφόρη-
ση και ύμνους γιά τον ''μεγάλο ηγέτη'' Κυ-
ριάκο.

''Αυταρχικές πρακτικές, αυταρχισμός, 
ψέμματα''. Λέξεις, εκφράσεις σκληρές, α-
παξιωτικές, γιά έναν πρωθυπουργό.

Γραφές, που προσβάλουν και την Ελλά-
δα, τον λαό της. Γεγονότα (τηλεφωνικές υ-
ποκλοπες, παρακολουθήσεις) που πιστο-
ποιούν νοσηρές καταστάσεις και αντιδη-
μοκρατικές πρακτικές

Ο Κυρ. Μητσοτάκης, ενήργησε ως... 
Μητσοτάκης. Με κάθε κόστος, η ''οικο-
γένεια'' δεν αφήνει την...''κουτάλα''. Γι' 
αυτό φρόντισε ενωρίς, να εξαγοράσει με 
κρατικό χρήμα, την στήριξη της μεγάλης 
πλειοψηφίας των ΜΜΕ.

Η εικόνα του πρωθυπουργού στο ε-
ξωτερικό, χάλασε και μάλιστα άσχημα. 
Εκτός συνόρων ο Κυρ. Μητσοτάκης, ''τέ-
λειωσε'', είναι ήδη παρελθόν. Και όσο πιο 
σύντομα γίνει παρελθόν και στην Ελλάδα, 
τόσο καλύτερα γιά την χώρα. Αρκετά με 
την αλαζονική ''οικογένεια'', που πάντα 
πίστευε ότι κράτος και κρατικοδίαιτοι ε-
πιχειρηματίες υπάρχουν γιά να την υπη-
ρετούν, άμεσα ή έμμεσα.

Σημ.: Δυστυχώς, τώρα δεν υπάρχει και 
αξιόπιστη διάδοχη κατάσταση στην Ελλά-
δα, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ ''σέρνεται'', με κριτι-
κή και κραυγές, ως ''κόμμα διαμαρτυρί-
ας'' του χτες.

Ο πρωθυπουργός και
ο διασυρμός της Ελλάδας

Τον βλάκα μπορείς να 
τον καταλάβεις από 
δύο ενδείξεις: Mιλάει 
γιά πράγματα που είναι 
γι' αυτόν άχρηστα και 
εκφράζει γνώμη για 
κάτι που
κανένας δεν
τον ρωτάει

Παραμένει πρωθυπουργός εξαιτίας 
ανικανότητας και γραφικότητας 

ΣΥΡΙΖΑ-ίων και λοιπών.
Η ''οικογένεια'' δεν αφήνει εύκολα 

''εξουσία'' και ''κουτάλα''

Ο Κούλης «ζει
και βασιλεύει»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, του Κωνσταντί-
νου και της Μαρίκας, γνωστός και ως Κού-
λης, από το Κυριακούλης, εκλέγηκε πρω-
θυπουργός 7 Ιούλιου 2019. 'Ελαβε ποσοστό 
ψήφων 39.85%, και 158 έδρες στην Βουλή 
με τους 300. Σημαντικό ποσοστό.

Αποδείχτηκε άτρωτος. Ούτε πανδημίες, 
ούτε πληθωρισμός, ούτε υποκλοπές-παρα-
κολουθήσεις, ούτε ανεργία, ούτε ξενοδου-
λία, ούτε αντιπολίτευση μπορούν να τον θί-
ξουν.

Ας δούμε με τα δικά μας μάτια, των ''ε-
κτός συνόρων'', καθαρά, εξαιτίας απόστα-
σης, πως είναι η κατάσταση στην Ελλάδα.

Ο Κούλης λέγει θα εξαντλήσει την τετρα-
ετία και όλα δείχνουν ότι θα τα καταφέρει. 
Παρά τα μεγάλα λάθη, τις ανακολουθίες, τον 
αυταρχισμό, παραμένει πρωθυπουργός. Το 
κόμμα του δεν τον αμφισβητεί, η αντιπολί-
τευση, ειδικά η αξιωματική, είναι ''της πλά-
κας'' και αναξιόπιστη.

Λέγει ότι έχει κυβέρνηση ''άριστων''. Αν 
κρίνουμε από την γραφικότητα του 'Αδωνι 
και μερικών άλλων, δεν είναι κυβέρνηση ''ά-
ριστων''. Περισσότερο δείχνει ως ομάδα δι-
απλεκόμενων του ρουσφετιού και του βο-
λέματος. Μην ξεχνάμε ότι παραδοσιακά η 
οικογένεια Μητσοτάκη, έχει άμεση σχέση 
με ρουσφέτι, ''αρπαχτές'' και βόλεμα.

Τελευταία απασχολεί την ειδησεογραφία 
και την Βουλή, το ζήτημα της παρακολούθη-
σης του τηλέφωνου του πρόεδρου ΠΑΣΟΚ 
Νίκου Ανδρουλάκη, από την ΕΥΠ. Αφεντικό 
της ΕΥΠ είναι ο πρωθυπουργός. Και όποιος 
ηλίθιος έκανε την πράξη, την ζημιά την πα-
θαίνει 100% ο Κούλης.

Οι εκτός συνόρων 'Ελληνες, με την απλή 
λογική, καταλήγουμε σε απλά συμπεράσμα-
τα: Η παρακολούθηση ξεκίνησε λίγες ημέ-
ρες μετά την ανακοίνωση Ανδρουλάκη ότι 
θα θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ. Και σταμάτησε δύο ημέρες μετά τις 
εκλογές και την νίκη Ανδρουλάκη.

Η κυβέρνηση ήθελε πολύ να εκλεγεί πρό-
εδρος ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Ανδρέας Λοβέρ-
δος. Τα δεξιόστροφα ΜΜΕ τον προωθούσαν 
με μανία. Παραδοσιακά όσοι προωθούνται 
από τα δεξιόστροφα ΜΜΕ στην Ελλάδα ''καί-
γονται'', αλλά δεν έχει σημασία.

Σημασία έχει ότι και ένα νήπιο καταλα-
βαίνει γιατί έγινε η παρακολούθηση. 'Ατυ-
πα γιά λογαριασμό, γιά όφελος κυβέρνησης 
και Λοβέρδου.

Και είναι αστείο το γεγονός ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙ-
ΖΑ και άλλα κόμμματα να ερωτούν δημόσι-
α ''πείτε μας γιατί γινόταν η παρακολούθη-
ση''. Ερώτημα που πιστοποιεί την ηλιθιότη-
τα της αντιπολίτευσης. Να πει τι η κυβέρ-
νηση;;; 'Οτι νιάου νιάου στα κεραμίδια είναι 

από σκύλο;;; Ποιοί λόγοι ''εθνικής ασφαλεί-
ας'' και λοιπά γραφικά;;; Τέτοια δεν γίνονται 
στο διεφθαρμένο, διαπλεκόμενο, σάπιο ψευ-
τοκράτος των Αθηνών.

Φυσικά η υπόθεση θα ξεχαστεί σε 1-2 ε-
βδομάδες, επειδή ανάλαβε η Βουλή, με Επι-
τροπές. Δηλαδή εγγυημένο το κουκούλωμα. 
Στην μπανανία Ελλαδιστάν, ''κόρακας κορά-
κου μάτι δεν βγάζει''.

Η πορεία του Κούλη
'Οταν ο Κούλης εκλέγηκε πρόεδρος της 

''Νέας Δημοκρατίας'', οι εκτός συνόρων κα-
ταλάβαμε ότι θα γίνει πρωθυπουργός. Οι κι-
νήσεις του, αυτό έδειχναν. Φαινόταν η βοή-
θεια που είχε από Μαρινάκη και άλλους. Ο 
Κούλης προετοίμαζε τα πράγματα, μεθοδι-
κά και ψυχρά.

Με δεδομένο ότι ο Τσίπρας καταστράφη-
κε με την απάτη ''δημοψήφισμα 2015'' και α-
ποδείχτηκε δουλοπρεπής ειδικά έναντι των 
ΗΠΑ, καταλάβαμε ότι οι ''προστάτες'', αφού 
τον χρησιμοποίησαν, θα τον πετούσαν ως 
''στυμμένη λεμονόκουπα''. Κι έτσι έγινε.

Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι μεγάλο 
και κρατά χρόνια. Είναι η πολιτική ανωριμό-
τητα του λαού. Στην εποχή του διαδίκτυου, 
ο 'Ελληνας αντιμετωπίζει τις εκλογές ως 
είδος συναλλαγής, ρουσφετιού, βολέματος. 
Το πελατειακό κράτος, ότι χειρότερο σε μιά 
Δημοκρατία, ζει και βασιλεύει. Και συντη-
ρείται από κυβερνήσεις, κόμματα, πολιτι-
κούς. Αν σε αυτό προστεθεί και η εξάρτηση 
από ''ξένες δυνάμεις'', τα συμπεράσματα -όχι 
ευχάριστα- βγαίνουν εύκολα.

Ο Αμερικανός διπλωμάτης Τζορτζ Χόρ-
τον, μεγάλος φιλέλληνας, που έζησε στην 
Σμύρνη την τραγωδία του 1922, έγραψε: «...
για λίγους επί πλέον μήνες ή και ημέρες α-
κόμη παραμονής στην εξουσία, είναι ικανοί 
οι Έλληνες να θυσιάσουν την πατρίδα τους».

Δυστυχώς, η τραγωδία της Ελλάδας  εί-
ναι ότι τα τελευταία 20 χρόνια είχε πρωθυ-
πουργούς δουλοπρεπέστατους. Μιάς χρή-
σης. Πετάγονταν, από συμφέροντα και ''προ-
στάτες'', μόλις ''τακτοποιούσαν'' ορισμένα 
ζητήματα και συμφέροντα.

Εξυπακούεται ότι και ο Κούλης Μητσο-
τάκης, θα είναι μιάς χρήσης πρωθυπουρ-

γός. 'Ασχετα από το εκλογικό σύστημα. Πα-
ραήταν δουλοπρεπής στις ΗΠΑ, σε ενοχλη-
τικό βαθμό. Και αυτό δεν αρέσει στην Ουά-
σιγκτον και στο αμερικάνικο κατεστημένο. 
Και αποδείχτηκε από την ''επίθεση'' την ομα-
δική, από αμερικάνικα ΜΜΕ στον Κούλη, γιά 
το ζήτημα τηλεφωνικών παρακολουθήσε-
ων, αυταρχισμού, ανελευθερίας ΜΜΕ.

Τα δημοσιεύματα αυτά -από ΗΠΑ και Ευ-
ρώπη- τον ''τέλειωσαν'' τον Μητσοτάκη. Η 
''εικόνα'' που έχτιζε προσεκτικά γιά χρόνια, 
σε μία εβδομάδα καταστράφηκε ολικά.

Σήμερα, οι Υπηρεσίες των ΗΠΑ, γνωρί-
ζουν και πότε πάνε στην τουαλέτα οι 'Ελλη-
νες πολιτικοί. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουν 
και γιά τις... μίζες (εξοπλιστικά και άλλα). 
'Αρα ''ελέγχονται'' και ''καθοδηγούνται'' εύκο-
λα οι 'Ελληνες πολιτικοί ή πετάγονται όταν 
χρησιμοποιούνται.

Η αλήθεια είναι ότι ο Κούλης το παράκα-
νε ως δουλοπρεπής (στις ΗΠΑ). Ειδικά σε 
ζητήματα όπως Ουκρανία, Ρωσία, αγορά F-
35 κ.ά. γιά να δείξει ότι είναι αμερικανότε-
ρος των Αμερικανών. Με αποτέλεσμα να δη-
μιουργήσει άσχημη εντύπωση ειδικά στις Η-
ΠΑ. Ο τρόπος που τον ''βάρεσαν'' τα αμερικά-
νικα ΜΜΕ τελευταία, το πιστοποιεί.

Ο Κούλης σπούδασε στις ΗΠΑ, θα έπρεπε 
να γνωρίζει πως λειτουργεί το πολιτικό σύ-
στημα, το κατεστημένο. Θα επρεπε να γνω-
ρίζει ότι οι ''χρήσιμοι-πρόθυμοι ηλίθιοι'' πε-
τάγονται μετά την χρησιμοποίηση.

Την έπαθε και ο Τσίπρας, που ''πετάχτη-
κε'' από ΗΠΑ, Γερμανία, μετά την χρησιμο-
ποίησή του γιά την ''συμφωνία Πρεσπών'', 
άσχετα αν ήταν ''αριστερός δουλοπρεπής'' 
στην Ουάσιγκτον, με βάσεις Ελλάδα,, ανα-
βάθμιση F-16  κ.ά.

Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης ΔΕΝ ξα-
ναγίνεται. Είναι μίας χρήσης. Τώρα το γνω-
ρίζει. Παρά τις μεγάλες και φιλότιμες προ-
σπάθεις των δεξιόστροφων εξαγορασμέ-
νων ΜΜΕ. Το γεγονός ότι είναι εξαγορα-
σμένα, τα καθιστά αναξιόπιστα με σχεδόν 
μηδενκή απήχηση.

Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ;;; 'Οχι, ούτε γιά αστεί-
ο. Σέρνεται, κραυγάζει, κατάντησε κόμμα δι-
αμαρτυρίας. Ουσία μηδέν. Δεν πείθει, ο Τσί-
πρας δεν έχει ''ομάδα'', με τα ίδια ''χαλασμένα 
τούβλα'' νέο οικοδόμημα ΔΕΝ χτίζεται. Δεν 
έχει να πει κάτι γιά το αύριο. Μόνο αντιπο-
λιτευτικές κραυγές, που δεν συγκινούν, ει-
δικά τώρα που σχεδόν καταργήθηκαν οι δια-
δηλώσεις. Κορόϊδα γιά να διαδηλώνουν, δεν 
υπάρχουν.

Κυβέρνηση συνεργασίας, σε λίγους μή-
νες. Ναι, γιατί πρέπει να... ''τακτοποιηθούν'' 
και τα ελληνοτουρκικά.

(Η συνέχεια την επόμενη Δευτέρα)
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Μοναδικές στιγμές έζησαν μέσα σε δύ-
ο μήνες οι νεολεφτάδες ''χριστιανοί'' στις 
ΗΠΑ. Απόλαυσαν ''ονόματα'', δηλ. Δέσποινα 
Βανδή αρχές Ιουλίου '22 στην Νέα Υόρκη, 
στην Κληρικολαϊκή Συνέλευση Αρχεπισκο-
πής Αμερικής και Αντώνη Ρέμο, τέλη Αύγου-
στου, στο μαγαζί-εκκλησία του φΑΚ (φάδερ 
'Αλεξ Καρλούτσου), στα Χάμπτονς, Λονγκ 'Α-
ϊλαντ. Η μεγάλη πλειοψηφία των ''χριστια-
νών'' αυτών, είναι πτωχοί. Το μόνο πράγμα 
που έχουν είναι τα λεφτά. Δυστυχώς.

Τα κοσμο-ιστορικά αυτά γεγονότα, δεί-
χνουν φρεσκάδα, δείχνουν ότι κάτι αλλά-
ζει. Ενώ πολλές μητροπόλεις σκέφτονται 
σοβαρά να μετατρέψουν τις αίθουσες δίπλα 
στους ναούς, σε ''κέντρα διασκέδασης'', κάτι 
σαν ''σκυλάδικα'', γιά να προσελκύσουν ''χρι-
στιανούς'' ορθόδοξους και ανορθόδοξους, 
γιά κονόμες. Τώρα, με την διάλυση των ο-
μογενειακών Οργανώσεων, ευκαιρία γιά τις 
Εκκλησίες να έχουν μονοπώλιο.

Τι ακούμε στις εκκλησίες, στις ψαλμω-
δίες;;; «Αινείτε αυτόν εν τυμπάνω και χο-
ρώ, αινείτε αυτόν εν χορδαίς και οργάνω» 
(ψαλμ. 150:4). 

Αυτό αποφάσισε να κάνει και η Εκκλησία 
μας στις ΗΠΑ, με την έγκριση του φιλοχρή-
ματου Πατριαρχείου Κων/πολης. Καιρός ή-
ταν. Με Βανδή και Ρέμο, η επικοινωνία με 
τον Κύριο, με τον 'Υψιστο, είναι καλύτερη 
και το χριστιανικό μήνυμα έχει απήχηση. Το 
δε ιεραποστολικό έργο, εξαίσιο.

Αυτά όλα δείχνουν πρόοδο, γιά να ''ξε-
σκουριάσουμε'', επειδή άδειασαν οι εκκλη-
σίες και ανοίγουν μόνο γιά κηδείες.

'Εχουμε μεγάλες αλλαγές στην εμπορική 
επιχείρηση ''Αρχιεπισκοπή Αμερικής'', που 
είναι θυγατρική της εμπορικής επιχείρη-
σης ''Βοθρολομαίος, Κων/πολη''.

Ο 'Ελπις και η ελπίδα
Επιτέλους... Ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφό-

ρος, μας έφερε την ελπίδα, μας ζωντάνεψε, 
όπως θα έγραφαν ο Καλμουκίας και ο Αντώ-
νης μας, υμνώντας τον. Και άρχισαν οι αλ-
λαγές-ανατροπές, γιά να ξεφύγουμε από κα-
τεστημένα και οπισθοδρομικούς. Δεν είναι 
και λίγο να εμφανίζονται Βανδή και Ρέμος 
σε εκκλησιαστικές εκδηλώσεις, στις ΗΠΑ.

Και μας το έδειξε ο Ελπιδοφόρος μας, ό-
τι είναι η ελπίδα. Τάραξε το κατεστημένο, 
τους ''σκουριασμένους ιεράρχες'' Ελλάδας, 
με την βάπτιση των δύο παιδιών ομόφυλου 
ζευγαριού, στην Γλυφάδα. Και οι ''σκουρια-
σμένοι'', ορύονται τώρα.

Δυστυχώς γι' αυτούς ''το καραβάνι προ-
χωρά και τα σκυλιά γαυγίζουν''.

Αλλά ο Ελπιδοφόρος είναι πολύ μπρο-
στά. 'Εχει σωστά καταλάβει ότι η Εκκλησί-
α με όλους τους ''σκουριασμένους'', δεν πά-
ει πουθενά. 'Εχει καταλάβει ότι όσο οι λα-
οί μορφώνονται και η επιστήμη προχωρά, 
η χριστιανική μυθολογία, που στηρίχτηκε 

στον σκοταδισμό και στην βία, πάει στα α-
ζήτητα.

Ως προοδευτικός αρχιεπίσκοπος, δεν θα 
είχε αντίρρηση να κάνει μελλοντικά και γά-
μους ομόφυλων ιεραρχών. Π.χ. αρχιεπίσκο-
που από Αυστραλία, με μητροπολίτη στις Η-
ΠΑ ή μητροπολίτη στο Φανάρι, με επίσκοπο 
από Λονδίνο. Και γιατί όχι;;; Να βαπτίσει και 
υιοθετημένα παιδιά τους.

Επειδή το ζήτημα της αγαμίας των ''ιε-
ραρχών'', που κατάντησαν ''λούγκρες'', αβρο-
βάτες της πλάκας, πρέπει να σταματήσει. 
Στην ''Εκκλησία Ελλάδος'', γιά παράδειγμα, 
στην ονομαζόμενη και ''ιερά σύνοδος'', οι πε-
ρισσότεροι μητροπολίτες αποκαλούνται με 
ονόματα ''Σούλα, Κούλα, Τούλα'' κλπ. Στο Φα-
νάρι, στο αδελφάτο Βαρθολομαίου, με την 
Μανώλαινα εκεί, ακόμα χειρότερα, με τους 
Τούρκους επιβήτορες της ΜΙΤ.

Και ο Χριστός -που ήταν αρσενικός- είχε 
τις φιλενάδες του, δεν έκανε επίσημα γά-
μο, μπορεί να είχε και εξώγαμα, αλλά δεν 
το ξέρουμε.

Και ο ''πανδολαριότατος'' Βαρθολομαί-
ος δηλώνει ''άγαμος'', αλλά δεν μας εξηγεί 
τι συγγενική σχέση έχει με κάποιον Στράτο 
Ντολτιάδη, στην Πόλη.

Δεν πρέπει όμως να αδικούμε τον πατρι-
άρχη μας. Παρέλαβε πριν 31 χρόνια Πατρι-
αρχείο και το κατάντησε ''χαμαιτυπείο'' της 
αρπαχτής και κονόμας, ευτελίζοντας την 
Ορθοδοξία. Μαζί με τον φΑΚ, πήραν εκα-
τομμύρια που πήγαν σε προσωπικούς λογα-
ριασμούς.

Το ''μαγαζί'' του φΑΚ
Σε ότι αφορά το μαγαζί-εκκλησία (Κοίμη-

ση) του φΑΚ στον Λονγκ 'Αϊλαντ (νότια Χά-
μπτονς) και τις ''φιλανθρωπικές'' εκδηλώ-
σεις Αύγουστο, με ''ονόματα'', με ''προσωπι-
κότητες'' σαν τον ''γαλαζοαίματο'', τον...''διά-
δοχο-πρίγκηπα'' Παύλο (που δεν ξέρουμε τι 
εκπροσωπεί), το ''ψώνιο'', ανεπάγγελτο δή-
μαρχο Αθηναίων (υιό της Ντόρας και ανη-
ψιό του Κούλη), που πολυταξιδεύει στις Η-
ΠΑ με κρατικό χρήμα και άλλους δήθεν ''ε-
πώνυμους'', δεν γνωρίζουμε τι γίνεται, πόσο 
χρήμα μαζεύεται, που και πως δίνεται κλπ. 
Λογαριασμοί δημόσια, δεν δίνονται. Είναι μί-
α περίπτωση αυτόνομης εκκλησίας, αν και 
ανήκει στην Αρχιεπισκοπή.

Eφέτος, οι προσφορές, χορηγίες κλπ, ξε-
πέρασαν το 1 εκατ. δολ. σύμφωνα με την ι-
στοσελίδα της εκκλησίας. Συνηθίζεται ένα 
δέκα, το πολύ είκοσι, στα εκατό, να δίνεται 
στους ''παραλήπτες'', Ιδρύματα. Τα υπόλοι-
πα, στις τσέπες ως... ''λειτουργικά έξοδα''. 
'Αγνωστο πόσα δόθηκαν στον τραγουδιστή 
Ρέμο και στην ορχήστρα του που ήρθαν α-
πό Ελλάδα.

Πάμε παρακάτω... επειδή να πάμε παρα-
πάνω, με τους ρασοφόρους της αρπαχτής, 
αποκλείεται.

ΑΙΝΕΙΤΕ  ΑΥΤΟΝ
με Δ. Βανδή και Αντ. Ρέμο

Η ''Επιχείρηση Βαρθολομαίου'', 
βρήκε νέο τρόπο προσέλκυσης 

''χριστιανών λεφτάδων'' στις ΗΠΑ.
Το νέο δόγμα Αρχιεπισκοπής: 

''Γλεντάμε και κονομάμε''



Με πολλά προβλήματα, όπως ραγδαία αυ-
ξανόμενο πληθωρισμό, μεγάλη ακρίβεια στα 
βασικά αγαθά και στην ενέργεια, ανησυχη-
τικά αυξανόμενη ανεξέλεγκτη εγκληματικό-
τητα, ομαδικές ''εκτελέσεις'', άνοδο τρομο-
κρατίας, διάτρητα σύνορα κ.ά., πορεύονται 
οι ΗΠΑ γιά τις ενδιάμεσες εκλογές Νοέμ-
βριο, με τις οποίες θα ανανεωθεί το 1/3 της 
Γερουσίας και όλη η Βουλή.

Τώρα, προέκυψε κι ένα άλλο μεγάλο 
πρόβλημα, που μοιάζει με εφιάλτη. Όλα 
δείχνουν ότι Νοέμβριο 2024, την προεδρί-
α θα διεκδικήσουν ο τώρα πρόεδρος Τζο 
Μπάϊντεν και ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραμπ. Νοέμβριο 2024 ο Μπάϊντεν θα είναι 
82 χρονών και ο Τραμπ 78. Δύο φανατικοί 
υπέργηροι του δικομματισμού.

Δεν είναι ότι καλύτερο γιά τις ΗΠΑ. Αντί-
θετα είναι ότι χειρότερο. Που δείχνει την 
κατάντια της χώρας και την εμμονή της να 
μένει κολλημένη στον διαπλεκόμενο δικομ-
ματισμό του προηγούμενου αιώνα.

Πιστοποιεί και την πόλωση, ένδειξη ''άτυ-
που εμφύλιου'', που με τον φανατισμό, μπο-
ρεί να εξελιχθεί και σε πραγματικό εμφύλι-
ο, αφού τα όπλα στις ΗΠΑ ευρίσκονται σε 
κάθε σπίτι και είναι περισσότερα από τους 
κατποίκους.

Επίθεση Μπάϊντεν
Ολομέτωπη επίθεση στον προκάτοχό 

του, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε ο πρόε-
δρος Τζο Μπάιντεν (Φιλαδέλφεια, Πέμπτη 
1 Σεπ. '22), κατηγορώντας τον ίδιο και τους 
οπαδούς του για «εξτρεμισμό», που «απει-
λεί να καταστρέψει τα θεμέλια της Δημο-
κρατίας»

«Ο πρώην πρόεδρος και όσοι ενστερνί-
ζονται την ιδεολογία που συνοψίζεται στη 
φράση Make America Great Again (Ας ξανα-
κάνουμε την Αμερική σπουδαία) δεν σέβο-
νται το Σύνταγμα. Δεν πιστεύουν στο κρά-
τος του δικαίου. Δεν αναγνωρίζουν τη βού-
ληση του λαού», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. 

«Δεν ενστερνίζονται όλοι οι Ρεπουμπλι-
κάνοι αυτή την ακραία ιδεολογία... Δεν υ-
πάρχει καμία αμφιβολία ότι το σημερινό 
Ρεπουμπλικανικό κόμμα κυριαρχείται, κα-
θοδηγείται και εκφοβίζεται από τον Ντό-
ναλντ Τραμπ και τους οπαδούς του», τόνισε 
ο πρόεδρος Μπάϊντεν.

Καταγγέλλοντας τις συνεχείς και αβάσι-
μες επιθέσεις του Τραμπ εναντίον της εγκυ-
ρότητας του αποτελέσματος των εκλογών 
2020 και -προκαταβολικά- αυτών του 2024, 
ο Τζο Μπάϊντεν είπε «δεν μπορείτε να αγα-
πάτε τη χώρα σας μόνο όταν νικάτε».

Ο Μπάϊντεν, ο οποίος εκφώνησε στην Φι-
λαδέλφεια  την πρώτη του προεκλογική ο-
μιλία όταν διεκδικούσε την προεδρία, γνω-

ρίζει πολύ καλά ότι η Πενσιλβάνια, η πολι-
τεία όπου βρίσκεται η Φιλαδέλφεια, είναι 
το κλειδί των ενδιάμεσων εκλογών του Νο-
εμβρίου. Και της υπόλοιπης θητείας του.

Η ομιλία του ηγέτη των Δημοκρατικών 
αντανακλά την πρόθεσή του να δραματο-
ποιήσει τις επικείμενες ενδιάμεσες εκλο-
γές, που παραδοσιακά δεν ευνοούν το κόμ-
μα που αντιπροσωπεύεται στον Λευκό Οί-
κο. Σκοπός του είναι να τις μετατρέψει, ού-
τε λίγο ούτε πολύ, σε δημοψήφισμα για τον 
Ντόναλντ Τραμπ.

Η απάντηση Τραμπ
«Εχθρό του κράτους» χαρακτήρισε τον 

Τζο Μπάϊντεν (Joe Biden) ο Αμερικανός 

πρώην πρόεδρος Ντοναλντ Τραμπ (Donald 
Trump) μπροστά στους οπαδούς του, το 
βράδυ του Σαββάτου 3 Σεπ. '22, στην Πεν-
συλβάνια, καταγγέλλοντας επίσης την έρευ-
να του FBI στην κατοικία του στη Φλόριντα, 
κατά την διάρκεια προεκλογικής εκδήλω-
σης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 
Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

«Αυτός είναι ο εχθρός του κράτους», ανά-
φερε ο Trump απευθυνόμενος στο πλήθος, 
απαντώντας στη σφοδρή επίθεση του νυν Α-
μερικανού προέδρου, ο οποίος την Πέμπτη 
1 Σεπ. '22, κατήγγειλε πως ο Ρεπουμπλικά-
νος και οι οπαδοί του αντιπροσωπεύουν «έ-
ναν εξτρεμισμό που απειλεί τα ίδια τα θεμέ-
λια της δημοκρατίας μας».

«Η ομιλία του» δεν ήταν παρά μία εκδή-
λωση «μίσους και οργής», ανάφερε ο Τραμπ, 
κατηγορώντας τον Μπάϊντεν για το γεγονός 
ότι χαρακτήρισε τους οπαδούς του «απει-
λή για τη δημοκρατία» και «εχθρούς του 
κράτους». «Ο εχθρός του κράτους είναι αυ-
τός και η ομάδα που τον ελέγχει», συνέχισε 
ο πρώην πρόεδρος, που μίλησε στην πολι-
τεία-κλειδί για τις ενδιάμεσες εκλογές της 
8ης Νοεμβρίου, όταν θα κριθεί ποιο κόμμα 
θα ελέγχει τα δύο σώματα του αμερικανι-
κού Κογκρέσου.

Στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση με-
τά την έρευνα του FBI στην έπαυλη του στο 
Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, 8 Αυγούστου, ο 
Tραμπ είπε πως η επιχείρηση αυτή αποτε-
λούσε «το πιο τρανταχτό παράδειγμα των 
πολύ αληθινών απειλών για την ελευθερία 
των Αμερικανών» και μια από τις «πιο σοκα-
ριστικές καταχρήσεις εξουσίας από πλευ-
ράς οποιασδήποτε κυβέρνησης στην αμερι-
κανική ιστορία».

Ο πρώην πρόεδρος επέμεινε ότι η «επο-
νείδιστη έφοδος στο σπίτι μου στο Μαρ-α-
Λάγκο», αποτελεί «παρωδία δικαιοσύνης», 
καθώς συνεχίζει να φλερτάρει ολοένα πιο 
ανοικτά με νέα υποψηφιότητα για τον Λευ-
κό Οίκο τον Νοέμβριο 2024.

Εφιαλτικό σενάριο: Να επιλέξουμε
γιά πρόεδρο 2024 έναν ''γεροξεκούτη''
'Ολα δείχνουν ότι δύο ''σκουριασμένοι, στα χαμένα'', οι υπέργηροι 
Μπάϊντεν και Τραμπ, θα διεκδικήσουν την προεδρία ΗΠΑ Νοέμβριο 2024. 
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Την Δευτέρα, 8 Αυγούστου '22, πράκτο-
ρες του FBI, εφοδιασμένοι με το απαραίτη-
το σχετικό ένταλμα, πραγματοποίησαν έ-
φοδο στην ιδιωτική οικία του πρώην προέ-
δρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Μαρ-α-
Λάγκο του Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Αποστολή τους ήταν κατά πάσα πιθανό-
τητα, όπως λέγεται, να διαπιστώσουν εάν ο 
76 χρονών Τραμπ έχει μεταφέρει στην οικί-
α του απόρρητα έγγραφα που πήρε μαζί του 
φεύγοντας από τον Λευκό Οίκο. Ο λόγος για 
διαβαθμισμένα έγγραφα τα οποία ο πρώην 
πρόεδρος θα έπρεπε να είχε -βάσει νόμου- 
προ πολλού επιστρέψει στην υπηρεσία Ε-
θνικών Αρχείων (National Archives) των Η-
νωμένων Πολιτειών.

Υπενθυμίζεται πως πράκτορες του Ομο-
σπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) των Η-
ΠΑ είχαν επισκεφθεί τον Τραμπ στο Μαρ-α-
Λάγκο για τον ίδιο λόγο και πριν από μήνες, 
την άνοιξη του 2022.

Ωστόσο, η έφοδος αποκτά πλέον νέες πο-
λιτικές διαστάσεις, καθώς ο Τραμπ προσπα-
θεί να την εργαλειοποιήσει πολιτικά στον 
δρόμο προς τις επόμενες εκλογικές αναμε-
τρήσεις: τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμ-
βρίου για το Κογκρέσο και τις προεδρικές 
εκλογές του 2024.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα 
(Bloomberg, Politico κ.ά.), η έφοδος πρακτό-
ρων του FBI στην ιδιωτική κατοικία πρώ-
ην προέδρου των ΗΠΑ είναι όντως κάτι το 
πρωτοφανές.

Ο Λευκός Οίκος και ο πρόεδρος Τζο 
Μπάιντεν λέγεται πως έμαθαν για την εν 
λόγω επιχείρηση της Δευτέρας στην έπαυ-
λη του Τραμπ εκ των υστέρων, μέσα από τα 
δημοσιεύματα και τις αναφορές στα μίντια.

Οι κομματικά ανεξάρτητες αμερικανικές 
ομοσπονδιακές Αρχές υπερασπίζονται ω-
στόσο τις κινήσεις τους ως απολύτως νό-
μιμες και σύμφωνες με τις προβλεπόμενες 
από τον νόμο διαδικασίες.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, που δεν ήταν 
παρών στο Μαρ-α-Λάγκο την ώρα της εφό-

δου στις 8 Αυγούστου, έδωσε χθες στη δη-
μοσιότητα ανακοίνωση στην οποία κάνει 
λόγο για πολιορκία, εισβολή και κατάληψη 
της οικίας του από μεγάλη ομάδα πρακτό-
ρων του FBI.

Παίρνοντας πάσα από τον ίδιο τον πρώην 
πρόεδρο, υποστηρικτές και πολιτικοί του 
Ρεπουμπλικανικού κόμματος πνέουν μένε-
α τις τελευταίες ώρες ενάντια στο σύστη-
μα που τους έχει κηρύξει τον πόλεμο, όπως 
υποστηρίζουν, αμφισβητώντας όμως έτσι 
την αξιοπιστία των ιδίων των ομοσπονδια-

κών Αρχών των ΗΠΑ.
Υποστηρικτές του Τραμπ πραγματοποίη-

σαν μάλιστα, στο ίδιο πλαίσιο, ακόμη και συ-
γκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Και ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μά-
ικ Πενς, που είχε συγκρουστεί με τον Τραμπ 
στο πρόσφατο παρελθόν, βγήκε δημόσια και 
ζήτησε εξηγήσεις από τις Αρχές.

Αναλυτές εκτιμούν πως ο ίδιος ο Τραμπ 
αλλά και το Ρεπουμπλικανικό θα σπεύσουν 
να εκμεταλλευτούν την έφοδο του FBI με 
στόχο να κερδίσουν πόντους (αλλά και πό-
ρους - χρήματα μέσω προεκλογικών δωρε-
ών) ενάντια στους Δημοκρατικούς ενόψει 
των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Πίσω από αυτήν την εργαλειοποίηση κρύ-
βονται ωστόσο και κίνδυνοι νέων αντιδημο-
κρατικών αποσταθεροποιητικών κοινωνι-
κών εκρήξεων.

Υπενθυμίζεται πως τον Ιανουάριο του 
2021 οι οπαδοί του Τραμπ είχαν εισβάλει 
στο Καπιτώλιο, αρνούμενοι να δεχθούν το 
αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 
2020 το οποίο αποκήρυτταν ως προϊόν νο-
θείας, χωρίς όμως στην πραγματικότητα να 
ισχύει κάτι τέτοιο.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά, οι ίδιοι άνθρω-
ποι θα ωθηθούν πλέον να θεωρήσουν πως 
το σύστημα που τους είχε κλέψει τις προ-
εδρικές του 2020, συνεχίζει να επιτίθεται 
στον αντισυστημικό Τραμπ.

(από NY Times, Guardian, ΑΒC, Washington 
Post κ.ά.)

ΗΠΑ: Oι εκλογές 2024, o Τραμπ και το FBI



(Του καθηγ. ΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ)
Η μαζική μετανάστευση Ελλήνων στις Η-

νωμένες Πολιτείες βασικά αρχίζει στις αρ-
χές του εικοστού αιώνα.  Ωστόσο, η ιστορία 
των αφίξεων Ελλήνων στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες ξεκινά πολύ νωρίτερα, τον χρόνο 
1528, με τον Don Theodoro Griego, να απο-
βιβάζεται στην δυτική Φλόριντα.  Αργότε-
ρα, επίσημες πηγές καταγράφουν Έλληνες 
εργάτες που έφτασαν στην πόλη 'Αγιου Αυ-
γουστίνου της Φλόριντα Ιούνιο 1768, με την 
υπόσχεση γης και εργασίας (νοτιότερα στην 
νέα ''Νέα Σμύρνη'').

Η αρχική αποικία Νέας Σμύρνης διαλύ-
θηκε 1777, αλλά πολλοί από τους αποίκους 
μετακόμισαν στον γειτονικό Άγιο Αυγουστί-
νο και δημιούργησαν έναν επιτυχημένο οι-
κισμό. Το παλαιότερο ξύλινο σχολικό κτίρι-
ο στις Ηνωμένες Πολιτείες (1716) είναι το 
πρώτο σχολείο που δημιούργησε Ελληνοα-
μερικανός με το όνομα Γιαννόπουλος, στον 
Άγιο Αυγουστίνο της Φλόριντα. Διατηρείται 
σχεδόν στην αρχική του μορφή μέχρι σήμε-
ρα, ως μουσείο.

Η Νέα Ορλεάνη είναι η πρώτη πόλη στις 
Ηνωμένες Πολιτείες όπου ιδρύθηκε μία 
σταθερή Ελληνική κοινότητα και το 1866 
είχε το πρώτο Ελληνικό Προξενείο στις Η-
νωμένες Πολιτείες.

Το πρώτο κύμα μαζικής μετανάστευσης 
έλαβε χώρα μεταξύ 1900 και 1924. Οι Έλ-
ληνες ήταν από τους τελευταίους από τους 
Ευρωπαίους που μετανάστευσαν στην Α-
μερική κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Με-
τανάστευσης. Τα στοιχεία των Υπηρεσιών 
Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης τεκ-
μηριώνουν ότι περίπου 421.000 Έλληνες 
μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες 
μεταξύ 1890 και 1921. Στην πραγματικότη-
τα, ο αριθμός αυτός πλησιάζει τις 500.000 
επειδή πολλοί Έλληνες έφτασαν με διαβα-
τήρια από άλλες χώρες, όπως Μικρά Ασία 
και Αίγυπτος. 

Το δεύτερο κύμα μαζικής μετανάστευ-
σης έγινε μεταξύ 1965 και 1980. Περίπου, 
κάπου μεταξύ 160.000-200.000  Έλληνες έ-
φτασαν στην Αμερική στο δεύτερο κύμα μα-
ζικής μετανάστευσης. Ένα μοναδικό χαρα-
κτηριστικό αυτού του κύματος είναι ότι οι 
Έλληνες, σε αντίθεση με τις περισσότερες 
Ευρωπαϊκές ομάδες, με εξαίρεση τους Ιτα-
λούς, μετανάστευσαν δύο φορές σε μαζική 
κλίμακα στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα τον 
ίδιο αιώνα.

Τα πρότυπα εγκατάστασης των Ελλήνων 
μεταναστών δείχνουν ότι η πλειονότητα ε-
γκαταστάθηκε στην Ανατολική Ακτή, κυρί-
ως στη Φλόριντα και τη Νέα Υόρκη, και στα 

βιομηχανικά Midwest, στο Σικάγο, το Ντι-
τρόιτ και το Πίτσμπουργκ. Οι Έλληνες σχη-
μάτισαν επίσης θύλακες στη Δυτική Ακτή, 
δουλεύοντας στις βιομηχανίες των κατα-
σκευών, των ορυχείων και της ξυλείας. Κα-
τά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος μαζι-
κής μετανάστευσης, οι Έλληνες που παλαι-
ότερα έμεναν κυρίως στο Μανχάταν, μετα-
φέρθηκαν στην Αστόρια, Κουίνς της Νέας 
Υόρκης. Έχει θεωρηθεί ο μεγαλύτερος ελ-
ληνικός οικισμός εκτός Ελλάδας ή Κύπρου, 
εκείνη την εποχή. Είναι ενδιαφέρον ότι οι 
Έλληνες μετανάστες εγκαταστάθηκαν μέ-
σα ή κοντά σε αστικά κέντρα, παρότι προ-
έρχονταν κυρίως από χωριά ή νησιά και γε-
νικότερα από μια αγροτική οικονομία και ε-
μπειρία.

Μετά από τουλάχιστον 120 χρόνια διαρ-
κούς παρουσίας στις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες, αν πάρουμε ως συμβολική αφετηρία το 
1900, στην Eλληνοαμερικανική κοινότητα 
έχει συμβεί μια τεράστια δημογραφική αλ-
λαγή.  Οι γεννημένοι στην Αμερική Έλληνες 
είναι αριθμητικά περισσότεροι από τους 
Έλληνες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή αλ-
λού. Αυτή η δημογραφική μετάβαση αλλά-
ζει την ευρύτερη ταυτότητα των Ελληνοα-
μερικανών από εθνοτικό θύλακα σε Αμερι-
κανούς εθνοτικής καταγωγής.

Σύμφωνα με το Γραφείο Απογραφής 
των ΗΠΑ  και άλλων επίσημων πηγών (π.χ., 
2019 ACS 1-Year Estimations), υπάρχουν 
1.247.142 άτομα Eλληνικής καταγωγής 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκ των οποίων 
το 88,9% είναι γεννημένοι στην Αμερική και 
το μόνο το 11,1% είναι γεννημένοι εκτός Α-
μερικής. Από αυτόν τον πληθυσμό, το 77,0% 
μιλάει μόνο Aγγλικά στο σπίτι.

Επίσης, τα άτομα Eλληνικής καταγωγής 
έχουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο από 
τον συνολικό πληθυσμό. Για παράδειγμα, το 
ποσοστό πτυχιούχων πανεπιστημίου είναι 
28,2% μεταξύ των ατόμων Eλληνικής κατα-
γωγής, έναντι 20,3% στο σύνολο του γενικού 
πληθυσμού της Αμερικής.

Επιπλέον, τα άτομα Eλληνικής καταγω-
γής έχουν υψηλότερες αποδοχές από τον 
συνολικό πληθυσμό. Το μεσαίο εισόδημα 
του νοικοκυριού είναι $82.036 μεταξύ των 
ατόμων ελληνικής καταγωγής, σε σύγκριση 
με $65.712 στο συνολικό πληθυσμό.

Οι δημογραφικές μετρήσεις είναι πολύ-
τιμα εργαλεία για την κατανόηση της σύν-
θεσης ενός πληθυσμού. Παρέχουν ακριβείς 

και χρήσιμες πληροφορίες για τη διαμόρ-
φωση και την επένδυση στους κατάλλη-
λους θεσμούς, πολιτικές, και προγράμματα. 
Σε αυτό το βαθμό, για να διασφαλίσει τη συ-
νέχειά της στην Αμερική, η Eλληνοαμερικα-
νική κοινότητα πρέπει να προβληματιστεί 
και να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα που 
επιφέρει η δημογραφική της μετάβαση.

Η οργανωμένη κοινότητα πρέπει να α-
νταποκριθεί στις σύγχρονες συνθήκες και 
ανάγκες των νέων Αμερικανών ελληνικής 
καταγωγής. Και εδώ συναντάμε το παρά-
δοξο και αδιέξοδο της Ελληνοαμερικανι-
κής κοινότητας.  Δηλαδή ότι συνεχίζει να 
λειτουργεί με τους θεσμούς και τις δομές 
που δημιουργήθηκαν από τις γενιές των με-
ταναστών και για την εξυπηρέτηση των δι-
κών τους αναγκών, όταν στην συντριπτική 
της πλειοψηφία η σύνθεση της κοινότητας 
απαρτίζεται από μέλη που έχουν άλλα χα-
ρακτηριστικά, άλλες ανάγκες, διαφορετική 
σκέψη, και αντιλήψεις.

Η μεγάλη δημογραφική αλλαγή έχει πολ-
λές και σύνθετες επιπτώσεις όσον αφορά 
την συνέχεια της ελληνοαμερικανικής κοι-
νότητας, και χρειάζεται αρκετή κοινωνιο-
λογική και πολιτική ανάλυση.  Εδώ, στο φι-
λόξενο χώρο της εφημερίδας, θα αναφέρω 
επιγραμματικά μόνο ορισμένες σκέψεις.

Παιδεία και γλώσσα
Παραδείγματος χάριν, το τεράστιο θέμα 

Παιδείας και γλώσσας.  Ένα βασικό ερώτη-
μα είναι: πώς μπορεί η Eλληνοαμερικανική 
κοινότητα να δώσει κίνητρα και να προωθή-
σει την εκμάθηση της Eλληνικής γλώσσας 
για τους Αμερικανούς;  Για να φτάσουμε σε 
μια νόμιμη και λογική απάντηση, πρέπει να 
απαντηθούν άλλες σχετικές ερωτήσεις.

Υπάρχει κάποια σαφής ή και αμφίδρο-
μη σχέση μεταξύ της εθνοτικής ταυτότη-
τας και γλώσσας, σύμφωνα με την οποία η 
ταυτότητα και η γλώσσα συνδέονται μετα-
ξύ τους μέσω αυτοενισχυόμενων διαδικασι-
ών;  Ποιό είναι το εκπαιδευτικό τοπίο για τη 
διδασκαλία της Eλληνικής γλώσσας; Τι ρό-
λο μπορεί να παίξει η τεχνολογία; Εκτός από 
την επίσημη διδασκαλία, τι πρέπει να υπάρ-
χει σε κοινοτικό επίπεδο για να προωθηθεί 
η κατάκτηση της γλώσσας;

Επίσης, μια άλλη σειρά σκέψεων είναι 
σχετικά με την ανάγκη επαναπροσανατολι-
σμού των Νεοελληνικών Σπουδών στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση. Εαν τα προγράμματα 

Νεοελληνικών Σπουδών θέλουν να παρα-
μείνουν επίκαιρα στην εποχή της πολυπολι-
τισμικότητας, πρέπει να είναι πολιτιστικοί 
θεσμοί για φοιτητές διαφορετικών εθνοτι-
κών και ακαδημαϊκού υπόβαθρου.

Τα Eλληνοαμερικανικά γράμματα και πο-
λιτισμός μπορούν να επεκταθούν σε μελέ-
τες της διασποράς και της διαφορετικότη-
τας. Αυτός ο επαναπροσανατολισμός απαι-
τεί την ικανοποίηση ορισμένων προϋποθέ-
σεων, όπως: να γίνουν «εμπορεύσιμα» τα 
πτυχία Νεοελληνικών Σπουδών, να επεκτα-
θούν οι υποτροφίες Νεοελληνικών Σπου-
δών και οι μεταδιδακτορικές υποτροφίες, 
η συνεργασία με την Eλληνοαμερικανική 
κοινότητα για τη δημιουργία πρακτικής ά-
σκησης, και βιώσιμες συνεργασίες μεταξύ 
αμερικανικών και ξένων πανεπιστημίων, 
και ενίσχυση προγραμμάτων σπουδών στο 
εξωτερικό.

Επιπλέον, η προώθηση της κατανόησης 
της Eλληνοαμερικανικής κοινότητας χτίζει 
γέφυρες με τις εμπειρίες άλλων κοινοτή-
των μεταναστών και της Διασποράς. 

Αυτό που έχω πει και έχω γράψει σε διά-
φορα επιστημονικά συνέδρια και συγγράμ-
ματα, είναι ό,τι για να συνεχίσουν να επιλέ-
γουν να αισθάνονται Έλληνες, οι Αμερικανοί 
ελληνικής καταγωγής, πρέπει πρωτίστως 
να κατανοήσουν ό,τι είναι (και) Έλληνες της 
Αμερικής.  Είναι μεγάλο εκπαιδευτικό και 
πολιτικό ατόπημα να μην διδάσκεται η ιστο-
ρία και η λογοτεχνία των Ελλήνων της Αμε-
ρικής στα δημοτικά και γυμνάσια της Κοι-
νότητας.

Αν και οι Ελληνοαμερικανοί αποτελούν 
μικρό αριθμό του συνολικού πληθυσμού, έ-
χουν σημαντικές συνεισφορές στα κοινωνι-
κά, πολιτιστικά, και εργατικά κινήματα και 
λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν αυτές τις συνει-
σφορές.  Θα μου επιτρέψετε μια μικρή ανα-
φορά στην ελληνοαμερικανική ποίηση: ιστο-
ρικά, η μετανάστευση στην Αμερική προη-
γείται των μεταναστεύσεων στην Αυστρα-
λία, στην Ευρώπη, ή τον Καναδά. 

Κατ’ αυτήν την έννοια η χρονική, τουλά-
χιστον, παρουσία της ελληνοαμερικανικής 
ποίησης είναι μεγαλύτερη από τις άλλες ε-
στίες της ελληνικής διασποράς.

Η πρώτη γνωστή ως τώρα ποιητική συλ-
λογή είναι «Τα Τραγούδια της Ξενιτειάς», 
1912, του Δημήτρη Βαλάκου.  Επιπλέον, 
πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι ίσως είναι η 
πιο σημαντική ελληνική λογοτεχνία της πε-
ριφέρειας.  Όμως, ενώ τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες υπάρχει ένα σχετικό ενδιαφέρον 
για την ελληνοαμερικανική ποίηση, για πά-
ρα πολύ καιρό δεν είχε μελετηθεί και δια-
βαστεί συστηματικά. 

'Ετσι, μετά από 120 χρόνια διαρκούς πα-
ρουσίας του ελληνισμού στην Αμερική, η 
γνώση για την ποίηση που παράγεται στην 
περιφέρεια, παραμένει περιορισμένη.  

Σήμερα, για την μεγάλη πλειοψηφία των 
Ελλήνων της Αμερικής, η Αμερική δεν είναι 
πια «ξενητιά», γιατί είναι η χώρα που γεννή-
θηκαν, μεγάλωσαν, μορφώθηκαν, και εργά-
ζονται.  Μετά από τόσες γενιές αδιάκοπης 
παρουσίας στην Αμερική, είναι καιρός να 
γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τις συν-
θήκες που μας διαμόρφωσαν ως συλλογικό-
τητα αλλά και ως άτομα.

Είναι καιρός να ξεπεράσουμε την ανακά-
λυψη του εαυτού μας ως Έλληνες.  Είναι και-
ρός να φανταστούμε ως Έλληνες την ανακά-
λυψη ενός μεγαλύτερου και βαθύτερου εαυ-
τού.  Γιατί όσο συνεχίζουμε στα ίδια, τόσο 
θα βυθιζόμαστε ολοένα στο τελευταίο στά-
διο του αδιέξοδου.  Κι ό,τι απομένει είναι 
μια άδεια εικόνα του εαυτού μας.-

........
Ο Νίκος Αλεξίου διδάσκει κοινωνιολο-

γία στο Queens College, CUNY.  Επίσης, εί-
ναι Ιδρυτής και Διευθυντής του Hellenic 
American Project (www.hapsoc.org), Αρχείο 
Προφορικής Ιστορίας και Κέντρο Έρευνας 
Ελληνικής Διασποράς.

Ελληνική Παρουσία στην Αμερική
(και προτάσεις γιά να ξεφύγουμε από τα ίδια)

Το πρώτο ξύλινο σχολείο στην Β. Αμερική. Δημιουργός του, 'Ελληνας

'Αγιος
Αυγουστίνος
Φλόριδα
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Ο χώρος αυτός ''ενοικιάζεται'' γιά την δική σας διαφήμιση
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Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν αγράμ-
ματος. Αλλά ήταν άνθρωπος με πολιτισμό, 
μεγάλης οξύνοιας, ακόμη και νομικής. 'Ο-
πως πιστοποιείται από τα απομνημονεύμα-
τά του, γρήγορα κατανόησε την πηγή της 
νομιμοποίησης της οθωμανικής κυριαρχίας 
στην Ελλάδα. Ο βασιλιάς, Κωνσταντίνος ΙΑ΄, 
είχε σκοτωθεί χωρίς να υπογράψει καμία 
συνθήκη. Ποιός λοιπόν νομιμοποιούσε την 
εξουσία οθωμανικής Αυτοκρατορίας και 
Σουλτάνου πάνω στους Έλληνες;;; Το Πατρι-
αρχείο Κων/πολης και κατ' επέκταση ο (ά-
γαμος) κλήρος, από τον οποίο αναδεικνύο-
νταν επίσκοποι.

O ''γέρος του Μωριά'', ο ελευθερωτής της 
Ελλάδας, άρχισε την επαναστατική του δρά-
ση 1806. 'Οταν έξω από την Τρίπολη, μαζί 
με τους άνδρες του έπιασαν τον πρωτοσύ-
γκελλο Χριστιανουπόλεως Άνθιμο Ανδρια-
νόπουλο, που δεν ήταν απλός κοτζάμπασης 
(Χριστιανός προεστός), αλλά και ''αγιάνης'', 
θεωρούνταν δηλαδή ίσος με τους Τούρκους 
προύχοντες. Τον ''εκτέλεσαν'', επειδή είχε 
καταδώσει τον μικρό αδελφό του Θεόδω-
ρου Κολοκοτρώνη τον Γιάννη (Ζορμπά) Κο-
λοκοτρώνη στους Τούρκους, οι οποίοι τον 
σκότωσαν, στη Μονή Αιμυαλών, κοντά στη 
Δημητσάνα (1 Φεβ. 1806).

Μαζί με τον Γιάννη - Ζορμπά, έπεσαν ηρω-
ικά και οι υπόλοιποι έξι σύντροφοί του. Για 
εκφοβισμό και συμμόρφωση των κλεφτών 
και των ραγιάδων οι Τούρκοι τους έκοψαν 
τα κεφάλια και αφού τα παλούκωσαν, τα δι-
απόμπευαν μέσα στην Δημητσάνα. Στην συ-
νέχεια τα πήγαν στην Τρίπολη περνώντας 
από κάθε πόλη και χωριό. Όταν έφθασαν 
στην Τρίπολη έδωσε εντολή ο πασάς να τα 
παλουκώσουν στην μέση της πλατείας και 
δίπλα από τα δυο μεγάλα πλατάνια εκεί που 
κρέμαγαν τους ονομαστούς κλέφτες, που 
έπιαναν αιχμάλωτους. Είναι η πλατεία που 
σήμερα έχει πάρει το όνομα του στρατηγού 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Υπήρξε ταραχή και αναστάτωση, ειδικά 
στο όργανο του σουλτάνου, το ξεπουλημένο 
(από τότε) πατριαρχείο Κων/πολης, που ε-
ξαπέλυσε διωγμό κατά των Κολοκοτρωναί-
ων, με άγριο ''αφορισμό''.

Ο αφορισμός αγωνιστών, που δεν ήθε-
λαν τους ''κοτζαμπάσηδες'' και ''αγιάννηδες'' 
δυνάστες, κληρικούς και λοιπούς), έγινε α-
πό τον δουλοπρεπή πατριάρχη Καλλίνικο Ε', 
1805. Τον είχε ορίσει ο σουλτάνος Σελίμ Γ', 
ως ''τσοπανόσκυλο'' επί του ''ποιμνίου'' που 
αποτελούσαν οι ''χριστιανοί ραγιάδες'' και 
δη οι ''Ρωμιοί''. Και ο αφορισμός τυπικά, α-
κόμα ισχύει. Προηγήθηκε του αφορισμού 
της οικογένειας Κολοκοτρώνη.

Ο Καλλίνικος Ε’, δείχνοντας μεγάλη ''φι-
λοτιμία'', σπεύδει, επίσης, εκ μέρους της 
«κραταιοτάτης βασιλείας, και του υψη-
λού δοβλετίου» να καλέσει (25 Οκτωβρίου 
1805) τις άρχουσες τάξεις της Πελοποννή-
σου να προνοήσουν «διά την ησυχίαν και κα-
λήν κατάστασιν όλων των υπηκόων και πι-
στών ραγιάδων», τηρώντας «απαρασάλευ-

τα όσα προστάζενται με μεγάλην δουλικήν 
κλίσιν» και να «εμποδίζουν με κάθε τρόπον 
και με όλην τους την δύναμιν κάθε κίνημα»...

Και αφορίζει: «... Κατηραμένοι και ασυγ-
χώρητοι, και μετά θάνατον άλυτοι, και τυ-
μπανιαίοι και πάσαις ταις πατριαρχικαίς και 
συνοδικαίς αραίς υπεύθυνοι και ένοχοι του 
πυρός της γεένης, και τω αιωνίω αναθέμα-
τι υπόδικοι». Ο αφορισμός ισχύει ίσαμε σή-
μερα. Το Πατριαρχείο νεογενίτσαρων (Κων/
πολης), δεν φρόντισε -ακόμα- να διορθώσει 
την ατιμία του.

Από την αποτυχημένη επανάσταση 1770 
τα «Ορλωφικά», ίσαμε και το 1821, συνολικά 
70 Κολοκοτρωναίοι έδωσαν την ζωή τους 
για την ελευθερία της πατρίδας μας. Αυ-
τούς τους γνήσιους αγωνιστές οι συνεργά-
τες των Τούρκων -κληρικοί και λοιποί- τους 
αποκαλούσαν κατσαπλιάδες και τους κυνη-
γούσαν τα αποσπάσματα εκκλησίας, με δια-
ταγή του πατριαρχείου Κων/πολης.

Η επιστολή στον πατριάρχη
«Your All-Holiness, Archbishop of Consta-

ntinople and Ecumenical Patriarchate, Bar-
tholomew:

This special time of Holy Week as also 
this special day of the 126 Boston Marathon, 
that pays homage to our history of freedom 
fighters=Hellenes, I am expressing the 
obvious and seeking your benevolent action 
of showing to the World that the Patriarchate 
is Ecumenical and in sync with its people.

The excommunications «αφορισμοι» of 
the Leaders and followers of the Hellenic 
Revolution of 1821 is today, Anachronistic, 
Outdated, Meaningless in Essence and 
Harmful for the Advancement of the Church. 
We cannot talk about the great reset only in 
economic terms, we must have the great reset 
for purposes or ETHNIC RECONCILIATION 
«Εθνικη Συμφιλιωση». The Church must 
synchronize itself with the reality that the 

Heroes of 1821, the Greek Revolution, as 
represented via Theodore Kolokotronis, 
Bouboulina and all the Hellenic Population 
in the diaspora were Excommunicated and 
remain as such by the official Church, the 
Ecumenical Patriarchate, even though at the 
end they succeeded to free the Hellenic spirit 
and body.

We understand that this excommunication 
was done during the Ottoman Empire when 
the Church of Constantinople had a special 
relationship with the Sultan. Today, we live in 
a World of advocacy of freedom of religion 
and advocacy of fundamental human rights.

Therefore, we ask for the simplest act. The 
reversal of said excommunication now after 
200 years in that it is proper, and justice is 
never late. As a Hellenic diaspora, diverse, 
yet fundamentally loyal to the Archbishop of 
Constantinople, the Hellenic diaspora is at 
its crossroads seeking as Miki’s Theodorakis 
expressed so eloquently ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΗΛΙΕ ΝΟΗΤΕ at all levels.

The diaspora despite its historical ties 
to Anatolia and Asia Minor, the Caucus 
Mountains and so many other areas, won its 
right of self-determination and preservation 
and limited statehood considering most 
of the Hellenic diaspora lived then and still 
remains outside the boundaries of the 
modern Greek state.

It is a sacrilege and blasphemous to 
continue not having the Hellenic revolutionary 
leaders reinstated formally by our Church. 
Today’s realities mandate such action 
forthwith and would be deemed an act 
worthy of appreciation and reaffirmation that 
Hellenes worldwide would deem dignifying 
the stature and institution of our Church. 
To not do so creates the great divide and 
anathema of our people.

Your All Holiness, I humbly request on 
behalf of All that have come, before us, 
present, and after us that you meditate, 
pray and act in good conscious. This is not 
an attack on modern Turkey, it is religious 
redemption at the least. In fact, such a 
reversal taken by the Phanar could help 
Turkey when so many institutions question 
its commitment to religious freedoms and 
matters of human rights. What better way 
to show that the modern state of Turkey 
does not inhibit the Phanar by your Holy See 
reversing the excommunication now.

All have an alienable right to freedom 
and development without the acts of 
excommunications of the past remaining 
formally and historically active over the 
heads of those individuals and their progeny 
as Damocles’ swords.

Respectfully, HELLENES- U.S.A. Inc.
Dimitris Kafkas / Boston (President)
cc.- President of the United States, Hon. 

Joe Biden
- President of the Hellenic Republic, Hon. 

Katerina Sakellaropoulou»

Ο ''γέρος του Μωριά'' Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ΕΙΝΑΙ 
ΑΚΟΜΑ ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟΣ από το πατριαρχείο Κων/πολης
(επιστολή στην πατριάρχη ζητά άρση αφορισμών αγωνιστών Επανάστασης)



Μετά το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέ-
μου η Ελλάδα, ως νικήτρια χώρα, απέστει-
λε στρατό στη Μικρά Ασία. Το όνειρο της 
απελευθέρωσης των αλύτρωτων αδελφών 
της περιοχής φάνηκε προς στιγμή να πραγ-
ματοποιείται. Όμως σύντομα οι ελπίδες δι-
αψεύσθηκαν. Στα τέλη Αυγούστου του 1922 
τα τουρκικά στρατεύματα νίκησαν οριστικά 
τον ελληνικό στρατό. Η ήττα του ελληνικού 
εκστρατευτικού σώματος είχε ως συνέπεια 
την καταστροφή του μικρασιατικού ελληνι-
σμού και τον ξεριζωμό του από τις εστίες 
του, την αποκαλούμενη Μικρασιατική Κατα-
στροφή.

Mε τη Συνθήκη των Σεβρών (1920), που 
τερμάτισε τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, δη-
μιουργήθηκε μία περιορισμένη εδαφικά 
Τουρκία, καθώς οι νικήτριες δυνάμεις της 
Αντάντ διεκδικούσαν περιοχές της: η Βρε-
τανία τα στενά του Βοσπόρου και την Κων-
σταντινούπολη, η Ιταλία την Αττάλεια, η 
Γαλλία την Κιλικία και η Ελλάδα την περι-
οχή της Σμύρνης, όπου κατοικούσαν εκατο-
ντάδες χιλιάδες Έλληνες. Από τις 2 Μαίου 
του 1919 είχαν αποβιβαστεί στο λιμάνι της 
Σμύρνης ελληνικά στρατεύματα, αναλαμβά-
νοντας τη διοίκησή της για πέντε χρόνια. Α-
μέσως μετά, οι κάτοικοι της θα αποφάσιζαν 
αν θα ενωνόταν με την Ελλάδα.

Ο ελληνικός στρατός ήρθε αμέσως στην 
Πέργαμο και στο Αϊδίνι σε σύγκρουση με 
Τούρκους στρατιώτες και αντάρτες. Οι ε-
πιτιθέμενοι εξορμούσαν από την ενδοχώ-
ρα είτε από εδάφη που κατείχαν οι Ιταλοί. 
Προκειμένου να προστατευθούν οι ελληνι-
κοί πληθυσμοί και να αντιμετωπιστούν οι 
τουρκικές επιθέσεις, η γραμμή κατοχής α-
ποφασίστηκε να επεκταθεί. Προκρίθηκε, 
λοιπόν, από το ελληνικό Στρατηγείο η κα-
τάληψη των σημαντικών κέντρων Αφιόν Κα-
ραχισάρ και Εσκί Σεχιρ, που απείχαν περισ-
σότερο από 300 χιλιόμετρα από τη βάση της 
Σμύρνης. Αυτό σήμαινε τη δημιουργία ενός 
εκτεταμένου μετώπου επιχειρήσεων με τε-
ράστιες δυσκολίες στον ανεφοδιασμό, χω-
ρίς χάρτες ακριβείας και με τους Τούρκους 
να υπερτερούν σε ιππικό και πυροβολικό.

Νοέμβριο του 1920 ο Βενιζέλος έχασε 
τις εκλογές. Την εξουσία ανέλαβαν οι πολι-
τικοί του αντίπαλοι, οι οποίοι επανέφεραν 
στο θρόνο το βασιλιά Κωνσταντίνο, προκα-
λώντας με την ενέργειά τους αυτή τη δυ-
σαρέσκεια των Άγγλων και των Γάλλων. Ε-
πίσης συνέχισαν τον πόλεμο, αντικαθιστώ-
ντας την ηγεσία του στρατεύματος.

Οι όροι της Συνθήκης των Σεβρών προ-
κάλεσαν την αντίδραση των Τούρκων. Στο 
εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στους 
οπαδούς του Σουλτάνου κι εκείνους του α-
ξιωματικού Μουσταφά Κεμάλ. Ο Κεμάλ, δια-
τηρώντας επαφές με τους Ιταλούς και τους 
Γάλλους, από τα λιμάνια των οποίων προμη-
θευόταν όπλα και πυρομαχικά, οργάνωσε α-
ντίσταση εναντίον του ελληνικού στρατού. 
Η κατάσταση στη Μικρά Ασία σταδιακά άλ-
λαζε, καθώς οι περισσότεροι Σύμμαχοι άρ-
χισαν να εγκαταλείπουν τα εδάφη που κα-
τείχαν. Αλλά και οι Σοβιετικοί άρχισαν να 
υποστηρίζουν τον Κεμάλ.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, τα ελληνικά 
στρατεύματα προχώρησαν νικηφόρα στο ε-
σωτερικό της Μικράς Ασίας και στη διάρ-
κεια του 1921 κατέλαβαν τους δύο στρα-
τηγικούς στόχους που είχαν θέσει. Αλλά 
οι Τούρκοι του Κεμάλ υποχώρησαν κι άλ-
λο και οχυρώθηκαν στην περιοχή της Άγκυ-
ρας. Η ανάγκη καταδίωξης και οριστικής ε-
ξολόθρευσής τους ανάγκασε τον ελληνικό 
στρατό να περάσει τον ποταμό Σαγγάριο και 
την Αλμυρά έρημο. Ο εφοδιασμός έγινε δύ-
σκολος και ο στρατός ήταν ταλαιπωρημέ-
νος από τους συνεχείς πολέμους. Έτσι, τον 
Αύγουστο του 1921 οπισθοχώρησε και οχυ-
ρώθηκε σε μία αμυντική γραμμή (Εσκί Σεχίρ 

- Κιουτάχεια - Αφιόν Καραχισάρ).
Ένα χρόνο μετά, τον Αύγουστο του 1922, 

οι Τούρκοι του Κεμάλ επιτέθηκαν στις εξα-
σθενημένες ελληνικές στρατιωτικές δυνά-
μεις. Η αμυντική γραμμή έσπασε και ο ελ-
ληνικός στρατός αναγκάστηκε να υποχωρή-
σει. Τον ακολούθησαν χιλιάδες Έλληνες, φο-
βούμενοι τα τουρκικά αντίποινα. Στα τέλη 
Αυγούστου οι Τούρκοι μπήκαν στη Σμύρνη, 
πυρπόλησαν την ελληνική και την αρμενική 
συνοικία της πόλης, ενώ ο Μητροπολίτης 
Χρυσόστομος παραδόθηκε στο μουσουλμα-
νικό πλήθος και θανατώθηκε. Σκηνές ανεί-
πωτου πόνου εκτυλίχθηκαν στο λιμάνι, με 
πρωταγωνιστές πλήθος πρόσφυγες που α-
γωνίζονταν να μπουν στα πλοία για να σω-
θούν. Σφαγές χριστιανών και λεηλασίες ο-
λοκλήρωσαν την καταστροφή. Ήταν το δρα-
ματικό τέλος της μακραίωνης ελληνικής 
παρουσίας στην περιοχή.

1. Διάγγελμα Ελευθ. Βενιζέλου προς το 
λαό της Σμύρνης με αφορμή την αποβίβαση 
του ελληνικού στρατού, Μάιος 1919:

«Η κατάλληλη στιγμή έφτασε. Η Ελλά-
δα κλήθηκε από το Συνέδριο της Ειρήνης 
να καταλάβει τη Σμύρνη για να εξασφαλίσει 
την τάξη. Οι ομογενείς καταλαβαίνουν ότι 

Η ''Μικρασιατική Εκστρατεία'' και η Καταστροφή η απόφαση αυτή πάρθηκε γιατί στη συνεί-
δηση αυτών που διήυθυναν το Συνέδριο εί-
ναι αποφασισμένη η ένωση της Σμύρνης με 
την Ελλάδα. Έχοντας διατελέσει μέχρι τους 
Βαλκανικούς Πολέμους υπόδουλος κάτω α-
πό τον ίδιο σκληρότατο ζυγό, γνωρίζω ποια 
αισθήματα χαράς θα πλημμυρίσουν σήμερα 
τις ψυχές των Ελλήνων της Μικρασίας. Την 
έκφραση των αισθημάτων αυτών δε σκο-
πεύω, βεβαίως, να παρεμποδίσω. Αλλά εί-
μαι βέβαιος ότι η έκφραση αυτή δε θα λά-
βει κανένα χαρακτήρα ούτε εχθρικότητας, 
ούτε υπεροψίας απέναντι στους σύνοικους 
πληθυσμούς».

2. Οι Τούρκοι μπαίνουν στη Σμύρνη
«Γύρω στις 11 το πρωί της 9ης Σεπτεμ-

βρίου του 1922 άκουσα από το δρόμο ουρλι-
αχτά τρομοκρατημένων ανθρώπων. Βγήκα 
στην εξώπορτα του προξενείου και είδα ένα 
πλήθος πανικόβλητων κατοίκων της πόλης 
να τρέχουν αλαφιασμένοι προς το προξενεί-
ο για να ζητήσουν άσυλο. Τους σταμάτησαν 
οι ναύτες που φρουρούσαν το οίκημα, αλλά 
ο κόσμος συνέχιζε να φωνάζει υστερικά. Έ-
ριξα μια ματιά από την ταράτσα του κτιρίου 
που είχε θέα σε όλη την προκυμαία και δια-
πίστωσα την αιτία που είχε προκαλέσει τον 
πανικό: ήταν το τουρκικό ιππικό».

(Πρέσβης ΗΠΑ, Τζορτζ Χόρτον).

3. Μαρτυρία του Τούρκου αξιωματικού 
Μεχμέτ Ρεούφ Εφέντη

«Γεγονότα Μερζιφούντος: Όταν οι Εθνι-
κές Δυνάμεις υποχωρούσαν κατά τις μάχες 
του Σαγγαρίου, επειδή είχαν μεγάλη ανάγκη 
τη δύναμη του Οσμάν αγά, η Επιτροπεία της 
Εθνικής Άμυνας τον διέταξε να σπεύσει να 
συμμετάσχει στις μάχες του Σαγγαρίου. Ο Ο-
σμάν αγάς, λαμβάνοντας τη διαταγή αυτή, α-
ναχώρησε για να μεταβεί στην Άγκυρα μέσω 
Σαμψούντος. Μόλις έφτασε στη Σαμψούντα, 
οι Έλληνες κάτοικοι της πόλης υπέστησαν 
και δεύτερη σφαγή.

Μετά από τρεις ημέρες γύρω στις 8.00 
το απόγευμα (ευρωπαϊκή) ώρα η Μερζι-
φούς πολιορκείται τελείως. Συλλαμβάνε-
ται ο Καϊμακάμης και οι Διοικητές της Χω-
ροφυλακής για να μην εναντιωθούν στις 
ενέργειες του Οσμάν αγά και έτσι η ζωή, 
η τιμή και η περιουσία των κατοίκων της 
Μερζιφούντος μένει στα χέρια των συμμο-
ριτών αυτών. Μέσα σε τέσσερις-πέντε ημέ-
ρες όλοι οι Έλληνες κάτοικοι, χωρίς να ε-
ξαιρούνται ούτε αυτά τα μικρά παιδιά, σφά-
ζονται ολοκληρωτικά και λεηλατούνται κα 
δημεύονται όλα τα αντικείμενα και τα ζώα 
τους. Μέσα στην ταραχή αυτή οι συμμορί-
τες βάζουν φωτιά και πυρπολούν τελείως 
τις Ελληνικές συνοικίες».

(Κωνσταντίνος Φωτιάδης)
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Επιστροφή στο… μέλλον. Η διεθνής ει-
δησεογραφία παίζει «παιχνίδια» αυτές τις 
μέρες, τα οποία μας φέρνουν στον νου κα-
ταστροφικές επιλογές του παρελθόντος, 
που μας κληροδότησαν τεράστια διαχρονι-
κά προβλήματα.

Ο πόλεμος «δι’ αντιπροσώπων» και οι 
μνήμες από τα… γήπεδα.

Η Λιβύη είναι βυθισμένη στον εμφύλιο 
και οι τελευταίες μάχες για τον έλεγχο της 
Τρίπολης στοίχισαν τη ζωή δεκάδων αν-
θρώπων. Η χώρα είναι πρακτικά διχοτομη-
μένη και οι πολέμαρχοι των δύο αντίπαλων 
στρατοπέδων είναι σαφές ότι ενδιαφέρο-
νται να κρατήσουν τα κεκτημένα και όχι να 
συνεργαστούν για την εθνική συμφιλίωση.

Θα νοσταλγήσουν… τον Καντάφι
Στη Λιβύη αυτή τη στιγμή δύο στρατόπε-

δα μάχονται για την εξουσία: το ένα έχει έ-
δρα στην Τρίπολη, υπό τον Αμπντελχαμίντ 
Ντμπέιμπα, και το άλλο τελεί υπό τον Φάτι 
Μπατσάγα, που υποστηρίζεται από το στρα-
τόπεδο του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, του 
ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης. Οι 
τελευταίες συγκρούσεις ξέσπασαν από τη 
δεύτερη προσπάθεια του Μπατσάγα να ε-
κτοπίσει τον αντίπαλό του από την εξουσί-
α, η οποία απέτυχε.

Τον Ιούνιο του 2020 είχε γίνει η εκστρα-
τεία του στρατάρχη Χάφταρ με στόχο να κα-
ταλάβει στρατιωτικά την πρωτεύουσα, στο 
απόγειο της εμφύλιας σύρραξης που ακο-
λούθησε την πτώση του καθεστώτος του 
συνταγματάρχη Μουάμαρ Καντάφι το 2011. 
Και αυτή κατέληξε σε ένα λουτρό αίματος.

Η ενότητα που επέβαλε ο Καντάφι, κρα-
τώντας το ξίφος πάνω από το κεφάλι των 
φυλάρχων, φαίνεται πως ήταν η «λυδία λί-
θος» για την αραβική χώρα. Η λεγόμενη «Α-
ραβική Άνοιξη» όμως οδήγησε τη Λιβύη σε 
έναν παρατεταμένο χειμώνα.

Κρίση κρυμμένη κάτω απ’ το χαλί
Την ίδια ώρα, στα σύνορα Κοσόβου – Σερ-

βίας οι πάντες κρατούν την ανάσα τους, κα-
θώς αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή μία 
νέα έκρηξη. Η συμφωνία των δύο πλευρών 
για την αναγνώριση των σερβικών ταυτοτή-
των που έχουν οι Σέρβοι του Κοσόβου απο-
δείχτηκε σωτήρια, αλλά υπάρχει κίνδυνος 
αναζωπύρωσης των εθνικιστικών εντάσε-
ων ανά πάσα στιγμή.

Το πόσο περίπλοκο είναι το σκηνικό απο-
δεικνύεται από τη δήλωση που έκανε ο Πρό-
εδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ότι 
στην περιοχή διεξάγεται ένας πόλεμος «δι’ 
αντιπροσώπων» ανάμεσα στην Ανατολή και 
τη Δύση με θύμα την ευρωπαϊκή πορεία του 
Βελιγραδίου.

Από τη μία οι Ευρωπαίοι, που με την τα-
κτική του μαστιγίου και του καρότου προ-
σπαθούν να σύρουν το Βελιγράδι στο κλαμπ, 
αλλά με το χρονοδιάγραμμα που εξυπηρετεί 
τις Βρυξέλλες. Κι από την άλλη το Πεκίνο 
– ο κυριότερος στρατηγικός επενδυτής 
στη Σερβία – και η Ρωσία, ο παραδοσιακός 
σύμμαχος του Βελιγραδίου. Το Πεκίνο και 
η Μόσχα υποστηρίζουν τη σερβική αντίθε-
ση στην ανεξαρτησία του Κοσόβου, για το 
οποίο οι Σέρβοι πολέμησαν το 1998-99, αλ-
λά την ατζέντα επιβάλλουν Αμερικανοί και 
Ευρωπαίοι.

«Προσπαθούμε να επιβιώσουμε με όσο 
γίνεται λιγότερα τραύματα» εξήγησε ο Βού-
τσιτς, ο οποίος από το στρατόπεδο των ε-
θνικιστών βρέθηκε στην άλλη όχθη και υι-
οθέτησε φιλοευρωπαϊκές θέσεις. Αλλά σή-
μερα ανησυχεί ότι οι Ευρωπαίοι τον εγκα-
ταλείπουν.

Αξιοσημείωτο είναι πως οι δηλώσεις του 
Βούτσιτς έγιναν ύστερα από μια διαδήλω-
ση στο Βελιγράδι με ρωσικές σημαίες και 
πορτρέτα του Πούτιν, και συνθήματα κατά 
του προγραμματιζόμενου gay parade. Πράγ-
ματα του σατανά δηλαδή, όπως θα έλεγαν 
κάποιοι υπερεθνικιστές και φανατικοί ορ-

θόδοξοι, που βλέπουν τον Πούτιν σαν τον 
αρχάγγελο της σωτηρίας έναντι της δυτι-
κής διαφθοράς…

Κάτι ανάλογο γινόταν και στα χρόνια πριν 
ξεσπάσει ο πόλεμος για τη διάλυση της 
Γιουγκοσλαβίας. Μόνο που τότε την αφορ-
μή για διαδηλώσεις και αντιδιαδηλώσεις έ-
διναν οι οπαδικές διαφορές και τα γήπεδα 
είχαν μετατραπεί σε πεδία αντιπαράθεσης 
διάφορων εθνικιστικών τάσεων.

Η διαδικασία ένταξης της Σερβίας στο 
κλαμπ της Ε.Ε. παραπέμπεται στις ελληνι-
κές καλένδες και το Βελιγράδι φαίνεται πα-
γιδευμένο ανάμεσα στην ευρωπαϊκή προο-
πτική, τις παραδοσιακές σχέσεις με τη Ρω-
σία, τον πόλεμο «δι’ αντιπροσώπων» που κα-
τήγγειλε ο Πρόεδρος Βούτσιτς και το μόνο 
καλό φαίνεται πως είναι η νοσταλγία για 
την ενωμένη Γιουγκοσλαβία.

Yugo–nostalgia
Όσο κι αν φαίνεται απίστευτο, ναι, υπάρ-

χει κι αυτό. Ο «Guardian» έγραψε πως πα-
ρατηρείται το φαινόμενο «Yugo-nostalgia» 
και εξηγεί ότι, την ώρα που πολλοί πολίτες 
στην πρώην Γιουγκοσλαβία νοσταλγούν τις 
χαμηλές τιμές και τη διεθνή αναγνώριση 
της εποχής του Τίτο, άλλοι προειδοποιούν 
πως δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με υ-
περβολικό ρομαντισμό το παρελθόν.

Πριν από λίγες μέρες, περιγράφει ο ρε-
πόρτερ του «Guardian», λεωφορεία σταμα-
τούσαν έξω από το Μουσείο της Γιουγκο-
σλαβίας, στο Βελιγράδι, που είναι ένα εντυ-
πωσιακό κτήριο. Αποβιβάζονταν άνθρωποι 
που κρατούσαν λουλούδια και σημαίες της 
ενωμένης Γιουγκοσλαβίας. Είχαν έρθει για 
να επισκεφτούν το μαυσωλείο του Γιόζιπ 
Μπροζ Τίτο, του ιδρυτή της σοσιαλιστικής 
Γιουγκοσλαβίας.

Οι περισσότεροι είχαν μεγαλώσει στο 

προηγούμενο καθεστώς και είχαν έρθει για 
να γιορτάσουν τα γενέθλια του Τίτο, που ή-
ταν μια μεγάλη γιορτή πριν διαλυθεί η Γιου-
γκοσλαβία. Ανάμεσά τους και ένας 18χρο-
νος, ο Μίλος Τόμτσιτς, που φορούσε το κα-
πελάκι των «πιονιέρων», της νεολαίας της 
σοσιαλιστικής Γιουγκοσλαβίας.

«Ήθελα να δω εικόνες αυτής της επο-
χής», είπε ο Μίλος, «ήταν σπουδαία εποχή. 
Όλοι αγαπούσαν ο ένας τον άλλον». «Αισθά-
νεσαι Σέρβος ή Γιουγκοσλάβος;» τον ρώτη-
σε ο δημοσιογράφος του «Guardian». «Γιου-
γκοσλάβος» απάντησε χωρίς δισταγμό. «Η 
μαμά μου είναι Σέρβα, ο μπαμπάς Μαυρο-
βούνιος, η γιαγιά Κροάτισσα. Η οικογένειά 
μου έχει ρίζες σε όλη τη Γιουγκοσλαβία».

Το αφήγημα της Δύσης ήταν ότι ο Τίτο 
επί μισό αιώνα κρατούσε διά της βίας ενω-
μένους διαφορετικούς λαούς, παρά τη θέ-
λησή τους. Μέχρι σήμερα όμως υπάρχουν 
πολλοί που νοσταλγούν μια χώρα η οποία 
πλέον δεν υπάρχει και δεν κρύβουν την α-
πογοήτευσή τους για τη διάλυση της άλλο-
τε ενιαίας Γιουγκοσλαβίας.

Η διάλυση δεν προέκυψε ως ανάγκη της 
Ιστορίας. Για την ακρίβεια την ιστορία της 
διάλυσης την έγραψαν κάποιοι στην Ευρώ-
πη και την υποδαύλισαν με προβοκάτσιες 
και άλλες γνωστές τακτικές.

- Σήμερα στη Σερβία το 81% πιστεύει ό-
τι η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας ήταν κακή 
για τη χώρα.

- Στη Βοσνία, την πιο πολυεθνοτική από 
τις πρώην Γιουγκοσλαβικές Δημοκρατίες, 
έχει αντίστοιχες απόψεις το 77% των πο-
λιτών.

- Ακόμα και στη Σλοβενία, που ήταν η 
πρώτη από τις πρώην Γιουγκοσλαβικές Δη-
μοκρατίες που εντάχθηκε στην Ε.Ε., το 45% 
των πολιτών θεωρεί ότι ήταν καταστροφι-
κή η διάλυση.

- Μόνο στο Κόσοβο είναι αντίθετη η εικό-
να: εκεί μόνο το 10% συμμερίζεται την άπο-
ψη πως η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας ήταν 
κακό γεγονός.

Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει επιστρο-
φή στην εποχή της ενωμένης Γιουγκοσλα-
βίας. Όπως είναι επίσης προφανές ότι δεν 
υπάρχει επιστροφή στην περίπτωση της Ου-
κρανίας. Όποιοι συντηρούν τις ελπίδες για 
εκδίωξη των ρωσικών δυνάμεων που έχουν 
εισβάλει στο Ντονμπάς απλώς συντηρούν 
το εμπόριο όπλων…

Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες φοβού-
νται ότι τα όπλα που πάνε στην Ουκρανία θα 
περάσουν στη μαύρη αγορά

Αλήθεια, πού πηγαίνουν αυτά τα όπλα 
που έχει στείλει η Δύση για να εξοπλίσει 
τους Ουκρανούς; Οι βρετανικές μυστικές 
υπηρεσίες φοβούνται ότι τα σύγχρονα αυ-
τόματα όπλα που έχουν σταλεί στην Ουκρα-
νία θα «επαναπατριστούν» προοδευτικά και 
πολλά θα καταλήξουν στα χέρια συμμοριών 
στη Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πηγές της Εθνικής Εγκληματολογικής Υ-
πηρεσίας της Βρετανίας (NCA), που λέγεται 
και «βρετανικό FBI», ανέφεραν στη «Sun» ό-
τι είναι σε συναγερμό επειδή πολλά όπλα θα 
καταλήξουν σε μαφιόζικες ομάδες, όπως α-
κριβώς έγινε όταν είχαν ξεσπάσει οι πόλε-
μοι που οδήγησαν στη διάλυση της Γιουγκο-
σλαβίας, στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Και τότε η Δύση είχε σπεύσει να στείλει 
υπερσύγχρονα όπλα σε όποιον δήλωνε ότι 
πολεμούσε κατά του Βελιγραδίου, με συνέ-
πεια, εκτός από τον εμφύλιο σπαραγμό και 
το αιματοκύλισμα στην καρδιά των Βαλκα-
νίων, να εξοπλιστούν στη συνέχεια και διά-
φορες συμμορίες ανά την Ευρώπη.

Στη Βρετανία παρατηρείται αύξηση του 
αριθμού των ένοπλων επιθέσεων αυτό το 
καλοκαίρι και οι αστυνομικές αρχές θεω-
ρούν ότι αρκετά από τα όπλα που έχουν χρη-
σιμοποιηθεί προέρχονται από την Ουκρανία. 
Πηγή της NCA δήλωσε στη «Sun» πως «θα 
ήταν ανόητο να πεις ότι, με δεδομένη την 
αποστολή 100.000 αυτόματων όπλων στην 
ουκρανική κυβέρνηση, το κάθε ένα από αυτά 
τα όπλα θα μείνει στην Ουκρανία».

«Όπως γίνεται σε κάθε πόλεμο, τα όπλα 
μπορεί να ‘‘διαρρεύσουν’’ και να χρησιμοποι-
ηθούν από οργανωμένες εγκληματικές ή άλ-
λες ομάδες» ανέφερε η ίδια πηγή. «Γι’ αυτό 
είμαστε σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο 
να αρχίσει η διαρροή τέτοιων όπλων από 
την εμπόλεμη ζώνη στην Ευρώπη και στη 
Βρετανία, όπως έγινε και με τους πολέμους 
στα Βαλκάνια».

«Χρησιμοποιώντας πληροφορίες από την 
αντικατασκοπία, αναπτύσσουμε δυνάμεις 
και ετοιμαζόμαστε δυναμικά για να αντιμε-
τωπίσουμε τις απειλές που προκύπτουν. 
Εργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας 
στη Βρετανία και στο εξωτερικό για να ε-
ξασφαλίσουμε την ασφάλεια στα σύνορα» 
δήλωσε πηγή της βρετανικής συνοριοφυ-
λακής, που το τελευταίο διάστημα αντιμε-
τωπίζει και τις εντεινόμενες ροές μετανα-
στών που περνούν το κανάλι της Μάγχης.

Πάντα η ίδια υπογραφή
Υπάρχει λοιπόν κάτι κοινό ανάμεσα στη 

Λιβύη, την πρώην Γιουγκοσλαβία και την Ου-
κρανία. Άλλοτε ονομάζεται «Αραβική Άνοι-
ξη», άλλοτε «Πορτοκαλί Επανάσταση». Σε 
κάθε περίπτωση έχει την ίδια υπογραφή: 
είναι η προσπάθεια της Δύσης να ανατρέ-
ψει καθεστώτα και συστήματα που για δι-
άφορους λόγους δεν της ήταν αρεστά ή για 
να επιβάλει τη δική της ατζέντα.

Το αποτέλεσμα είναι δραματικό για τις 
χώρες αυτές. Πόλεμοι, εμφύλιος σπαραγ-
μός, χρεοκοπία των χωρών αυτών, υπερε-
ξοπλισμός ομάδων που τελικά δεν ελέγχο-
νται και χιλιάδες όπλα που περνούν στα χέ-
ρια συμμοριών και της μαφίας. Κι όλα αυτά 
στο όνομα της… δημοκρατίας!

(Χρίστος Καλουντζόγλου, ''To ΠONTIKI'')

Λιβύη, Γιουγκοσλαβία, Ουκρανία.
Δηλαδή, η συνταγή της αποτυχίας



Tο άρθρο του Χένρι Κίσινγκερ στην 
Washington Post, πριν 8+ χρόνια (Μάρτι-
ο 2014):

Στην δημόσια συζήτηση για την Ουκρανί-
α, το όλο θέμα είναι η αντιπαράθεση. Αλλά 
ξέρουμε τι κάνουμε; Στη ζωή μου, έχω δει 
τέσσερις πολέμους να ξεκινούν με μεγάλο 
ενθουσιασμό και στήριξη του κόσμου, για 
τους οποίους δεν ξέραμε πώς θα καταλή-
ξουν και στους τρεις από αυτούς αποσυρ-
θήκαμε μονομερώς. Η δοκιμασία για την πο-
λιτική είναι πώς τελειώνει κάτι τέτοιο και 
όχι πώς ξεκινά.

Πολύ συχνά το ζήτημα της Ουκρανίας πα-
ρουσιάζεται σαν αναμέτρηση: είτε η χώρα 
θα ενταχθεί στην Ανατολή, είτε στη Δύση. 
Αλλά αν η Ουκρανία επιβιώσει και ευδοκι-
μήσει, δεν πρέπει να είναι προπύργιο της 
μίας πλευράς απέναντι στην άλλη. Πρέπει 
να λειτουργήσει σαν γέφυρα ανάμεσά τους.

Η Ρωσία πρέπει να αποδεχθεί ότι προ-
σπαθώντας να αναγκάσει την Ουκρανία να 
γίνει «δορυφόρος» της αλλάζοντας με αυτό 
τον τρόπο ξανά τα σύνορά της, θα καταδικά-
σει τη Μόσχα στην επανάληψη της ιστορίας 
μπαίνοντας σε έναν κύκλο αμοιβαίων πιέσε-
ων με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Η Δύση πρέπει να καταλάβει ότι για τη 
Ρωσία η Ουκρανία δεν μπορεί να είναι ποτέ 
απλά μία ξένη χώρα. Η ρωσική ιστορία ξεκί-
νησε με αυτό που ονομαζόταν Κράτος των 
Ρως. Η ρωσική θρησκεία εξαπλώθηκε από 
εκεί. Η Ουκρανία έχει υπάρξει μέρος της 
Ρωσίας για αιώνες και η ιστορία τους είναι 
συνυφασμένη. Κάποιες από τις πιο σημαντι-
κές μάχες για τη ρωσική ελευθερία έγιναν 
σε ουκρανικό έδαφος. Ο στόλος της Μαύ-

ρης Θάλασσας, ο ρωσικός τρόπος επίδειξης 
δύναμης στη Μεσόγειο, έχει βάση στη Σεβα-
στούπολη, στην Κριμαία. Ακόμη και γνωστοί 
αντιφρονούντες, όπως ο Αλεξάντρ Σολζενί-
τσιν και ο Γιόζεφ Μπρόντσκι επέμειναν ότι 
η Ουκρανία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 
ρωσικής ιστορίας και ουσιαστικά, της ίδιας 
της Ρωσίας.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει να αναγνωρί-
σει ότι η γραφειοκρατική αναβλητικότητά 
της και η υποταγή της στη στρατηγική στη 
διαπραγμάτευση της σχέσης της Ουκρανίας 
με την Ευρώπη, συνέβαλε στο να μετατρα-
πεί η διαπραγμάτευση σε κρίση. Η εξωτερι-
κή πολιτική είναι η τέχνη του να υιοθετείς 
προτεραιότητες.

Οι Ουκρανοί ζουν σε μία χώρα με περί-
πλοκη ιστορία και πολύγλωσση σύνθεση. Το 
δυτικό κομμάτι της προσαρτήθηκε στη Σο-
βιετική Ενωση το 1939, όταν ο Στάλιν και ο 
Χίτλερ χώρισαν τα εδάφη. Η Κριμαία, όπου 
το 60% του πληθυσμού είναι Ρώσοι, έγινε 
μέρος της Ουκρανίας μόλις το 1954, όταν 
ο Νικίτα Χρουστσόφ, γεννημένος Ουκρανός, 
έδωσε την περιοχή ως μέρος της 300ης ε-
πετείου της ρωσικής συμφωνίας με τους 
Κοζάκους.

Το δυτικό μέρος είναι κατά κύριο λόγο 
καθολικό, το ανατολικό ορθόδοξο. Η δύση 
μιλά ουκρανικά, η ανατολή κυρίως ρώσικα. 
Οποιαδήποτε προσπάθεια της μίας πλευράς 

της Ουκρανίας να κυριαρχήσει στην άλλη, ό-
πως ήταν το σχέδιο, θα οδηγούσε σε εμφύ-
λιο πόλεμο ή διάσπαση. Η αντιμετώπιση της 
Ουκρανίας σαν ζήτημα της αντιπαράθεσης 
Ανατολής- Δύσης θα εξαφανίσει για δεκαε-
τίες οποιαδήποτε προοπτική να έρθει η Ρω-
σία και η Δύση- ειδικά η Ρωσία και η Ευρώ-
πη- σε ένα διεθνές σύστημα συνεργασίας.

Η Ουκρανία έχει υπάρξει ανεξάρτητη για 
μόλις 23 χρόνια. Πριν από αυτό ήταν υπό μί-
ας μορφής ξένης κυριαρχίας, από το 14ο αι-
ώνα. Δεν είναι έκπληξη ότι οι ηγέτες της 
δεν έχουν μάθει την τέχνη του συμβιβα-
σμού. Η πολιτική στην ανεξάρτητη Ουκρα-
νία δείχνει ξεκάθαρα ότι η ρίζα του προβλή-
ματος είναι οι προσπάθειες των πολιτικών 
να επιβληθούν στα ανυπόταχτα τμήματα της 
χώρας, πρώτα από τη μία πλευρά, μετά από 
την άλλη.

Αυτή είναι και η ουσία της σύγκρουσης 

ανάμεσα στον Βίκτορ Γιανουκόβιτς και τη 
βασική πολιτική του αντίπαλο, την Γιούλια 
Τιμοσένκο. Αντιπροσωπεύουν δύο πλευρές 
της Ουκρανίας και δεν έχουν δείξει προθυ-
μία να μοιραστούν την εξουσία. Μία σοφή α-
μερικανική πολιτική απέναντι στην Ουκρα-
νία θα αναζητούσε τον τρόπο να συνεργα-
στούν μεταξύ τους αυτές οι δύο πλευρές 
της χώρας. Πρέπει να αναζητήσουμε τη 
συμφιλίωση και όχι την κυριαρχία της μίας 
πλευράς.

Η Ρωσία με τη Δύση -και λιγότερο από ό-
λους αυτές οι διαφορετικές πλευρές στην 
Ουκρανία- δεν έδρασαν με αυτή την αρχή. Ο 
καθένας τους έκανε την κατάσταση χειρό-
τερη. Η Ρωσία δεν θα μπορούσε να επιβάλει 
τη στρατιωτική λύση χωρίς να απομονώσει 
τον εαυτό της, τη στιγμή που το μεγαλύτερο 
μέρος των συνόρων της είναι ήδη επισφα-
λή. Για τη Δύση, η δαιμονοποίηση του Βλα-
ντιμίρ Πούτιν δεν είναι πολιτική, είναι άλ-
λοθι για την απουσία της.

Ο Πούτιν θα πρέπει να συνειδητοποιήσει 
πως, όποια κι αν είναι τα παράπονά του, η 
πολιτική των στρατιωτικών επιβολών μπο-
ρεί να προκαλέσει ένα νέο Ψυχρό Πόλεμο. 
Από την πλευρά τους οι ΗΠΑ πρέπει να α-
ποφύγουν να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία ως 
μία παρεκκλίνουσα δύναμη στην οποία πρέ-
πει να διδάξουν υπομονετικά τους κανόνες 
συμπεριφοράς που έχει καταρτίσει η Ουά-
σιγκτον.

Ο Πούτιν είναι ένας σοβαρός στρατηγός. 
Η κατανόηση των αξιών και της ψυχολογί-
ας των ΗΠΑ δεν είναι τα δυνατά του χαρτιά. 
Ούτε η κατανόηση της ρωσικής ιστορίας 
και ψυχολογίας είναι τα δυνατά σημεία εκεί-
νων που χαράζουν την πολιτική των ΗΠΑ.

Οι ηγέτες όλων των πλευρών πρέπει να 
εξετάσουν τα αποτελέσματα και όχι να α-
νταγωνίζονται σε πόζες. Αυτή είναι η άπο-
ψη μου για μία λύση συμβατή με τις αξίες 
και τα συμφέροντα όλων των πλευρών:

Η Ουκρανία πρέπει να έχει το δικαίωμα 
να διαλέξει ελεύθερα τους οικονομικούς 
και πολιτικούς συνεργάτες της.

Η Ουκρανία δεν πρέπει να ενταχθεί στο 
ΝΑΤΟ, μία θέση που είχα και πριν από επτά 
χρόνια όταν προέκυψε τελευταία φορά το 
ζήτημα.

Η Ουκρανία πρέπει να είναι ελεύθερη να 
δημιουργήσει οποιαδήποτε κυβέρνηση συμ-
βαδίζει με τις επιθυμίες του λαού της. Στη 
συνέχεια, σοφοί Ουκρανοί ηγέτες θα πρέπει 
να προτιμήσουν την πολιτική της συμφιλίω-
σης ανάμεσα στα διαφορετικά τμήματα της 
χώρας τους.

Διεθνώς, πρέπει να επιδιώξουν την υιο-
θέτηση μίας θέσης ανάλογης με εκείνης της 
Φινλανδίας. Αυτή η χώρα δεν αφήνει καμία 
αμφιβολία για την ανεξαρτησία της και συ-
νεργάζεται με τη Δύση στους περισσότε-
ρους τομείς, αλλά προσεκτικά αποφεύγει 
να αναπτύξει εχθρότητα με τη Ρωσία.

Η προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσί-
α είναι ασύμβατη με τους κανόνες της υπάρ-
χουσας παγκόσμιας τάξης. Αλλά θα πρέπει 
να είναι δυνατό να μπει η σχέση της Κριμαί-
ας με την Ουκρανία σε μία λιγότερο «συμπα-
γή» βάση. Για αυτό το λόγο, η Ρωσία θα πρέ-
πει να αναγνωρίσει την κυριαρχία της Ου-
κρανίας επί της Κριμαίας.

Η Ουκρανία θα πρέπει να ενισχύσει την 
αυτονομία της περιοχής με εκλογές παρου-
σία διεθνών παρατηρητών. Η διαδικασία θα 
πρέπει να περιλαμβάνει και την αφαίρεση ό-
ποιων ασαφειών για το στάτους του στόλου 
της Μαύρης Θάλασσας στη Σεβαστούπολη.

Αυτές είναι αρχές, όχι συνταγές. Οι άν-
θρωποι που γνωρίζουν τα θέματα της πε-
ριοχής θα ξέρουν ότι δεν είναι όλα αυτά εύ-
κολα αποδεκτά από όλα τα μέρη. Το ζήτημα 
δεν είναι η απόλυτη ικανοποίηση, αλλά μία 
ισορροπημένη δυσαρέσκεια. Σε περίπτωση 
που δεν βρεθεί λύση βασισμένη σε αυτές, ή 
σε ανάλογες αρχές, τότε η κατάσταση θα ο-
δηγηθεί ταχύτερα στην αντιπαράθεση.

Ο Χένρι Κίσινγκερ 
γιά την κρίση στην 
Ουκρανία

Ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστο-
μος ήταν το «πρόσωπο» της ημέρας, όχι μό-
νο για τους προφανείς λόγους. Οι αδιανό-
ητες δηλώσεις του, στην τηλεόραση του 
ΣΚΑΪ, ότι «δεν βιάζεται μια γυναίκα χωρίς 
να το θέλει. Μην τρελαθούμε τώρα…» και 
ότι «δεν μένει έγκυος χωρίς να έχει συμμε-
τοχή» προκάλεσαν αλλεπάλληλες εκρήξεις 
σε όλο το πολιτικό φάσμα αλλά και στην Ιε-
ρά Σύνοδο. Ολοι μίλησαν για «βάναυση προ-
σβολή της κοινωνίας».

Η Ιερά Σύνοδος υπογράμμισε ότι πρόκει-
ται για δηλώσεις «συλλήβδην προσβλητι-
κές για το ανθρώπινο πρόσωπο και ειδικά 
τις γυναίκες και τα θύματα βιασμών», οι ο-
ποίες «αμαυρώνουν και αδικούν κατάφωρα 
τις ουσιαστικές πρωτοβουλίες και το αθό-
ρυβο έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος».

Το πλαίσιο της συζήτησης, μέσα στο ο-
ποίο «εξέφρασε τις προσωπικές απόψεις 
του» ο Μητροπολίτης, ήταν το κήρυγμα που 
θα γίνει στις 8 Σεπτ. '22,  σε όλους τους να-
ούς κατά των αμβλώσεων.

Εάν κανείς απομακρυνθεί από τα εμφα-
νώς εξωφρενικά περί βιασμού, προσκρούει 
στο πυρηνικά επικίνδυνο: κι αν η «δήλωση» 

του ιεράρχη εκφράζει μια κοινωνική «άπο-
ψη»; Δεν είναι τα ηχηρά μόνο που εκστόμι-
σε, αλλά και τα επιχειρήματα που προέταξε. 
Οπως: «Η Σύνοδος είναι υποχρεωμένη να α-
φουγκράζεται την κοινωνία και να λαμβά-
νει και μέτρα προς όφελος του χριστεπώνυ-
μου πληρώματος». Ή το άλλο: «Οταν σήμερα 
πρέπει να σεβόμαστε το ζώο που το κτύπη-
σαν κάποιοι, όταν έχουμε τόση υπογεννητι-

κότητα, είναι δυνατόν να επιτρέπεται η κα-
ταστροφή ενός νηπίου, ενός παιδιού, που έ-
χει αρχίσει ήδη να είναι ζωή από τη στιγμή 
που έχει συλληφθεί;».

Η λογική που υπερασπίζεται το αναφαί-
ρετο ατομικό δικαίωμα στην άμβλωση είναι 
ακλόνητη, δεν είναι όμως άτρωτη. Εχει απέ-
ναντί της ένα αρραγές μέτωπο ιδεοληψιών 
και προκαταλήψεων, στο οποίο δεν εμπλέ-
κεται μόνο η Εκκλησία αλλά και μέρος της 
επιστημονικής κοινότητας.

Η Ιερά Σύνοδος αν ήθελε, πραγματικά, να 
καταδικάσει «συλλήβδην» τις προσβολές 
στο «ανθρώπινο πρόσωπο» δεν θα έπρεπε 
να προχωρήσει στο εξαγγελθέν «κήρυγμα 
κατά των αμβλώσεων», αναζωπυρώνοντας 
ένα θέμα λυμένο από την πολιτεία εδώ και 
δεκαετίες.

Οχι μόνο για να μην αδικήσει κατάφωρα 
«το αθόρυβο έργο της Εκκλησίας της Ελλά-
δος». Αλλά και για να μην ενισχύσει το θο-
ρυβώδες έργο όσων υπερασπίζονται την α-
νελευθερία και την υποταγή. Ο «βιασμός» 
έχει πολλές όψεις και είναι όλες αποκρου-
στικές.

(Μαρία Κατσουνάκη - ''Καθημερινή'')

Περιττά κηρύγματα

Δοξολογία στην εκκλησία ''Κοιμήσεως της Θεοτόκου'', στην κοινότητα Παναγίας (Θάσος) 3 Σεπ. '22. Εκεί, ο πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο αρ-
χιεπίσκοπος Αθηνών και μισής Ελλάδος Ιερώνυμος και ο μητροπολίτης Κιέβου (της αυτοκέφαλης -μετά από εξαγορά- Εκκλησίας Ουκρανί-
ας) Επιφάνιος. Ο Ιερώνυμος είναι ''και μισής Ελλάδος'', επειδή οι μητροπόλεις της μισής Ελλάδας (''νέες χώρες'') ανήκουν στο πατριαρχείο.
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H Ομογένεια ΗΠΑ στηρίζει
τον αρχιεπίσκοπο κ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ

Ο νέος, άξιος ιεράρχης, τελευταία είναι στόχος επιθέσεων από τα ίδια 
συμφέροντα (οικονομικά, εκδοτικά κ.ά.) στις ΗΠΑ, που θέλουν να ελέγχουν 
την ιερά Αρχιεπισκοπή μας, προκαλώντας ''εκκλησιαστικές κρίσεις'' γιά να 

''παραιτούνται'' αρχιεπίσκοποι.

Στηρίζουμε τον αρχιεπ. Ελπιδοφόρο, γιά να καθαρίσει την Αρχιεπισκοπή 
από την εξωθεσμική ''διαπλεκόμενη σαβούρα'', ευελπιστώντας ότι θα είναι 
αρχιεπίσκοπος Αμερικής γιά ακόμα 10 χρόνια... Μετά, ας γίνει πατριάρχης.
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ΚΑΛΑΜΟ - ΡΑΠΙΣΜΑΤΑ

«'Οταν καπνίζει ο λουλάς, εσύ δεν πρέπει να μιλάς»

«Προς τούτοις θα γνωρίζετε,
εις πλείστας περιστάσεις
εις τον λαόν μας έδωσα
σπουδαίας εξετάσεις.
Και απερρίφθην παμψηφεί
μετά πολλών επαίνων
γενόμενος υπόδειγμα
των εξεταζομένων»

(Κούλης, ο μέγας)

••• Βουλή... ''Επιτροπή Διαφάνειας'' και ''Ε-
ξεταστική Επιτροπή'', γιά ζήτημα τηλεφωνι-
κών υποκλοπών, παρακολουθήσεων. Σε α-
πλά νεοελληνικά, ''κουκούλωμα', σίγουρο 
και αναμενόμενο.

••• Η Λιζ Τρας, που διαδέχεται τον Μπό-
ρις Τζόνσον στην πρωθυπουργία, εκλέγηκε 
(5 Σεπ. '22) στην ηγεσία του ''Συντηρητικού 
Κόμματος'' Βρετανίας, με το προσωνύμιο 
''νέα Σιδηρά Κυρία'' και η ίδια αυτοπροσδι-
ορίζεται ως θεματοφύλακας της κληρονο-
μιάς της Θάτσερ. Παλαιότερα ήταν υποστη-
ρίκτρια της εκστρατείας για την παραμονή 
στην ΕΕ και τώρα είναι η εκλεκτή της δεξι-
άς πτέρυγας του Brexit.

••• Μία ολομέτωπη επίθεση στον προκά-
τοχό του, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε ο Τζο 
Μπάϊντεν (2 Σεπ. '22), κατηγορώντας τον ί-
διο και τους οπαδούς του για ''εξτρεμισμό'', 
που ''απειλεί να καταστρέψει τα θεμέλια της 
Δημοκρατίας''. «Ο πρώην πρόεδρος και όσοι 
ενστερνίζονται την ιδεολογία που συνοψί-
ζεται στη φράση Make America Great Again 
(να ξανακάνουμε την Αμερική σπουδαία) δεν 
σέβονται το Σύνταγμα. Δεν πιστεύουν στο 
κράτος του δικαίου. Δεν αναγνωρίζουν τη 
βούληση του λαού», είπε ο πρόεδρος των 
ΗΠΑ. Πρόσφατα, ο Τζο Μπάιντεν κατηγόρη-
σε τους οπαδούς του Τραμπ ότι υιοθέτησαν 
ιδεολογία που ονόμασε ''ημιφασισμό''

••• Αμφισβήτηση Μητσοτάκη από ''ομάδα 
Καραμανλή''. Με την ομιλία του πρ. πρωθυ-
πουργού στα Ανώγεια Κρήτης, τις παρεμβά-
σεις Παυλόπουλου, Ρουσόπουλου, Κακλαμά-
νη, Τζαβάρα κ.ά., υπάρχει διαφοροποίηση με 
αφορμή το ζήτημα υποκλοπών, παρακολου-
θήσεων, υπάρχει και πρόβλημα εσωκομμα-
τικό, όσο και αν θέλουν να το υποτιμήσουν. 
«Να ξεκαθαριστεί ποιοi και γιατί παρακο-
λουθούσαν τον Ανδρουλάκη», τόνισε ο Κ. 
Καραμανλής στην ομιλία του. Ερώτημα που 
απασχολεί όλη την Ελλάδα, στο οποίο ο ευ-
θυνόφοβος πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτά-
κης, αρνείται να απαντήσει.

••• Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και μισής Ελ-
λάδος. Μπορεί ο Ιερώνυμος να ονομάζεται 
και ''πάσης Ελλάδος'', αλλά ουσιαστικά είναι 
μισής, επειδή οι ''νέες χώρες'', η μισή ελλη-
νική επικράτεια, ''ανήκει'' στο Πατριαρχείο 
Kων/πολης, αλλά πληρώνει η Ελλάδα.

••• Υπερθέρμανση και φυσικές καταστρο-
φές, έλλειψη αγαθών κλπ. Η απληστία, η υ-
περκατανάλωση, η υπερβολική μόλυνση α-
τμόσφαιρας, μας κατάστρεψαν. Γίναμε ά-
πληστοι, τα θέλαμε όλα εδώ και τώρα, α-
διαφορώντας γιά το αύριο. Καταστρέψαμε 
την φύση, την γή, τις θάλασσες, την ατμό-
σφαιρα. Αφήνουμε στις επόμενες γενιές έ-
ναν σοβαρά ''τραυματισμένο'' πλανήτη, με 
πολλά προβλήματα. 

••• Το ζήτημα ''υποκλοπές-παρακολουθή-
σεις'', γνωστό και ως «Watergate της Ελλά-
δας», τελειώνει, κουκουλώθηκε. ''Κόρακας 
κοράκου μάτι δεν βγάζει'' στο σάπιο κράτος, 
Ελλαδιστάν, με τους διαπλεκόμενους πολι-
τικούς, τα κρατικοδίαιτα κόμματα, τα εξα-
γορασμένα ΜΜΕ και με Βουλή, ''πλυντήριο 
ανομιών-σκανδάλων''.

••• Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι... α-
ριστοκρατία. Ποιοί την κυβερνούν;;; Μα οι 
''άριστοι'', με Κούλη αρχηγό.

••• Και το γερμανικό Spiegel ''ισοπεδώνει'' 
τον Μητσοτάκη: «Κυβερνά αυταρχικά, η Ελ-
λάδα διολισθαίνει στην απολυταρχία, να πα-
ρέμβει η ΕΕ».

••• Ο πρ. πρόεδρος της Δημοκρατίας και 
συνταγματολόγος Προκ. Παυλόπουλος, με 
βαρυσήμαντο άρθρο του 30 Αυγ. '22, ξεκα-

θαρίζει ότι με βάση το Σύνταγμα και τη νο-
μοθεσία, ο πρωθυπουργός φέρει την απόλυ-
τη πολιτική ευθύνη για τις υποκλοπές.

••• Ο Αλέξης Τσίπρας, δυστυχώς, δεν μπο-
ρεί να κάνει αντιπολίτευση, σέρνεται. Δεν έ-
χει να προτείνει κάτι καλό, ελπιδοφόρο, γιά 
το αύριο. Μόνο κριτική και κραυγές-φωνές 
γιά το σήμερα και το χτες. Οι καταστάσεις 
έχουν αλλάξει, άλλοι καιροί τώρα. Οι πολί-
τες δεν έχουν διάθεση γιά κινητοποιήσεις, 
διαδηλώσεις κλπ. Αρκετά χρησιμοποιήθη-
καν και προδόθηκαν. Ενώ όποιος διαβάσει 
το κομματικό όργανο ''Αυγή'' και ειδικά σχο-
λιαστές, αρθρογράφους, προβληματίζεται 
αν πρέπει να στηρίζει ΣΥΡΙΖΑ.

••• Εμφανίστηκαν και οι στημένες, ψεύτι-
κες δημοσκοπήσεις, που επιστρατεύτηκαν 
γιά να παρουσιάσουν μιά όμορφη εικόνα γιά 
την κυβέρνηση Μητσοτάκη Β' και την ''απο-
δοχή'' της από τους πολίτες. 'Οτι κα να γίνε-
ται στην Ελλάδα (πανδημία, φωτιές, κερδο-
σκοπία, ακρίβεια, υποκλοπές κλπ), πάντα οι 
''δημοσκοπήσεις'' δείχνουν τον Κούλη, πρώ-
τον και καλύτερο. Δυστυχώς, κατάλαβαν 
και στο εξωτερικό τι γίνεται στην μπανανία 
των ευτελισμένων πολιτικών και ΜΜΕ.

••• Το μήνυμα των πολιτικών αρχηγών 
στον λαό, στην θεατρική... ''μετωπική σύ-
γκρουση στην Βουλή'' γιά υποκλοπές, παρα-
κολουθήσεις, ξεκάθαρο και ομόφωνο: «Λα-
βέ ταύτα λαέ και ποίησέ τα επί πλαισίου».

••• Τεράστιο το δίλημμα στην Ελλάδα γιά 
τις επόμενες εκλογές. ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν 
'ξοφλήσει ως κόμματα, ανήκουν στο αμαρ-

τωλό χτες. Το ίδιο και το ΠΑΣΟΚ. Και λύση 
δεν υπάρχει. Ούτε πιθανότητα γιά κάτι φρέ-
σκο και καλό.

••• 'Οταν η κυβέρνηση χαραχτηρίζει διε-
θνή ΜΜΕ ως ''εχθρούς της Ελλάδας'', επειδή 
επικρίνουν τον πρωθυπουργό, τότε υπάρχει 
μεγάλο πρόβλημα, επειδή Ελλάδα ΔΕΝ είναι 
η κυβέρνηση του καθεστώτος του Κυρ. Μη-
τσοτάκη. Η κυβέρνηση, με τις απαράδεκτες 
και ευθυνόφοβες συμπεριφορές της,  διασύ-
ρει την Ελλάδα, παγκόσμια.

••• 'Οταν τον πρωθυπουργό τον έχουν πε-
ριλάβει άσχημα New York Times, Politico, 
Financial Times, Reuters, Guardian, La 
Repubblica, The Observer, BBC, Liberation, 
Washington Post κ.ά., δεν το λες και λίγο. 
Είναι πολύ μεγάλη η ζημιά. Μάλιστα, ο βρε-
τανικός Observer, χαρακτηρίζει τον Κ. Μη-
τσοτάκη ''συγκεντρωτικό και αλαζόνα''. Αξι-
οσημείωτο και το γεγονός ότι το επικριτικό 
άρθρο στους Financial Times, το υπογράφει 
η αδελφή του αναπληρωτή υπουργού Εξω-
τερικών, Ελένη Βαρβιτσιώτη.

••• H...''μετωπική σύγκρουση'' (της πλά-
κας) στην Βουλή. Απάντηση στο κρίσιμο ε-
ρώτημα ''ποιοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ο-
δήγησαν την ΕΥΠ να παρακολουθεί το τηλέ-
φωνο του πρόεδρου ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρου-
λάκη'', δεν δόθηκε. Ο πρωθυπουργός Κυρ. 
Μητσοτάκης, εξακολουθεί να θεωρεί τους 
πολίτες ''χρήσιμους ηλίθιους''.

••• Από την μεγάλη ζημιά που έχει πάθει ο 
Μητσοτάκης Β', εντός και -ειδικά- εκτός συ-
νόρων, με το ελληνικό Watergate, δεν έχει ό-

φελος ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή οι γραφικοί -ζαίοι, 
''ζουν στον κόσμο τους''.

••• 'Οταν υπάρχουν ''κόντρες'' στο πλυντή-
ριο ανομιών-σκανδάλων ''Βουλή Ελλήνων'', 
σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, οι αρχηγοί, 
απευθύνονται βασικά στο κομματικό ακροα-
τήριο, προδίδουν και το κόμπλεξ που έχουν, 
επειδή 90-95% του χρόνου ομιλίας τους, κοι-
τούν μόνο στην πλευρά όπου ευρίσκονται οι 
βουλευτές τους.

••• Πολλά λέγονται γιά υποκλοπές, πα-
ρακολουθήσεις κλπ. Αλλά μόνο το Ιταλικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑGI), αναφέρθηκε ε-
πί της ουσίας, γιά όσα συμβαίνουν στην Ελ-
λάδα, αναρτώντας άρθρο με τίτλο «το σκάν-
δαλο Predator στην Ελλάδα κάνει τον πρω-
θυπουργό Μητσοτάκη να τρέμει». 'Εθεσε ε-
πίσημα το πρόβλημα: Predator.

••• Κυβέρνηση Ελλαδιστάν (Κούλη) και 
ελευθερία λόγου-ΜΜΕ: «Η ελευθερία λό-
γου είναι πάντα το πρώτο θύμα σε ένα ο-
λοκληρωτικό καθεστώς. Τέτοιο καθεστώς 
δεν μπορεί να επιτρέψει την ελεύθερη κυ-
κλοφορία πληροφοριών και ιδεών ανάμεσα 
στους πολίτες του. H λογοκρισία είναι το 
απαραίτητο εργαλείο για να ελέγχει τι μπο-
ρεί ή δεν μπορεί το κοινό να γνωρίζει». (Δι-
καστής Λόρδος Bridge, στην υπόθεση Γενι-
κού Εισαγγελέα Αγγλίας εναντίον εφημερί-
δας Guardian, 1987).

••• Η 108η θέση είναι...τιμητική. Η κατά-
ταξη Ελλάδας στις τελευταίες θέσεις σε 
παγκόσμιο επίπεδο, σε ότι αφορά ελευθε-
ρία ΜΜΕ, δεν είναι τυχαία. Παρασκευή 26 
Αυγούστου '22, η συζήτηση στην Βουλή γιά 
υποκλοπές, παρακολουθήσεις από ΕΥΠ, σε 
επίπεδο αρχηγών κομμάτων. Το θέμα, υπο-
βαθμισμένο, από όλα τα δεξιόστροφα ΜΜΕ 
της ''λίστας Πέτσα'', που είναι ποσοστό 90% 
του σύνολου. Είχαν πρώτο θέμα την... συνά-
ντηση Μητσοτάκη-Μενέντεζ! Την επόμενη 
ημέρα, είχαν το θέμα κάπου στο τέλος, με 
δυσκολία το έβλεπες. Εξαγορασμένα, δου-
λοπρεπή, σερνόμενα. Γιά την 120η θέση.

••• Είναι κληρονομικό... Οι πολιτικοί της 
οικογένειας Μητσοτάκη, πάντα ήταν λαϊκι-
στές και ψεύτες. Της διαπλοκής, κονόμας 
και αρπαχτής. Πίστευαν και πιστεύουν ότι 
το κράτος υπάρχει γιά να τους...υπηρετεί. 
Ο Κούλης, δεν θα ήταν η εξαίρεση.

••• Ο ''νονός'' του ''Μωϋσή'', ο δημοσιογρά-
φος-εκδότης, το ''άξιο τέκνο Λεβιδίου Αρκα-
δίας'', πως αισθάνεται γιά τα χάλια του βα-
φτιστηριού, που θα πέρναγε τον λαό απένα-
ντι, στην ''γη της επαγγελίας'', αλλά τελικά 
βούλιαξαν μαζί με τους... κοριούς;;;

••• Συνεχίζονται τα αίσχη με ασύδοτες, υ-
περκοστολογήσεις τουριστών σε Μύκονο, 
Σαντορίνη και αλλού. Υπήρξε περίπτωση 
στην Σαντορίνη, όπου σε ένα απλό κατάστη-
μα, γιά ένα καφέ πλήρωσαν 12 ευρό, γιά ένα 
γιαούρτι επίσης 12 ευρό. Τεράστια η ζημιά 
στον τουρισμό και το κράτος ανύπαρκτο.

••• Το μοναδικό ελληνικό ελαιόλαδο, εί-
ναι θησαυρός, αλλά αντί να πωλείται όπως 
πρέπει στο εξωτερικό, το αγοράζουν σε χα-
μηλή τιμή, δηλ. χύμα, οι Ιταλοί, το ανακατεύ-
ουν με το δικό τους λάδι και το εξάγουν ως 
ιταλικό ''αγνό, παρθένο'' στο εξωτερικό, με 
πολύ μεγάλα κέρδη. Η αχρηστία του νεοελ-
ληνικού σάπιου κράτους, δεδομένη. Ούτε 
το καλύτερο ελληνικό προϊόν, το ελαιόλα-
δο, μπορεί να εξαχθεί σωστά.

••• O πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, 
Τζορτζ Τσούνης, πολύ κινητικός. Κάθε ε-
βδομάδα ταξιδεύει σε διαφορετικά μέρη 
της Ελλάδας, ως τουρίστας. Οι ΗΠΑ, με τις 
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Μπορείτε να ενισχύσετε
το ανεξάρτητο, αδέσμευτο
''ΚΑΛΑΜΙ''... Με οποιοδήποτε ποσό,
με debit or credit card, μέσω PayPal,
βάζοντας ως παραλήπτη: kalami@kalami.net

''ημέτερες'' κυβερνήσεις Τσίπρα και Μητσο-
τκάη, ότι ήθελαν το πήραν από την Ελλάδα. 
Τώρα, ''τουρισμός''.

••• Τελικά, ''τσάκισαν'' την... Δύση οι κυ-
ρώσεις της... Δύσης κατά Ρωσίας. Σκοτει-
νότεροι δρόμοι και πιο κρύα δημόσια κτίρια 
τον χειμώνα στην Γερμανία, μετά την σειρά 
μέτρων που αποφασίστηκαν στην χώρα για 
την εξοικονόμηση ενέργειας, με τις ελλεί-
ψεις αερίου. Ο υπουργός Οικονομίας απευ-
θύνει έκκληση προς πολίτες και επιχειρή-
σεις να ακολουθήσουν τα μέτρα. «Δεν θέ-
λουμε να μετράμε την θερμοκρασία στα υ-
πνοδωμάτια και η ατομική ελευθερία έχει 
αξία, αλλά με τα μέτρα απευθύνεται έκκλη-
ση στην υπευθυνότητα των νοικοκυριών για 
να συμβάλουν στην μείωση της κατανάλω-
σης ενέργειας», εξήγησε ο υπουργός.

••• Η Ευρώπη, εξαιτίας των δυτικών κυ-
ρώσεων στην Ρωσία, με τις οποίες έχει στό-
χο να στηρίξει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ''βυ-
θίζει στο σκοτάδι'' εκατομμύρια πολίτες 
της, αφού ο χειμώνας που έρχεται δεν θα 
θυμίζει σε τίποτα τους προηγούμενους, με 
αφορμή την ενεργειακή κρίση.

••• Kρίμα γιά τους λαούς της δυτ. Ευρώ-
πης (μέλη της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης) που υ-
ποφέρουν πολύ, εξαιτίας της ενεργειακής 
κρίσης, που προκαλεί και πληθωρισμό, με 
αφορμή τα γεγονότα στην Ουκρανία. Αλλά, 
καιρός να ξυπνήσουν και να καταλάβουν ότι 
οι ηγέτες τους είναι ''πιόνια'' των ΗΠΑ, στην 
κόντρα τους με την Ρωσία, που πιέστηκαν 
γιά να επιβάλουν ''κυρώσεις''. Μην ξεχνάμε 
ότι οι ΗΠΑ προκάλεσαν ουσιαστικά την ρω-
σική εισβολή, εξατίας του άφρονα, γραφι-
κού Ζελένσκι, που τον χρησιμοποίησαν γιά 
να προκαλεί.

••• Καλά τα είπε ο Μανώλης Μακρόν για 
«το τέλος της αφθονίας, της βεβαιότητας 
και της ανεμελιάς». Σε ομιλία του στο υ-
πουργικό συμβούλιο Γαλλίας, τόνισε: «Η 
εποχή που ζούμε μπορεί να μοιάζει διαρ-
θρωμένη από μια σειρά σοβαρών κρίσεων 
(…) και θα μπορούσαν μερικοί να θεωρήσουν 
ότι η μοίρα μας είναι να διαχειριζόμαστε αι-
ωνίως κρίσεις ή καταστάσεις έκτακτης α-
νάγκης. Πιστεύω από την πλευρά μου πως 
αυτό που ζούμε είναι μάλλον της τάξης με-
γάλης ανατροπής ή μεγάλης αναστάτωσης».

••• Η τιμή του φυσικού αέριου στην Ευρώ-
πη έχει αυξηθεί 11.5 φορές, σε ένα χρόνο: Α-
πό 27 ευρώ το μεγαβάτ πριν από 12 μήνες, 
ξεπέρασε τα 310 ευρώ, τέλη Αύγουστου. 
Και οι αστείοι, σερνόμενοι Ευρωπαίοι, χρη-
σιμοποιούνται από τις ΗΠΑ, κατά Ρωσίας.

••• Η πόλωση είναι γεγονός στις ΗΠΑ. 
'Αρχισαν άγριες κόντρες των δύο γεροξε-
κούτηδων, Μπάϊντεν και Τραμπ. 'Ολα δεί-
χνουν ότι οι δύο υπερήλικες θα είναι υπο-
ψήφιοι γιά την προεδρία 2024.

••• Η φιλέλληνας Kάρολιν Μαλόνι, βου-
λευτής (στην Ουάσιγκτον), που για τρεις δε-
καετίες (από 1992) εκλεγόταν και από την 
ευρύτερη ''ελληνική'' περιοχή Αστόριας Νέ-
ας Υόρκης, ηττήθηκε με διαφορά στις προ-
κριματικές του Δημοκρατικού Κόμματος. Ο 
αντίπαλός της, επίσης βουλευτής Νάντλερ 
έλαβε 55.4% και η Μαλόνι 24.4%. Συνέπεσε 
η υποψηφιότητα στην ίδια περιοχή, εξαιτίας 
αλλαγών στις εκλογικές περιφέρειες Μαν-
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χάτταν. Η Μαλόνι, υποστήριζε με θέρμη τα 
ελληνικά ζητήματα. Τον Νάντλερ υποστήρι-
ξε ο γερουσιαστής Chuck Schumer, ''ηγέτης'' 
των Δημοκρατικών στην Γερουσία, επειδή 
και οι δύο είναι Εβραίοι στο θρήσκευμα.

••• Ο πρωθυπουργός προσπαθεί να πεί-
σει αφελείς -και τους υπουργούς του- ότι 
''ξένες δυνάμεις'', δηλ. ''εχθροί της Ελλάδας'' 
(π.χ. Ρωσία, Τουρκία), μαζί με κορυφαία δι-
εθνή ΜΜΕ, θέλουν ''αποσταθεροποίηση της 
χώρας'' και να τον ανατρέψουν. Είναι η ασο-
βάρευτη δικαιολογία του για το σκάνδαλο 
με υποκλοπές-παρακολουθήσεις, όπου τα έ-
κανε ''σαν τα μούτρα του''.

••• 'Ασχημα νέα... Ο διευθύνων σύμβουλος 
της Shell, Ben van Beurden, έκφρασε την α-
νησυχία του, ότι η Ευρώπη θα πρέπει να κά-
νει οικονομία στην ενέργεια ''για αρκετά 
χρόνια'', προβλέποντας πως η κρίση θα δι-
αρκέσει περισσότερο από έναν χειμώνα. Η 
υπουργός Εξωτερικών Βέλγιου μίλησε γιά 
''5 με 10 δύσκολους ενεργειακά χειμώνες''.

••• Ποσοστό 77% πολιτών στην Γερμανί-
α, θέλει, η Δύση να διαπραγματευτεί με την 
Ρωσία, για τον τερματισμό των εχθροπραξι-
ών στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσκόπη-
ση του ινστιτούτου Forsa.

••• Γιά ένα μήνα η ανθρωπότητα υποφέρει 
από τα του γάμου Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν 
'Αφλεκ. Καθημερινή αναφορά σε ΜΜΕ, η υ-
πόθεση ενοχλητική και υποτιμητική της νο-
ημοσύνης μας.

••• Δεν έχουν τέλος οι δολοφονίες αν-
θρώπων στις ΗΠΑ. Πυροβολισμοί παντού. 
Σε σχολεία, νοσοκομεία, καταστήματα, στον 
δρόμο. Ακόμα και μαθητές πυροβολούν συμ-
μαθητές. Ειδικά τα 3 τελευταία χρόνια, η κα-

τάσταση είναι απελπιστική.

••• Πέθανε (30 Αυγ. '22) ο τελευταίος η-
γέτης της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Γκορ-
μπατσόφ, σε ηλικία 91 χρονών.

••• Toν χρόνο 1998, ο Γκορμπατσόφ έγινε 
ο πρωταγωνιστής ενός διαφημιστικού της 
Pizza Hut, το οποίο προβλήθηκε παγκόσμια. 
Σε αυτό, φαίνεται ο εκτός καθηκόντων πλέ-
ον Γκορμπατσόφ να διασχίζει την ''Κόκκινη 
Πλατεία'' στην Μόσχα, με την εγγονή του για 
να φτάσει σε ένα κατάστημα Pizza Hut, μια 
κίνηση που σκοπό έχει να δείξει τον εκσυγ-
χρονισμό της Ρωσίας.

••• Περίεργα πράγματα με τις κερδοσκο-
πίες, με τις τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ. Την 
τελευταία εβδομάδα Αύγουστου, π.χ. στην 
Φλόριδα, η τιμή γαλόνι βενζίνα ήταν 3.19 
δολ. Σε 48 ώρες πήγε 3.59. Και ο γεροξεκού-
της πρόεδρος, στον κόσμο του, κατηγορεί 
τον Πούτιν γιά όλα. Σύμφωνα με δημοσκο-
πήσεις (ipsos), μόνο ποσοστό 38% των Αμε-
ρικανών εγκρίνει τις επιδόσεις Μπάϊντεν.

••• O διασυρμός της Ελλάδας από τα πε-
πραγμένα της κυβέρνησης σε ότι αφορά το 
σκάνδαλο των υποκλοπών, παρακολουθήσε-
ων, συνεχίζεται. Ο αρχισυντάκτης της πολι-
τικής επιθεώρησης Politico, Αντερλίνι, σε 
κύριο άρθρο, χαρακτηρίζει «απολυταρχικό 
κράτος» την Ελλάδα του Κούλη (Κυριάκου) 
Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι έχει πλήρη 
γνώση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 
οι δημοσιογράφοι στο επάγγελμά τους.

••• Η γαλλική εφημερίδα Le Monde, γιά 
Ελλάδα: «Η στροφή προς τον αυταρχισμό 
προκαλεί ανησυχία στους διαδρόμους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Ακόμη ένα δη-
μοσίευμα σκληρό, από μεγάλο μέσο του ε-
ξωτερικού για το ''ελληνικό Watergate'', που 
έρχεται να εκθέσει περισσότερο τον πρω-
θυπουργό προσωπικά.

••• Στην ''μπανανία'' Ελλαδιστάν, όταν συ-
νεδριάζουν Επιτροπές Βουλής, των οποίων 
οι συνεδριάσεις είναι -υποτίθεται- απόρρη-
τες, αυτές μεταδίδονται ακόμα και... ραδιο-
φωνικά, σε ''ζωντανή σύνδεση'' από τηλέφω-

να βουλευτών.

••• Τουρκικό stealth επιθετικό drone. Πα-
ρουσιάστηκε σε έκθεση στην Σαμψούντα. Ο-
νομάζεται Kizilelma και κατασκευάζεται α-
πό την εταιρία Baykar. Εξοπλισμένο με ρα-
ντάρ ''AESA'' για συστήματα ανίχνευσης και 
στόχευσης. 'Εχει ταχύτητα 900 χιλ. την ώρα, 
μπορεί να μεταφέρει 1.500 κιλά πυραύλων 
και βομβών, πετά σε υψόμετρο 12.000 μέ-
τρων, είναι αυτόνομο, stealth και μπορεί να 
μείνει στον αέρα για 5-6 ώρες. Μπορεί να 
μεταφέρει συνολικά 4 πυραύλους αέρος-α-
έρος μέσου βεληνεκούς, τουρκικής κατα-
σκευής ή συνδυασμό πυραύλων cruise, κα-
τευθυνόμενων με λέιζερ.

••• Η Τουρκία κατασκευάζει -και εξάγει- 
αεροπλάνα (drones), άρματα μάχης, πυραύ-
λους, πολεμικά πλοία, όπλα, αυτοκίνητα 
κλπ. Η Ελλάδα εισάγει και...αγγούρια, μαζί 
με τομάτες.

••• Ξεκάθαρο το μήνυμα Κ. Καραμανλή 
στον πρωθυπουργό: ''Απότυχες, φύγε''. Γι' α-
τό και η έντονη επίθεση των εξαγορασμέ-
νων δεξιόστροφων ΜΜΕ στον πρώην πρω-
θυπουργό. Η κόντρα καραμανλικών - μητσο-
τακικών γιά τον έλεγχο του κόμματος, συ-
νεχίζεται.

••• Ανδρέας Λοβέρδος, βουλευτής ΠΑ-
ΣΟΚ, αλλά πολύ θα ήθελε να ήταν με ''Νέ-
α Δημοκρατία''. Παρακολουθούσε η ΕΥΠ το 
τηλέφωνο Ανδρουλάκη, γιά να γνωρίζει τις 
κινήσεις του προεκλογικά γιά την προεδρία 
ΠΑΣΟΚ, επειδή η κυβέρνηση και τα εξαγορα-
σμένα ΜΜΕ, ήθελαν φανατικά Λοβέρδο γιά 
πρόεδρο ΠΑΣΟΚ, ως ''ημέτερο'' σε μετεκλο-
γικές συνεργσίες.

••• Δημοσκόπηση (Πανεπιστήμιου Quinni-
piac), διαπίστωσε ότι το 67% όλων των ε-
ρωτηθέντων πιστεύουν ότι η δημοκρατία 
στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε κίνδυνο. 
Αυτό το ποσοστό, περιλαμβάνει το 72% των 
Δημοκρατικών ψηφοφόρων και το 70% των 
Ρεπουμπλικανών. Τα στοιχεία δημοσιεύτη-
καν λίγο πριν από μια σημαντική ομιλία του 
πρόεδρου Τζο Μπάιντεν (1 Σεπ. '22), σχετι-

To ''βαλιτσάκι'' με τους κωδικούς, είναι του Κούλη ή του Νίκαρου;;;

Η φωτογραφία (αεροδρόμιο Ελευσίνας) από την παράδοση του κυβερνητικού αεροσκάφους ''Εμπραέρ'' ως δώρο στην κυ-
βέρνηση Κύπρου, δημιούργησε πολλά προβλήματα. Δείχνει και το περίφημο ''βαλιτσάκι'' με τους κωδικούς γιά τα ''πυρηνικά'' 
Ελλάδας ή Κύπρου. Δεν έχει διευκρινιστεί αν είναι του πρωθυπουργού Κούλη ή του πρόεδρου Νίκαρου. Αν είναι οι κωδικοί 

γιά πυρηνικά όπλα ή γιά ''μίζες-αρπαχτές'' ή γιά κινητοποίηση ''τρολς''. Η φωτογραφία αυτή με το ''βαλιτσάκι'' σε δημόσια θέα, 
δημιούργησε μεγάλους πονοκέφαλους στην Τουρκία, με τον Ερντογάν να παραμιλά.
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«Οι 'Ελληνες πολιτικοί έχουν 
μονίμως ως επάγγελμα, την 

σωτηρίαν της πατρίδος.
Γι' αυτό και αποφεύγουν 

επιμελώς να την σώσουν. Μετά 
την σωτηρίαν, δεν θα έχουν 

επάγγελμα»

Γεώργιος Σουρής (1853-1919)

Κώστας Mπακογιάννης, υιός της Ντόρας, 
ανηψιός του Κούλη. Δεν ήταν δυνατόν να 
μην πάρει από το μητσοτακέϊκο. Ταξιδεύει 
συχνά στις ΗΠΑ, φυσικά με χρήματα φορο-
λογούμενων. Επειδή η ευρύτερη οικογένει-
α Μητσοτάκη, ποτέ δεν πληρώνει. Πληρώ-
νουν άλλοι ή το κράτος.

Ο βλαχο-δήμαρχος, ήταν στην Νέα Υόρ-
κη γιά το ''πανηγύρι'' του φΑΚ (φάδερ 'Αλεξ 
Καρλούτσος) στην εκκλησία-μαγαζί του, στα 
Χάμπτονς, τέρμα Λονγκ 'Αϊλαντ, ανατολικά. 
Που υποτίθεται γίνεται γιά να μαζεύονται 
χρήματα γιά φιλανθρωπίες, αλλά ποτέ δεν 
μας λέγει -ως μη κερδοσκοπική εταιρία- πό-
σα μαζεύονται και που δίνονται.

Και εξαπατώντας, όπως το συνηθίζει, ο 

O ''μικρός'', κουτοπόνηρος δήμαρχος Αθηναίων
δήμαρχος Αθηναίων, με ανάρτηση στο ''του-
ίττερ'', κοροϊδεύει τους 'Ελληνες σχετικά με 
την συνάντησή του με τον δήμαρχο Νέας Υ-
όρκης, παρουσιάζοντάς την ως δήθεν την 
κύρια αιτία του ταξιδιού του.

Ναι, συναντήθηκε με τον 'Ανταμς, αλλά ό-
χι στο Δημαρχείο, αλλά 75 μίλια μακριά. Α-
πλά συνευρέθηκαν και οι δύο στο πανηγύρι 
του φΑΚ, Σάββατο 27 Αυγούστου, όπου εμ-
φανίστηκε και ο Αντ. Ρέμος. Εκεί και ο υπό 
έρευνα Μπουρλάς των εμβολίων, που έκα-
νε δωρεά 100 χιλ. δολ. στο ίδρυμα του φΑΚ. 
Αλλά ο κουτοπόνηρος-λαμόγιος δήμαρχος 
Αθηναίων βάπτισε το γεγονός ως ''επίσημη'' 
συνάντηση με τον συνάδελφό του Νέας Υόρ-
κης, παραπλανώντας.

Η Brook Jackson, η οποία εργάστηκε ως 
περιφερειακός διευθυντής σε μία από τα οι 
κλινικές δοκιμές που χρησιμοποιήθηκαν για 
την ανάπτυξη του εμβολίου Pfizer αποκάλυ-
ψε ότι, μία σειρά από δόλιες πιστοποιήσεις, 
ψευδείς δηλώσεις, αλλοίωση των επιβεβαι-
ωμένων δεδομένων και μολυσμένες κλινι-
κές δοκιμές βρίσκονται πίσω από την έγκρι-
ση του εμβολίου της εταιρίας γιά COVID-19.

«Οι ερωτηθέντες ισχυρίζονται ότι οι δό-
λιες πιστοποιήσεις, οι ψευδείς δηλώσεις, 
τα επιβεβαιωμένα δεδομένα, οι μολυσμένες 
κλινικές δοκιμές και οι απολύσεις πληρο-
φοριοδοτών μπορούν να αγνοηθούν με βάση 
τη θεωρία ότι διέλυσαν την απάτη», δηλώ-
νουν οι δικηγόροι της Brook Jackson, η ο-
ποία εργάστηκε ως περιφερειακός διευθυ-
ντής σε μία από τα οι κλινικές δοκιμές που 
χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του εμ-
βολίου Pfizer.

«Μια φαρμακευτική εταιρεία δεν μπορεί 
να παρακινήσει τους φορολογούμενους να 
πληρώσουν δισεκατομμύρια δολάρια για έ-
να προϊόν», αντέτειναν, «ότι τα ειλικρινή δε-
δομένα θα έδειχναν ότι εγκυμονεί περισσό-
τερους κινδύνους παρά οφέλη και αυτό α-
γνοεί την πραγματική σύμβαση και τον ίδιο 
τον νόμο», τονίζεται στην αγωγή.

Η αγωγή της Τζάκσον λέγει ότι η Pfizer 
και δύο από τους υπεργολάβους της, πα-
ραβίασαν τον νόμο περί ψευδών αξιώσεων 
παρέχοντας ψευδή αποτελέσματα κλινικών 
δοκιμών ώστε να επιτύχουν την έγκριση του 
FDA για το εμβόλιο της για τον COVID-19.

Σε δήλωσή της, η κ. Jackson αναφέρει: 

«Ο κόσμος θα πρέπει να αηδιάζει από αυτό 
που συνέβη με τις επαίσχυντες ενέργειες 
πίσω από αυτό το επικίνδυνο εμβόλιο».

Σε μιά άλλη εξέλιξη, οι εταιρίες Moderna 
και CureVac κατηγορούν γιά ''απατεωνιά'' 
τους Albert Bourla και Ugur Sahin (Pfizer/
BionTech). Γιά κλοπή της πατέντας mRNA 
γιά εμβόλια σχετικά με covid-19.

Και όλα αυτά, ενώ υπάρχουν εκατοντά-
δες χιλιάδες ''περίεργοι'' θάνατοι σε εμβο-
λιασμένους 3 και 4 φορές, οι περισσότεροι 
νέοι και μεσήλικες.

Aγωγές κατά της Pfizer γιά εξαπάτηση
και γιά κλοπή της ''πατέντας'' εμβολίου

κά με αυτό που ο Λευκός Οίκος θεωρεί «μά-
χη για την ψυχή του έθνους», στην οποία κα-
τέκρινε τον Τραμπ και τους υποστηρικτές 
του για υπονόμευση της δημοκρατίας. Την 
ίδια στιγμή, ο πρώην Αμερικανός προέδρος 
κατηγορεί τον Μπάϊντεν ότι ''πολιτικοποιεί 
το FBI'' σε μια προσπάθεια να τον αποκλεί-
σει από τις εκλογές του 2024 πριν καν ανα-
κοινώσει την υπόψηφιότητα του.

•••'Ασχημα νέα: Κυκλοφορούν ολοένα και 
περισσότερα εναλλακτικά προϊόντα που 
δεν παράγονται από γάλα. Ένα από αυτά εί-
ναι και το συνθετικό γάλα που παράγεται 
στο εργαστήριο με μια νέα τεχνική βιοτε-
χνολογίας όπου χρησιμοποιείται βιομάζα 
που αναπτύσσεται από κύτταρα. Μια πρό-
σφατη έρευνα διαπίστωσε μια τεράστια αύ-
ξηση στην κατανάλωση γάλακτος φυτικής 
προέλευσης και, δυνητικά, συνθετικής.

••• Παιδί τεσσάρων χρονών πήγε στο σχο-
λείο του (νηπιαγωγείο) έχοντας μαζί ένα γε-
μάτο όπλο, ανακοίνωσαν οι αρχές του Κόρ-
πους Κρίστι, στο νότιο Τέξας, λίγες ημέρες 
έπειτα από παρόμοιο επεισόδιο στην Αριζό-
να. Ο πατέρας, ηλικίας 30 χρονών, συνελή-
φθηκε και κατηγορείται ότι έκανε προσβά-
σιμο στο παιδί το πυροβόλο όπλο. Το παιδί 
(4 χρονών!!!) παραπέμφθηκε σε... δικαστή-
ριο ανηλίκων.

••• ΗΠΑ, δηλ. κάτι σαν Ελλάδα. Ησυχία σε 
ότι αφορά το μέγα σκάνδαλο με τον υιό του 
πρόεδρου, τον Χάντερ Μπάϊντεν. Οι Αρχές, 
έλαβαν το μήνυμα να μην ασχοληθούν. Γιά να 
μην θιγεί ο πρόεδρος. Και τα ΜΜΕ το είχαν 
''βουλώσει'' προεκλογικά γιά να κερδίσει ο 
Μπάϊντεν. Ο υιός, γνωστός γιά την άστατη 
ζωή (αλκοόλ, ναρκωτικά κ.ά.) και τις τυχο-
διωκτικές επιχειρηματικές του δραστηριό-
τητες ανά τον πλανήτη και εδικά σε Ουκρα-
νία, με τις γνωριμίες του πατέρα, γιά τώρα, 
αποφεύγει την Δικαιοσύνη.

••• Αποφοιτούν ήδη χρεωμένοι. Τα άσχη-
μα της Αμερικής, δυστυχώς, έχουν επίδρα-
ση στους νέους. Δεν είναι και λίγο 48 εκατ. 
νέοι Αμερικανοί, να είναι ήδη χρεωμένοι 
μόλις αποφοιτούν από πανεπιστήμια και να 
χρειάζονται μιά δεκαετία, το ολιγότερο, γιά 
την αποπληρωμή των σπουδαστικών δανεί-
ων. Το συνολικό χρέος (γιά 2021) ήταν 1.75 
τρισ. δολάρια. Η εκπαίδευση, η παιδεία, δυ-
στυχώς, δεν είναι γιά όλους. Γι' αυτό η (ά-
γρια καπιταλιστική) χώρα δεν έχει μέλλον.

••• Ανάμεσα στους «αυθεντικούς προο-
ρισμούς» του κόσμου αναδεικνύεται η Κά-
λυμνος, σύμφωνα με τον δημοφιλή γαλλικό 
τηλεοπτικό σταθμό TF1. Το ρεπορτάζ πα-
ρουσιάζει την Κάλυμνο ως το νησί των ψα-
ράδων, που γοητεύει με την αυθεντικότητά 
της και τα ήσυχα πρωινά που ο ήχος της ψα-

ρόβαρκας ακούγεται ως μελωδία. Ειδική α-
ναφορά γίνεται στην παράδοση των σφουγ-
γαράδων, αλλά και στην ανερχόμενη τάση 
της αναρρίχησης.

••• ''Γάϊδαρος'' αντιδήμαρχος 63 χρονών, 
στα Γραμμενοχώρια Ιωαννίνων, είχε δέσει 
γάϊδαρο σε καρότσα αυτοκινήτου και τον έ-
σερνε στον δρόμο, προκαλώντας του σοβα-
ρά τραύματα. Συγχωριανοί του, τον σταμά-
τησαν. Τον συνέλαβε η αστυνομία. To ζώο, 
δυστυχώς, δεν επέζησε.

••• Συνεχίζεται η καλοκαιρινή παράδοση 
στην Ελλάδα με τις ημίγυμνες ''λολίτες'', α-
νώνυμες ή ''επώνυμες'', που συναγωνίζονται 
σε φωτογραφίες στα πρόθυμα μικρο-πορνο 
ΜΜΕ της ηδονοβλεψίας, γιά να νομίζουν ό-
τι υπάρχουν.

••• ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σε μετάφραση ''Συνασπι-
σμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς - πρώην σύ-
ντροφοι''.

••• To πρακτορείο Bloomberg, αναφέρει 
ότι το τρίτο τρίμηνο του 2022 αυξάνεται ο 
κίνδυνος μαζικών αναταραχών σε 101 από 
τις -συνολικά- 198 επίσημα καταγεγραμμέ-
νες χώρες της υφηλίου, μέσα στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι χώρες της ΕΕ 
οι οποίες έχουν προχωρήσει στην επιβολή 
αντι-ρωσικών κυρώσεων. Το φθινόπωρο 
και ο χειμώνας στην Ευρώπη αναμένεται να 
επιδεινώσουν την ενεργειακή κρίση και να 
αυξήσουν το κόστος ζωής.

••• Οι Αρχές στη Νέα Υόρκη κατάσχε-
σαν αρχαία αντικείμενα, αξίας τουλάχι-
στον 13.000.000 δολαρίων, από το Μητρο-
πολιτικό Μουσείο Τέχνης, σύμφωνα με το 
«Artnews». Το δημοσίευμα των «New York 
Times» κάνει λόγο για 27 αρχαία αντικείμε-
να, τα περισσότερα ελληνικά, αξίας 14 εκατ. 
δολαρίων.

••• Επιτακτκή η ανάγκη γιά ένα τρίτο φρέ-
σκο, νέο κόμμα στις ΗΠΑ. Ο διαχρονικός δι-
κομματισμός και οι κυβερνήσεις με υπερή-
λικες ''σκουριασμένους'' (στην προεδρία και 
στο Κογκρέσσο, ειδικά Γερουσία), κάνει με-
γάλη ζημιά στην χώρα. Οι ΗΠΑ έχουν πάρει 
την κάτω βόλτα. Η σκέψη ότι σε δύο χρόνια 
θα έχουμε να επιλέξουμε γιά πρόεδρο, Νο-
έμβριο 2024, έναν από τους δυο ''σκουρια-
σμένους''  γεροξεκούτηδες, Τζο Μπάϊντεν ή 
Ντόναλντ Τραμπ, ηλικίας 80+ χρόνων, μοιά-
ζει με εφιάλτη.

••• Είπαμε, το ΚΑΛΑΜΙ, κάθε Δευτέρα, ως 
ενημερωτική, αποκαλυπτική, σατιρική e-ε-
φημερίδα (σε pdf). 'Εχει παράδοση στο δια-
δίκτυο (ιντερνετ). Από Φεβρουάριο 1994 εί-
ναι από τα πρώτα ελληνικά, σε παγκόσμιο ε-
πίπεδο, που δημιουργήθηκαν στο διαδίκτυο.

Η φωτογραφία 
του Κούλη με τον 

Μπούλη, μπήκε γιά 
να καλυφθεί χώρος
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''Οργανωμένη
  Ομογένεια''

Σιγά τον πολυέλαιο

Χάσαμε τον Cats
(μπακαλόγατο)

Εξαφανισμένος ο αντιπρόεδρος του αρχιεπισκοπικού Συμβούλιου HΠΑ, των ''δοτών'' 
του Ελπιδοφόρου. Παλαιότερα έκανε και καμιά δήλωση γιά να γελάμε. Τώρα, τίποτα.

Από τότε που ''εκθρονίστηκε'' ο κουμπάρος του, ο φΑΚ, εξαφανίστηκε και ο 
''μπακαλόγατος''. Aλλά ο κουμπάρος του, ο φΑΚ, έχει και το λέει δημόσια: «Ο John είναι 

μεγάλος επιχειρηματίας και ευμεγέθους σωματικής διάπλασης ατομικός εραστής».

'Οταν κόμματα Ελλάδας ερωτούν το ''ΚΑ-
ΛΑΜΙ'' αν υπάρχει κανένας της προκοπής 
στην Β. Αμερική γιά να τον βάλουν υποψή-
φιο στις επόμενες εκλογές, στο ''Επικρατεί-
ας'', τότε έχουμε πρόβλημα και μεγάλο.

Δικαιολογημένα αναρωτιούνται τα κόμ-
ματα, επειδή ειδικά στις ΗΠΑ, η αποκαλού-
μενη ''οργανωμένη Ομογένεια'' έχει ουσια-
στικά διαλυθεί και τυπικά μόνο υπάρχουν 
Οργανώσεις, με τους ίδιους άχρηστους ηλι-
κιωμένους προεδροπαράγοντες.

Οι έγκυρες πληροφορίες από Αθήνα ανα-
φέρουν ότι ο Κούλης ΔΕΝ θα έχει τον πρώ-
ην υφυπουργό μας, Αντ. Διαματάρη ως υπο-
ψήφιο (Επικρατείας), επειδή καταλαβαίνει 
ότι θα φάει ''κράξιμο''. Θα προτείνει επιστή-
μονα από ΗΠΑ, με όνομα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται 
ότι, δεν θα έχει υποψήφιο από ΗΠΑ. Το ΠΑ-
ΣΟΚ, λέγεται θα 'χει υποψήφιο από Καναδά.

Μπορεί διάφορα αφηνιασμένα ψώνια 
προεδροπαράγοντες διαλυμένων Ομοσπον-
διών να διαδίδουν ότι δήθεν έχουν σχέσεις 
με κόμματα στην Ελλάδα, αλλά αυτά είναι 
ψευτιές και ''μπούρδες'', επειδή πρόεδροι Ο-
μοσπονδιών ΗΠΑ, ''είναι της πλάκας'' και αυ-
τό το γνωρίζουν στην Ελλάδα.

Οι βουλευτές Επικρατείας από τον από-
δημο Ελληνισμό θα είναι 3 (τρεις) συνολικά. 
Δηλαδή το 1% του σύνολου των βουλευτών 
στην Ελλάδα. Και όπως είναι γνωστό, με το 
ζήτημα της ψήφου των Απόδημων από τον 
τόπο κατοικίας μας, τα κόμματα Ελλάδας 
μας εξαπάτησαν, παραβιάζοντας και το Σύ-
νταγμα, που προβλέπει ''επιστολική ψήφο''.

Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
και το οριστικό ''διαζύγιο'' απόδημου Ελλη-
νισμού με τα σάπιο κράτος των Αθηνών.

Με το ζήτημα της ψήφου έπαιξαν τα κόμ-
ματα Ελλάδας, ειδικά η ΝΔ. Δεν μπορούμε 
να ξεχάσουμε την ''μεγάλη αγάπη'', ξαφνικά 
του Κυρ. Μητσοτάκη πριν τις εκλογές 2019 
και λίγο μετά, γιά τους απόδημους 'Ελληνες. 
Μετά το νόμο-έκτρωμα γιά την ψήφο που 
ψηφίστηκε στην Βουλή, τέλη 2019, ξαφνικά 
το ενδιαφέρον χάθηκε, αφού ποσοστό 85% 
των απόδημων δεν μπορεί να ψηφίσει.

Τελικά, από όλον τον απόδημο Ελληνισμό 
περίπου 2.500 εγγράφηκαν στους ειδικούς 
καταλόγους γιά να ψηφίσουν στις επόμενες 
εκλγές από τον τόπο κατοικίας τους. Αριθ-
μός που πιστοποιεί, χωρίς αμφιβολία, ότι οι 
Ομογενείς βαρέθηκαν τις ψευτιές και ατιμί-
ες της πολιτικής-κομματικής Ελλάδας.

Εκλογές Ελλάδα, πρόβλημα
στα κόμματα με υποψήφιους 
από απόδημο Ελληνισμό

••• Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος 
''Διοίκησης Επιχειρήσεων'' του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου (στην Χίο) αναγορεύτηκε ο αρ-
χιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, 5 Σεπ. 
'22. Σίγουρα έχει τα προσόντα, εξαιτίας ενα-
σχόλησής του με τις επιχειρήσεις-μαγαζιά 
της Αρχιεπισκοπής στις ΗΠΑ. Και καλά έκα-
νε το τμήμα ''Διοίκησης Επιχειρήσεων''  του 
πανεπιστήμιου και τον τίμησε, πιστοποιώ-
ντας έτσι πόσο ασοβάρευτο εκπαιδευτικό 
'Ιδρυμα είναι.

••• 'Εχουμε πρόβλημα και μάλιστα μεγά-
λο. Δεν υπάρχουν δραστηριότητες ομογε-
νειακών Οργανώσεων στις ΗΠΑ, επειδή ως 
νεκρές, δεν... ''περπατούν''. Τις πέθαναν οι 
άχρηστοι, ισόβιοι προεδροπαράγοντες, που 
φεύγουν μόνο όταν πεθάνουν. Και αφού μι-
λάμε γιά... ''νεκροταφεία'', είναι αδύνατον να 
ακουστούν, να φανούν, να προβληθούν τα 
ψώνια, οι γηρασμένοι προεδροπαράγοντες.

••• Βλέποντας τον αστείο γεν. Γραμματέα 
''απόδημου Ελληνισμού και δημόσιας Διπλω-
ματίας'', του θρυλικού υπουργείου Εξωφρε-
νικών (γνωστού και ως Εξωτερικών) να ε-
νεργεί και ενεργείται, νομίζοντας ότι υπάρ-
χουν ζωντανές ομογενειακές Οργανώσεις, 
γιά να δικαιολογεί την ύπαρξη του, γελάμε.

••• Το ανέκδοτο περί γραμματείας απόδη-
μου Ελληνισμού, το γνωρίζουυμε γιά δεκαε-
τίες. Το περί ''δημόσιας Διπλωματίας'', προ-
έκυψε τελευταία. Την δημόσια Διπλωματία 
δεν βλέπουμε, αλλά δεν έχει σημασία. Βλέ-
πουμε όμως τον κ. Χρυσουλάκη, τον γραμ-
ματέα, να ταξιδεύει ανά την υφήλιο, να κά-
νει δηλώσεις, να συναντάται με τον γραφι-
κό τυχοδιώκτη Ραπτάκη (αρχηγό των εκτός 
συνόρων ''κυνο-βουλευτικών'') και λοιπούς 
καραγκιόζηδες κ.ά. Και δεν ξέρουμε αν πρέ-
πει να γελάμε με τα διαχρονικά χάλια του 
σάπιου, διεφθαρμένου ψευτοκράτους των 
Αθηνών ή να κλαίμε.

••• Γιάννης Χρυσουλάκης, γεν. γραμματέ-
ας... 'Οταν τηλεφωνεί στον Ελπιδοφόρο γιά 
να λάβει πρόσκληση γιά την Κληρικολαϊκή, 
με στόχο ένα τουριστικό ταξίδι 5 ημερών 
στην Νέα Υόρκη με κρατικό χρήμα, μπορείς 
να τον λάβεις σοβαρά υπόψην, αυτόν, ή τον 
υπουργό του Δένδια ή τον πρωθυπουργό 
Κούλη; Με τέτοιους ''άριστους'' η Ελλάδα θα 
παραμένει διεφθαρμένη ''μπανανία''.

••• Τρία χρόνια, δεν είδαμε την ''δημόσι-
α Διπλωματία'' π.χ. στις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει. 
Ούτε μία ομογενειακή Οργάνωση ασχολή-
θηκε ενεργά με εθνικά θέματα ή άλλα ελ-
ληνικά ζητήματα. Η πρέσβειρα στην Ουάσι-
γκτον, δεν προωθεί Ελλάδα, δεν θέλει επα-
φές με τις ελάχιστες Οργανώσεις (όχι τις 
γνωστές) που κάτι μπορούν να κάνουν. Προ-
ωθεί μόνο τα προσωπικά συμφέροντα του 
πρωθυπουργού Μητσοτάκη Β' και τρέχει 
σαν ''σκυλάκι'' πίσω από τον αρχιεπ. Ελπιδο-
φόρο. Δηλώνει ''ανεπίσημα'' ότι ''οργανωμέ-
νη Ομογένεια στις ΗΠΑ δεν υπάρχει και η 
Αρχιεπισκοπή είναι ηγέτης''. Με τέτοια πρέ-
σβειρα, τι καλό να περιμένει η Ελλάδα;;;

••• Πιστεύουν, φαίνεται, ότι με τους...''λο-
μπίστες'' θα γίνει η δουλειά. Τόση άγνοια έ-
χουν γιά τον τρόπο που λειτουργεί η Αμε-
ρική. Και με τον κάθε ''λομπίστα'' 'Εντι Ζε-
μενίδη, που κάνει δημόσιες, βαρύγδουπες, 

ανιστόρητες δηλώσεις (25 Ιουλίου '22) του 
είδους «...έχουμε (στην Γερουσία) τον Ρό-
μπερτ Μενέντεζ που όχι μόνο είναι φιλέλ-
ληνας, αλλά πιστεύω ότι όταν γραφτεί η Ι-
στορία των επόμενων 100 ετών θα θεωρεί-
ται πιο σημαντικός από τον Λόρδο Βύρωνα», 
δεν πάμε πουθενά. 

••• ''Δημόσια Διπλωματία''. Μεγάλη ψευ-
τιά, απάτη της ελληνικής κυβέρνησης και 
του υπουργείου Εξωτερικών.

••• Προσβλητικές, αστείες καταστάσεις...  
Οι περίφημες, διαλυμένες Ομοσπονδίες, με 
μέλη συλλόγους, όσες υπάρχουν ακόμα τυ-
πικά, με το ζόρι κάνουν μία παρέλαση της 
πλάκας γιά 25η Μαρτίου, όποτε ''τους καπνί-
σει''. Αντί να έχουν μία εκδήλωση, μία δρα-
στηριότητα κάθε εβομάδα. Ειδικά την τε-
λευταία τετραετία, η δραστηριότητά τους 
είναι μηδενική, με εξαίρεση την Ομοσπον-
δία Φλόριδας, που κάτι έκανε. Καλό θα ήταν 
τα μέλη, όσοι σύλλογοι είναι ζωντανοί ή να 
διώξουν με τις κλωτσιές τους άχρηστους ε-
γκάθετους στις ''νεκρές'' Ομοσπονδίες Νέας 
Υόρκης, Βοστώνης, Σικάγου, Φιλαδέλφειας 
ή να φιάξουν άλλη Οργάνωση, χωρίς συλλό-
γους, με αντιπροσώπους, ως μέλη. Αυτή η 
άθλια κατάσταση με τους ανίκανους τυχο-
διώκτες, δεν μπορεί να συνεχιστεί.

•••'Οσοι έχουν αυταπάτες ότι δήθεν η Ο-
μοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζο-
νος Νέας Υόρκης θα ξεπεράσει την ''κρίση'', 
θα σταματήσει ο ''εμφύλιος'' και όλα θα φιά-
ξουν, με τους ίδιους, άχρηστους και ''ισόβι-
ους προέδρους'', καλύτερα να ζητήσουν ψυ-
χιατρική-ψυχολογική συνδρομή.

••• Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής, με τις πλά-
τες των θλιβερών ελληνικών  κυβερνήσε-
ων, έκανε εξαιρετική δουλειά, διαλύοντας 
τις ομογενειακές Οργανώσεις γιά να είναι 
''αφεντικό'' και να μαζεύει όλο το χρήμα. 'Ε-
κλεισε ελληνικά σχολεία που δημιούργησαν 

μετανάστες, άρπαξε τίτλους ιδιοκτησίας ε-
νοριών-κοινοτήτων, έβαλε εγκάθετους σε 
συλλόγους Οργανώσεις για να μην υπάρχει 
πρόοδος και έργο, πριν 20 χρόνια πολέμησε 
και τα δημόσια σχολεία ''τσάρτερ'', ελληνι-
κού ενδιαφέροντος, στην Φλόριδα. Η Αρχι-
επισκοπή Αμερικής, με την σύμπραξη ελλη-
νικών κυβερνήσεων, κατάστρεψε την Ομο-
γένεια στις ΗΠΑ. Ενδιαφέρθηκε μόνο γιά το 
χρήμα, γι' αυτό έχει ΜΗΔΕΝΙΚΗ επίδοση σε 
ιεραποστολικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, 
κοινωνικά, φιλανθρωπικά κλπ ζητήματα.

••• Στο τέλος αυτής της δεκαετίας, δεν 
θα υπάρχει ''οργανωμένη Ομογένεια'' στις 
ΗΠΑ. 'Ηδη από την περασμένη δεκαετία, η 
κατηφόρα είναι μεγάλη. Οργανώσεις διαλύ-
θηκαν, οι πρωτεργάτες και καλοί ''εργάτες'' 
έφυγαν από την ζωή. Τώρα φεύγει και η γε-
νιά πόλεμου, κατοχής, εμφύλιου, δηλ. οι με-
τανάστες, δημιουργοί της οργανωμένης Ο-
μογένειας των τελευταίων 60 χρόνων, συ-
νεχιστές της παραγωγικής προηγούμενης.

••• Αρκετοί σε ''κώμα'' σύλλογοι, Οργανώ-
σεις έχουν ιδιόκτητα κτίρια (Νέα Υόρκη, Σι-
κάγο, Βοστώνη κ.ά.) που υπολειτουργούν. 
Και έναν καλό λογαριασμό σε τράπεζα. Τι θα 
απογίνουν; Οι νεότεροι δεν ασχολούνται με 
τις πεθαμένες Οργανώσεις. Ναι μεν υπάρ-
χουν και ''λαμόγια'' που καλοβλέπουν την 
περιουσία, αλλά ευχόμαστε οι περιουσίες 
αυτές να μην καταλήξουν σε απατεώνες ή 
στην ''φιλελληνική'' Αρχιεπισκοπή, αλλά να 
δοθούν γιά σχολεία, εκπαιδευτήρια, πολιτι-
στικά Ιδρύματα, έξω από Αρχιεπισκοπή.

••• Εντυπωσιακό γεγονός... Στον Κανα-
δά, υπάρχουν 2 εφημερίδες ελληνικές (Μό-
ντρεαλ και Τορόντο), με περιεχόμενο 60-
65% (!!!) διαφημίσεις ελληνικών επιχειρή-
σεων ή άλλης μορφής. Οι υπόλοιπες έχουν 
μικρότερο ποσοστό.

••• Ο «Εθνικός Κήρυξ» μπορεί να είναι η 

μοναδική ελληνική ημερήσια εφημερίδα με 
έδρα Αστόρια  ΗΠΑ -και είναι πραγματικά 
μία ιστορική εφημερίδα με 107 χρόνια ζω-
ής- αλλά δεν είναι η μοναδική ελληνική ημε-
ρήσια εφημερίδα σε όλο τον Απόδημο Ελλη-
νισμό. Κυκλοφορεί και στην Αυστραλία ελ-
ληνική ημερήσια εφημερίδα, ο «Ελληνικός 
Κήρυκας» του Σίδνεϊ, που πρωτοεκδόθηκε 
τον χρόνο 1926.

••• Tα ''αδέφια'' μας οι Κύπριοι απόδημοι, 
είχαν το ''παγκόσμιο συνέδριο'' στην Λευ-
κωσία τον Αύγουσο, όπως συνηθίζουν κάθε 
χρόνο. Μόνο που κατάντησαν κουραστικοί. 
Οι ίδιοι και οι ίδιοι, τα ίδια και τα ίδια. Με 
ανύπαρκτους αγώνες και παραμύθια, μόνο 
την τυπική διχοτόμηση της νήσου θα πετύ-
χουν.

••• Φθινόπωρο, σε λίγο χειμώνας. Καιρός 
είναι οι ''σκουριασμένοι'' μόνιμοι προεδρο-
παράγοντες των νεκρών ομογενειακών μας 
οργανώσεων, ψώνια και αφηνιασμένα ψώ-
νια, να αρχίσουν να κάνουν εκδηλώσεις, με 
αλληλοτιμές, δηλ. να μοιράζουν τιμητικές 
πλάκες. Έτσι όπως καντάντησαν, δηλ. της 
πλάκας, οι ''τιμητικές πλάκες'', τιμή στην α-
νυπαρξία και αχρηστία τους, τους χρειάζο-
νται, γιά να ικανοποιείται το κόμπλεξ.
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Ανάλαβε πρόσφατα καθήκοντα στο γενι-
κό προξενείο Νέας Υόρκης, που καλύπτει 
4 Πολιτείες (Νέα Υόρκη, Νέα Υερσέη, Πεν-
συλβάνια, Κονέτικατ). Ονομάζεται Κωνστα-
ντίνος (Ντίνος) Κωνσταντίνου. Δεν υπάρχει 
βιογραφικό του στην ιστοσελίδα υπ. Εξωτε-
ρικών ή του γεν. προξενείου ή οπουδήπο-
τε αλλού. Θα μείνει 3-4 χρόνια και μετά ο 
επόμενος.

'Εχει ''μεσάνυχτα'' από απόδημο Ελληνι-
σμό και Ομογένεια ΗΠΑ, αλλά δεν έχει ση-
μασία. Δεν θα είναι και ο πρώτος.

Του είπαν στο υπουργείο Εξωφρενικών 
(γνωστό και ως Εξωτερικών) στην Αθήνα 
«εκεί που θα πας ένα ΜΜΕ υπάρχει, το μη-
τσοτακικό παραμάγαζο με το όνομα ''Εθνι-
κός Κήρυξ'', στην Αστόρια. Με αυτό επικοι-

νωνείς, με αυτό πορεύεσαι». Κανένα πρό-
βλημα, κάτι καλύτερο από το σάπιο ψευτο-
κράτος των Αθηνών, δεν περιμένουμε.

Πληροφορηθήκαμε ότι ο κ. γενικός, δή-
λωσε ότι θα επικοινωνεί με την Ομογένεια 
μέσω της εφημερίδας Αστόριας. Και καλά 
θα κάνει. Οι λιγοστοί ηλικιωμένοι αναγνώ-
στες της εφημερίδας, χρειάζονται την ''επι-
κοινωνία'' του.

Ο κ. γενικός, έκανε, μέσω ''Κόρακα'' -επι-
σκεπτόμενος τα γραφεία της εφημερίδας- 
και ''κάλεσμα για συνεργασία και ενότητα''.

Το ''ΚΑΛΑΜΙ'', ανταποκρινόμενο στο ''κά-
λεσμα'', πάντα μελιστάλαχτο, πάντα ευγενι-
κό, καλωσορίζει τον κ. γενικό πρόξενο, με 
μία ελληνοπρεπέστατη φράση: «'Οδευε εις 
συνουσίαν».

Καλωσόρισμα από το ''Κ'' στον νέο γεν. πρόξενο (Νέα Υόρκη) 

Περάσαμε καλά 40 χρόνια σε ΗΠΑ και Κα-
ναδά με τους γραφικούς εκπροσώπους κομ-
μάτων Ελλάδας και τα λιγοστά μέλη των 
οργανώσεων-φαντασμάτων. Γελάσαμε, δια-
σκεδάσαμε μαζί τους.

Μαζεύονταν 5-6, συνεδρίαζαν σε καφετέ-
ρια, μετά δεν είχαν τι να κάνουν κι έβγαζαν 
μία ''βαρύγδουπη'' ανακοίνωση, πουλώντας 
εκδούλευση στα άσχετα με απόδημο Ελλη-
νισμό, κόμματα στην Ελλάδα.

Στην Νέα Υόρκη ζήσαμε τις κομματικές 
Οργανώσεις ΠΑΣΟΚ βασικά και ''Νέας Δημο-
κρατίας'', δεκαετίες '80 και '90. Υπήρχε και 
του ΚΚΕ (παλαιότερα και ΚΚΕ εσ.), αλλά τα 
μέλη ήταν ''μουλωχτά'', σπάνια έκαναν δημό-
σιες παρεμβάσεις.

Γιατί οργανώσεις-φαντάσματα; Απλά ε-
πειδή ουδέποτε δηλώνονταν ως νόμιμη, τυ-
πικά υπάρχουσα, μη κερδοσκοπική οργάνω-
ση (εταιρία). Παρέμεναν μία παρέα, που ου-
σιαστικά εξαπατούσε εμφανιζόμενη ως δή-
θεν ''οργάνωση''.

Αυτό ακριβώς κάνουν σήμερα 5-6 άτομα 
του ΣΥΡΙΖΑ στην Νέα Υόρκη, που παρουσιά-
ζονται ως δήθεν οργάνωση και τα χαζοπρό-
θυμα ΜΜΕ Αστόριας τους προβάλουν εξα-
πατώντας τον κόσμο, αφού πρόκειται γιά 
παρέα φίλων και ΟΧΙ γιά νομότυπη οργάνω-
ση, δηλωμένη ως μη κερδοσκοπική εταιρία, 
στην Πολιτεία (State).

Οργανώσεις άλλων κομμάτων Ελλάδας, 
δεν υπάρχουν, ''ζωντανές''.

Η παρέα φίλων, δηλ. η υποτιθέμενη ''ορ-
γάνωση'', οι γραφικοί ΣΥΡΙΖΑ-ίοι Νέας Υόρ-
κης, έχουν και...άποψη γιά εκκλησιαστικά 
ζητήματα, ως ''υπερασπιστές'' του Ελπιδο-
φόρου στο ζήτημα βάπτισης των δύο μω-
ρών στην Ελλάδα.

Ευχόμαστε να συνεχίσουν να βγάζουν α-
νακοινώσεις, νομίζοντας ότι υπάρχουν, γιά 
να γελάμε.

Το γέλιο κάνει καλό και ο ΣΥΡΙΖΑ, με ''αρ-
μόδιους'' γιά απόδημους Κατρούγκαλο και 
Τζάκρη, μας το προσφέρει άφθονο.

Προϊστορία
Την περίοδο 1990-2004, ξεφύτρωσαν αρ-

κετές άτυπες κομματικές οργανώσεις σε 
διαφορετικές περιοχές ΗΠΑ, όπου υπήρχαν 
μεγάλες ελληνικές παροικίες. 

'Ηταν οι ''χρυσές εποχές'' (δανεικών και 
αγύριστων που οδήγησαν στα μνημόνια). Τό-
τε τα κόμματα, με την κρατική επιχορήγηση, 
πλήρωναν αεροπορικά εισιτήρια γιά διακο-
πές ομογενών στην Ελλάδα με την προϋπό-
θεση ότι θα ψήφιζαν το κόμμα.

Η αλόγιστη σπατάλη, εκείνη την εποχή, 
γινόταν και γιά την οργάνωση-απάτη ''Συμ-
βούλιο Απόδημου Ελληνισμού'' (ΣΑΕ).  Μετά, 
φυσιολογικά, ήρθαν τα μνημόνια

Ομογένεια B. Αμερική και πολιτικά κόμματα ΕλλάδαςΤο φυσικό και ψηφιακό αρχείο της Ελλη-
νικής υπηρεσίας της ''Φωνής της Αμερικής'', 
μία από τις αρχικές γλωσσικές υπηρεσίες 
του δικτύου, μεταβιβάσθηκε με δωρεά στο 
Hellenic American Project (HAP), ένα μη κερ-
δοσκοπικό πρόγραμμα στο Τμήμα Κοινωνιο-
λογίας του Queens College, City University of 
New York (CUNY).

Δεκαέξι κουτιά που περιείχαν την Ελλη-
νική Συλλογή αρχείων, καθώς και περισσό-
τερα από 60 ψηφιακά αρχεία βίντεο μετα-
φέρθηκαν πρόσφατα στο HAP, μετά την υ-
πογραφή συμφωνίας του Αμερικανικού Ο-
μοσπονδιακού Οργανισμού ''Global Media'', 
κύριο πρακτορείο της VOA και του Hellenic 
American Project Cultural Center, Inc. τον Ι-
ούλιο του 2022. Η Συλλογή περιελαμβάνει 
Ελληνικές εκπομπές, καθώς και συνεντεύ-
ξεις με βασικά πρόσωπα που κάλυπταν την 
περίοδο από τον Ιούλιο του 1969 έως τον 
Ιούνιο του 2014.

Μετά από 72 χρόνια στον αέρα, η τελευ-
ταία αναμετάδοση της Ελληνικής Υπηρεσί-
ας της ''Φωνής της Αμερικής'' έγινε στις 11 
Αυγούστου του 2014. ''Η Φωνή της Αμερι-
κής'' ιδρύθηκε την 1η Νοεμβρίου 1942 και 
συνέχισε να καλύπτει ιστορικές καμπές της 
σύγχρονης Ελλάδας, από τον εμφύλιο πόλε-
μο στα τέλη της δεκαετίας του 1940 μέχρι 
την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Έ-
νωση και τους αγώνες της Ελλάδας πριν α-

πό δέκα χρόνια να παραμείνει αναπόσπαστο 
μέρος της Ε.Ε.

«Είναι πραγματικά σημαντικό για εμάς να 
διασφαλίσουμε ότι τα αρχεία της εκπομπής 
μας θα διατηρηθούν προς όφελος των μελ-
λοντικών ερευνητών και ιστορικών,» δήλω-
σε η αναπληρώτρια διευθύντρια της VOA, 
Yolanda Lόpez. «Οι ιστορικές εκπομπές της 
VOA στα Ελληνικά που διήρκησαν για περισ-
σότερα από 70 χρόνια, μπορούν να γίνουν 
μια σημαντική πηγή για τη μελέτη των σχέ-
σεων ΗΠΑ-Ελλάδας.»

Το Hellenic American Project τεκμηριώ-
νει την παρουσία των Ελλήνων στις Ηνω-
μένες Πολιτείες από το πρώτο κύμα μαζι-
κής μετανάστευσης από 1900 μέχρι σήμερα. 
Το HAP λειτουργεί ως Κέντρο Έρευνας της 
Ελληνικής Διασποράς, ως Αρχείο, διατηρεί 
μεγάλη Ελληνοαμερικανική βιβλιοθήκη, κα-
θώς επίσης και ως Μουσείο και χώρος εκ-
δηλώσεων στο Πανεπιστήμιο του Queens 
College.

«Το αρχείο της Ελληνικής Υπηρεσίας της 
Φωνής της Αμερικής είναι μια καταπληκτι-
κή πηγή για φοιτητές, καθηγητές, ερευνη-
τές, και το ευρύ κοινό» δήλωσε ο Νίκος 
Αλεξίου, καθηγητής κοινωνιολογίας στο 
Queens College και ιδρυτής και διευθυντής 
του Hellenic American Project. «Οι συνεισφο-
ρές της VOA θα συνεχιστούν για την Ελληνο-
αμερικανική κοινότητα και όχι μόνο»...

Η Ελληνική Υπηρεσία της ''Φωνής της Αμερικής''
(αρχείο) βρίσκει Σπίτι στο Queens College (Νέα Υόρκη)
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H πτώση-συρρίκνωση της Ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερι-
κής (ΗΠΑ) είναι ραγδαία, η ελληνική ομιλείται σε ολιγότερα σπίτια, οι Ορ-
γανώσεις μας -με την τοπικιστική ζημιογόνα νοοτροπία του περασμένου 
αιώνα- υπολειτουργούν ή διαλύθηκαν, η Εκκλησία μας στις ΗΠΑ αδιαφο-
ρεί γιά την συνέχεια της ελληνόφωνης Ομογένειας και την ελληνική-ελλη-
νόφωνη Παιδεία των παιδιών Ομογενών.

H ελληνική Ομογένεια δεν μπόρεσε ποτέ, τα τελευταία 40 χρόνια, να έχει 
μία φωνή, να είναι υπολογίσιμη (ως εθνική ''ομάδα-μεινότητα'') στις ΗΠΑ, 
γιατί αποπροσανατολίστηκε, χρησιμοποιήθηκε, πολυδιασπάστηκε-πο-
λυδιαιρέθηκε, γιά την εξυπηρέτηση ''συμφερόντων'', εκκλησιαστικών και 
μη.

Η Εκκλησία μας (Αρχιεπισκοπή) στις ΗΠΑ, έχει εκτραπεί και ενδιαφέρε-
ται μόνο γιά το χρήμα της Ομογένειας, αδιαφορώντας προκλητικά γιά τα 
υπόλοιπα και ειδικά γιά την ελληνόφωνη εκπαίδευση, προκαλώντας με 
την ανικανότητά της, που φαίνεται από το κλείσιμο ελληνικών σχολείων, 
που έχτισαν-δημιούργησαν 'Ελληνες μετανάστες. Ο αρχιεπίσκοπος εκ-
προσωπεί μόνο τα μέλη των εκκλησιαστικών ενοριών - κοινοτήτων δηλ. 
ποσοστό 13 - 15% της Ομογένειας. 'Οχι την (όλη) Ομογένεια. Επίσης, επει-
δή η Αρχιεπισκοπή μαζεύει όλο το χρήμα, με το σημαντικότερο ποσοστό 
του να καταλήγει στον πατριάρχη στην Τουρκία, η Ομογένεια, ο Ελληνι-
σμός ΗΠΑ, αδυνατεί να δημιουργήσει Σχολεία, πολιτιστικά Κέντρα, Ιδρύ-
ματα κλπ

H αποκαλούμενη ''οργανωμένη Ομογένεια'' (σύλλογοι, Ομοσπονδίες, 
πανΕνώσεις κ.ά.) που αντιπροσωπεύει τυπικά ποσοστό λιγότερο του 1 % 
της Ομογένειας ΗΠΑ, δεν έχει συνοχή, μία φωνή και αυτοκαταστράφηκε 
με την μονιμότητα των ''παραγόντων'' της, αφού δεν υπήρξε οποιαδή-
ποτε ανανέωση σε πρόσωπα, ιδέες, στόχους κ.ά., τα τελευταία 25 χρόνια 
(στις Οργανώσεις μας, η μεγάλη πλειοψηφία μελών και ''στελεχών'' είναι 
συνταξιούχοι) και με την νεολαία (παιδιά-εγγόνια Ομογενών) μόνιμα α-
πούσα.

Tο ελληνικό κράτος, με την δημιουργία και οικονομική συντήρηση του 
''Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού'' (Σ.Α.Ε. 1995-2009), αποπειράθηκε 
με κάθε τρόπο -ευτυχώς χωρίς επιτυχία- να διασπάσει, χειραγωγήσει, υ-
ποτιμήσει, διαλύσει, χρησιμοποιήσει, εκμεταλλευτεί τον απόδημο Ελληνι-
σμό, με αποτέλεσμα να διαταραχτούν επικίνδυνα οι σχέσεις Ελλάδας-Ο-
μογένειας.

H προβολή της Ελλάδας και η προώθηση ελληνικών προϊόντων στις Η-
ΠΑ είναι σχεδόν ανύπαρκτη, μέσω των διπλωματικών της αποστολών, ε-
νώ προβληματικά είναι και τα αποκαλούμενα ''λόμπι'' των ολίγων.

H υπόθεση Ελληνισμός Αμερικής (που άρχισε Ιούνιο 1768 με την πρώτη 
ομαδική άφιξη Ελλήνων μεταναστών στην Φλόριδα) είναι σπουδαία και 
δεν μπορεί να αφήνεται άλλο στην τύχη της ή σε χέρια κωμικών, ανίκα-
νων - επιτήδειων ''αιώνιων παραγόντων'' που χρησιμοποίησαν, απαξίω-
σαν, κατάστρεψαν τις Οργανώσεις μας.

Γιά τους παραπάνω και άλλους λόγους, αποφασίσαμε την δημιουργία 
μίας πανΑμερικάνικης ΜΗ κερδοσκοπικής (ΜΗ κυβερνητικής αλα Σ.Α.Ε.) 
Οργάνωσης, χωρίς ''μόνιμους παράγοντες-ηγέτες'', με την άμεση συμμε-
τοχή στην λήψη αποφάσεων -μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας- όλων των 
μελών, ελληνικής καταγωγής Αμερικανών ή Ελλήνων μόνιμων (και μη) κα-
τοίκων ΗΠΑ, στις 50 Πολιτείες της χώρας.

H Οργάνωση θα έχει μέλη μόνο άτομα-Ομογενείς, όχι συλλόγους ή Ορ-
γανώσεις. Θα βασίζεται, στην σύγχρονη τεχνολογία (διαδίκτυο), δημιουρ-
γώντας ''πλατφόρμα'' επικοινωνίας, σε παναμερικάνικο επίπεδο.

Η πανΑμερικάνικη Οργάνωση θα λειτουργεί με τις απλές, βασικές αρχές 
της Δημοκρατίας. Η Ομογένεια σε κάθε Πολιτεία των ΗΠΑ θα συμμετέχει 

δημοκρατικά -με ηλεκτρονική ψηφοφορία- στην λήψη ΟΛΩΝ των αποφά-
σεων.

Βασικοί στόχοι:
- Η (απαραίτητη και ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ) δημιουργία ελληνικών παιδικών σταθ-

μών-νηπιαγωγείων με χρήματα του αμερικάνικου Δημόσιου όπου είναι 
εφικτό, η προβολή της Ελλάδας και των ελληνικών προϊόντων, η διατή-
ρηση-προώθηση των ιστορικών-πολιτισμικών αξιών του Ελληνισμού με 
εκδηλώσεις και λοιπές ενέργειες. Η δημιουργία δημοτικών σχολείων με 
χρήματα του αμερικάνικου Δημόσιου (Charter Schools) όπου είναι εφι-
κτό, γιά να διδάσκονται την ελληνική γλώσσα και μη ελληνικής καταγωγής 
παιδιά, ώστε να δημιουργούνται χιλιάδες φιλέλληνες κάθε χρόνο και λοι-
πά συναφή. Οι τοπικές Επιτροπές της Οργάνωσης ανά Πολιτεία (State), θα 
φροντίσουν γι' αυτά.

- Οι Ομογενείς όλων των Πολιτειών (States) ΗΠΑ, θα εκλέγουν την Διοι-
κούσα Επιτροπή της πανΑμερικάνικης Οργάνωσης, ηλεκτρονικά.

- Η Συντονιστική (διοικούσα) Επιτροπή θα αποφασίζει μόνο γιά απλά 
θέματα. Γιά τα σημαντικά θέματα, θα είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική 
ψηφοφορία με την συμμετοχή των Ομογενών-μελών. Η άμεση συμμετο-
χή στην λήψη αποφάσεων όλων των μελών, θα αποτρέψει την ''επιδημία'' 
του παρελθόντος που διάλυσε τις Οργανώσεις μας, δηλαδή, ''μονιμότητα 
- κατεστημένα - καπελώματα'' ολίγων.

- 'Οταν προκύπτουν ελληνικά (ή κυπριακά) ''εθνικά θέματα'' ή σημαντικά 
ζητήματα Ομογένειας, η αρμόδια Επιτροπή της πανΑμερικάνικης Οργά-
νωσης θα ζητά από όλα τα μέλη, σε όλες τις Πολιτείες ΗΠΑ, να αποστέ-
λουν ομαδικά emails / επιστολές σε τοπικούς και μη, Αμερικανούς πολι-
τικούς, μέλη του Κογκρέσσου ή στον Λευκό Οίκο κ.ά. Επειδή η ελληνική 
παρέμβαση στα αμερικάνικα ΜΜΕ είναι ανύπαρκτη, όταν προκύπτουν 
αρνητικά γιά την Ελλάδα δημοσιεύματα ή αναφορές σε ΜΜΕ, η αρμόδια 
Επιτροπή της Οργάνωσης θα παρεμβαίνει άμεσα.

- Εφαρμογή της Δημοκρατίας στην πράξη με την άμεση συμμετοχή ό-
λων των Ομογενών στην λήψη των αποφάσεων, χωρίς στεγανά, χωρίς 
''μόνιμους-ισόβιους παράγοντες'', χωρίς ''κρατικές ελληνικές παρεμβο-
λές'', χωρίς οικονομικά και λοιπά ατομικά συμφέροντα. Επίσης, η προώ-
θηση - υποστήριξη κάθε μορφής θεμάτων της Ομογένειας ΗΠΑ, σε τοπι-
κό (State) ή ομοσπονδιακό επίπεδο (χώρα) και θεμάτων-υποθέσεών τους 
στην Ελλάδα. Σημασία θα δοθεί και στην κάθε μορφής βοήθεια σε νεο-με-
τανάστες και φοιτητές από την Ελλάδα.

- 'Ενας από τους βασικούς σκοπούς της Οργάνωσης θα είναι η δημιουρ-
γία ''πιστωτικής κάρτας'' γιά τα μέλη της και σύναψης συμφωνίας με ''α-
λυσίδες καταστημάτων'' κ.ά., γιά μειωμένες τιμές στην αγορά αγαθών. Το 
μεγαλύτερο ποσό από τα πιθανά κέρδη (75%) θα διατίθεται γιά υποτροφί-
ες σε παιδιά Ομογενών και φοιτητών από Ελλάδα και γιά την οικονομική 
ενίσχυση εχόντων ανάγκη Ομογενών.

- Η πανΑμερικάνικη Οργάνωση θα διατηρεί τυπικές μόνο σχέσεις με το 
ελληνικό κράτος και τις διπλωματικές αποστολές του στις ΗΠΑ, γιά να μην 
υπάρξει συνέχεια του καταστροφικού γιά την Ομογένεια ''εναγκαλισμού'' 
της από την κρατική, πολιτική-κομματική Ελλάδα.

HELLENES  USA    •    Ενωμένη Ομογένεια με μία φωνή...
Δημιουργική, υπολογίσιμη, σεβαστή    •    hellenes-usa.org

Δημήτρης Καυκάς, Δικηγόρος - Βοστώνη (προσωρινός πρόεδρος)

Με μία Οργάνωση, πανΑμερικάνικη, με μέλη ΜΟΝΟ 
Ομογενείς (άτομα) και όχι συλλόγους-οργανώσεις.

Χωρίς αντιπροσώπους και ''στεγανά'', χωρίς ισόβιους 
προεδρο-παράγοντες και συμφέροντα.

HELLENES - USA
Στην Ομογένεια ΗΠΑ αξίζει ένα καλύτερο αύριο
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Ο μετανάστης από την Τουρκία αγόρασε 
ένα μικρό εργοστάσιο με δανεικά χρήματα 
και έχοντας πάντα στο μυαλό του το ελληνι-
κό γιαούρτι που πουλούσε στα αμερικανικά 
''ντελικατέσεν'' η ΦΑΓΕ, πέρασε δύο χρόνια 
τελειοποιώντας τη δική του συνταγή.

Το 2007 παρέδωσε το πρώτο του φορτίο 
με γιαούρτια Chobani, σε ένα εβραϊκό σού-
περ μάρκετ στο Λονγκ Άιλαντ και μέσα στον 
πρώτο χρόνο, κατάφερε να πραγματοποιή-
σει πωλήσεις 25 εκατ. δολαρίων.

Σήμερα, ο Ουλούκαγια μετανιώνει που 
στα πρώτα του βήματα επέλεξε να πουλή-
σει το προϊόν του σαν «ελληνικό γιαούρτι». 
Στην πραγματικότητα, αυτό που έκανε ήταν 
να συστήσει στο αμερικανικό καταναλωτι-
κό κοινό το στραγγιστό γιαούρτι, το οποίο 
απείχε κατά πολύ από τα νερουλά, γεμάτα 
ζάχαρη και συντηρητικά γιαούρτια που έως 
τότε κυκλοφορούσαν σε αυτή την τεράστι-
α αγορά.

Το «Greek yoghurt» έγινε πολύ γρήγορα η 
νέα μανία των Αμερικανών και η Chobani έ-
φτασε το 2012 να κατέχει το 44% αυτής της 
γοργά αναπτυσσόμενης αγοράς.

Σήμερα, η Chobanin επεκτείνεται δυναμι-
κά στους έτοιμους καφέδες και τα φυτικά 
γάλατα, τα οποία και εμφανίζουν μεγάλες 
προοπτικές ανάπτυξης.

Xρηματιστήριο, αλλαγή σχεδίων
Να εγκαταλείψει τα σχέδιά του να βάλει 

την Chobani στο χρηματιστήριο της Νέας Υ-
όρκης, αναγκάστηκε ο Χαμντί Ουλούκαγια, 
ο Τούρκος που έμαθε στους Αμερικανούς 
να τρώνε στραγγιστό γιαούρτι και έκανε το 
greek yogurt μόδα.

Η Chobani ενημέρωσε την αμερικανική Ε-
πιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι αποσύρει την 
αρχική δημόσια εγγραφή την οποία σχεδία-
ζε, χωρίς να αναφέρει τον λόγο.

Η εταιρεία είχε καταθέσει τα σχετικά έγ-
γραφα τον περασμένο Νοέμβριο, με τη Wall 
Street Journal να γράφει τότε ότι η αποτί-
μηση της Chobani θα ξεπερνούσε τα 10 δισ. 
δολάρια. Αυτό σήμαινε ότι με το IPO θα γινό-
ταν πλούσιος όχι μόνο ο Ουλούκαγια, αλλά 
και οι εργαζόμενοι της εταιρείας του, στους 
οποίους ο επιχειρηματίας είχε υποσχεθεί ό-
τι θα μοιράσει το 10% της Chobani μόλις αυ-
τή πουληθεί ή μπει στο χρηματιστήριο.

Όμως, μεσολάβησε η κατρακύλα της Wall 
Street, η οποία έβαλε στον «πάγο» σχεδόν ό-
λες τις νέες εισαγωγές.

Όπως γράφει το Bloomberg, μόνο δύο ε-
ταιρείες (εάν εξαιρεθούν τα ειδικά οχήμα-
τα εξαγορών, οι λεγόμενες blank check ε-
ταιρείες) έχουν συγκεντρώσει περισσότε-
ρα από 500 εκατ. δολάρια σε IPO στις ΗΠΑ 
φέτος. Πρόκειται για την εταιρεία private 

equity TPG και η εταιρεία κατασκευής φα-
κών επαφής Bausch + Lomb Corp.

Αντίθετα, στο αντίστοιχο διάστημα του 
2021, είχαν σημειωθεί 61 αρχικές δημόσι-
ες εγγραφές άνω των 500 εκατ. δολαρίων.

Η άσχημη πορεία της Wall Street δεν εί-
ναι το μοναδικό πρόβλημα της Chobani αυτή 
τη στιγμή. Αρκετά ανώτερα στελέχη της ε-
ταιρείας έχουν αποχωρήσει τους τελευταί-
ους μήνες, με αποτέλεσμα ο Ουλούκαγια να 
αναζητά, μεταξύ άλλων,  οικονομικό διευ-
θυντή. Ο Chief Operating Officer και η Chief 
Strategy Officer επίσης αποχώρησαν από την 
εταιρεία.

Κατά την αίτησή της για εισαγωγή στο 
χρηματιστήριο, πέρυσι, η Chobani αποκάλυ-
ψε ότι είχε καθαρές ζημίες 24 εκατ. δολαρί-

ων με πωλήσεις 1,2 δισ. δολαρίων για πρώ-
τους εννέα μήνες του 2021. Είχε ζημιές 21 
εκατ. δολαρίων με πωλήσεις 1,06 δισ. δολα-
ρίων την ίδια περίοδο το 2020.

Γιος μιας οικογένειας Κούρδων κτηνο-
τρόφων, ο Ουλούκαγια έζησε μια ημι-νομα-
δική ζωή στην Ανατολία, έως ότου οι γονείς 
του στον έστειλαν στη Νέα Υόρκη για να μά-
θει αγγλικά.

Όταν το 1996 ο πατέρας του του τηλε-
φώνησε, λέγοντας ότι σχεδίαζε να τον επι-
σκεφθεί, ο 26χρονος τότε φοιτητής έψαξε 
να βρει όσα συνήθιζαν να τρώνε για πρωινό 
στο σπίτι τους στην Τουρκία: Ψωμί, ελιές 
και φέτα. Διαπιστώνοντας με έκπληξη ότι 
η καλύτερη φέτα που μπορούσε να βρει στα 
αμερικανικά σούπερ μάρκετ ήταν εντελώς 

άγευστη μπροστά σε εκείνη που έφτιαχνε η 
οικογένειά του στην Τουρκία, ο Ουλούκαγια 
έκανε χωρίς να το γνωρίζει το πρώτο βήμα 
για να γίνει δισεκατομμυριούχος.

Τα επόμενα χρόνια, προσάρμοσε την οι-
κογενειακή τους συνταγή στις τοπικές πρώ-
τες ύλες και τα γούστα των Αμερικανών κα-
ταναλωτών και άρχισε να πουλά τη δική του 
φέτα, την οποία ονόμαζε «Euphrates». Ο ί-
διος έτρεχε το μικρό του εργοστάσιο, χειρι-
ζόταν τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ, τις επα-
φές με τους πελάτες χονδρικής. Έκανε μό-
νος του μέχρι και τις διανομές, και κάποιες 
φορές, εξουθενωμένος από την πολλή δου-
λειά, κοιμόταν μέσα στο σαράβαλο φορτη-
γάκι του.

Η ευκαιρία της ζωής του, όμως, ήρθε μέ-
σω του ταχυδρομείου, όταν ένα τοπικό με-
σιτικό γραφείο του έστειλε ένα φυλλάδιο, 
διαφημίζοντας κάποιο εργοστάσιο που πω-
λούνταν. Με μια μηχανική κίνηση, ο Ουλού-
καγια το πέταξε στα σκουπίδια, αλλά λίγο 
μετά το ξανασκέφτηκε, και πολύ σύντομα ε-
πισκέφθηκε το ακίνητο. Ήταν ένα εγκαταλε-
λειμμένο εργοστάσιο γιαουρτιού της Kraft, 
σχεδόν 100 χρόνων, σε κάποιον επαρχιακό 
δρόμο του New Berlin, στην κεντρική Νέα Υ-
όρκη.

Ο μετανάστης από την Τουρκία αγόρασε 
το εργοστάσιο με δανεικά χρήματα και έχο-
ντας πάντα στο μυαλό του το ελληνικό για-
ούρτι που πουλούσε στα αμερικανικά ντελι-
κατέσεν η ΦΑΓΕ, πέρασε δύο χρόνια τελειο-
ποιώντας τη δική του συνταγή.

Το 2007 παρέδωσε το πρώτο του φορτίο 
με γιαούρτια Chobani, σε ένα εβραϊκό σού-
περ μάρκετ στο Λονγκ Άιλαντ και μέσα στον 
πρώτο χρόνο, κατάφερε να πραγματοποιή-
σει πωλήσεις 25 εκατ. δολαρίων. Σήμερα, ο 
Ουλούκαγια μετανιώνει που στα πρώτα του 
βήματα επέλεξε να πουλήσει το προϊόν του 
σαν «ελληνικό γιαούρτι». Στην πραγματικό-
τητα, αυτό που έκανε ήταν να συστήσει στο 
αμερικανικό καταναλωτικό κοινό το στραγ-
γιστό γιαούρτι, το οποίο απείχε κατά πολύ 
από τα νερουλά, γεμάτα ζάχαρη και συντη-
ρητικά γιαούρτια που έως τότε κυκλοφο-
ρούσαν σε αυτή την τεράστια αγορά.

Το «Greek yogurt» έγινε πολύ γρήγορα η 
νέα μανία των Αμερικανών και η Chobani έ-
φτασε το 2012 να κατέχει το 44% αυτής της 
γοργά αναπτυσσόμενης αγοράς.

Σήμερα, η Chobani κατέχει το ένα πέμπτο 
της αγοράς ελληνικού γιαουρτιού στις ΗΠΑ 
(που πραγματοποιεί τζίρο 10 δισ.  δολαρί-
ων τον χρόνο) και επεκτείνεται δυναμικά 
στους έτοιμους καφέδες και τα φυτικά γά-
λατα, τα οποία και εμφανίζουν μεγάλες προ-
οπτικές ανάπτυξης.

(με πληροφορίες και από το Bloomberg)

Chobani: Αλλαγές στα σχέδια του
Τούρκου που έμαθε στους Αμερικανούς 
να τρώνε ελληνικό γιαούρτι

Το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσα-
λονίκης δεν συνδέεται με το Κέρας της Α-
μαλθείας. Αυτό είναι διαπιστωμένο χρόνια 
τώρα, το επισημαίνουν φέτος και οι ειδικοί 
επί των οικονομικών, προκειμένου να προ-
ϊδεάσουν τον κοινό πολίτη πως ό,τι και να 
εξαγγείλει σε λίγες μέρες ο πρωθυπουργός, 
κινδυνεύει να μείνει χωρίς εφαρμογή.

Για την αλήθεια, εκείνο το οποίο έχει ιδι-
αίτερη σημασία αυτή τη χρονιά είναι ότι οι 
σχεδιασμοί παροχών δεν μπορούν να έχουν 
καμία τύχη, καθώς όλα στην Ευρώπη είναι 
ρευστά και όποια πρωτοβουλία αναλαμβά-
νουν οι Βρυξέλλες γύρω από το ενεργειακό, 
η Μόσχα αποδεικνύει ότι έχει τον τελευταί-
ο λόγο και φέρνει το παιχνίδι στα δικά της 
μέτρα. Ακόμα μια απόδειξη είναι η απάντη-
σή της στην απόφαση του G-7 για την επιβο-
λή πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου, την ο-
ποία υιοθέτησε αμέσως η ΕΕ, η Ρωσία απά-
ντησε με οριστική διακοπή της ροής φυσι-
κού αερίου στην Ευρώπη και «πάγωσε» τις 
τσιμινιέρες της γηραιάς ηπείρου από τώρα.

Η Ευρώπη καταρρέει από μια και μόνο ε-
πιλογή της: να ταυτιστεί με τις ΗΠΑ στα πα-
ράλογα για τη δική της πορεία ανάπτυξης 

μέτρα που εξήγγειλαν εναντίον της Ρωσίας. 
Και δεν είναι μόνο η ΕΕ αυτή που ακολου-
θεί τη «φωνή του κυρίου της» (με εξαίρε-
ση την Ουγγαρία που έχει χαράξει το δικό 
της… τρίτο δρόμο, όπως θα έλεγε και μια 
παλιά ελληνική πολιτική φυσιογνωμία που 
κυριάρχησε τη δεκαετία του 80). Στον χορό 
των καταραμένων ομόθυμη μετέχει και η ό-
μαιμη με τις ΗΠΑ Βρετανία, η οποία καθώς 
φαίνεται έχει ενταφιάσει οριστικά τη διορα-
τική πολιτική του Ουίνστον Τσώρτσιλ, ο ο-
ποίος παρά τις αντιθέσεις του με τη Μόσχα 
(κομμουνιστική τότε), διατηρούσε πάντα 
τις βαλβίδες συνεννόησης ανοιχτές. Κυρί-
ως όταν ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσει το 
ναζισμό. Τώρα οι επιφανείς ηγέτες της α-
ναζητούν τρόπο να ζεσταθεί ο οικονομικά 
αδύναμος πληθυσμός χρησιμοποιώντας τις 
«τράπεζες θέρμανσης», δηλαδή εκκλησίες, 
μοναστήρια, γυμναστήρια, αίθουσες εκδη-
λώσεων κλπ. Εκεί θα ξημεροβραδιάζονται 
οι Βρετανοί χάριν του Μπόρις Τζόνσον (και 

όποιον τον ακολουθήσει στην πρωθυπουρ-
γία), ο οποίος επιμένει στα μέτρα που επινό-
ησε το επιτελείο του Τζο Μπάιντεν. 

Να προμηνύουν όλα αυτά τα φαινόμενα 
και το τέλος της παγκοσμιοποίησης των ώ-
ρα που ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, το πρώτο 
θύμα της, οδηγείται στα εργαστήρια της Ι-
στορίας; Θα δείξει και μάλιστα σύντομα, κα-
θώς η αλαζονεία πάντα τιμωρήθηκε και μά-
λιστα χωρίς αναστολή.

Σ’ αυτό το διεθνές περιβάλλον ο Κυρ. Μη-
τσοτάκης δεν μπορεί να αναπτύξει πρωτο-
βουλίες για το λόγο, ότι έχει δεσμεύσει τη 
χώρα σ’ αυτή την πολιτική, την ώρα που στε-
νάζει στα χρέη ο ιδιωτικός τομέας, με τις 
οφειλές του στις τράπεζες, την εφορία και 
τα ασφαλιστικά ταμεία να ξεπερνούν τα 250 
δισ. ευρώ.

Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν περιθώρια 
βελτιώσεων της κατάστασης της ελληνικής 
οικονομίας και της ζωής του μέσου Έλληνα. 
Υπάρχουν έξω από τη λογική της παγκοσμι-

οποίησης αλλά, όπως είναι φυσικό, δεν εί-
ναι δυνατόν να αποκηρύξει. Η πολιτική του 
ύπαρξη (όπως και τόσων άλλων) έχει ταυ-
τιστεί μαζί της. 

Πέραν αυτών ως  ιδιαίτερα επιβαρυντι-
κό στοιχείο, όπως αναδεικνύεται για ακό-
μα μια φορά από τα δημοσιεύματα του ξέ-
νου Τύπου, είναι το γεγονός ότι η χώρα έχει 
παγιδευτεί στην περιδίνηση της πολιτικής 
μιζέριας που έχει γεννήσει η υπόθεση των 
υποκλοπών, μια διόλου κολακευτική πραγ-
ματικότητα για μια δημοκρατία. Σε μια περί-
οδο, κατά την οποία το ενεργειακό όφειλε 
να είναι το πρώτο θέμα ενός γόνιμου πολι-
τικού και επιχειρηματικού διαλόγου (και συ-
νακόλουθα πρωτοβουλιών), κυριαρχεί η κα-
χυποψία και η έλλειψη εμπιστοσύνης: πρώ-
τον της κυβέρνησης που παρακολουθούσε 
πολιτικούς αντιπάλους της και δημοσιογρά-
φους-ερευνητές, και δεύτερον της αντιπο-
λίτευσης προς την κυβέρνηση για τον ίδιο 
λόγο αλλά ανάστροφα.

Όποιον μετεωρολόγο κι αν ρωτήσει κα-
νείς, η απάντηση είναι μία. Τέτοιος χειμώ-
νας δεν βγαίνει.

(Γρηγόρης Ρουμπάνης, ''Ναυτεμπορική'')

Καταρρέει - Οι τσιμινιέρες της Ευρώπης 
(και της Ελλάδας), πάγωσαν από τώρα
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Η χριστιανική θρησκεία διαθέτει εκατο-
ντάδες άγιους, μάρτυρες-ήρωες, ή ενάρε-
τους φιλάνθρωπους με σπουδαίο έργο που 
αγιοποιήθηκαν μέσα από το λαό. Ωστόσο 
πίσω από τα εικονίσματα κρύβονται μερι-
κές φορές δολοφόνοι και εγκληματίες κα-
τά συρροήν που όμως... μετανόησαν ή έγι-
ναν «χορηγοί» της Εκκλησίας που τους αγι-
οποίησε.

Οι «άγιοι-δολοφόνοι» είναι συνήθως αυ-
τοκράτορες, επίσκοποι ή πατριάρχες και 
γυναίκες σύζυγοι ή μητέρες αυτοκρατόρων 
που εξαγόρασαν την αγιοποίησή τους με «υ-
πηρεσίες» όπως δωρεές, ανέγερση εκκλη-
σιών, ευνοϊκούς νόμους. Ο Μέγας Κωνστα-
ντίνος είναι ένας κατά συρροήν δολοφόνος 
αφού σκότωσε γαμπρό, γιο, εγγονό και τη 
σύζυγό του μαζί με χιλιάδες θύματα στους 
πολέμους του. Ο Μέγας Θεοδόσιος βαρύνε-
ται ανάμεσα σε άλλα και με τη Σφαγή του Ιπ-
πόδρομου στη Θεσσαλονίκη το 590 μ.Χ. με 
επτά έως δεκαπέντε χιλιάδες θύματα, όταν 
μεταξύ των άλλων απαγόρευσε την ομοφυ-
λοφιλία.

Πολλές αγίες, όπως η Ειρήνη η Αθηναία, 
έχουν σκοτώσει ακόμα και τα παιδιά τους, 
αλλά έγιναν εικονίσματα. Ο Ιουστινιανός 
και η Θεοδώρα με μια άλλη σφαγή τριάντα 
πέντε χιλιάδων στη ''Στάση του Νίκα'' είναι 
επίσης άγιοι. Ακόμα και ο Κύριλλος, ο ηθι-
κός αυτουργός της δολοφονίας της Υπατί-
ας που κομμάτιασαν και έκαψαν «χριστιανοί 
παρακρατικοί», στην Αλεξάνδρεια.

'Αλλοι είναι άγιοι με το σπαθί τους, όπως 
ο Νικηφόρος Φωκάς που έσφαζε αλλά στο 
όνομα του Κυρίου. Φυσικά υπάρχουν και... 
καλοί άγιοι, όπως είναι οι χιλιάδες μάρτυ-
ρες, αλλά όπως στη Γη έτσι και στον Παρά-
δεισο δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Η αγιοποίη-
ση εγκληματιών πολέμου και «βασανιστών» 
την εποχή του χριστιανικού «Ιερού Πολέ-
μου» δεν γίνεται δεκτή πάντα από το πλή-
θος που ξεχωρίζει τους καλούς και τους... 
κακούς αγίους. Μάλλον κανένας δεν ασχο-
λείται με τον Αγιο Πορφύριο ή τον Αγιο Με-
θόδιο και δεκάδες άλλους αγίους της Βυ-
ζαντινής Αυτοκρατορίας που δεν θα διστά-
σουν πολλές φορές να ξεθάψουν τα κόκαλα 
των αντιπάλων τους για να τα αναθεματί-
σουν, να τα μαστιγώσουν και να τα κάψουν.

Η αναγνώριση των αγίων στην αρχή εί-
χε τοπικό χαρακτήρα. Αρκούσε η αναγραφή 
των αγίων στα μαρτυρολόγια - αγιολόγια, 
μηνολόγια. Αλλες φορές γινόταν με συνοδι-
κή πράξη της Εκκλησίας. Οι προϋποθέσεις 
κατά τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Νεκτάριο 
ήταν «Ορθοδοξία άμωμος, αρετή και πίστις 
μέχρις αίματος και η παρά Θεού επίδειξις 
σημείων υπερφυών τε και θαυμάτων».

Η «αγιοποίηση» από τη ρωσική Ορθόδο-
ξη Εκκλησία του εκτελεσθέντος από τους 
μπολσεβίκους τσάρου Νικολάου Β' της δυ-
ναστείας των Ρομανόφ δημιούργησε πολλά 
ερωτήματα. Η αγιοποίηση του Αγίου Νεκτα-
ρίου, σαράντα χρόνια μετά το θάνατό του το 
1961, προκάλεσε σχόλια και αντιδράσεις. 
Ποιος αποφασίζει για το ποιος είναι άγιος;

Πολύ συχνά η αγιοποίηση συνδέεται και 
με άλλα θέματα, όπως το παγκάρι, καθώς η 
αξία του αγίου είναι ανεβασμένη. Ο περίφη-
μος μητροπολίτης Αττικής Παντελεήμων 
-που βρέθηκε πάμπλουτος στη φυλακή- ε-
νεπλάκη σε διαμάχη με τις μοναχές του γυ-
ναικείου μοναστηριού του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου στη Νέα Μάκρη. Το θέμα δεν 
ήταν η διαχείριση των λειψάνων του θαυμα-
τουργού Οσίου Εφραίμ. Ηταν τα έσοδα από 
τον οβολό των πιστών που προσέρχονται α-
θρόως καθημερινά στο μοναστήρι προκει-
μένου να προσκυνήσουν τα λείψανα που α-
ποκαλύφθηκαν έπειτα από όραμα που είδε 
η άλλοτε ηγουμένη του μοναστηριού.

Η ανακομιδή των λειψάνων είναι απαραί-
τητη όπως και η πράξη ανακήρυξης ή μια ι-
διαίτερη ακολουθία. Αλλά δεν είναι πάντα 
άγιοι όσοι εμφανίζονται ως άγιοι. Ανάλογα 
με τον τίτλο τους, άγιος, όσιος, οσιομάρτυς, 

μέγας, ισαπόστολος, οι χιλιάδες άγιοι ακο-
λουθούν μια διαβάθμιση ανάλογα με τα... α-
στέρια τους. Αλλά οι πραγματικοί άγιοι -ό-
πως λέει και το άσμα- δεν παριστάνουν τον 
άγιο. Είναι ακόμα και χωρίς φωτοστέφανο.

Μέγας Κωνσταντίνος και Αγία Ελένη
Ο Φλάβιος Βαλέριος Κωνσταντίνος, ο Ιλ-

λυριός είναι ο κτίστης της Κωνσταντινού-
πολης - Νέας Ρώμης. Οταν θέσπισε ως αρ-
γία την Κυριακή την αφιέρωσε στον Ηλιο. 
Ο πεθερός του Μαξιμιανός, που προσπάθη-
σε να δολοφονήσει τον Κωνσταντίνο ενώ 
εκείνος κοιμόταν, συνελήφθη και λίγο και-
ρό αργότερα βρέθηκε απαγχονισμένος στο 
δωμάτιό του. Ο Κωνσταντίνος υποστήριζε 
σταθερά ότι ο πεθερός του αυτοκτόνησε, ε-
νώ ο Μαξέντιος, ο γιος του Μαξιμιανού, κα-
τηγορούσε τον Κωνσταντίνο για το θάνατο 
του πατέρα του. Το γιο του τον σκότωσε ε-
πειδή πίστευε ότι έχει σχέση με τη μητριά 
του Φαύστα την οποία με συμβουλή της επί-
σης Αγίας Ελένης -μητέρας του- δολοφόνη-
σε πετώντας την σε καυτό νερό στα λουτρά. 
Υστερα σκότωσε το γαμπρό του Μαξιμίνο 
και τον αντίπαλό του Λικίνιο που είχε κατα-
φύγει ικέτης στη Θεσσαλονίκη.

Το βασικό επιχείρημα των θεωρητικών 
της Εκκλησίας, που τον τιμά ως άγιο, είναι 
πως τα εγκλήματά του τα έκανε ως ειδωλο-
λάτρης. Αλλά είχε δει το περίφημο όραμα 
που τον οδήγησε στο χριστιανισμό -από δι-
ώκτης του στο πλάι του Διοκλητιανού- όταν 
ανέσυρε το πτώμα του Μαξέντιου από τον 
Τίβερη, το αποκεφάλισε και το κάρφωσε σε 
ένα παλούκι για να το περιφέρει στους δρό-
μους της Ρώμης. Ο Μαξέντιος ήταν ο αδελ-
φός της γυναίκας του Φαύστας.

Το περίφημο διάταγμα των Μεδιολάνων, 
που προέβλεπε ανεξιθρησκία και σταμα-
τούσε τους διωγμούς των χριστιανών, υπο-

γράφηκε τον 313 μ.Χ. Ο Λικίνιος -που ήταν 
γαμπρός του- νικήθηκε το 325 μ.Χ. από τον 
Κωνσταντίνο και το γιο του Κρίσπο. Χάρη 
στην κόρη του Κωνσταντία, την οποία εί-
χε παντρέψει δεκαοκτάχρονη ακόμη με τον 
45άχρονο αντίπαλό του, αρχικά χάρισε στον 
Λικίνιο τη ζωή του. Στη συνέχεια διέταξε 
την εκτέλεσή του. Μαζί με το γαμπρό του 
εκτέλεσε και τον εντεκάχρονο γιο του Λι-
κινιανό.

Πέθανε το 337 και η Ρωμαϊκή Σύγκλητος 
τον θεοποίησε, ενώ η Εκκλησία τον ονόμα-
σε άγιο, μέγα και ισαπόστολο. Είχε διώξει 
χριστιανούς -«αρειανούς»- και είχε συλήσει 
αρχαίους ναούς κι αγάλματα αφαιρώντας 
το χρυσάφι κα το ασήμι. Η μνήμη του με τη 
μητέρα του Αγία Ελένη γιορτάζεται στις 21 
Μαΐου. Η Καθολική Εκκλησία δεν τον ανα-
γνωρίζει ως άγιο.

Η μητέρα του Κωνσταντίνου ήταν κόρη 
ξενοδόχου από το Δράπανο Βιθυνίας. Πα-
ντρεύτηκε τον ερωτευμένο μαζί της Ιλλυ-
ριό αξιωματικό Κωνστάντιο Χλωρό. Μερι-
κές πηγές την αναφέρουν ως «κοινή γυναί-
κα» που εργαζόταν σε πανδοχείο.

Μετά το γάμο της ακολούθησε το σύζυγό 
της στις εκστρατείες και τον 274, στη σημε-
ρινή Νίσσα της Σερβίας, η Ελένη γέννησε το 
γιο τους, Κωνσταντίνο. Ο γάμος οδηγήθηκε 
τελικά σε διαζύγιο και ο Κωνσταντίνος με-
τά το θάνατο του πατέρα του ανακηρύσσε-
ται από τους στρατιώτες στο Γιορκ της Με-
γάλης Βρετανίας, Καίσαρας. Η μητέρα του 
ανακηρύσσεται Αυγούστα.

Οι αλλεπάλληλοι φόνοι -γιου, εγγονού, 
γαμπρού, νύφης- έγιναν με τη συμμετοχή 
της, αλλά εκείνη έγινε χριστιανή μετά τα 
60 κι ασχολήθηκε με τη φιλανθρωπία χτί-
ζοντας πτωχοκομεία, νοσοκομεία, ορφανο-
τροφεία. Το ταξίδι της στην Παλαιστίνη, οι 
ανασκαφές εκεί και οι πολλές εκκλησίες 

που έχει χτίσει στην Κύπρο, την Πάρο και 
τα Ιεροσόλυμα μαζί με την ανεύρεση του Τί-
μιου Ξύλου την έχουν μυθοποιήσει ως ισα-
πόστολο και αγία.

Οι ιστορικοί διατηρούν επιφυλάξεις για 
την ανεύρεση του Τίμιου Σταυρού. Ο Ευσέβι-
ος δεν αναφέρει την ανακάλυψη και ο άγιος 
Κύριλλος, πατριάρχης Ιεροσολύμων, περι-
γράφει ότι ο Τίμιος Σταυρός ευρέθηκε στα 
Ιεροσόλυμα τον 351 μ.Χ., ενώ η Αγία Ελένη 
πέθανε το 331 μ.Χ. και δεν αναφέρει ποιος 
τον βρήκε.

Η Εκατονταπυλιανή χτίστηκε αργότερα 
από τον Ιουστινιανό, αν και υπήρχε εκεί ένα 
εκκλησάκι από την Αγία Ελένη. Η κυπριακή 
θρησκευτική παράδοση θέλει την Ελένη να 
παγιδεύει σε λάκκο σαράντα διαβόλους και 
να χτίζει η ίδια εκκλησία στο όνομά της. Μια 
άλλη εκκλησία στη μονή Τιμίου Σταυρού υ-
πήρχε ήδη όταν έφτασε στην Κύπρο η Ελέ-
νη, αλλά αποδίδεται σ' αυτήν επειδή άφησε 
ένα κομμάτι από το ιερό σχοινί με το οποίο 
είχαν δέσει τον Χριστό πάνω στο Σταυρό.

Οι δολοφονίες του εγγονού της του Κρί-
σπου, της νύφης της Φαύστας ξεχάστηκαν. 
Μερικοί λένε πως η μία από αυτές, της Φαύ-
στας, έγινε κατ' εντολήν της ενώ άλλοι εξε-
τάζουν αν ήταν τότε στη Ρώμη ή όχι. Τα κί-
νητρά της και η προσχώρηση του γιου της 
στο χριστιανισμό δεν θεωρούνται από ό-
λους ευγενή και αθώα. Η νέα θρησκεία ε-
ξελίσσεται σε μια θρησκευτική βιομηχανία, 
στην οποία η Αγία Ελένη διαπρέπει ως χορη-
γός και όχι για την αρετή της.

Η Καθολική Εκκλησία δεν δέχεται τον δο-
λοφόνο αυτοκράτορα ως άγιο, αλλά η Ελένη 
γιορτάζεται ως αγία στις 18 Αυγούστου. Η 
Ορθόδοξη Εκκλησία την τιμά μαζί με το γιο 
της στις 21 Μαΐου.

Τα χρόνια της χριστιανικής ''τζιχάντ''
Για τριακόσια χρόνια η Ρωμαϊκή Αυτο-

κρατορία συνταράσσεται από τον Ιερό Πό-
λεμο που άρχισε ουσιαστικά όταν ο Θεοδό-
σιος καθιέρωσε το «θρίαμβο της ορθοδοξί-
ας» και επέβαλε ως επίσημη υποχρεωτική 
θρησκεία τον χριστιανισμό με τη Δευτέρα 
Οικουμενική Σύνοδο.

Οι ναοί γκρεμίστηκαν, οι «μάγοι», «μά-
ντεις», ιερείς και «φιλόσοφοι» κάηκαν ζω-
ντανοί μαζί με βιβλία τους. Οι παραβάτες 
τιμωρούνται με αποκεφαλισμό. Οσοι δεν 
δέχονται την υποχρεωτική χριστιανική θρη-
σκεία εξορίζονται, στραγγαλίζονται ή -ο φι-
λόσοφος Σιμωνίδης- καίγονται ζωντανοί.

Το 380 ο Φλάβιος Θεοδόσιος απαγόρευ-
σε -επί ποινή θανάτου- όλες τις άλλες θρη-
σκείες πλην της χριστιανικής. Μοναχοί καί-
νε και γκρεμίζουν ναούς, πυρπολούν αρχαί-
α ιερά και βιβλία, λιντσάρουν υπόπτους. Τα 
Ελευσίνια Μυστήρια απαγορεύτηκαν όπως 
και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ποτάμια αίμα 
κυλάνε σε όλη τη μεγάλη αυτοκρατορία. Η 
Σφαγή του Ιππόδρομου που ακολούθησε τέ-
λειωσε με δεκαπέντε χιλιάδες κατακρεουρ-
γημένα σώματα.

Ο Ιουστινιανός έκλεισε την Ακαδημία 
των Αθηνών. Η νομοθεσία του προβλέπει 
να κατασπαράσσονται από θηρία, να καίγο-
νται στην πυρά, να σταυρώνονται ή να ξεσκί-
ζονται με σιδερόνυχα οι καταγινόμενοι την 
«μαντικήν» και την «ειδωλολατρίαν». Η Ια-
τρική απαγορεύεται ως «γνώση διαβόλου». 
Τα συγγράμματα καίγονται υπέρ της αφαί-
μαξης και των εξορκισμών. Οσοι μελετούν 
Μαθηματικά καταδικάζονται σε θάνατο. Και 
η βάπτιση είναι υποχρεωτική.

Οι ποινές είναι αποκεφαλισμός, πυρά, λι-
θοβολισμός, εκτύφλωση, ακρωτηριασμός 
και το μεταλλισθήναι - ισόβια καταναγκα-
στικά έργα στα μεταλλεία. Μετά το πραξι-
κόπημα και τον αποκεφαλισμό του στρατη-
γού Αλέξιου Βρανά ο αυτοκράτορας Ισαάκι-
ος Αγγελος πρόσταξε να περιαχθούν στους 
δρόμους της Πόλης το κεφάλι του κι ένα 
πόδι καρφωμένα σε παλούκια. Ο Αλέξιος 

'Αγριοι, δολοφόνοι και...''άγιοι εκκλησίας''
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Κομνηνός τον ηγέτη των Βογόμιλων τον έ-
βρασε μέσα σε καζάνι και έστειλε ύστερα 
το πτώμα του στην οικογένειά του σε ένα 
κοφίνι.

Πολλοί από τους διώκτες των εχθρών 
της πίστεως αγιοποιήθηκαν. Τα ονόματα 
των θυμάτων του Ιερού Πολέμου -φιλόσο-
φοι, γιατροί, ποιητές, μαθηματικοί- χάθηκαν 
μέσα στα ερείπια των ναών. Ο βυζαντινός 
μεσαίωνας ήρθε πιο πριν από τον δυτικό. Α-
πό το 354 στους «Αποστολικούς Κανόνες» 
αναφέρεται:

«Απόφευγε όλα τα βιβλία των Εθνικών. 
Τι χρειάζεσαι τις ξένες συγγραφείς, τους 
νόμους και τους ψευδοπροφήτες που οδη-
γούν τους άφρονες μακριά από την πίστη; 
Τι βρίσκεις να λείπει από τις εντολές του 
Θεού και το αναζητάς στους μύθους των Ε-
θνικών; Αν επιθυμείς να διαβάζεις ιστορί-
ες έχεις το βιβλίο των Βασιλειών, αν ρητο-
ρική και ποιητική έχεις τους Προφήτες, έ-
χεις τον Ιώβ, έχεις τις Παροιμίες, όπου θα 
βρεις σοφία μεγαλύτερη από κάθε ποιητική 
και σοφιστική, γιατί αυτά είναι τα λόγια του 
Κυρίου, του μόνου σοφού».

Η θρησκόληπτη Αγία Θεοδώρα
Η Θεοδώρα ήταν κόρη αξιωματικού από 

την Παφλαγονία, θρησκόληπτη όσο και η μη-
τέρα της, η Θεοκτίστη. Ο Θεόφιλος απομά-
κρυνε την πεθερά του από το παλάτι και την 
ανάγκασε να πάει σε μοναστήρι όταν διαπί-
στωσε ότι κατηχούσε τις κόρες του στην ει-
κονολατρία. Μια μέρα ο γελωτοποιός του 
παλατιού τον φώναξε να του δείξει κάτι. Η-
ταν η Θεοδώρα σκυμμένη μπροστά σε μια ει-
κόνα να την ασπάζεται. Εξαλλος ο Θεόφιλος 
μπήκε στο δωμάτιό της και την άκουσε να 
λέει πως δεν ήταν αυτό που νόμιζε. Τη χρη-
σιμοποιούσε ως καθρέφτη.

Μετά τον θάνατο του Θεόφιλου η Θεο-
δώρα αναστήλωσε τις εικόνες. Ο πατριάρ-
χης Γραμματικός ως εικονόφιλος μαστιγώ-
θηκε, αναθεματίστηκε και οδηγήθηκε σε μο-
ναστήρι.

Ειρήνη η Αθηναία
Εικονόφιλη σύζυγος του εικονομάχου 

αυτοκράτορα Λέοντα. Οταν εκείνος πέθανε 
πρόωρα, ο γιος τους ήταν μόλις δέκα χρό-
νων. Η Ειρήνη -επίσης αγία- αντί να του πα-
ραδώσει την εξουσία, τον τύφλωσε κι εξό-
ρισε τους γιους του Κωνσταντίνου Ε', αφού 
τους έκοψε τη γλώσσα. Ο γιος της πέθανε 
μετά την τύφλωση. Υστερα εξέλεξε πατρι-
άρχη με δημοψήφισμα, αποκατέστησε τις 
σχέσεις με τον Πάπα και οργάνωσε οικου-
μενική σύνοδο στη Νίκαια με τρακόσιους 
πενήντα επισκόπους.

Ο Αγιος Μεθόδιος
Ο πατριάρχης Μεθόδιος αναθεμάτισε 

τον αυτοκράτορα Θεόφιλο αλλά η αγία, πλέ-
ον, σύζυγός του Θεοδώρα, ζήτησε να εξαι-
ρεθεί ο νεκρός σύζυγός της από το ανάθε-
μα καθώς είχε μετανοήσει. Ο άγιος το δέ-
χτηκε και της έδωσε έγγραφη απαλλαγή, 
ένα συγχωχάρτι πριν τα ανακαλύψει η δυ-
τική Εκκλησία. Το θεοκρατικό κράτος είχε 
έρθει. Η αναστήλωση των εικόνων έγινε με 
μια λαμπρή τελετή που γιορτάζεται ακόμα 
σήμερα την πρώτη Κυριακή της Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής. Μια εκστρατεία κατά των 
Παυλικιανών στη Μικρά Ασία είχε εκατό χι-
λιάδες θύματα.

Ο εικονόφιλος Ιωάννης ο Γραμματικός 
δεν θα βρει ησυχία ούτε στο Μοναστήρι ό-
που τον εξόρισαν, στη Μονή Κλειδίου στον 
Βόσπορο. Κατηγορήθηκε ότι έξυσε τα μά-
τια του Χριστού από μια εικόνα του Χρι-
στού στο μοναστήρι και τιμωρήθηκε από 
τη Θεοδώρα με διακόσιες μαστιγώσεις. Ο 
Συμεών ο Μάγιστρος, που τον αναφέρει ως 
κατασκευαστή χρωματιστών ρούχων, τον 
τύφλωσε κιόλας. Οταν πέθανε ο Ιωάννης, 
ξέθαψαν τα κόκαλα του Ιωάννη και του Κων-
σταντίνου Ε', τα μαστίγωσαν στον Ιππόδρο-

μο και τα έκαψαν.
Η μνήμη του εορτάζεται στις 14 Ιουνίου.

Ο Μέγας Φώτιος 
Ο Μέγας Φώτιος θα γίνει πατριάρχης τον 

858 με μια απίστευτη ''ίντριγκα'' ανεβαίνο-
ντας τα σκαλιά της ιεραρχίας μέσα σε πέ-
ντε ημέρες. Στις 20 εκάρη μοναχός, στις 21 
διορίστηκε αναγνώστης, στις 22 υποδιάκο-
νος, στις 23 διάκονος και την 24η -παραμονή 
Χριστουγέννων και μέρα εκλογής του νέου 
πατριάρχη- πρεσβύτερος.

Οταν ο ευεργέτης του ο Βάρδας δολοφο-
νήθηκε, ο Φώτιος έστειλε μια επιστολή στο 
δολοφόνο ανιψιό τού Μιχαήλ γεμάτη χαρά 
που σώθηκε από έναν άνθρωπο τόσο ταπει-
νό και αχάριστο. Η τιμωρία του ήταν δίκαιη. 
Ο νέος πατριάρχης δεν παρέλειψε να γρά-
ψει πόσο σημαντικό θεωρεί τον ίδιο.

Οι διεθνείς δολοπλοκίες του οδήγησαν 
στο πρώτο Σχίσμα μεταξύ των δυο Εκκλη-
σιών Ανατολής και Δύσης όταν αναθεμάτισε 
τον Πάπα. Τον Σεπτέμβριο του 867 ο Μιχα-
ήλ δολοφονήθηκε. Ο Φώτιος εξορίστηκε. Ο 
Ιγνάτιος επανήλθε στο θρόνο του. Ο παρα-
κοιμώμενος Βασίλειος ο Α' -που δολοφόνη-
σε με άλλους συνωμότες τον Βάρδα και τον 
Μιχαήλ, τον συναυτοκράτορα- ανέβηκε στο 
θρόνο ως ο πρώτος της Μακεδονικής Δυνα-
στείας. Ο Βασίλειος επανέφερε τον Φώτιο.

Ανακηρύχθηκε άγιος της Ανατολικής Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας και η μνήμη του τιμάται 
στις 6 Φεβρουαρίου.

Χρονολόγιο
* 324 (μ. Χ.) - Ο Κωνσταντίνος λεηλατεί 

το Μαντείο του Απόλλωνος στη Μίλητο και 
θανατώνει με βασανιστήρια όλους τους ιε-
ρείς του με την κατηγορία της εσχάτης προ-
δοσίας. Στο όρος Αθως καταστρέφονται τα 
ελληνικά Ιερά.

* 364 - Στα χρησιμοποιούμενα βασανιστή-
ρια κατά των Εθνικών προστίθεται ο κατα-
κομματιασμός με σιδερένια άγκιστρα.

* 365 - Εδικτο απαγορεύει στους Εθνι-
κούς αξιωματικούς να διατάσσουν χριστια-
νούς στρατιώτες. Καίγονται βιβλία και οι 
συγγραφείς ρίχνονται στις φυλακές. Πολ-
λοί καίγονται ζωντανοί, αποκεφαλίζονται 
ή στραγγαλίζονται ύστερα από φρικτά βα-
σανιστήρια, όπως ο φιλόσοφος Σιμωνίδης.

* 380 - Ο αυτοκράτωρ Φλάβιος Θεοδόσι-
ος απαγορεύει όλες τις θρησκείες πλην της 
χριστιανικής.

* 387 - Εις θάνατον καταδικάζονται ακό-
μη και όσοι απλώς μελετούν βιβλία σχετικά 
με την επιστήμη των Μαθηματικών.

* 389 - Πλήθη μοναχών καταστρέφουν α-
γάλματα, βωμούς και ιερά, λιντσάρουν Εθνι-
κούς και καίνε βιβλιοθήκες. Ο όχλος διαπο-
μπεύει και λιθοβολεί ιερείς.

* 392 - Οι «διωγμίτες» εισβάλλουν στη 
Σαμοθράκη και σφάζουν τους ιερείς των 
Καβείριων Μυστηρίων. Καταστροφή του 
Μαντείου του Αμμωνος Διός στην Αφυτο 
της Χαλκιδικής. Στις αίθουσες των δικα-
στηρίων «κυλούν ρυάκια αίματος», γράφει 
ο Λιβάνιος.

* 396 - Οι Εθνικοί ιερείς στερούνται όλων 
των προνομίων τους και τους απαγορεύε-
ται να ιερουργούν.

* 409 - Η Ρωμαϊκή Εθνική Θρησκεία περ-
νά έκτοτε οριστικώς στην παρανομία όπως 
και η Αστρολογία.

* 415 - Λίγο πριν από το Πάσχα, η Εθνική 
φιλόσοφος Υπατία δολοφονείται από τον 
χριστιανικό όχλο της Αλεξάνδρειας που την 
έκοψε κομμάτια και την έκαψε.

* 528 - Καταργούνται οι Ολυμπιακοί Αγώ-
νες. Οι εξεγέρσεις των Ελλήνων πνίγονται 
στο αίμα με σαράντα χιλιάδες νεκρούς. Υ-
ποχρεωτική βάπτιση με διάταγμα του Ιου-
στινιανού.

* 529 - Κλείνει η Ακαδημία των Αθηνών. 
Οι επτά τελευταίοι διδάσκαλοι καταφεύ-
γουν στον βασιλιά των Περσών Χοσρόη.

(ΝΙΚΟΣ ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ)
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Ζώντας με τις λέξεις, ζώντας από τις 
λέξες. Ακόμα και την ύστατη στιγμή, ο Γκα-
μπριέλ Γκαρσία Μάρκες έδωσε τη μάχη του 
γράφοντας, συνομιλώντας με τον εαυτό του 
και τους αναγνώστες. Το παρακάτω κείμε-
νο είναι από τα έσχατα του αποβιωσαντος 
(17 Απριλίου 2014) μέγιστου Κολομβια-
νού «Γκάμπο» και το έγραψε όταν έμαθε α-
πό τους γιατρούς πως πρέπει να παλέψει 
σκληρά με τον θάνατο.

Γράφει ο σημαντικός Νομπελίστας συγ-
γραφέας:

... «Αν ο Θεός ξεχνούσε για μια στιγμή ό-
τι είμαι μια μαριονέτα φτιαγμένη από κου-
ρέλια και μου χάριζε ένα κομμάτι ζωή, ίσως 
δεν θα έλεγα όλα αυτά που σκέφτομαι, αλλά 
σίγουρα θα σκεφτόμουν όλα αυτά που λέω 
εδώ. Θα έδινα αξία στα πράγματα, όχι γι' αυ-
τό που αξίζουν, αλλά γι' αυτό που σημαίνουν. 
Θα κοιμόμουν λίγο, θα ονειρευόμουν πιο πο-
λύ, γιατί για κάθε λεπτό που κλείνουμε τα 
μάτια, χάνουμε εξήντα δευτερόλεπτα φως. 
Θα συνέχιζα όταν οι άλλοι σταματούσαν, θα 
ξυπνούσα όταν οι άλλοι κοιμόνταν. Θα άκου-
γα όταν οι άλλοι μιλούσαν και πόσο θα απο-
λάμβανα ένα ωραίο παγωτό σοκολάτα!

Αν ο Θεός μου δώριζε ένα κομμάτι ζω-
ή, θα ντυνόμουν λιτά, θα ξάπλωνα μπρούμυ-
τα στον ήλιο, αφήνοντας ακάλυπτο όχι μό-
νο το σώμα αλλά και την ψυχή μου. Θεέ μου, 
αν μπορούσα, θα έγραφα το μίσος μου πάνω 
στον πάγο και θα περίμενα να βγει ο ήλιος. 
Θα ζωγράφιζα μ' ένα όνειρο του Βαν Γκογκ 
πάνω στα άστρα ένα ποίημα του Μπενεντέτι 
κι ένα τραγούδι του Σερράτ θα ήταν η σερε-
νάτα που θα χάριζα στη σελήνη. Θα πότιζα 
με τα δάκρια μου τα τριαντάφυλλα, για να 
νοιώσω τον πόνο από τ' αγκάθια τους και το 
κοκκινωπό φιλί των πετάλων τους...

Στους ανθρώπους θα έδειχνα πόσο λάθος 
κάνουν να νομίζουν ότι παύουν να ερωτεύο-
νται όταν γερνούν, χωρίς να καταλαβαίνουν 
ότι γερνούν όταν παύουν να ερωτεύονται! 
Στο μικρό παιδί θα έδινα φτερά, αλλά θα το 
άφηνα να μάθει μόνο του να πετάει. Στους 
γέρους θα έδειχνα ότι το θάνατο δεν τον 
φέρνουν τα γηρατειά αλλά η λήθη. Έμαθα 
τόσα πράγματα από σας, τους ανθρώπους... 
Έμαθα πως όλοι θέλουν να ζήσουν στην κο-
ρυφή του βουνού, χωρίς να γνωρίζουν ότι η 
αληθινή ευτυχία βρίσκεται στον τρόπο που 
κατεβαίνεις την απόκρημνη πλαγιά

 Έμαθα πως όταν το νεογέννητο σφίγγει 
στη μικρή παλάμη του, για πρώτη φορά, το 
δάχτυλο του πατέρα του, το αιχμαλωτίζει 
για πάντα. Έμαθα πως ο άνθρωπος δικαιού-
ται να κοιτά τον άλλον από ψηλά μόνο όταν 
πρέπει να τον βοηθήσει να σηκωθεί. Είναι 
τόσα πολλά τα πράγματα που μπόρεσα να 
μάθω από σας, αλλά δεν θα χρησιμεύσουν α-
λήθεια πολύ, γιατί όταν θα με κρατούν κλει-
σμένο μέσα σ' αυτή τη βαλίτσα, δυστυχώς 
θα πεθαίνω.

Να λες πάντα αυτό που νιώθεις και να κά-
νεις πάντα αυτό που σκέφτεσαι. Αν ήξερα 
ότι σήμερα θα ήταν η τελευταία φορά που 
θα σ' έβλεπα να κοιμάσαι, θα σ' αγκάλιαζα 
σφιχτά και θα προσευχόμουν στον Κύριο για 
να μπορέσω να γίνω ο φύλακας της ψυχής 
σου. Αν ήξερα ότι αυτή θα ήταν η τελευταία 
φορά που θα σ' έβλεπα να βγαίνεις απ' την 
πόρτα, θα σ' αγκάλιαζα και θα σού 'δινα ένα 

φιλί και θα σε φώναζα ξανά για να σου δώ-
σω κι άλλα. Αν ήξερα ότι αυτή θα ήταν η τε-
λευταία φορά που θα άκουγα τη φωνή σου, 
θα ηχογραφούσα κάθε σου λέξη για να μπο-
ρώ να τις ακούω ξανά και ξανά. Αν ήξερα ότι 
αυτές θα ήταν οι τελευταίες στιγμές που σ' 
έβλεπα, θα έλεγα «σ' αγαπώ» και δεν θα υ-
πέθετα, ανόητα, ότι το ξέρεις ήδη. Υπάρχει 
πάντα ένα αύριο και η ζωή μας δίνει κι άλ-
λες ευκαιρίες για να κάνουμε τα πράγματα 
όπως πρέπει, αλλά σε περίπτωση που κάνω 
λάθος και μας μένει μόνο το σήμερα, θα ΄θε-
λα να σου πω πόσο σ' αγαπώ κι ότι ποτέ δεν 
θα σε ξεχάσω.

Το αύριο δεν το έχει εξασφαλίσει κανείς, 
είτε νέος είτε γέρος. Σήμερα μπορεί να εί-
ναι η τελευταία φορά που βλέπεις τους αν-
θρώπους που αγαπάς. Γι' αυτό μην περιμέ-
νεις άλλο, κάν' το σήμερα, γιατί αν το αύριο 
δεν έρθει ποτέ, θα μετανιώσεις σίγουρα για 
τη μέρα που δεν βρήκες χρόνο για ένα χαμό-
γελο, μια αγκαλιά, ένα φιλί και ήσουν πολύ 
απασχολημένος για να κάνεις πράξη μια τε-
λευταία τους επιθυμία.

Κράτα αυτούς που αγαπάς κοντά σου, πες 
τους ψιθυριστά πόσο πολύ τους χρειάζεσαι, 
αγάπα τους και φέρσου τους καλά, βρες 
χρόνο για να τους πεις «συγνώμη», «συγχώ-
ρεσέ με», «σε παρακαλώ», «ευχαριστώ» κι 
όλα τα λόγια αγάπης που ξέρεις. Κανείς δεν 
θα σε θυμάται για τις κρυφές σου σκέψεις. 
Ζήτα απ' τον Κύριο τη δύναμη και τη σοφία 
για να τις εκφράσεις. Δείξε στους φίλους 
σου τι σημαίνουν για σένα».

Η ζωή, η ιστορία του ''Γκάμπο''
Ο Γκαρσία Μάρκες για τους πιο πολλούς 

ειδικούς ήταν ο πατέρας του λογοτεχνικού 
είδους του μαγικού ρεαλισμού, το οποίο ση-
μάδεψε την έκρηξη της λογοτεχνικής παρα-
γωγής στη Λατινική Αμερική τις δεκαετίας 
του 1960 και του 1970.

Ο Γκαρσία Μάρκες - ή Γκάμπο, όπως τον 
αποκαλούσαν οι φίλοι και οι θαυμαστές του 
- γεννήθηκε στην Αρακατάκα, μια πόλη στη 
βόρεια επαρχία Μαγκνταλένα της Κολομβί-
ας, την 6η Μαρτίου του 1927. Από την παι-
δική του ηλικία στην πόλη αυτή, όπου τα έ-
σοδα έφερναν κυρίως οι φυτείες μπανάνες, 
άντλησε έμπνευση για το λογοτεχνικό του 
έργο. Το Μακόντο, το διάσημο φανταστικό 
χωριό όπου εκτυλίσσεται η υπόθεση του μυ-
θιστορήματός του «Εκατό Χρόνια Μοναξιά», 
παραπέμπει στην Αρακατάκα.

Τα βιβλία του πιο γνωστού λατινοαμερι-
κάνου συγγραφέα πούλησαν δεκάδες εκα-
τομμύρια αντίτυπα. Αν και έγραφε ασταμά-
τητα νουβέλες και ιστορίες όπως το «Ο Συ-
νταγματάρχης Δεν Έχει Κανέναν Να Του Γρά-
ψει» την δεκαετία του 1950 και του 1960, 
δυσκολεύτηκε για πολλά χρόνια να βρει τη 
φωνή του. Το έκανε όμως με δραματικό 
τρόπο στα «Εκατό Χρόνια Μοναξιά», ένα βι-
βλίο που ο εκλιπών Κάρλος Φουέντες είχε 
αποκαλέσει κάποτε «τον λατινοαμερικάνι-
κο Δον Κιχώτη».

Όπως πολλοί από τους σύγχρονους του 
λατινοαμερικάνους λογοτέχνες, ο Μάρκες 
αναμίχθηκε ενεργά στην πολιτική.

Οι ΗΠΑ είχαν απαγορεύσει στον Γκαρσί-
α Μάρκες να εισέρχεται στη χώρα για μια 
δεκαετία.

Το συγκλονιστικό 
αποχαιρετιστήριο 

κείμενο του 
Γκαμπριέλ Γκαρσία 

Μάρκες
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Από την απάντηση τής αμερικανικής κυ-
βέρνησης στην ελληνική αίτηση για βοήθει-
α, 18 Αυγούστου 1823 (Τζέιμς Μονρόε):

«Αλλά αφ' ενός αι ΗΠΑ εύχονται να ιδούν 
τους 'Έλληνας επικρατούντας, άφ' ετέρου α-
δυνατούν, ως εκ των καθηκόντων άτινα πη-
γάζουν εκ της διεθνούς θέσεως, να συμμε-
τάσχουν ενός πολέμου, κατά την διάρκειαν 
του οποίου ευρίσκονται εν ουδετερότητι...»

Η ουδετερότητα των ΗΠΑ δεν στάθηκε ε-
μπόδιο για μερικούς Αμερικανούς φιλέλλη-
νες να λάβουν μέρος στον Αγώνα των Ελλή-
νων το '21, με πρώτον τον Τζωρτζ Τζάρβις.

Ο Τζωρτζ Τζάρβις γεννήθηκε στην Άλ-
τονα της Δανίας (σήμερα προάστιο τού Αμ-
βούργου της Γερμανίας). Ήταν γιος του Αμε-
ρικανού διπλωμάτη Benjamin Jarvis. Εγκα-
τέλειψε τις πανεπιστημιακές του σπουδές 
στη Γερμανία για να κατέβει στην Ελλάδα 
και να μετάσχει στις πολεμικές επιχειρή-
σεις. Έφτασε στην Ύδρα στις 3 του Απρί-
λη του 1822 μαζί με τον Φρανκ Χέιστινγκς . 
Με βάση την Ύδρα, ως αξιωματικός του ελ-
ληνικού ναυτικού πολέμησε υπό τις διατα-
γές τού Μανώλη Τομπάζη, από 1822 μέχρι 
1824 .

Ο Τζάρβις στην Ελλάδα, υιοθέτησε τον 
τρόπο ζωής των ντόπιων αγωνιστών. Φό-
ρεσε φουστανέλα, ξόδεψε όλα τα χρήματά 
του για τον Αγώνα, έμαθε ελληνικά και μοι-
ράστηκε τον δύσκολο τρόπο της ζωής των 
Ελλήνων. Οι συναγωνιστές του τον δέχτη-
καν κοντά τους με αγάπη. Γι' αυτούς ήταν ο 
«Καπετάν Γιώργης Ζέρβας ή Ζερβός ο Αμε-
ρικάνος».

Ο Τζάρβις ανήκει στους ιδεολόγους φι-
λέλληνες. Πολεμώντας για την Ελλάδα, ο 
Τζάρβις αισθάνεται ότι ξεπληρώνει το χρέ-
ος της ευγνωμοσύνης «που όλη η Ευρώπη 
οφείλει στους απογόνους ενός λαού, στον 
οποίο χρωστούν τον πολιτισμό και την επι-
στήμη».

Αλλά ανάμεσα στους φιλέλληνες που πή-
γαιναν στην Ελλάδα κατά τον Άγγλο μισιονά-
ριο Charles Swan, υπήρξαν και «άτομα πού 
κατέβαιναν για να αποκτήσουν περιουσία, 
άλλοι για φήμη και δόξα, άλλοι από τυχοδι-

ωκτισμό». Όταν πολλοί συμπολεμιστές της 
γερμανικής λεγεώνας, κουρασμένοι και α-
πογοητευμένοι, επιστρέφουν στην πατρίδα 
τους, ο Τζάρβις τους αποχαιρετά με ποίημα:

-Μή με ξεχνάτε φίλοι μου / Εμένα που ε-
δώ θα μείνω γιά ελευθερία πολεμώντας / 
Σε θάλασσες ελληνικές, σε ελληνικές πεδι-
άδες / Τις αλυσίδες να συντρίψω της ντρο-
πής / Ανθρωπία ζητώντας.

Όταν ο Τζάρβις άκουσε για την άφιξη του 
λόρδου Βύρωνα, μετακόμισε στο Μεσολόγ-
γι, όπου υπηρέτησε τον Βύρωνα σαν υπασπι-
στής μέχρι το θάνατο του Βύρωνα στις 7 Α-
πριλίου 1824.

Μαζί με τον μηχανικό Κοκκίνη οχύρωσε 
το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό. Τον Αύγου-
στο του 1824 κάτω από τις διαταγές του 
Μαυροκορδάτου, έλαβε μέρος στην εκστρα-
τεία ενάντια στον Κραβασσαρά (Αμφιλοχία) 
και Μακρυνόρος στην Ήπειρο

Σε γράμμα του πρός την φιλελληνική Ε-
πιτροπή Βοστώνης από το Μεσολόγγι 6 (18) 
Ιανουαρίου 1825, ο Τζάρβις έγραφε: «...Κα-
τά την διάρκεια 3 θλιβερών καί ζοφερών ε-
τών πού ήμουν μάρτυρας τών απαράμιλλων 
αγώνων τών ανδρείων καί πατριωτών Ελ-
λήνων, συνδέθηκα μαζί τους καί ήμουν πα-
ρών σέ μερικά από τά κυριότερα κατορθώ-
ματα τους . Ως αξιωματικός τού ελληνικού 
ναυτικού, ήμουν μαζί τους κατά τά 2 πρώτα 
έτη σέ διάφορες επιχειρήσεις, στή Χίο, Μυ-
τιλήνη, κατά μήκος τών ακτών τής Μ.Ασί-
ας, Συρίας, Κρήτης, Κύπρου, τού Αιγαίου καί 
τής Πελοποννήσου. Έλαβα μέρος μαζί τους 
σέ 13 διαφορετικές εκστρατείες, κατά τίς 
οποίες εκάψαμε μερικά πλοία τής γραμμής 
καί μικρότερα, αιχμαλωτίσαμε άλλα, κατα-
λάβαμε καί υπερασπίσαμε κάστρα , καί προ-
σφέραμε κάθε δυνατή συνδρομή στούς χρι-
στιανούς πρόσφυγες.

Οί νέοι Έλληνες μοιάζουν, σέ πολλές λε-
πτομέρειες, μέ τούς προπάτορες τους . Οι 
ίδιοι άντρες πού πολεμούν ώς ναυτικοί, ό-
ταν επιστρέφουν, ενεργούν ώς πεζοί. Έτσι 
ήμουν παρών στήν πολιορκία τής Αθήνας, 
τού Ναυπλίου, στήν άμυνα τού Μεσολογ-
γίου καί κατά τίς συγκρούσεις στήν Πελο-

πόννησο. Μετά τήν άφιξη τού λόρδου Byron, 
προσκολλήθηκα ό ίδιος σε αυτόν καί υπηρέ-
τησα ώς επιτελάρχης (adjutant general) του 
στήν ταξιαρχία του, ώς τόν πολύκλαυστο 
θάνατο του... (γιά τούς ξένους)...

Ή Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από στρατιώ-
τες. Το ένα δέκατο από τούς οπλισμένους 
Έλληνες είναι εντελώς αρκετό, άν είναι ε-
νωμένο, νά καταλάβει όλες τίς ευρωπαι-
κές επαρχίες τής τουρκικής αυτοκρατορί-
ας. Αλλά χρειαζόμαστε ψωμί και χρήματα 
για να το αγοράσουμε καί γιά νά προμηθεύ-
σουμε υποδήματα και χλαίνες στους στρα-
τιώτες πού τουρτουρίζουν. Μιά μεγάλη ε-
ρημιά, μιά χώρα, όπου άν εξαιρέσει κανείς 
λίγες πόλεις πού απομένουν, ούτε ένα σπίτι 
δέν μένει όρθιο καί ακόμη οί ελιές καί πορ-
τοκαλιές έχουν κοπεί από τους Τατάρους, 
μιά πλούσια έρημος, όπου κανένα ζώο δέν 
μάς προσφέρει τροφή -αυτό είναι τό θέα-
τρο τού πολέμου στήν Ελλάδα. Ντροπή σε 
αυτούς τούς ανθρώπους... Έρχονται μέ τόν 
ισχυρισμό νά βοηθήσουν τήν Ελλάδα -αλλά 
στήν πραγματικότητα επιθυμούν νά βοηθη-
θούν οί ίδιοι. Είναι γιά τά δικά τους καί μό-

νο γιά τά δικά τους συμφέροντα πού βρίσκο-
νται εδώ.Α υτοί οί νεόπλουτοι ακολουθού-
νται από νεοερχομένους. Ήλθαν καί εξαφα-
νίστηκαν».

Το 1825 κατά την εισβολή των Αιγυπτί-
ων του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο αναλαμ-
βάνει τα έξοδα 45 στρατιωτών και οδεύει 
από το Ναύπλιο στην Μεθώνη. Από 1827 
και μέχρι το θάνατο του στις 11 Αυγούστου 
του 1828 μαζί με τους Αμερικανούς Samuel 
Gridley Howe καί Jonathan Peckam Miller, 
συμβάλει σαν μέλος της Φιλελληνικής Επι-
τροπής της Αμερικής στην διανομή του υ-
γειονομικού υλικού, ρουχισμού και τροφί-
μων στον ελληνικό πληθυσμό. Ο συμπατρι-
ώτης του φιλέλληνας χειρουργός Samuel 
Gridley Howe έγραψε για τον Τζάρβις: «Εί-
ναι ένας ελκυστικός, επιδέξιος στρατιώτης 
και δοκιμασμένης γενναιότητας. Πραγματι-
κά τιμάει την χώρα που τον γέννησε».

Ο Τζάρβις, πέθανε στο Άργος στις 11 
Αυγούστου του 1828 σε ηλικία 31 χρονών 
και ενταφιάστηκε στον Ναό Τιμίου Προδρό-
μου (Αγ. Ιωάννη), στον περίβολο του οποί-
ου έχουν ενταφιαστεί διάφοροι εξέχοντες 
Έλληνες και φιλέλληνες, όπως ο επίσκο-
πος Άνθιμος, ο Δανός Jedassen, οι Γερμα-
νοί Karolos fon Linsivk, Bolteman και Spitter 
και άλλοι

Η «Γενική Εφημερίδα» έγραψε ότι κηδεύ-
τηκε με τιμές αντιστράτηγου αναφέρθηκε 
σε «ασθένεια» χωρίς περισσότερα στοιχεία. 
Κάποιοι μίλησαν για τέτανο, άλλοι για «πυ-
ρετούς, εξ' ών τόσοι φιλέλληνες έπαθον δι-
αρκούντος του αγώνος», άλλοι για τύφο.

Δύο χρόνια μετά τον θάνατό του, οι συγ-
γενείς του θέλησαν να διαθέσουν την όποια 
περιουσία του. Ως προϋπόθεση έθεσαν την 
τακτοποίηση οιασδήποτε οικονομικής εκ-
κρεμότητας του Τζάρβις. Γι' αυτό τον λόγο 
δημοσίευσαν ανακοίνωση στον Τύπο και κα-
λούσαν όποιον είχε κάποια απαίτηση να πα-
ρουσιασθεί στον «διορισμένο διαιτητή δια 
λογαριασμόν του μακαρίτου» προσκομίζο-
ντας και τις σχετικές αποδείξεις.

Η συμπεριφορά των συγγενών του ήταν 
αντάξια τού Τζωρτζ Τζάρβις, ενός ανθρώ-
που που θυσίασε ζωή και περιουσία στον 
Αγώνα της Ελλάδας γιά ελευθερία-ανεξαρ-
τησία.

Τζορτζ Τζάρβις: Ο Αμερικανός που έδωσε ζωή και 
περιουσία στην Ελλάδα, στην επανάσταση του '21

Η Ηρώ Κωνσταντοπούλου γεννήθηκε 
στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου του 1927, από 
ευκατάστατους γονείς καταγόμενους από 
τη Σπάρτη.

Μαθήτρια ακόμη του Γυμνασίου οργανώ-
θηκε στην ΕΠΟΝ και ανέπτυξε αντιστασια-
κή δράση κατά των δυνάμεων Κατοχής. Στις 
αρχές Ιουλίου του 1944, μία ομάδα των Ταγ-
μάτων Ασφαλείας εισέβαλε στο σπίτι της 
οικογένειάς της στην οδό Βεΐκου 57 στο 
Κουκάκι και τη συνέβαλαν, αφού πρώτα τη 
βασάνισαν. Οι γονείς της, χρησιμοποιώντας 
τις γνωριμίες τους, κατόρθωσαν να την α-
πελευθερώσουν. Αλλά μόνο προσωρινά.

Τα SS τη συνέλαβαν για δεύτερη φορά 
στις 31 Ιουλίου 1944, ύστερα από ένα σα-
μποτάζ σε τρένο που μετέφερε πυρομαχι-
κά για λογαριασμό των δυνάμεων κατοχής. 
Την έκλεισαν στα κρατητήρια της «Κομα-
ντατούρ» στην οδό Μέρλιν και τη βασάνι-
σαν για τρεις εβδομάδες, προκειμένου να 
μαρτυρήσει τους συντρόφους της στην ορ-
γάνωση. Αλλά ούτε τα βασανιστήρια, ούτε 
οι δελεαστικές προτάσεις που της έκαναν 
απέδωσαν και τελικά την οδήγησαν στην 
πτέρυγα μελλοθανάτων του στρατοπέδου 
Χαϊδαρίου.

Στις 5 Σεπτεμβρίου 1944 οδηγήθηκε μαζί 
με άλλους 49 κρατουμένους στο Σκοπευτή-
ριο της Καισαριανής και εκτελέστηκε με 17 
σφαίρες - όσα τα χρόνια της - για «παραδειγ-
ματισμό», όπως είπαν οι χιτλερικοί. Η Ηρώ 
έπεσε για την λευτεριά τής πατρίδας, 37 η-

μέρες προτού απελευθερωθεί η Ελλάδα.
Στις 29 Δεκεμβρίου του 1977 η Ακαδημία 

Αθηνών, με εισήγηση του καθηγητή της Φι-
λοσοφίας, Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου, τίμη-
σε την ηρωίδα με μεταθανάτιο βραβείο για 
την υπέρτατη θυσία της, αναγνωρίζοντας έ-
τσι και τη συμβολή της ΕΠΟΝ στον απελευ-
θερωτικό αγώνα.

Το 1981 ο Νίκος Φώσκολος μετάφερε 
στη μεγάλη οθόνη τη ζωή της («17 σφαίρες 
για έναν άγγελο: Η αληθινή ιστορία της Η-
ρώς Κωνσταντοπούλου»), με πρωταγωνί-
στρια τη Μαίρη Βιδάλη.

Ηρωίδα της Αντίστασης, 
Ηρώ Κωνσταντοπούλου

Ο χώρος αυτός ''ενοικιάζεται'' γιά την διαφήμισή σας
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Το αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου βρίσκε-
ται στην Αργολίδα, στον αρχαιολογικό χώ-
ρο του Ασκληπιείου. Το Ασκληπιείο της Ε-
πιδαύρου ήταν από τα μεγάλα πανελλήνια ι-
ερά της αρχαιότητας. Ανήκε στην Επίδαυρο, 
μια μικρή πόλη-κράτος των κλασικών χρό-
νων που βρισκόταν στην κοντινή, δυτική α-
κτή του Σαρωνικού, στη θέση του σημερινού 
οικισμού της Παλαιάς Επιδαύρου. Τα οικο-
δομήματα του Ασκληπιείου -ναοί, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, θέατρο, λουτρά κλπ- απλώ-
νονταν σε μια στενή, ορεινή κοιλάδα περι-
βαλλόμενη από βουνά που αφήνουν μόνον 
μία διέξοδο προς την θάλασσα.

Iστορικά στοιχεία
Στοιχείο τυπικό της θρησκείας των αρ-

χαίων Ελλήνων, η λατρεία του Ασκληπιού 
πλαισιωνόταν με αθλητικούς και καλλιτε-
χνικούς αγώνες καθώς επίσης και από πα-
ραστάσεις δράματος. Συνεπώς, οι εκδηλώ-
σεις (μουσικοί, ωδικοί αγώνες, θεατρικές 
παραστάσεις) στο θέατρο αποτελούσαν α-
ναπόσπαστο, ουσιαστικό μέρος των εορτα-
στικών δρωμένων προς τιμήν του ιατρού 
θεού. Τις παραστάσεις παρακολουθούσαν 
οι ασθενείς και οι προσκυνητές που προ-
σέρχονταν στο ιερό.

Η αρχιτεκτονική μορφή της σκηνής του 
θεάτρου της Επιδαύρου δείχνει ότι αυτό 
προοριζόταν για την παρουσίαση δραμά-
των με την συμβατική μορφή που οριστι-
κοποιήθηκε στην Αθήνα κατά τον 5ο αιώνα 
π.Χ. Επιπλέον, αντίθετα απ’ ό,τι συνέβη σε 
άλλα θέατρα των κλασικών ή ελληνιστικών 
χρόνων, το συγκεκριμένο δεν αναμορφώθη-
κε κατά τα ρωμαϊκά χρόνια κι έτσι διατήρη-
σε την αυθεντική του μορφή μέχρι το τέλος 
της αρχαιότητας.

Κατά την επικρατέστερη επιστημονική 
άποψη κατασκευάστηκε σε δύο διακεκρι-
μένες φάσεις. Η πρώτη τοποθετείται στα 
τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα, περί το τέλος της 
πρώτης περιόδου ακμής του Ασκληπιείου 
που συνοδεύτηκε από σημαντική οικοδομι-
κή ανάπτυξη. Η δεύτερη συμπίπτει με τα μέ-
σα του 2ου π.Χ. αιώνα.

Αρχιτεκτονική
Το θέατρο είναι το καλύτερα διατηρημέ-

νο κτίσμα του Ασκληπιείου της Επιδαύρου. 
Σε αυτό συναντάμε την χαρακτηριστική τρι-
μερή διάρθρωση του ελληνιστικού θεάτρου 
στην ιδανική της έκφανση: κοίλο, ορχήστρα, 
σκηνικό οικοδόμημα. Η ορχήστρα του είναι 
απολύτως κυκλική, με δάπεδο από πατημέ-
νο χώμα εγκιβωτισμένο σε λίθινο περιμε-
τρικό δακτύλιο. Έχει διάμετρο 19,5 μέτρα 
και περιβάλλεται από ανοιχτό αποχετευτι-
κό αγωγό για την απομάκρυνση των νερών 
της βροχής που ρέουν από το κοίλο.

Το κοίλο του θεάτρου είναι άριστα προ-
σαρμοσμένο στην φυσική κοιλότητα της βό-
ρειας πλαγιάς του όρους Κυνόρτιο με κλίση 
περί τις 26 μοίρες. Αποτελείται από δύο μέ-
ρη που χωρίζονται από περιμετρικό διάδρο-
μο: Το κατώτερο έχει 34 σειρές εδωλίων 
και το ανώτερο, που κατασκευάστηκε στην 
δεύτερη οικοδομική φάση.

Στενές κλίμακες ανόδου κατατέμνουν τα 
δύο μέρη σε σφηνοειδείς κερκίδες. Σε κά-
τοψη το κοίλο υπερβαίνει το ημικύκλιο η 
δε χάραξή του είναι ελαφρά ελλειψοειδής.

Στα δύο άκρα καταλήγει σε ισχυρούς α-
ναλημματικούς τοίχους. Η χωρητικότητά 
του θεάτρου ανέρχεται περίπου σε 14.000 
θεατές. Το επίμηκες σκηνικό οικοδόμημα, 
που εφάπτονταν στην ορχήστρα κλείνοντας 
απ’ άκρου σε άκρο το άνοιγμα του κοίλου 
προς βορρά, αναπτυσσόταν σε δύο μέρη. Ε-
μπρός βρισκόταν το υπερυψωμένο προσκή-
νιο με όψη ιωνικού ρυθμού και προέχοντα 
άκρα. Πίσω ορθωνόταν το διώροφο κτίριο 
της σκηνής.

Η όψη του δεύτερου ορόφου αρθρωνό-
ταν σε μεγάλα ανοίγματα για την υποδοχή 
ζωγραφιστών πινάκων (σκηνικών). Δύο ρά-

μπες οδηγούσαν εκατέρωθεν στο επίπεδο 
του προσκηνίου. Πυλώνες ιωνικού ρυθμού, 
με δύο θύρες συνέδεαν αρχιτεκτονικά την 
σκηνή με τα αναλήμματα του κοίλου. Η ά-
ριστη ακουστική του Θεάτρου της Επιδαύ-
ρου, που ασφαλώς θα ενισχυόταν από τον 
ανακλαστήρα του αρχικού σκηνικού οικοδο-
μήματος, οφείλεται στην τέλεια γεωμετρία 
του σχεδιασμού.

Ο Παυσανίας επισκέφθηκε το Θέατρο 
της Επιδαύρου γύρω στα μέσα του 2ου αι-
ώνα μ.Χ., δηλαδή τουλάχιστον τέσσερις αι-
ώνες μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης 
κατασκευαστικής του φάσης, και εκφράζει 
απερίφραστο θαυμασμό για την ομορφιά και 
την αρμονία του. Ως αρχιτέκτονα του διάση-
μου θεάτρου κατονομάζει τον Πολύκλειτο, 
στον οποίο πιστώνει και την κυκλική Θυμέ-
λη (Θόλο).

Παραμένει αδιευκρίνιστο αν ο αρχαίος 
περιηγητής ταυτίζει τον αρχιτέκτονα των 
οικοδομημάτων με τον ομώνυμο, κορυφαίο 
Αργείο γλύπτη του 5ου αιώνα π.Χ. (που θα 
ήταν λάθος) και πάντως η αναφορά του πα-
ραμένει επιστημονικά ανεπιβεβαίωτη.Η ση-
μερινή μορφή του θεάτρου της Επιδαύρου 
είναι αποτέλεσμα διαδοχικών αναστηλωτι-
κών επεμβάσεων.

Σύντομο αρχαιολογικό χρονικό
Το θέατρο λειτούργησε επί αρκετούς αι-

ώνες. Το 395 μ.Χ. Γότθοι που εισβάλλουν 
στην Πελοπόννησο προκαλούν σοβαρές κα-
ταστροφές στο Ασκληπιείο. Το 426 μ.Χ. ο 
Μέγας Θεοδόσιος απαγορεύει με διάταγμα 
την λειτουργία των Ασκληπιείων και το ιε-
ρό της Επιδαύρου κλείνει οριστικά ύστερα 
από σχεδόν 1.000 χρόνια λειτουργίας. Φυσι-
κές καταστροφές και ανθρώπινες επεμβά-
σεις ολοκληρώνουν την ερήμωση του χώ-
ρου. Το κοίλο του θεάτρου θάβεται σε προ-
σχώσεις μικρού βάθους και διασώζεται. Α-
ντιθέτως, τα προέχοντα ερείπια της σκηνής 
λεηλατούνται συστηματικά καθ’ όλη την δι-
άρκεια της Ενετοκρατίας και της Τουρκο-

κρατίας.
Τον 1881 η Αρχαιολογική Εταιρία ξεκινά 

συστηματική ανασκαφή. Παρ’ ότι το σκηνι-
κό οικοδόμημα είναι αφανισμένο το κοίλο 
αποκαλύπτεται σε καλή κατάσταση με μό-
νη φθορά τα γκρεμισμένα αναλήμματα. Σύ-
ντομα το θέατρο γίνεται διάσημο και ελκύει 
την προσοχή της ελληνικής κοινής γνώμης 
της εποχής που διακατέχεται από το επίμο-
νο ιδεολόγημα της ιστορικής συνέχειας με 
το ένδοξο αρχαιοελληνικό παρελθόν. Η ε-
πανεμφάνιση του καλοδιατηρημένου αργο-
λικού θεάτρου, ονομαστού ήδη από την αρ-
χαιότητα, συσχετίζεται στενά με το θέμα 
της αναβίωσης του αρχαίου δράματος.

Δεύτερη φάση επεμβάσεων ακολουθεί α-
μέσως μετά τον πόλεμο. Αυτή τη φορά στό-
χος είναι πρωτίστως να στερεωθεί το μνη-
μείο ώστε να καταστεί ασφαλές και κατάλ-
ληλο για φιλοξενία θερινών παραστάσεων 
αρχαίου δράματος στο πλαίσιο του Φεστι-
βάλ Επιδαύρου. Πρόκειται για εκτεταμένες 
ανακατασκευές και αποκαταστάσεις που γί-
νονται από την τότε Διεύθυνση Αναστηλώ-
σεων του Υπουργείου Παιδείας υπό την ε-
ποπτεία του Α. Ορλάνδου και διαρκούν σχε-
δόν μια δεκαετία (1954-1963).

Ανακατασκευάζονται πλήρως αμφότερα 
τα αναλήμματα, ο ανατολικός πυλώνας ει-
σόδου, στερεώνονται όλα τα εδώλια του κά-
τω διαζώματος και προγραμματίζεται ανα-
κατασκευή μέρους του προσκηνίου που τε-
λικά δεν υλοποιείται λόγω χρήσης του χώ-
ρου για το Φεστιβάλ.

Το 1988, τρεις δεκαετίες έντονης και α-
νεξέλεγκτης χρήσης του θεάτρου επιβάλ-
λουν τρίτη φάση αναστηλωτικών εργασι-
ών που ξεκινά στο πλαίσιο της δράσης της 
Ομάδας Εργασίας για την Συντήρηση των 
Μνημείων του Ασκληπιείου της Επιδαύρου 
(ΟΕΣΜΕ) του ΥΠ.ΠΟ. Πρόκειται κυρίως για 
διορθωτικές επεμβάσεις στις οποίες εφαρ-
μόζονται για πρώτα φορά αυστηρά επιστη-
μονικές μέθοδοι.

Γίνονται εκατοντάδες συντηρήσεις, συ-

γκολλήσεις, ανατάξεις και συμπληρώσεις 
εδωλίων, περιορίζεται η πρόσβαση στο 
μνημείο εκτός ωρών παραστάσεων, τίθε-
νται περιορισμοί στη χρήση του κτιρίου της 
σκηνής, αποκαθίσταται η αρχαία αποχέτευ-
ση του κοίλου, αποσυναρμολογείται, συντη-
ρείται και ξαναστήνεται ο δυτικός πυλών. 
Το 1988, το θέατρο εντάσσεται μαζί με ολό-
κληρο το Ασκληπιείο στον κατάλογο Μνη-
μείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς της UNESCO.

Φεστιβάλ
Με το ξεκίνημα του μεσοπολέμου το θέ-

μα της αναβίωσης του αρχαίου δράματος 
εισέρχεται βαθμιαία σε τροχιά υλοποίησης: 
ιδρύεται ο θίασος Επαγγελματικής Σχολής 
Θεάτρου (1924), το ζεύγους Σικελιανού δι-
οργανώνει τις Δελφικές εορτές ενώπιον 
διεθνούς κοινού (1927, 1930), ιδρύεται το 
Εθνικό Θέατρο (1932) και συστηματοποιεί-
ται η έρευνα για την σκηνική ερμηνεία των 
αρχαίων θεατρικών έργων. Το 1936 η Κυ-
βέρνηση Μεταξά καθιερώνει ετήσιες «πε-
ριόδους εορτών» με παρουσιάσεις αρχαίων 
δραμάτων σε υπαίθρια θέατρα.

Κορυφαίοι δημιουργοί του θεάτρου και 
της μουσικής επισκέπτονται το θέατρο της 
Επιδαύρου και διοργανώνουν μεμονωμένες 
μουσικές και θεατρικές παραστάσεις στο 
φως της ημέρας, δοκιμάζοντας τις δυνατό-
τητές του χώρου αλλά και το κατά πόσον 
οι ιδέες τους είναι εφαρμόσιμες. Το 1935 
ο Δημήτρης Μητρόπουλος δίνει στο θέα-
τρο της Επιδαύρου συναυλίες με μουσικούς 
της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ωδείου Α-
θηνών, ενώ το 1938 ο Δημήτρης Ροντήρης 
παρουσιάζει με δυνάμεις του Εθνικού Θεά-
τρου την σοφόκλεια Ηλέκτρα έχοντας ως 
αντίπαλες πρωταγωνίστριες την Κατίνα 
Παξινού (Ηλέκτρα) και την Ελένη Παπαδά-
κη (Κλυταιμνήστρα). Όμως η έκρηξη του Β΄ 
Παγκόσμιου Πολέμου αναβάλλει κάθε πε-
ραιτέρω εξέλιξη γι’ αργότερα.

Το 1955, κατά την ίδρυση των θερινών 
Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου από την 
Κυβέρνηση του πρεσβύτερου Κωνσταντί-
νου Καραμανλή, η παρουσίαση αρχαίου δρά-
ματος καταλαμβάνει απολύτως κεντρική 
θέση.

Η μακρά προϊστορία των ιδεολογικών 
εμμονών περί ιστορικής συνέχειας με την 
αρχαιότητα βρίσκει επιτέλους ολοκληρω-
μένη θεσμική έκφραση και ταυτόχρονα ι-
δανική έδρα. Ήδη, το καλοκαίρι του 1954 ο 
Ροντήρης είχε ανεβάσει δοκιμαστικά με δυ-
νάμεις του Εθνικού Θεάτρου τον ευριπίδειο 
Ιππόλυτο σε αναβίωση παλαιότερης, ξανα-
δουλεμένης δικής του σκηνοθεσίας.

Επίσημα εγκαίνια του θεσμού γίνονται 
στις 19/6/1955 από το Εθνικό Θέατρο με 
την Εκάβη του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Μι-
νωτή και με πρωταγωνίστρια την Παξινού.

Στα 54 χρόνια λειτουργίας του Φεστιβάλ 
Επιδαύρου η σκηνή του διάσημου αρχαίου 
θεάτρου φιλοξένησε όλα τα κορυφαία ονό-
ματα από τις παλαιότερες αλλά και τις νε-
ώτερες γενιές ηθοποιών του ελληνικού θε-
άτρου της μεταπολεμικής περιόδου.

Το πατημένο χώμα της ορχήστρας του 
ανάγεται σε πεδίο υπέρτατης καταξίωσης 
για τους Έλληνες θεατρανθρώπους (ηθο-
ποιούς, σκηνοθέτες, μουσικοσυνθέτες, χο-
ρογράφους, σκηνογράφους) και ταυτόχρο-
να μείζον πεδίο διαχρονικής εξέλιξης της 
ερμηνευτικής του αρχαίου δράματος. Κα-
τά την πρώτη εικοσαετία των Επιδαυρίων 
ο χώρος ήταν αποκλειστικότητα του Εθνι-
κού Θέατρου.

Εκτός από αρχαίο δράμα το θέατρο της 
Επιδαύρου φιλοξένησε αραιά παραγωγές ό-
περας, χορού, συναυλίες συμφωνικής μουσι-
κής και άλλα είδη μουσικής. Οι διασημότε-
ρες όλων αυτών των διαφορετικών εκδη-
λώσεων είναι αναμφίβολα οι παραστάσεις 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που παρουσί-
ασε Νόρμα του Μπελίνι (1960) και Μήδεια,

Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου



Δελφοί:
Ο ''ομφαλός της Γης''

Οι Δελφοί ήταν αρχαία ελληνική πόλη 
στην οποία λειτούργησε το σημαντικότε-
ρο μαντείο του αρχαιοελληνικού κόσμου. Η 
πόλη αναφέρεται από τους ομηρικούς χρό-
νους με την ονομασία Πυθώ. Στην αρχή των 
ιστορικών χρόνων ήταν μία από τις πόλεις 
της αρχαίας Φωκίδας, αλλά σταδιακά ο ρό-
λος της πόλης ενισχύθηκε και εξελίχθηκε 
σε πανελλήνιο κέντρο και ιερή πόλη των αρ-
χαίων Ελλήνων. Αποτέλεσε επίσης κέντρο 
της Δελφικής Αμφικτυονίας. Οι Δελφοί δι-
ατήρησαν τη σημαντική τους θέση μέχρι τα 
τέλη του 4ου αιώνα μ.Χ., οπότε δόθηκε ο-
ριστικό τέλος στη λειτουργία του μαντείου 
με διάταγμα του αυτοκράτορα Θεοδοσίου 
Α΄. Τους επόμενους αιώνες η πόλη παρήκ-
μασε και εγκαταλείφθηκε οριστικά την πε-
ρίοδο των σλαβικών επιδρομών.

Σύμφωνα με την παράδοση, στην περιοχή 
των Δελφών υπήρχε ιερό αφιερωμένο στη 
γυναικεία θεότητα της Γαίας και φύλακάς 
του είχε τοποθετηθεί ο φοβερός δράκο-
ντας Πύθων. Σύμφωνα με τοπικούς μύθους 
κύριος του ιερού έγινε ο Απόλλωνας όταν 
σκότωσε τον Πύθωνα. Στη συνέχεια ο θε-
ός μεταμορφωμένος σε δελφίνι μετέφερε 
στην περιοχή Κρήτες, οι οποίοι ίδρυσαν το 
ιερό του. Ο μύθος αυτός σχετικά με την κυ-
ριαρχία του Απόλλωνα επιβίωσε σε εορτα-
στικές αναπαραστάσεις στις τοπικές γιορ-
τές, όπως τα Σεπτήρια, τα Δελφίνια, τα Θαρ-
γήλια, τα Θεοφάνεια, και τα Πύθια.

Τα παλαιότερα ευρήματα στην περιοχή 
των Δελφών έχουν εντοπιστεί στο Κωρύ-
κειο Άντρο και χρονολογούνται στη νεολι-
θική εποχή (4000 π.Χ.) Από το 4.000 π.Χ. μέ-
χρι τα Μυκηναϊκά χρόνια (1550 π.Χ.) δεν υ-
πάρχουν ευρήματα, γεγονός που δείχνει ότι 
η περιοχή πιθανόν έμεινε ακατοίκητη στο 
διάστημα αυτό. Στο ξεκίνημα της Μυκηνα-
ϊκής περιόδου εγκαταστάθηκαν στο χώρο 
των Δελφών Αχαιοί προερχόμενοι από τη 
Θεσσαλία και ίδρυσαν οργανωμένη πόλη. Α-
πό την πόλη αυτή έχουν βρεθεί κατάλοιπα 
μυκηναϊκού οικισμού και νεκροταφείου. Πι-
στεύεται πως αντιστοιχεί στην πόλη που α-
ναφέρεται στον κατάλογο των Νεών της Ι-
λιάδας, με το όνομα Πυθώ. Η Πυθώ ήταν μί-
α από τις εννέα Φωκικές πόλεις που συμ-
μετείχαν στον Τρωικό πόλεμο, στο πλευρό 
των υπολοίπων Αχαιών.

Με το τέλος της Μυκηναϊκής περιόδου 
η πόλη εγκαταλείφθηκε, όπως και πολλά α-
κόμα Μυκηναϊκά κέντρα της ηπειρωτικής 
Ελλάδας. Για τους επόμενους τέσσερις αι-
ώνες δεν παρατηρήθηκε καμία σημαντική ε-
γκατάσταση στην περιοχή. Τα ευρήματα από 
την περιοχή παρέμειναν ελάχιστα και πολύ 
αποσπασματικά μέχρι τον 8ο αι. π.Χ., οπότε 
και επικράτησε οριστικά η λατρεία του Α-
πόλλωνα και άρχισε η ανάπτυξη του ιερού 
και του μαντείου. Προς το τέλος του 7ου αι. 
π.Χ. οικοδομήθηκαν οι πρώτοι λίθινοι ναοί, 
αφιερωμένοι ο ένας στον Απόλλωνα και ο 
άλλος στην Αθηνά, που λατρευόταν επίση-
μα, με την επωνυμία «Προναία» ή «Προνοί-
α» και είχε δικό της τέμενος. Σύμφωνα με 
αρχαίες μαρτυρίες και αρχαιολογικά ευρή-
ματα, στους Δελφούς λατρεύονταν ακόμη η 
Άρτεμη, ο Ποσειδώνας, ο Διόνυσος, ο Ερμής, 
ο Ζευς Πολιεύς, η Υγιεία και η Ειλείθυια.

Iστορικά χρόνια
Από τον 8ο αιώνα, όταν πλέον επικράτη-

σε η λατρεία του Απόλλωνα, το ιερό των 
Δελφών απέκτησε ιδιαίτερα σημαντικό ρό-
λο στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, ενώ η επιρ-
ροή του εξαπλώθηκε σταδιακά σε ένα με-
γάλο τμήμα του ευρύτερου χώρου της ανα-
τολικής Μεσογείου. Σημαντικός αριθμός α-
φιερωμάτων που βρέθηκαν στους Δελφούς, 
προέρχεται ακόμα και από περιοχές της Συ-
ρίας και της Αρμενίας, γεγονός που μαρτυ-
ρά την έκταση της επιρροής του ιερού. Λό-
γω του μεγάλου κύρους του μαντείου, οι ελ-
ληνικές πόλεις κατέφευγαν σ’ αυτό για να 
βοηθηθούν στη λήψη σημαντικών αποφάσε-

ων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 
αποικισμού, όπου οι μητροπόλεις κατέφευ-
γαν στο μαντείο για να το συμβουλευτούν, 
για την επιλογή κατάλληλης θέσης για την 
ίδρυση αποικίας.

Το ιερό των Δελφών έγινε σταδιακά κέ-
ντρο της σημαντικότερης Αμφικτυονίας 
του αρχαίου ελληνικού κόσμου, Η Αμφικτυ-
ονία αυτή που έγινε γνωστή ως Δελφική 
Αμφικτυονία, ήταν μία ομοσπονδιακή ένω-
ση δώδεκα φυλών με θρησκευτικό κυρίως 
χαρακτήρα. Συμμετείχαν σε αυτή οι φυλές 
της κεντρικής Ελλάδας και ηγετική θέση α-
νάμεσά τους κατείχαν οι Θεσσαλοί. Αρχικά 
είχε κέντρο της την Ανθήλη της Μαλίδας, 
αλλά από τα μέσα του 7ου αιώνα έκανε κέ-
ντρο της τους Δελφούς.

Στις αρχές του 6ου π.Χ. αιώνα η Δελφι-
κή Αμφικτυονία διεξήγαγε πόλεμο με την 
γειτονική πόλη των Δελφών, την Κρίσα. Ο 
πόλεμος αυτός ονομάστηκε Α΄ Ιερός πόλε-
μος και είχε ως κατάληξη την καταστροφή 
της Κρίσας Αποτέλεσμα του πολέμου ήταν 
οι Δελφοί να αυξήσουν την πανελλήνια θρη-
σκευτική και πολιτική τους επιρροή και να 
μεγαλώσουν σε έκταση, αποκτώντας εδάφη 
που μέχρι τότε ανήκαν στην Κρίσα. Παράλ-
ληλα μετά το τέλος του πολέμου διοργανώ-
θηκαν για πρώτη φορά τα Πύθια, οι δεύτε-
ροι σε σημασία πανελλήνιοι αγώνες μετά 
τους Ολυμπιακούς. Στα πρώτα Πύθια που 
διοργανώθηκαν το 586 π.Χ. δόθηκαν ως έ-
παθλα στους νικητές των αγώνων, χρημα-
τικά δώρα από τα λάφυρα της Κρίσας. Από 

τους επόμενους αγώνες καθιερώθηκε ως 
τιμητικό βραβείο των νικητών το δάφνινο 
στεφάνι.

Την περίοδο των Περσικών πολέμων το 
μαντείο των Δελφών εξέδωσε αρκετούς 
δυσοίωνους χρησμούς για τις ελληνικές 
πόλεις, γεγονός που αποδόθηκε από μετα-
γενέστερους ιστορικούς σε φιλοπερσική 
στάση που κράτησε. Ο Ηρόδοτος αναφέρει 
πως οι Δελφοί δέχτηκαν επίθεση από τους 
Πέρσες. Συγκεκριμένα αναφέρει πως αφού 
ο Ξέρξης πέρασε τις Θερμοπύλες και κατευ-
θυνόταν προς τη Φωκίδα, έστειλα ένα στρα-
τιωτικό σώμα προς τους Δελφούς για να α-
ποσπάσει θησαυρούς. Όταν οι Πέρσες πλη-
σίασαν στους Δελφούς, δύο κορυφές από 
τον Παρνασσό αποκόπηκαν και έπεσαν πά-
νω τους, ενώ παράλληλα καταδιώχθηκαν α-
πό δύο τοπικούς ήρωες, τον Φύλακο και τον 
Αυτόνοο.

Οι Δελφοί παρέμειναν ανεξάρτητη πόλη 
μέχρι το 448 π.Χ. όταν οι Αθηναίοι βοήθη-
σαν του Φωκείς να εντάξουν το ιερό στην 
ομοσπονδία τους. Τότε οι Σπαρτιάτες αντέ-
δρασαν με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ο δεύ-
τερος ιερός πόλεμος . Οι Σπαρτιάτες αρ-
χικά επανέφεραν την πόλη στην προηγού-
μενη κατάστασή της αλλά με νέα παρέμβα-
ση των Αθηναίων η πόλη αποδόθηκε πάλι 
στους Φωκείς. Οι Φωκείς διατήρησαν τον 
έλεγχο του μαντειου μέχρι το 421 π.Χ. Τη 
χρονιά αυτή η πόλη των Δελφών ανεξαρτη-
τοποιήθηκε και πάλι ως συνέπεια της Νικί-
ειου ειρήνης.

Το 356 π.Χ. οι Φωκείς κατέλαβαν τους 
Δελφούς, όταν το αμφικτιονικό συνέδριο, 
που ελεγχόταν τότε από τη Θήβα, τους επέ-
βαλλε ένα βαρύ πρόστιμο. Το γεγονός αυ-
τό οδήγησε στο ξέσπασμα του τρίτου ιερού 
πολέμου. Κατά τη διάρκεια αυτού του πο-
λέμου λεηλατήθηκαν όλοι οι θησαυροί των 
Δελφών για να χρηματοδοτηθεί ο στρατός 
των Φωκέων. Οι Φωκείς τελικά ηττήθηκαν 
δέκα χρόνια μετά με επέμβαση του Φιλίπ-
που και οι Δελφοί πέρασαν πάλι στον έλεγ-
χο της Δελφικής αμφικτυονίας που πλέον 
ελεγχόταν από τους Μακεδόνες.

Ένας τέταρτος ιερός πόλεμος ξέσπασε 
το 339 π.Χ. στον οποίο αναμείχθηκαν οι Λο-
κροί της Άμφισσας και οδήγησε τελικά στην 
επέμβαση του Φιλίππου στη νότια Ελλάδα.

Κατά τον 3ο αι. π.Χ. οι Δελφοί πέρασαν 
στον έλεγχο της νέας δύναμης που αναδεί-
χτηκε στην νότια Ελλάδα, της Αιτωλικής Συ-
μπολιτείας. Οι Αιτωλοί κατέλαβαν το ιερό 
το 290 π.Χ. Λίγα χρόνια μετά, το 279 π.Χ., η 
πόλη των Δελφών βρέθηκε σε κίνδυνο από 
την επιδρομή των Γαλατών στον ελλαδικό 
χώρο. Την επιδρομή αυτή αντιμετώπισαν με 
επιτυχία οι Αιτωλοί και προστάτευσαν το ι-
ερό. Η πόλη συνέχισε να ευδοκιμεί και να 
πλουτίζει σε δώρα και αφιερώματα και κα-
τά τη διάρκεια αυτού του αιώνα. Τα περισ-
σότερα αφιερώματα αυτής της περιόδους 
προέρχονται από τις πόλεις της Αιτωλικής 
Συμπολιτείας.

Το 190 π.Χ. οι Ρωμαίοι αφαίρεσαν από 
τους Αιτωλούς την κυριαρχία στο μαντείο 
των Δελφών. Λίγα χρόνια μετά, το 168 π.Χ. 
οι Δελφοί πέρασαν σε ρωμαϊκή κυριαρχία. 
Κατά τη διάρκεια των Μιθριδατικών πολέ-
μων οι Δελφοί λεηλατήθηκαν από τον Σύλ-
λα το 86 π.Χ.

Τον 2ο αιώνα μ.Χ. επισκέφθηκε τους 
Δελφούς ο περιηγητής Παυσανίας, ο οποί-
ος περιέγραψε αναλυτικά τον χώρο. Η διε-
ξοδική περιγραφή του συνέβαλε σημαντικά 
στην ανασύνθεση του χώρου. Η λειτουργία 
του μαντείου τερματίστηκε το 394 με διά-
ταγμα του βυζαντινού αυτοκράτορα Θεοδο-
σίου Α'. Με την επικράτηση του Χριστιανι-
σμού, οι Δελφοί έγιναν έδρα επισκοπής, αλ-
λά εγκαταλείφθηκαν στις αρχές του 7ου αι. 
μ.Χ., κατά την περίοδο των Σλαβικών επι-
δρομών.

Ανασκαφές
Ο αρχαιολογικός τόπος είχε κατοικηθεί 

από το χωριό Καστρί, ήδη από τον Μεσαίω-
να. Οι κάτοικοι είχαν χρησιμοποιήσει τους 
μαρμάρινους κίονες και κατασκευές ως δο-
κούς στήριξης και οροφές για τα πρόχει-
ρα σπίτια τους, συνηθισμένο τρόπο ανοικο-
δόμησης πόλεων, εν όλω ή εν μέρει κατε-
στραμμένων, ιδιαίτερα μετά το σεισμό του 
1580, που ισοπέδωσε αρκετά χωριά στη 
Φωκίδα. Ήταν αναγκαίο να μετακινηθεί το 
χωριό ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι α-
νασκαφές κάτι όμως που αρνούνταν οι κά-
τοικοι. Η ευκαιρία να μετατοπισθεί το χω-
ριό δόθηκε όταν αυτό καταστράφηκε μερι-
κώς από σεισμό και οι κάτοικοι έδωσαν τον 
αρχαιολογικό χώρο με αντάλλαγμα ένα νέ-
ο χωριό. Το 1893 η Γαλλική Αρχαιολογική 
Σχολή αφαίρεσε σημαντική ποσότητα εδά-
φους από πολυάριθμους τόπους, έτσι ώστε 
τα σημαντικά κτήρια του ιερού του Απόλλω-
να, όπως επίσης και χιλιάδες αντικειμένων, 
επιγραφών και γλυπτών να έρθουν στην ε-
πιφάνεια.

Τέσσερις περιοχές του χώρου αναστη-
λώθηκαν περισσότερο ή λιγότερο. Ο Θησαυ-
ρός των Αθηναίων αναστηλώθηκε ολόκλη-
ρος λόγω του πλήθους των αυθεντικών αρ-
χαίων αντικειμένων που βρέθηκαν από την 
γαλλική ομάδα υπό την χορηγία του Δημάρ-
χου Αθηναίων. Ο Βωμός των Χιωτών ανα-
στηλώθηκε τον 1959 από την Ελληνική Αρ-
χαιολογική Υπηρεσία. Η Θόλος και ο Ναός 
του Απόλλωνα υπέστησαν μικρές αναστη-
λώσεις.
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«Τα λόγια μας, η ζωή και ο πόνος μας δεν 
είναι τίποτα. Ο θάνατός μας -ο θάνατος ε-
νός παπουτσή κι ενός φτωχού ψαρά- είναι 
το παν για μας! Η τελευταία στιγμή μάς α-
νήκει - η θανάσιμη αγωνία είναι ο θρίαμβός 
μας...» (Μπαρτολομέο Βαντσέτι).

Στις 15 Απριλίου 1920, δύο ταμίες του 
εργοστασίου υποδημάτων ΣΛΕΪΤΕΡ & ΜΟ-
ΡΙΛ, ο Φρέντερικ Πάρμεντερ και ο Αλεξά-
ντερ Μπεραρντέλι, περπατούσαν στην Πο-
λιτεία της Μασαχουσέτης των Ηνωμένων 
Πολιτειών, στον κεντρικό δρόμο του Σάουθ 
Μπρέιντρι. Μαζί τους κουβαλούσαν δύο μι-
κρά χρηματοκιβώτια με 15.000 δολάρια. Λί-
γο πριν φτάσουν στην πόρτα του εργοστα-
σίου - περί τις 3 μ.μ. - δέχτηκαν επίθεση α-
πό ένοπλους ληστές, που άρχισαν να τους 
πυροβολούν. Οι ληστές αφού εκτέλεσαν τα 
θύματά τους πήραν τα χρηματοκιβώτια και 
το έσκασαν με αυτοκίνητο που τους περί-
μενε γι' αυτή τη δουλιά μαζί με άλλα μέλη 
της συμμορίας. Παρά το γεγονός ότι η λη-
στεία ήταν αιματηρή, δεν ήταν καθόλου ένα 
ασυνήθιστο γεγονός εκείνη την εποχή τόσο 
στην Πολιτεία της Μασαχουσέτης όσο και 
γενικότερα στις ΗΠΑ.

Οι αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τους 
ληστές ως ξένους, πιθανότατα Ιταλούς. Για 
το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στη 
ληστεία είπαν πως ήταν τύπου «'Οβερλαντ».

Έχοντας αυτά τα στοιχεία η αστυνομία 
βρήκε πως κάποιος Ιταλός, ονόματι Μπό-
ντα, είχε αφήσει για επισκευή στο «Γκαράζ 
Τζόνσον», ενός προαστίου της πόλης, ένα 
παλιό «'Οβερλαντ». Οπως ήταν φυσικό, το 
γκαράζ τέθηκε υπό διακριτική παρακολού-
θηση και ο ιδιοκτήτης του κλήθηκε να ενη-
μερώσει αμέσως τις αρχές στην περίπτωση 
που ο Μπόντα ή κάποιος άλλος ζητούσε να 
πάρει το αυτοκίνητο.

Είκοσι μέρες μετά τη ληστεία, τη νύχτα, 
της 5ης Μαϊου του 1920, ο Μπόντα με τρεις 
γνωστούς του…πήγε στο γκαράζ για να πά-
ρει το αυτοκίνητο. Ο Τζόνσον αμέσως έ-
στειλε τη γυναίκα του να τηλεφωνήσει στην 
αστυνομία και οι τέσσερις ύποπτοι που α-
ντιλήφθηκαν τι συνέβαινε προτίμησαν να 
φύγουν.

Λίγο αργότερα η αστυνομία συνέλαβε 
τους τρεις ενώ ο Μπόντα κατάφερε να δι-
αφύγει. Τον έναν απ' αυτούς, τον Ορτσιάνι, 
τον συνέλαβαν και τον φυλάκισαν.

Οι άλλοι δύο πήραν το τραμ του Μπρό-
κτον, συνελήφθησαν μέσα σ' αυτό και οδηγή-
θηκαν στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί έδωσαν 
τα ονόματά τους: Νικόλα Σάκο και Μπαρ-
τολομέο Βαντσέτι. Στην ανάκριση έπεσαν 
σε αντιφάσεις κι ήταν φανερό πως ήθελαν 
να κρύψουν πράγματα. Για τον Μπόντα και 
τον Ορτσιάνι δήλωσαν πως δεν τους ήξε-
ραν αλλά δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν για 
ποιο λόγο πήγαν μαζί με αυτούς τους δύο 
στο «Γκαράζ Τζόνσον» να πάρουν το «Οβερ-
λαντ». Στην κατοχή τους βρέθηκαν δύο πε-
ρίστροφα. Ο Σάκο μάλιστα κουβαλούσε μα-
ζί του και σφαίρες. Η θέση τους - χωρίς φυ-
σικά οι ίδιοι να γνωρίζουν τι ακριβώς τους 
περίμενε - ήταν αρκετά δύσκολη. Πριν όμως 
παρουσιάσουμε τη συνέχεια ας δούμε ποιοι 
ήταν οι δύο αυτοί άνθρωποι.

Ο Νικόλα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βα-
ντσέτι ήταν Ιταλοί που μετανάστευσαν στις 
Ηνωμένες Πολιτείες για μια καλύτερη ζω-
ή. Ο Μπαρτολομέο έφτασε στη Νέα Υόρκη 
τον Ιούνιο του 1908 σε ηλικία 20 χρόνων. 
Την ίδια χρονιά έφτασε στη Βοστόνη και ο 
Νικόλα μαζί με τον αδελφό του Σαμπίνο. Η-
ταν μόλις 17 ετών. Γρήγορα ο Σαμπίνο πήρε 
το δρόμο της επιστροφής κι έτσι ο Νικόλα 
συνέχισε μόνος σε μια χώρα δύσκολη, αχα-
νή, που υποσχόταν όμως πολλά και σίγουρα 
ένα καλύτερο μέλλον απ' αυτό που επιφύ-
λασσε η πατρίδα.

Η πρώτη επαφή με τις ΗΠΑ ήταν μάλλον 
ψυχρολουσία για τους δύο νεαρούς που ε-
γκατέλειψαν την πατρίδα τους γεμάτοι ό-
νειρα. Στα απομνημονεύματά του, που έγρα-

ψε στη φυλακή, με τίτλο «Η ιστορία της ζω-
ής ενός προλετάριου», ο Βαντσέτι γράφει: 
«Μέσα στη μαύρη απελπισία πήρα την από-
φαση να φύγω από την Ιταλία και να πάω 
στην Αμερική. Στις 9 Ιουνίου 1908 αποχαι-
ρέτησα τα αγαπημένα μου πρόσωπα... Ταξι-
δεύοντας 2 μέρες με τρένο μέσω Γαλλίας 
και μετά διασχίζοντας επί 7 μέρες τον ωκε-
ανό, έφτασα στη γη της επαγγελίας. Η Νέα 
Υόρκη ξεπρόβαλλε απειλητικά στον ορίζο-
ντα με όλο το μεγαλείο και την αυταπάτη 
της ευτυχίας που υποσχόταν».

Ο Βαντσέτι ήταν άνθρωπος που αγαπού-
σε τη γνώση και που φρόντιζε πάντοτε να 
διευρύνει τις γνώσεις του. «Αν και περιγρά-
φεται - γράφει ο Εγκον Αϊς - συνήθως ως 
ονειροπόλος, ήταν ο τυπικός «φιλόσοφος 
του καφενείου»». Στην πραγματικότητα, ή-
ταν ένας εργάτης δοσμένος στο ιδανικό 
της διεκδίκησης μιας δικαιότερης κοινωνί-
ας. Μέσα από την ίδια του την πείρα είχε 
κατανοήσει βαθιά την απελευθερωτική δύ-
ναμη της γνώσης και για το λόγο αυτό διά-
βαζε συνεχώς προσπαθώντας να εμβαθύνει 
διαρκώς πάνω στα προβλήματα της εποχής 
των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα. Ως 
εργάτης στα λατομεία στο Κονέκτικατ, ως 
ανειδίκευτος στο Γιάνγκσταουν, ως χαλυ-
βουργός στο Πίτσμπουργκ, ως σιδηροδρομι-
κός στη Μασαχουσέτη, ως πωλητής ψαριών 
στο Πλίμουθ είχε πάντοτε μαζί του ένα βι-
βλίο διψώντας για μάθηση και ελευθερία.

Ο Σάκο ήταν ειδικευμένος τσαγκάρης. Η-
ταν κοντός και μυώδης, με μεγάλη όρεξη για 
ζωή. Αγαπούσε τη φύση, τα λουλούδια, τα 
δέντρα και ήταν σπουδαίος κηπουρός. Αντί-
θετα από τον Βαντσέτι, αυτός είχε δημιουρ-
γήσει οικογένεια. Το πρώτο του παιδί ήταν 
ο Ντάντε κι αργότερα προστέθηκε κι ένα 
κοριτσάκι, η Ινέζ.

Ο Σάκο και ο Βαντσέτι ιδεολογικά και πο-
λιτικά ήταν αναρχικοί. Για την εποχή εκείνη, 
ανήκαν σ' ένα υπαρκτό ρεύμα μέσα στο ερ-
γατικό κίνημα που σε γενικές γραμμές επαγ-
γελλόταν τον κομμουνισμό χωρίς όμως να 
αναγνωρίζει τη μεταβατική περίοδο όπου 
το κράτος της εργατικής τάξης είναι ιστο-
ρικά αναγκαίο. Η δογματική αυτή θέση των 
αναρχικών, να τοποθετούνται από θέση αρ-
χής ενάντια σε κάθε εξουσία, τους οδηγού-
σε στην τραγική αντίφαση να συμμετέχουν 
μεν - όπως έγινε και στη Ρωσία - στην επα-
ναστατική δράση κατά της αστικής εξουσί-
ας, αλλά μόλις αυτή υποχωρούσε, μόλις συ-
ντελούνταν το πέρασμα της εξουσίας στην 
εργατική τάξη, στρέφονταν κατά της δικτα-
τορίας του προλεταριάτου, βοηθώντας έτσι 
αντικειμενικά την αντεπανάσταση.

Στις 27 Ιουνίου 1905 η αριστερή πτέρυγα 
του ''Σοσιαλιστικού Κόμματος'' και το ''Σοσι-
αλιστικό Εργατικό Κόμμα'' ίδρυσαν την Ορ-
γάνωση «Βιομηχανικοί Εργάτες Κόσμου».

Σ' αυτό το εργατικό κίνημα μπήκαν, αν-
δρώθηκαν κι έδωσαν όλο τους το είναι ο 
Νικόλα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντσέτι. 
Ταυτόχρονα, ξεχωριστή δράση ανέπτυξαν 

και για την υπεράσπιση των αλλοδαπών. Η 
τεράστια είσοδος μεταναστών στις ΗΠΑ εί-
χε φέρει στην επιφάνεια το ρατσισμό και οι 
αιτίες γι' αυτό ήταν πολλές.

Λίγες ημέρες πριν τη σύλληψή τους, οι 
αρχές στη Νέα Υόρκη είχαν συλλάβει ένα 
φίλο των Σάκο και Βαντσέτι, τον Ιταλό τυ-
πογράφο Αντρέα Σαλσέντο, τον οποίο κρά-
τησαν παρανόμως για οκτώ εβδομάδες. Η 
συνέχεια ήταν τραγική. Είτε από απόγνω-
ση - είτε γιατί τον έσπρωξαν, ο Σαλσέντο α-
πό τον 14ο όροφο βρέθηκε στο πεζοδρόμιο 
του υπουργείου Δικαιοσύνης και όπως ήταν 
φυσικό η αγανάκτηση των ξένων πολιτικο-
ποιημένων εργατών - ιδιαίτερα των Ιταλών 
- έφτασε στο αποκορύφωμα.

Οι Σάκο και Βαντσέτι άρχισαν να οργα-
νώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας γι' αυ-
τό το ζήτημα, η οποία μάλιστα είχε οριστεί 
να γίνει στο Μπρόκτον στις 9 Μαϊου 1920. 
Για τους σκοπούς της συγκέντρωσης (μετα-
κινήσεις, προπαγάνδα κλπ) επιχείρησαν να 
πάρουν από το «Γκαράζ Τζόνσον» το αυτο-
κίνητο του Μπόντα και ακριβώς για τον ίδιο 
λόγο - για την περιφρούρηση της οργάνω-
σης της συγκέντρωσης - έπεσαν σε αντιφά-
σεις στην αστυνομία όταν τους συνέλαβε. 
Δεν ήθελαν να προδώσουν τους συντρό-
φους τους, ούτε και τις προετοιμασίες που 
γίνονταν.

Στο πλαίσιο αυτής της συνωμοτικότητας 
πιθανόν δε χρησιμοποίησαν και άλλοθι που 
στην πορεία τούς ήταν απαραίτητα για να α-
ποδείξουν την αθωότητά τους.

Η δικαστική διαδικασία είναι μια μοναδι-
κή φάρσα. Οι «αυτόπτες μάρτυρες» έχουν 
προπαρασκευαστεί κάτω απ’ την πίεση του 
εισαγγελέα και της αστυνομίας. Κανένας 
τους, βέβαια, δεν ήταν μπροστά την ώρα της 
ληστείας, όλοι, όμως, «αναγνωρίζουν τους 
κατηγορούμενους» ως δράστες.

Στην αρχή της διαδικασίας, ένας από 
τους πρώτους «αυτόπτες μάρτυρες», απο-
καλύπτεται ότι είναι πρόσφατα αποφυλακι-
σμένος εγκληματίας, ο οποίος εμφανίστη-
κε στο δικαστήριο με ψεύτικο όνομα. Ο ί-
διος ομολογεί ότι δέχτηκε να ψευδομαρτυ-
ρήσει σε συνεννόηση με τον εισαγγελέα και 
με αντάλλαγμα την αποφυλάκισή του. Κατά 
την διάρκεια της δίκης, αποκαλύπτεται ότι 
ο διορισμένος από το δικαστήριο διερμηνέ-
ας παραποιεί συστηματικά τα λεγόμενα των 
δύο κατηγορουμένων, στηριζόμενος στο ότι 
Σάκο και Βαντσέτι δεν ξέρουν καλά αγγλικά.

Τελικά, μετά την κατάρριψη όλων των 
κατηγοριών από τους κατηγορούμενους, το 
μοναδικό στοιχείο, στο οποίο μπορεί να στη-
ριχτεί η κατηγορούσα αρχή, είναι το όπλο 
του Σάκο. Μάρτυρας - κλειδί θεωρείται έ-
νας εμπειρογνώμονας όπλων, ο οποίος κα-
λείται να καταθέσει. Ομως, η κατάθεσή του 
καθοδηγείται με μαεστρία από τον εισαγγε-
λέα, ώστε να μείνει η εντύπωση ότι το πι-
στόλι του κατηγορουμένου είναι το πιστόλι, 
με το οποίο έγινε η ληστεία και διαπράχθη-
καν οι δύο φόνοι.

Ιδού, λοιπόν, η μεθόδευση, όπως την απο-
κάλυψε αργότερα ο διευθυντής της αστυνο-
μίας της Μασαχουσέτης, κάπτεν Πρόκτορ, 
ο οποίος κατέθεσε ως εμπειρογνώμων ό-
πλων στη δίκη: «Συμφωνήσαμε με τον ει-
σαγγελέα να πω ότι οι σφαίρες που βρέθη-
καν στον τόπο της ληστείας προέρχονται 
κατά πάσα πιθανότητα από το πιστόλι του 
Νικόλα Σάκο. Ομως, επειδή υπήρχε κίνδυ-
νος να αποκαλυφθεί το ψέμα, ο εισαγγελέας 
μου είπε ότι αν μου ζητηθούν αποδείξεις α-
πό κάποιο μέλος του δικαστηρίου να πω ότι 
δεν έχω». Κατά «σύμπτωση», αποδείξεις δε 
ζητήθηκαν και ο δικαστής Ουέμπστερ Θέϊ-
χερ, γνωστός στη Μασαχουσέτη για τις α-
ντιδραστικές του απόψεις, ανακεφαλαιώνο-
ντας την κατάθεση του Πρόκτορ, αποφαίνε-
ται ότι το φονικό βλήμα προέρχεται από το 
πιστόλι του Σάκο.

Αυτό φτάνει για να κηρυχτούν οι δύο έ-
νοχοι. Ο δικαστής Θέιχερ, στο «αιτιολογικό» 
της απόφασης, σημειώνει: «Ακόμα κι αν δεν 
έχουν διαπράξει το έγκλημα, που τους κατα-
λογίζεται, είναι, πάντως, ηθικά ένοχοι, για-
τί είναι εχθροί των σημερινών θεσμών...»!

Πάνω από έξι χρόνια διαρκεί ο αγώνας 
για την αναθεώρηση της εσφαλμένης από-
φασης. Εργάτες και επιφανείς προσωπικό-
τητες απ’ όλο τον κόσμο στέκουν στο πλευ-
ρό των αθώων καταδικασθέντων. Μια ση-
μαντική εξέλιξη κατά της διάρκεια αυτής 
της εξαετίας έλαβε χώρα το Νοέμβρη του 
1925: Ο φυλακισμένος για σειρά εγκλημά-
των Πορτογάλος Τσελεστίνο Μαντέιρος 
στέλνει ένα σημείωμα από τη φυλακή στη 
διοίκηση της αστυνομίας και το δικαστήριο 
της Μασαχουσέτης, όπου γράφει: «Ομολο-
γώ ότι πήρα μέρος στο έγκλημα του Σάουθ 
Μπράιντρι και ότι οι Σάκο και Βαντσέτι δεν 
συμμετείχαν». Το σημείωμα όμως αυτό δεν 
ελήφθη υπόψη.

Από τον Οκτώβρη του 1921 έως τον Αύ-
γουστο του 1927, έγιναν 7 αιτήσεις επανεκ-
δίκασης της υπόθεσης και απορρίφθηκαν 
και οι επτά.

Η τελευταία αίτηση απευθύνθηκε στο Α-
νώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας της Μα-
σαχουσέτης και εξετάστηκε - για να απορ-
ριφθεί - σε συνεδριάσεις και συσκέψεις του 
από τις 27 Γενάρη έως τις 5 Απρίλη 1927. Τα 
ένδικα μέσα είχαν τελειώσει. Τώρα είχε έρ-
θει η ώρα να ανακοινωθεί η ποινή: Ο Νικόλα 
Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντσέτι θα οδη-
γούνταν στην ηλεκτρική καρέκλα.

Έντεκα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της 22 
Αυγούστου 1927, όταν το ημερολόγιο είχε 
περάσει πλέον στην 23η μέρα του μήνα, ο 
Σάκο κάθισε στην ηλεκτρική καρέκλα, 9 λε-
πτά αργότερα, τον ακολούθησε και ο Βα-
ντσέτι. Μαζί τους πέθανε και ο Μαντέιρος.

Τον 1970, ο σκηνοθέτης Τζουλιάνο Μο-
ντάλντο, με ένα καλογραμμένο σενάριο α-
νά χείρας και με ένα πρωτοκλασάτο καστ 
που θα υποστήριζε την ταινία όσο κανείς 
άλλος (Τζιαν Μαρία Βολοντέ στον ρόλο του 
Μπαρτολομέο Βαντσέτι και Ρικάρντο Κου-
τσιόλα στον ρόλο του Νίκολα Σάκο), μετα-
φέρει στην μεγάλη οθόνη την υπόθεση των 
Νικόλα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντσέτι. 
Το αποτέλεσμα δικαίωσε τους πάντες. Στο 
Φεστιβάλ Καννών 1971, ο Κουτσιόλα κερδί-
ζει βραβείο ερμηνείας.

Για τη μουσική της ταινίας, η Μπαέζ συ-
ναντά τον 'Ενιο Μορικόνε. Ο τελευταίος 
γράφει μουσική σαν να ενορχηστρώνει την 
απάντηση στην αδικία, με συνθέσεις που 
περνάνε από τη συγκίνηση σε οργή και δι-
αμαρτυρία. Η Μπαέζ γράφει τους στίχους, 
αυτούς που έστειλε κατευθείαν στη μόνι-
μη επικαιρότητα: «Ηere΄s to you Νicola and 
Βart» τραγουδάει η Μπαέζ και στην «Μπα-
λάντα των Σάκο και Βαντσέτι» αντλεί την έ-
μπνευσή της από τα γράμματα του Μπαρτο-
λομέο Βαντσέτι στον πατέρα του: «Καλέ μου 
πατέρα, ναι, είμαι στη φυλακή / Μην ντρα-
πείς να πεις το έγκλημά μου / Το έγκλημα 
της αγάπης και αδελφοσύνης».

Οι αθώοι Σάκο και Βαντσέτι
(και η ντροπή της Αμερικής)
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Την 1η Αυγούστου 1918, ένα πλήθος 50.000 Καναδών «πατριωτών» επιδόθηκε για 5 η-
μέρες σε ένα ανελέητο ''πογκρόμ'' εις βάρος των ελληνόφωνων μεταναστών της πόλης. Το 
αποτέλεσμα αυτού του ρατσιστικού εγκληματικού ρατσιστικού  ''πογκρόμ'', ήταν ο θάνατος 
δεκάδων μεταναστών, μεταξύ των οποίων 29 γυναίκες και 6 ανήλικα παιδιά, καθώς και υ-
λικές ζημιές 1.000.000 δολαρίων σε τιμές εποχής.

Οι αφορμές ήταν πολλές. Για χρόνια οι ελληνόφωνοι μετανάστες, μικροϊδιοκτήτες και 
εργαζόμενοι κυρίως στον επισιτισμό (εστιατόρια κλπ) αποκαλούνταν από τους ντόπιους 
«slackers», δηλαδή «τεμπελχανάδες», επειδή κατά τους ρατσιστές, απόφευγαν τις βαριές 
δουλειές π.χ. του φορτοεκφορτωτή, του ξυλοκόπου ή του βιομηχανικού εργάτη και δού-
λευαν σαν μάγειροι, ψήστες, σερβιτόροι ή υπάλληλοι εμπορικών καταστημάτων.

Ακολούθησε μια σειρά από γεγονότα όπως οι καλές σχέσεις του τότε πρωθυπουργού Βε-
νιζέλου με το Γερμανό Κάιζερ, η ουδετερότητα της χώρας προέλευσής τους κατά τις αρχές 
του Α' παγκοσμίου πολέμου και η άρνηση των ελληνόφωνων μεταναστών να καταταγούν 
στον καναδικό στρατό, γεγονότα  που όξυναν τις ρατσιστικές αντιλήψεις εις βάρος τους.

Επιστρέφοντας οι χιλιάδες των βετεράνων Καναδών από τη σφαγή χαρακωμάτων του 
Α' παγκοσμίου πολέμου, πολλοί από αυτούς ανάπηροι και σε άθλια οικονομική κατάσταση, 
βρήκαν τους ελληνόφωνους μετανάστες, που αποτελούσαν το 0,5% του πληθυσμού της 
πόλης, να ευημερούν έχοντας στην κατοχή τους το 35% των μικρομεσαίων καταστημάτων.

Τον Αύγουστο του 1918, 10.000 βετεράνοι διαδήλωσαν στους δρόμους συνεπικουρού-
μενοι από 40.000 Καναδούς πολίτες. Οι πολυήμερες διαδηλώσεις συχνά εκτράπηκαν σε 
''πογκρόμ'' σε βάρος μαγαζιών και σπιτιών μεταναστών με την αστυνομία στην καλύτερη 
περίπτωση θεατή, ενώ δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις όπου Καναδοί αστυνομικοί έπαιρναν 
ενεργά μέρος στο ''πογκρόμ'' σε βάρος των ελληνόφωνων.

Οι μνήμες του ρατσιστικού πογκρόμ της πόλης έχουν μετατραπεί σήμερα σε φιέστα-φε-
στιβάλ, όπου «αντι»ρατσιστές συγκεντρώνονται στις συνοικίες των ελληνόφωνων και 
τρώνε μαζικά greek souvlaki με tzatziki, mousaka και άλλα μεσογειακά greek εδέσματα.

Τορόντο 1918: Η ελληνική ''νύχτα των κρυστάλλων''
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