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Επικαιρότητα/Current Affairs. 
Με την έκδοσή µας αυτήν µπήκαµε στο εικοστό (20ο) 
έτος των εκδοτικών µας δραστηριοτήτων. Το γεγονός 
αυτό µας δίνει µια δικαιολογηµένη χαρά και καινούριο 
κουράγιο για να συνεχίσουµε να προωθούµε τους σκο-
πούς και τους στόχους µας και να ενηµερώνουµε τους 
αναγνώστες µας για ο,τιδήποτε το ενδιαφέρον παρου-
σιάζεται. 
Το εικοστό όµως αυτό έτος µας βρίσκει σε βαθιά θλίψη 
και πένθος. Την Τετάρτη, 22 του ∆εκέµβρη, στις 3-00 
τα χαράµατα, ο χάρος κατόρθωσε να νικήσει τον συ-
νεκδότη των «Ελληνικών Θεµάτων», τον δάσκαλο µας, 
τον συνεργάτη µας, τον φίλο και αδερφό µας, Κυριάκο 
Π. ∆εληγιάννη. Ο θάνατος του Κυριάκου, σε ηλικία 83 
χρόνων, είναι µια αβάσταχτη απώλεια για όλους µας, 
αλλά περισσότερο για εµάς, τα αδέρφια του και όλους 
τους συγγενείς µας. Κυριάκο µας λείπεις!!! 
Ο Κυριάκος γεννήθηκε στο χωριό ‘Τροπαιούχος’ της 
Φλώρινας τον Αύγουστο του 1927 από γονείς πρόσφυ-
γες. Οι γονείς µας Παράσχος Ηλία ∆εληγιάννης και 
Μελισσινή ∆εληγιάννη, το γένος Μπουσδελεκίδη, γεν-
νήθηκαν στα Κουβούκλια της Προύσσας και ήρθαν 
στην Ελλάδα µε τον ξεριζωµό του 1923. Ο Κυριάκος 
τελείωσε το ∆ηµοτικό Σχολείο του χωριού µας και συ-
νέχισε τις γυµνασιακές του σπουδές στο Γυµνάσιο της 
Φλώρινας.  Οι γυµνασιακές του όµως σπουδές διακό-
πηκαν εξαιτίας της βάρβαρης εισβολής της φασιστικής 
Ιταλίας, της ναζιστικής Γερµανίας και της επίσης, φα-
σιστικής Βουλγαρίας. Ο Κυριάκος, όπως εξάλλου και η 
µέγιστη πλειοψηφία των συγχωριανών µας, ενταχτήκα-
µε στην Εθνική Αντίσταση. Μετά το πέρας του πολέ-
µου, ο Κυριάκος συνέχισε τις γυµνασιακές του σπουδές 
και στη συνέχεια, τις πανεπιστηµιακές του, στο Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης, στη Φιλο-
σοφική Σχολή, απ’ όπου πήρε το Πτυχίο του ως Φιλό-
λογος. 
Το 1955, κι αφού αποφασίσαµε να µεταναστεύσουµε 
όλοι µας, ο Κυριάκος, για να µη µείνει µόνος στην γε-
νέτειρα, αποφάσισε να υποβάλλει την παραίτησή του 
στο Υπουργείο Παιδείας και να ακολουθήσει την τρίτη 
οµάδα της οικογένειάς µας για τη Μελβούρνη. Οι πρώ-
τες δύο οµάδες ήρθαµε στην Αυστραλία τον Απρίλη 
και Νοέµβρη του 1954. 
Τα χρόνια εκείνα, τα πτυχία πολλών άλλων χωρών, µα-
ζί και της Ελλάδας, δεν αναγνωρίζονταν από τις Αυ-
στραλιανές αρχές κι έτσι ο Κυριάκος βρήκε δουλειά 
στη βιοµηχανία αυτοκινήτων, στην αρχή, και κατόπιν 
στην υπηρεσία παροχής ηλεκτρισµού, ως µετρητής των  
ωρολογίων παροχής ρεύµατος. Τα πράγµατα, βέβαια, 
άρχισαν ν’ αλλάζουν, όπως ήταν αναµενόµενο, λόγω 
των αλλαγών που έρχονταν, µαζί µε τον ερχοµό χιλιά-
δων µεταναστών, κι έτσι ο Κυριάκος διορίστηκε από το 
Υπουργείο Παιδείας ως βοηθός καθηγητής, στο Princes 

Hill High School. Τον ίδιο καιρό άρχισε να παρακο-
λουθεί µαθήµατα στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπι-
στηµίου της Μελβούρνης, απ’ όπου πήρε το Πτυχίο τού 
Bachelor of Arts. Μετά την απόκτηση αυτού του Πτυ-
χίου, διορίστηκε ως κανονικός καθηγητής στο ίδιο Γυ-
µνάσιο. 
Στα τέλη του 1962 επέστρεψε στην γενέτειρα όπου και 
ξαναπήρε την οργανική του θέση στο Υπουργείο Παι-
δεί-ας. Στις δε 29 ∆εκέµβρη 1963, παντρεύτηκε την 
καλή της καρδιάς του, την Ελευθερία Γεωργιάδη, από 
την Χρύσα της Αριδαίας.   
Το 1974, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Παιδεί-
ας της Νοτίου Αυστραλίας, ο Κυριάκος ήταν ο πρώτος 
µε απόσπαση εκπαιδευτικός, που ήρθε στην Αυστραλί-
α. Λίγο αργότερα τον ακολούθησε και η σύζυγός του 
µε τα τρία τους παιδιά κι εγκαταστάθηκαν οικογενεια-
κώς στην Αδελαΐδα. Έτσι, η απόσπαση αυτή άνοιξε το 
δρόµο και για τις αποσπάσεις  εκπαιδευτικών από την 
Ελλάδα, που ακολούθησαν. 
Στη Νότιο Αυστραλία εισήγαγε τα Ελληνικά σε διάφο-
ρα γυµνάσια. Εργάστηκε για µερικά χρόνια στο Κολλέ-
γιο Προχωρηµένης Εκπαίδευσης και στο Πανεπιστήµι-
ο. Συνταξιοδοτήθηκε το 1992. Έγραψε πολλές µελέτες 
και συγγράµµατα, πολλές εργασίες Φιλολογικού και 
Φιλοσοφικού ενδιαφέροντος. Έγραψε για το γλωσσικό 
ιδίωµα των Κουβουκλίων της Μικρασίας, το οποίο 
σύγγραµµα  αποτέλεσε την ∆ιατριβή του, που κατέθεσε 
στο Πανεπιστήµιο των Ιωαννίνων, απ’ όπου πήρε το 
∆ιδακτορικό του. Τον ίδιο καιρό συνέταξε και ειδικό 
λεξικό για τα ‘Κουβουκλιώτικα’, δηλαδή, του γλωσσι-
κού ιδιώµατος  των Κουβουκλίων. 
Τέσσερις τόµοι εργασιών και µελετηµάτων του έχουν 
µέχρι τώρα εκδοθεί και στο µέλλον θα συνεχιστεί η 
έκδοση και άλλων εργασιών του. 
Ο συνάδελφός του Θόδωρος Μαυρόπουλος και η σύζυ-
γος τού Κυριάκου, Ελευθερία, ανέλαβαν το έργο αυτό. 
Ο κ. Μαυρόπουλος µας απέστειλε και µια Νεκρολογία 
για τον Κυριάκο, που δηµοσιεύεται σε άλλη στήλη της 
παρούσας έκδοσης. 
Τώρα ο Κυριάκος βρίσκεται στην απέναντι όχθη της 
Αχερουσίας Λίµνης. Εκεί θα µας περιµένει για να συ-
νεχίσουµε το έργο µας. Μέχρι τότε όµως, εµείς συνεχί-
ζουµε γιατί ήταν και επιθυµία τού Κυριάκου να συνε-
χίσουµε. 
Αιωνία σου η Μνήµη αδερφέ, συνεργάτη, δάσκα-
λε και πάνω απ’ όλα, άνθρωπε!   
 
With this issue we have entered the twentieth (20th) 
year of our publishing activities. This fact gives us a 
justified expression of happiness and new courage to 
continue to promote our aims and objectives and to 
keep informing our readers of whatever interest comes 
up. 
This, however, twentieth year, finds us in deep sorrow 
and mourning. On Wednesday, the 22nd of December 
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2010, at 3.00 after midnight, charon managed to defeat 
our co-editor of the “Hellenic Themes”, our teacher, our 
collaborator, our brother, Kyriakos P. Deliyannis. The 
death of Kyriakos, at the age of 83, is an unbearable 
loss for all of us, but more so for us, his brothers, sisters 
and all the relatives, close friends and colleagues. We 
miss you a lot Kyriakos!. 
Kyriakos was born in the village ‘Tropaeouchos’ in the 
Perfecture of Florina, in August 1927. Our parents were 
refugees from Asia Minor. Our parents, Paraskhos Elias 
Deliyannis and Mellisini Deliyannis, nee Mpousdele-
kidou, were born in Kouvouklia, near Bursa and came 
to Greece with the uprooting of our peoples in 1922-23.  
Kyriakos completed his primary schooling in our native 
village and then continued his secondary school studies 
at the Gymnasium of Florina. His secondary education 
was cut short by the barbaric invasion of fascist Italy, 
nazi Germany and fascist Bulgaria. Kyriakos, along 
with the greatest majority of the people of our village, 
took part in the fight against the invaders along the lines 
of the Nati-onal Resistance – EAM - ELAS. 
 After the war, Kyriakos continued his secondary 
school studies and afterwards, his University studies, in 
the Philosophy Faculty of the Aristotelian University of 
Thessaloniki. He obtained his Degree of Philology and 
began teaching, first in private High Schools and sub-
sequently in the State Education System. 
In 1955, and since the rest of the family decided to mi-
grate, Kyriakos, in order not to be left alone in the 
motherland, decided to submit his resignation to the 
Ministry of Education and to follow the third lot of our 
family migrating to Melbourne. The first and second 
lots arrived in Melbourne in April and November 1954. 
In those years the qualifications obtained in many other 
countries, including Greece, were not recognised by the 
Australian education authorities and thus Kyriakos 
found a job in the automobile industry at first and then 
in the State Electricity Commission as meter reader. 
Things, however, began to change, as it was expected, 
due to changes that were coming, along with the com-
ing of thousands of migrants and thus Kyriakos was 
appointed by the Ministry of Education, as assistant 
High School Teacher at Princes Hill High School. At 
about the same period he began studying in the Arts 
Faculty of the University of Melbourne, and was even-
tually awarded his Bachelor of Arts Degree. After the 
acquisition of this Degree he was appointed as ordinary 
High School Tea-cher in the same High School. 
At the end of 1962 Kyriakos returned to Greece where 
he was reappointed in his organic position with the 
Ministry of Education. On the 29th of December 1963, 
Kyriakos married his chosen one, Eleftheria Georgiadis 
from Chrysa Arideas.  
In 1974 after an invitation by the Ministry of Education 
of South Australia, Kyriakos came back to Australia 

again. He was the first teacher to have come to Austra-
lia under the scheme of secondment and thus he was the 
one who opened the way for other teachers to follow. 
Soon after his wife Eleftheria and their three children 
followed him and so the whole family was reunited 
They settled in South Australia. 
In South Australia he introduced Greek in various High 
Schools. For some years he worked as Lecturer at the 
Adelaide College of Advance Education. He retired in 
1992. He wrote many treatises and other works on Phi-
losophy and Philology. He wrote also a treatise on the 
linguistic idiom of Kouvouklia, which he submitted to 
the University of Ioannina for his PhD. He was awarded 
the PhD in 2002. Along with his treatise/doctorate, he 
compiled a special dictionary for the same linguistic 
idiom of Kouvouklia.  
Four volumes of his works have been published so far 
and the publishing of his other works will follow. 
His lifelong colleague and friend Thodoros Mavropou-
los and Kyriakos’ wife Eleftheria have undertaken to 
conti-nue with the publishing of his other works. Mr 
Mavropoulos sent us a ‘Nekrology’ for Kyriakos which 
is being published in this issue. 
Kyriakos is now on the other bank of the Aherousia 
Lake. He will await there for us in order to continue our 
work. Until then, however, we will continue our work 
here because it was Kyriakos’ wish to do so. 
May His Memory Live for Ever! 
 
Συνεχίζουµε…! 
Κι ενώ εµείς προσπαθούµε να πείσουµε τους ιθύνοντες 
και αρµόδιους να οργανώσουν διεθνές συνέδριο στην 
Αθήνα, µε δικά µας έξοδα, για να συντονίσουµε τον 
Αγώνα µας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρ-
θενώνα και άλλων αρχαιοτήτων, οι αρµόδιοι, κατά το 
πλείστον, αρκούνται στις δηµόσιες σχέσεις και στα 
γλυκόλογα. Καλά όλα αυτά, αλλά καλύτερο είναι να 
διεκδικήσουµε την επιστροφή, κάτι που µπορεί να είναι 
και εφικτό. 
Το κίνηµα για την επιστροφή των Έργων Τέχνης λαµ-
βάνει ολοένα και µεγαλύτερες διαστάσεις. Έτσι, είναι 
καθήκον µας να επιστρατεύσουµε την αγωνιστική αρω-
γή όλων αυτών των ανθρώπων και να απαιτήσουµε την 
επανόρθωση των κακουργηµάτων που διαπράχτηκαν 
στο παρελθόν. 
Στην Αυστραλία, όλο και πιο πολλοί επιστρατεύονται 
στον αγώνα µας. Πριν λίγο καιρό, στη σειρά των προ-
σωπικοτήτων ήρθε να προστεθεί και η πρωθυπουργός 
της Νέας Νοτίου Ουαλίας, κ. Kristina Keneally. 
Στην ελληνόφωνη εφηµερίδα της Μελβούρνης «Νέος 
Κόσµος, µεταξύ άλλων, διαβάζουµε: «Σε µια εκδήλω-
ση ειδικά για τα οµογενειακά µέσα ενηµέρωσης, η κ. 
Keneally γνωστοποίησε ότι µε µεγάλη χαρά της γίνεται 
επίτιµο µέλος της Αυστραλιανής Επιτροπής για την 
Επιστροφή των Γλυπτών…». 
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« Η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελ-
λάδα, θα επιτρέψει σε όλους να τα τιµήσουν και να τα 
θαυµάσουν εκεί στον τόπο που ανήκουν: «Η κυβέρνη-
ση της Ν.Ν.Ουαλίας είναι υπερήφανη που υποστηρίζει 
αυτό το αίτηµα για την επιστροφή των Γλυπτών στην 
Ελλάδα και τον λαό της». 
Εµείς επιµένουµε και καλούµε το Υπουργείο Πολιτι-
σµού να υιοθετήσει την πρότασή µας για σύγκληση 
διεθνούς συνεδρίου, για τον συντονισµό των προσπα-
θειών µας. Αν δεν συντονίσουµε τον Αγώνα µας, δυ-
στυχώς η φωνή µας θα είναι «Φωνή βοώντος εν τη ε-
ρήµω».   
Για την επιστροφή των Γλυπτών θα πρέπει να φιλοξε-
νούµε και τις απόψεις και άλλων ανθρώπων που ενδια-
φέρονται πραγµατικά για τα Έργα Τέχνης, που έ-χουν 
αρπαχτεί από διάφορους λαούς γιατί οι λαοί αυτοί ήταν 
είτε υπό ξένη κατοχή, ή ανήµποροι να προτάξουν αντί-
σταση στις διαθέσεις αυτών που το µόνο που έχουν ως 
αιτιολογικό για την αρπαγή ήταν η δύναµή τους. ∆υ-
στυχώς αυτοί πίστευαν και πιστεύουν στη δύναµή τους 
κι όχι στη λογική και τον ανθρωπισµό – χαρίσµατα που 
µόνο λίγοι τα διαθέτουν και τα υιοθετούν. Ας δούµε 
τώρα και αποσπάσµατα των απόψεων κάποιων ανθρώ-
πων, όπως αυτές οι απόψεις παρουσιάστηκαν, από την 
εφηµερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», την Κυριακή 28 Ιουνίου 2009. 
∆ιαβάζουµε:  
ΑΣΤΕΡΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ: «Το σύνθηµά της αφοπλιστικό 
µέσα στην απλότητά του: «Γιατί όχι;». Και το επιχεί-
ρηµά της αδιάσειστο: το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, 
το ο-ποίο άφησε άφωνους όσους το επισκέφτηκαν και 
αποστόµωσε το αντίστοιχο βρετανικό, που επί τόσα 
χρόνια ψέλλιζε «µα και αν ακόµη σας τα επιστρέψουµε, 
δεν έχετε που να τα βάλετε…». Η ∆ιεθνής Επιτροπή 
για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα συ-
ντονίζει τις φωνές 16 χωρών προκειµένου το αίτηµα 
χρόνων να γίνει επιτέλους πραγµατικότητα. Εκπρόσω-
ποι από την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, το Βέλγιο, τη Βραζι-
λία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τον Καναδά, την Κύπρο, 
τη Φινλανδία, τη Γερµανία, τη Σερβία, την Ελβετία, τη 
Σουηδία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Ρωσία αλλά και την ά-
µεσα ενδιαφερόµενη Βρετανία υπέγραψαν στις 19 Ιου-
νίου τη διακήρυξή τους και δήλωσαν ότι θα κάνουν ό,τι 
περνά από το χέρι τους προκειµένου να επιτευχθεί η 
ιστορική Επανένωση». Η κ. Λαζαρίδου είπε και άλλα, 
εµείς σταµατούµε εδώ και λέµε: πρέπει να συντονίσου-
µε τον Αγώνα µας. Τα Ενωµένα Έθνη πρέπει να ανα-
λάβουν την υποχρέωση και την ευθύνη για την επανόρ-
θωση των εγκληµάτων που διαπράχτηκαν κατά των 
φτωχών και αδύναµων λαών αναφορικά µε την αρπαγή 
αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Η κληρονοµιά κάθε 
λαού θα πρέπει να είναι σεβαστή. Ο λαός της Βρετανί-
ας, κατά 95%, είναι υπέρ της Αποκατάστασης κι αυτό 
είναι προς τιµή του. 

Ο ΑΝΤΟΝΙ  ΣΝΟΝΤΓΡΑΣ – καθηγητής του Πανεπιστηµίου 
του Cambridge, Βρετανία, δηλώνει: «Η άγνοια είναι ο 
κύριος εχθρός του Επαναπατρισµού». 
«Το µεγαλύτερο εµπόδιο που έχουµε να αντιµετωπί-
σουµε είναι η υπερηφάνεια και η … προκατάληψη του 
Βρετανικού Μουσείου. ∆υσκολεύεται τροµερά να κά-
νει οτιδήποτε που θα µπορούσε να βλάψει την εικόνα 
του, όπως το να ανοίξει διάλογο µε εκπροσώπους από 
την Ελλάδα, και µάλιστα επί ίσοις όροις… έγινα πρόε-
δρος της Βρετανικής Επιτροπής για την επιστροφή των 
Γλυπτών µόλις έµαθα αρκετά για να συνειδητοποιήσω 
ότι η άγνοια είναι ο κύριος εχθρός του επαναπατρι-
σµού». Ίσως να είναι έτσι, εµείς όµως πιστεύουµε ότι 
δεν είναι άγνοια την στιγµή που 95% των βρετανών 
είναι υπέρ του επαναπατρισµού. Το Βρετανικό Μου-
σείο που αγόρασε τα Γλυπτά από τον Έλγιν δεν προτί-
θεται να τα επιστρέψει, εκτός και αν υποχρεωθεί. Τι 
όµως µπορεί να υποχρεώσει τους ιθύνοντες του Μου-
σείου και τους κρατούντες την εξουσία στην Βρετανία; 
Αυτό θα πρέπει να είναι ένα από τα θέµατα για το συ-
νέδριο.  
 
Η ΣΕΛΙΝΑ ΦΙΓΚΟΥΕΪΡΕ∆Ο,  αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
της Βραζιλίας γράφει: « Η επανένωση δεν αφορά µόνο 
την Ελλάδα». «Η Επιτροπή της Βραζιλίας διοργανώνει 
κάθε χρόνο, από το 1998 ως σήµερα, ένα ταξίδι στην 
Ελλάδα µε στόχο τη µελέτη της Ιστορίας σας. …» Η 
επανένωση δεν αφορά µόνο την Ελλάδα, αλλά την υ-
φήλιο. Αυτή η δράση δηµιουργεί ένα θετικό κλίµα σε 
όλον τον πλανήτη και κάθε επιτροπή έχει ευθύνη η εκ-
στρατεία αυτή να µεγαλώσει και να πετύχει τον τελικό 
στόχο». Είθε η επιθυµία µας να γίνει πραγµατικότητα. 
Για να γίνει όµως αυτό χρειάζεται Αγώνας. Ο Αγώνας 
όµως θα πρέπει να συντονιστεί παγκοσµίως. Το ∆ιεθνές 
Συνέδριο είναι µια αναγκαιότητα. Πρέπει να συγκλη-
θεί!!! 
 
ΜΙΚΑ ΛΑΡΙΣΕΝ, Μέλος της Φινλανδικής Επιτροπής. 
«Σηµαντικό ‘χαρτί’ η βρετανική κοινή γνώµη». 
«Σηµαντικό ‘χαρτί’ είναι η βρετανική κοινή γνώµη που 
είναι υπέρ της επανένωσης, η πίεση που θα µπορούσε 
να ασκήσει η UNESCO, καθώς και άλλοι οργανισµοί 
έχουν επιρροή σε ζητήµατα πολιτιστικής κληρονοµιάς.  
Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2012 είναι κατά τη γνώµη 
µου, η καλύτερη αφορµή για να ανοίξουν οι πύλες του 
Βρετανικού Μουσείου ως κίνηση ευγενούς άµιλλας και 
καλής θέλησης». 
«Το γεγονός ότι το Βρετανικό Μουσείο αγόρασε ‘νό-
µιµα’ κλεµµένα έργα τέχνης δεν σηµαίνει ότι είναι δικά 
του. Η διεκδίκηση των ελληνικών Γλυπτών θα µπο-
ρούσε να ανοίξει τον δρόµο για τον επαναπατρισµό 
πολλών ακόµη έργων Τέχνης που έχουν αρπαχθεί από 
τη Βρετανία στο πλαίσιο της ιµπεριαλιστικής πολιτικής 
της». 
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ΝΤΟΥΣΑΝ ΣΙΤΖΑΝΣΚΙ  αντιπρόεδρος της ∆ιεθνούς Επι-
τροπής Επανένωσης των Γλυπτών, Ελβετία.  
Όλοι για την ένωση κι αυτά χωρισµένα. 
«Από τη στιγµή που σήµερα όλα τα κράτη της Ευρώ-
πης πασχίζουν για την ένωση, πώς είναι δυνατόν τα 
γλυπτά του Παρθενώνα να παραµένουν χωρισµένα; Το 
2012 µού φαίνεται πολύ µακρινό για την επίτευξη του 
στόχου, πρέπει ό,τι είναι να γίνει, να γίνει σύντοµα, όσο 
ακόµη όλος ο κόσµος µιλάει και παραµιλάει για αυτό 
το θαύµα που ονοµάζεται Νέο Μουσείο της Ακρόπο-
λης». ∆εν έχει άδικο ο Ντούσαν. Ό,τι είναι να γίνει, να 
γίνει τώρα. Γιατί να περιµένουµε µέχρι το 2012; Ας 
προχωρήσουµε µε θάρρος και βεβαιότητα. Τα Γλυπτά 
του Παρθενώνα και πολλά άλλα Έργα Τέχνης, πρέπει 
να επιστραφούν εκεί όπου δηµιουργήθηκαν. Οι λεο-
νταρισµοί ας ξεπεραστούν. Βρισκόµαστε στον 21ο αιώ-
να. Ας γίνουµε λίγο πιο άνθρωποι απ’ ό,τι είµασταν 
πριν!!! 
 
We continue… 
And whilst we make every effort to convince those in 
authority to organise an International Meeting in Ath-
ens, with our expenses, for the Return of the Parthenon 
Sculptures and other ancient Sculptures, those in au-
thority, to a large extend, were satisfied in public rela-
tions and in sweet words. All these are good, however, 
it is better to impose upon the British the Return of the 
Sculptures. Something which is realisable. 
The movement for the return of the works of Art is en-
joying continuously greater dimensions. So, it is our 
duty to enlist the help of all those who support our 
movement and to demand the Rectification of all the 
crimes that were committed in the past. 
In Australia, more and more people continuously join 
our ranks and participate in our struggle. A little while 
ago, along with other famous people, we added the 
name of the Premier of New South Wales, Mrs Kristina 
Keneally.  
 In the Greek language newspaper of Melbourne ‘Neos 
Kosmos’, amongst other things we read: “During a spe-
cial function organised for the Greek language media, 
Mrs Keneally declared that with great pleasure she be-
comes honorary member of the Australian Committee 
for the Return of the Sculptures…”. 
“The return of the Parthenon Sculptures to Greece will 
give a chance to all to honour and admire them on the 
place where they belong: “The Government on New 
South Wales is proud to support this request for the re-
turn of the Sculptures to Greece and to its people”.  
We persist and challenge the Ministry of Culture to 
adopt our motion for organising a world wide meeting 
in order to coordinate our efforts. If we will not coordi-
nate our struggle, unfortunately our voice will be “a 
voice in the wilderness”. 

For the return of the Sculptures we ought to hear the 
views and of men and women who are truly interested 
for the Works of Art that have been stolen from various 
nations whose people were either under foreign occupa-
tion, or unable to provide resistance to the moods of 
such people whose only excuse for stealing is their 
power. Unfortunately they believed and still believe in 
their power and not on human logic, or humanity – 
qualities that only a few posses and adopt. Let us now 
read excerpts of views of some people, as these have 
been presented by the newspaper, ‘TO VIMA’, on Sunday 
the 28th of June 2009. We read: ASTEROPI LAZARIDOU:  
“Her message disarming within its own simplicity: 
“Why not?”. And her argument is unmoved on the New 
Museum of the Acropolis, which left speechless and 
those who visited it and silenced the equivalent British, 
which, its directors, for so many years stammered “but 
even if we return them, you have nowhere to put 
them…”. The International Committee for the reunifi-
cation of the Parthenon Sculptures coordinates the 
voice of 16 countries in order this request of many 
years to become at last a reality. Representatives from 
Australia, the U.S.A., Belgium, Brazil, France, Spain, 
Canada, Cyprus, Finland, Germany, Serbia, Switzer-
land, Sweden, New Zealand, Russia and from the di-
rectly concerned in this matter, Britain, signed, on the 
19th of June their declaration, by which they declared 
that they will do whatever they can so that the historic 
restitution will be achieved”. Mrs Lazaridou continues 
– however, we stop here and add: we must coordinate 
our efforts. The United Nations must undertake the ob-
ligation and the responsibility for the rectification of the 
wrongdoings committed in the past against the poor and 
weak peoples whose Works of Art were grabbed by the 
strong ones. The people of Britain are 95% for the re-
unification of the Sculptures. 
ANTONY SNODGRAS -  professor of Cambridge Univer-
sity, Britain, states: “Ignorance is the main enemy of 
Restitution”. 
“The greatest obstacle which we have to face is the pride and 
the prejudice of the British Museum. It is very difficult for 
the Museum to do anything which would damage its image, 
by starting dialogue with representatives from Greece and 
especially on equal terms… I became president of the British 
Committee for the Return of the Sculptures as soon as I 
learned enough to become conscious that ignorance is the 
main enemy of Restitution”. Perhaps this may be so, we be-
lieve, however, that it is not ignorance, but jingoism, since 
95% of the British are for the Restitution. The British Mu-
seum which brought the Sculptures from Elgin, is not willing 
to return them, unless it is either obliged or forced to. What, 
however, can compel the ruling people of the Museum and 
those who hold power in Britain? This ought to be one of the 
items in the agenda for discussion in the conference. 
SELINA FIGOUEIREDO LAZ, vice-president of the Brazil  
Committee, writes: “The Reunion does not concern only 
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Greece. The Committee of Brazil organises every year, since 
1998 until today, a group trip to Greece, in order to study 
your History….”The Restitution does not concern only 
Greece, but the whole world. This activity creates a positive 
climate in the world and every Committee has a responsibil-
ity for this campaign to grow and to achieve its aim”. May 
our wish become a reality! However, in order that this suc-
ceeds we need to put up a strong fight. The fight, however, 
will have to be coordinated. The International conference is a 
‘must’. It must be called!   
MIKA LARISEN, member of the Finish Committee. “Impor-
tant ‘tramp card’ is the British common opinion, which is in 
favour of reunion; the pressure which UNESCO could have 
exercised; and other organisations which have some influ-
ence on cultural inheritance. 
The Olympic Games of 2012 constitute, in my opinion,  the 
best chance for the doors of the British Museum to open and 
is a sign of noble competition and good will.     
The fact that the British Museum bought “legally” stolen 
works of Art does not mean that they are its property. The 
claiming of the Greek Sculptures could open the way for the 
repatriation of many more works of Art which have been 
grabbed by Britain in the framework of her imperialist Pol-
icy”. 
NTOUSAN SITZANSKI, vice-president of the International 
Committee for the Reunion of the Sculptures of Switzerland. 
We are for the Union, yet they are divided. 
“From the moment that all the European nations try for the 
union, how is it possible for the Parthenon Sculptures to re-
main divided? The year 2012 seems to me to be very far for 
the achievement of our objective. Whatever is to be done, 
should be done soon, while still the world talks for this new 
miracle which is the New Museum of the Acropolis”. Dousan 
is right. Whatever is to be done, it must be done now. Why 
should we wait until 2012? Let us proceed with vigour and 
confidence. The Parthenon Sculptures, as well as other 
Works of Art that have been stolen, or illegally taken away, 
ought to be returned to the natural owners of such Works. 
The position of lion strength should be done away with. We 
are in the 21st Century now. Let us become a little more hu-
mane than we were before!!!   

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ 
για τον Κυριάκο Π. ∆εληγιάννη 

Για κάτσετε, σιγήσετε, να ιδούµε ποιος µας λείπει. 
Μας λείπει ο κάλλιος του σπιτιού κι ο πρωτονοικοκύρης, 
που ήταν στο σπίτι Φλάµπουρο, στην εκκλησιά Φανάρι.                                                                                                                            

(∆ηµοτικό) 
Άντλησα από την ανεξάν-
τλητη πηγή των δηµοτικών 
τραγουδιών µας το τρίστιχο 
αυτό ως motto για το από-
χαιρετιστήριο κείµενό µου για 
έναν άνθρωπο µε τον οποίο 
συνδέοµαι πνευµατικά και 
ψυχικά από τα χρόνια της 
συµφοίτησής µας στη Φιλο-
σοφική Σχολή του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης, τον Κυριάκο Π. ∆εληγιάννη. 

Ο βιολογικός κύκλος του έκλεισε πρόσφατα – 22 του 
∆εκέµβρη 2010, αλλ’  η πνευµατική εµβέλειά του θα δι-
αιωνίζεται, όπως του αξίζει, τουλάχιστον όσο θα ζουν οι 
άνθρωποι που γνώρισαν την πνευµατική προσφορά του 
στην Ελλάδα, στην Αυστραλία και όπου αλλού άφησε 
ίχνη της διαδροµής του. 
Η διαδροµή του ήταν µεγάλη και ξεχώρισε στον κύκλο 
των συνοµηλίκων µας, µιας γενιάς που ξεκίνησε τη ζωή 
και τη δραστηριότητά της µετά το πρώτο τέταρτο του 
εικοστού αιώνα. 
Γεννηµένος το 1927 στον Τροπαιούχο της Φλώρινας 
έκανε τις εγκύκλιες σπουδές του στην ακριτική αυτή πε-
ριοχή και στα χρόνια της εφηβείας του πήρε µέρος στην 
Εθνική αντίσταση κατά της Γερµανικής κατοχής. Απο-
φοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. και δίδα-
ξε σε διάφορα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης ως τη µετα-
νάστευσή του το 1955 στην Αυστραλία. Σπούδασε στο 
Πανεπιστήµιο της Μελβούρνης, απ’ όπου πήρε το πτυχίο 
Bachelor of Arts. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1962 και 
µετά τον επαναδιορισµό του από το Υπουργείο Παιδείας 
της Ελλάδας, δίδαξε σε διάφορα σχολεία (ανάµεσα σ’ 
αυτά και στο Κολλέγιο «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» της Θεσσαλονίκης) 
και γύρισε οριστικά το 1974 στην Αδελαΐδα της Νότιας 
Αυστραλίας µε απόσπαση για τη διδασκαλία των Ελληνι-
κών σε σχολεία της Αυστραλίας. Κατά την περίοδο 1976 
– 1992 δίδαξε στο Κολλέγιο Προχωρηµένης Εκπαίδευ-
σης της Αδελαΐδας, στο τµήµα Ελληνικών σπουδών. Το 
2001 του απονεµήθηκε ∆ιδακτορικό πτυχίο από το Πα-
νεπιστήµιο των Ιωαννίνων για τη διατριβή του «Κου-
βουκλιώτικα, το Γλωσσικό ιδίωµα των Κουβουκλίων της 
Προύσας». 
Παντρεύτηκε την Ελευθερία Γεωργιάδου από την περιο-
χή της Αριδαίας και απέκτησαν τρία παιδιά, που ολο-
κλήρωσαν τις σπουδές τους στην Αυστραλία.  
Πέρα από τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις του ανέπτυξε 
πλούσια συγγραφική δραστηριότητα. Από κοινού µε τον 
αδελφό του Πλούταρχο Π. ∆εληγιάννη  και άλλους, συ-
νεργάστηκαν για την έκδοση δίγλωσσου τριµηνιαίου ε-
νηµερωτικού και µορφωτικού περιοδικού (1992-1998) 
µε τίτλους Η Ελληνική γλώσσα διεθνής και Μικρασιατι-
κές µνήµες και (1998 ως σήµερα µε τίτλο Ελληνικά θέ-
µατα. Τα τεύχη του περιοδικού αυτού, που συγκέντρωσε 
ένα πλούσιο σε γνώσεις και ιδέες επιτελείο συνεργατών, 
είναι  γεµάτο από µελετήµατά του, γλωσσικά, ιστορικά 
κ.ά. µε υλικό επιµορφωτικό ιδιαίτερης αξίας.  
Το 2009, µε πρωτοβουλία της γυναίκας του, µεγάλο µέ-
ρος αυτού του υλικού, συγκεντρώθηκε και εκδόθηκε σε 
τέσσερις µεγάλους τόµους και είναι διαθέσιµο, σε όποι-
ους επιθυµούν να το γνωρίσουν, από την επιµελήτρια 
των τόµων αυτών, Ελευθερία ∆εληγιάννη, στη διεύθυν-
ση: 19 Dorene St., St. Mary’s, S.A. 5042. Australia.  
Αξιοσηµείωτο είναι και το µεταφραστικό έργο του Κυ-
ριάκου Π. ∆εληγιάννη. Ανάµεσα σε άλλα µνηµονεύω µια 
πολύ ενδιαφέρουσα µελέτη του άγγλου φιλέλληνα George 
Thomson, για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό. 
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Συνοπτικά αυτή υπήρξε η πνευµατική διαδροµή του αγα-
πηµένου φίλου µου. Χάρηκε την αναγνώριση που έγινε 
της πνευµατικής εργασίας του. Έχει αφήσει αρκετό υλικό 
εργασίας αδηµοσίευτο ή δηµοσιευµένο σε εφηµερίδες και 
περιοδικά.  
Ελπίζω να συγκεντρωθεί και να καταταγεί ειδολογικά το 
υλικό αυτό και να µας δώσει και άλλους τόµους. 
Αυτό είναι ένα ισχνό πορτρέτο του περάσµατός του από 
τη ζωή. Σπουδαία είναι όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, 
Αλλ’ ίσως είναι σπουδαιότερα όσα δεν έχουν αναφερθεί. 
Αυτά σε αδρές γραµµές είναι τα ακόλουθα: 
∆εν έχω γνωρίσει πιο σεµνό, πιο αυτοκυριαρχηµένο, πιο 
µετριοπαθή, πιο αθόρυβο άνθρωπο στη ζωή µου. Ήταν 
ένα µεγάλο ποτάµι, που κατά τον λαϊκό λόγο δε βουίζει 
Είχε ενστερνισθεί τη γνωστή φιλοσοφική αρχή  «λάθε 
βιώσας», δηλ. πέρασε τη ζωή σου χωρίς φανταχτερές 
δηµόσιες εκδηλώσεις. 
Ο Κυριάκος Π. ∆εληγιάννης ζει µέσα στις ψυχές µας. 
Έχει πετύχει αυτό που θεωρήθηκε στην Ελληνική αρ-
χαιότητα το πιο σηµαντικό για έναν άνθρωπο: «µέγιστον 
εν τω βίω ανδρός αγαθού µνήµη». Αυτής της µνήµης 
φορείς θα είµαστε, όσο ζούµε, όσοι και όσες εκτιµήσαµε 
τα πνευµατικά και τα ηθικά προσόντα του, ιδίως η αξια-
γάπητη οικογένειά του. 
Κλείνω το αναγκαστικά σύντοµο αυτό σκίτσο του µε την 
ένταξη σ’ αυτό αποσπάσµατος από το ποιητικό έργο του 
Γιάννη Ρίτσου, που ήταν προσφιλές εντρύφηµα  των α-
δελφών ∆εληγιάννη: 
«Προχθές κηδέψαµε το πρώτο χελιδόνι, 
µε τα θλιµµένα φλάουτα των λουλουδιών. 
Ύστερα τα παιδιά κάθισαν µόνα 
µπροστά στο βραδινό παράθυρο 
να βλέπουν τον ήλιο που πεθαίνει. 
Πίσω απ’ τον άσπρο τοίχο της αυλής 
             ξυπνούσε ο δρόµος 
και καθώς έλιανε χρυσό το φως απόµακρα, 
ανέβαινε ο µεγάλος ίσκιος των βουνών 
              µε το αµίλητο βήµα του θανάτου 
ως τα’ άστερα χέρια µας,, ως την καρδιά µας, 
              ως το σκυµµένο µέτωπό µας».  
Θόδωρος  Μαυρόπουλος – Φιλόλογος, Θεσσαλονίκη. 
 
Κυριάκος Π. ∆εληγιάννης. 
(Γράφει ο Ανδρέας Μπότσαρης. Πρωτοδηµοσιεύθηκε στο 
‘Νέο Κόσµο’ της Μελβούρνης). 
Μαζί µε τις ευχές µου για ειρήνη, πρόοδο, αγάπη σ’ 
όλη την ανθρωπότητα γενικά και ειδικά στην οικογέ-
νεια του Νέου Κόσµου, θα σας παρακαλέσω, αν σας 
είναι εύκολο, να δηµοσιεύσετε την παρούσα µου επι-
στολή µε τίτλο «Καλό σου Ταξίδι, Σοφέ µας ∆άσκαλε», 
που αναφέρεται στον ∆όκτορα Κυριάκο Π. ∆εληγιάν-
νη, τον πνευµατικό  φωτοδότη της ελληνικής οµογένει-
ας της Αδελαΐδας, που µας άφησε χρόνια την Τετάρτη 
22 ∆εκεµβρίου 2010 και η κηδεία του έγινε την Τετάρ-
τη 29 του µήνα. 

Με ιδιαίτερη λύπη πληροφορηθήκαµε το θάνατο του 
σεβαστού απ’ όλη την οµογένεια της Αδελαΐδας Κυ-
ριάκου Π. ∆εληγιάννη. 
Είχα την ιδιαίτερη χαρά να γνωρίσω τον Κυριάκο από 
τον πρώτο χρόνο του εδώ ερχοµού µου. 
Είχαµε συνεργαστεί σε διάφορους τοµείς, όπως η εκπό-
νηση του ετήσιου αναλυτικού προγράµµατος, το πρό-
γραµµα (syllabus) της εξεταστέας ύλης για εισαγωγή 
στα πανεπιστήµια, την ίδρυση του Συλλόγου Ελλήνων 
Εκπαιδευτικών Ν. Αυστραλίας, συνέδρια, οµιλίες κ.ά. 
Εκτός των πιο πάνω, µας συνέδεαν και πολλά άλλα, 
όπως το πάθος µας για την Ελλάδα και τον πολιτισµό 
της, η αγάπη για τη µάθηση, η µεθοδικότητα στο επάγ-
γελµα του εκπαιδευτικού, η ικανοποίηση της προσφο-
ράς, η εργατικότητα, το γράψιµο.  
Το να γράψει κανείς για τον Κυριάκο δεν είναι και το 
ευκολότερο πράγµα. Παρ’ όλα αυτά το είχα αποτολµή-
σει το Γενάρη του 1993, όταν αφυπηρετούσε ως λέκτο-
ρας από το Πανεπιστήµιο Αδελαΐδας, γράφοντας στην 
τότε εφηµερίδα της Αδελαΐδας «Ελληνικά Νέα» µε τίτ-
λο «Καλή Ξεκούραση, Σοφέ µας ∆άσκαλε», το απο-
τολµώ και τώρα µε το «Καλό σου Ταξίδι, Σοφέ µας 
∆άσκαλε»! 
Όλοι αναγνωρίζαµε το πνευµατικό ύψος, την ευρυµά-
θεια και την χαρά του να προσφέρει. Ιδιαίτερα εµείς οι 
Κύπριοι, που ήρθαµε στην Αυστραλία µετά από την 
τουρκική εισβολή και κατοχή του τόπου µας – εµπειρί-
ες που γνώριζε και ο ίδιος από τους πρόσφυγες Κου-
βουκλιώτες-Προυσιώτες προγόνους του – τον αγαπού-
σαµε, τον σεβόµαστε και τον είχαµε ως το πνευµονικό 
µας καταφύγιο. Οι πιο πολλοί τον είχαµε γνωρίσει ως 
συνάδελφο, ως καθηγητή µας στο Κολλέγιο Προχωρη-
µένης Εκπαίδευσης, ως οµιλητή, ως φίλο. Γι’ αυτό το 
λόγο, όταν στις φιλικές µας συζητήσεις δεν ήµασταν 
σίγουροι για µια λέξη πώς γράφεται ή τι σηµαίνει, για 
κάποιο απόφθεγµα, για κάποιον αρχαίο ή σύγχρονο 
λογοτέχνη, για κάποιο ιστορικό γεγονός, προστρέχαµε 
στα φώτα του Κυριάκου, που µε προθυµία πάντα µας 
έδινε τη σωστή απάντηση. Τον θεωρούσαµε πολύ δικό 
µας άνθρωπο και δεν ήταν λίγες οι φορές που παίρναµε 
το φίλο µας Κυριάκο στο τηλέφωνο για να µας βοηθή-
σει.  
Και ξέραµε ότι η ερώτησή µας ήταν ευπρόσδεκτη και 
ότι µε χαρά θα µας έλυνε την απορία µας. Πολλές φο-
ρές είπαµε: «Τηλεφωνήστε στον κύριο ∆εληγιάννη», 
γιατί τον θεωρούσαµε την «κινητή εγκυκλοπαίδεια» 
της  πόλης µας. 
Παρ’ όλη τη συνεργασία µας και την οικογενειακή φι-
λία που είχαµε ποτέ δεν απευθύνθηκα σ’ αυτόν µε το 
µικρό του όνοµα ή στον ενικό, γιατί τον θεωρούσα ι-
διαίτερα σεβάσµιο πρόσωπο. Θυµάµαι πόσο είχε συ-
γκινηθεί όταν του χάρισα το βιβλίο µου «Πυρόι, Πυ-
ρωµένη Γη», και του εξήγησα ότι Πυρόι λέγεται το κα-
τεχόµενο χωριό µου, που µας το πήραν οι Τούρκοι το 
1974, το βλέπω από δυο χιλιόµετρα απόσταση, αλλά ο 



 Ελληνικά Θέµατα                                                             9                                                               Hellenic Themes 

τούρκικος Αττίλας δεν µας επιτρέπει ούτε και να το … 
επισκεφθούµε.  
Το έργο του Κυριάκου είναι πολύπλευρο και ποικίλο. 
Πέρα από το διδασκαλικό του έργο, τις διαλέξεις, την 
συµµετοχή του στο ετήσιο αναλυτικό πρόγραµµα δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης, τη συµµετοχή του στη συγ-
γραφή και εξέταση των υποψηφίων στις εισαγωγικές 
εξετάσεις του Πανεπιστηµίου (Public Examination 
Board), την αρθρογραφία του και τις ραδιοφωνικές του 
εκποµπές, είχε εκδώσει και αρκετά βιβλία που χαρα-
κτηρίζονται για το επιστηµονικό βάθος της έρευνας και 
σκέψης, της λεπτοµέρειας και της µεθοδικότητας. 
∆εν θ’ αναφερθώ ονοµαστικά στα διάφορα βιβλία, που 
έχει δηµοσιεύσει και τα οποία πράγµατι στάζουν αττικό 
µέλι και ελληνική δροσιά, παρά µόνο στη διδακτορική 
του διατριβή «Κουβουκλιώτικα», που αναφέρεται στις 
πατρογονικές του ρίζες. 
Η πολύπλευρη προσφορά του δεν είναι δυνατό να πα-
ρουσιαστεί σε µια σύντοµη νεκρολογία. Πολλά, πάρα 
πολλά θα µπορούσαν να γραφούν για το δάσκαλο, τον 
ακαδηµαϊκό, το συγγραφέα, το φίλο, τον οικογενειάρ-
χη, τον άνθρωπο Κυριάκο Π. ∆εληγιάννη. 
Στην αφοσιωµένη σύζυγό του Ελευθερία, το µεγάλο 
στήριγµά του, στα παιδιά και εγγόνια του, καθώς και 
στους λοιπούς συγγενείς και φίλους του, απευθύνουµε 
τα θερµά µας συλλυπητήρια. Όλους θα µας λείψει! 
Ο Κυριάκος Π. ∆εληγιάννης, ο σοφός µας δάσκαλος, η 
κινητή µας εγκυκλοπαίδεια, θα µας λείψει. Καλό σου 
ταξίδι, σοφέ µας δάσκαλε! Καλό σου ταξίδι! 
Αντρέας Μπότσαρης – Αδελαΐδα. 
 
Κυριάκος Π. ∆εληγιάννης.  (Του Λάζαρου Α. Μέλλιου) 
Γνωριστήκαµε στο οκτατάξιο Γυµνάσιο Φλώρινας. 
Γεννήθηκε στο χωριό Τροπαιούχος-Φλώρινας. Αγρότες 
οι γονείς. Η φτώχεια, µας συνόδευε µε τη φιλία µας µα, 
και την αγάπη. Αποφοίτησε το 1947. 
Συνταξιώτες τα οκτώ χρόνια. Στο ίδιο θρανίο που λένε. 
Ο µακαρίτης µου «έδειχνε» τις λατινικές λέξεις, κι εγώ 
τα µαθηµατικά. Γιατί ο Κυριάκος στην έκτη Νέου Τύ-
που Γυµνασίου (όπως το λέγαµε δηλ. πρώτη Λυκείου 
σήµερα) έγραφε στα λατινικά.  
Πού να µιλήσεις για φιλολογικά! Ήταν άπιαστος. Κι 
αν, σε κάποια ερώτηση του µακαρίτη καθηγητή µας – 
µύρο στην ανάµνηση του – που τον πήρε βοηθό του, 
στο Υπουργείο Παιδείας, όταν έγινε ∆ιευθυντής της 
∆ευτεροβάθµιας ∆ιεύθυνσης, και, δεν απαντούσε κα-
νείς συµµαθητής, αµέσως ακούαµε τον σεβαστό µας 
καθηγητή:- 
-Λέγε Κυριάκο. 
Κι ο Κυριάκος, καίριος, γνώστης, ολιγόλογος (ποτέ δεν 
σήκωνε) και κυρίως ήρεµος, απαντούσε.  Ως και τον 
Ύµνο της τρίτης διεθνούς ήξερε τότε. Κι είµασταν δε-
καπεντάχρονα παιδιά.  

Ο Κυριάκος όµως, διάβαζε και πολύ µάλιστα. Από τό-
τε. 
Όσο για τις παρέες, ήταν…υπέροχος. Ο κοντινός και 
κολλητός µε όλους. Κι όλοι µας λέγαµε: µα, δεν τρέχει 
αίµα στις φλέβες του. ∆εν θα σηκώσει τη φωνή του; 
Ποτέ παραπονούµενος! Ήταν ο αριστούχος σ’ όλα. 
Όπως και στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης/ το ΑΡΙΣΤΟ-
ΤΕΛΕΙΟ) και ως καθηγητής φιλόλογος στο Αµερικάνικο 
κολέγιο Θεσσαλονίκης, στο Τσοτύλι και µετά στην 
Αυστραλία. 
Στην φίλη Αυστραλία κι αγαπητή χώρα όλων µας και, 
δεύτερη πατρίδα του Κυριάκου, στην οποία έγραφε και 
δηµοσίευε υπέροχες και µοναδικές εργασίες και ποιή-
µατα του, προσφέροντας στις πατρίδες του, κυρίως 
στον ελληνισµό, φώτα δυσεύρετα, πρότυπα, πρωτότυπα 
και µοναδικά που εκτιµήθηκαν κι εκτιµούνται. Που 
είναι θησαυρός του γένους. Που είναι, το είναι µας το 
ιστορικό. Το παντοτινό παρόν µας. 
Πόσο µεγάλη η απώλεια του. Ο ελληνισµός, και ειδικά 
ο απόδηµος το ένιωσε. Το ζει. 
Ο Κυριάκος ∆εληγιάννης που, µέσα απ’ την σύνεση, 
µόρφωση και πραότητα του, άφησε πνευµατικό και 
ιστορικό καρπό, υπέροχο, δυσεύρετο και πρότυπο, κι 
εκδήµησε εις Κύριον την Τετάρτη 22/12/2010. 
Ο Κύριος, τον ζήτησε στις Χαρές της Γιορτής του. 
Στους οικείους του, τα τέκνα του και, στ’ αδέλφια και 
αδερφές του, από καρδιάς τα συλλυπητήρια για την 
απώλειά του. 
Όσο για µένα, ας µου επιτραπεί να µετέχω στο πένθος 
της οικογένειας γιατί, ο µακαρίτης Κυριάκος ∆εληγιάν-
νης, δεν ήταν µόνο ο συνταξιώτης – συµµαθητής, αλλά, 
ο παιδικός φίλος.. 
Λάζαρος Α. Μέλλιος.  Εκπαιδευτικός. Φλώρινα, 6/1/2011. 
  
Ζακλίν ντε Ροµιγί. (Παρουσίαση: Πλούταρχος Π. ∆εληγιάν-
νης. Καθηγητής/∆ηµοσιολόγος). 
Κάποιοι άνθρωποι αξίζουν πολλά, για το πανανθρώπι-
νο έργο τους και για τις προσπάθειές τους να γίνει ο 
κόσµος  αυτός πιο καλός, πιο ανθρώπινος. Οι άνθρωποι 
αυτοί, εκτός όλων των άλλων,  έβαλαν ως στόχο της 
ζωής τους την διδασκαλία των κλασσικών γλωσσών 
και δη της Ελληνικής και των Λατινικών. Πιστεύοντας 
ότι µε τη διδασκαλία αυτών των γλωσσών και των λο-
γοτεχνικών και φιλοσοφικών έργων που έχουν γραφεί 
σ’ αυτές, η Παιδεία θα κερδίσει πολλά. Ένας τέτοιος 
άνθρωπος ήταν και η γαλλίδα Ζακλίν, που έβαλε σαν 
στόχο της ζωής της να αποκτήσουµε µια πιο σωστή 
Παιδεία. Η Ζακλίν έφυγε από κοντά µας στις 18 του 
∆εκέµβρη 2010, σε ηλικία 97 χρόνων. Ασχολήθηκε µε 
τις κλασσικές γλώσσες και αφιέρωσε τη ζωή της για 
την διδαχή στα γαλλικά σχολεία. Το άρθρο που ακο-
λουθεί είχε πρωτοδηµοσιευθεί πριν πολλά χρόνια, µε 
επιµέλεια του Γιώργου Αγγελόπουλου. Το θεωρούµε 
όµως επίκαιρο και σήµερα και το ξαναδηµοσιεύουµε, 
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τιµώντας έτσι και τη Μνήµη της µεγάλης αυτής Ελλη-
νίστριας. 
«Τα πολύτιµα αρχαία Ελληνικά» 
Έχουν άραγε θέση τα αρχαία ελληνικά στη γαλλική 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση; Μήπως η διδασκαλία τους 
είναι χάσιµο χρόνου για τους µαθητές; Το ερώτηµα 
αυτό το απαντά µε τον δικό της τρόπο. 
Η διάσηµη ελληνίστρια και µέλος της Γαλλικής Ακα-
δηµίας αντέδρασε πριν από µερικά χρόνια, όταν η δι-
δασκαλία των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών 
έγινε προαιρετική στα γαλλικά σχολεία και επικροτεί 
τη διαφαινόµενη τάση για αποκατάσταση της θέσης 
τους στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική 
πολιτική δεν µπορεί να βασίζεται µόνο σε βραχυπρόθε-
σµους πρακτικούς υπολογισµούς, υπογραµµίζει. «Μόνο 
διαµορφώνοντας το πνεύµα µπορούµε να φτιάξουµε 
άτοµα ικανά να αντιµετωπίσουν τις δοκιµασίες της κα-
θηµερινής ζωής να καταλαβαίνουν τους άλλους και τον 
εαυτό τους. Γι’ αυτό, υποστηρίζει, «είναι πολύτιµη η 
εκµάθηση αρχαίων γλωσσών: δεν πρόκειται για συσ-
σώρευση γνώσης, να µπορείς δηλαδή να µιλάς τις 
γλώσσες αυτές, αλλά να καταλαβαίνεις τη δοµή τους, 
τον πλούτο τους. Αυτό είναι χρήσιµο και παιδευτικό 
και προσφέρει στο άτοµο τα στοιχεία εκείνα που του 
επιτρέπουν να προοδεύσει. 
Το παιδευτικό όφελος δεν προέρχεται µόνο από καθαυ-
τή την εκµάθηση της γλώσσας, αλλά και από τη δυνα-
τότητα που αυτή προσφέρει στον µαθητή να έρθει σε 
επαφή µε τα αρχαία κείµενα – «ό,τι καλύτερο για να 
αποκτήσει ελευθερία κρίσης και πνεύµατος, υλικό για 
σκέψη και όπλα για να αντιµετωπίζει τις διάφορες προ-
παγάνδες». Άλλωστε, τη στιγµή που οικοδοµείται η 
Ευρώπη είναι σηµαντικό να κρατήσουµε την επαφή 
µας µε 25 αιώνες δηµιουργίας, «να γνωρίσουµε τα ό-
νειρα των ανθρώπων εκείνων, όχι για να ταυτιστούµε 
µε τη µοίρα τους, όχι για να γίνουµε νέοι Λεωνίδες ή 
νέοι Κοριολάνοι, αλλά για να καταλάβουµε πώς στη 
δείνα εποχή η ανθρωπότητα κατάφερε να λύσει τα 
προβλήµατα, να αυτοπροσδιοριστεί, να προαγάγει βή-
µα προς βήµα τον πολιτισµό, να ενσαρκώσει αξίες· εί-
ναι ό,τι καλύτερο µπορούµε να προσφέρουµε σε ένα 
νέο, που βέβαια δεν µπορεί να ζήσει µόνο µε την καθη-
µερινότητα». 
Η Ζακλίν ντε Ροµιγί αντιδρά όµως και στον τρόπο που 
διδάσκεται στα γαλλικά σχολεία η ίδια η γαλλική 
γλώσσα: «Τα παιδιά που αποφοιτούν από το Λύκειο 
µερικές φορές µόλις που ξέρουν να διαβάζουν, εκφρά-
ζονται φρικτά, αδυνατούν να αρθρώσουν µε αποχρώ-
σεις ή µε ακρίβεια τη σκέψη τους να διατυπώσουν µια 
κρίση. Αλλά το να ξέρεις να εκφράζεσαι µε σαφήνεια 
είναι απαραίτητο τόσο για την πρακτική επιτυχία». Πα-
ράδειγµα: «Ξαναδιάβαζα ένα κείµενο του σοφιστή 
Γοργία. Αφηγείται πώς, συνοδεύοντας τον ιατρό αδελ-
φό του, ήταν αυτός και όχι ο ειδικός που έπεισε τον 

άρρωστο να πάρει το φάρµακό του…Με τη δύναµη 
µιας εύστοχα διατυπωµένης σκέψης». 
Σηµ. Το άρθρο αυτό πρωτοδηµοσιεύτηκε στο έντυπό  µας ¨Η Ελλη-
νική Γλώσσα ∆ιεθνής» στο τεύχος του Ιούνη 1997 και είναι επιµέλεια 
του Γιώργου Αγγελόπουλου. Το ξαναδηµισιεύουµε γιατί το θεωρούµε 
πολύ σηµαντικό, τώρα που η Παιδεία πήρε τον ανεπανόρθωτο κατή-
φορο.      
The precious ancient Greek. By Jacqueline de Rom-
ily. 
Does ancient Greek has a place in the French secondary edu-
cation system? Lest its teaching is a loss of time for the stu-
dents? Jacqueline de Romily answers these questions. 
The famous Hellenist and member of the French Academy 
reacted, a few years back, against the teaching of ancient 
Greek and applauds the emerging tendency for their rein-
statement in the secondary education.  
The education policy cannot be based only in short-term 
practical calculations, she points out. “Only by moulding the 
mind we can create individuals able to face the trials of eve-
ryday life, to understand the others and themselves. For this”, 
she maintains, “is valuable the learning of ancient languages: 
it is not accumulation of knowledge, to be able to speak these 
languages, but to understand the structure and richness of 
them. This is valuable and pedagogical and offers to the indi-
vidual those elements and prerequisites which allow him/her 
to progress. 
The educational benefit is not coming only from the learning 
of the language, but from the possibility which it offers to the 
student to come in touch with the ancient scripts – “whatever 
is the best to acquire freedom of judgement and intelligence, 
material for thought and equipment in order to face the vari-
ous propagandas”. Moreover, the time that Europe is being 
constructed, it is of importance to keep in touch with 25 cen-
turies of creativity, “to get to know the dreams of those men, 
not in order to identify with their fate, not in order to become 
Leonides or new Koriolanes, but in order to understand that 
in that period humankind managed to solve problems, to self 
define, to promote step by step civilisation, to embody val-
ues. What best can we offer to a young person, who of course 
cannot live only with the daily routine”. 
Jacqueline de Romily, however, reacts also in the way French 
is being taught in french schools: “The students who com-
plete their studies and leave the Lyceum, on numerous occa-
sions they can only just manage to read, they express them-
selves in a frightful way, they are unable to articulate with 
hue or with precision their thoughts, to frame an opinion. 
However, to know to express yourself with clarity, is essen-
tial, so much for a practical success”. Example: “ I re-read a 
text by sophist Gorgias. He narrates in it how, accompanying 
his doctor brother, was he and not the specialist who con-
vinced the ailing person to take his medicine… With the 
strength of an accurately formulated thought”. 
This article was republished for the first time in our publica-
tion “Greek The International Language”, in the June issue of 
1997 and was presented by George Angelopoulos. We con-
sider it very valuable, especially today when Education, as 
such, has no real values, and this is why we republish it. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ (ανωνυµου του ελληνος) – συνέχεια από 
την έκδοση του ∆εκέµβρη 2010.   (ΣΤΗΛΙΤΕΥΤΙΚΟΣ - ΕΣΚΑΡΙΩ-
ΤΕΣ) 
Ω γλυκύτατε Ιησού! Ω δίκαιοι Απόστολοι! Ω φιλόσο-
φοι Πατέρες! Πού είσθε την σήµερον, να ιδήτε τους 
απογόνους σας, και να συγκλαύσητε, µαζί µε όσους την 
αλήθειαν  γνωρίζουσι, διά την αθλιότητά τους; Εσείς 
επαραγγείλετε την νηστείαν, διά να χαλινώσητε οπω-
θούν τους γαστριµάργους, αυτοί αναθεµατίζουσι και 
τους ασθενείς, όταν κρεοφάγωσι. Εσείς εδιωρίσατε τας 
ελεηµοσύνας, διά να στερεώσητε την αρετήν, αυτοί δε 
αρπάζουσι και από πλουσίους και από πτωχούς, όσα 
περισσότερα δυνηθώσι. Εσείς ενοµοθετήσετε την εξο-
µολόγησιν, διά να παρηγορήτε τους λυπηµένους και 
βασανισµένους, διά να νουθετήτε τους χρείαν έχοντας 
και αµαθείς, αυτοί δε την ενεργούσι διά µόνην περιέρ-
γειαν εις το να µάθωσιν τα ξένα πράγµατα, και έπειτα 
να τα κοινολογούσι, όχι µόνον όταν τους ωφελή, αλλά 
όταν δεν τους βλάπτη*. (* ∆εν είναι κρυφόν, αλλ’ όλοι το η-
ξεύρουν, ότι εις τα Ιωάννινα οι πνευµατικοί αναφέρουσι κάθε υπόθε-
σιν, οπού ακούουσιν από τους χριστιανούς εις τον αρχιερέα, και αυ-
τός ευθύς κάµνει ένα κατάλογον µε προσθήκην και τον προσφέρει του 
τυράννου, εις τρόπον οπού η εξοµολόγησις, την σήµερον, είναι εν 
µέσον προδοσίας. Εσείς εκηρύξατε την οµόνοιαν, την α-
δελφότητα, την οµοιότητα και την ελευθερίαν, αυτοί δε 
διδάσκουσι µε τα παραδείγµατά των τουναντίον. 
Εσείς, τέλος πάντων, είχατε την αρετήν διά οδηγόν, 
αυτοί έχουσι τα χρήµατα. 
Τι ήθελεν ειπεί, στοχάζεσθε, ω Έλληνες, ο Λόγος της 
Σοφίας, ο ηδύτατος Χριστός, εις αυτούς τους υπηρέτας 
του; Ω! η απόφασίς του είναι φανερά, και άµποτες οι 
τα-λαίπωροι να διορθωθούν οπωσούν, διά να αποφύ-
γουν την άφευκτον ποινήν των πληµµεληµάτων των. 
Ποίος δεν βλέπει, ω Έλληνες, τον αφανισµόν, οπού εις 
την Ελλάδα προξενεί την σήµερον το ιερατείον; 
Εκατόν χιλιάδες, και ίσως περισσότεροι, µαυροφορεµέ-
νοι** (Οι τοιούτοι, όντες ελεύθεροι από κάθε στοχασµόν και φρο-
ντίδα, χαίρονται άκραν υγείαν και τρώγοσι πενήντα χιλιάδες) ζώσιν 
αργοί και τρέφονται από τους ίδρωτας των ταλαιπώρων 
και πτωχών Ελλήνων. Τόσαι εκατοντάδες µοναστήρια, 
οπού πανταχόθεν ευρίσκονται, είναι τόσαι πληγαί εις 
την πατρίδα, επειδή, χωρίς να την ωφελήσουν εις το 
παραµικρόν, τρώγοσι τους καρπούς της και φυλάτ-
τουσι τους λύκους, διά να αρπάζουν και ξεσχίζουν τα 
αθώα και ιλαρά πρόβατα της ποίµνης του Χριστού***. 
(Όποιος ήθελε να συνθέση ένα κώδικα εις τα εγκλήµατα, και ήθελε 
να µην παραιτήση κανένα αµάρτηµα ανθρώπινον, ας ήθελεν υπάγει 
εις το Άγιον Όρος, και ανίσως ήθελε εξετάσει τους εκεί κατοικούντας, 
ήθελε κάµει τον εντελέστερον κώδικα απ’ όσους µέχρι της σήµερον 
εφάνησαν). Ιδού, ω Έλληνες, αγαπητοί µου αδελφοί, η 
σηµερινή αθλία και φοβερά κατάστασις του ελληνικού 
ιερα-τείου, και η πρώτη αιτία οπού αργοπορεί την ε-
λευθέρωσιν της Ελλάδος. 
Αυτοί οι αµαθέστατοι, αφού ακούσουν ελευθερίαν, 
τους φαίνεται µία αθανάσιµος αµαρτία. Τι λοιπόν διά-
σκουσι τον απλούστατον λαόν; Τι στοχάζεσθε να λέ-

γωσιν οι ιεροκήρυκες επ’ εκκλησίας; Φέρουσιν ίσως 
τας παραβολάς του Ευαγγελίου, διά να παρακινήσωσιν 
τους ακροατάς εις την οµόνοιαν;  Εξηγούσιν ίσως την 
πρώτην και µεγάλην εντολήν του «Αγάπα τον πλησίον 
σου, ως εαυτόν»; Λέγουσιν ίσως ποτέ, ποίος είναι ο 
πλησίον και ποίος ο ξένος; Αναφέρουσι ποτέ το ρητό: 
«Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος»; Εξηγούσι ποτέ τι 
εστί πατρίς; Λέγουσι πώς και πότε και ποίοι πρώτον 
πρέπει να την βοηθήσουν;  Φέρουσι ποτέ τα παραδείγ-
µατα του Θεµιστοκλέους, του Αριστείδους, του Σω-
κράτους και άλλων µυρίων εναρέτων και σοφών; Μας 
είπον ποτέ ποίοι ήτον, και πόθεν κατάγονται; Μας ανέ-
φερον ποτέ πώς διοικείται ο κόσµος και οποία είναι η 
καλλιτέρα διοίκησις; Μας εξήγησαν ποτέ τι εστί αρετή, 
και οποία είναι τα µέσα διά την απόκτηση τινάς, και 
πότε λάµπει η αρετή; Και ποίος να µας τα ειπή, αν δεν 
τα λέγουσιν αυτοί; 
Φεύ! Βαβαί της αθλιότητός µας! Οι ιεροκήρυκες αρχι-
νούν από την ελεηµοσύνην και τελειώνουν εις την νη-
στείαν*. (Άλλο δεν λέγουσι, ή άλλο δεν ηξεύρουσι να ειπώσι, παρά 
να µην φάγη ο λαός λάδι τας Τετράδας και να δώση χρήµατα των 
καλογήρων). Πώς θέλεις λοιπόν να εξυπνήσουν οι Έλλη-
νες από την οµόχλην της τυραννίας; Οι ιεροκήρυκες οι 
οποίοι ήτον εις χρέος να τους αποδείξωσι την αλήθειαν, 
δεν το κάµνουσι. Αλλά τι αποκρίνονται αυτοί οι φιλό-
ζωοι και αυτόµατοι ψευδοµάρτυρες; «Ο Θεός, αδελφοί, 
µας έδω-σαν την τυραννίαν εξ αµαρτιών µας, και πρέ-
πει, αδελφοί, να την υποφέρωµεν µε καλήν καρδίαν και 
χωρίς γυγγυσµόν, και να ευχαριστηθώµεν εις ό,τι κά-
µνει ο Θεός». Και ύστερα από τέτοια ξυλολογήµατα 
λέγουσι και το ρητόν «ον αγαπά Κύριος, παιδεύει». 
Ω άνθρωποι, όντως βάρβαροι, χυδαίοι και εχθροί φανε-
ροί της πατρίδος µας και του ίδιου Χριστού, πώς εν-
νοείτε έτζι ανάποδα αυτό το ρητόν, και κάµνετε µετα 
λαµβάνετε, ανόητοι, ότι το «παιδεύω», εις την  ελληνι-
κήν γλώσσαν εννοεί ποτέ µεν το «διδάσκω», ποτέ δε το 
πει να εννοή το «διδάσκω»; Και ούτως ο πατήρ, επειδή 
αγαπά τον υιόν του, τον διδάσκει, ήτοι τον παιδεύει. 
Αλλ’ ας το  εξηγήσωµεν κατά το λεξικόν της αµάθειας, 
και να ειπώ-µεν, ότι τιµωρεί ένας όποιον αγαπά. Αλά, 
διατί τον τιµωρεί; Βέβαια, διά να τον διορθώση από τα 
σφάλµατά του και να τον καταστήση χρηστοηθή και 
ενάρετον. Πώς λοιπόν ηµπορεί να νοµισθή παιδεία 
προς το καλόν η τυραννία, η οποία, ως ανωτέρω απε-
δείχθη, είναι εχθρά πάσης αρετής και πρόξενος πάσης 
κακίας; Πώς, χυδαίοι, δεν το βλέπετε, µόνον εκφωνείτε 
ό,τι σας έλθη εις την ενθύµησιν, χωρίς να στοχασθήτε, 
ότι εις τοιαύτας υποθέσεις η παραµικρά κακοεξήγησις 
φέρει ανεκδιήγητα και πολυάριθµα κακά εις τους α-
κροατάς; 
Ίσως όµως το λέγετε προς παρηγορίαν; Ω, κακόν χρό-
νον να έχητε και εσείς και η παρηγορία σας! Αυτή είναι 
χειροτέρα από την ιδίαν αιτίαν της θλίψεως, και εις άλ-
λο δεν χρησιµεύει, παρά εις το να καταστή τους Έλλη-
νας πάντοτε αξίους παρηγορίας. Εσείς φωνάζετε µε 
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άκραν ησυχίαν και λέγετε: «Αγαπητοί, ο Θεός µας έ-
δωσεν την οθωµανικήν τυραννίαν, διά να µας τιµωρή-
ση διά τα αµαρτήµατά µας, και παιδεύοντάς µας εις την 
παρούσαν ζωήν, να µας ελευθερώση µετά θάνατον από 
την αιώνιον κόλασιν. Ω εχθροί της αληθείας, τουτέστι 
του Ιησού Χριστού! ∆εν βλέπετε, οπού, µε αυτήν την 
κακήν σας και άτοπον παρηγορίαν, υποχρεώνετε τους 
Έλληνας, αντίς να µισήσουν την τυραννίαν και να προ-
σπαθήσουν να ελευθερωθούν, εξ εναντίας να την αγα-
πώσι, και µάλιστα, να νοµίζωνται ευτυχείς, πιστεύοντες 
από απλότητά των, ότι παιδεύονται εις την παρούσαν 
ζωήν, διά να αποκτήσουν τον παράδεισον; Ποίος Ε-
σκαριώτης σας έβαλεν εις τον νουν, να προφέρητε τοι-
αύτην παρηγορίαν, όταν δεν ηξεύρετε να την εξηγήση-
τε, ω αναίσχυντοι; Τα αµαρτήµατα, ίσως, παιδεύονται 
µε άλλα αµαρτήµατα, ω άφρονες; ∆εν στοχάζεσθε, πό-
σον ατιµείτε και τον εαυτόν σας και την Εκκλησίαν µε 
τους παραλογισµούς σας; 
Ότι η τυραννία είναι µισητή και από τον θεό και από 
τους ανθρώπους και ότι είναι κακόν, ποίος δεν το ηξεύ-
ρει; Πώς εσείς λοιπόν την παρασταίνετε σχεδόν-
σχεδόν, ως ένα καλόν εις τους Έλληνας; Ποίος φίλος 
παρηγορεί τον φίλον του διά τον θάνατον του πατρός 
του, πριν απεθάνη; Και εσείς, οπού ονοµάζεσθε υπερα-
σπισταί  και φίλοι της ανθρωπότητος, παρηγορείτε τους 
Έλληνας, ωσάν να είχαν χάσει την πατρίδα των, και 
τους νοµίζετε ωσάν τους Εβραίους; Τι άλλο λέγουσιν οι 
φίλοι ενός υιού, οπού έχει τον πατέρα του άρρωστον, 
ειµή ότι να ελπίζη, να κράξη ιατρούς, και να προσπα-
θήση να τον ιατρεύση; ∆ιατί και εσείς δεν λέγετε τα 
ίδια προς τους Έλληνας διά την ασθενή πατρίδα των, 
αλλά συµβουλεύετε όλον το εναντίον απ’ ό,τι το ευαγ-
γέλιον παραγγέλλει; Εσείς ουχί, ουχί! ∆εν είσθε ποιµέ-
νες, ούτε οδηγοί του φωτός, αλλά λύκοι, και η καθε-
δρία του σκότους είσθε, ω ψεύσται και υποκριταί. Έως 
πότε η αµάθεια θέλει καλύπτει την µιαράν σας ψυχήν 
µε το ένδυµα της  υποκρισίας;    
   
Κλεπτοκρατία (Επιµέλεια:  ∆ρ. Κώστας  Βίτκος). 

Όταν ο Θεόδωρος Πάγκαλος είπε το περιβόητο: «τα 
λεφτά τα φάγαµε όλοι µαζί», ο άνθρωπος ήταν επικίν-
δυνα ειλικρινής.  Χωρίς Πάγκαλο η ελληνική πολιτική 
θα ήταν νερόβραστες φακές.  Κάθε φορά που ανοίγει 
το στόµα του και ανεβοκατεβάζει τα σαρκώδη του χεί-
λη ευωχούµαι!  Αναµφίβολα, ένας από τους µεγάλους 
καρκίνους που καθηµερινά κατατρώγει την ελληνική 
δηµόσια οικονοµία είναι οι 300 Έλληνες βουλευτές και 
οι 1.500 υψηλόµισθοι δορυφόροι τους.  Όλοι αυτοί οι 
κρατικοδίαιτοι του ελληνικού Κοινοβουλίου («Κηφη-
νοβούλιο» θα το ονόµαζα εγώ) ανερυθρίαστα ροκανί-
ζουν καθηµερινά το δηµόσιο χρήµα.  
Ποιο κάτω θα δούµε σε όλο το µεγαλείο της την έννο-
µη κλεπτοκρατία που ίδρυσαν οι Έλληνες βουλευτές 
για τους βουλευτές!  Τις πληροφορίες αντλώ από πρό-

σφατη έρευνα του Ν. Βαφειάδη.  Ετοιµαστείτε να φρί-
ξετε, όπως έφριξα κι εγώ.  Έχουµε και λέµε: 

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 
Σύµφωνα µε την έρευνα, ο µέσος όρος των βουλευτι-
κών αποδοχών ανέρχεται σε 10.000 ευρώ µηνιαίως.  
Συνολικά, µέσα στο 2010 οι 300 Έλληνες βουλευτές θα 
µοιραστούν το ποσό των 42,5 εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ 
35 εκατοµµύρια ευρώ θα µοιραστούν οι συνταξιούχοι 
βουλευτές ή οι σύζυγοι και οι άγαµες θυγατέρες πεθα-
µένων βουλευτών (ναι, οι γεροντοκόρες θυγατέρες πε-
θαµένων βουλευτών παίρνουν σύνταξη για να αποτρι-
χώνουν τα µουστάκια τους!).   
Για την κατοχύρωση βουλευτικής σύνταξης απαιτού-
νται µόλις τέσσερα χρόνια!  Όσοι έχουν εκλεγεί για 
πρώτη φορά πριν από το 1993 συνταξιοδοτούνται από 
τα 55 τους χρόνια.  Όσοι βουλευτές είναι άνω των 65 
χρόνων λαµβάνουν ταυτόχρονα και βουλευτική αποζη-
µίωση και βουλευτική σύνταξη.  Είναι άγνωστο πόσοι 
βουλευτές λαµβάνουν βουλευτική σύνταξη και πόσοι 
από αυτούς παραµένουν βουλευτές, εισπράττοντας 
ταυτόχρονα και τη βουλευτική αποζηµίωση! 
Οι βουλευτές είναι οι µοναδικοί Έλληνες που έχουν τη 
δυνατότητα να λαµβάνουν παράλληλα και δεύτερη σύ-
νταξη από το επάγγελµα που ασκούν ή ασκούσαν, εφό-
σον δεν εργάζονται στο ∆ηµόσιο, ή και τρίτη σύνταξη 
στην περίπτωση που ήσαν συνδικαλιστές, πρώην δή-
µαρχοι ή πρώην νοµάρχες. 
Μέσα στην τριετία 2010-2012 υπολογίζεται από το Γε-
νικό Λογιστήριο του Κράτους ότι µπορεί να δοθούν 
στους συνταξιούχους βουλευτές άλλα περίπου 80 εκα-
τοµµύρια ευρώ που διεκδικούν αναδροµικά, λόγω των 
αναδροµικών αυξήσεων που πήραν πρόσφατα οι δικα-
στές!   

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
Για τον κάθε βουλευτή ο Έλληνας φορολογούµενος 
πληρώνει:  Κινητό τηλέφωνο, (µέχρι 200 ευρώ µηνιαί-
ως), οχτώ σταθερές γραµµές τηλεφωνίας (µέχρι12.000 
ευρώ), αυτοκίνητο µισθωµένο από τη Βουλή, δωρεάν 
διαµονή σε κεντρικό ξενοδοχείο για τον βουλευτή της 
επαρχίας (70 ευρώ ηµερησίως), γραφείο εκτός Βουλής 
και γραφική ύλη, ταχυδροµική ατέλεια, ατέλεια στις 
µετακινήσεις µε λεωφορεία, σιδηρόδροµο και ακτο-
πλοΐα, καθώς και 52 αεροπορικά εισιτήρια µετ’ επι-
στροφής για το νοµό του, εφόσον αυτός απέχει περισ-
σότερα από 200 χιλιόµετρα από την Αθήνα. 
Ο Έλληνας βουλευτής έχει τη δυνατότητα λήψης άτο-
κων δανείων από τη Βουλή και χαµηλών τόκων από τις 
τράπεζες.  Κάθε βουλευτής έχει στην υπηρεσία του 
τέσσερις δηµοσίους υπαλλήλους, αποσπασµένους και 
µετακλητούς, καθώς και έναν επιστηµονικό συνεργάτη, 
ο οποίος πληρώνεται από τη Βουλή.   
Στους πρώην πρωθυπουργούς αλλά και στους πρώην 
προέδρους της Βουλής παραχωρούνται γραφεία µέσα 
στο Κοινοβούλιο, ακόµη και σε περίπτωση που δεν 
έχουν επανεκλεγεί βουλευτές, όπως είναι η περίπτωση 
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του Κώστα Σιµήτη.  Τον πιο ευρύχωρο και ηλιόλουστο 
χώρο στον δεύτερο όροφο, µε εξαιρετική θέα στον Ε-
θνικό Κήπο, εξασφάλισε ο Κώστας Καραµανλής! 

 
ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ 

Αν ένας βουλευτής απουσιάσει αδικαιολόγητα σε πε-
ρισσότερες από πέντε συνεδριάσεις τον µήνα, παρα-
κρατείται υποχρεωτικά για κάθε απουσία 1/30 της µη-
νιαίας αποζηµίωσής του.  Στην πράξη όµως, ενώ τα 
νοµοσχέδια συζητούνται και ψηφίζονται σε άδεια έ-
δρανα, ούτε ένα ευρώ δεν έχει παρακρατηθεί από κανέ-
ναν βουλευτή.  ∆εν γίνεται κανένας απολύτως έλεγχος 
στο «πόθεν έσχες» και στους τραπεζικούς λογαρια-
σµούς των βουλευτών, ενώ οι µετοχές έτσι κι αλλιώς 
δεν µπορούν να ελεγχθούν διότι είναι ανώνυµες. 
Τα αδικήµατα των υπουργών παραγράφονται µε ταχύ-
ρυθµες διαδικασίες.  Οι βουλευτές παραµένουν ατιµώ-
ρητοι για όλα τα αστικά και ποινικά αδικήµατα που 
διαπράττουν, επικαλούµενοι την ασυλία τους.  Πολίτης 
που µήνυσε βουλευτή για εκβιασµό, οδηγήθηκε τελικά 
ο ίδιος στη φυλακή έπειτα από αντιµήνυση που του 
έκανε ο βουλευτής, ο οποίος, λόγω της ασυλίας, ουδέ-
ποτε δικάστηκε! 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 
Το µόνιµο προσωπικό της Βουλής ανέρχεται στα 1.340 
άτοµα, ενώ 1.200 είναι οι αποσπασµένοι δηµόσιοι υ-
πάλληλοι και επιστηµονικοί συνεργάτες των βουλευ-
τών.  Η συνολική µισθοδοσία ανέρχεται στα 106 εκα-
τοµµύρια ευρώ. Παίρνουν δύο επιπλέον µισθούς, που 
τελευταία ενσωµατώθηκαν µε τη µορφή επιδόµατος 
στη βασική αποζηµίωση. 
Οι νεοπροσλαµβανόµενοι στη Βουλή λαµβάνουν 1.900 
ευρώ καθαρά µηνιαίως.  Συνταξιοδοτούνται έπειτα από 
28,5 χρόνια υπηρεσίας και λαµβάνουν από το ταµείο 
αρωγής της Βουλής ένα εφάπαξ ίσο µε δύο µηνιαίους 
µισθούς για κάθε έτος ασφάλισης (100.000-150.000 
ευρώ ο καθένας).  Επίσης στη Βουλή µισθοδοτούνται 
74 ειδικοί φρουροί (άγνωστο πού υπηρετούν), ενώ κα-
ταβάλλεται και µηνιαίο επίδοµα σε όλους τους αστυνο-
µικούς που φρουρούν το Κοινοβούλιο. 
Την τελευταία πενταετία ο αριθµός των µόνιµων υπαλ-
λήλων της Βουλής διπλασιάστηκε µε διακοµµατική 
συναίνεση.  Οι περισσότεροι είναι συγγενείς πολιτικών, 
βουλευτών, υψηλόβαθµων δικαστικών και αστυνοµι-
κών, ενώ ως υπάλληλοι έχουν προσληφθεί ακόµη και 
πρώην πολιτικοί.  Αποτελεί κοινό µυστικό πως δεν 
προσέρχονται όλοι οι υπάλληλοι στην εργασία τους, 
διότι, αν έρχονταν όλοι, θα δηµιουργούνταν τα αδιαχώ-
ρητο! 
Συµπέρασµα:  Στη µίζερη κοινοβουλευτική δηµοκρατία 
της Ελλάδας η έννοµη κλεπτοκρατία καλά κρατεί.  Και 
τώρα η δηµόσια οικονοµία πιάνεται από τα µαλλιά της 
για να µη πνιγεί!    

 
 

∆ιανοητικά σκουπίδια 
                            (Του ∆ρα Κώστα Βίτκου). 
Ο Αριστοτέλης – απ’ ό,τι γνωρίζουµε µέχρι τώρα – ή-
ταν ο πρώτος που δήλωσε ότι ο άνθρωπος είναι ζώο 
λογικό.  Όµως κάθε φορά που ψηλαφίζω τις σκέψεις 
κάποιων ανθρώπων και βρίσκω πόσο κούφιες είναι, 
λέω µε µια δόση πικρής απογοήτευσης: «Σοφέ πρόγο-
νε, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι λογικά ζώα».  Το ίδιο 
απογοητευτικό συµπέρασµα διατυπώνει και ο Άγγλος 
φιλόσοφος Bertrand Russell στο δοκίµιό του «An Out-
line of Intellectual Rubbish» (Unpopular Essays, Un-
win Paperbacks, 1976, σ. 83).  Συγκεκριµένα, ο Russell 
λέει: 
«Ο άνθρωπος είναι ένα λογικό ζώο – τουλάχιστον έτσι 
µου είπαν.  Σ’ όλη µου τη ζωή έψαξα µ’ επιµέλεια να 
βρω µαρτυρίες που να στηρίζουν τη δήλωση αυτή, αλλά 
µέχρι τώρα δεν είχα την καλή τύχη να τις βρω, αν και 
έψαξα σε πολλές χώρες τριών ηπείρων» («Man is a ra-
tional animal – so at least I have been told.  Throughout 
a long life, I have looked diligently for evidence in fa-
vour of this statement, but so far I have not had the 
good fortune to come across it, though I have searched 
in many countries spread over three continents»). 
Ας δούµε λοιπόν µερικά από τα διανοητικά σκουπίδια 
που κάποια «λογικά ζώα» γέµισαν τις µυαλοθήκες των 
αγαθών και ευκολόπιστων ανθρώπων.  Τα περισσότερα 
προέρχονται από το χώρο της θρησκείας.   

ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ 
Όταν ο µεγάλος Αµερικανός πολιτικός και ερευνητής 
Benjamin Franklin (1706-1790) κατέληξε στο συµπέ-
ρασµα ότι η αστραπή δεν είναι τίποτε άλλο παρά µια 
ηλεκτρική εκκένωση, και στη συνέχεια ανακάλυψε το 
αλεξικέραυνο, το οποίο προστάτευε κτήρια και ανθρώ-
πους, ολόκληρο το παπαδαριό της Αµερικής και της 
Αγγλίας ξεσηκώθηκε και καταδίκασε την ανακάλυψη 
αυτή, γιατί την είδε ως µια ασεβή επέµβαση στο θέλη-
µα του Θεού!  Οι παπάδες έλεγαν στον αθώο κόσµο ότι 
µε τον κεραυνό ο Θεός τιµωρεί τους ασεβείς (παλιότε-
ρα τη δουλειά αυτή την έκανε ο ∆ίας) και ότι δεν µπο-
ρεί ο κάθε Franklin να αφαιρεί ένα εργαλείο τιµωρίας 
από τα χέρια του Θεού.  ∆εν έχει καµιά δουλειά ο 
Franklin να προστατεύει τους κακούς ανθρώπους και 
παλιανθρώπους από τη θεϊκή κεραυνοπληξία!  Βέβαια, 
το γεγονός ότι οι κεραυνοί χτυπούν και καθεδρικούς 
ναούς και σκοτώνουν και µητροπολίτες δεν παραµέριζε 
τα διανοητικά αυτά σκουπίδια.  
Όταν κάποτε η Ινδία χτυπήθηκε από µια σειρά ισχυρών 
σεισµών, πετάχτηκε ο Mahatma Gandhi κι έστειλε σο-
βαρή προειδοποίηση στους συµπατριώτες του, λέγο-
ντάς τους ότι αυτοί οι καταστροφικοί σεισµοί έχουν 
σταλεί ως τιµωρία για τις αµαρτίες των ξυπόλητων Ιν-
δών.  ∆ιάβολε, πώς αυτός ο ισχνοπάρειος γυµνοσοφι-
στής οδηγήθηκε στο συµπέρασµα ότι ο σεισµός γνωρί-
ζει να ξεχωρίζει τον αµαρτωλό Ινδό από το αθώο νη-
στικό παιδάκι;  Πρόσφατα είδαµε στην Κίνα τον µεγά-
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λο φονικό σεισµό να ισοπεδώνει σχολεία γεµάτα παι-
διά.  Και αυτοί που συνηθίζουν να βήχουν στο πρόσω-
πό µας σκουπίδια λένε: «∆όξα τω Θεώ, εµείς εδώ στην 
Αυστραλία δεν γνωρίσαµε τέτοια συµφορά»!   
Όταν οι καλόγριες µπανιαρίζονται – δεν τις έχω δει, 
αλλά ο Russell µε πληροφορεί – φορούν µια λεπτή ρό-
µπα του µπάνιου για να µην τις δει γυµνές ο Θεός!  Σ΄ 
αυτό οι καλόγριες έχουν δίκιο: ο δηµιουργός του σύ-
µπαντος είναι τόσο παντοδύναµος, που µπορεί και δια-
περνά µέσα από στενές κλειδαρότρυπες και χοντρά 
ντουβάρια.  Ωστόσο, σύµφωνα µε τις καλόγριες, ο 
Θεός δεν είναι τόσο παντοδύναµος, ώστε να µπορεί να 
βλέπει το γυµνό κορµί τους πίσω από την αραχνοΰφα-
ντη ρόµπα!  Με άλλα λόγια το διανοητικό σκουπίδι 
λέει ότι, όταν η καλόγρια είναι ντυµένη, ο Παντοδύνα-
µος δεν βλέπει τη γύµνια της, ενώ στη µπανιέρα τη 
βλέπει.  
Όταν κάποιος ασθενής που ο καρκίνος κατατρώγει τα 
οστά του και ζητά µια ισχυρή δόση µορφίνης για να 
ησυχάσει (αυτό το λέµε εθελοντική ευθανασία), πετιέ-
ται ο παπάς και λέει ότι η ζωή δεν ανήκει στον ασθενή: 
ανήκει στον Θεό.  Ναι, αλλά ο αφόρητος πόνος σε 
ποιον ανήκει;  Ανήκει στον ασθενή, αλλά, σύµφωνα µε 
τα σκουπίδια του παπά, ο Θεός δεν έχει κανένα πρό-
βληµα να βλέπει τον ασθενή να υποφέρει.  Ο Θεός α-
νακάλυψε τον πόνο, κι εµείς δεν έχουµε, λέει, δικαίωµα 
να επεµβαίνουµε στο έργο του Θεού.  Η µόνη επέµβα-
ση που µας επιτρέπει ο Θεός είναι να σωληνώνουµε τον 
ασθενή και να τον κολλάµε σε µια µηχανή, που την 
ανακάλυψε το σατανικό µυαλό της Επιστήµης. 
Όταν αποφασίσω να πεθάνω στην γενέτειρά µου και 
ζητήσω να µε κάψουν, ο παπάς θα µου πει ότι η Ελλά-
δα είναι χώρα ορθοδόξων χριστιανών και ότι η αποτέ-
φρωση δηµιουργεί πρόβληµα στη νεκρανάσταση.  Εί-
ναι πολύ πιο εύκολο για τον Θεό να νεκραναστήσει 
κάποιον που τον καταβρόχθισαν τα σκουλήκια, σε σύ-
γκριση µε κάποιον άλλον που έγινε στάχτη.  Από τη 
στάχτη µόνο οι φοίνικες ανασταίνονται.  Όσο για τους 
πρώιµους χριστιανούς που χωνεύτηκαν στα στοµάχια 
των λιονταριών της Ρώµης, σίγουρα θα αναστηθούν και 
αυτοί.  Αλίµονο όµως στα λιοντάρια που θ’ αναγκα-
στούν να επιστρέψουν πίσω τα δανεικά και δεν θα έ-
χουν δεκάρα να πληρώσουν στη δεύτερη παρουσία!  
Όσο και να στραγγίξεις ένα στοµάχι λιονταριού, δεν 
βγάζεις δέκα κορµιά χριστιανών. 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ 
Αγαπώ τον Αριστοτέλη.  Είναι ο πρόγονος που µου 
έδωσε τον απρόσωπο Θεό που δεν έχει ανάγκη από 
λατρεία.  Όµως ο Αριστοτέλης µού έδωσε και κάποια 
διανοητικά σκουπίδια. Μεταφέρω µερικά εδώ, όπως τα 
βρήκα στον Russell.  ∆εν χρειάστηκε να τρέξω στα 
συγγράµµατα του Σταγειρίτη σοφού για επιβεβαίωση – 
έχω εµπιστοσύνη στον συγγραφέα της Ιστορίας της ∆υ-
τικής Φιλοσοφίας. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τον Αριστοτέλη, οι άνθρωποι που 
παντρεύονται πολύ νέοι αποκτούν παιδιά θηλυκά.  Το 
αίµα των θηλυκών είναι πιο σκούρο από το αίµα των 
αρσενικών.  Το γουρούνι είναι το µόνο ζώο υπεύθυνο 
για την ιλαρά.  Τον ελέφαντα που πάσχει από αϋπνία 
πρέπει να του τρίψουµε τους ώµους του µε αλάτι, ε-
λαιόλαδο και ζεστό νερό.  Τέλος, οι γυναίκες έχουν 
λιγότερα δόντια και λιγότερο µυαλό από τους άντρες!   
Βέβαια, δεν είναι µόνο ο Αριστοτέλης που µας έδωσε 
διανοητικά σκουπίδια: είναι και άλλοι, πριν και µετά 
από αυτόν.  Αλλά τα περισσότερα διανοητικά σκουπί-
δια τα κατασκεύασαν οι θρησκείες.  ∆υστυχώς τα έ-
χουµε ακόµη δίπλα µας.  Χρειάζονται φιλότιµες προ-
σπάθειες για να καθαρίσει ο πλανήτης από τις πλάνες 
τις θρησκευτικές.  Εµείς, µε το µικρό µας φτυάρι, οφεί-
λουµε να φτυαρίζουµε όσο πιο µακριά µπορούµε τα 
διανοητικά σκουπίδια που βρίσκουµε µπροστά µας.      
Όµως ας δούµε µερικά από τα διανοητικά σκουπίδια 
που κάποια «λογικά ζώα» γέµισαν όµως µυαλοθήκες 
των αγαθών και ευκολόπιστων ανθρώπων. Τα περισσό-
τερα προέρχονται από το χώρο όµως θρησκείας. 
 

 Ζωντανά αρχαία Ελληνικά. (Επιµέλεια: ∆ρ Κώ-
στας  Βίτκος). 
-Τι γελάς, ώ Ερµή; 
- Ότι γελοιότατα, ώ Άπολλον, είδον. 
- Ειπέ, ούν, ως και αυτός ακούσας έχω ξυγγελάν. 
- Η Αφροδίτη ξυνούσα τω Άρει κατείληπται, και ο Ήφαι-
στος έδησεν αυτούς ξυλλαβών. 
- Πώς;  Ηδύ γαρ τι ερείν έοικας. 
- Εκ πολλού, οίµαι, ταύτα ειδώς εθήρευεν αυτούς, και 
περί την ευνήν αφανή δεσµά περιθείς ειργάζετο απελθών 
επί την κάµινον  Είτα ο µεν Άρης εσέρχεται λαθών, ως 
ώετο, καθορά δε αυτόν ο Ήλιος και λέγει προς τον Ή-
φαιστον.  Επεί δε επέβησαν του λέχους και εν έργω ήσαν 
και εντός εγεγένηντο των αρκύων, περιπλέκεται µεν αυ-
τοίς τα δεσµά, εφίσταται δε ο Ήφαιστος.  Εκείνη µεν ούν 
– και γαρ έτυχε γυµνή ούσα – ούκ είχεν όπως εγκαλύψαι-
το αιδουµένη, ο δε Άρης τα µεν πρώτα διαφυγείν επειρά-
το και ήλπιζε ρήξειν τα δεσµά, έπειτα δε συνείς εν αφύ-
κτω εχόµενον εαυτόν ικέτευε. 
- Τι ούν;  Απέλυσεν αυτούς ο Ήφαιστος; 
- Ουδέπω, αλλά ξυγκαλέσας τους θεούς επιδείκνυται την 
µοιχείαν αυτοίς.  Οι δε γυµνοί αµφότεροι κάτω νενευκό-
τες ξυνδεδεµένοι ερυθριώσι, και το θέαµα ήδιστον εµοί 
έδοξε µονονουχί αυτό γινόµενον το έργον. 
- Ο δε χαλκεύς εκείνος ούκ αιδείται και αυτούς επιδει-
κνύµενος την αισχίνην του γάµου;. 
- Μα ∆ί’, ός γε και επιγελά εφεστώς αυτοίς.  Εγώ µέντοι, 
ει χρη ταληθές ειπέιν εφθόνουν των Άρει µη µόνον µοι-
χεύσαντι την καλλίστην θεόν, αλλά και δεδεµένω µετ’ 
αυτής. 
- Ουκούν και δεδέσθαι αν υπέµενας επί τούτω; 
- Συ δ’ ούκ αν, ώ Άπολλον;  Ιδέ µόνον επελθών.  Επαι-
νέσοµαι γαρ σε, ήν µη τα όµοια και ααυτός εύξη ιδών.   
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Μετάφραση: 
- Γιατί γελάς, Ερµή; 
- Γιατί είδα πολύ γελοία πράγµατα, Απόλλωνα. 
- Πες µου τα λοιπόν και σε µένα, για να γελάσω κι εγώ. 
- Η Αφροδίτη πιάστηκε µε τον Άρη και ο Ήφαιστος, 
που τους έπιασε, τους έδεσε. 
- Πώς;  Λέγε µου, γιατί µου φαίνεται πως είναι πολύ 
ευχάριστα. 
- Θαρρώ πως από καιρό τους είχε µυριστεί ο Ήφαιστος 
και τους παραφύλαγε.  Και για να τους πιάσει, έπλεξε 
άφαντα δίχτυα γύρω από το κρεβάτι και τράβηξε για το 
καµίνι του.  Ύστερα µπήκε µέσα ο Άρης, νοµίζοντας 
πως δεν τον είδε κανείς, µα τον είδε ο Ήλιος και το 
µαρτύρησε στον Ήφαιστο, και σαν έπεσαν (µε την Α-
φροδίτη) στο κρεβάτι και άρχισαν τη δουλειά, να σου 
και παρουσιάζεται ο Ήφαιστος.  Και η Αφροδίτη, που 
ήταν θεόγυµνη, καταντροπιάστηκε και δεν ήξερε πώς 
να σκεπαστεί, και ο Άρης προσπάθησε στην αρχή να το 
σκάσει και ήλπιζε πως θα σπάσει τα δίχτυα, ύστερα 
όµως που κατάλαβε πως ήταν πιασµένος για καλά άρ-
χισε να παρακαλεί. 
-Και λοιπόν;  Τους λευτέρωσε ο Ήφαιστος; 
- Καθόλου.  Αλλά και προσκάλεσε τους θεούς και τους 
έδειχνε τη µοιχεία.  Και η Αφροδίτη µε τον Άρη ήταν 
γυµνοί και οι δυο κι είχαν κατεβασµένα τα µάτια και 
δεµένοι αναµεταξύ τους κοκκίνιζαν και το θέαµα µου 
φάνηκε πολύ απολαυστικό, που νόµιζα πως γινόταν η 
ερωτοδουλειά µπροστά στα µάτια µου.  
- Και δεν ντρέπεται αυτός ο σιδεράς να δείχνει ο ίδιος 
το ρεζιλίκι του; 
- Καθόλου, µα τον ∆ία, µα γελούσε µάλιστα και στεκό-
ταν εκεί µαζί µε τους άλλους.  Όσο για µένα, αν θες να 
σου πω την αλήθεια, ζήλευα τον Άρη, γιατί όχι µονάχα 
έσµιξε µε την πιο όµορφη θεά, αλλά και δέθηκε µαζί 
της. 
- Ώστε θα σου άρεσε κι εσένα να δεθείς µαζί της, αν 
σου τύχαινε κάτι τέτοιο; 
- Και δε θα σ’ άρεσε εσένα, Απόλλωνα;  Τράβα µονάχα 
να τους δεις και τότε θα σου πω µπράβο, αν δεν ευχη-
θείς κι εσύ να πάθεις τα ίδια. 
 
 
 Άγνωστη ιστορία των κλεµµένων γλυπτών από 
το ναό της Αφαίας Αθηνάς στην Αίγινα  

 

Είναι γνωστή σε όλους η αρπαγή των γλυπτών του Παρθενώ-
να από τον Λόρδο Έλγιν. Η αρπαγή των γλυπτών από τον Ναό 
της  Αφαίας Αθηνάς στην Αίγινα, από τους Γερµανούς, απο-
τελεί µία «άγνωστη» ιστορία για τους  περισσότερους. Πόσοι 
από εµάς γνωρίζουµε πού βρίσκονται σήµερα τα κλεµµένα 
γλυπτά και πόσοι τα έχουµε επισκεφτεί; Και το κυριότερο, 
γιατί κανείς δεν ζητάει επισήµως την επιστροφή τους; 
 
Η αρπαγή από τους Γερµανούς 
Η ιστορία ξεκινάει το 1811, όταν ο αρχιτέκτονας Ch. R. Cock-

erell και ο φίλος του βαρώνος von Hallerstein, επισκέφθηκαν 
την Αίγινα και λεηλάτησαν το Ναό της  Αφαίας. Με αδιαφανείς 
διαδικασίες και δωροδοκία των ντό-πιων προεστών, κρυφά µε-
τέφεραν 17 αγάλµατα και πολλά άλλα κοµµάτια από τα αετώ-
µατα του Ναού στον Πειραιά. 
Από εκεί, µε τη βοήθεια του Αυστριακού Gropius, µέλους µιας
παρέας αρχαιοκαπήλων και «αρχιτέκτονα» µιας λεη-λασίας των 
γλυπτών του Ναού του Απόλλωνα στις Βάσσες Αρκαδίας αλλά 
και την κάλυψη του Γάλλου προξένου Louis Fauvel και του 
συνεργάτη τού λόρδου Έλγιν (!!!) Giovani Lusieri, όταν έµαθε 
τι γίνεται έσπευσε στην Αίγινα και έκλεψε ό,τι µπόρεσε, µετα-
φέροντας τα κλοπιµαία στα Αγγλοκρατούµενα, τότε, Επτάνησα, 
χωρίς να αντιµετωπίσει προβλήµατα από την Οθωµανική ∆ιοί-
κηση. 
To «σπορ» της αρπαγής εθνικών θησαυρών! 
∆ιαπιστώνεται εύκολα ότι το ίδιο κύκλωµα περιηγητών και αξι-
ωµατούχων της εποχής είχε αναγάγει σε...επικερδές «άθληµα»
την αρπαγή των πολιτιστικών εθνικών µας θησαυρών. «Ευτυ-
χώς», επειδή οι αρχαιοκάπηλοι «περιηγητές» αλληλοϋποβλέπο-
νταν, είχαν υπογράψει ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ τους και 
δεσµεύτηκαν τα γλυπτά να µείνουν σε ενιαίο σύνολο, αλλιώς 
τώρα θα ήταν αδύνατος ο εντοπισµός τους. 
Τελικά, εκτέθηκαν σε δηµοπρασία, το Νοέµβρη του 1812 στη 
Ζάκυνθο. Προσφορές κατέθεσαν η Γαλλία, η Βαυαρία ενώ ο 
εκπρόσωπος µας Αγγλίας θεώρησε µεγάλο το ποσό που έπρεπε 
να προσφέρει και προτίµησε να παραµείνει στη Μάλτα και να 
κάνει κρυφές συζητήσεις µε τον Cockerell για ακύρωση µας
πώλησης. Τελικά µετά από ένα αξιοθρήνητο διπλωµατικό παρα-
σκήνιο (στην πλάτη της «Ελλαδίτσας»), το 1814 κατέληξαν στη 
Γερµανία (τότε Βαυαρία). 
Πού βρίσκονται σήµερα τα γλυπτά της  Αφαίας 
Σήµερα κοσµούν ειδική αίθουσα Γλυπτοθήκης του Μονά-χου
και έχουν επονοµαστεί ως «ΑΙΓΙΝΗΤΕΣ». Σύµφωνα µε επισκέ-
πτες, αν έλειπαν από εκεί, η Γλυπτοθήκη θα ήταν ένα επαρχιακό 
συνηθισµένο Μουσείο!!! Συγκινητική είναι η µαρτυρία Αιγινήτη 
που  επισκέφθηκε την Γλυπτοθήκη του  Μονάχου, εκεί κατά την 
είσοδο του  και συγκεκριµένα στο ταµείο τού  ζητήθηκε να πλη-
ρώσει είσοδο για να θαυµάσει τα εκθέµατα. Εκείνος µε σθένος 
ψυχής και µε πόνο καρδιάς αρνήθηκε να πληρώσει για κάτι που 
ήταν δικό του, για κάτι που ήταν της πατρίδας του, για κάτι που 
έπρεπε να είναι εκεί που γεννήθηκε στον Ναό της Αφαίας. 
Αντίγραφά τους ας κρατήσουν οι ληστές της πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς. Οι θησαυροί της Ελλάδας πρέπει να επιστρέψουν 
στον τόπο που γεννήθηκαν. Καιρός να αποτινάξουµε από πάνω 
µας το ραγιαδισµό στον οποίο µας υποχρέωσε η οθωµανική κα-
τοχή και η αποικιοκρατία. Πηγή: Ίσως από το διαδίκτυο. 
 
Έφυγε από τη ζωή η ελληνίστρια Ζακλίν ντε-Ροµιγί 
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Η µεγάλη ελληνίστρια και ακαδηµαϊκός Ζακλίν ντε Ροµι-
γί, η οποία υπήρξε η πρώτη γυναίκα καθηγήτρια του Col-
lege de France, πέθανε σήµερα 18 του ∆εκέµβρη, σε 
ηλικία 97 ετών, έγινε  γνωστό από τον εκδότη µας 
Μπερνάρ ντε-Φαλουά.  
Η Ζακλίν ντε Ροµιγί, γνωστή για τις µελέτες της στο χώ-
ρο του αρχαιοελληνικού πολιτισµού, η οποία ενσάρκωνε 
µια ουµανιστική αντίληψη του πολιτισµού, έγραψε σε 
διάστηµα άνω των 60 ετών, πολλά έργα. Το 1988 έγινε η 
δεύτερη εκλεγµένη γυναίκα µέλος της γαλλικής Ακαδηµί-
ας, µετά την Μαργκερίτ Γιουρσενάρ. Μέλος της Ακαδη-
µίας Αθηνών, έλαβε την ελληνική υπηκοότητα το 1995 
και ανακηρύχθηκε πρέσβειρα του ελληνισµού το 2.000. 
«Είναι µια µεγάλη απώλεια για τη χώρα µας. Ήταν µια 
γυναίκα που αφιέρωσε όλη τη ζωή της στην ελληνική 
γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισµό γιατί θεωρούσε ότι 
ήταν µια εκπαίδευση στην κατανόηση τής ελευθερίας του 
ατόµου, στην προσήλωση στη δηµοκρατία», δήλωσε η 
Ελέν Καρέρ ντ’ Ανκός, ισόβια γραµµατέας της Γαλλικής 
Ακαδηµίας. 
«Υπέφερε πολύ εδώ και µερικές δεκάδες χρόνια από το 
γεγονός ότι έβλεπε να φθίνει η µελέτη µας ελληνικής 
γλώσσας και αυτό της προκαλούσε τεράστιο πόνο», πρό-
σθεσε η ντ΄Ανκός, η οποία πιστεύει ότι ο καλύτερος φό-
ρος τιµής για την Ζακλίν ντε Ροµιγί «θα ήταν να δοθεί 
εφεξής µεγαλύτερη σηµασία στην ελληνική γλώσσα την 
οποία υποστήριξε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον 
στη χώρα µας».  
Πηγή: http://www.kathimerini.gr/ 
 
Η Ελληνική παιδεία των ∆ρυΐδων  
Με τον όρο ∆ρυΐδες (Druids) αναφέρεται η ευγενής 
ιερατική τάξη των αρχαίων Κελτικών κοινωνιών, οι 
οποίες έζησαν στην ∆υτική Ευρώπη, βόρεια και εντεύ-
θεν των Άλπεων και αργότερα στα Βρετανικά Νησιά. 
Τα έθιµα των ∆ρυΐδων αποτελούσαν τµήµα του πολιτι-
σµού όλων των φυλετικών οµάδων που ονοµάζονταν 
‘Κέλτες’ και ‘Γαλάτες’ από µας τους Έλληνες και ‘Cel-
tae’ and ‘Galli’ από τους Ρωµαίους, ονοµασίες οι ο-
ποίες εξελίχθηκαν σήµερα σε ‘Celtic’ και ‘Gaulish’. Οι 
∆ρυΐδες πήραν το όνοµα τους από την Βελανιδιά 
(∆ρυς) και ήταν ιερείς και φιλόσοφοι ενώ νοµοθετού-
σαν και απένεµαν δικαιοσύνη.  
Η βελανιδιά υπήρξε το «ιερό» δέντρο των ελληνικών 
βασιλικών οίκων της Μακεδονίας, πράγµα που είναι 
ιστορικά και αρχαιολογικά αποδεδειγµένο µε το πλήθος 
ευρηµάτων που βρέθηκαν στους βασιλικούς µακεδονι-
κούς τάφους µε τα περίφηµα βασιλικά διαδήµατα. 
Και όπως γράφει ο Όγκυ Ο Κάρυ στο βιβλίο του (Ήθη 
και έθιµα των αρχαίων Ιρλανδών), «ξεκίνησε από τη 
Μακεδονία ή Μέση Ελλάδα ο Παρθολών µε µια µικρή 
οµάδα ανθρώπων, ανάµεσα στους οποίους ήταν τρεις 
∆ρυΐδες ονοµαζόµενοι Φίος, Αίολος και Φόµορος», 
συµπεραίνουµε ότι οι ∆ρυΐδες ήταν αιγιακής προελεύ-
σεως και οι γνώσεις τους ήταν αντληµένες από τα αρ-

χαία ελληνικά ιερατεία. Ίσως γι’ αυτό και σύµφωνα µε 
τον Ιούλιο Καίσαρα «θεωρούν απρέπεια να µεταφέ-
ρουν τις σπουδές  τους σε γραπτό λόγο, αν και χρησι-
µοποιούν το ελληνικό αλφάβητο για σχεδόν οτιδήποτε 
άλλο». 
∆εν είναι ίσως τυχαίο που οι ∆ρυίδες πήραν το όνοµα 
τους από το δέντρο δρυς, (βελανιδιά), µια που το δέ-
ντρο αυτό ήταν ιερό για τους Έλληνες από τα βάθη της 
αρχαιότητας. Να µην ξεχνάµε την προφητική ιερή βε-
λανιδιά στο µαντείο της ∆ωδώνης, το αρχαιότερο µα-
ντείο στον κόσµο, το ιερό δέντρο της Γαίας και αργό-
τερα του ∆ία. 
Οι σηµαντικότερες αναφορές στις ∆ρυΐδες περιγράφον-
ται σε αρχαία έγγραφα, κυρίως της λατινικής γλώσσας. 
Τα σπουδαιότερα βιβλία, λόγω και του προσωπικού κύ-
ρους του συγγραφέως αλλά και της πρόσβασης του τε-
λευταίου στη γνώση καθώς και στην ιδία αντίληψη των 
γεγονότων, είναι τα συγγράµµατα του Ιουλίου Καίσα-
ρος που έχουν ως τίτλο «De Bello Gallico». Μία σειρά 
βιβλί-ων στα οποία γράφει για την γεωγραφία και την 
κοινωνία των γαλατών ή κελτών, ο αυτοκράτωρ της 
Ρώµης. (Gaius Julius Caesar, 13 Ιουλίου 100 π.Χ. – 15 
Μαρτίου 44 π.Χ.) 
Οι δρυΐδες έχουν γίνει αρκετά γνωστοί στο ευρύ κοινό 
µε-σα από το κόµικς Αστερίξ των Γκοσινί και Ουντερζό, 
στο οποίο  απότους κύριους χαρακτήρες είναι ο δρυΐδης 
Πανοραµίξ. 
Το απόσπασµα του κειµένου, σε µορφή εικόνας, προέρ-
χεται από το βιβλίο «De Bello Gallico, Liber VI, εδά-
φια XIII και XIV», του Ιουλίου Καίσαρα που, όταν ή-
ταν στρατηγός της Ρώµης, στην περιοχή της σηµερινής 
Γαλλίας, έκανε αυτές τις περιγραφές. 
 
Γιατί διδάσκουµε αρχαία Ελληνικά στα παιδιά. 
(Του καθηγητή Ι. Κακριδή) 
Τρεις είναι οι κύριοι λόγοι που µας υποχρεώνουν να 
βοηθήσουµε τα παιδιά µας να επικοινωνήσουν όσο γί-
νεται περισσότερο µε τον αρχαίο κόσµο. 
Γιατί αλήθεια διδάσκουµε τα αρχαία ελληνικά στα 
παιδιά που θέλουµε να µορφώσουµε, σε τόσες  ώρες 
µάλιστα;  
Πρώτα απ’ όλα, Γιατί είµαστε κι εµείς Έλληνες. Από 
τον καιρό του Οµήρου ως σήµερα έχουν περάσει κάπου 
δυο χιλιάδες εφτακόσια χρόνια. Στους αιώνες που κύ-
λησαν οι Έλληνες βρεθήκαµε συχνά στο Απώγειο της 
δόξας, άλλοτε πάλι στα χείλη µιας καταστροφής ανε-
πανόρθωτης· νικήσαµε και νικηθήκαµε αµέτρητες φο-
ρές· δοκιµάσαµε επιδροµές και σκλαβιές· αλλάξαµε 
θρησκεία· τους τελευταίους αιώνες η τεχνική επιστήµη 
µετασχηµάτισε βασικά τη µορφή της ζωής µας· και 
κρατηθήκαµε Έλληνες, µε την ίδια γλώσσα – φυσικά 
εξελιγµένη -, µε τα ίδια ιδανικά, τον ίδιο σε πολλά χα-
ραχτήρα και µε ένα πλήθος στοιχεία του πολιτισµού 
κληρονοµηµένα από τα προχριστιανικά χρόνια. 
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Στον πνευµατικό τοµέα κανένας λαός δεν µπορεί να 
προκόψει, αν αγνοεί την ιστορία του, Γιατί άγνοια της 
ιστορίας θα πει άγνοια του ίδιου του εαυτού του. Είµαι 
Έλληνας, συνειδητός Έλληνας, αυτό θα πει, έχω αφο-
µοιώσει µέσα µου την πνευµατική ιστορία των Ελλή-
νων από τα µυκηναϊκά χρόνια ως σήµερα. 
Ο δεύτερος λόγος που µας επιβάλλει να γνωρίσουµε 
την αρχαία πνευµατική Ελλάδα είναι ότι είµαστε κι 
εµείς Ευρωπαίοι. Ολόκληρος ο Ευρωπαϊκός πολιτισµός 
στηρίζεται στον αρχαίο ελληνικό, µε συνδετικό κρίκο 
τον ρωµαϊκό. Εµάς µας τους Ευρωπαίους µας δένει βέ-
βαια και ο Χριστιανισµός, όσο και να µας χωρίζουν 
ορισµένα δόγµατα. Μα και ο Χριστιανισµός έπρεπε να 
δουλευτεί. Πρώτα µε την ελληνική σκέψη, για να µπο-
ρέσει ν’ απλώσει έπειτα στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ρίζα 
του πολιτισµού των Ευρωπαίων όλων είναι ο αρχαίος 
ελληνικός στοχασµός και η τέχνη, γι’ αυτό δεν µπορεί 
να τα αγνοεί κανείς, αν θέλει να αισθάνεται πως πνευ-
µατικά ανήκει στην Ευρώπη. 
Μα ο κυριότερος λόγος που δεν επιτρέπεται οι νέοι µας 
ν’ αγνοούν την αρχαία Ελλάδα είναι ότι στην Ελλάδα 
για πρώτη φορά στα χρονικά του κόσµου ανακαλύφτη-
κε ο άνθρωπος ως αξία αυτόνοµη, ο άνθρωπος που θέ-
λει να κρατιέται ελεύθερος. Από κάθε λογής σκλαβιά, 
και υλική και πνευµατική. Μέσα στους λαούς που πε-
ριβάλλουν τον ελληνικό χώρο στα παλιά εκείνα χρόνια 
υπάρχουν πολλοί µε µεγάλο πολιτισµό, πάνω απ’ όλους 
οι Αιγύπτιοι και οι Πέρσες. Οι λαοί αυτοί ούτε γνωρί-
ζουν ούτε θέλουν τον ελεύθερο άνθρωπο. Το απολυ-
ταρχικό τους σύστηµα επιβάλλει στα άτοµα να σκύ-
βουν αδιαµαρτύρητα το κεφάλι µπροστά στο βασιλέα 
και τους θρησκευτικούς αρχηγούς. 
Η ελεύθερη πράξη και η ελεύθερη σκέψη είναι άγνω-
στα στον εξωελλαδικό κόσµο. Και οι Έλληνες; Πρώτοι 
αυτοί, σπρωγµένοι από µια δύναµη που βγαίνει από 
µέσα µας και µόνο, τη δεσποτεία θα τη µεταλλάξουν σε 
δηµοκρατία, και από την άβουλη, ανεύθυνη µάζα του 
λαού θα πλάσουν µια κοινωνία από πολίτες ελεύθε-
ρους, που καθένας τους να νιώθει τον εαυτό του υπεύ-
θυνο και για τη δική του και για των άλλων την προκο-
πή. Ο στοχασµός είναι κι αυτός ελεύθερος για τα πιο 
τολµηρά πετάγµατα του νου και της φαντασίας. Ο Έλ-
ληνας είναι ο πρώτος, που ενώ ξέρει πως δεν µπορεί 
ατιµώρητα να ξεπεράσει τα σύνορα του ανθρώπου και 
να γίνει θεός, να κατέχεται από µια βαθιά αισιοδοξία 
για τις ανθρώπινες ικανότητες και είναι γεµάτος αγάπη 
για τον άνθρωπο, που τον πιστεύει ικανό να περάσει τις 
ατέλειές του και να γίνει αυτό που πρέπει να είναι – ο 
τέλειος άνθρωπος. 
Αυτή η πίστη στον τέλειο άνθρωπο, συνδυασµένη µε το 
βαθύ καλλιτεχνικό αίσθηµα που χαρακτηρίζει την ελ-
ληνική φυλή, δίνει στον αρχαίο Έλληνα τον πόθο και 
την ικανότητα να πλάσει πλήθος ιδανικές µορφές σε 
ό,τι καταπιάνεται µε το νου, µε τη φαντασία και µε το 
χέρι τις απέριττες µορφές που σχεδιάζουν οι τεχνίτες 

στα αγγεία της καθηµερινής χρήσης, στη µεγάλη ζω-
γραφική, στην πλαστική του χαλκού και του µαρµάρου, 
πάνω απ’ όλα στο λόγο µας, και τον πεζό και τον ποιη-
τικό. 
Αυτόν τον κόσµο θέλουµε να δώσουµε στα παιδιά µας, 
για να µορφωθούν· για να καλλιεργήσουν τη σκέψη 
τους αναλύοντας τη σκέψη των παλιών Ελλήνων· για 
να καλλιεργήσουν το καλλιτεχνικό τους αίσθηµα µελε-
τώντας ό,τι ωραίο έπλασε το χέρι και η φαντασία των 
προγόνων µας· για να µπορέσουν κι αυτοί να νιώσουν 
τον εαυτό τους αισιόδοξο, ελεύθερο και υπεύθυνο για 
τη µοίρα του ανθρώπου πάνω στη γη· προπαντός για να 
φουντώσει µέσα µας ο πόθος για τον τέλειο άνθρωπο. 
Ι.Θ. Κακριδής 
 
Η Ελληνική συµµετοχή στη Θεία Κωµωδία.  
(Του Σωτήρη Μανταλβάνου – συγγραφέα/ερευνητή). 
∆ε θα σχολιάσω την αξία του ποιήµατος του ∆άντη 
Αλιγγέρι, γιατί είναι δεδοµένη. Ξαναδιαβάζοντάς το, 
µου κίνησαν την περιέργεια οι πολλές αναφορές σ’ Ελ-
ληνικά θέµατα γενικά. Μέτρησα και κατάταξα αυτές τις 
αναφορές … Τελείως ασυνήθιστο να κάνουµε στατι-
στικές σ’ ένα ποίηµα, όµως αυτές είναι κάποτε αποκα-
λυπτικές. Βρήκα, λοιπόν, αναφορές: 1) Σε Ελληνικούς 
θεούς 40, 2) Στον Ελληνικό χώρο 27, 3) Στους Έλληνες 
(σοφούς, επιστήµονες, πολιτικούς…) 54, 4) Στην Ελ-
ληνική λογοτεχνία 20, 5) Στις Ελληνικές επιστήµες 26, 
6) Στα Ελληνικά ήθη και έθιµα 9, 7) Στην Ελληνική 
µυθολογία 185. Σύνολο 411 αναφορές. 
Την ίδια στιγµή έχουµε αναφορές 1) Στην Π. ∆ιαθήκη 
83, 2) Στην Κ. ∆ιαθήκη 54, 3) Στον Ιησού ειδικά 19, 4) 
Στη Μαρία 20, 5) Στους Εβραίους 6. Σύνολο 182 ανα-
φορες, τη στιγµή που το χριστιανικού περιεχοµένου 
έργο, εκτυλίσσεται στον (Ελληνικό) Άδη, µε «Ελληνι-
κό προσωπικό» (Χάρων, Κέρβερος…), το Καθαρτήρι 
και τον Παράδεισο. 
∆ε λέω ότι, χωρίς τις πάµπολλες αναφορές στην Ελλη-
νική µυθολογία, και όχι µόνον, δεν θα κατάφερνε ο ∆ά-
ντης να σκαρώσει την Κωµωδία του· θα µπορούσε. 
Όµως η Θεία Κωµωδία θα είχε εντελώς διαφορετική 
µορφή. Πώς θα ήταν; Ούτε ο ∆άντης γνωρίζει. 
Στη Θεία Κωµωδία έχουµε συχνές αναφορές στον Ό-
µηρο, τον Ορφέα, το Μίνω, τον Ηρακλή, ενώ ελάχιστες 
στους προφήτες της Π. ∆ιαθήκης. 
Να πω εδώ, ότι και όλοι, σχεδόν, οι Βυζαντινοί συγ-
γραφείς (ιστορικοί, χρονογράφοι, κήρυκες…) χρησιµο-
ποιούν κατά κόρον, και συνήθως λεπτοµερέστατα και 
ασχολίαστα, την Ελληνική µυθολογία. Οι λόγιοι του 
Βυζάντιου, παρά την εχθρότητα µας Εκκλησίας προς 
τον Ελληνισµό, ουδέποτε απεκόπησαν από µας Ελλη-
νικές ρίζες. Τα Ελληνικά γράµµατα διδάσκονται συνε-
χώς και αδιαλείπτως (ειδικά Ρητορική και Φιλοσοφία) 
και τούτο, όχι εκ συµπαθείας, αλλ’ εξ ανάγκης, µιας και 
στον τότε γνωστό κόσµο µόνον Ελληνικές Σχολές υ-
πήρχαν, όπου µπορούσε κανείς να µορφωθεί. 
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Αυτή η, να την πω εξάρτηση, συνεχίζεται και πολύ αρ-
γότερα. Τον 19ο αιώνα ο Β. Ουγκώ, στους Άθλιους π.χ., 
κάνει εκατοντάδες αναφορές σε Ελληνικές πηγές. Ανα-
φέρει πλείστα όσα  ιστορικά και µυθικά πρόσωπα, πολ-
λά εκ των οποίων είναι άγνωστα σε µας τους φτωχο-
γνώστες της Ελληνικής ιστορίας και µυθολογίας. Αυτός 
τα χειρίζεται µε απόλυτη άνεση, όποτε και όπου τα 
χρειαστεί για να δέσει αρµονικά την αφήγησή του. 
Γνωρίζει µέχρι Μπότσαρη και Κανάρη…  
Τέλος, χωρίς να είναι οι τελευταίοι, οι θεµελιωτές του 
Κοµµουνισµού γνώριζαν απταίστως την Αρχαία Ελλη-
νική γλώσσα, ιστορία και µυθολογία. 
Η Χριστιανική, περί µεταθανάτιας ζωής, διδασκαλία, 
στηρίζεται στον Πλάτωνα, κυρίως όµως στην Ορφική 
πίστη, την αναµεµιγµένη µε Θρακικά στοιχεία περί 
µελλοντικών ανταµοιβών και τιµωριών. 
Πριν το ∆άντη, άλλοι (µυθικοί έστω) Έλληνες, επι-
σκέφθηκαν ζωντανοί τον Άδη: Ο Ορφέας π.χ. για να 
συναντήσει την Ευριδίκη του (Ευριδίκη Βεατρίκη, και 
τα δύο τετρασύλλαβα και οµόηχα…) κι ο Ηρακλής 
Στον πλούταρχο (Περί των υπό του θείου τιµωρουµέ-
νων 563.10) διαβάζουµε την περίπτωση του Θεσπέσι-
ου, ο οποίος επισκέφτηκε τον Άδη, όπου, πεθαµένος 
συγγενής του τον ξενάγησε, όπως ακριβώς ξενάγησε το 
∆άντη ο Βιργίλιος.  
Ο ∆άντης, χάρη της Βεατρίκης, έπλεξε ολόκληρο ταξίδι 
απ’ την Κόλαση ως τον Παράδεισο. Έχω την αίσθηση, 
ότι και στους Άθλιους, ο Επίσκοπος και ο Ιαβέρης, ο 
Μάριος και ο Ενζολοράς και όλοι οι Άθλιοι µαζί, είναι 
το «γέµισµα» του έργου, κι ότι το κύριο θέµα κι εδώ, 
είναι ο, Πλατωνικός, έστω, έρωτας του Γιάννη Α- Γιάν-
νη (του συγγραφέα!) προς τη δική του Βεατρίκη, την 
Τατιάνα .Έχω άδικο; Εδώ είµαι να διαψευστώ, αλλά 
κοιτάξτε την τελευταία φράση του έργου του Ουγκώ… 
Ακόµη και σήµερα, διακεκριµένοι συγγραφείς και δη-
µοσιογράφοι, αναφέρονται σε αρχαία Ελληνικά ιστορι-
κά και µυθολογικά πρόσωπα και γεγονότα. 
 Για να κατασκευάσει το παραµύθι του ο ∆άντης, 
χρειάστηκε την άµεση συνδροµή των παλαιότερων και 
πλουσιότερων Ελληνικών µύθων. Αν και κάποτε υπο-
βιβάζει την αρχαία Ελληνική θρησκεία, µνηµονεύει ως 
το τελευταίο κεφάλαιο την Αργώ και τον Ποσειδώνα. 
Είναι υποχρεωµένος να το κάνει, µιας και δεν υπάρ-
χουν άλλες ζωντανές θρησκείες, φιλοσοφίες, λογοτε-
χνίες, αστρολογίες, µυθολογίες και επιστήµες να στηρι-
χτεί, να δανειστεί, να συγκρίνει. Η αστείρευτη, πολύ-
κρουνη Ελληνική πηγή ξεδίψασε, ξεδιψά και θα ξεδιψά 
µας διψασµένους στρατοκόπους της γνώσης κάθε επο-
χής. Το ανέσπερο Ελληνικό φως φώτιζε, φωτίζει και θα 
φωτίζει τους «εν σκώτει… καθηµένους). 
Υ.Γ. Και ο πολεµικός ναύσταθµος της Πολιτείας µας λέγεται 
HMAS KERBERUS. Σωτήρης Μανταλβάνος. 
 
 
 

 Φιλολογικά. (Γράφει ο Νίκος Α. Νοµικός – ποιη-
τή/ζωγράφος). 
Στο κείµενο αυτό θα αναφερθούµε σε έναν αριθµό ποι-
ητών, που έχουν πλέον κλείσει µια εικοσαετία από την 
εµφάνισή τους, στο λογοτεχνικό µας στερέωµα. 
Μιλάµε για την οµάδα εκείνη, που την ονοµάζουν στην Φιλο-
λογική µας Πατρίδα, «η γενιά του 70΄». 
Κατά την γνώµη µας, τα είκοσι αυτά χρόνια ποιητικής 
προσφοράς, από την άποψη κριτικής διείσδυσης, όχι 
µόνο είναι αρκετά, αλλά και προσοδοφόρα, προκειµέ-
νου να εντοπιστούν τα στοιχεία και τα ίχνη της, ως της 
µέρες µας. 
Βέβαια, σ’ αυτή την έκδοση και στις ερχόµενες που θα 
ακολουθήσουν, παρουσιάζουµε µιαν ολοκληρωµένη 
προσπάθεια των κριτικών λογοτεχνίας, όπως του Μή-
τσου Παπανικολάου, του Μήτσου Λυγίζου, και άλλων, 
που αυτή την ποιητική γενιά του ΄70 την ακτινογρα-
φούν από κοινωνικής, ιστορικής κι ακόµα από αισθητι-
κής άποψης, καταγράφουν και αναλύουν.  
Είναι αναγκαίο βήµα, στο να γνωρίζουµε, την κατά-
σταση του χρονικού εκείνου (όπως τα χρόνια της Χού-
ντας) που οι ποιητές έζησαν, και από τα γεγονότα αυτά, 
δυνάµεθα να εντοπίσουµε τους παράγοντες που δια-
µόρφωσαν την προσωπικότητα και την εξέλιξη της γε-
νιάς αυτής. 
Ο Νίκος Εγγονόπουλος ερωτηθείς από τον ποιητή Α. 
Φωστιέρη, γι’ αυτά τα χρονικά που παίζουν ρόλο στη 
λογοτεχνική δηµιουργία των ποιητών, είπε ότι, η κάθε 
πολιτική και κοινωνική κατάσταση που επικρατεί, είναι 
δύσκολη γι’ αυτούς τους δηµιουργούς, και βέβαια α-
ντανακλούνται µέσα στο έργο τους, άλλοι µε συµβολι-
σµούς και άλλοι µε την έντεχνη κρίση τους, ως ποµποί 
που στέλνουν το µήνυµα στους ακροδέκτες. 
Εποµένως, το γεγονός ότι η προσπάθεια αυτή επιχειρεί-
ται από εκπροσώπους αυτής της γενιάς του ΄70, προ-
σφέρει σ’ όλη αυτή την µελέτη, ξεχωριστό ενδιαφέρον 
καθ’ ότι αποκτά τις εµπειρίες µιας προσωπικής εξοµο-
λόγησης, ακόµη και διαµαρτυρίας.    
Εδώ παραθέτουµε ένα ενδεικτικό ποίηµα του αγαπητού 
µου Σερραίου ποιητή και ζωγράφου Αλέξανδρου Ίσα-
ρη, που το έγραψε στη Θεσσαλονίκη το 1976, όπου 
εκεί ζει, µε τίτλο: Τα περισσότερα εγκλήµατα τελού-
νται κατά το θέρος. 
Καθώς τραβούσαν το νύχι του δείχτη 
Καθώς περνούσαν το σύρµα 
Μεσ’ από το λαιµό 
Κι ύστερα πάνω από τη γλώσσα. 
Καθώς κατέβαινε, ο υπόγειος 
Στον Πειραιά γεµάτος πτώµατα. 
Γελαστά και ακρωτηριασµένα 
Καθώς αναχωρούσες µε δεµένες κινήσεις. 
Για τις νυχτερίδες, και τα σαυροειδή 
Για το νησί µε τους Μανδραγόρες.  
(Θεσσαλονίκη 1976. Η συνέχεια στην επόµενη έκδοση). 
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Παλιά ποιήµατα. (Του ∆ρα Κυρ. Π. ∆εληγιάννη). 
Υποµονή. 
∆ύναµη που’ χει η καρδιά τον πόνο να µερώνει! 
Όσο βαρύ το χτύπηµα κι αν είναι αλαφρώνει, 
σήµερα λίγο αύριο πολύ, κι ο κόσµος ξανανιώνει. 
υποµονή να κάνετε, σας συµβουλεύουν κι άλλοι. 
Κάνετε πέτρα την καρδιά και τα πλεµόνια ατσάλι 
Κι ακούτε το γλυκό σκοπό που τραγουδά τα’ αηδόνι. 
Πουλιά, σκοποί και χρώµατα τις οµορφιές τους δεί-
χνουν, 
τους πόνους τους πραΰνουνε, τις πίκρες όξω ρίχνουν. 
Χαρές και λύπες παν µαζί πιασµένες χέρι χέρι, 
κι αν σήµερα βοριάς φυσά, θα’ ναι αύριο καλοκαίρι. 
Κουράγιο και υποµονή ποτέ να µη σας λείψουν. 
∆ε γίνεται οι συµφορές πίκρες να µας ποτίζουν. 
Γιατί’ ναι νόµος της ζωής, που ο καθείς τον ξέρει: 
ετούτος ο ανήφορος κατήφορο θα φέρει. 
                                                  (Κυριάκος Π. ∆εληγιάννης – 2005). 
Θυγατέρες 
θυγατέρες του Οδυσσέα, 
Περνώντας φουρτουνιασµένους ωκεανούς 
Και χορεύοντας µε των ανέµων τα τραγούδια 
 - Πνοή του Ζέφυρου κρατώντας το τιµόνι 
   Κι η µοίρα σας απολώντας τα πανιά – 
Αψηφώντας φουρτούνες, των γοργόνων τραγούδια, 
   Σε κίτρινες ακρογιαλιές βρήκατε λιµέρι. 
Ανάµεσα στων ευκαλύπτων τα θροΐσµατα, 
Με την ελπίδα συντρόφισσα, χτίσατε κάστρα από µάλαµα 
   Κι ακόµα, πλέκετε του Όµηρου στεφάνια δάφνινα. 
   Αλλά ο Ευριπίδης έγραψε της ψυχής τραγωδίες. 
                                                              (Κυριάκος Π. ∆εληγιάννης). 
 

Early Greek Philosophy, By John Burnet. 
III. ANAXIMENES 
23. The Life of Anaximenes Anaximenes of Miletos, 
son of Eurystratos, was, according to Theophrastos, an 
"associate" of Anaximander.104 Apollodoros said, it ap-
pears, that he "flourished" about the time of the fall of 
Sardeis (546/5 B.C.), and died in Ol. LXIII. (528/525 
B.C.).105 In other words, he was born when Thales 
"flourished," and "flourished" when Thales died, and 
this means that Apollodoros had no definite information 
about his date. He perhaps made him die in the sixty-
third Olympiad because that gives just three generations 
for the Milesian school.106 We cannot therefore say any-
thing positive as to his date, except that he must have 
been younger than Anaximander. 
24. His Book. Anaximenes wrote a book which sur-
vived until the age of literary criticism; for we are told 
that he used a simple and unpretentious Ionic,107 very 
different, we may suppose, from the poetical prose of 
Anaximander.108 The speculations of Anaximander 
were distinguished for their hardihood and breadth; 
those of Anaximenes are marked by the opposite qual-
ity. He appears to have thought out his system care-

fully, but he rejects the more audacious theories of his 
predecessor. The result is that, while his view of the 
world is less like the truth than Anaximander's, it is 
perhaps more fruitful in ideas that were destined to hold 
their ground. 
25. Theory of the Primary Substances Anaximenes is 
one of the philosophers on whom Theophrastos wrote a 
special monograph;109 and this gives us an additional 
guarantee for the trustworthiness of the tradition. The 
following110 are the passages which contain the fullest 
account of the central feature of his system: 
Anaximenes of Miletos, son of Eurystratos, who had 
been an associate of Anaximander, said, like him, that 
the underlying substance was one and infinite. He did 
not, however, say it was indeterminate, like Anaximan-
der, but determinate; for he said it was Air.—Phys. Op. 
fr. 2 (R. P. 26).  
From it, he said, the things that are, and have been, and 
shall be, the gods and things divine, took their rise, 
while other things come from its offspring.—Hipp. Ref. 
i. 7 (R. P. 28).  
"Just as," he said, "our soul, being air, holds us to-
gether, so do breath and air encompass the whole 
world."—Aet. i. 3, 4 (R. P. 24).  
And the form of the air is as follows. Where it is most 
even, it is invisible to our sight; but cold and heat, 
moisture and motion, make it visible. It is always in 
motion; for, if it were not, it would not change so much 
as it does.—Hipp. Ref. i. 7 (R. P. 28).  
It differs in different substances in virtue of its rarefac-
tion and condensation.—Phys. Op. fr. 2 (R. P. 26).  
When it is dilated so as to be rarer, it becomes fire; 
while winds, on the other hand, are condensed Air. 
Cloud is formed from Air by felting;111 and this, still 
further condensed, becomes water. Water, condensed 
still more, turns to earth; and when condensed as much 
as it can be, to stones.—Hipp. Ref. i. 7 (R. P. 28).  
26. Rarefaction and Condensation At first, this looks 
like a falling off from the more refined doctrine of 
Anaximander to a cruder view; but this is not really the 
case. On the contrary, the introduction of rarefaction 
and condensation into the theory is a notable ad-
vance.112 In fact, it makes the Milesian cosmology con-
sistent for the first time; since a theory which explains 
everything as a form of a single substance is clearly 
bound to regard all differences as quantitative. The only 
way to save the unity of the primary substance is to say 
that all diversities are due to the presence of more or 
less of it in a given space. And when once this step has 
been taken, it is no longer necessary to make the pri-
mary substance something "distinct from the elements," 
to use Aristotle's inaccurate but convenient phrase; it 
may just as well be one of them. 
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Η Αθλιότητα του πολέµου στις Τρωάδες του Ευ-
ριπίδη (Του ∆ρα Κυριάκου Π. ∆εληγιάννη – Φιλόλογου. Μέρος 
Α’). 
Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν την ύβρη ως τη µεγα-
λύτερη αµαρτία και αιτία µεγάλων συµφορών. 
Ο Θέογνης (βλ. Ε.R. Dodds, ‘The  Greeks  and the Irra-
tional’, University of California Press, 1951, p.52) 
θεωρεί την ύβρη ως το πρώτο κακό. Ο Ηράκλειτος βλέ-
πει στην ύβρη µεγαλύτερο κίνδυνο παρά σε πυρκαϊά: 
“ύβριν χρη σβενύνναι µάλλον ή πυρκαϊήν”. Ο διαπρεπής 
Ελληνιστής G. Murray παρατηρεί  για τους κινδύνους 
που απειλούν την ευτυχία ότι «It is a bad omen in 
Greek poetry for anyone, when he is regarded as ‘a 
happy man’»  (Είναι κακός οιωνός στην Ελληνική ποί-
ηση για oποιονδήποτε θεωρείται «ευτυχής άνθρωπος»). 
Η ευτυχία που οφείλεται σε επιτυχία δε διαρκεί πολύ, 
έχει τα όριά της. Αν ο ευτυχής τα περάσει, τιµωρείται. 
Η υπέρβαση των ορίων της είναι ύβρη, δηλ. αλαζονεία. 
Η ύβρη (αρχ. ύβρις, γεν. ύβρεως) επισύρει την αγανά-
κτηση των θεών και την τιµωρία την οποία αναλαµβά-
νει η Νέµεση. 
Η ύβρη θεωρούνταν έγκληµα, που το έκανε κανείς όταν 
παραβίαζε ή καταπατούσε το νόµο της φύσης, τη φυσι-
κή τάξη. 
Η έννοια της ύβρης έχει µεγάλη θέση στην ελληνική 
τραγωδία. Σε κάθε σκηνή των Τρωάδων επιβεβαιώνε-
ται η ενοχή που οφείλεται στην παραβίαση του νόµου 
της φύσης. 
Πρέπει να προσέξουµε και το εξής, ότι η τιµωρία της 
ενοχής δε γίνεται αποκλειστικά από τους θεούς, παρά 
από τη «φύση των πραγµάτων». Τέτοια µια πεποίθηση 
έχει γεννηθεί στους ανθρώπους όλων των εποχών, ότι 
οι εγκληµατίες, όποιου βαθµού κι αν είναι το έγκληµά 
τους, θερίζουν ό,τι σπέρνουν. Θα ήταν, δηλ., λάθος αν 
πιστεύαµε ότι η τιµωρία των Ελλήνων επιβλήθηκε µό-
νο από την Αθηνά και τον Ποσειδώνα, επειδή τους ε-
ξόργισε η βεβήλωση των ναών τους και άλλες ιερόσυ-
λες πράξεις των Ελλήνων (βλ. The Oxford classical 
Dictionary, Clarendon 1957, p. 638). Η «φύση των 
πραγµάτων», όµως, δεν είναι η µόνη τιµωρός δύναµη. 
Τιµωρός δύναµη είναι και η Ερινύα, που άλλα προσω-
νύµιά της είναι τύχη, νέµεση, µοίρα, ανάγκη (κατά τον 
Ευριπίδη, απόσπ. 1022. Βλ. E. R. Dodds, ό.π., σ. 29, 
σηµ. 41). 
Τιµωρός της ύβρης, είδαµε παραπάνω, είναι η Νέµεση. 
Αλλά τί είναι η Νέµεση; 
Στην αρχαία ελληνική µυθολογία, Νέµεση είναι θεά 
που προσωποποιεί την οργή των θεών και την τιµωρία 
της αλαζονείας (ύβρης) των ανθρώπων. Κατά τον Ησί-
οδο η Νέµεση είναι θυγατέρα της νύχτας. Σχετίζεται µε 
τη δίκαιη εκδίκηση, ιδίως µε  την  τιµωρία του ασεβούς 
ανθρώπου (The Macmillan Encyclopedea, London 
1981.Επίσης: J. B Bury και Russell Meiggs, ‘History of 
Greece’, Macmillan, 4th edition, 1984, σ. 292). Αυτή 
κυβερνά τον κόσµο. 

Η Νέµεση ήταν θεότητα του τύπου της Άρτεµης. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις είναι η ανταπόδοση ή η τι-
µωρία ή η δίκαιη αγανάκτηση ιδίως των θεών για την 
έπαρση των ανθρώπων.  
Η Τροία, π.χ., καταστράφηκε εξαιτίας της υβριστικής 
συµπεριφοράς των Τρώων. Οι Έλληνες νίκησαν, κυρί-
ευσαν, κατάστρεψαν την Τροία, αλλά µολονότι νικη-
τές, δεν ήταν αδιάβλητοι. Έκαναν πράξεις που ξεπερ-
νούσαν τα όρια που έθετε ο νόµος της φυσικής και της 
ηθικής τάξης:  πρόσβαλαν τους θεούς καταστρέφοντας 
ναούς, ατιµάζοντας ιερωµένες γυναίκες, αφιερωµένες 
στην υπηρεσία των θεών, όπως η Κασσάνδρα , και 
σφάζοντας ανθρώπους πάνω σε βωµούς ή σε  τάφους, 
όπως  τον Πρίαµο και την Πολυξένη. Γι’ αυτό και  τι-
µωρήθηκαν. 
Ίσως η λέξη Νέµεση ετυµολογικά σχετίζεται µε το ρή-
µα νέµω. Αρχικά ίσως ήταν η θεά που νέµει (= διανέ-
µει)  δώρα στους λάτρεις της (The Oxford Classical 
Dictionary, Oxford, Clarendon 1957). 
Ο Ευριπίδης σηµείωσε πολλές περιπτώσεις συµπεριφο-
ράς που καλούν την επέµβαση της Νέµεσης. Τις ση-
µειώσεις του δεν τις περιόρισε στις Τρωάδες παρά τις 
επεξέτεινε και στα άλλα τρία δράµατα της τετραλογίας 
του (Αλέξανδρο, Παλαµήδη, Σίσυφο). Το στοιχείο της 
ύβρης υπάρχει σ’ όλα τα δράµατα. Ας παρακολουθή-
σουµε όµως τη σύντοµη έκθεση της υπόθεσης κάθε 
δράµατος αρχίζοντας από τον  Αλέξανδρο.  
1. Αλέξανδρος. Η υπόθεση του Αλέξανδρου είναι η ε-
ξής: Η Εκάβη, η βασίλισσα της Τροίας, ενώ ήταν έγκυ-
α, ονειρεύτηκε ότι είχε γεννήσει πυρσό, από τον οποίο 
έβγαιναν φίδια. Οι µάντεις  το ερµήνεψαν ως κακό οι-
ωνό και είπαν ότι το παιδί που θα γεννιούνταν έπρεπε 
να θανατωθεί. Πράγµατι µόλις γεννήθηκε το παιδί δό-
θηκε σ’ έναν υπηρέτη του Πριάµου. Αυτός όµως το 
λυπήθηκε και το εξέθεσε σ’ ένα βουνό, όπου το βρήκαν 
βοσκοί, δούλοι του Πριάµου, και το µεγάλωσαν σα δι-
κό τους παιδί. Το ονόµασαν Πάρη από την πήρα (δωρ. 
πάρα= σάκκος),  µέσα στην οποία είχε βρεθεί.  Ο Πά-
ρης µεγάλωσε ως δούλος, έγινε βουκόλος και αγαπούσε 
πολύ έναν ταύρο που τον είχε εξηµερώσει ο ίδιος.  
Πέρασαν χρόνια. Η Εκάβη ποτέ δεν έπαψε να νιώθει 
θλίψη για το έκθετό της τέκνο.  γι’ αυτό πήρε την άδεια 
να κάνει επιµνηµόσυνη τελετή µε αθλητικούς  αγώνες 
και άλλες εκδηλώσεις. Αλλά χρειαζόταν έναν ταύρο ως 
κύριο βραβείο των αγώνων. Έστειλε ο Πρίαµος υπηρέ-
τες να ψάξουν να βρουν ταύρο, κι αυτοί διάλεξαν και 
πήραν τον ταύρο του Πάρη. Μαζί τους, επιστρέφοντας 
στην Τροία, πήγε και ο Πάρης, που έλαβε µέρος στους 
αγώνες, νίκησε όλους τους ανταγωνιστές του, ακόµα 
και τους (ως τότε άγνωστους) αδελφούς του πρίγκηπες, 
και έτσι ξαναπόχτησε τον ταύρο. Αλλά ακολούθησε 
φιλονεικία, µάλιστα ο ∆ηίφοβος, ο µικρότερος γιος του 
Πριάµου, έβγαλε µαχαίρι, για να σκοτώσει  τον τολµη-
ρό δούλο. Ο Πάρης τον απέκρουσε. Ύστερα απ’ αυτό 
κατέφυγε σε κάποιο βωµό, όπου αναγνωρίστηκε από 
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την Κασσάνδρα. Η Εκάβη χάρηκε πολύ. Κι ο Πρίαµος 
τον δέχτηκε ως γιo του και τον ονόµασε Αλέξανδρο 
λόγω του ότι  απέκρουσε τους άνδρες ανταγωνιστές 
του.  
Στην πραγµατικότητα, ο Πάρης ήταν ο δαυλός που θα 
κατάστρεφε την Τροία. Η ζωή του ήταν η καταστροφή 
της πατρίδας του. Αυτό το γνώριζε η Κασσάνδρα, αλλά 
κανείς δεν την πίστευε. Τί τραγική ειρωνεία! 
Στο δράµα αυτό χαιρόµαστε για πράγµατα που θα φέ-
ρουν κακό: ο Πρίαµος και η Εκάβη χαίρονται για την 
εύρεση του γιου τους που τον θεωρούσαν πεθαµένο,  
σα να ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Τα όσα προφήτευ-
σαν οι µάντεις για τις συµφορές που ο δαυλός µε τα 
φίδια οιωνιζόταν, ξεχάστηκαν. Η κατάρα, όµως,  δεν 
αφανίστηκε, συνεχίζει να απειλεί την Τροία (βλ. Gil-
bert Murray, «Ο Ευριπίδης και η Εποχή του», µετάφρ. 
Ευθαλίας Γιαννά, εν Αθήναις 1937, σ. 116-8). 
2. Παλαµήδης. Στον Παλαµήδη ο Ευριπίδης χειρίζεται 
το θέµα της άδικης εκτέλεσης του Παλαµήδη που τη 
µηχανεύτηκε ο Οδυσσέας. Αλλά γιατί;  
Ο Παλαµήδης ήταν ο εφευρέτης της γραφής. Επίσης 
φηµιζόταν για τη δεξιοτεχνία και τη σοφία του. Τα πλε-
ονεκτήµατα αυτά τον έκαναν ανταγωνιστή του Κάδµου 
και του Οδυσσέα. Ο Παλαµήδης ήταν ο µόνος που δεν 
απατήθηκε από το στρατήγηµα του Οδυσσέα που προ-
σποιήθηκε τον τρελό, για να µη λάβει µέρος στην Τρω-
ική εκστρατεία. Ο Παλαµήδης αποκάλυψε το πονηρό 
σχέδιό του, γι’ αυτό το λόγο τον µίσησε ο Οδυσσέας 
και αποφάσισε να τον  καταστρέψει. Και νά τι έκανε: 
Πήρε µια ποσότητα χρυσού και την έθαψε κρυφά στη 
σκηνή του Παλαµήδη. Ύστερα πλαστογράφησε µια 
επιστολή και την έδωσε σ’ έναν Τρωαδίτη αιχµάλωτο. 
Τάχα πως η επιστολή προερχόταν από τον Πρίαµο για 
τον Παλαµήδη, όπου ο πρώτος υποσχόταν στον δεύτε-
ρο µια ποσότητα χρυσού αν πρόδινε τους Έλληνες. Ο 
αιχµάλωτος αφέθηκε ελεύθερος να δραπετεύσει, αλλά 
σύντοµα πιάστηκε. Η επιστολή δόθηκε στον Αγαµέ-
µνονα. Μπροστά σ’ αυτόν δικάστηκε ο Παλαµήδης, 
καταδικάστηκε και εκτελέστηκε. Αγανάχτησε ο αδελ-
φός του Παλαµήδη, ο Οίαξ, αλλά πώς να εκδικηθεί τον 
άδικο θάνατό του; Χάραξε την υπόθεση αυτή πάνω σε 
κουπιά που τα πέταξε στη θάλασσα ελπίζοντας πως ο 
πατέρας του Ναύπλιος θα τά ’βρισκε και θα εκδικού-
νταν το φόνο του γιου του προκαλώντας την κατα-
στροφή του ελληνικού στόλου µε «φρυκτωρίες». ∆η-
λαδή µε αναµµένους δαυλούς ή πυρσούς θα παραπλα-
νούσε και θα οδηγούσε τα πλοία των Ελλήνων, σε ώρα 
κακοκαιρίας, καθώς επέστρεφαν από την Τροία, σε 
βραχώδεις ακρογιαλιές, όπου θα εξώκελλαν και θα κα-
ταστρέφονταν. Έτσι θα εκδικούνταν ο δύστυχος πατέ-
ρας τον άδικο χαµό του γιου του. 
∆όλια η συµπεριφορά του Οδυσσέα προς έναν  άνθρω-
πο που φθονούσε. Αλλά ποιά η σχέση της µε το θέµα 
των «Τρωάδων»; Μα ο Οδυσσέας ήταν ο ηθικός αυ-

τουργός του θανάτου και του Παλαµήδη και του Α-
στυάνακτα. 
3.Σίσυφος. Μορφή της µυθολογίας. Γιος του Αιόλου, 
θεού των ανέµων. Θεωρούνταν θεµελιωτής της Κορίν-
θου που, στα πολύ παλιά χρόνια, ονοµαζόταν Εφύρα.  
Φηµιζόταν ο Σίσυφος για την πονηριά, την εξυπνάδα 
και την κατεργαριά. Χάρις σ’ αυτές τις ικανότητές του 
κατάφερε να µαζέψει πολλά πλούτη στην Κόρινθο.  
Με την πονηριά του ξεγέλασε και αλυσόδεσε  το Χάρο, 
που είχε ’ρθει  να  του πάρει την ψυχή. Συνέπεια αυτού 
ήταν να µην πεθαίνουν άνθρωποι, να µη γίνονται πλού-
σιες κηδείες, να µην προσφέρονται θυσίες στους θεούς 
του κάτω κόσµου. Καλό αυτό, αλλά ερχόταν σε σύ-
γκρουση µε το σχέδιο του ∆ία που είχε ορίσει την τάξη 
πάνω στη γη. Όπως αναµενόταν, ο ∆ίας εξοργίστηκε 
και έστειλε στο Σίσυφο τον Άρη, το θεό του πολέµου, 
που λευτέρωσε το Χάρο από τα δεσµά. Τότε ο Χάρος 
πήρε την ψυχή του Σίσυφου και την πήγε στα σκοτεινά 
βασίλεια  του Άδη. 
Αλλά και από κει κατάφερε ο Σίσυφος να το σκάσει. 
Είχε ξεγελάσει τον Πλούτωνα, το θεό του Άδη, υπο-
σχόµενός του ότι,  αν του επέτρεπε να ανέβει πάνω στη 
γη,  θα πρόσταζε τη γυναίκα του να κάνει για τον 
Πλούτωνα  πλούσιες θυσίες και, ύστερα από αυτό, θα 
ξαναγύριζε στον Άδη.  
Ο Σίσυφος ανέβηκε πάνω στη γη, αλλά δεν ξαναγύρισε 
στον Άδη. Περνούσε ευχάριστα στο λαµπρό παλάτι του 
µε γλέντια και φαγοπότια.  
Τα ’µαθε όµως ο Πλούτωνας και οργίστηκε. Ξανάστει-
λε το Χάρο να πάρει την ψυχή του Σίσυφου.  
Πίσω στον Άδη ο Σίσυφος καταδικάστηκε να κυλάει 
ένα µεγάλο λιθάρι µέχρι την κορφή ενός απόκρηµνου 
βραχώδους βουνού. Ώρες πολλές αγωνιζόταν, ίδρωνε, 
κατακουραζόταν ώσπου να ανεβάσει το λιθάρι στην 
κορφή. Την τελευταία στιγµή, όµως, όταν  µόνο µε ένα 
σπρώξιµο  θα έφτανε και το λιθάρι και αυτός  στην 
κορφή και θα ξεκουραζόταν, το λιθάρι ξέφευγε απ’ τα 
χέρια του και κατρακυλούσε πίσω προξενώντας άγριο 
βουητό και σύννεφα σκόνης. Ξανάπαιρνε τότε ο Σίσυ-
φος την κατηφόρα πικραµένος, για να αρχίσει και πάλι 
το επίπονο ανέβασµα του ογκόλιθου στην κορφή του 
βουνού, χωρίς ποτέ να το κατορθώνει Αυτό ήταν το 
αιώνιο µαρτύριό του. Έτσι τιµωρήθηκε για την ύβρη, 
για την παράβαση των θείων νόµων και του σχεδίου 
του ∆ία, της τάξης του κόσµου.  
 
 
Η βίαιη παρθενογένεση της Ρωµιοσύνης. 
(Του Θωµά Ηλιόπουλου – Φιλόλογου). 
Βρισκόµαστε στην αρχή του 6ου αιώνα και ο αυτοκρά-
τορας του Βυζαντίου Ιουστίνος (518-527) καταργεί µε 
αυτοκρατορικό διάταγµα τους Ολυµπιακούς Αγώνες 
της Αντιόχειας. Ακολουθεί φυσικά το «µέγα» Θεοδόσιο 
που είχε καταργήσει τους Ολυµπιακούς Αγώνες της 
Ολυµπίας το έτος 393. 



 Ελληνικά Θέµατα                                                             22                                                               Hellenic Themes

Το 527 τη σκυτάλη της αυτοκρατορίας του Βυζαντίου 
παραλαµβάνει ο Ιουστινιανός (482-565) Ρωµαίος πολί-
της µε καταγωγή από την περιοχή των σηµερινών Σκο-
πίων, ο οποίος είναι ένας από τους µεγαλύτερους διώ-
κτες του Ελληνισµού. Κατέστειλε κάθε εξέγερση ενα-
ντίον του µε γενικές σφαγές και ιδιαίτερα µε άγριους 
και βάρβαρους διωγµούς κατά των Ελλήνων. 
Η ιστορία καταγράφει 40.000 νεκρούς, γκρέµισµα των 
ελληνικών ναών και κλείσιµο όλων των Φιλοσοφικών 
σχολών. Ανανέωσε όλους του νόµους κατά των Ελλή-
νων µε την επιβολή της ποινής του θανάτου. Από ό-
σους δήλωναν Έλληνες αφαίρεσε όλα τα κτήµατά τους 
και περιήλθαν στην περιουσία του κράτους. 
ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΦΟΡΕΣ 
Το έτος 529 γράφεται η πιο µαύρη σελίδα στην ιστορία 
του Ελληνισµού. Αυτό το χρόνο καταργήθηκε η πιο 
γνωστή φιλοσοφική σχολή της Αθήνας, η Ακαδηµία 
του Πλάτωνα. Πριν το κλείσιµό της από τον Ιουστιανό 
η Ακαδηµία είχε ζωή 916 συναπτών ετών Ελληνικής 
κλασσικής παιδείας. Μέχρι σήµερα  κανένα άλλο πανε-
πιστήµιο δεν έχει φτάσει τη σπουδαιότητά της, αλλά 
και τη µακροβιότητα του πιο αρχαίου εκπαιδευτικού 
ιδρύµατος. Οι ιστορικοί περιγράφουν το «κατόρθωµα» 
αυτό του Ιουστινιανού: «Θεσπίσας πρόσταξιν έπεµψε 
εν Αθήναις κελεύσας µηδένα τολµάν διδάσκειν φιλο-
σοφίαν και αστρονοµίαν» (ιστορικός Μαλάλας). 
Και αφού έκλεισε και κατέστεψε την Ακαδηµία, αφαί-
ρεσε και τους µισθούς των δασκάλων και το δικαίωµα 
να διδάξουν. Στον Ιουστιάνειο Κώδικα Ι, 11 &12 βρί-
σκουµε τα λόγια του: «Απαγορεύοµεν να ασκούν διδα-
σκαλία αυτοί που πάσχουν από την ιερόσυλη τρέλλα 
των Ελλήνων». Ο όρος Έλληνας τώρα γίνεται ο πιο 
µισητός σε όλη την αυτοκρατορία. Στον Κώδικα Α’ 11 
βρίσκουµε την καταδίωξη µε τα εξής λόγια: «Επειδή 
τινές εύρηνται εκ των ανοσίων και µισαρών Ελλήνων 
κατεχόµενη πλάνη..». 
ΤΑ ΒΑΣΑΝΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ 
Στον «Προς Ιουστιανόν λόγο 15» ο Μαλάλας σηµειώ-
νει: «∆ιωγµός γαρ γέγονε Ελλήνων µέγας και πολλοί 
εδηµεύθησαν… εθέσπισε δε ο αυτός βασιλεύς ώστε µη 
πολιτεύεσθαι τους ελληνίζοντας». ∆ηλαδή εάν ήσουν 
Έλληνας δεν µπορούσε να συµµετέχεις στα κοινά και 
οι περιουσίες τους δηµεύτηκαν. 
Λίγο αργότερα, οι Έλληνες γραµµατικοί, ρήτορες, νο-
µικοί και γιατροί φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και 
εκτελέστηκαν µε την κατηγορία ότι ήταν «Έλληνες¨. 
Το 562 ακολουθεί νέος άγριος διωγµός και «Έλληνες 
πιάστηκαν και διαποµπεύτηκαν µέσα στην Κωνσταντι-
νούπολη ταυτόχρονα µε το κάψιµο Ελληνικών βιβλί-
ων…» λέει ο ίδιος ιστορικός. Και ο άλλος ιστορικός ο 
Προκόπιος σηµειώνει πως ο Ιουστινιανός «θέλησε κα-
ταλύειν ρητόρων αξίωµα». 
Ο φανατισµός εναντίον των Ελλήνων δεν έχει προη-
γούµενο. Στα µέσα του 20ου αιώνα «ανακαλύψαµε» τη 
λέξη Γενοκτονία. Οι Έλληνες την έζησαν πριν από 

1500 χρόνια κατά τον 6ο αιώνα όταν «όλα τα’ σκιαζε η 
φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά» που µας λέει ο ∆. 
Σολωµός για άλλη συνεχόµενη σκλαβιά. 
Η άγρια αυτή γενοκτονία των Ελλήνων δεν συγκρίνεται 
µε καµία άλλη. Οι Έλληνες που επέζησαν µετά τη βίαιη 
αυτή καταστολή δεν έχουν σχέση µε την αρχαία Ελλη-
νική παιδεία, ούτε µε τους φιλοσόφους τους, ούτε µε 
τους ποιητές τους. Έχουν µάτια αλλά δεν µπορούν να 
δουν τους προγόνους τους. Έχουν αυτιά, αλλά τους 
απαγόρευσαν  να τους ακούνε, αφού έκλεισαν τα σχο-
λεία τους.   
 
ΚΑΙ Η ΒΙΑΙΗ ΠΑΡΘΕΝΟΓΕΝΕΣΗ 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι Έλληνες έπρεπε να  
θάψουν βαθιά την ελληνικότητά τους και έτσι βίαια 
παρθενογεννήθηκε µία «νέα φυλή» οι Ρωµιοί χωρίς να 
έχουν ρίζες, χωρίς ιστορία, χωρίς παιδεία και κάτω από 
το ρωµαϊκό ζυγό βίαια αγκαλιάσανε τη «ρωµιοσύνη» 
ως σανίδα σωτηρίας. Κανένας άλλος λαός στον κόσµο 
δεν απέβαλε το «είναι» του τόσο βίαια. Και σήµερα για 
ποιο «Ελληνορωµαϊκό πολιτισµό» µιλάµε; Όσο για τον 
Ιουστινιανό τον ονοµάσαµε και «Μέγα»! Τροµάρα 
µας! Το κακό συνεχίζεται και σήµερα γιατί πιστεύουµε 
ακόµη ότι είµαστε ρωµιοί – µε το όνοµα του κατακτητή 
– και ότι η ρωµιοσύνη θα µας σώσει. Τί σκέψη µπο-
ρούµε να παράγουµε ως ηττηµένοι; 
Σήµερα ως Ελλάδα και Έλληνες πρέπει να αναζητή-
σουµε την ιδεολογική, την πνευµατική και την πολιτι-
σµική µας οντότητα στο µεγαλείο της «Ελληνικότητάς» 
µας, τα οποία κατέστρεψαν και εξαφάνισαν το 
¨Βυζάντιο» και η ιδεολογία της Ρωµιοσύνης. 
 
Τα Ιερά των αρχαίων Ελλήνων. (Γράφει ο Χαράλαµπος 
Κανδηλιώτης – ποιητής/ερευνητής). 
Ένα Ιερό, άγνωστο στον πολύ κόσµο, που δεν γνωρί-
ζουµε πότε οικοδοµήθηκε, δεν γνωρίζουµε αν προηγεί-
ται του Μαντείου της ∆ωδώνης, αλλά προηγείται του 
Μαντείου των ∆ελφών. 
Αυτό το Ιερό ήταν το Μαντείον της Πηλαίας και Θερ-
µοπυλών, όπου συγκροτήθηκε η πρώτη Αµφικτιονία. 
Την Αµφικτιονία αυτήν την αφιέρωσαν στην θεά ∆ή-
µητρα και οι επίτροποι, ή ιερείς της, λέγονταν Πυλαγό-
ρες, και φρόντιζαν το Μαντείο. Από ποιους ιδρύθηκε 
το Μαντείο, µόνο εικασίες µπορούµε να προσεγγίσου-
µε. Σκοπός αυτών που αποφάσισαν την ίδρυση τού ιε-
ρατείου σ’ αυτήν την ορεινή τοποθεσία ήταν µάλλον 
γιατί περιβάλλονταν από πολλά βουνά. Όπου πολύς 
κόσµος κατέφυγε εκεί µετά από κάποιον κατακλυσµό. 
Το ενδιαφέρον τους ήταν µεγάλο και ανθρωπιστικό. Θα 
µπορούσαµε να πούµε ακόµα και πατριωτικό, γιατί οι 
λαοί που κατοικούσαν στην ορεινή αυτή περιοχή είχαν 
υψηλό φρόνηµα καθήκοντος και το πνεύµα της Αµφι-
κτιονίας ήταν µια καλή αρχή προς την ενοποίηση των 
ελληνικών φυλών. 
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Οι λαοί που συµµετείχαν  σ΄ αυτήν την Αµφικτιονία 
ήταν δώδεκα. Οι εξής: Αχαιοί, Ίωνες, Αιολείς, ∆ωριείς, 
Θεσσαλοί, Φωκείς, Λοκροί, Περραιβοί, Μάγνητες, Θη-
βαίοι, ∆όλοπες και Βοιωτοί. 
Και απ’ ό,τι κατάλαβα, οι φωτισµένοι αυτοί άνθρωποι 
µάλλον θα ήρθαν από ανατολικά, ίσως από το Ιερατείο 
της Σαµοθράκης, γιατί το νησί αυτό έχει ύψος 1800 
µέτρα, τα δε νερά του νησιού πηγάζουν από πολύ ψη-
λά. Εκεί ήταν το Ιερατείο των Καβείρων. Τι γνωρίζου-
µε γι’ αυτό; Γνωρίζουµε ότι το ιερατείο αυτό ήταν πα-
νάρχαιο και διέσωσε τον πανάρχαιο ελληνικό πολιτι-
σµό. Αργότερα έχουµε την ίδρυση του ιερατείου των 
∆ελφών, αλλά δεν γνωρίζουµε πότε ακριβώς ιδρύθηκε 
και από ποιούς. Ίσως από Μινωίτες. Στη µυθολογία 
διαβάζουµε ότι οι Μινωίτες ακολούθησαν ένα δελφίνι 
και προς τιµή αυτού ίδρυσαν το ιερατείο των ∆ελφών, 
το οποίο αφιέρωσαν στον θεό Απόλλωνα. 
Ο ρόλος των Μαντείων ήταν χρήσιµος γιατί έδινε 
στους προγόνους µας τη δύναµη και θέληση για εξά-
πλωσή τους σ’ όλον τον τότε γνωστό κόσµο. 
Βέβαια υπάρχει κι ένα σηµείο που έχει ανάγκη ιδιαίτε-
ρης µελέτης. Από πού ήρθαν οι πρόγονοί µας; Μελετη-
τές αρχαίων πολιτισµών καταλήγουν στο συµπέρασµα 
ότι η προέλευσή µας είναι µάλλον ινδοευρωπαϊκή. Αυ-
τό όµως το αντικρούει ο ανθρωπολόγος Άρης Πουλια-
νός, ο οποίος επιµένει, (σύµφωνα µε έρευνές του), ότι 
οι Έλληνες είµαστε αυτόχθονες κάτοικοι αυτού του 
χώρου, που λέγεται Ελλάδα και ιδιαίτερα της περιοχής 
Ηπείρου-Μακεδονίας. 
(Αυτά ως µια αρχή. Θα έχουµε  και συνέχεια. Χ. Κανδηλιώ-
της).     
 
«Βλαπτικοί παράγοντες στην εργασία και την ερ-
γαζόµενη γυναίκα». 
(Παρουσίαση: Κατερίνα Τσίτα – ερευνήτρια). Επιµέλεια του 
Γιώργου Ραχιώτη του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας – ειδικού 
ιατρού εργασίας). 
Πολλοί είναι οι βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού 
περιβάλλοντος σε σχέση µε τη γυναίκα, αλλά σε πρώτη 
προτεραιότητα τοποθετείται ο βλαπτικός παράγοντας 
της νυχτερινής βάρδιας εργασίας. Τι όµως πραγµατικά 
προκαλεί η νυχτερινή βάρδια στην υγεία; 
Η νυχτερινή βάρδια έχει καταταγεί, σύµφωνα µε τη 
διεθνή υπηρεσία για την έρευνα του καρκίνου, ως πιθα-
νός καρκινογόνος παράγοντας και συσχετίζεται µε κίν-
δυνο των γυναικών για ανάπτυξη καρκίνου του µαστού. 
Κι αυτό ερµηνεύεται ως εξής: Όταν κοιµόµαστε το 
βράδυ, από το κεντρικό νευρικό σύστηµα παράγεται 
µια ορµόνη που λέγεται µελατονίνη, η οποία για να 
παραχθεί θέλει σκοτάδι, και αυτή η ορµόνη έχει απο-
δειχθεί ότι είναι σηµαντική για τη λειτουργία του αµυ-
ντικού συστήµατος του οργανισµού. 
Όταν αυτή αντί για σκοτάδι αντιµετωπίζει το φώς, όταν 
έχουµε αντιστροφή, δηλαδή του βιολογικού ρυθµού, 
πέφτουν οι συγκεντρώσεις της ορµόνης κι αυτό έχει 

αποδειχθεί ότι διαταράσσει το αµυντικό σύστηµα του 
οργανισµού, µε αποτέλεσµα να είναι αυτός ο τρόπος 
που θεωρείται ότι εµπλέκεται µε τη δηµιουργία της 
καρκινογένεσης. 
Θίγει επαγγέλµατα νυχτερινά, που έχουν σε σταθερό 
ρυθµό νυχτερινές βάρδιες, όπως νοσηλεύτριες, για-
τρούς, αστυνοµικούς, αεροσυνοδούς, κ.λπ. Ιδιαίτερος 
κίνδυνος υπάρχει στην κατηγορία των γυναικών, (σύµ-
φωνα µε σχετικές µελέτες), που δουλεύουν βράδυ πάνω 
από µια δεκαετία και τουλάχιστον µε µια νυχτερινή 
βάρδια την εβδοµάδα.  Όµως δεν µπορούµε να ορίσου-
µε µε ασφάλεια κάποιο όριο, διότι ο κάθε οργανισµός 
αντιδρά διαφορετικά. 
Παράλληλα, υπάρχουν µελέτες µε τη συγκεκριµένη 
ορµόνη (µελατονίνη) που αφορούν και τους άνδρες και 
συγκεκριµένα παρουσιάζουν ότι η βραδυνή εργασία 
τους επηρεάζει και προκαλεί καρκινογενέσεις στο παχύ 
έντερο και στον προστάτη. 
Ένας ακόµη σηµαντικός βλαπτικός παράγοντας στην 
εργασία για την υγεία της γυναίκας είναι η έκθεσή της 
σε χηµικές ουσίες και για παράδειγµα σε µόλυβδο. 
Βέβαια αυτές επηρεάζουν και τους άνδρες αλλά οι γυ-
ναίκες είναι πιο ευπαθείς, στην έκθεση σε τέτοιους 
βλαπτικούς παράγοντες και ακόµη περισσότερο πιο 
ευπαθείς όταν είναι έγκυες. Για παράδειγµα, οι κοµµώ-
τριες είναι ένας κλάδος που εκτίθεται σε µεγάλο ποσο-
στό τοξικών ουσιών. 
Μελέτες έχουν δείξει ότι το επάγγελµα της κοµµώτριας 
έχει κινδύνους για καρκινογένεση, λόγω της χρήσης 
των βαφών (λόγω κυρίως της εισπνοής των στοιχείων 
των βαφών).  
Άλλοι βλαπτικοί παράγοντες είναι η πολύωρη ορθο-
στασία, ο κακός εργονοµικός σχεδιασµός των θέσεων 
εργασίας, η έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες (π.χ., 
σε ιούς), καθώς και οι λεγόµενοι ψυχοκοινωνικοί οργα-
νωτικοί, που αφορούν στην παρενόχληση στην εργασί-
α. 
∆ηλαδή, όσον αφορά στο τελευταίο υπάρχει το λεγόµε-
νο σύνδροµο «µόµπινγ – mobbing) στοιχεία του οποίου 
είναι η υποτίµηση και η µείωση της προσωπικότητας 
του εργαζοµένου µε διάφορους τρόπους από προϊστα-
µένους (αλλά παρατηρείται και µεταξύ ισόβαθµων υ-
παλλήλων), επίσης η συµπεριφορά κάποιων και η προ-
σπάθειά τους να «βάλουν» στο ψυγείο» τον εργαζόµε-
νο, να τον αποµονώσουν, να διαρρέουν σχόλια ότι δεν 
κάνει καλά τη δουλειά του, κ. ά. Πολλά από τα θύµατα 
του «µόµπιγκ) είναι γυναίκες, τόσο στον τοµέα των 
υπηρεσιών (π.χ. γραφεία) όσο και στη βιοµηχανία. Πα-
ράδειγµα αποτελούν συνδικαλίστριες που µπαίνουν στο 
«ψυγείο) από την εργοδοσία.   
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Οι ξεχασµένοι Έλληνες της Κάτω Ιταλίας. 
Άρθρο της: Χριστιάννας Λούπα  

Αν νοµίζετε ότι, περπατώντας στους δρόµους της 
Μπόβα, της Παρµίνα ή του Ρέτζιο της Κάτω Ιτα-
λίας, ακούσατε να µιλούν οι ντόπιοι µεταξύ τους 
ελληνικά, µην τροµάξετε! ∆εν έχετε παραισθήσεις! 
Όντως ελληνικά ακούσατε. Λίγο παρεφθαρµένα 
βέβαια και προσαρµοσµένα στην τοπική διάλεκτο. 
Είναι τα λεγόµενα «γκρεκάνικα». 
Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, ολόκληρη η Νότια Ιταλία να 
θυµίζει τόσο έντονα Ελλάδα; Από τις ονοµασίες των 
δρόµων, τη διάλεκτο των ανθρώπων, τα ήθη και τα έθι-
µα, µέχρι και τις αρχαιότητες. Το ελληνικό πνεύµα εί-
ναι διάχυτο παντού. Τι συµβαίνει εδώ; Μήπως άλλαξαν 
τα σύνορα της Ελλάδας και δεν το πήραµε είδηση; 
Πράγµατι, τα σύνορα της Ελλάδας στην αρχαιότητα δεν 
είχαν καµιά σχέση µε τα σηµερινά. Πριν 3.500 χρόνια 
περίπου οι Μυκηναίοι έφτασαν στα παράλια του κόλπου 
του Τάραντα, όπου και εγκαταστάθηκαν. Λίγα χρόνια 
αργότερα άρχισαν να καταφθάνουν στην περιοχή Ευ-
βοείς, Μεγαρείς, Μεσσήνιοι, Σπαρτιάτες, Ίωνες που σι-
γά σιγά δηµιούργησαν την περίφηµη Magna Grecia. Ο 
όρος περιλάµβανε όλες τις περιοχές της Κάτω Ιταλίας, 
οι οποίες είχαν κατοικηθεί από Έλληνες αποίκους, 
Οι καλοί µας οι µακρινοί παππούληδες λοιπόν, οι Μεσ-
σήνιοι, µετά το τέλος του Β΄ Πελοποννησιακού Πολέ-
µου, πήγαν στην Κυλλήνη κι από εκεί στην Κάτω Ιτα-
λία, όπου εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Καλαβρί-
ας - τη σηµερινή Απουλία - και ίδρυσαν την νέα πόλη 
της Μεσσήνης, περίπου 3.000 χρόνια πριν. Έτσι, η 
Messina, είναι χτισµένη στην άκρη του οµώνυµου κόλ-
που, ακριβώς εκεί που γίνεται το πέρασµα από τη χερ-
σόνησο στη Σικελία. 
Στο σηµείο εκείνο, κατά τη µυθολογία, βρίσκονταν δύο 
θεόρατοι βράχοι που έφταναν µέχρι τον ουρανό. Στον 
έναν υπήρχε µια κρυφή σπηλιά όπου κατοικούσε ένα 
απαίσιο τέρας, που γάβγιζε οληµερίς, η Σκύλλα, µε δώ-
δεκα πόδια και έξι λαιµούς, που ο καθένας κατέληγε σε 
τροµερό κεφάλι µε τρεις σειρές τεράστια, κοφτερά και 
πυκνά δόντια. Κάθε τόσο ξεπρόβαλλαν από τη σπηλιά 
το κεφάλια και άρπαζαν τους δύστυχους ναυτικούς από 
τα καράβια.Στον άλλο βράχο κατοικούσε η Χάρυβδη, 

που τρεις φορές τη µέρα ρουφούσε τη θάλασσα και 
µετά την ξερνούσε µε δύναµη, τσακίζοντας όποιο 
πλεούµενο περνούσε τη στιγµή εκείνη. Παρ’ όλα αυτά 
ο Οδυσσέας κατάφερε να περάσει τον πορθµό, µολονό-
τι έχασε έξι από τους συντρόφους του. 
Σήµερα βέβαια γνωρίζουµε ότι, λόγω της στενότητας 
του πορθµού, η θάλασσα που µπαίνει σ’ αυτόν από τα 
δύο µεγάλα πελάγη, το Τυρρηνικό και το Σικελικό είναι 
γεµάτη από πολύ επικίνδυνα ρεύµατα, που στη φαντα-
σία των τότε ανθρώπων που προσπαθούσαν να εξηγή-
σουν τα ναυάγια, πήραν τη µορφή τεράτων. 
Ένας όµορφος µύθος σχετικά µε την πόλη Μπόβα, α-
ναφέρει πως εκεί ήρθε µια γιγάντια βασίλισσα Σπαρ-
τιάτισσα µε τα βόδια της κι εγκαταστάθηκε στο µέρος 
αυτό µε το λαό της. Η ίδια µάλιστα άφησε το τεράστιο 
αποτύπωµά της στο βράχο. Ο λαός έβοσκε τα βόδια 
του στα πλούσια βοσκοτόπια της περιοχής και το µέρος 
ονοµάστηκε Βούας (= βους). Με τα χρόνια οι Ιταλοί 
µετέτρεψαν το «υ» σε «v» κι έτσι προέκυψε η Bova. 
Οι Λακεδαίµονες επίσης ίδρυσαν τον Τάραντα, στις 
όχθες του οµώνυµου ποταµού. ∆ωρικής καταγωγής και 
γόνοι παράνοµων δεσµών µεταξύ οπλιτών και γυναι-
κών άλλων φυλών που τους υπηρετούσαν, κατάφεραν 
να δηµιουργήσουν µια πολύ ισχυρή πόλη στο τακούνι 
της ιταλικής µπότας.Οι Έλληνες άποικοι, ωστόσο, κου-
βάλησαν µαζί τους και όλες τις συνήθειες του τόπου 
τους, τους ήρωες, τους µύθους, τους θεούς, τα ήθη και 
τα έθιµα, αλλά και τη φιλαρχία και τις έριδες – που θα 
οδηγήσουν τις ελληνικές πόλεις σε µεγάλες διαµάχες - 
και φυσικά τη γλώσσα, η οποία άντεξε µέχρι το τέλος 
της βυζαντινής περιόδου. 
Τώρα στα ελληνόφωνα χωριά, τα “γκρεκοχώρια”, χρησιµο-
ποιούν τη “γκρεκάνικη” διάλεκτο, που δυστυχώς, όµως, τεί-
νει να εξαφανιστεί, καθώς οι κάτοικοι ζουν αποµονωµένοι 
στη φτώχεια του ιταλικού νότου και ο µόνος τρόπος να δια-
τηρηθεί είναι να διδάσκεται στα σχολεία. 
“Ίου βάντουνε αλάϊ στη λάµπα της γλώσσας µα να µη σβη-
στεί”, (Πρέπει να βάλουνε λάδι στη λάµπα της γλώσσας µας 
για να µη σβηστεί), λένε οι συµπαθέστατοι και πολύ φιλόξε-
νοι κάτοικοι, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου, κυρίως 
στο ελληνικό κράτος και ζητώντας την προστασία της διαλέ-
κτου. 
Ευτυχώς, ήδη από το 1999, ψηφίστηκε, έστω και όψιµα, νό-
µος στην Ιταλία για την προστασία των δώδεκα γλωσσικών 
µειονοτήτων, µεταξύ των οποίων το αρχαίο ελληνικό ιδίωµα 
των “γκρεκάνικων”, που είναι και το πιο ευρέως διαδεδοµένο 
στην περιοχή. Έτσι, λοιπόν, δειλά - δειλά η διάλεκτος αυτή 
αρχίζει να διδάσκεται στα σχολεία έχοντας µεγαλύτερες πι-
θανότητες να επιβιώσει.                                 Χριστιάννα Λούπα 
 
ΒΡΑ∆ΥΝΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΕΣ  και ∆ΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ. 
(Γράφει ο Στρατής Βακράς, συγγραφέας/ερευνητής). 
Η νύχτα ήρθε απρόσµενα, δίχως τυµπανοκρουσίες και 
σχεδόν αθόρυβα διώχνοντας το φως και δίνοντας µιαν 
ανάσα στην Πανίδα και Χλωρίδα από τον καύσωνα της 
ηµέρας διεκδικώντας συνάµα το µερίδιο της που λόγω 
θέρους η φύση είχε µεροληπτήσει υπέρ του φωτός. Η 
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πνοή µιας ελαφριάς µαϊστράδας από το Αιγαίο δίνουν 
µιαν ανάσα στον ταλαιπωρηµένο ανθρώπινο οργανι-
σµό, που είχε εξαντληθεί µε το να αµύνεται οληµερίς 
στο κύµα καύσωνος, και εγώ, αχώριστο κοµµάτι του 
εαυτού µου, καθισµένος στην βεράντα του σπιτιού, µε 
θέα το ασηµοφώτιστο αιγαίο συλλογίζοµαι και αναλο-
γίζοµαι µε φόντο το ελαφρύ σκοτάδι που προσπαθεί να 
σκεπάσει την θέα της ζωογόνας θάλασσας, µε ένα αλα-
φρό σκότος που το διαταράσσει η ανταύγεια των ηλε-
κτρικών λαµπτήρων της ανθρώπινης διανόησης για την 
χειραγώγηση του σκότους.   
Αγναντεύω µε έκσταση το απέραντο νυχτερινό ασηµέ-
νιο γαλάζιο του Αιγαίου που µέσα του αντανακλάται η 
ολόγιοµη σελήνη, τα αµέτρητα άστρα και πλανήτες που 
µε την ανταύγεια τους δίνουν αυτήν την µαγευτική α-
ντανάκλαση. Στο βάθος του ορίζοντα, στις απέναντι 
τουρκικές ακτές, τα φώτα της εκεί ανθρώπινης διανόη-
σης αντιστέκονται και αυτά όπως και τα Ελληνικά φώ-
τα διαπερνόντας το σκοτάδι, πιθανόν για να µου επιση-
µαίνουν την παρουσία τους. Το αιγαίο κυµατίζει ρυθ-
µικά µε την δική του µουσική και για εσένα που το α-
γαπάς και το λατρεύεις, αυτά τα δύο – παλµός και µου-
σική γίνονται έστω και για λίγο το σηµείο αναφοράς 
για να σου υπενθυµίσει πως η ζωή δεν είναι µια ανάσα, 
ένας χτύπος της καρδιάς, αλλά µια αέναη ύπαρξη που 
µεταλαµπαδεύετε, που µας πλησιάζει µε τον τρόπο της 
ζητώντας αναγνώριση. Μέσα στην ανταύγεια του ήσυ-
χου αιγαίου λες και διακρίνεις φανταστικές σκιές και 
φαντάσµατα του παρελθόντος, ενός παρελθόντος που 
εξακολουθεί ακόµα και σήµερα να είναι σηµείο αναφο-
ράς σαν επίκαιρο, σαν το παρόν, αφού έχει αφήσει ανε-
ξίτηλα ίχνη στην ιστορία αυτής της χώρας που σήµερα 
είναι κτήµα και της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρο-
νοµιάς. Με τα µάτια της φαντασίας και επηρεασµένος 
από αυτό το παρελθόν βλέπω τα τότε φοβερά για την 
εποχή τους πολεµικά πλοία, τις περίφηµες Σάµαινες, να 
διασχίζουν τα νερά του αιγαίου, όχι µόνον για την δια-
τήρηση της Σαµιακής ανεξαρτησίας, αλλά και για την 
στήριξη φίλων και συµµάχων. Βλέπω τα εµπορικά 
πλοία µε ρώτα την Κύπρο και την Αίγυπτο να µεταφέ-
ρουν προϊόντα και βιοτεχνίες του νησιού, βλέπω µε τα 
µάτια της φαντασίας τον Σάµιο Ελπίς να’ χει βάλει ρώ-
τα για την Μεσόγειο, να περνά τις στήλες του Ηρακλέ-
ους και να διαπλέει τα δυτικά παράλια της µαύρης Η-
πείρου, τον πέµπτο προ Χριστού αιώνα, βλέπω µε την 
ίδια φαντασία τον µεγάλο φιλόσοφο Πυθαγόρα να φεύ-
γει κυνηγηµένος από το κατεστηµένο για τις προοδευ-
τικές του ιδέες, κάτι που επαναλαµβάνεται µέχρι και 
των ηµερών µας, και τα αυτιά συλλαµβάνουν µε υπέ-
ρηχους την θλιβερή κραυγή µιας αδελφής που ψάχνει 
ακόµα για τον αδελφό της τον Αλέξανδρο, και την 
στιγµή που στην οθόνη τής φαντασίας µου έρχονται 
σκηνές από µια τιτάνια µάχη µεταξύ δυο θεών, που δι-
εκδικούν ακόµα αυτό το πέλαγος, του Ποσειδώνα και 
του Τρίτωνα, κάπου στον δρόµο ακούγονται οµιλίες 

συνανθρώπων πιθανόν για να µου επισηµάνουν πως 
δεν είµαι µόνος µέσα σε αυτήν την απεραντοσύνη του 
τοπίου της έκστασης και της σκέψης, και την σκέψη 
διαταράσσει ακόµα περισσότερο κάποιο παιδικό κλά-
µα, µια φωνούλα, που λες και θέλει να βεβαιώσει πως 
όταν θα έρθει το πλήρωµα του χρόνου πίσω σου η ζωή, 
µε ό,τι συνεπάγεται, αναµνήσεις, φαντασία, στοχα-
σµούς, θα έχει συνέχεια. Από πάνω στο στερέωµα τα 
αµέτρητα αστέρια µε τους λίγους πλανήτες σαν φύλα-
κες του Σύµπαντος επιτηρούν και επισηµαίνουν την 
αέναη παρουσία τους, και η αύρα να δροσίζει σώµα και 
πνεύµα, και εσύ χαµένος ακόµα στην αίσθηση της επα-
φής να εκστασιάζεσαι αναλογιζόµενος πως από αυτήν 
την ασήµαντη  γωνιά µε την δική σου παρουσία γίνεσαι 
µάρτυρας πεπραγµένων, γίνεσαι πραγµατιστής γιατί 
απέναντι σου έχεις ένα έστω και απειροελάχιστο κοµ-
µάτι από το έργο του ∆ηµιουργού των πάντων. Ενός 
ακούραστου και ατέρµονου δηµιουργού που πολλοί 
µην µπορώντας ή και µη θέλοντας να εµβαθύνουν στην 
σκέψη, την φαντασία, την περιέργεια, την γνώση, την 
λογική το προσδιορίζουν µε µια κενή δισύλλαβη λέξη 
Θεός και µε αυτό καλύπτουν την αδυναµία και την άρ-
νηση της πραγµατικότητας παραβλέποντας τον ουσια-
στικό, αυτόν τον πραγµατικό δηµιουργό, αυτό που α-
ποκαλούµε απέραντο και άπειρο σύµπαν, το αέναο, το 
άναρχο και ατέρµονο σύµπαν µε την τόσο λεπτή αρµο-
νία που το διέπει, και µέσα του περικλείει το κάθε συ-
στατικό της δηµιουργίας, ύλη, φως, οξυγόνο, υδρογόνο, 
συµπτώσεις, περιπτώσεις, αποστάσεις, χρόνο, αιτίες, 
αλλά και το ανεξήγητο. Βλέπεις πάνωθέ σου τα ουρά-
νια σώµατα και προσπαθείς να τα πλησιάσεις µε την 
φαντασία, µε την σκέψη, την περιέργεια, την γνώση, 
και γιατί όχι και µε κάποια προσδοκία και επιθυµία. 
Και όσο εσύ επιµένεις και προσδοκάς τα βλέπεις να σε 
καταλαβαίνουν και να σου µιλούν µε την δική τους 
γλώσσα και τρόπο, τρεµοσβήνοντας ή και σβήνοντας 
την λάµψη τους παίρνοντας τον δρόµο για το ησυχα-
στήριο τους περιµένοντας την ώρα που θα το χρειαστεί 
και πάλι αυτή η αρµονία του σύµπαντος. Κλείνεις τα 
µάτια και αφήνεις την φαντασία µε όλες τις αισθήσεις 
να τα πλησιάσεις και να καταλάβεις, να ακούσεις τον 
παλµό της ύπαρξης τους, να ξεχωρίσεις τον αχαρακτή-
ριστο ήχο των µετακινήσεων τους στο ατέρµονο σύ-
µπαν, να ακούσεις την µουσική όπως την άκουγε κάπο-
τε ο συµπατριώτης µας φιλόσοφος Πυθαγόρας και να 
γίνεις ένας δίαυλος για την µετάδοσή της. Και ξαφνικά 
αυτή η σκέψη συµβαδίζοντας µε την φαντασία σε κά-
νουν να αισθάνεσαι υπεράνθρωπος, µηδενίζεις τις απο-
στάσεις, γίνεσαι αυτόπτης και αυτήκοος µάρτυρας, 
βγαίνοντας από τα όρια της στενής ανθρώπινης λογικής 
και προσπαθείς να ακούσεις να δεις και να διαισθανθείς 
µε µια συµπαντική τηλεπάθεια, και τότε τα µάτια της 
φαντασίας θα δουν, τα αυτιά της θα ακούσουν και θα 
ζητήσεις να έχεις µαζί τους κάποιο διάλογο έστω και 
φανταστικό, και µε το βλέµµα προσηλωµένο στο αχα-
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νές διάστηµα βγαίνεις από τα στενά όρια της λογικής 
και µπαίνεις στην σφαίρα των προσδοκιών, θέλεις να 
ικανοποιήσεις την περιέργεια, θέλεις να δεις το σύµπαν 
σαν µια προσιτή οντότητα και αυτό να µάθεις το πώς, 
το πότε και το πού, αλλά αν και το σύµπαν έχει κάποια 
απρόσµετρη οντότητα, η φαντασία δεν έχει ύλη, δεν 
έχει προδιαγραφές, είναι µια εντελώς αφηρηµένη 
γλωσσική τοποθέτηση και τίποτε περισσότερο, όµως η 
επιθυµία της γνώσης και της επαφής δεν σου αφήνουν 
περιθώρια λογικής και αφού το σύµπαν µε την περίτε-
χνη κατασκευή του δεν σου δίνουν παρά εικαστικές 
απαντήσεις, προσπαθείς να τις βρεις εσύ µε τη δική σου 
νόηση και αναλογίζεσαι, και µέσα στους λογισµούς, 
µέσα στον χαµό της λογικής και της σκέψης βλέπεις 
ένα ουράνιο σώµα απροσδιόριστης ηλικίας, όγκου και 
αποστάσεως να χάνεται σαν τις χαµένες σου σκέψεις 
και γίνεσαι ένα άβουλο ον όταν σκεφτείς πως αυτό το 
άψυχο ουράνιο σώµα θα µπορούσε να έπεφτε επάνω σε 
αυτόν τον πλανήτη, που αυτήν την στιγµή εσύ αναλογί-
ζεσαι και περιεργείς και να διαλυθεί εκ των όσων συνε-
τέθη, αλλά σε αυτήν την περίπτωση επεµβαίνει η λογι-
κή που τόση ώρα σε είχε αφήσει να χαθείς στον ειρµό 
των σκέψεων και του αδιανόητου και σε βεβαιώνει πως 
για την ύπαρξη σου υπάρχουν σύµµαχοι και συγκυρίες, 
υπάρχει η απόσταση, ο χρόνος, η τριβή, η έλξη των 
λοιπών ουρανίων σωµάτων, αλλά πέραν αυτών των 
φυσικών εµποδίων υπάρχει η ανθρώπινη επιστήµη, που 
έρχεται µετά την αρµονία του σύµπαντος να σε καθη-
συχάσει για τις όποιες σου άγνοιες, για τις µικρό φοβίες 
σου και τότε η σκέψη αφήνει και πάλι την φαντασία να 
εισχωρήσει σε ακαταλαβίστικα µονοπάτια και ατρα-
πούς, µια και η ανθρώπινη φαντασία είναι ο προποµπός 
της κάθε επίτευξης. Και µε αυτήν την φαντασία και τον 
επηρεασµό της από το ασηµοφώτιστο Αιγαίο καταργείς 
τον χρόνο πρότερο και επόµενο, σπας τα σύνορα του 
αγνώστου και της αµφιβολίας, σβήνεις αποστάσεις της 
γνώσης και της λογικής και προσεγγίζεις την ανθρώπι-
νη προσδοκία για την νόηση του απέραντου, του αγνώ-
στου, αυτών που στην κοινή λογική σε αποτρέπουν η 
γνώση των δυσκολιών λόγω αποστάσεων, και του χρό-
νου της δικής σου διαβίωσης, αλλά αυτά ανήκουν στην 
σφαίρα της λογικής που αυτήν την στιγµή η νηνεµία 
και το παιχνίδισµα του Αιγαίου που σου µιλά µε την 
δική του γλώσσα, που είναι και η γλώσσα που την 
νοιώθεις µέσα στην δική του µαγεία, µια µαγεία που 
δεν την διαταράσσει κανένας Ποσειδώνας σε έχει ε-
γκλωβίσει. Και αφού αυτά τα τότε αλλά και σηµερινά 
ανθρώπινα δηµιουργήµατα έπαψαν να έχουν κάποια 
επίδραση στην φύση και στην σκέψη µας, βρέθηκε ένα 
άλλο ανθρώπινο κατασκεύασµα να µου διακόψει την 
επαφή και τους διαλογισµούς, είναι ένα κατάφωτο 
κρουαζιερόπλοιο που αναιδέστατα διασχίζει το Αιγαίο, 
σκοτάδι και λογισµό µέχρι που κάπου χάνεται, και τα 
αστέρια εξακολουθούν να πλησιάζουν αλλά µαζί µε 
αυτά έρχεται το φως να νικήσει το σκοτάδι και να εξα-

φανίσει αυτόν τον λαµπερό µαυροπίνακα στον οποίο 
είχα  εισχωρήσει, ταξιδεύοντας δίχως όρια και φραγ-
µούς για το πότε, πώς, και πού…  
(Στρατής Βακράς). 

 
Βιβλιοπαρουσίαση. (Γράφει η Ιωάννα Λιακάκου. Συγγρα-
φέας/Κριτικός). 
Ας πούµε για το βιβλίο της Λίτσας Νικολοπούλου-
Γκόγκα. Ένα βιβλίο όµορφο εξωτερικά και ουσιώδες 
εσωτερικά. Ο τίτλος του κι αυτός ωραίος, ουσιώδης και 
ακριβής. Αποδίδει σωστά το περιεχόµενο 
Αναµνήσεις Ερωτήσεις Απορίες. Και τι άλλο µπορεί να 
περιέχει ένα βιβλίο από αναµνήσεις, ερωτήσεις και α-
πορίες. Όσα κι αν θυµάται κανείς, όσο κι αν αναρωτιέ-
ται και ρωτάει τους πάντες και τα πάντα στο τέλος µέ-
νει µε τις απορίες του ή µάλλον την πιο µεγάλη απορία. 
Γιατί είµαστε άδικοι; Τι µας φταίει; Γιατί δεν µπορούµε 
να βρούµε αυτό που λέµε ευτυχία; Γιατί η φτώχεια και 
η απονιά; 
Ωραία µας τα περιγράφει η συγγραφέας, απλά, σταρά-
τα, καθαρά, θαρραλέα. ∆ε φοβάται, δε δειλιάζει, δεν 
µασάει τα λόγια της. Έχει πολλά να πει, πολλά παράξε-
να βλέπει, απορεί, ρωτάει απορεί. Από τις αναµνήσεις, 
από το παρόν, από το παρελθόν, από παντού πετάγο-
νται οι ερωτήσεις, γιατί, γιατί, γιατί. Σαν ένα παιδί που 
ρωτάει συνέχεια, έτσι κι η συγγραφέας Λίτσα Νικολο-
πούλου Γκόγκα έγραψε το βιβλίο της. Αλλά κάπου-
κάπου προσφέρει και λύσεις. Η σπατάλη δεν είναι κα-
λή, µπορούµε να είµαστε και ολιγαρκείς και η ζωή µας 
θα είναι ευκολότερη και δεν θα στερούνται οι συνάν-
θρωποί µας, λέει. Να µια απάντηση στο ερώτηµα της 
πείνας που µαστίζει το ένα τρίτο του πληθυσµού της 
γης. Η εργασία και η δραστηριότητα κάνει τον άνθρω-
πο υγιή, ευχάριστο ακόµη και όµορφο, αν θέλετε. 
Μπορεί ο άνθρωπος να καλυτερέψει τη ζωή του. Μπο-
ρεί. Αρκεί να είναι έτοιµος να κουραστεί, να προσπα-
θήσει, να θέσει σκοπό του να γίνει ευτυχισµένος. Τίπο-
τα δεν δίδετε, δεν χαρίζετε, το καθετί το αποκτάµε µε 
κόπους, µε προσπάθεια, µε γνώση και καλοσύνη. Γι’ 
αυτό η συγγραφέας επισηµαίνει τα λάθη µας, τις υπερ-
βολές µας, την αλαζονεία µας, την τεµπελιά µας, την 
απάθειά µας προς τον ξένο πόνο και ελπίζει ότι αφού 
βλέπουµε πού σφάλουµε ίσως µπορέσουµε να διορθω-
θούµε, να δούµε τον κόσµο γύρω µας και λίγο πιο πέρα 
από µας πόσες ανάγκες έχει. Γυρίζει πίσω στα νεανικά 
της χρόνια, οι αναµνήσεις κατακλύζουν το νου και 
βλέπει µε απορία ότι και τότε τα ίδια συνέβαιναν τα 
άδικα και τα στραβά όπως και σήµερα, όπως και σε όλη 
την ιστορία του ανθρώπου και κάνει τις ερωτήσεις της 
σε µας, στον κόσµο, στην ιστορία στο Θεό ακόµη. Για-
τί; Γιατί; Γιατί ο άνθρωπος δεν µπορεί να βρει το δρόµο 
του. 
Αγάπη χρειάζεται, συµπόνια και ίσως και ολιγάρκεια. 
Η πλεονεξία, η σπατάλη, η αλαζονεία φταίνε για όλα τα 
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δεινά της ανθρωπότητας, ακόµη και η κούφια φιλοδο-
ξία και µαταιοδοξία µας έχουν φτάσει σ’ αυτό το βήµα. 
Καθόλου υπερήφανοι δεν µπορούµε να είµαστε για την 
πορεία µας εδώ στη γη. Γνωρίζουµε ότι είµαστε περα-
στικοί και όµως σε πόσα λάθη δεν πέφτουµε λάθη που 
µας οδηγούν στη δυστυχία, στο αδιέξοδο, και τέλος 
ίσως σε κάποια γνώση, µερικούς, αλλά τότε είναι αργά 
πολύ. 
Τούτο το ωραίο βιβλίο της Λίτσας Νικολοπούλου-
Γκόγκα έχει πολλά θέµατα να θίξει. Αναµνήσεις, λοι-
πόν Ερωτήσεις, Απορίες για µεγάλα κοινωνικά προ-
βλήµατα που είναι απόρροια της ψυχοσύνθεσης του 
ανθρώπου που δυστυχώς δεν µπορεί να ξεφύγει από τη 
µοίρα του; Την κατάρα; Την επιπολαιότητά του, ή την 
κακία του ίσως, ας πούµε την άγνοιά του. Ωραία θέµα-
τα όπως: Ο φόβος και το θάρρος. Αφθονία και στέρη-
ση. Έκσταση και απόγνωση. ∆ύστυχα παιδιά. Όταν σε 
παίρνουν τα χρόνια Νύφες. Μη µιλάς µη ζητάς πολλά, 
και άλλα. Όλα της ωραία και σοβαρά χωρίς να είναι 
ψυχοπλακότικα. Το εισαγωγικό σηµείωµα του Κων-
σταντίνου Καλυµνιού σύντοµο και συµπυκνωµένο α-
ποδίδει το περιεχόµενο του βιβλίου και προετοιµάζει 
τον αναγνώστη για τα θέµατά του. Η εµφάνιση του βι-
βλίου εξαιρετική. Μια απλή εικόνα της καθηµερινής 
κίνησης. Η ζωή, ο άνθρωπος, τα ζώα βοηθοί και συνερ-
γάτες του ανθρώπου, η θάλασσα, ο ουρανός. Όλα σε 
µια εικόνα η ζωή µας κι εµείς περαστικοί, όλοι, πεζοί 
καβαλαρέοι. Όλοι οδεύουµε. Αφιερωµένο στους πολυ-
αγαπηµένους της που διάβηκαν το δρόµο άλλοι κανο-
νικά κι άλλοι σαν αστραπή, γρήγορα και συγκλονιστι-
κά. Στους γονείς της τους σεβαστούς, στον αδικοχαµέ-
νο εγγονό της Γιωργάκη, το δεκαεννιάχρονο λεβέντη 
που µας λείπει, ότι και να γράψω για το Γιωργάκη θα’ 
ναι φτωχό. Σ’ αυτούς αφιερώνει το βιβλίο της η συγ-
γραφέας. 
Η Λίτσα Νικολοπούλου-Γκόγκα γεννήθηκε στο Αίγιον 
το 1932, µετανάστευσε στην Αυστραλία το 1956 και 
ζει στη Μελβούρνη από τότε στην περιοχή του Νόρ-
θκοτ, πάντα εργαζόµενη και αφιερωµένη στην οικογέ-
νειά της βρήκε το χρόνο και έγραψε τις σκέψεις της, τις 
Αναµνήσεις της, έκανε τις Ερωτήσεις της, κατέθεσε τις 
Απορίες της. Είναι αξιέπαινη γι’ αυτό της το κατόρθω-
µα. Γυναίκα, εργαζόµενη, µητέρα, γιαγιά, έγραψε. Πώς 
τα κατάφερε; Τα κατάφερε. Μπράβο της. Έχει δηµο-
σιεύσει ως τώρα έξι βιβλία µε Ποίηση κι άλλοτε µε Πε-
ζογραφία. Επίσης συχνά δηµοσιεύει στον παροικιακό 
τύπο. Έργο της έχει συµπεριληφθεί σε Ανθολογίες κα-
θώς και µεταφρασµένα έργα της στην αγγλική σε συ-
νεργασία µε άλλους λογοτέχνες. 
Σε όλα της τα έργα γενικά ασχολείται µε το θέµα του 
πολέµου, της πείνας, της καταπίεσης, της βίας και µο-
λονότι βλέπει τη ζωή ρεαλιστικά ελπίζει στο µέλλον οι 
άνθρωποι να ζήσουν αγαπηµένοι µε αυτοσεβασµό µε 
αλληλεγγύη.   
 

Χάρτης ηλικίας 120.000 ετών!  
Σάββατο, 08 Ιανουάριος 
2011 14:00  

Βρέθηκε στην περιοχή του Bashkir 
θαµµένος ένας πέτρινος χαραγµένος χάρτης (µέρος µε-
γαλύτερου µάλλον που πρέπει να χαρτογραφεί όλη την 
Γη και υποθέτουν ότι έχει κοµµατιαστεί και θαφτεί 
στην περιοχή) ο οποίος δείχνει την περιοχή των Ουρα-
λίων και χρονολογείται (από δύο όστρακα που βρέθη-
καν στην επιφάνεια του) ούτε λί-γο ούτε πολύ, περίπου 
120-.000ετών! Αν και η χρονολόγηση του δεν είναι 
σίγουρη (µπορεί τα όστρακα να είχαν εγκλωβιστεί στην 
πέτρα πολύ πριν χαραχτεί ο χάρτης), είναι σίγουρα αρ-
χαίος και σίγουρα δεν συµβαδίζει µε τις γνώσεις και 
την τεχνολογία καµιάς εποχής-του-παρελθόντος! 
Ο χάρτης είναι τρισδιάστατος, δηλαδή χωρίζεται σε 
τρία µέρη από διαφορετικά υλικά που δίνουν µια τρισ-
διάστατη εικόνα της περιοχής µε τα βουνά, τα ποτάµια, 
τα φαράγ-για κλπ. Τέτοιος χάρτης είναι αδύνατον, 
σύµφωνα µε τους Ρώσους επιστήµονες που τον µελε-
τούν, να γίνει α-κόµα και σήµερα και χρειάζεται βοή-
θεια από αεροφω-τογραφίες ή δορυφόρους και µοντέρ-
να τεχνολογία. (Οι αµερικάνοι φτιάχνουν έναν τέτοιο 
τρισδιάστατο χάρτη της γης που θα είναι έτοιµος το 
2010!) Οι ακτίνες Χ έδειξαν ότι η χάραξη δεν έγινε από 
κάποιον χαρτο-γράφο µε συµβατικά µέσα ( και µάλιστα 
πρωτόγονα) αλλά ότι είναι φτιαγµένη µε τεχνητό τρόπο 
και µάλιστα µε εργαλεία ακριβείας. Γι αυτό τον λόγο 
και τον κατασκευαστή του χάρτη τον ονοµάζουν "The 
creator" (o δηµιουργός). Η πέτρα της Ντάσκα (Dashka's 
stone) όπως την ονοµάζουν, έχει άγνωστη γραφή (ση-
µειώσεις) πάνω της και στην αρχή νόµιζαν ότι είναι 
αρχαία Κινέζικα σύµβολα γραφής αλλά δεν είναι και αν 
και δεν έχουν ακόµα µεταφράσει αυτή την άγνωστη 
γλώσσα, πιστεύουν ότι είναι ιερογλυφικοί-συλλαβικοί 
χαρακτήρες. Οσο µελετούν τον χάρτη, τόσα νέα µυ-
στήρια ανακαλύπτουν. 
Στο χάρτη υπάρχει ένα γιγαντιαίο αρδευτικό σύστηµα, 
µαζί µε τους δύο υπάρχοντες φυσικούς ποταµούς, υ-
πάρχουν 2 τεχνητά αρδευτικά κανάλια 500 µέτρων , 12 
δεξαµενές µεγέθους 300- 500 µέτρων , σχεδόν 10 χι-
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λιόµετρα µήκος και 3 χιλιόµετρα βάθος η καθεµία. Σε 
σχέση µε αυτά, το κανάλι του Βόλγα σήµερα φαίνεται 
αστείο. Ενας φυσικός, ο Alexandr Chuvyrov υποθέτει 
ότι και σήµερα οι άνθρωποι θα µπορούσαν να φτιάξουν 
µόνο ένα µικρό µέρος όσων περιγράφονται στον χάρτη. 
Επίσης, σύµφωνα µε τον χάρτη ο ποταµός Belaya έχει 
τεχνητές όχθες. Και άλλο ένα µυστήριο είναι ότι στον 
χάρτη δεν υπάρχουν καθόλου δρόµοι!!! Ένας τέτοιος 
χάρτης, λένε, δεν µπορεί παρά να φτιάχτηκε για ανά-
γκες πλοήγησης, άρα υποθέτουν ότι οι κατασκευαστές 
του ήταν θαλασσοπόροι (για να µην πουν αεροπόροι) 
και πιθανόν να µην είναι ντόπιοι αλλά να έχουν έρθει 
από άλλο µέρος θέλοντας ίσως να φτιάξουν µια αποικία 
σε αυτό το µέρος. Μερικοί από τους επιστήµονες πι-
στεύουν ότι ο χάρτης ανήκει σε έναν εξαφανισµένο 
αρχαίο ανώτερο Πολιτισµό...) Οι επιστήµονες του 
Bashkir έχουν κάνει επίσηµες ανακοινώσεις στην πα-
γκόσµια επιστηµο-νική κοινότητα για το εύρηµα τους 
και σε λίγο και ξένοι επιστήµονες θα µπουν στην έρευνα 
για την επιβεβαίωση ή όχι αυτού του περίεργου ευρήµατος 
το οποίο ανατρέπει (αν επιβεβαιωθούν οι απόψεις) την Πα-
γκόσµια-Ιστορία. 
Από την Πράβδα, Αρθρο στα Αγγλικά. 
http://english.pravda.ru/main/2002/04/30/28149.html) 
 
 
ΟΦΕΙΛΕΣ  ΤΗΣ  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ  ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΕΛΛΑ∆Α  
(Του ∆αµιανού Βασιλειάδη, εκπαιδευτικού). 
Επειδή υπάρχει µεγάλη σύγχυση και παραπληροφόρη-
ση, σχετικά µε το θέµα των οφειλών της Γερµανίας 
προς την Ελλάδα, θέλουµε υπεύθυνα να ενηµερώσουµε 
συνοπτικά την ελληνική κοινή γνώµη και τους αρµόδι-
ους φορείς, για το κρίσιµο αυτό εθνικό θέµα. 
Οι οφειλές της Γερµανίας προς την Ελλάδα είναι δύο 
κατηγοριών: 
Α. 1. Οι επανορθώσεις για τις καταστροφές στις υποδο-
µές κατά τη διάρκεια της κατοχής, δηλαδή προς το ∆η-
µόσιο, ύψους 7,1 δισεκ. ∆ολάρια, αγοραστικής αξίας 
1938. Αυτές, σύµφωνα µε επίσηµο έγγραφο της Τράπε-
ζας της Ελλάδας, υπολογίζονται έως τον Μάρτιο του 
2010 στο ποσό των 108,43 δισεκ. ευρώ, χωρίς τους νό-
µιµους τόκους (µε το ελάχιστο επιτόκιο του 3% σε τι-
µές του 1938 υπερβαίνουν σήµερα το 1 τρις ευρώ, τρεις 
φορές περίπου πάνω από το δηµόσιο χρέος). 
2. Το κατοχικό δάνειο, ύψους 3,5 δισεκ. ∆ολαρίων 
(αγοραστικής αξίας 1938). Το κατοχικό δάνειο είναι το 
µισό περίπου του ανωτέρω ποσού των 7,1 δισεκ. ∆ολα-
ρίων. Ανέρχεται σήµερα σε περίπου 54 δισεκ. ευρώ, 
χωρίς τους νόµιµους τόκους.  
Το δάνειο αυτό, που υπολογίζεται κάθε χρόνο, τόσο 
από την τράπεζα της Ελλάδας, όσο και από την γερµα-
νική κρατική τράπεζα, προκάλεσε καθοριστικά την πεί-
να και τους εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς απ’ αυτήν. 
Το δάνειο της κατοχής, πρέπει να τονίσουµε, το δώσα-
µε µε αίµα! 

Και τα δύο αυτά ποσά δεν έχουν παραγραφεί, ούτε 
µπορούν να παραγραφούν, 
Γιατί είναι αναγνωρισµένες οφειλές µε διεθνείς συµ-
φωνίες και διεθνείς συµβάσεις. 
Αρκεί να τα ζητήσει η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. 
Γιατί, αν τα ζητούσε και η γερµανική κυβέρνηση αρ-
νιόταν να τα καταβάλει, θα µπορούσε η όποια ελληνική 
κυβέρνηση να προσφύγει στα διεθνή δικαστήρια και 
αναµφισβήτητα να δικαιωθεί και να τα πάρει. 
Καµία ελληνική κυβέρνηση δεν τα διεκδίκησε µε αυτή 
τη διαδικασία.  
Κατά καιρούς τέθηκε το θέµα ακόµη και µε ρηµατική 
νότα, αλλά το θέµα έµεινε εκεί, µετά την άρνηση των 
γερµανικών κυβερνήσεων, µε απαράδεκτα προσχήµα-
τα. 
Η άρνηση τις γερµανικής κυβέρνησης εκφράζεται µε 
πολλούς τρόπους. Ένας στον οποίο οφείλεται κυρίως η 
παραπληροφόρηση είναι ο ισχυρισµός της Γερµανίας 
ότι δήθεν έχει δώσει στην Ελλάδα, στις 21 Σεπτεµβρίου 
1961 115 εκατοµµύρια µάρκα, µε τα οποία ισχυρίζεται 
ότι ξόφλησε τις υποχρεώσεις της. Στη συναλλαγή που 
έγινε τότε για την απελευθέρωση του εγκληµατία πο-
λέµου Μέρτεν, υπογράφηκε πραγµατικά σύµβαση, που 
σε υποσηµείωση όµως φέρει την υπογραφή του τότε 
πρέσβη της Ελλάδας στη Βόννη, όπου τονίζεται ρητώς 
ότι µ’ αυτά τα χρήµατα, που βασικά δεν προορίζονταν 
για τα θύµατα, αλλά για άλλες κατηγορίες θυµάτων, 
δεν εξοφλούνται οι υποχρεώσεις της Γερµανίας προς 
την Ελλάδα και ότι η Ελλάδα δεν παραιτείται από τις 
αποζηµιώσεις. Να σηµειωθεί επιπλέον ότι από αυτό το 
ποσό δόθηκαν τελικά µόνο 38 εκατοµµύρια µάρκα. 
Β. 1. Οι αποζηµιώσεις των θυµάτων 100 Ολοκαυτω-
µάτων, από τα οποία έχουν αναγνωριστεί τα 89. 
(56.225 νεκροί ενδεικτικά).  
Μία περίπτωση αφορά και τα θύµατα του ∆ιστόµου, 
που η αποζηµίωσή τους ανέρχεται σήµερα περίπου στο 
ποσό των 60 εκατοµµυρίων ευρώ, σύµφωνα µε απόφα-
ση της ολοµέλειας του Αρείου Πάγου, που αναίρεσε ο 
Υπουργός ∆ικαιοσύνης της κυβέρνησης Σηµίτη, αλλά 
επικύρωσε η απόφαση του αντίστοιχου Αρείου Πάγου 
(Corte Suprema di Cassαzione) της Ιταλίας τον Οκτώ-
βριο του 2008, που ισχύει και για το ∆ίστοµο. 
Η τελεσίδικη απόφαση για τις διεκδικήσεις των θυµά-
των και αυτής του ∆ιστόµου εκκρεµεί στο διεθνές δι-
καστήριο της Χάγης, κατόπιν αγωγής της Γερµανικής 
Κυβέρνησης στις 29 ∆εκεµβρίου 2009, για αναίρεση 
της απόφασης του Αρείου Πάγου της Ιταλίας, λόγω 
ετεροδικίας.  
Το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο στη Χάγη κατά έγκυρες πλη-
ροφορίες θα συνέλθει στις 15 Ιανουαρίου του 2011 για 
να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες έως τα τέλη 
Μαρτίου του ιδίου έτους. Η απόφαση αναµένεται να 
εκδοθεί, πιθανότατα το καλοκαίρι του 2011, εάν δεν 
υπάρξει κάποια παρέµβαση από το ελληνικό ή άλλο 
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κράτος. Εφόσον η απόφαση περί ετεροδικίας δικαιώσει 
τη Γερµανία λήγει µια δια παντός το θέµα των αποζη-
µιώσεων για τα θύµατα και παραµένουν ανοιχτές οι 
άλλες απαιτήσεις.  
Αλλά η ελληνική κυβέρνηση µπορεί, παρ’ όλα αυτά, να 
θέσει το θέµα των αποζηµιώσεων, για λόγους ηθικούς 
και λύσης ενός προβλήµατος που έχει να κάνει µε τη 
δικαίωση των θυµάτων και την εκπλήρωση των υπο-
χρεώσεων της Γερµανίας για ανθρωπιστικούς λόγους.  
2. Οι αρχαιολογικοί θησαυροί, που άρπαξαν από τα 
µουσεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και από παρά-
νοµες ανασκαφές, είναι καταγεγραµµένες, και δεν έ-
χουν επιστραφεί ως όφειλαν. 
Το «Εθνικό Συµβούλιο ∆ιεκδίκησης των Οφειλών της 
Γερµανίας προς την Ελλάδα», µε πρόεδρό του τον 
Μανώλη Γλέζο και Γενικό Γραµµατέα τον Ευάγγελο 
Μαχαίρα, δίνει ένα συνεπή αγώνα για το εθνικό αυτό 
ζήτηµα. 
∆εν επαιτεί, αλλά απαιτεί: 
*Απαιτεί από την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, να 
πράξει το ιστορικό της χρέος και να διεκδικήσει, επιτέ-
λους, τις αποζηµιώσεις από τη Γερµανία. Όπως έχουν 
εξελιχτεί τα πράγµατα µόνο οι ελληνικές κυβερνήσεις 
είναι σε θέση να φέρουν σε πέρας αυτό το καθήκον.  
*Απαιτεί από τη γερµανική κυβέρνηση να πάψει να 
υπεκφεύγει, διαδίδοντας ψευδώς ότι τάχα έχει πληρώ-
σει στο παρελθόν ή ότι δεν οφείλει τίποτα.  
*Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα είναι η µοναδική ευρω-
παϊκή χώρα που δεν έχει αποζηµιωθεί από τη Γερµανία, 
ενώ όλες οι άλλες χώρες έχουν αποζηµιωθεί!  
*Η αλήθεια επίσης είναι ότι οι δύο χώρες της τριπλής 
κατοχής κατά την περίοδο 1941-1945 (δηλ. η Ιταλία 
και η Βουλγαρία), που εξαιτίας της ναζιστικής Γερµα-
νίας εισέβαλαν στην Ελλάδα, έχουν καταβάλει αποζη-
µιώσεις και µόνο η Γερµανία αρνείται (αυτοεξαιρείται) 
να καταβάλει τις απαιτούµενες οφειλές. Όµως είναι 
επίσης αλήθεια ότι καµία γερµανική κυβέρνηση δεν 
πρόκειται να ανταποκριθεί, αν δεν απαιτήσουν οι ελλη-
νικές κυβερνήσεις αυτό που πρέπει.  
∆εν έχουµε κάτι εναντίον του γερµανικού λαού. 
Αντίθετα βρίσκουµε πολύτιµους συµπαραστάτες 
γερµανούς δηµοκράτες και αντιφασίστες, που κα-
τανοούν κι αυτοί ότι η καταβολή των αποζηµιώ-
σεων στην Ελλάδα είναι αναγκαία προϋπόθεση για 
να γυρίσει οριστικά η µαύρη σελίδα του ναζισµού 
και να προχωρήσουµε µπροστά σ’ ένα κοινό δη-
µοκρατικό ευρωπαϊκό µέλλον, µε σεβασµό στις 
θεµελιώδεις αξίες του ανθρώπου, µε αλληλεγγύη και 
ανθρωπιά.  
Προς επίρρωση των ανωτέρω παραθέτουµε και την 
απαίτηση του κόµµατος Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ προς τη Γερµα-
νική Κυβέρνηση, στις 29.Ιανουαρίου 2010, που έχει ως 
εξής: 

1. Ο γερµανικός στρατός και τα τάγµατα εφόδου 
SS έχουν διαπράξει κατά τη διάρκεια του ∆ευτέ-
ρου Παγκοσµίου Πολέµου και στην Ιταλία απο-
τρόπαια εγκλήµατα. Προ πάντων µετά την πτώση 
του Μουσολίνι και την αποχώρηση της Ιταλίας 
από τη συµµαχία µε την εθνικοσοσιαλιστική Γερ-
µανία το Σεπτέµβριο του 1943 διαπράχτηκαν απει-
ράριθµα εγκλήµατα του γερµανικού στρατού ενα-
ντίον του άµαχου πληθυσµού.  
2. Η Γερµανική Κυβέρνηση πρέπει γι’ αυτά τα α-
πάνθρωπα εγκλήµατα να αναλάβει τις ευθύνες της. 
∆εν υπήρξε ως τώρα επαρκής ανταπόκριση. Απέ-
ναντι σ’ αυτούς τους ανθρώπους που αντιµετώπι-
σαν την τροµοκρατία των Εθνικοσοσιαλιστών πε-
ριορίστηκε η Οµοσπονδιακή Γερµανία µόνο σε 
συµβολικές χειρονοµίες.  
3. Εξαιτίας της µη πληρωµής αποζηµιώσεων προ-
σέφυγαν οι επιζώντες ή οι συγγενείς τους στο πρό-
σφατο παρελθόν, είτε µεµονωµένα είτε συλλογικά, 
στα ιταλικά δικαστήρια. Μερικές απ’ αυτές τις 
προσφυγές δικαιώθηκαν από το Ανώτατο ∆ικα-
στήριο της Ιταλίας, το Corte di Cassazione. Τελικά 
καταδικάστηκε η Οµοσπονδιακή Γερµανία τον 
Οκτώβριο του 2009 να πληρώσει αποζηµιώσεις.  
4. Στην περίπτωση αυτή ανήκουν και οι δικαστικές 
αποφάσεις για τα θύµατα της σφαγής του 
∆ιστόµου από τα SS, των οποίων οι συγγενείς 
απαιτούν την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης 
που τους δικαίωσε.  
5. Η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση αρνήθηκε σε όλες αυ-
τές τις δικαστικές αποφάσεις να πληρώσει ένα εκατοµ-
µύριο Ευρώ στους συγγενείς των θυµάτων που εκτελέ-
στηκαν το καλοκαίρι του 1944 στο χωριό Civitella από 
Μεραρχία του γερµανικού στρατού «Hermann 
Göring». 50 ακόµη προσφυγές εκκρεµούν στα ιταλικά 
δικαστήρια. Αρνήθηκε να προβεί στην αποζηµίωση των 
θυµάτων των SS. ∆εν είναι ακόµη διατεθειµένη να α-
ναγνωρίσει την απόφαση του ανωτάτου ιταλικού δικα-
στηρίου. Η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου Corte 
di Cassazione (Corte Suprema di Cassazione) για ε-
γκλήµατα κατά της ανθρωπότητας δεν αναγνωρίζει την 
ετεροδικία, που προβάλλει η Γερµανική Κυβέρνηση, 
αρνούµενη να αναγνωρίσει την απόφαση του ιταλικού 
δικαστηρίου και να την εφαρµόσει.  
6. Αντί να πληρώσει αποζηµίωση σ’ αυτούς τους ανθρώπους, 
υποβάλλει η Γερµανική Κυβέρνηση αγωγή εναντίον της Ιτα-
λίας στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο στη Χάγη. Αυτή η αγωγή υπο-
βλήθηκε το ∆εκέµβριο του 2009 µε την υποβολή ενός δικαι-
ολογητικού. Η Γερµανική Κυβέρνηση επιδιώκει να αναγνω-
ρίσει το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο, ότι το ιταλικό δικαστήριο δεν 
έλαβε υπόψη του το δικαίωµα της ετεροδικίας του γερµανι-
κού κράτους.  
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Την ευθύνη – για να αποδώσουµε τα του καίσαρος το καίσα-
ρι – φέρουν ακέραια και αναλογικά οι εκάστοτε ελληνικές 
κυβερνήσεις, τα ελληνικά κόµµατα και οι Έλληνες πολίτες, 
που δεν πίεσαν τις κυβερνήσεις να πράξουν το χρέος τους, 
για το τεράστιο αυτό εθνικό θέµα και όχι µόνο. 
Η λέξη κλειδί που ερµηνεύει το φαινόµενο: Η υποτέ-
λεια των ελληνικών κυβερνήσεων, κοµµάτων, οργα-
νώσεων κ.λ.π 
Οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα. 
Παρ’ όλα αυτά ο αγώνας µας συνεχίζεται έως την 
τελική του δικαίωση. 
Για περισσότερες πληροφορίες στο ιστολόγιο του Εθνικού 
Συµβουλίου διεκδίκησης των οφειλών της Γερµανίας προς 
την Ελλάδα: www.olokaftoma.gr. και: www.damonpontos.gr 
φάκελος: Γερµανικές επανορθώσεις. Ο υπεύθυνος για τη 
Γερµανία  ∆αµιανός Βασιλειάδης. Μέλος της Γραµµατείας 
του Εθνικού Συµβουλίου. 
Βάσει της αρχής της ετεροδικίας, που ζητά η γερµανική κυ-
βέρνηση µε την αγωγή της εναντίον του ιταλικού Αρείου 
Πάγου, κανένας πολίτης και κανένα κράτος δεν µπορεί να 
ασκήσει αγωγή εναντίον του γερµανικού κράτους. Η γερµα-
νική κυβέρνηση φέρει ως επιχείρηµα ότι δεν υπήρξαν εγκλή-
µατα κατά της ανθρωπότητας κατά την κατοχή, αλλά εγκλή-
µατα στα πλαίσια πολεµικών επιχειρήσεων. 
 
Κβαντική Καρυάτιδα Πηγή: Πύλη Ιάσωνος. 
 Η διεκδίκηση της Καρυάτιδας δεν πρέπει να είναι µόνο 
παθητική. Η αναµονή σε τέτοια θέµατα είναι επικίνδυ-
νη. Όπως το προτείναµε και σε προηγούµενα άρθρα, 
πρέπει να αναδείξουµε την ελληνική τεχνογνωσία στον 
αρχαιολογικό αλλά και στον τεχνικό τοµέα. Επιπλέον 
µε αυτόν τον τρόπο µπορούµε να προτείνουµε την α-
ντικατάσταση του γνήσιου µε ένα αντίγραφο ελληνικής 
παραγωγής για να µην υπάρξει έλλειψη στο Βρετανικό 
Μουσείο.  
Όµως από την πλευρά του Νέου Μουσείου της 
Ακρόπολης, αυτή η πρόταση δεν αλλάζει τίποτα. Γι’ 
αυτόν τον λόγο σκεφτήκαµε ότι θα πρέπει να το ενι-
σχύσουµε µε µια καινοτόµα προσπάθεια. Η ιδέα έχει ως 
εξής. Η µουσειολογία προβλέπει τώρα ένα κενό στη 
θέση της Καρυάτιδας που βρίσκεται στην Αγγλία. Αυτό 
το νοητικό σχήµα είναι δυνατό, αλλά δεν επαρκεί για 
να προκαλέσει µια αλλαγή φάσης, ώστε να δηµιουργή-
σει φαινόµενο έλξης. Στην κβαντική φυσική το απόλυ-
το κενό δεν έχει νόηµα λόγω της ανισότητας του 
Heisenberg (1901-1976) [1. 2. 3.]. Η ιδέα είναι λοιπόν 
να µετατρέψουµε το κλασικό κενό σε κβαντικό κενό, 
για να δηµιουργήσουµε στη συνέχεια το είδωλο της 
Καρυάτιδας µέσω της τεχνικής του ολογράµµατος. Τα 
lasers επιτρέπουν µια θεαµατική απόδοση και µάλιστα 
µπορούν ακόµη και να δηµιουργήσουν την αίσθηση της 
υφής. Ας φανταστούµε λοιπόν αυτό το κενό που υπάρ-
χει, να τοποθετήσουµε στο Νέο Μουσείο της Ακρόπο-
λης το ολόγραµµα της Καρυάτιδας. Μπορεί εύκολα να 
φανταστεί κανείς το φαινόµενο που µπορεί να προκα-
λέσει στον επισκέπτη, στον θεατή και βέβαια στον φο-

ρέα. Είναι ένας ιδιόµορφος τρόπος για να αποδείξουµε 
τις ικανότητές µας σ’ ένα τοµέα, κοινή τοµή της επι-
στήµης και του πολιτισµού. 
Η ολιστική προσέγγιση της ιδέας έχει όµως και ένα 
στρατηγικό υπόβαθρο. Η διεκδίκηση δεν προέρχεται 
όµως µόνο από τους υπεύθυνους του Νέου Μουσείου 
και τους Έλληνες επιστήµονες, αλλά από το λαό µας. 
Κι αυτός µπορεί να συµµετάσχει οικονοµικά και συµ-
βολικά σε όλη αυτήν την προσπάθεια που θα δείξει τι 
µπορούµε να δηµιουργήσουµε γύρω από αυτό το µονα-
δικό θέµα που αποτελεί την αιχµή του δόρατος. Η όλη 
ιδέα είναι υλοποιήσιµη και υπάρχουν άνθρωποι που 
θέλουν να προσφέρουν στην πατρίδα τους. Σε αυτήν 
την προσπάθεια υπάρχει χώρος για τον καθένα, ακόµα 
κι ως θεατής.  Ένα µοναδικό γεγονός που θα τραβήξει 
την προσοχή όλου του κόσµου πάνω στο θέµα της Κα-
ρυάτιδας. 
            Στα αζήτητα 2500 χρόνια Ιστορίας. 

   
Θαλάσσια χωµατερή τα 2.500 χρόνια Ιστορίας από τη 
Ναυµαχία της Σαλαµίνας στην περιοχή της Κυνοσού-
ρας, εκεί όπου αντί να περιφρουρείται ο χώρος ως µνη-
µείο παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς, υψώνεται 
ένα παρατηµένο γλυπτό αναδεικνύοντας τη γύµνια της 
πολιτείας, των πολιτικών ανδρών του λαού της. 
Τον αφύλακτο αρχαιολογικό χώρο παγκόσµιας σηµα-
σίας µόνο πρόβατα για βοσκή επισκέπτονται... Το 
ζητούµενο αυτή τη στιγµή είναι να διασωθούν έστω και 
τα λίγα «καθαρά» εναποµείναντα στρέµµατα γης στο 
σηµείο που συναντήθηκαν δύο διαφορετικοί πολιτι-
σµοί, ο ένας επελαύνων από την Ανατολή και ο άλλος 
αµυνόµενος στη ∆ύση. Αυτός ο χώρος-µνηµείο, λέει ο 
Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Perivos» 
Σαλαµίνας, πρέπει να αγκαλιαστεί από όλη την αν-
θρωπότητα γιατί εκεί ανήκει. Ζητάµε από όλους όσοι 
δεν οικοδοµούν πάνω στο µίσος να συνδράµουν στην 
προσπάθειά µας αυτή και να υποστηρίξουν τις δραστη-
ριότητές µας που έχουν σκοπό τη µη απαλλοτρίωση 
των λίγων στρεµµάτων γης όπου γράφτηκε ένα µέρος 
της παγκόσµιας Ιστορίας. «Ακόµα και από την COSCO 
ζητάµε να σεβαστεί την πολλών χιλιάδων ετών ιστορία 
της χώρας (Κίνας), τα συµφέροντα της οποίας εκπρο-
σωπεί. Και να πιέσει προς την κατεύθυνση δικαίωσης 
του αιτήµατός µας. 
Απευθύνουµε πρωτίστως έκκληση και προς τον Πρόε-
δρο της ∆ηµοκρατίας Κάρολο Παπούλια να αγκαλιά-
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σει και εκείνος τον αγώνα µας και να βοηθήσει µε την 
προσωπικότητα και την ισχύ που απορρέει από το αξί-
ωµά του». 
Αυτό το παγκόσµιο σκάνδαλο, να θέλουν να εξαφα-
νίσουν (χωρίς και την υπογραφή υπουργού Πολιτι-
σµού) χιλιάδες χρόνια Ιστορίας, στο όνοµα ενός ειδι-
κού αναπτυξιακού σχεδίου του Πειραιά που ισοπε-
δώνει την πραγµατική ανάπτυξη, που µπορεί να έρ-
θει µε µια ήπια µορφή τουρισµού στον τόπο όπου 
συγκρούστηκε η... Ιστορία. 
∆εν θέλουµε, όπως διατείνονται κάποιοι, να εξαφανιστούν οι 
εργάτες και να χαθούν οι δουλειές τους από τα ναυπηγεία, 
απλώς η ασυδοσία µε τα βυθισµένα κουφάρια, η βρωµιά και 
τα σκουπίδια θέλουµε να εξαφανιστούν, τονίζει µε έµφαση ο 
Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλαµίνας εξη-
γώντας: Είναι υπερβολικό να εξαπλώνονται σκανδαλωδώς 
πάνω στον χαρακτηρισµένο αρχαιολογικό χώρο λογής λογής 
εγκαταστάσεις ρυπαίνοντας, µολύνοντας, καταστρέφοντας το 
τοπίο. 
Ο «Perivos» ζητά από τις δηµοτικές αρχές Σαλαµίνας να 
πάρουν πρωτοβουλίες που θα σώσουν ό,τι απόµεινε από ένα 
ιστορικό κοµµάτι γης µε παγκόσµια σηµασία. 

Ενα µικρό οδοιπορικό ιστορικό από τον σύλλογο παρου-
σιάζει κάποιες από τις πτυχές του προβλήµατος στην Κυνο-
σούρα.  
Το 1966 µε το ΦΕΚ 37/Β/19-1-65 και το ΦΕΚ 429/Β/8-7-66 
ένα τµήµα της Κυνοσούρας θέση «Μαγούλα» κηρύσσεται 
αρχαιολογικός χώρος. 
Το 1971 το βόρειο τµήµα της Κυνοσούρας περιήλθε -
άγνωστο πώς- στην ιδιοκτησία της εταιρείας «Αρκαδί-
α». 
Από τον ΟΛΠ και το υπ. Πολιτισµού χορηγήθηκε άδεια 
στην εταιρεία για να ιδρύσει «µηχανουργείο», µε τον 
όρο της πρόχειρης κατασκευής, ώστε να καθίσταται 
ευχερής ανά πάσα στιγµή η µετατόπισή του. 
Στη συνέχεια, η εταιρεία έστησε ναυπηγοεπισκευαστι-
κή µονάδα και παράλληλα στην ευρύτερη περιοχή στή-
θηκαν άλλες 3 ή 4 ναυπηγικές µονάδες. 
Με το ΦΕΚ 305/Β/26-3-1982 χαρακτηρίζεται ο χώρος 
της ναυµαχίας της Σαλαµίνας ως αρχαιολογικός ιστορι-
κός τόπος. Παρά ταύτα, στην περιοχή γίνονται εργασίες 
αµµοβολών, επεκτάσεις ναυπηγείων και εγκατάσταση 
πλωτών διαχωριστήρων κατεργασίας πετρελαιοειδών 
καταλοίπων. 
Με την πράξη 33/1-8-2001 του ΚΑΣ αποφασίστηκε η 
προστασία του κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου της 
Κυνοσούρας σε Ζώνη Α (απόλυτη προστασία-αδόµητη 
περιοχή), µε απαγόρευση λειτουργίας τέτοιων µονάδων 

και κατασκευής λιµενικών έργων, και σε Ζώνη Β (επι-
τρέπεται η δόµηση µε ειδικούς όρους και περιορισµούς. 
Η ως άνω απόφαση υπεγράφη από τον υπ. Πολιτισµού 
Ευάγγ. Βενιζέλο και δηµοσιεύθηκε µε το ΦΕΚ 
1459/26-10-2001. Τονίζεται ότι ουδέποτε οι ναυπηγοε-
πισκευαστικές εργασίες σταµάτησαν ή περιορίστηκαν 
µέχρι σήµερα στην περιοχή. 
Στις 12-11-2009 η ΚΣτ' Εφορεία Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων µε έγγραφό της ζητά να 
σταµατήσουν οι αµµοβολές στην εν λόγω περιοχή. 
Ο ΟΛΠ µε τη Νοµαρχία Πειραιά παρεµβαίνουν άµεσα, 
ζητούν τη συνέχιση των εργασιών και καταφέρνουν να 
αναστείλουν την εφαρµογή της απόφασης της ΚΣτ' 
Εφορείας, µε το σκεπτικό ότι το θέµα θα ετίθετο προς 
συζήτηση στο ΚΥΣΥΜ τις 10-3-2010 όπου υπήρχε 
πρόταση για αλλαγή χρήσης γης της Κυνοσούρας. 
Ο ΟΛΠ µε το έγγραφο προς το υπ. Πολιτισµού Αρ. 
Πρωτ. 40613/23-11-2009, µεταξύ άλλων αναφέρει τα 
εξής: 
* Οι εργασίες µπορούν να γίνουν µόνο στη συγκεκρι-
µένη περιοχή διότι οι άλλες επισκευαστικές περιοχές 
Περάµατος και ∆ραπετσώνας βρίσκονται πλησίον κα-
τοικηµένων περιοχών. 
* Οι ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες εκτελούνται χω-
ρίς να δηµιουργείται πρόβληµα, για το φυσικό ή αρχαι-
ολογικό περιβάλλον. 
Οµως οι µετρήσεις της Greenpeace δείχνουν ότι από το 
2000 η επιβάρυνση σε ΤΒΤ/kg είναι τεράστια και 
αγγίζει τα 89.600 mg, αντί για 0,05 mg (ΤΒΤ: ισχυρό 
βιοκτόνο υφαλοχρωµάτων). 
Ο ΟΛΠ σε συνεργασία µε τη Νοµαρχία Πειραιά, στα 
θέµατα που προτείνει για ένταξη στο αναπτυξιακό σχέ-
διο Πειραιά 2010-2020, περιλαµβάνει και θέµατα µε 
τίτλο «Επαναδιατύπωση όρων εργασιών περιοχής Κυ-
νοσούρας», όπου απατείται συνεννόηση µε το ΥΠΠΟ, 
για αλλαγή χρήσης γης σε τµήµα της Κυνοσούρας. 
Σηµειώνεται ότι ο νοµάρχης Πειραιά Γ. Μίχας, ως πρό-
εδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά το 2002, ήταν 
ένθερµος υποστηρικτής της συνέχισης των εργασιών 
αµµοβολών στην περιοχή της Κυνοσούρας και συνεχί-
ζει µέχρι σήµερα. Πηγή: Ελευθεροτυπία  
∆ιάφορα. 
Τι κερδίσαµε από την ένταξή µας στην Ε.Ε.; 
Όταν ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, ο πρεσβύτερος, 
µας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε το επιχείρηµα 
ότι θα µπούµε σε µια αγορά 400.000.000 αγοραστών, 
όπου τα αγροτικά µας προϊόντα θα’ βρισκαν αγορα-
στές, όπου θα εξασφαλίζονταν τα σύνορά µας από κάθε 
απειλή και ότι αυτό θα ήταν ένα κολύµπι στα βαθειά 
νερά της πολιτικής και της οικονοµίας, οι περισσότεροι 
τον πίστεψαν, εκτός από την αριστερά και κύρια το 
κοµµάτι εκείνο, που είχε πείρα και γνώµη. Το ΚΚΕ. 
Βέβαια ο Κ. Καραµανλής ενδιαφέρονταν κύρια για τη 
σωτηρία της τάξης του και όχι για τον ελληνικό λαό, 
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εργάτες, αγρότες, µικροµεσαίους επιχειρηµατίες που 
έχασαν. Αυτό το βλέπουν σήµερα και οι σειρήνες της 
ένταξης κατάπιαν τη γλώσσα τους. 
Τα αγροτικά µας προϊόντα δεν βρίσκουν αγορές στην Ε.Ε., 
γιατί η Ένωση τα αγοράζει πιο φτηνά από άλλες χώρες και η 
Ελλάδα αναγκάζεται να τα θάβει, κύρια τα φρούτα µας. Στον 
τοµέα της ασφάλειάς µας η Ε.Ε. δεν µας καλύπτει απέναντι 
στην Τουρκία, γιατί είναι µέλος του ΝΑΤΟ. 
Στην πραγµατικότητα η Ελλάδα έγινε µια ακόµα αγορά για 
τα βιοµηχανικά προϊόντα της Ε.Ε., που µας αναγκάζει ν’ 
αγοράζουµε τα προϊόντα της και πρώτα τα όπλα της. 
Τότε άρχισε να δηµιουργείται το υπέρογκο χρέος, στο οποίο 
µετέχουν και οι Έλληνες τραπεζίτες. Άρα το µόνο που κερ-
δίσαµε είναι αυτό το υπέρογκο χρέος, που θα µας έχει οικο-
νοµικά και πολιτικά υπόδουλους, ώσπου να το ξοφλήσουµε, 
εκτός και αν ο ελληνικός λαός κάποια στιγµή αποφασίσει να 
πάρει την τύχη του στα χέρια του και διαγράψει όλους και 
όλα. 
«ΝΕΑ ΙΚΑΡΙΑ» Οκτώβρης – ∆εκέµβρης 2010. 
 
«Και από τον θάνατο ακόµα,/ πιο πικρή’ σαι προσφυγιά» 
Αυτό το πικρό, σοφό Λαϊκό δίστιχο εκφράζει τη γνώµη 
του λαού για κάθε είδους προσφυγιά. Ακόµα και ο ίδιος 
ο Σωκράτης προτίµησε να πιεί το φαρµάκι, παρά να 
εκπατριστεί, όπως του ζήτησαν οι φίλοι του. 
Η σηµερινή προσφυγιά είναι παγκόσµιο φαινόµενο. 
Την προκαλεί το αδηφάγο κεφάλαιο, που καταληστεύει τους 
πόρους των φτωχών λαών, αναγκάζοντάς τους να πάρουν 
των οµµατιών τους σ’ Ανατολή και ∆ύση µε τις οικογένειές 
τους, αψηφώντας τους κινδύνους, που πολλές φορές αποδεί-
χνονται θανατηφόροι. 
Η σηµερινή φυγή εκατοµµυρίων εξαθλιωµένων ανθρώπων, 
για να χορτάσουν την πείνα τους στα πλούσια κέντρα της 
∆ύσης, θυµίζει παρόµοια φαινόµενα κατά την περίοδο της 
παρακµής και της διάλυσης πρώτα της ρωµαϊκής και ύστερα 
της βυζαντινής αυτοκρατορίας. 
Μόνο που σήµερα είναι χειρότερα τα πράγµατα, γιατί οι 
πληθυσµοί που λιµοκτονούν είναι το µεγαλύτερο µέρος του 
πληθυσµού της γης. Και οι σύγχρονοι αποικιοκράτες δεν 
δίνουν δεκάρα γι’ αυτούς τους ανθρώπους, που η πείνα και οι 
πόλεµοι τους διώχνουν από την πατρίδα τους. 
Κι ο ελληνικός λαός, που έπαθε τα ίδια σε άλλες εποχές πρέ-
πει να τους βοηθήσει, γιατί αν χαθεί από τις ανθρώπινες κοι-
νωνίες η ανθρωπιά, που το επιδιώκουν οι σηµερινοί αποικιο-
κράτες, η κοινωνία µας θα µπει σε µια κρίση αξιών, µε αρχή 
την οικονοµική κρίση. Αλλά ας µην απελπιζόµαστε. Εκτός 
από την πλουτοκρατία υπάρχει και ο εργαζόµενος λαός. Αυ-
τός ο λαός θα µένει πάντα στη σαπισµένη γη, να φέρνει την 
υγειά της. 
 Ο ανώνυµος Έλληνας.  «ΝΕΑ ΙΚΑΡΙΑ» Οκτώβρης-∆εκέµβρης 
2010. 
Έκκληση των «Ελληνικών Θεµάτων. 
Τα «Ελληνικά Θέµατα» κάνουν έκκληση στους φίλους και 
συνδροµητές τους να στείλουν την συνδροµή τους στην ταχυ-
δροµική µας διεύθυνση, ή να καταθέσουν αυτήν στην Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδας, στον αριθµό λογαριασµού: 
109/790947-02.                                    Ευχαριστούµε θερµά! 
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