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Γιώργος Παπαδόπουλος:
Με ψυχή Ελληνική
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει μέλημα της ζωής τους την
αγάπη, τον σεβασμό, τις παραδόσεις, τα έθιμα, τη γλώσσα, τον πολιτισμό, μ’
ένα λόγο το ήθος του Ελληνισμού. Ένας από αυτούς είναι κατά κοινή
ομολογία ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος μια ολόκληρη ζωή βρίσκεται
στις επάλξεις για οτιδήποτε Ελληνικό.
Με τον δικό του τρόπο περνά το μήνυμα παντού σε ομογενείς και Αμερικανούς συμπολίτες μας ότι η Ελλάδα, είναι η κοιτίδα του Πολιτισμού όλου
του κόσμου. Για όλα αυτά και άλλα, μιλάει ο κ. Γιώργος, αναλυτικά, στον Θεόδωρο Καλμούκο.
Παρακάτω θα μάθουμε για την επιστροφή του σπάνιου οκτάδραχμου,
ενώ θα διδαχθούμε από την επιτυχημένη διαχείριση της ελληνικής χρεοκοπίας
του 1932 εκ μέρους του Ελευθέριου Βενιζέλου. Το ταξίδι αυτής της εβδομάδας
είναι στη μαγευτική Ανω Πόλη της Θεσσαλονίκης, ενώ θα κατεβούμε και
στο Χαϊδάρι της Αθήνας για να γνωρίσουμε το Παλατάκι.
Επιπλέον, θα δούμε πόσο καλό κάνει η εμμονή στην υγιεινή διατροφή,
ενώ θα μάθουμε περισσότερα για τη ρύθμιση του διαβήτη.
Τέλος, θα μεταφερθούμε νοερά στο Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού που
μας προτρέπει, μικρούς και μεγάλους, να κάνουμε ένα κλικ στην Ιστορία.
Αντώνης Κράτσης
periodiko@ekirikas.com
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Γιώργος Παπαδόπουλος: Ενας ακούραστος
και αφοσιωμένος εργάτης του Ελληνισμού
Του Θεοδώρου Καλμούκου
Ο Γιώργος Παπαδόπουλος από τη
Βοστώνη ζει τον Ελληνισμό και για
τον Ελληνισμό. Αναπνέει, τραγουδά
και χορεύει την Ελλάδα, η οποία
είναι το ασίγαστο πάθος της ψυχής
του νύχτα - μέρα και παντού. Την
μπολιάζει κατά τρόπο έμπρακτο και
αποτελεσματικό στις νέες γενιές της
Ομογένειας εδώ και σαράντα χρόνια,
και συγκεκριμένα από το 1972 που
ίδρυσε το διάσημο σήμερα παντού
χορευτικό συγκρότημα, «Υιοί και
Θυγατέρες του Μεγάλου Αλεξάνδρου».
Πάντοτε πρόθυμος και πάντοτε
πρώτος για οτιδήποτε το ελληνικό
και το ορθόδοξο, δίνει το «παρών»
χωρίς να υπολογίζει κόπο και κόστος
γιατί όπως λέγει «τα μεγέθη του
Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας δεν
έχουν αντίτιμο, απλώς τα δίνεις
όλα».
Ο δρόμος της ζωής του είχε σίγουρα τη δική του ιστορία και την
έγραψε με τα χρώματα της τιμιότητας και της αξιοσύνης. Οικογενειάρχης σωστός, σύζυγος αγαπημένος,
πατέρας στοργικός, φίλος πιστός και
αφοσιωμένος, αναδύει μία πηγαία
εντιμότητα και μία εκπληκτική ευθύτητα. Τολμά και λέει τα πράγματα

Το αγαπημένο ζεύγος Γιώργου και Ρούλας Παπαδοπούλου, συμπορεύονται με αγάπη και αλληλοσεβασμό
στο πεζοπόρημα της ζωής, σκορπώντας πάντοτε το χαμόγελο και την ανοιχτοκαρδοσύνη τους σε όλους.

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος στο βήμα εξηγεί την ιστορία, τη σημασία, τις
στολές και τους συμβολισμούς των Ελληνικών παραδοσιακών χορών.

με το όνομά τους χωρίς υπολογισμούς και λεκτικούς στροβιλισμούς,
ενώ ό,τι αναλάβει, το φέρνει σε πέρας.
Η πορεία του στα ομογενειακά
κοινά σε συλλόγους, ομοσπονδίες
και εκκλησιαστικές κοινότητες, είναι
μία πορεία μακρόχρονης και πολύτιμης προσφοράς και συμβολής.
Υπήρξε από τους πλέον επιτυχημένους προέδρους της Παμμακεδονικής Ενωσης Αμερικής επί δύο
θητείες 1989 - 1990 και 1990 μέχρι
1991. Επί προεδρίας του διοργανώθηκαν δύο πολύ επιτυχημένα συνέδρια, το ένα στο Σικάγο και το
άλλο στο Κλίαργουότερ της Φλόριδας. Επί προεδρίας του επίσης ξεκί-

νησε η ανοικοδόμηση του «Αλεξάνδρειου» κτιρίου στο Λιτόχωρο της
Πιερίας. Δημιουργήθηκε η βιβλιοθήκη της Παμμακεδονικής Ενωσης
Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά
στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.
Διόρισε τον Ηλία Νεοφυτίδη ως
υπεύθυνο της επιτροπής για την
αγορά κτιρίου στην περιοχή του
Γουάιτστόουν της Νέας Υόρκης το
οποίο αποτελεί σήμερα τη βάση της
Οργάνωσης. Υπήρξε μαζί με την
Ομοσπονδία Σωματείων Νέας Αγγλίας ο συνιδρυτής του τμήματος
των ομογενών ευζώνων το οποίο
διευθύνει επί δέκα τρία χρόνια.
Ο Γιώργος Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην Ανθούσα Κοζάνης στις

10 Απριλίου του 1940. Φοίτησε επί
ένα χρόνο στο Γυμνάσιο Τσοτιλίου
και στην συνέχεια το 1956 μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες,
διότι όπως είπε, «αυτό ήταν το όνειρο μου, ο μύχιος πόθος της καρδιάς
μου από μικρό παιδί». Γέφυρα ερχομού του εδώ ήταν ο θείος του, ο
αδελφός της μητέρας του, ο Απόστολος Κάρος για τον οποίον είπε,
πως «είχε εργαστεί σκληρά στη ζωή
του κι ήταν πολύ επιτυχημένος, είχε
δικό του υποδηματοποιείο».
Η μητέρα του όμως αντιδρούσε,
δεν ήθελε επ’ ουδενί να αφήσει το
γιο της να ξενιτευτεί. Είπε πως «επειΣυνέχεια στη σελίδα 4
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Γιώργος Παπαδόπουλος: Ενας ακούραστος
και αφοσιωμένος εργάτης του Ελληνισμού
Συνέχεια από τη σελίδα 3
δή ήμουν ανήλικος, 15 χρονών παιδί,
έπρεπε να υπογράψουν και οι δύο
μου γονείς για να φύγω, αλλά η μητέρα μου ήταν αμετάπειστη, σε αντίθεση με τον πατέρα μου ο οποίος
ήθελε να έλθω στην Αμερική διότι
μετά τον πόλεμο στην Ελλάδα ήταν
δύσκολα τα πράγματα, αν και πρέπει
να σας πω ότι είμαστε μία από τις
καλύτερες οικογένειες στο χωριό.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι όλοι υπέφεραν τότε».
Οταν γεννήθηκε ο Γιώργος, ο
πατέρας του, ήταν στον πόλεμο και
τον πρωτοείδε έπειτα από έξι μήνες
που τελείωσε ο πόλεμος. Είπε πως
«ήταν πολεμιστής ο πατέρας μου,
έκανε πολλά χρόνια στρατιώτης»,
και συμπλήρωσε «ήθελε να με στείλει στο σχολείο να σπουδάσω να
γίνω ένας δασκαλάκος όπως έλεγε
χαρακτηριστικά και να πάω στρατιώτης να βάλω τα γαλόνια ως αξιωματικός».
Συνέχεια στη σελίδα 6

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος χαμογελά με ικανοποίηση πλαισιωμένος από τα μέλη του χορευτικού του συγκροτήματος «Υιοί και Θυγατέρες του Μεγάλου Αλεξάνδρου», έπειτα από μία πρόσφατη εξαιρετική
εκδήλωση του Ελληνικού Τμήματος στο πανεπιστήμιο του Νιου Χαμσάιρ.

Τα παιδιά του συγκροτήματος «Υιοί και Θυγατέρες του Μεγάλου Αλεξάνδρου», άφησαν τους πάντες άφωνους με την χορευτική τους
τέχνη στο πανεπιστήμιο του Νιου Χαμσάιρ.

Το χορευτικό συγκρότημα «Υιοί και Θυγατέρες του Μεγάλου Αλεξάνδρου», είναι η ζωντανή παρουσία και
φανέρωση των ελληνικών χορών τους οποίους καθιέρωσαν σε κάθε εθνική γιορτή και εκδήλωση στη Νέα
Αγγλία. Ανάμεσα τους ο Γιώργος και η Ρούλα Παπαδοπούλου.
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Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ως πρόεδρος της Παμμακεδονικής
Ενωσης Αμερικής ομιλεί για τον σφετερισμό της ονομασίας και της
ιστορίας της Μακεδονίας από τα Σκόπια.

Ο Γιώργος διέπρεψε σε όλους τους τομείς
της μεγάλης Οργάνωσης της Παμμακεδονικής.
Ο,τι ανέλαβε, το υπηρέτησε με ζήλο,
πατριωτισμό και γενναιοδωρία.
Ο Γιώργος Παπαδόπουλος είναι ένας γνήσιος Μακεδόνας,
αγωνιστής, ειλικρινής, ακούραστος
και αδιάλλακτος στα πιστεύω του.
Ακόμη και σήμερα δια μέσου της νεολαίας
διαιωνίζει το μέλλον της Παμμακεδονικής.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ
Οικογένεια ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ

Πολλά και εγκάρδια συγχαρητήρια
στον καλό μας φίλο
ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
για τις μεγάλες του υπηρεσίες στον Ελληνισμό
ιδιαίτερα στο χορευτικό συγκρότημα της Βοστώνης
αλλά και για την προσφορά του ως Υπατος Πρόεδρος
της Παμμακεδονικής Ενωσης.

Εύχομαι να συνεχίσει
να προσφέρει με αγάπη.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ και ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΓΚΑΓΚΑ
και Οικογένεια

Το χορευτικό συγκρότημα «Υιοί και Θυγατέρες του Μεγάλου Αλεξάνδρου» κάνοντας δειλά-δειλά τα
πρώτα του βήματα στη Βοστώνη, εμφανιζόμενο σε διάφορες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις της
Ομογένειας. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος ο ιδρυτής και ο ακούραστος δάσκαλος του.

Μεδράσηπουπροσμετράτέσσεριςκαιπλέονδεκαετίες
ανιδιοτελούςπροσφοράςκαιαγάπηςγιακάθετιελληνικό,
οτιμηθείςαποτελείμιαεξέχουσαπροσωπικότητατουΕλληνισμού.
ΣτοπρόσωπότουηΕλλάδαβρίσκειένανπολύτιμοσύμμαχο.
Γιαεμάςσύζυγοςκαιπατέραςοίδιος,
γιατηνΟμογένειατωνΗΠΑέναςαγωνιστής,
ένθερμοςυποστηρικτήςτωνελληνικώναξιών
καιτηςΟρθόδοξηςΠίστης,συνέδεσετοόνομάτου
μετηθεμελίωσηκαιμετέπειταπορεία
τηςΠαμμακεδονικήςΕνωσηςΗΠΑαλλάκαιτηνέαγενιά
τουΕλληνισμούμέσωτουχορευτικούσυγκροτήματος
«ΥΙΟΙ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ».
Ανθρωποςπουδιακρίνεταιγιατηνευθύτητακαιτοναυθορμητισμότου,
συνεχίζειναπροσφέρειμεόραμα,μετοίδιοπάθος,τηνίδιαένταση
στονΕλληνισμό,αποδεικνύονταςότιηελληνικήπαρουσία
έχεικαιπαρόνκαιμέλλον.
Γιατουςπαλαιότερους,οτιμηθείςείναιέναςκαλόςφίλοςκαισυνεργάτης,
γιατουςνεότερουςπηγήέμπνευσης,γιατηνοικογένειάτου
έναςσημαντικόςλόγοςναείμαστευπερήφανοι.
Με πολλή αγάπη,
Η σύζυγός του Αργυρώ,
Τα παιδιά του Αντώνης, Στέλιος και η νύφη του Κατερίνα
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Ο Γιώργος Παπαδόπουλος ως πρόεδρος της Παμακεδονικής είχε γίνει δεκτός με εγκαρδιότητα από τον αείμνηστο πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Γιώργος Παπαδόπουλος: Ενας ακούραστος
και αφοσιωμένος εργάτης του Ελληνισμού
Συνέχεια από τη σελίδα 4
Ο Γιώργος με τον πατέρα του κι
έναν θείο ακόμα, της μητέρας του
αδελφός, οργάνωσαν τη φυγή του

στην Αμερική. Είπε πως «έγραψα
κρυφά από τη μητέρα μου στο θείο
μου στο Γούμπερν και του είπα ότι
θέλω να έλθω στην Αμερική, κι
εκείνος που απάντησε αμέσως και

Στον πολύ αγαπητό μας φίλο
Γιώργο Παπαδόπουλο
εκφράζουμε τα εγκάρδιά μας συγχαρητήρια,
για τη μεγάλη τιμή και αναγνώριση
του πολύτιμου έργου του στην Ομογένειά μας
και τον Ελληνισμό.
Η μεγάλη αγάπη της καρδιάς του για τις παραδόσεις
και τα έθιμα της φυλής μας,
βρίσκουν επί σαράντα χρόνια τώρα την έκφρασή τους
τη διάδοση και διδασκαλία τους στις νέες γενιές
μέσα από το πρωτότυπο
και διάσημο χορευτικό του συγκρότημα
«Υιοί και Θυγατέρες του Μεγάλου Αλεξάνδρου».

Συγχαρητήρια
Δημήτρης και Δέσποινα Ματθαίου
Λόουελ Μασαχουσέτης

μου είπε με πολύ προθυμία θα σου
κάνω τα χαρτιά, όπως και το έκανε.
Οταν ήλθαν τα χαρτιά της πρόσκλησης, η μητέρα μου αρνιόταν να τα
υπογράψει. Τελικά ο άλλος θείος
μου στο χωριό ο οποίος ήταν και
ιερέας ένα βράδυ στο σπίτι μας, μίλησε στη μητέρα μου με όμορφο
τρόπο, της είπε ότι είναι για καλό
μου. Οτι θα πάει για πέντε χρόνια
να καζαντίσει (να γίνει πλούσιος)
και να γυρίσει πίσω, κι έτσι υπέγραψε. Ομως από την ημέρα που
υπέγραψε μέχρι την ημέρα που έφυγα έκλαιγε και μάλιστα κρυφά».
Το θέμα είναι ότι δεν έφυγε μόνο
ο ίδιος αλλά κι ο αδελφός του ο
Κώστας, ο οποίος διαμένει στην Νέα
Ιερσέη και για τον οποίον είπε πως
«είναι ένα πολύ εξαιρετικό παιδί,
πολύ επιτυχημένος, είμαστε πολύ
αγαπημένη οικογένεια».
Επειτα από ταξίδι σχεδόν δύο
εβδομάδων με το πλοίο «Ολύμπια»
έφτασε στη Νέα Υόρκη. Είπε πως
«θα ερχόταν ο θείος μου να με παραλάβει. Για να γνωριστούμε μού
είχαν δώσει μία φωτογραφία του
θείου μου κι ο θείος μου είχε μία
φωτογραφία δική μου. Αλλά άρχισε
να αδειάζει το λιμάνι κι ο θείος μου
Συνέχεια στη σελίδα 8

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος έχει προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες επί
μακρά σειρά ετών στην κοινότητα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
του Γούμπερν. Σερβίρει στο φεστιβάλ τον Ιούνιο.
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Στον αγαπημένο μας εξάδελφο

Γιώργο Παπαδόπουλο
αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και έπαινοι
για το έργο του και την αφοσίωση του
στα Ελληνικά ιδεώδη.

PAN-MACEDONIAN ASSOCIATION, Inc.
Παμμακεδονική Ενωση Η.Π.Α.
149-14 14th Ave., Whitestone, NY 11357-1730, U.S.A.
Tel. 718-747-0488 ~ Fax 718-747-0489 ~ www.macedonia.info
Bραβείον Ακαδημίας Αθηνών
Academy of Athens Award

«ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1947»
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Θερμά συγχαρητήρια στον αγαπητό συμπατριώτη και φίλο

Γιώργο Παπαδόπουλο
Τα υπερήφανα εξαδέλφια σου
Γιάννης και Μαγδαληνή Κάρου και οικογένεια
Τσάρλι και Λαμπρινή Οικονομίδη και οικογένεια

άξιο πρώην ύπατο πρόεδρο της Παμμακεδονικής (1989-1991)
που επί δεκαετίες υπηρετεί πιστά τους σκοπούς της οργάνωσης.
Ο Γιώργος Παπαδόπουλος για 21 χρόνια μετά τη λήξη της επιτυχημένης θητείας του εξακολουθεί να προσφέρει και να είναι το ίδιο
δραστήριος όπως και τα πρώτα χρόνια. Είναι πάντοτε κοντά στη νεολαία και έχει ιδρύσει ένα από τα πλέον αξιόλογα χορευτικά της
Παμμακεδονικής για τη διατήρηση και διάδοση των παραδοσιακών χορών της ιδιαίτερης πατρίδας μας. Εξακολουθεί να εμπνέει
τους νέους και να τους μεταγγίζει την αγάπη του για την Μακεδονία και την Ελλάδα.
Η αφοσίωσή του στη Μακεδονία, στην Ελλάδα και στους σκοπούς της Παμμακεδονικής είναι παράδειγμα προς μίμηση.
Τον ευχαριστούμε για το πολύτιμο έργο του και του ευχόμαστε Υγεία
για να συνεχίσει να προσφέρει για πολλά ακόμα χρόνια.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

Τον αγαπητό φίλο, συνεργάτη
και δραστήριο μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας
ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
συγχαίρουμε για το πολυσχιδές
και πολύτιμο έργο του στην Ομογένεια,
την Μακεδονία και τον Ελληνισμό.

Κώστας Χατζηστεφανίδης • Υπατος Πρόεδρος
Δρ. Παναγιώτης Μπαλτατζής • Υπατος Αντιπρόεδρος
Δημήτρης Χατζής • Υπατος Γραμματέας
Σοφία Στρουμπάκη • Υπατος Ταμίας
Δημήτρης Τασσόπουλος • Βοηθός Υπατος Ταμίας
Θεόδωρος Βασσιλάκης • Νομικός Σύμβουλος
Δημήτριος Ιωαννίδης • Νομικός Σύμβουλος
Χαράλαμπος Σταθόπουλος • Πρόεδρος Νεολαίας

Πάνος Δ. Σπηλιάκος • Πρόεδρος του Διεθνούς Ιδρύματος Μεγάλου Αλεξάνδρου
Δημήτριος Μποζιρικίδης • Πρόεδρος του Κέντρου Μακεδονικών Σπουδών
Παναγιώτης Ξενόπουλος • Πρόεδρος του Ιδρύματος «Αρχηγίας των 10»
Οι κυβερνήτες, οι πρώην Υπατοι Πρόεδροι
και οι Προέδροι των Τμημάτων της Πανμακεδονικής Ενωσης

Πολλά συγχαρητήρια στον αγαπημένο μας αδελφό και θείο

Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και άπαντα τα μέλη της Ομοσπονδίας

ΓεώργιοΠαπαδόπουλο
που η δημόσια αναγνώριση του πολύπλευρου και ανιδιοτελούς έργου του
γίνεται στην πιο κατάλληλη στιγμή, αφού την περίοδο αυτή γιορτάζουμε
τα Ελληνικά Γράμματα και τον Πολιτισμό που έχει υπηρετήσει με πάθος.
Είναι η αναγνώριση του κόπου, των θυσιών και της προσπάθειας πολλών ετών,
τόσο με την ίδρυση του χορευτικού «Υιοί και Θυγατέρες του Μεγάλου Αλεξάνδρου»,
όσο και για τους αγώνες του για το Μακεδονικό και την Ελλάδα,
από τη θέση του ως υπάτου προέδρου και μέλους της Παμμακεδονικής
αλλά και υπό άλλες ιδιότητες.

Πολλα εγκάρδια συγχαρητήρια και ευχές
στον αγαπητό μου φίλο
ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
για το πολύτιμο έργο του
στην Ομογένεια και στον Ελληνισμό

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η αγάπη του για τον Ελληνικό Πολιτισμό,
τον οδήγησε στην ίδρυση και την καθοδήγηση του χορευτικού μέσα από το οποίο
ενσταλάζει την αγάπη του για την Ελλάδα και στα νέα παιδιά.
Επίσης, έπαινοι αξίζουν στη σύζυγο του Ρούλα που στάθηκε δίπλα του
και ενίσχυσε την κάθε του προσπάθεια
αλλά και στον γιο του Αντώνη ο οποίος συνεχίζει το έργο του στο χορευτικό.

ΑγαπημένεμαςαδελφέκαιθείεΓιώργομάςκάνειςυπερήφανους.
ΣουευχόμαστεΥγείακαιΕυτυχία.
Τα αδέλφια σου Κωνσταντίνος και Παναγιώτα Παπαδοπούλου
Τα ανίψια σου Μαγδαληνή και Μανώλης
Δέσποινα και Μιχάλης
και Παρασκευούλα
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Γιώργος Παπαδόπουλος: Ενας ακούραστος
και αφοσιωμένος εργάτης του Ελληνισμού
Συνέχεια από τη σελίδα 6
δεν φαινόταν πουθενά. Πλησίασα
έναν κύριο και τον ρώτησα μήπως
εσύ είσαι ο Απόστολος Κάρος; Κι
εκείνος μου είπε ‘όχι δεν είμαι και
πραγματικά άρχισα να ανησυχώ’.
Κάποια στιγμή είδα κάποιον και
κρατούσε τη βαλίτσα μου. Τον πλησίασα και του είπα άφησε κάτω την
βαλίτσα, αυτή η βαλίτσα είναι δική
μου, αλλά ήταν ο άντρας της ξαδέλφης μου ο Πλάτων Βαρωνάκης
καταγόμενος από την Μυτιλήνη,
δεν ήλθε ο θείος μου επειδή ήταν
πιο ηλικιωμένος.
Οταν τον είδα νόμισα πως είδα
τον Θεό, τον αγκάλιασα, τον φίλησα
κι έκλαιγα διότι μερικά παιδιά που
ερχόταν από την Ελλάδα με προορισμό το Σικάγου τούς είχαν κρεμάσει στο λαιμό το όνομα τους σαν
τα σκυλιά και μία επιγραφή που
έλεγε το όνομα μου είναι τάδε και
πηγαίνω στο Σικάγο με τη διεύθυνση
γραμμένη πάνω, κι έτσι τα έπαιρναν
και τα έβαζαν στο τραίνο. Το ίδιο
έκαναν και για την Καλιφόρνια και
σκέφθηκα πως ίσως με έκαναν κι
εμένα έτσι, ήμουν μικρό παιδί 15
χρονών».
Πήγαν στο Γούμπερν οδικώς. Ο
κ. Παπαδόπουλος θυμάται πως «σταματήσαμε στο δρόμο να φάμε κάτι.
Εγώ πήρα κοτόπουλο και δίπλα είχε

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος με τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Βορείου
και Νοτίου Αμερικής Ιάκωβο, τον οποίον ο κ. Παπαδόπουλος
σεβόταν πολύ για την υπεράσπιση του στα εθνικά θέματα της
Ελλάδος και την καταπληκτική ευστροφία του λόγου του.

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος ανταλλάσσει θερμή χειραψία με τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και
πάσης Ελλάδος Χριστόδουλο, τον οποίον σεβόταν και αγαπούσε πολύ γιατί όπως λέγει «ήταν Ελληνας».

υτυχισμένες οι οικογένειες Παπαδοπούλου από την Βοστώνη και Θανασούλα από την Αθήνα στους αρραβώνες των παιδιών τους Αντώνη
Παπαδόπουλου με την Κατερίνα Θανασούλα.
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κόλσλοου, το δοκίμασα και είπα ‘μα
τι γίνεται εδώ γάλα βάζουν στις σαλάτες;’, το άφησα αμέσως, δεν κατέβαινε με τίποτε».
Ο κ. Παπαδόπουλος εργαζόταν
στο μαγαζί του θείου του ως βαφέας
παπουτσιών και συνάμα πήγε στο
Γυμνάσιο. Δεν γνώριζε ούτε μία
λέξη Αγγλικά όταν πρωτοήλθε, αλλά,
όπως είπε, «έμαθα τη γλώσσα μέσα
σε έξι μήνες» και συμπλήρωσε πως
«στα Μαθηματικά όλα τα παιδιά ερχόταν σε μένα για βοήθεια, αλλά
πρέπει να σας πω ότι όλα τα αμερικανάκια με βοηθούσαν με τη γλώσσα
και με τα μαθήματα, έκανα πολλούς
φίλους».
Είπε επίσης πως όταν «εργαζόμουν στο μαγαζί του θείου με υιοθέτησαν όλοι οι αστυνομικοί της
πόλης του Γουίντσεστερ, διότι έρχονταν εκεί και με δίδασκε ο καθέ-

νας τους τρεις λέξεις και την άλλη
μέρα που επέστρεφαν έπρεπε να
τις ξέρω».\ Οταν τελείωσε το Γυμνάσιο γράφτηκε το 1961 Τεχνικό
Ινστιτούτο Wentworth της Βοστώνης
και σπούδασε μεταλλουργία. Είπε
πως «είχα αρχίσει τα απογεύματα
και εργαζόμουν στην εταιρεία ‘J. H.
Winn’, η οποία έκανε διάφορα εξαρτήματα για το ‘Raytheon’ τα οποία
προοριζόταν για αεροπλάνα, για πυραύλους, για τέτοια βιομηχανία. Ο
θείος μου ήταν φίλος με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, του μίλησε για
μένα. Η εταιρεία έδινε υποτροφίες
για παιδιά, αλλά έπρεπε να δεσμευθεί κανείς ότι θα εργαστεί δέκα
χρόνια για την εταιρεία, βέβαια με
κανονικό μισθό και ευεργετήματα.
Αποδέχθηκα τους όρους τους και
πήγα τέσσερα χρόνια στο Wentworth. Τα πρώτα δύο χρόνια τα πλήρωσε

ο θείος μου και τα άλλα δύο η εταιρεία». Τόνισε πως «ο θείος μου μού
συμπαραστάθηκε πάρα πολύ, ήταν
ο δεύτερος μου πατέρας και τον
αγαπούσα πάρα πολύ».
Στην ερώτηση τι τον προσέλκυσε

ακριβώς για πού προοριζόταν το
κάθε εξάρτημα. Ηθελα πάντοτε να
γίνω ελεγκτής των μετάλλων να δοκιμάζω την δύναμη τους, την αντοχή
τους και στο τέλος το κατάφερα.
Ανέλαβα διευθυντής στο τμήμα τε-

Αναπνέει, τραγουδά και χορεύει την Ελλάδα,
η οποία είναι το ασίγαστο πάθος της ψυχής
του νύχτα - μέρα και παντού
την Μεταλλουργική, είπε πως «από
το Γυμνάσιο ακόμα πάντοτε ήμουν
εκστατικός με τα αεροπλάνα, με
τους πυραύλους κι όταν άρχισα να
δουλεύω στην εταιρία ‘J. H. Winn’
ήταν μία από τις μεγαλύτερες μου
χαρές και επιθυμίες. Κατασκευάζαμε
διάφορα εξαρτήματα και γνωρίζαμε

λειοποίησης τους, δηλαδή στο τελευταίο στάδιο. Είχα υπό την επίβλεψή μου δέκα τέσσερα άτομα κι
ήμουν νέο παιδί».
Το 1976 ανέλαβε ως διευθυντής
τελειοποίησης μετάλλων στην εταιρεία «Astron Products» που είχε την
έδρα της στην πόλη Νάσουα του

Νιου Χαμσάιρ. Είπε πως «με ειδικά
μηχανήματα μετρούσα τη δύναμη
και τη σκληρότητα των μετάλλων».
Μιλώντας για το σίδηρο είπε πως
«βγαίνει κομμάτια -κομμάτια από
τη γη σαν την πέτρα και τα λιώνουν
μετά και διαχωρίζουν τα μέταλλα».
Είπε πως το πιο δυνατό μέταλλο είναι το «τιτάνιο» και υπογράμμισε
ότι «είναι το μέταλλο με το οποίο
κατασκευάζουν τα αεροπλάνα».
Εργάσθηκε επί 18 χρόνια στην
εταιρεία «J.H.Winn» και 19 χρόνια
στην εταιρεία «Astron». Είπε πως
«τον χειμώνα ήταν λίγο δύσκολα
με τα χιόνια και τους πάγους να
πηγαίνω στη Νάσουα. Κάποιες φορές
ξέφυγα από το δρόμο κι έπεσα στο
χαντάκι στην άκρη του δρόμου» και
πρόσθεσε: «Aλλά ήταν ωραία χρόνια
Συνέχεια στη σελίδα 10

Συγχαρητήρια στον Γεώργιο Παπαδόπουλο,
τον Μακεδόνα που προβάλλει
την Ελληνική Λεβεντιά!
Τον αγωνιστή της Αλήθειας και του Δικαίου!
Γιώργο, εσύ και η οικογένειά σου να είστε γεροί
και να απολαμβάνετε τους καρπούς των αγώνων σας!
Στέλλα Σαίχ

Εγκάρδια συγχαρητήρια
στον

Γιώργο Παπαδόπουλο
τον καλό συμπατριώτη και φίλο
άξιο πρώην ύπατο
της Παμμακεδονικής,
ιδρυτή του χορευτικού
«Υιοι και Θυγατέρες
του Μεγάλου Αλεξάνδρου»,
και υπέρμαχο του Μακεδονικού
και της Ελλάδας.
Σωτήρης και Δέσποινα Πρώιου
οικογενειακώς

Εγκάρδια συγχαρητήρια
στον Γιώργο Παπαδόπουλο!
Ευχές διά κάθε συνεχή επιτυχία!
Reverend Dr. Peter G. Rizos, Pastor & Presvytera Alexandra
and the Community of Annunciation of the Virgin Mary
70 Montvale Ave., Woburn, MA 01801
Office: (781) 935-2424 Fax: (781) 935-0534
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Το τμήμα των ομογενών ευζώνων το οποίο ξεπήδησε μέσα από τη συντροφιά των
παιδιών του χορευτικού συγκροτήματος «Υιοί και Θυγατέρες του Μεγάλου Αλεξάνδρου»,

με αφορμή την άρνηση του τότε προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας να συμμετάσχουν
οι εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς και στην παρέλαση της Βοστώνης.

Γιώργος Παπαδόπουλος: Ενας ακούραστος
και αφοσιωμένος εργάτης του Ελληνισμού
Συνέχεια από τη σελίδα 9
τότε». Σήμερα έχει συνταξιοδοτηθεί.
Δεν μετάνιωσε ποτέ που ήλθε
στην Αμερική: «Oχι, δεν το μετάνιωσα, η Αμερική ήταν και είναι
ωραία και καλή χώρα», είπε, και
συμπλήρωσε: «Oταν είσαι δίκαιος
και αγαπάς την εργασία, πηγαίνεις
μπροστά».
Μίλησε με μεγάλη αγάπη και
στοργή για τη σύζυγ;o του. Είπε
πως «το μεγαλύτερο λαχείο που
κέρδισα στη ζωή μου ήταν να νυμφευθώ τη Ρούλα» και τόνισε πως
«όχι γιατί είναι γυναίκα μου, αλλά
η Ρούλα είναι μία σπάνια γυναίκα,
πανέξυπνη και πολύ καλός άνθρωπος».
Γνωρίστηκαν στην εκκλησία της
Μεταμόρφωσης του Λόουελ. Η πρεσβυτέρα Νίκη Σαράντου, η σύζυγος
του αείμνηστου πρωτοπρεσβύτερου
Ιωάννη Σαράντου, είναι θεία του,
πρώτη ξαδέλφη του πατέρα του.
Είπε πως «ερχόμαστε μ’ έναν ξάδερφο μου στην εκκλησία τις Κυριακές και το μεσημέρι μας καλούσε
Συνέχεια στη σελίδα 12

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος πρώτος σέρνει τον χορό σε ομογενειακή εκδήλωση της Βοστώνης, στην οποία είχε προσκληθεί να χορέψει το
διάσημο συγκρότημα του, «Υιοί και Θυγατέρες του Μεγάλου Αλεξάνδρου». Ο κ. Παπαδόπουλος θεωρεί τον χορό έκφραση της καρδιάς.
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Συγχαρητήρια
στον Γιώργο Παπαδόπουλο

Ολόθερμα συγχαρητήρια

για όσα καλά έχει κάνει και προπάντων για το χορευτικό

και ευχές στον καλό και αγαπητό φίλο

«Υιοί και Θυγατέρες του Μεγάλου Αλεξάνδρου»

Γιώργο Παπαδόπουλο
Με εκτίμηση,
Οικογένεια Thomas & Phyllis Fassas

για να συνεχίσει να καθοδηγεί τα παιδιά, τα νέα Ελληνόπουλα,
για να είναι υπερήφανα για την ελληνική τους καταγωγή.
Σε θέματα εθνικά, θρησκευτικά και πατριωτικά γενικώς

Θερμές ευχές και συγχαρητήρια

των ελληνικών μας παραδόσεων πάντα πρώτος και καλός.

στον ακούραστο Ελληνα
ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Με βαθειά εκτίμηση

για την προσφορά του

Γιώργος Γερανιώτης

στην Ομογένεια της Αμερικής.

Winchester, Μασαχουσέτης.

Mε πολλή αγάπη οι συμπέθεροί σου
ΟΔΥΣΣΕΑΣ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΚΟΥΝΤΖΟΥ

Οι «Υιοί και Θυγατέρες του Μεγάλου Αλεξάνδρου»

Αγαπητέ Γεώργιε Παπαδόπουλε,
Φίλε, Συμπατριώτη, και Συναγωνιστή!
Σε συγχαίρουμε για την επιτυχημένη πορεία σου
σε όλους τους τομείς της ζωής σου,
και σε ευχαριστούμε για την σταθερή, αφοσιωμένη
προσφορά σου στην Παμμακεδονική
και γενικότερα στην Ομογένεια!
Ευχόμαστε Υγεία και Ευημερία
σε σένα και στην Οικογένειά σου!
Με εκτίμηση
Κυβερνείο Παμμακεδονικής Νέας Αγγλίας
Ρούλα Μητκώνη
Κυβερνήτης
Στέλλα Σαίχ
Γραμματέας

Θωμάς Ρήγας
Ταμίας

συγχαίρουν τον οραματιστή και ιδρυτή του συγκροτήματός τους
Γεώργιο Παπαδόπουλο
του οποίου το έργο επί σαράντα χρόνια
έχει σημαδέψει την Ομογένεια της Νέας Αγγλίας και της Αμερικής
σκορπίζοντας παντού Ελλάδα.
Του ευχόμαστε υγεία και καλή συνέχεια στην προώθηση
του ελληνικού πολιτισμού με το χορευτικό συγκρότημα
για πολλά ακόμη χρόνια.
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Γιώργος Παπαδόπουλος: Ενας ακούραστος
και αφοσιωμένος εργάτης του Ελληνισμού
Συνέχεια από τη σελίδα 10
η θεία Νίκη στο σπίτι για φαγητό.
Μια Κυριακή μπήκε η Ρούλα στην
εκκλησία κι άναψαν όλοι οι πολυέλαιοι, ήταν τόσο ωραία κοπέλα, με
άσπρο φόρεμα. Ο ξάδερφος μου
ήταν πιο μεγάλος. Η πρεσβυτέρα
είπε ότι αυτό το κορίτσι δεν πρέπει
να το αφήσουμε να μας φύγει, είναι
τόσο ωραίο και καλό κορίτσι. Ο ξάδερφός μου είχε αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο, οπότε μετά το φαγητό η πρεσβυτέρα Νίκη είπε τώρα
να πάμε μία βόλτα να μας δείξει ο
Τάκης το καινούργιο του αυτοκίνητο.
Κάποια στιγμή μας πήγε στο Ayer
στο σπίτι της αδελφής της Ρούλας,
όπου εκεί έμενε η Ρούλα γιατί είχε
έλθει να βοηθήσει την αδελφή της
η οποία είχε δύο μικρά παιδιά. Οταν
πήγαμε ήταν απόγευμα, κι η Ρούλα
κοιμόταν, ξέρετε όπως συνηθίζουν
στην Ελλάδα τα απογεύματα. Οπότε
ήλθε και η Ρούλα και καθίσαμε όλοι
μαζί. Είχαμε πάει για προξενιό για
τον ξάδερφο μου ουσιαστικά. Ο Τάκης ήταν σοβαρός, αμίλητος, επιχειρηματίας. Εγώ καθώς με ξέρετε
αστειεύομαι, γελώ, ανοικτή καρδιά.
Εκ των υστέρων μου τα έλεγε η
Ρούλα ότι συμπάθησε εμένα περισσότερο επειδή ήμουν έτσι εύχαρης
τύπος. Φεύγοντας της είπα ‘μπορώ
να σου τηλεφωνήσω να έλθω να σε
πάρω να πάμε στον κινηματογράφο
να δούμε ελληνική ταινία;’. Κι εκείνη
μου απάντησε ‘πρέπει να ρωτήσω
την αδελφή μου και τον γαμπρό
μου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι χωρίς
την άδεια τους’. Η αδελφή της είπε
‘να πας δεν είναι ντροπή’, κι έτσι
πήγα την πήρα και πήγαμε στον κινηματογράφο».
Κι από τότε είμαστε για πάντα
μαζί. Ο Γιώργος πήγε στην Ελλάδα
κι η Ρούλα του έδωσε κάτι να πάει
στους γονείς της, τους οποίους όταν
τους γνώρισε έμεινε έκθαμβος «από
το ήθος και το επίπεδό τους», είπε.
Τηλεφώνησε στη Ρούλα και της είπε,
«Ρούλα αν μ’ αγαπάς όσο σ’ αγαπώ
κι εγώ, πάρε το πρώτο αεροπλάνο
κι έλα. Η Ρούλα απόμεινε άφωνη
στο τηλέφωνο». Πήγε, έκαναν γάμο
παραδοσιακό που κράτησε πέντε
μέρες το φαγοπότι κι ο χορός. «Ηταν
επιθυμία του πατέρα μου ο οποίος
ήταν λεβέντης», είπε ο Γιώργος.
Κι από τότε για πάντα μαζί ευτυχισμένοι, ο Γιώργος και η Ρούλα
Παπαδοπούλου, ένα πολύ αγαπημένο και ταιριαστό ζευγάρι, απόκτησαν δύο θαυμάσια παιδιά, τον
Αντώνη και τον Στέλιο και πριν μερικούς μήνες και μία εξαιρετική
κόρη, την Κατερίνα Θανασούλα,
μνηστή του Αντώνη, η οποία είναι
δημοσιογράφος της ΕΡΤ. «Η οικο-

Επάνω, το όνομα και η φήμη του χορευτικού συγκροτήματος «Υιοί
και Θυγατέρες του Μεγάλου Αλεξάνδρου», έχει φτάσει μέχρι την
Ελλάδα όπου εικονίζεται από πρόσφατη επίσκεψη εκεί.
Κάτω, το χορευτικό συγκρότημα «Υιοί και Θυγατέρες του Μεγάλου

Αλεξάνδρου», πλαισιώνει τον μεγάλο ηθοποιό Αντονι Κουίν ο
οποίος υποδύθηκε τον θρυλικό «Ζορμπά». Ο Αντονι Κουίν θαύμαζε
την πειθαρχία, το καμάρι και την χορευτική τέχνη και μαγεία του
συγκροτήματος του κ. Παπαδόπουλου.
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Ο Γιώργος Παπαδόπουλος με την εκλεκτή της καρδιάς του Ρούλα
στην Ελλάδα μετά το γάμο τους, ο οποίος έγινε σύμφωνα με τα
τοπικά παραδοσιακά έθιμα και διήρκεσε πέντε μέρες, όπως ακριβώς

ήταν η επιθυμία του πατέρα του Γιώργου ο οποίος ήταν λεβεντάνθρωπος. Κάτω, ευτυχισμένοι την ημέρα τους γάμου τους λάμπουν
από χαρά πλαισιωμένοι από τους γονείς και τον αδελφό του Γιώργου.

γένεια είναι το πιο πολύτιμο δώρο
που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο»
είπε.
Η ζωή του χαμογέλασε του κ.
Παπαδόπουλου παντοιοτρόπως. Μια

ματίσθηκε και ίδρυσε το χορευτικό
συγκρότημα «Υιοί και Θυγατέρες
του Μεγάλου Αλεξάνδρου», το οποίο
αναπτύχθηκε, αγκαλιάστηκε από
την Ομογένεια κι έγινε γνωστό παν-

μέρα, το 1997, αγόρασε από ένα
μαγαζάκι της γειτονιάς του ένα λαχείο ξυστό με το οποίο κέρδισε δύο
εκατομμύρια δολάρια.
Το 1972 ο κ. Παπαδόπουλος ορα-

Θερμά συγχαρητήρια στον εξαίρετο φίλο
ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
για την τιμή που του κάνει
ο «Εθνικός Κήρυκας»
Οικογένεια
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΑΤΣΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη
του Κρητικού συλλόγου «Ακρωτήρι»
του Λόουελ της Μασαχουσέτης,
συγχαίρουν τον καλό τους φίλο
και επίλεκτο μέλος του συλλόγου

Γιώργο Παπαδόπουλο,
για την άξια τιμή που του γίνεται
από τον «Εθνικό Κήρυκα»
για τη μεγάλη του προσφορά στον Ελληνισμό.
Ο σύλλογός μας αισθάνεται υπερηφάνεια
που έχει ως μέλος του τον Γιώργο Παπαδόπουλο
και του ευχόμαστε να συνεχίζει με τo ίδιο μεράκι
και ενθουσιασμό να προβάλλει
τον Ελληνικό Πολιτισμό παντού στην Ομογένεια.

τού, εντός και εκτός Νέας Αγγλίας,
ακόμα και εκτός Αμερικής.
Είπε πως «παλαιότερα η Ομογένεια γιόρταζε την 25η Μαρτίου στην
αίθουσα John Hancock της Βοστώνης

και μία χρονιά ο αείμνηστος Κώστας
Μαλιώτης είχε φέρει ένα χορευτικό
συγκρότημα από τον Καναδά για
να χορέψει στην εθνική γιορτή, κι
αυτό μου έδωσε την ιδέα ότι έπρεπε
να ιδρυθεί ένα χορευτικό συγκρότημα εδώ, δικό μας. Τότε ήμουν
μυημένος στην Παμμακεδονική,
πήγα στους υπεύθυνους και τους
είπα ‘ελάτε να ιδρύσουμε ένα χορευτικό συγκρότημα με τα παιδιά
σας και θα αναλάβω εγώ να το ιδρύσω’ και μου έδωσαν 500 δολάρια
για να αρχίσω. Σ’ ένα ταξίδι με τη
Ρούλα στην Ελλάδα πήγαμε στο εργοστάσιο να πάρουμε μία παραδοσιακή στολή, είδαμε ότι είχε όμορφες
στολές και λέμε ‘δεν παίρνουμε δώδεκα στολές να κάνουμε αυτό το
χορευτικό συγκρότημα;’, κι έτσι κι
έγινε. Αρχίσαμε με οκτώ παιδιά μελών του συλλόγου, δημιουργήθηκε
ενθουσιασμός, τα παιδιά έφερναν
κι άλλα παιδιά κι έτσι δημιουργήθηκε το συγκρότημα». Σήμερα έχει
45 παιδιά, ενώ μέχρι τώρα έγιναν
29 γάμοι κι όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, «ο τριακοστός θα είναι του
γιου μου του Αντώνη σε λίγο, ο
Συνέχεια στη σελίδα 14

Ο Ανδρέας Καρπούζης, οικογενειακώς, συγχαίρει θερμά
τον Γιώργο Παπαδόπουλο,
για την εξαιρετική τιμή και αναγνώριση που του γίνεται
από τον «Εθνικό Κήρυκα», για την πολύχρονη και πολύτιμη
προσφορά του με το χορευτικό συγκρότημα
«Υιοί και Θυγατέρες του Μεγάλου Αλεξάνδρου»
στην προαγωγή της Πολιτιστικής Παράδοσης του Ελληνισμού.
Με το ανεξάντλητο μεράκι του έχει κάνει τους ομογενείς
και τους συμπολίτες μας Αμερικανούς
να θαυμάζουν τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς
και την ελληνική ψυχή που τους γέννησε και τους διαιωνίζει.
Πάντοτε πρόθυμος να προβάλλει την Ελλάδα
και την Ομογένεια παντού.
Του αξίζουν συγχαρητήρια
και κάθε τιμή
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Το χορευτικό συγκρότημα «Υιοί και Θυγατέρες του Μεγάλου Αλεξάνδρου», πλαισιώνει
τον Μητροπολίτη Μπουένος Αϊρες -Νοτίου Αμερικής - Ταράσιο, ο οποίος το είχε προ-

σκαλέσει και συμμετείχε σε φεστιβάλ Ελληνικού Χορού σε χώρες και πόλεις της Νοτίου
Αμερικής, όπου απέσπασε τον θαυμασμό όλων.

Γιώργος Παπαδόπουλος: Ενας ακούραστος
και αφοσιωμένος εργάτης του Ελληνισμού
Συνέχεια από τη σελίδα 13
οποίος γνώρισε την Κατερίνα χάριν
του χορευτικού συγκροτήματος. Σ’
ένα συνέδριο που είχαμε στο Λιτόχωρο, η Κατερίνα τότε μόλις είχε
τελειώσει τις σπουδές της στη Δημοσιογραφία εδώ, πήγε στην Ελλάδα
και άρχισε να εργάζεται για την
ΕΡΤ η οποία την έστειλε να καλύψει
το συνέδριο. Ο Αντώνης ήταν πρόεδρος του συλλόγου νεολαίας, του
έκανε συνέντευξη κι έτσι γνωρίστηκαν».
Το μυστικό που κρατάει το χορευτικό συγκρότημα ζωντανό και
ακμαίο οφείλεται στον κ. Παπαδόπουλο. Είπε πως «δίνω στα παιδιά
πολλή αγάπη, τους κάνω πάντοτε
τα χατίρια, αλλά συνάμα είμαι και
αυστηρός» και συμπλήρωσε ότι «όλα
αυτά τα χρόνια το χορευτικό μας
συγκρότημα είναι μία μεγάλη οικογένεια. Εχουν βγει από αυτό το
συγκρότημα πολλά παιδιά επιστήμονες σ’ όλο τον κόσμο και κάθε
Χριστούγεννα λαμβάνω κάρτες με
ευχές και ευχαριστίες». Είπε επίσης
πως «τα παιδιά δεν μαθαίνουν μόνο
χορούς, αλλά και Ελληνικά».

Εχει μεγάλη ευαισθησία για τα
εθνικά θέματα του Ελληνισμού. Μιλώντας για τον παπά στο Γουέψτερ
της Μασαχουσέτης ο οποίος ανάρτησε τις σημαίες της Αλβανίας, της
Ρωσίας και λίγο έλλειψε να ανέβαζε
και των Σκοπίων, είπε: «Eίναι το
πιο δόλιο πράγμα που θα μπορούσε
να κάνει η Ορθοδοξία ή ένας ιερεύς
oρθόδοξος σαν αυτόν τον κύριο που
το έκανε».
Ο κ. Παπαδόπουλος από μικρό
παιδί βρίσκεται στην κοινότητα του
Ευαγγελισμού του Γούμπερν, στην
οποία υπηρέτησε και ως πρόεδρος,
αλλά και ως μέλος του συμβουλίου
της επί δεκαέξι χρόνια. Σε κάθε ελληνικό φεστιβάλ είναι από τους
πρώτους που δίνει το «παρών» και
βοηθά σερβίροντας τα φαγητά.
Είπε πως «υπηρέτησα ως πρόεδρος όταν ιερεύς μας ήταν ο π. Γεώργιος Τσουκαλάς ο οποίος είναι
σήμερα στο Λιν. Η κοινότητά μας
ήταν πολύ δραστήρια. Το Ελληνικό
σχολείο είχε 86 παιδιά, σήμερα έχει
8». Στην ερώτηση για ποιο λόγο
φτάσαμε σ’ αυτό το σημείο είπε
πως «δεν ξέρω, αλλά για μένα είναι
απογοήτευση διότι, χάνοντας την

Τα παιδιά της Ομογένειας, αγόρια και κορίτσια, τα οποία αποτέλεσαν τον πρωταρχικό πυρήνα του
χορευτικού συγκροτήματος <Υιοί και Θυγατέρες του Μεγάλου Αλεξάνδρου> πριν από σαράντα χρόνια.
Μέσω του συγκροτήματος συνάφθηκαν γνωριμίες μεταξύ τους που κατέληξαν σε 29 γάμους.
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χειρότερη εμπειρία με
αυτόν. Περιμέναμε έξι
μήνες να έλθει ο παπάς, πληρώσαμε δέκα
έξι χιλιάδες δολάρια
μεταφορικά για να τον
φέρουμε και στο τέλος
βγήκε σκάρτος διότι
είχε πρόβλημα με πορνογραφία και τον πήρε
ο Μεθόδιος». Και συμπλήρωσε: «Aυτά είναι
εγκλήματα εναντίον
της εκκλησίας, η κοινότητά μας υπέφερε».
Στην ερώτηση πώς
αντιμετωπίσατε τον
Μεθόδιο, είπε ότι «ο
Μεθόδιος ήταν φίλος
μου και θέλω να πιστεύω ότι είναι ακόμα,
αλλά πολλές φορές του
τα είπα. Ισως να μην
ακούει αλλά καμιά
Ο Γιώργος Παπαδόπουλος σε εγκάρδια συνάν- φορά πρέπει να ματηση ανταλλάσσει θερμό χαιρετισμό με τον φι- θαίνει κι από εμάς
λέλληνα δήμαρχο της Βοστώνης Τομ Μενίνο.
τους απλούς ανθρώπους».
ελληνική γλώσσα χάνουμε την ταυΣτην ερώτηση εάν συμφωνεί με
τότητά μας». Επί ημερών της προ- πολλούς ενορίτες του Λιν που του
εδρίας του η κοινότητα είχε 450 οι- είπαν να φύγει από την Βοστώνη,
κογένειες, σήμερα έχει περί τις 280. είπε πως «εγώ αν ήμουν στη θέση
Είπε πως «το Γούμπερν είχε πολύ του θα έφευγα για να κρατήσω την
κακή εμπειρία με ιερείς. Ενας εξ’ αξιοπρέπειά μου».
αυτών έδιωξε πολλούς ανθρώπους
Μιλώντας για τα όσα έκανε και
διότι είχε εμπλακεί σε οικονομικές εξακολουθεί να κάνει ο Μεθόδιος
ατασθαλίες, το γράψατε τότε. Επειτα στο Λιν, ο κ. Παπαδόπουλος, είπε
μας έφεραν κάποιον άλλον ιερέα, ότι «έχω πολλούς φίλους στο Λιν,

Συγχαρητήρια στον αγαπητό μας
συμπατριώτη και συνεργάτη
Γιώργο Παπαδόπουλο
ιδρυτή του χορευτικού
«Υιοί και Θυγατέρες του Μεγάλου Αλεξάνδρου»
για τη μεγάλη του προσφορά
στην Παμμακεδονική, στην Ομογένεια
της Νέας Αγγλίας και ιδιαίτερα στη νεολαία.
Με τη δημιουργία του χορευτικού
κατάφερε να μεταλαμπαδεύσει τη βαθιά του αγάπη
για την Ελλάδα, τον πολιτισμό, τα ήθη και έθιμα μας
στα παιδιά μας και να τα κάνει αληθινούς Ελληνες.
Συγχαρητήρια, επίσης, αξίζουν
στην εξαίρετη σύζυγό του Ρούλα
η οποία τον βοηθά, τον εμπνέει και τον ενθαρρύνει
όλα αυτά τα χρόνια.
Δημήτρης Χατζής
Yπατος Γραμματέας Παμμακεδονικής
Η σύζυγός του Paola και τα παιδιά

δίδαξα Ελληνικούς χορούς εκεί εφτά
χρόνια και αισθάνομαι απογοήτευσε
έτσι όπως συμπεριφέρθηκαν στην
κοινότητα ο Μεθόδιος και η Αρχιεπισκοπή».
Είπε ακόμα πως «πηγαίνω σε πολλές εκκλησίες στη Νέα Αγγλία, δεν
ξέρω τι συμβαίνει αλλά οι εκκλησίες
μας είναι αδειανές. Νομίζω ότι φταίμε
κι εμείς διότι δεν αντιστεκόμαστε
και προχωρά η μόλυνση και στα
παιδιά πολλά από τα οποία όπως είμαι σε θέση να ξέρω φεύγουν από
την Ορθοδοξία κι αυτό είναι το χειρότερο απ’ όλα».
Δεν θεωρεί σωστή την ίδρυση
Μοναστηριού στη Νέα Αγγλία μέσα
στις Κατασκηνώσεις δίπλα στα μικρά
παιδιά. Είπε «όχι δεν είναι σωστό»
και συμπλήρωσε πως «αρκετά χρήματα ξοδεύτηκαν εκεί πάνω, είναι
βέβαια καλό αλλά να μη γίνει και
μπίζνες τύπου ξενοδοχείου».
Μιλώντας για την Ομοσπονδία

Σωματείων της οποίας είναι μέλος
του συμβουλίου της, είπε ότι «τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Ομοσπονδία είχε πέσει πολύ χαμηλά. Τους
λίγους τελευταίους μήνες αρχίσαμε
πολύ καλά. Ο πρόεδρος ο Θέμης
Καρατζάς είναι άξιο παιδί και νομίζω
ότι θέλει να κάνει κάτι καλό, αλλά
θα πρέπει να είναι δυνατός».
Για την κατάσταση της Ελλάδας
σήμερα είπε πως «είναι όλοι υπεύθυνοι».
Για την εν γένει πορεία της Εκκλησίας στην Αμερική ανέφερε ότι
«δεν πηγαίνει και τόσο καλά» και
συμπλήρωσε πως «ο ιερέας είναι βασιλιάς στην κοινότητά του και κάνει
ό,τι του καπνίσει, ο Επίσκοπος είναι
βασιλιάς στην Επισκοπή του, κι ο
Αρχιεπίσκοπος έχει έναν-δύο βασιλιάδες που τον διοικούν».
Αναφορικά για την κατάτμηση
της Αρχιεπισκοπής σε Μητροπόλεις
είπε ότι «αυτό ήταν το μεγαλύτερο

έγκλημα που έγινε στην Εκκλησία
της Αμερικής» ενώ συμπλήρωσε πως
«νομίζω ότι θα πρέπει να καταργηθούν οι Μητροπόλεις, να είναι ένας
αρχηγός κι οι άλλοι να είναι βοηθοί
Επίσκοποι, όπως ήταν πρώτα, και
να περιοριστούν και τα έξοδα».
Πιστεύει ότι η ετήσια οικονομική
συνεισφορά των κοινοτήτων προς
την Αρχιεπισκοπή «είναι πολύ υψηλή» και τόνισε πως «σας λέγω στην
δική μου την κοινότητα, το Γούμπερν,
δεν τα βγάζουμε πέρα. Εχουμε καθυστερήσει τις πληρωμές στο δάνειο
της υποθήκης. Το δάνειο είναι οκτακόσιες χιλιάδες».
Ο κ. Παπαδόπουλος είναι αναγνώστης του «Εθνικού Κήρυκα» επί
πολλές δεκαετίες, κι όπως είπε χαρακτηριστικά, «από τότε που ήλθα
στην Αμερική, ήταν συνδρομητής ο
θείος μου και συνέχισα. Σήμερα τον
λαμβάνω με την οίκον διανομή πρωίπρωί στο σπίτι μου».

Η οικογένεια

Επαμεινώνδα Λαγγονάκη

εκφράζει
πολλές και εγκάρδιες
ευχές και συγχαρητήρια
στον

Γεώργιο Παπαδόπουλο
για την τιμή που του γίνεται
από τον «Εθνικό Κήρυκα»
και η οποία του αξίζει.
Να είναι πάντοτε λεβέντης
και να συνεχίσει να αγωνίζεται
για κάθε τι Ελληνικό.
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Επιστρέφει το σπάνιο οκτάδραχμο
Toυ Κώστα Κουκουμάκα
Μυστικά της δράσης των διεθνών
κυκλωμάτων αρχαιοκαπηλίας αποκαλύπτονται στη δικογραφία για
την υπόθεση του αρχαίου νομίσματος, το οποίο ανακαλύφθηκε σε
λαθρανασκαφή στις Σέρρες και δεσμεύτηκε από την Ιντερπόλ σε οίκο
δημοπρασιών στη Ζυρίχη.
Πριν από λίγες ημέρες το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ποινικό Δικαστήριο απεφάνθη ότι το σπάνιο
αρχαίο νόμισμα είναι προϊόν λαθρανασκαφής, ανοίγοντας έτσι τον
δρόμο για την επιστροφή του στην
Ελλάδα.
Στην υπόθεση εμπλέκονται οίκοι
δημοπρασιών, οφσόρ εταιρείες και
καναδός αρχαιοπώλης που κατάγεται από τον Λίβανο, ο οποίος
έχει απασχολήσει τις διεθνείς διωκτικές Αρχές για υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας. Η ιστορία άρχισε να
ξετυλίγεται τον Σεπτέμβριο του
2009 όταν έφθασε στην Ασφάλεια
Θεσσαλονίκης ένας φάκελος χωρίς
αποστολέα. Περιείχε δύο φωτογραφίες του σπάνιου νομίσματος, ενός
ασημένιου οκτάδραχμου του 480
π.Χ. του βασιλείου της Βισαλτίας
(σημερινή περιοχή Σερρών) και
μια επιστολή που ανέφερε ότι πρόκειται να δημοπρατηθεί στην Ελβετία από οίκο της Ζυρίχης. Οι
αστυνομικοί ταυτοποίησαν ότι επρόκειτο για εύρημα λαθρανασκαφής
από την περιοχή μεταξύ Ν. Πετριτσίου και Βυρώνειας Σερρών. Ενημέρωσαν την Ιντερπόλ με επείγον
σήμα καθώς και το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού. Το νόμισμα που-

λήθηκε τελικά στη δημοπρασία της
Ζυρίχης αντί 116.000 ελβετικών
φράγκων (περίπου 80.000 ευρώ),
δεσμεύτηκε ωστόσο από την Ιντερπόλ προτού παραδοθεί στον
πλειοδότη.
Οι αντιδράσεις του ελβετικού
οίκου ήταν αντιφατικές καθώς αρχικά φέρεται να ζήτησε από τις ελληνικές Αρχές το ακαταδίωκτο προκειμένου να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την επιστροφή του νομίσματος. Επισήμως όμως κατέθεσε
προσφυγή στην ελβετική Δικαιοσύνη ζητώντας να του επιστραφεί
το ασημένιο οκτάδραχμο.
Στο μεταξύ, τον Ιανουάριο του
2010, η εισαγγελέας Σερρών Ιωάννα

Κατσή άσκησε κατά των εκπροσώπων των ελβετικού οίκου δημοπρασιών στη Ζυρίχη ποινική δίωξη
για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος
με την επιβαρυντική διάταξη που
αφορά αρχαιότητες, απόπειρα διάθεσης και ξέπλυμα χρήματος. Οι
ελληνικές Αρχές ζήτησαν δικαστική
συνδρομή στην Ελβετία και έτσι
άρχισαν να αποκαλύπτονται λεπτομέρειες από τη διεθνή δράση των
κυκλωμάτων αρχαιοκαπηλίας.
Στις ανωμοτί καταθέσεις τους
στον ανακριτή της Ζυρίχης οι εκπρόσωποι του οίκου δημοπρασιών
ισχυρίστηκαν ότι αγόρασαν το νόμισμα από οφσόρ εταιρεία με έδρα
τον Αγιο Βικέντιο. Ως προηγούμενη

ιδιοκτήτρια εμφανίστηκε άλλη οφσόρ με έδρα τον Παναμά, ενώ από
το γαϊτανάκι των καταθέσεων προέκυψε εμπλοκή στην υπόθεση ενός
από τα πιο γνωστά πρόσωπα των
διεθνών κυκλωμάτων αρχαιοκαπηλίας. Πρόκειται για τον Καναδό λιβανέζικης καταγωγής Ali A., ο οποίος εμφανίζεται ως πρόεδρος εταιρείας εμπορίας αρχαιοτήτων με
έδρα τη Γενεύη. Ο Καναδός έχει
καταδικαστεί για αρχαιοκαπηλία
στην Αίγυπτο καθώς και για έκδοση
πλαστών τιμολογίων σε αγορά αρχαιοτήτων στη Νέα Υόρκη το 2004.
Στο υλικό που συνέλεξαν οι ελβετικές Αρχές περιλαμβάνονται επίσης
στοιχεία για διακινητές, ιδιώτες

συλλέκτες και συναλλαγές σε Γερμανία και Ελβετία με υπέρογκο τίμημα. Η δικαστική συνδρομή στη
Ζυρίχη ολοκληρώθηκε πριν από τα
Χριστούγεννα και ο φάκελος της
δικογραφίας διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Σερρών, που καλείται
τώρα να συνεχίσει την ανάκριση
και να ακολουθήσει τα ίχνη των
αρχαιοκαπήλων.
Ο δικηγόρος Ηλίας Μπίσιας που
εκπροσωπεί το ελληνικό υπουργείο
Πολιτισμού στην υπόθεση, δήλωσε
ικανοποιημένος από την απόφαση
του ελβετικού δικαστηρίου και σημείωσε: «Τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει με πενιχρά μέσα αλλά
με πολύ μεγάλη θέληση και προσπάθεια να επαναπατρίσουμε από
την Ελβετία σημαντικά ελληνικά
μνημεία. Θυμίζω τις βυζαντινές τοιχογραφίες του 14ου μ.Χ. αι. που
είχαν κλαπεί το 1978 από βυζαντινό
ναό στη Στενή Ευβοίας, εντοπίστηκαν το 2007 στην κατοχή γνωστού
ιταλού αρχαιοκαπήλου στη Βασιλεία
Ελβετίας και τις επαναπατρίσαμε
τον Φεβρουάριο του 2010 με αμετάκλητη απόφαση της Εισαγγελίας
Βασιλείας. Το 2008 διεκδικήσαμε
με επιτυχία αρχαία λήκυθο του 5ου
π.Χ. αι. που εντοπίστηκε αρχικώς
σε Διεθνή Εκθεση στο Μάαστριχτ
και αργότερα στην κατοχή Eλβετού
αρχαιοπώλη. Και, βέβαια, το άγαλμα
του Απόλλωνος Λυκείου που είχε
κλαπεί από Μουσείο της Γόρτυνας,
εντοπίστηκε σε γκαλερί αρχαιοπώλη
της Βασιλείας και καταφέραμε να
το επαναπατρίσουμε το 2007».
Πηγή: «Tα Νέα»

PANTELIS SKULIKIDIS, ESQ.
GARY J. DMOCH & ASSOCIATES
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ATTORNEYS AT LAW
171-22 Northern Boulevard, Flushing, NY 11358
Tel.: (718) 939-4444
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ / ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ
• Συμφωνητικά • Buying / Selling Real Estate Transactions • Contracts
• Υποθέσεις ιδιοκτητών / Ενοικιαστών • Landlord / Tenant, HPD&ECB • Violations
• Διαθήκες - Κληρονομικά / Πληρεξούσια • Εμπορικές Μισθώσεις • Επιχειρήσεις / Αγορές - Πωλήσεις

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
• Τραυματισμοί • Διαζύγια • Επαγγελματικά / Εταιρικά • Επαγγελματικές αγιραπωλησίες
και συμφωνητικά • Εκπροσώπηση στο Δικαστήριο

• ΜΙΛΑΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ •
ΕΑΝ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ, ΠΟΥΛΑΤΕ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Ή ΑΛΛΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΤΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ
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Ανω Πόλη: Βυζαντινοί απόηχοι
Της Ηλέκτρας Φατούρου
Πράσινες αυλές και ευωδιαστά σοκάκια, ίχνη προσφυγιάς, γειτονιά και
νοικοκυροσύνη. Μνημεία ελληνιστικά, βυζαντινά, οθωμανικά. Κτίσματα
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και
εκλεκτικισμού πλάι σε προσφυγικά
καστρόπληκτα συμπληρώνουν ένα
πλούσιο, πρωτότυπο και άκρως γοητευτικό παζλ στην κορυφή της Θεσσαλονίκης.
Μια οικιστική ιδιαιτερότητα στα
σπλάχνα της Θεσσαλονίκης. Η πολυποίκιλη πολιτισμική κληρονομιά
της συμπρωτεύουσας αντικατοπτρίζεται στα φιδογυριστά καλντερίμια
της Ανω Πόλης, στους φροντισμένους
της βυζαντινούς ναούς, στα τείχη της
ακρόπολης, στα εναπομείναντα προσφυγόσπιτα και στα διατηρητέα, μακεδονίτικης τεχνοτροπίας, αρχοντικά.
Στους κατοίκους της, που δεν προτίμησαν τα «μέγαρα» της παραλιακής
λεωφόρου Νίκης, αλλά έμειναν εκεί,
στη γειτονιά με την ωραιότερη θέα,
που την άνοιξη μυρίζει γιασεμί, απλωμένη μπουγάδα και φρεσκομαγειρεμένες νοστιμιές. Στους φοιτητές που
καταλαμβάνουν τις γερασμένες πολυκατοικίες του ‘70, δίνοντάς τους
νέα πνοή... Εκεί, μια ανάσα μακριά
από το πολύβουο κέντρο, 30.000 κάτοικοι βιώνουν τη δική τους καθημερινότητα, με θέα τις οθωμανικές κρήνες, κάτω από περίτεχνα ζωγραφισμένα σαχνισιά, πλάι σε φρεσκοασβεστωμένους τοίχους, «σκαρώνοντας» τα δικά τους «πηγαδάκια» δίπλα
σε ολάνθιστες πεζούλες...
Εύκολα χάνεσαι στην Ανω Πόλη,
μα το κάνεις με χαρά. Βρίσκεις τον
εαυτό σου να απολαμβάνει κάθε στιγμή της «κακής» σου τύχης, αυτής
που σε οδήγησε σε ένα ακόμα πανέμορφο σοκάκι, το οποίο διαφορετικά
δεν θα είχες συναντήσει. Δεν πτοείσαι,
δεν θα αποπροσανατολιστείςΖ δύσκολα θα βγεις “παραέξω”. Η βυζαντινή οχύρωση της πόλης (που αρχικά
έγινε για αμυντικούς σκοπούς παρά
για να φιλοξενήσει κάποιον οικισμό),
την περικλείει με τείχη ψηλά και
προστατεύει την ακόμα εμφανή προσφυγική της ταυτότητα.
Περπατώντας εντός των τειχών,
στον νου έρχονται οι πρώτοι κάτοικοι,
οι λιγοστοί μουσουλμάνοι του 17ου
αιώνα και αργότερα οι πρόσφυγες,
που μετά την Καταστροφή του ‘22
βρήκαν σε αυτή τη χέρσα γη τη νέα
τους πατρίδα. Κάπου κάπου κοιτάς
ψηλά, “αφουγκράζεσαι” τους ψιθύρους που αντηχούν τα δεκάδες εναπομείναντα καστρόπληκταΖ τα φτωχικά εκείνα σπίτια που κόλλησαν
σαν “στρείδια” πάνω στα τείχη, που
έκαναν πραγματικότητα την ανάγκη
των αφεντάδων τους να ριζώσουν
κάπου, να κάνουν μια καινούργια
αρχή και ασυναίσθητα θαυμάζεις το
ότι επέλεξαν για σπίτι τους την πιο

το βυζαντινό οχυρωματικό περίβολο
με τους δέκα πύργους και τα νεότερα
κτίσματα των φυλακών. Οι πύργοι
της βόρειας πλευράς αποτελούν τμήματα του παλαιοχριστιανικού τείχους
της ακρόπολης, ενώ αυτοί της νότιας
προστέθηκαν στους μεσοβυζαντινούς
χρόνους. Η είσοδος κατασκευάστηκε
το 1431 από τον Τσαούς Μπέη, τον
πρώτο διοικητή της Θεσσαλονίκης
μετά την άλωσή της και φέρει ως
“εντυπωσιακά” δομικά υλικά τμήματα
βυζαντινών ναών! Από το 1890 και
για έναν ολόκληρο αιώνα, το Γεντί
Κουλέ διατηρεί τη φήμη “διαβόητου
κάτεργου” (τραγουδιέται ως τέτοιο
σε πολλά ρεμπέτικα τραγούδια), καθώς λειτουργεί ως ανδρική, γυναικεία
και στρατιωτική φυλακή. Το 1989
μεταβιβάζεται στο υπουργείο πολιτισμού, αποτελώντας πια επισκέψιμο
μνημείο-«μάρτυρα» της ακάνθινης
ιστορίας του.
Πλατείες, κρήνες και ναοί
Παίρνεις δυνάμεις και ετοιμάζεσαι
για περπάτημα. Δεν υπάρχει άλλος
τρόπος. Βαδίζοντας πλάι στα σαχνισιά
της πλακοστρωμένης Δημ. Πολιορ-

Στο υψηλότερο σημείο της ακρόπολης ορθώνεται το Γεντί Κουλέ.
γερή ραχοκοκαλιά της Θεσσαλονίκης.
Η πολυδύναμη φυσιογνωμία της
Ανω Πόλης εξελίσσεται μέσα από μία
αδιάσπαστη ιστορική πορεία αιώνων
και οριοθετείται ανατολικά από την
οδό Ελένης Ζωγράφου, δυτικά από
την περιοχή της Αγίας Αικατερίνης,
νότια από την Ολυμπιάδος και βόρεια
από την οδό Επταπυργίου. Ενας ιστορικός πολεοδομικός ιστός, φτιαγμένος
από σοκάκια και αδιέξοδα, πλατείες
και γειτονιές που διατηρούν το ανθρώπινο άρωμά τους, βάζουν το δικό
τους λιθαράκι στο πολυπολιτισμικό
«ψηφιδωτό» που από το 1979 αποτελεί παραδοσιακό οικισμό.
Ακολουθώντας τα «ίχνη»
της βυζαντινής οχύρωσης
Τειχοπερίκλειστη ήταν η Θεσσαλονίκη μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα.
Στη βορειοανατολική άκρη της οδού
Επταπυργίου, εδρεύει από τον 15ο
αιώνα ο Πύργος Τριγωνίου, το εντυπωσιακό κυλινδρικό οχυρό που μαζί
με τον Λευκό Πύργο (ανατολικά)
και αυτόν του Βαρδαρίου (στα δυτικά), αποτέλεσαν τους ισχυρότερους
προμαχώνες των Τούρκων. Από εδώ
έχεις απρόσκοπτη θέα στα ανατολικά
τείχη, ενώ “κατάσαρκα” ξεκινά και
το μεγαλύτερο σωζόμενο κομμάτι
της βόρειας πλευράς τους.
Τα οχυρωματικά έργα που ξεκίνησαν επί ελληνιστικών χρόνων, με
την πάροδο του χρόνου ενισχύθηκαν,
παίρνοντας την οριστική τους μορφή,
στη Βυζαντινή εποχή. Επί Μ. Κωνσταντίνου και αργότερα επί Μ. Θεοδοσίου, η περίμετρος του ισχυρότατου
φρουριακού συγκροτήματος μετρούσε
τα 8 χιλιόμετρα. Με την πάροδο του
χρόνου και την περαιτέρω εξέλιξη
των πολεμικών τεχνικών έχασαν την

Το Αγίασμα της Τιμίας Ζώνης.
οχυρωματική τους αξία ενώ, παράλληλα, εμφανίστηκε και η επιτακτική
ανάγκη αντιμετώπισης των επιδημιών.
Σε αυτά, προστίθεται και η προσπάθεια ενός γενικότερου «εξωραϊσμού»
από τη μεριά της τουρκικής διοίκησης
και, κάπως έτσι, εξηγείται η κατεδάφιση μεγάλων τμημάτων του, με πρώτα και καλύτερα, αυτά της παραλίας.
Σήμερα, το μήκος των τειχών δεν
ξεπερνά τα 3 χιλιόμετρα, πολλές από
τις πύλες έχουν καταστραφεί μα τα
τείχη της Ανω Πόλης σώζονται σχεδόν

ολόκληρα. Ολως περιέργως, η περιοχή
της ακρόπολης, της ύστατης και ισχυρότερης αμυντικής οχύρωσης, μαζί
με το Γεντί Κουλέ, (Επταπύργιο ελληνιστί), δεν συμπεριλαμβάνεται εντός σχεδίου ανάπλασης του παραδοσιακού οικισμού!
«Πέντε χρόνια δικασμένος
μέσα στο Γεντί Κουλέ...»
Η υψηλότερη και πιο απόρθητη
κορυφή της παλιάς πόλης αποτελεί
έργο της εποχής των Παλαιολόγων
και αποτελείται από δύο τμήματα:

κητού καταγράφεις και τις αναρίθμητες “παραφωνίες”: βεβηλωμένες
με γκράφιτι κρήνες, τον θόρυβο του
κυκλοφοριακού, «μεταμφιεσμένες»
λιθόχτιστες πλατείες που θυσιάζουν
τη γραφικότητα στον βωμό του εύκολου παρκαρίσματος. Τα προβλήματα της Ανω Πόλης φανερώνονται
σε όλους, με την πρώτη ματιά.Φτάνεις
αισίως στο Τσινάρι, την πλατεία με
τον γεροπλάτανο. Μια από τις ιστορικότερες της περιοχής, σηματοδοτείται από τον ομώνυμο, παλιό καφενέ
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Η εντυπωσιακή θέα απ’ τον Πύργο Τριγωνίου.
(τσινάρ στα τουρκικά σημαίνει κλαδί
πλατάνου) και γύρω της συγκεντρώνει
δεκάδες αναψυκτήρια, μεζεδο- πωλεία
αλλά και κίνηση, καθώς αποτελεί
κομβική δίοδο προς το Δήμο Συκεών.
Οπως όπως σταθμευμένα δίκυκλα
επισκιάζουν μια από τις παλιότερες
(και δυστυχώς άνυδρες) οθωμανικές
κρήνες που τουλάχιστον, κατόρθωσε
να γλιτώσει της καλλιτεχνικής «αδείας» των νεοελλήνων. Συνεχίζεις βόρεια για να αντικρίσεις την ομορφότερη, στη συμβολή Ευρυμέδοντος Ηρακλειδών στο νούμερο 3. Προστατευμένη πίσω από την καγκελόπορτα ενός σπιτιού, είναι εντοιχισμένη
στην πρόσοψή του, μέρος της ολάνθιστης αυλής! Ακόμα μια, διαφορετική
από τις άλλες, η κατασκευασμένη με
τούβλο Κόκκινη Βρύση της Ακροπόλεως.
Ανατολικά κατευθύνεσαι πάλι,
προς την Πλατεία Τερψιθέας και τον
λιγότερο «τυχερό» οθωμανικό τουρμπέ, το οκταγωνικό μαυσωλείο του
Μουσά Μπαμπά (17ου αιώνα) που
έχει αφεθεί στην τύχη του. Ακολουθείς
τις ταμπέλες για ένα διάλειμμα στα
γαλήνια προαύλια των χριστιανικών
μνημείων της περιοχής. Πρώτη στη

“λίστα” η Μονή Βλατάδων, το μοναδικό βυζαντινό μοναστήρι που διατηρήθηκε κατά την Τουρκοκρατία.
Χαμηλότερα, ο Αγιος Νικόλαος ο Ορφανός (Ηροδότου & Απ. Παύλου) πρώην μετόχι της Μονής Βλατάδων, χτισμένος στις αρχές του 1300, με
πεζούλες μες στα δέντρα, φιλοξενεί
δεκάδες περαστικούς που βρίσκουν
στο σκιερό του προαύλιο το δικό
τους ησυχαστήριο.
Το αληθινό κόσμημα όμως, δεν
είναι άλλο από τον Οσιο Δαυίδ, το
παλιό καθολικό της Μονής Λατόμου.
Σε ανθρώπινο “δάκτυλο” οφείλεται
και αυτή η “διάκριση” καθώς ο φύλακάς της έχει βαλθεί να μετατρέψει
την αυλή του στον πιο καλοφροντισμένο κήπο! Η κ. Ευμορφία, η γειτόνισσα, με τα κλειδιά ανά χείρας,
σε συνοδεύει μπροστά απ’ τον θησαυρό της μικρής εκκλησιάςΖ το θαυμαστό, 5ου αι. ψηφιδωτό του Χριστού.
Σε καθίζει μπροστά τον “αμούστακο”
Κύριο και σου εξηγεί την ιστορία της
περίφημης παράστασης του οράματος
του Ιεζεκιήλ στην οποία πρωταγωνιστούν ζώα-σύμβολα των 12 αποστόλων. Η κατάνυξη σε συνεπαίρνει και
πριν αποχωρήσεις, μαθαίνεις πώς
γλίτωσε πολέμους και φωτιές, όντας

καλυμμένος πρώτα με δέρμα και μετά
με σοβά.
Αν σε συμπαθήσει, θα σου δώσει
και τα κλειδιά για το Αγίασμα της Τιμίας Ζώνης, μιας ερμητικά σφραγισμένης πόρτας στον επάνω δρόμο.
Οταν ο Αγιος γιορτάζει οι πύλες ανοίγουν και το άγιο νερό ρέει για όλους
τους προσκυνητές, μέσα από έναν
πράσινο βράχο με σταλακτίτες!
Καστρόπληκτα:
Προσφυγική ταυτότητα
Η εκστρατεία «καθαρισμού» και
ανάδειξης των βυζαντινών τειχών της
Ανω Πόλης συνιστά παράλληλα και
τον μεγαλύτερο “αντίπαλο” των προσφυγικών οικημάτων, των επονομαζόμενων καστρόπληκτων.
Κατά μήκος του ανακατασκευασμένου τείχους (δυστυχώς όπου βλέπεις πράσινο, όλο και κάποιο από
αυτά έχει απαλλοτριωθεί), παρατηρείς
τα σημάδια παλιών νοικοκυριών. Οι
χρωματικές αλλοιώσεις στις πλευρές
που ακουμπούσαν πάνω στα τείχη
κάποτε αποτελούσαν μέρος των κατοικιών. Βλέπεις ακόμα τα ανοίγματα,
τις τρύπες που άνοιξαν οι ντόπιοι
για να κρύβονται από τους Γερμανούς
στην κατοχή. Σε έναν άλλον τοίχο,
στην Ευρυμέδοντος, σημειώνεις πως
η Ανω Πόλη δεν ήταν άδικα γνωστή
ως “ανταρτοφωλιά” κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η σωζόμενη επιγραφή της Κομαντατούρ υποδεικνύει
ακόμα στους κατακτητές να μην κάνουν βήμα παραπέρα, καθώς είναι
γι’ αυτούς άκρως επικίνδυνο...
Δεκάδες καστρόπληκτα, ολόκληρες
συνοικίες εντός κι εκτός Ανω Πόλης
(αυτά στην πίσω πλευρά των τειχών
ανήκουν στον Δήμο Συκεών), αποτελούν οργανικό κομμάτι της ιστορικής της συνέχειας αλλά, δυστυχώς,
πολλά στέκουν εγκαταλελειμμένα,
ετοιμόρροπα, προσδοκώντας τη μοίρα
που θα τους αποφασιστεί.
Κάποιοι θεώρησαν πως ασχημαίνουν τα τείχη, πως δεν ταιριάζουν
στη σύγχρονη φυσιογνωμία της, πως
στα αλήθεια αυτό που χρειάζεται
είναι περισσότερο πράσινο - παρόλο
που ήταν μέρος της από την αρχή...
Οι κατακρημνισμένες σκεπές τους
είναι έργο ανθρωπίνων χεριών. Με
αυτόν τον τρόπο βεβαιώνεται πως
θα παραμείνουν άδεια και όποιος
“επιτήδειος” θα ανατρέξει αλλού για
εύρεση στέγης. Αλλα κατοικούνται
ακόμα, εμφυσώντας ζωή, διαμορφώνοντας τη γραφικότητα που μόνο δυσεύρετη δεν είναι σε τούτο το τοπίο.
Αφήνεσαι ελεύθερος μα δεν αμελείς
να επισκεφτείς την οδό Ισμήνης και
τη συνέχειά της που οδηγεί έξω από
τα τείχη. Την Πύλη Εσκί Ντελίκ, (την
τρίτη και τελευταία κατά σειρά που
διαπερνά το τείχος και καταλήγει
στην οδό Γ. Παπαδοπούλου) μια πανέμορφη γειτονιά που διατηρεί άσβεστο το χρώμα του μεσοπολέμου. Κοντά στον Πύργο Τριγωνίου, το υπέροχο
«μπαλκόνι» της οδού Ποτίδαιας -παράλληλη της Επταπυργίου-, χαρίζει
σε όποιον την ανακαλύψει, ανεμπόδιστη θέα στο Θερμαϊκό!
Ενεργός σύλλογος κατοίκων

“Η Θεσσαλονίκη παράχωσε το
παρελθόν της. Τώρα, πάει να καταστρέψει και το μέλλον της”, αναφέρει
ο Οδυσσέας Παπαϊωάννου, γραμματέας και ενεργό μέλος του δραστήριου
Συλλόγου Κατοίκων Ανω Πόλης. Δεν
έχει άδικο. Η 20ετής προσωπική προσπάθεια διάσωσης της προσφυγικής
μνήμης της πόλης τους, συναντά εμπόδια. Ισως τόσα, όσα και τα προβλήματά της. Η δραστηριότητα του
Συλλόγου έχει εξασφαλίσει κατ’ επανάληψη τη συνδρομή πολεοδόμων,
τεχνικών, πανεπιστημιακών κ.ά., και
έχει προτείνει χειροπιαστές λύσεις
στα πολλαπλά προβλήματα που μαστίζουν τη γειτονιά των Κάστρων.
Προτάσεις επί προτάσεων για την
έλλειψη ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπλασης, για την προστασία
των καστρόπληκτων, λύσεις για το
κυκλοφοριακό. Τονίζεται επίσης η
έλλειψη χώρων στάθμευσης και η
ανυπαρξία παιδικών - βρεφονηπιακών
σταθμών. Επιζητείται η διατήρηση
της γειτονιάς, όχι με τον διωγμό,
αλλά την επανεγκατάσταση οικογενειών ώστε “να ζήσει, να μην είναι
μουσειακή”. Ακόμα και προτάσεις
εξεύρεσης πόρων για την αναστήλωση
των διατηρητέων έχουν συντάξει. Σε
κάποιο συρτάρι θα βρίσκονται... “Ισως
τελικά, η λύση είναι να γίνει αυτόνομος Δήμος η Ανω Πόλη”, μας λέει.
Ισως απλά, πρέπει να εισακουστεί.
Ο «πνεύμονας»
πράσινου του Σεϊχ Σου
Χίλια δέντρα, Κεδρηνός Λόφος,
Σέιχ Σου. Οι νότιες και νοτιοδυτικές
πλαγιές του Χορτιάτη φέρουν πολλά
ονόματα. Το περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης καταλαμβάνει έκταση
30.000 στραγγίζει τα όρια της Ανω
Πόλης και φτάνει μέχρι το Ασβεστοχώρι και το Πανόραμα. Τεχνητό δάσος
αποτελείται κυρίως από κωνοφόρα
δέντρα και αναδασώνεται συστηματικά από την εποχή του Μεσοπολέ-

μου. Την ονομασία του (Σέιχ Σου,
σημαίνει “νερό του σεΐχη”), την οφείλει στην περίοδο της Τουρκοκρατίας,
και συγκεκριμένα σε έναν οθωμανικού τουρμπέ και μια πηγή που ακόμα
υπάρχει, στην τοποθεσία Χίλια Δέντρα. Μέχρι τη δεκαετία του ‘30, η
συνεχής ξύλευση, η υπερβόσκηση
και η εκχέρσωση του εδάφους οδήγησαν στην σταδιακή υποβάθμισή
του. Οι πρώτες εργασίες υλοποιήθηκαν το 1929 από τη Δασολογική
Σχολή του Α.Π.Θ., με τη φύτευση
πεύκων και κυπαρισσιών και σκοπό
την αποτροπή περαιτέρω πλημμυρικών φαινομένων. Οι αναδασώσεις
συνεχίστηκαν, αλλά τον Ιούλιο του
1997 το δάσος υπέστη τεράστια οικολογική καταστροφή, καθώς το 55%
της συνολικής του έκτασης παραδόθηκε στις φλόγες. Σήμερα, οι προσπάθειες για την προστασία του συνεχίζονται, ενώ η περιοχή αποτελεί
δημοφιλή προορισμό του Σαββατοκύριακου. Κατεξοχήν οικογενειακός
χώρος αναψυχής, είναι ιδανικός για
καθαρό αέρα, πικνίκ και ανεμπόδιστη
θέα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα,
ο συνορεύων ζωολογικός κήπος (λειτουργεί από το 1987), αποτελεί από
μόνος του αξιοθέατο. Υδρόβια ή αρπακτικά πτηνά, θηλαστικά, αρκούδες,
λύκοι, αλεπούδες και ελάφια χαρίζουν
σε μικρούς και μεγάλους μια αξέχαστη
εκδρομή!
Σύστημα ύδρευσης
Οι πηγές του όρους Χορτιάτη τροφοδοτούσαν με νερό όλη τη Θεσσαλονίκη. Στην είσοδο του ομώνυμου
χωριού αναστηλώνεται το ρωμαϊκό
υδραγωγείο, το οποίο μέχρι το 1945
έπαιζε καθοριστικό ρόλο στη ζωή
της περιοχής. Επί τουρκοκρατίας, το
νερό του κατέληγε σε δύο δεξαμενές
της μονής Βλατάδων και από εκεί
διανεμόταν στις βρύσες της πόλης.
Πηγή: «Eθνος»

Αν χρειάζεστε DJ ή Ζωντανή Ελληνική Μουσική
τηλεφωνήστε στο (201) 385-8217

Για την επιτυχία της εκδήλωσης σας, εμπιστευτείτε τον γνωστό σε όλους

Nicos Nicolaides
The Cosmopolitans

DJ or Live Greek Music
www.nicosnicolaides.com

WNTN 1550 AM - ΒΟΣΤΩΝΗ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 7:55 - 8:00 π.μ.

Μια ελληνική εκπομπή βασισμένη στη Βίβλο
Παρουσιαστής - Γιώργος Διαλεκτάκης
Connecticut (860) 742-5341
www.greekvoice.org
email: greekvoice@mail.com
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Η διαχείριση της χρεοκοπίας του 1932 από τον Βενιζέλο
Του Γεώργιου Μαλούχου
«Και αν μας λείψη η εξωτερική
επικουρία, δεν υπάρχει φόβος να
καταστραφώμεν». Ο τότε πρωθυπουργός γράφει στο «Ελεύθερο
Βήμα» πριν από 80 χρόνια για την
κατάσταση και το μέλλον της χώρας
λίγο πριν την πτώχευση του 1932
και τις πιθανές συνέπειές της.
Αν και πάρα πολλά διαφέρουν,
επίσης πολλά παραπέμπουν έντονα
στο σήμερα - πάντως, η πτώχευση
του 1932 είναι από κάθε άποψη η
πιο «κοντινή» στις σημερινές συνθήκες από κάθε άλλη που γνώρισε
η Ελλάδα. Ηταν ακριβώς πριν από
ογδόντα χρόνια, τον Ιανουάριο του
1932, όταν ο τότε πρωθυπουργός
Ελευθέριος Βενιζέλος προετοιμαζόταν για μια καθοριστικής σημασίας
περιοδεία στη Ρώμη, το Παρίσι και
το Λονδίνο με σκοπό να πετύχει
την οικονομική στήριξη της Ελλάδας
που ήταν έτοιμη να καταρρεύσει
υπό το βάρος του χρέους προς τους
ξένους ομολογιούχους.
Το ταξίδι του Βενιζέλου, που
πραγματοποιήθηκε το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, τελικά,
δεν έφερε αποτελέσματα. Οι τρεις
πρωτεύουσες αρνήθηκαν το δανεισμό. Την ίδια στιγμή, οι επιπτώσεις
του Κραχ του 1929 δεν άφηναν περιθώρια για ανάλογες ενέργειες προς
τις ΗΠΑ, ενώ η Γερμανία προετοιμαζόταν ήδη για τη δική της πτώχευση κυρίως λόγω των αποζημιώσεων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Λίγο αργότερα, τον Απρίλιο του
ίδιου έτους, το θέμα της Ελλάδας
είχε πλέον παραπεμφθεί στην Κοινωνία των Εθνών που συνεδρίαζε
στη Γενεύη, όπου επίσης ταξίδεψε
ο Βενιζέλος, χωρίς πάλι να πετύχει

ευνοική για τη χώρα απόφαση στο
αίτημά του για πενταετή καθυστέρηση πληρωμών και διεθνές δάνειο
50 εκ. δολαρίων. Ηταν η τελευταία
προσπάθεια...
Η πτώχευση
Η άρνηση που εισέπραξε η Ελλάδα στη Γενεύη οδήγησε τελικά
σε κυβερνητική κρίση με την παραίτηση του υπουργού Οικονομικών
Γεωργίου Μαρή στις 22 Απριλίου
και την ανάληψη του υπουργείου
από τον Κυριάκο Βαρβαρέσο, ο οποίος, λίγο μετά, στις 21 Μαΐου, κήρυξε
τη χώρα σε πτώχευση. Πέντε μέρες
αργότερα, η κυβέρνηση Βενιζέλου
πέφτει και σχηματίζεται κυβέρνηση
Αλέξανδρου Παπαναστασίου.
Εν τω μεταξύ, στις 20 Μαρτίου
1932, το «Ελεύθερον Βήμα» δημοσιεύει το αναδημοσιευόμενο εδώ
κείμενο του Ελευθερίου Βενιζέλου
σχετικά με το ζήτημα. Σε αυτό, ο
πρωθυπουργός περιγράφει τις προσπάθειές του στην Ευρώπη, καλεί
σε σχηματισμό οικουμενικής κυβέρνησης αλλά, το κυριότερο, κατακεραυνώνει, από την πρώτη κιόλας
φράση του, το κλίμα ηττοπάθειας
της εποχής, εκτιμώντας ότι, τελικά,
«και αν μας λείψει η εξωτερική επικουρία, δεν υπάρχει φόβος να καταστραφώμεν», ενώ εξηγεί και το
γιατί: Το κείμενο του Ελευθερίου
Βενιζέλου παρουσιάζει εξαιρετικό
ενδιαφέρον και η ανάγνωσή του εισφέρει διαστάσεις του προβλήματος
και πολιτικές απόψεις που, ειδικά
σήμερα, παρά τις πολύ μεγάλες διαφορές των εποχών και των συνθηκών, αξίζει όσο ποτέ να διαβαστούν
με πολύ μεγάλη προσοχή.
Ο Βενιζέλος δικαιώθηκε
Η πτώχευση τελικά επήλθε.
Ομως, στην ουσία, τα πιο σοβαρά
προβλήματα, εντοπίστηκαν στη συρ-
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ρίκνωση του τραπεζικού τομέα με
το κλείσιμο πολλών τραπεζών μέχρι
τα τέλη του έτους. Στο γενικότερο
όμως πλαίσιο, οι εξελίξεις σε πολύ
μεγάλο βαθμό δικαιώνουν τον Βενιζέλο: Ηδη από το 1933, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα
καταγράφει αύξηση 6%, η οποία το
1935 εκτινάσσεται στο 13,5%. Οσο
για τα αποθεματικά της Τράπεζας
της Ελλάδος, από 7,5 εκατομμύρια
δολάρια που ήταν κατά την περίοδο
της πτώχευσης, φτάνουν στα 44,7
εκατομμύρια δολάρια μόλις μέσα
σε δύο χρόνια, το 1934. Και η νομισματική κυκλοφορία από το 1932
μέχρι το 1939 υπεδιπλασιάζεται,
για να ξεπεράσει τα 9 δις δολάρια
τη χρονιά πριν η Ελλάδα μπει στον
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η Ελλάδα, όπως προέβλεψε ο
Βενιζέλος, δεν διαλύθηκε τελικά
από την πτώχευση του ‘32, ενώ η
κοινωνία γρήγορα ορθοπόδησε και
πάλι, αν και η υπόθεση της διαχείρισης του χρέους κάθε άλλο παρά
τελειώνει εκεί: Αυτό εξακολουθεί
να είναι το βασικό θέμα της χώρας
και έχει «καταπιεί» σειρά από κυβερνήσεις μέχρι και το 1936, όταν
ο Ιωάννης Μεταξάς έρχεται στην
εξουσία.
Από τον Βενιζέλο στον Μεταξά:
χρέος, παλινόρθωση, δικτατορία
Η άνοδος του Μεταξά στην πρωθυπουργία δεν γίνεται τον Αύγουστο,
όπως πολλοί πιστεύουν, αλλά στα
τέλη Απριλίου, έχοντας λάβει 241
ψήφους κατά τη σχετική διαδικασία
στη Βουλή. Ο κύριος λόγος που η
Βουλή του έδωσε αυτή την εξουσία
με πίεση των ανακτόρων και με
έκτακτες αρμοδιότητες, ήταν ακριβώς το χρέος και ιδίως ότι τα μεγάλα
κόμματα, έπειτα από σχεδόν τέσσερα
χρόνια που ανεβοκατέβαιναν κυ-

βερνήσεις, δεν είχαν πια καμία διάθεση να αναλάβουν τις σχετικές ευθύνες...
Ο Μεταξάς προτάθηκε από τον
βασιλιά για Πρωθυπουργός μετά
τον θάνατο του Δεμερτζή στην κυβέρνηση του οποίου ήταν αντιπρόεδρος και υπουργός Αμύνης. Εν τω
μεταξύ,, είχε πεθάνει και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οπως ο ίδιος ο Μεταξάς έχει γράψει στα απομνημονεύματά του, ο βασιλιάς, που μόλις
πριν από λίγους μήνες είχε επιστρέψει στην Ελλάδα και είχε αναλάβει

και πάλι το θρόνο, είχε σαν κύριο
μέλημά του την ικανοποίηση του
Συμβουλίου των Ομολογιούχων και
της αγγλικής κυβέρνησης που τους
στήριζε. Μάλιστα, σε γράμμα του
προς τον Ελληνα πρέσβη στο Λονδίνο, αναφέρει ότι είχε υποστεί τέτοια πίεση από το θρόνο για το
θέμα, που λίγο έλλειψε να παραιτηθεί από πρωθυπουργός! Τόσο η
παλινόρθωση του 1935 όσο και η
επιβολή της δικτατορίας του 1936,
έχουν άμεση διασύνδεση με το χρέος, περισσότερο από οποιοδήποτε

Apollo Orchestras and Dj's
by Lefteris Bournias

Για καλή Ελληνική μουσική
παραδοσιακή και μοντέρνα
Καλές Τιμές. Packages starting from under 2K.
Οτι χρειάζεται ένα επιτυχημένο πάρτι.
Oι Dj μας παίζουν όλα τα είδη της μουσικής.
Lights, plasma screens and video montage
available. Photography and videography.

(917) 495-2672
WWW.Apolloorchestras.com
Tsifteteli@aol.com

ΟΙ ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Το βιβλίο οι ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ αναλύει με γλαφυρότητα και παραστατικό τρόπο τις θαυμάσες παραβολές του
Χριστού που επί 2000 χρόνια εξακολουθούν να τρέφουν το
νου και την ψυχή των ανθρώπων με την ίδια πάντοτε
φρεσκάδα και αμείωτο ενδιαφέρον. 331 σελίδες. Τιμάται
$7.50 η τιμή περιλαμβάνει τα ταχυδρομικά (Προπληρωτέα).
Αποταθείτε:
HELLENIC PUBLICATIONS, 8785 University Blvd,
Berrien Springs, MI 49103 - (269) 473-1066

άλλο γεγονός της δημόσιας ζωής
του τόπου εκείνη την περίοδο.
Ο Μεταξάς κυβέρνησε κοινοβουλευτικά από τον Μάιο μέχρι τον
Ιούλιο και στις 4 Αυγούστου κήρυξε
δικτατορία. Σε όλο αυτό το διάστημα
από τον Απρίλιο μέχρι τις αρχές
Αυγούστου, χρειάστηκε να προσφύγει σε διατάγματα, για τα οποία
είχε την εν λευκώ εξουσιοδότηση
της Βουλής που είχε μόνη της αναστείλει τις λειτουργίες της. Αλλωστε,
στις αγορεύσεις της συνεδρίασης
της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης,
υπήρξαν έντονες φωνές που προσπαθούσαν να πείσουν το σώμα ότι
θα έπρεπε να αποφύγει τον «ακρωτηριασμό» ή την «αυτοκτονία» της
δημοκρατίας, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ο Αγγλος πρέσβης στην Αθήνα,
καλούσε με αναφορές του το Λονδίνο και το Συμβούλιο των Ομολογιούχων να δεχθούν τις ρυθμίσεις
που πρότεινε ο Μεταξάς, φτάνοντας
να πει ότι «αν έρθουν οι πολιτικοί
δεν θα σας δώσουν πεντάρα»...
Από τη δικτατορία στον πόλεμο
Στις 20 Αυγούστου, μόλις δύο

εβδομάδες αργότερα από την επιβολή της δικτατορίας, ο Μεταξάς
επισκέπτεται τον βασιλιά Γεώργιο
Β’ στην Κέρκυρα, όπου φιλοξενούσε
τον Εδουάρδο τον Η της Αγγλίας,
για να τους ανακοινώσει ότι η κυβέρνησή του συμφώνησε τελικά με
το Συμβούλιο των Ομολογιούχων
για τη ρύθμιση του χρέους.
Ομως, το κλίμα ευφορίας που
επικράτησε στη συνάντηση της Κέρκυρας, δεν κράτησε πολύ. Το θέμα,
παρά την επίτευξη συμφωνίας, τελικά, δεν έληξε, καθώς, το 1937, το
Συμβούλιο των Ομολογιούχων ζήτησε και νέα διαπραγμάτευση. Τελικά, μόνον η έλευση του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου, που επίσης
η έκρηξή του είχε πίσω της μεταξύ
άλλων και το μέγα ζήτημα της γερμανικής χρεοκοπίας με κύρια αιτία
τις πολεμικές αποζημιώσεις του Πρώτου Παγκοσμίου, ήταν εκείνη που
στάθηκε ικανή να θέσει οριστικά
το πρόβλημα του χρέους σε δεύτερη
μοίρα...
Πηγή: «To Βήμα»

ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΜΕΤΑ ΤΟ 21ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ
25 ΕΡΓΑΣΙΜΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Με τις συμφωνίες που υπέγραψαν η Ελλάδα και η Αμερική (Νόμος 2186)
παρέχεται η δυνατότητα στους Ελληνες ομογενείς, άνδρες και γυναίκες
να πάρουν αγροτική σύνταξη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τον ΟΓΑ.
Οσοι έχουν εργασθεί στην Ελλάδα και ήταν ασφαλισμένοι στα ταμεία του ΙΚΑ
ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, Εμπόρων κ.τ.λ. δικαιούνται συντάξεις για τα ένσημα που έχουν.
Οι ασφαλισμένοι στο ταμείο του ΝΑΤ μπορουν να μεταφέρουν
τα ημερομήσθιά τους στο ΙΚΑ, όπου προσμετρώνται όσα κι αν είναι αυτά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συντάξεις αυτές και τα επιδόματα που δικαιούστε από την
Ελλάδα είναι τελείως ανεξάρτητα και δεν έχουν καμία απολύτως σχέση
με αυτά που παίρνετε ή θα πάρετε από το κράτος που μένετε.

Επικοινωνήστε
με τη Χρυσούλα Ζηκοπούλου
Διεκπεραιώνονται και πάσης φύσεως διοικητικές υποθέσεις
Τηλ.: (718)

626-6626

• FAX: (718)

932-1746

Ε-mail: arga-gr@verizon.net
31-10 23rd Ave., Suite 4, Astoria, NY 11105
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Το «παλάτι» της δυτικής όχθης
Της Ελίνας Γιαννουλοπούλου
Ζωντάνια, άνθρωποι με ενέργεια
και μνημεία σε κάθε γωνιά του. Πολιτισμός, ποιότητα ζωής και υγιεινό
κλίμα, απόρροια του πρασίνου, που
κατακλύζει την περιοχή. Το Χαϊδάρι
κατέχει εξέχουσα θέση στα δυτικά
προάστια, τόσο λόγω της προνομιακής θέσης του όσο και λόγω της
ιστορικής του συνέχειας.
«Το Χαϊδάρι είναι σταυροδρόμι
της Ιστορίας», λέει ο Γιάννης Ιγγλέσης, αρχιτέκτονας και ερευνητής
ιστορικών ντοκουμέντων. Και παραγματικά έτσι είναι, αφού στην
αρχαιότητα αποτελούσε τμήμα του
Δήμου Ερμου και το διέσχιζε η Ιερά
Οδός, ενώ όλη η γύρω περιοχή είναι
γεμάτη με αρχαιότητες: Η αρχαία
εθνική οδός που συνέδεε την Αγορά
με το ιερό της Δήμητρας στην Ελευσίνα, κοσμείται με βωμούς, τάφους
και μνημεία, όπως της διάσημης
εταίρας Πυθιονίκης.
Απέναντι από το Δρομοκαΐτείο
διατηρούνται επιφανειακά δείγματα
του αρχαίου δρόμου, ενώ λίγο πριν
από τον Σκαραμαγκά στην Αφαία,
υπάρχουν ακόμα οι λαξευτές θυρίδες
του ναού της Αφροδίτης, όπου οι
συμμετέχοντες στην πομπή των
Ελευσίνιων Μυστηρίων σταματούσαν
για δεήσεις.
Στη θέση της λίμνης Κουμουνδούρου βρίσκονταν οι αρχαίοι ρειτοί
-οι λίμνες στις οποίες λούζονταν
όσοι μυούνταν στα Ελευσίνια Μυστήρια. Αντίστοιχα, το Χαϊδάρι φέρει
έντονα σημάδια από τη Βυζαντινή
περίοδο. Η Μονή Δαφνίου, που χτίστηκε τον 11ο αιώνα πάνω στις βάσεις του Ναού του Απόλλωνα και
διαθέτει μοναδικά ψηφιδωτά, είναι
το σημαντικότερο θρησκευτικό μνημείο και το παλαιότερο χριστιανικό
κτίσμα της Αττικής. Την περίοδο
της Τουρκοκρατίας, το Χαϊδάρι ήταν
ένα κτήμα 6.500 στρεμμάτων που
άνηκε σε πασάδες. Συμφωνά με μια
εκδοχή οφείλει το σημερινό όνομά
του σε έναν από τους ιδιοκτήτες
του, τον Χαϊδάρ πασά. Κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα,
στο σημείο όπου σήμερα στέκει το
“Παλατάκι”, εκτυλίσσεται η μάχη
του Χαϊδαρίου. Αν κι έχει αμφίβολο
αποτέλεσμα, συμβάλλει στην αίσια
έκβαση του αγώνα.
Το σήμα κατατεθέν Μετά την
απελευθέρωση, το αγρόκτημα περνάει στον Γεώργιο Νάζο. Είναι ιδιαίτερα φιλότεχνος και παραγγέλνει
στον δεκαεξάχρονο, τότε, Νικόλαο
Γύζη να ζωγραφίσει ένα δωμάτιο
στον πύργο του. Ο Γύζης, που τελικά
παντρεύεται την κόρη του Νάζου,
Αρτεμη, θα φιλοτεχνήσει μαζί με
τον φίλο του Νικηφόρο Λύτρα έργα
και στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Με το κραχ του 1888 ο Νάζος
χάνει την περιουσία του και το
κτήμα περνάει στον Θων, ο οποίος

Περίπατος. Αποψη της δεντρόφυτης κεντρικής οδού, Καραϊσκάκη.

αναθέτει στον Τσίλερ να φτιάξει το
περίφημο “Παλατάκι”, που πλέον
φιλοξενεί το Πολιτιστικό Κέντρο
του Δήμου. Το 1887, εγκαινιάζεται
το «Δρομοκαΐτειο» σε μια πευκόφυτη
έκταση 325 στρεμμάτων. Το πρωτοποριακό θεραπευτήριο ψυχικών
παθήσεων είναι κληροδότημα του
Χιώτη εφοπλιστή Ζώρζη Δρομοκαϊτη,
ο οποίος βάζει όρο να εργάζονται
συντοπίτες του στο ίδρυμα. Ετσι, οι
πρώτοι κάτοικοι είναι από το Πυργί
της Χίου. Μέχρι σήμερα διατηρούνται σπίτια με τα χαρακτηριστικά ξυστά (τεχνοτροποία τοιχοποιίας) στις
όψεις τους.
Το μεγάλο πληθυσμιακό άλμα
γίνεται με τη Μικρασιατική Καταστροφή. Μέχρι το 1924 εγκαθίστανται 54 οικογένειες προσφύγων, κυρίως από τη Νέα Φώκαια και το
Τσακμακλί της Μικράς Ασίας. Από
τις πρώτες τους ενέργειες είναι η
ανέγερση του ιερού ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Ιερά Οδό.
Στη διάρκεια της Κατοχής, το γειτονικό στρατόπεδο περνά στην Ιστορία ως το μεγαλύτερο κολαστήριο.
Είναι ο τόπος συγκέντρωσης και
βασανισμού μελλοθανάτων και την
Πρωτομαγιά του ‘44 από εκεί αναχωρούν οι 200 αντιστασιακοί που
εκτελούνται μαζικά στο Σκοπευτήριο
της Καισαριανής. Στις μέρες μας το
Μπλοκ 15 έχει χαρακτηριστεί ως
τόπος ιστορικής μνήμης, στον οποίο
κάθε χρόνο διοργανώνονται εκδηλώσεις μνήμης προς τιμή των πεσόντων. Μεταπολεμικά, το 1955 το
Χαϊδάρι εντάσσεται στο σχέδιο πόλης, ενώ από τα μέσα του ‘70 ο δήμος δεσμεύει μεγάλους ελεύθερους
και ιστορικούς χώρους, όπως τον
λόφο του Προφήτη Ηλία και την
έκταση γύρω από το Παλατάκι, με
σκοπό να τους αξιοποιήσει υπέρ
των δημοτών. Το σημερινό πρόσωπο
της περιοχής διαμορφώνεται σταδιακά, ενώ κομβικό σημείο αποτελεί
η διάνοιξη της λεωφόρου Καβάλας
που ενώνει το Χαϊδάρι με τα υπόλοιπα Δυτικά Προάστια και την Αθήνα.
«Στη γενικώς υποβαθμισμένη Δυτική Αττική, το Χαϊδάρι είναι ένα
εκλεπτυσμένο σημείο», τονίζει ο
ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς. «Παρά την
πυκνή δόμηση, πολλά σημεία έμειναν μακριά από την αδηφαγία των
εργολάβων και έτσι γλίτωσαν ελεύθεροι χώροι», συμπληρώνει ο Ηρακλής Λογοθέτης, διευθυντής του
Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού. «Εχουμε ανοιχτά σημεία που
βοηθούν την αισθητική και το περιβάλλον. Οπως το Δρομοκαϊτειο,
τον Διομήδειο Βοτανικό Κήπο που
προσφέρεται για περιπάτους και περιβαλοντική εκπαίδευση -χαρακτηριστικό είναι ότι κάθε μέρα περνούν
500 μαθητές-, τον χώρο στο Παλατάκι, που ενδείκνυται για ποδήλατο,
αφού δεν έχει αυτοκίνητα, αλλά
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μπάνια μας στον Σκαραμαγκά. Σήμερα είναι σε πλήρη παρακμή», λέει
ο τζαζίστας Τάκης Μπαρμπέρης. Δεν
έχουν χαθεί όμως όλα. «Πρέπει να
συνειδητοποιήσουμε ότι το Χαϊδάρι
είναι παραθαλάσσιος δήμος και μπορεί να μην υπάρχουν στον Σκαραμαγκά σήμερα “με τα φτύαρια καραβίδες και μπαρμπούνια”, όμως
μπορούμε κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να απολαμβάνουμε ωραία
ηλιοβασιλέματα», προτείνει ο κ. Φωτεινάκης. Γενικότερα το πλεονέκτημα
του Χαϊδαρίου είναι οι ανοιχτοί του
χώροι. «Είναι κάτι που δεν πρέπει
να περάσει απαρατήρητο από τις
δημοτικές Αρχές, αλλά και από την
ιδιωτική πρωτοβουλία», καταλήγει
ο κ. Λογοθέτης.
Το Χαϊδάρι σε αριθμούς
22.800: στρέμματα είναι η έκταση της περιοχής. Απέχει 9 χλμ. από
το κέντρο της Αθήνας.
1919: το Χαϊδάρι είχε 15 κατοίκους. Το 1955 έφτασε τους 13.773
και το 1991 τους 47,822. Σήμερα
αριθμεί περί τους 45.000.
3.970: γιδοπρόβατα έβοσκαν στο
όρος Αιγάλεω το 1977.
6-8/8/1826: έλαβε χώρα η μάχη
του Χαϊδαρίου, κατά την οποία ο
Στρατάρχης Καραϊσκάκης και ο Γάλλος Φιλέλληνας Κάρολος Φαβιέρος,
ηγούμενοι 2.500 ατάκτων πολεμιστών ο πρώτος και 1.080 ανδρών
τακτικού στρατού ο δεύτερος, αντιμε-τώπισαν τις δυνάμεις 8.000 πεζών
και ιππέων του Κιουταχή.

Καλλιτεχνήματα. Ο Γιάννης Ιγγλέσης μας ξεναγεί στις τοιχογραφίες
του Νικολάου Γύζη που διασώζονται στο Παλατάκι.
1887 δημιουργήθηκε το Δρομοκαΐτειο Ιδρυμα από τον Χιώτη ευεργέτη Γ. Δρομοκαΐτη. Αφορμή στάθηκε η ψυχική ασθένεια της συζύγου
του.

Με ταχυδρομική αποστολή
Μοναστήρι. Η Μονή Δαφνίου περιλαμβάνεται στη λίστα Mνημείων
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
και την πευκόφυτη οδό Καραϊσκάκη,
που είναι ο μόνος αντίστοιχος δρόμος της Αθήνας», συμπληρώνει ο
Κώστας Φωτεινάκης, πρόεδρος του
οικολογικού και πολιτιστικού συλλόγου ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου.
Εκτός από τις φυσικές του ομορφιές, το Χαϊδάρι ταυτόχρονα έχει
ζωντάνια και ανθρωπιά. “Υπάρχει η
αίσθηση της γειτονιάς, όπως τη γνωρίζαμε κάποτε. Οι άνθρωποι μοιράζουν καλημέρες στους απέναντί τους
και το εννοούν. Αυτό είναι κάτι που
έχει χαθεί από τα περισσότερα σημεία της πρωτεύουσας. Από εμπορική
άποψη επίσης, έχουμε πολλά στέκια
που αποτελούν πόλο έλξης για όλη
την Αθήνα”, συνεχίζει ο κ. Χαλκιάς.
«Το Χαϊδάρι είναι από τους ομορφότερους δήμους, στον οποίο μπορούν να έρθουν νέοι άνθρωποι και
να περάσουν καλά, αφού υπάρχει
ζωντάνια και πολλά, καλαίσθητα
μαγαζιά, αλλά και ταυτόχρονα η
ηρεμία του προαστίου και η αίσθηση
της γειτονιάς που ακόμα διατηρείται», προσθέτει η ηθοποιός Κερασία
Σαμαρά.
Ανθρώπινη κλίμακα
Η κοινωνική συνοχή είναι βασικό
γνώρισμα της πόλης. «Εχουμε την

τύχη να διαθέτουμε πολύ δραστήριους ανθρώπους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το Χαϊδάρι έχει διαχρονική ιστορία, η οποία έχει αναδειχθεί μέσα από τις δραστηριότητες
των δημοτών», τονίζει ο ηθοποιός
Νίκος Νικολάου. Μια από τις σημαντικότερες ενέργειες του είδους
είναι η εκδήλωση μνήμης στο Μπλοκ
15: «Με πρωτοβουλία του δήμου
οργανώνουμε κάθε χρόνο μια σεμνή,
αλλά ουσιαστική τελετή. Προσπαθούμε να συντηρούμε τη μνήμη και
την τιμή των 200 πεσόντων της
Πρωτομαγιάς του 1944 και είναι
κρίμα να μην ξέρουμε αν θα αντέξει
το κτίριο γιατί πάνω του φυτρώνει
μια συκιά. Θα έπρεπε να ευαισθητοποιηθεί το Υπουργείο Πολιτισμού
και να διατηρήσει αυτό το μνημείο
στο κέντρο του ενδιαφέροντος»,
λέει η κ. Σαμαρά. «Θα θέλαμε όλο
το Στρατόπεδο να χαρακτηριστεί
διατηρητέο και χώρος μνήμης. Να
αξιοποιηθούν τα κτίρια και να γίνουν
από αμφιθέατρα για συναυλίες έως
κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης», προσθέτει ο κ. Ιγγλέσης.
Το τι θα γίνει το Στρατόπεδο
δεν είναι το μοναδικό προβληματικό
ζήτημα. «Θυμάμαι να κάνουμε τα

Ανανεώστε τη συνδρομή σας για
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2 ΧΡΟΝΙΑ
1 ΧΡΟΝΟ
6 ΜΗΝΕΣ
3 ΜΗΝΕΣ
1 ΜΗΝA
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$ 33.00
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Πηγή: «Reportage»

2 χρόνια

την ημέρα*

ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Η.Π.Α.
2 ΧΡΟΝΙΑ
$ 488.00
1 ΧΡΟΝΟ
$ 322.00
6 ΜΗΝΕΣ
$ 189.00
3 ΜΗΝΕΣ
$ 125.00
MONO ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

MONO ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

q 1 ΧΡΟΝΟ
q 6 ΜΗΝΕΣ
q 3 ΜΗΝΕΣ

1.500 στρεμμάτα καταλαμβάνει
ο Διομήδειος Βοτανικός Κήπος του
Πανεπιστημίου Αθηνών.

q 1 ΧΡΟΝΟ
q 6 ΜΗΝΕΣ

$ 274.00
$ 165.00

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: www.ekirikas.com
q ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ:
q ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ:

q 1 ΧΡΟΝΟΣ $39.00
q 1 ΧΡΟΝΟΣ $89.00

q 1 ΜΗΝΑ $14.95
q 1 ΜΗΝΑ $19.95

Εσωκλείστε επιταγή ή money order πληρωτέες στη διεύθυνση:

NATIONAL HERALD, Inc.

37-10 30th Street, L.I.C., NY 11101-2614

ή με χρέωση στην πιστωτική σας κάρτα: p American Express p Master Card p Visa p Discover
Account# ................................................................................................................................................
Expiration Date.......................................................................................................................................
Signature.................................................................................................................................................
ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ.............................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ...........................................................................................................................................
ΠΟΛΗ ......................................................ΠΟΛΙΤΕΙΑ ............................ZIP CODE...............................
TΗΛΕΦΩΝΟ ................................ΦΑΞ ................................................................................................
CELL ..............................................E-MAIL ............................................................................................

ό ημεροδείκτη
Συν τον Eλληνικ
20
του 12

WR
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1915
Τηλ.: (718) 784-5255 Φαξ: (718) 472-0510
Toll Free: 1-888-KHRYKAS (547-9527) ext. 108

subscriptions@ekirikas.com
*Η προσφορά ισχύει για συνδρομή 2 ΧΡΟΝΩΝ και
λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2012
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Νευρική ορθορεξία: Εμμονή με την υγιεινή διατροφή
Toυ Γιώργου Μίλεση
Η νευρική ορθορεξία (orthorexia
nervosa) δεν αποτελεί επίσημη ιατρική διάγνωση, δεν έχει καταχωρηθεί στο DSM-I, αν και έχει αναφερθεί από κάποιους ιατρούς. Ο
όρος πρωτοχρησιμοποιήθηκε από
τον Steven Bratman το 1997, έναν
Αμερικάνο ιατρό, για να περιγράψει
μια διατροφική διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από υπερβολική προσήλωση στην επιλογή ‘υγιεινών’
τροφίμων. Σε σπάνιες περιπτώσεις,
η εμμονή είναι τέτοια που μπορεί
να οδηγήσει σε σοβαρό υποσιτισμό
ή ακόμα και θάνατο.
Ο ίδιος ο Bratman περιγράφει
την ορθορεξία ως ανθυγιεινή εμμονή με τρόφιμα που ο ασθενής
αντιλαμβάνεται ως υγιεινά - κατάλληλα. Συνήθως οι ασθενείς αποφεύγουν τρόφιμα που περιέχουν
λιπαρά ή συντηρητικά, ζωικά τρόφιμα ή συστατικά που θεωρούν ανθυγιεινά. Αν ο διατροφικός περιορισμός είναι πολύ σοβαρός, μπορεί
να προκληθούν διατροφικές ελλείψεις ή υποσιτισμός. Η απίσχναση
των ατόμων που ακολουθούν ανάλογο μοτίβο διατροφής, π.χ. ωμοφαγία, μπορεί να φτάσει στα επίπεδα της νευρικής ανορεξίας. Η
‘ανορεκτική ορθορεξία’ μπορεί να
είναι το ίδιο επικίνδυνη με τη νευρική ανορεξία. Παρόλ’ αυτά βέβαια,
το υποκείμενο κίνητρο είναι τελείως
διαφορετικό στις δυο περιπτώσεις:
ενώ ο ανορεξικός επιθυμεί να χάσει
βάρος, ο ορθορεξικός επιθυμεί να
αισθάνεται υγιής.
Διαγνωστικά κριτήρια
Οι Donini και συνεργάτες όρισαν
την ορθορεξία ως μια ‘μανιακή εμμονή με υγιεινά τρόφιμα’. Οι ασθενείς συχνά εκδηλώνουν συμπτώματα ψυχαναγκαστικής διαταραχής
και υπερβάλλον ενδιαφέρον για
‘υγιεινά’ διατροφικά μοτίβα. Ο Bratman έθεσε δυο ερωτήματα, ως
ένα είδος πρωταρχικού αυτό-ελέγχου, ως απλά κριτήρια: ‘Ενδιαφέρεσαι περισσότερο για την αξία
αυτού που τρως, από την απόλαυση
που λαμβάνεις τρώγοντάς το;’ και
‘Μήπως η δίαιτά σου σ’ απομονώνει
κοινωνικά;’. Κατασκεύασε επίσης
και ένα σχετικό τεστ:
- Περνάτε περισσότερες από 3
ώρες την ημέρα σκεπτόμενος τη
διατροφή σας;
- Προγραμματίζετε τα γεύματά
σας αρκετές μέρες πριν;
- Είναι η θρεπτική αξία του γεύματός σας περισσότερο σημαντική
από την ευχαρίστηση της κατανάλωσής του;
- Μειώθηκε η ποιότητα της ζωής
σας καθώς αυξήσατε την ποιότητα
της διατροφής σας;
- Νιώθετε να βελτιώνεται η αυτοπεποίθησή σας όταν τρώτε υγιεινά;

- Εχετε σταματήσει να καταναλώνετε τρόφιμα που απολαμβάνατε
άλλοτε, προκειμένου να καταναλώσετε τα ‘σωστά’ τρόφιμα;
- Η διατροφή σας δεν σας επιτρέπει εύκολα να φάτε έξω, και
έτσι απομακρύνεστε από την οικογένεια και τους φίλους σας;
- Αισθάνεστε ένοχοι όταν ‘χαλάτε’ τη δίαιτά σας;
- Αισθάνεστε καλά με τον εαυτό
σας και ότι έχετε τον πλήρη έλεγχο
όταν τρώτε υγιεινά;
Εχετε γίνει πιο αυστηροί με τον
εαυτό σας πρόσφατα;
Αν υπάρχουν 4-5 θετικές απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις,
τότε συνιστάται το άτομο να χαλαρώσει σχετικά με τη διατροφή του
και να επισκεφθεί κάποιον ειδικό.
Αν οι θετικές απαντήσεις είναι περισσότερες, τότε η ενασχόληση με
τη σωστή διατροφή έχει φτάσει σε
σημείο εμμονής.
Συμπτώματα
Τα συμπτώματα μπορεί να πε-

ριλαμβάνουν εμμονή με την υγιεινή
διατροφή, απίσχναση και θάνατο
από ασιτία. Τα ορθορεκτικά άτομα
μπορεί να βιώνουν συγκεκριμένα
συναισθήματα για διάφορα τρόφιμα. Τα τρόφιμα με συντηρητικά
χαρακτηρίζονται ως ‘επικίνδυνα’,
τα βιομηχανοποιημένα ως ‘τεχνητά’
και τα βιολογικά ως ‘υγιεινά’. Οι
ασθενείς εμφανίζουν ισχυρή - μη
ελεγχόμενη επιθυμία για φαγητό
όταν νιώθουν νευρικοί, αναστατωμένοι, χαρούμενοι ή δυστυχισμένοι.
Ερευνες υποστηρίζουν ότι η ορθορεξία απαντάται περισσότερο σε
άντρες και ειδικά σ’ αυτούς με χαμηλό επίπεδο μόρφωσης / εκπαίδευσης.
Βιολογία
Οι Donini και συνεργάτες διατύπωσαν πρόσφατα τη νευρική ορθορεξία ως μια διατροφο-κεντρική
εκδήλωση της ψυχαναγκαστικής
διαταραχής, η οποία φαίνεται πως
έχει βιολογικά αίτια. Παρόμοια,
μπορούμε να υποθέσουμε ότι η ορ-

θορεξία υποκινείται από κάποιους
βιολογικούς παράγοντες, χωρίς
ωστόσο να έχει αποδειχθεί - μέχρι
στιγμής - κάτι τέτοιο ερευνητικά.
Αντιμετώπιση
Η θεραπευτική προσέγγιση ποικίλλει ανάλογα με την περίπτωση
και το βαθμό παθολογίας. Για παράδειγμα, μπορεί μια ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση (π.χ. γνωσιακή συμπεριφοριστική) να είναι
αποτελεσματική, αλλά μπορεί να
χρειαστούν και επιπρόσθετες προσεγγίσεις, όπως η παροχή αντικαταθλιπτικών σκευασμάτων. Η αντιμετώπιση γενικά συγκλίνει προς
αυτές της νευρικής ανορεξίας και
της ιδεοληψίας-ψυχαναγκασμού.
Οπως όμως σημειώνουν οι ειδικοί,
η ίδια η απόφαση και η δέσμευση
του ατόμου ότι θα προσπαθήσει
να αλλάξει τη διατροφική του συμπεριφορά, είναι περισσότερο σημαντική από τη μέθοδο που θα
χρησιμοποιηθεί για να επιτευχθεί
η αλλαγή.

Προϋπόθεση όμως για να συμβεί
αυτό, είναι το ορθορεκτικό άτομο
να αναγνωρίσει ότι ο τρόπος που
σκέπτεται και ενεργεί αποτελεί
πραγματικό εμπόδιο στη ζωή του
και ότι ασκεί αρνητική επίδραση
σε κάτι που θεωρεί ότι έχει πιο ουσιαστική αξία και νόημα, όπως π.χ.
στη συντροφική του σχέση ή στην
οικογένειά του.
Είναι σημαντικό η προσπάθεια
να επικεντρωθεί σε εύκολους βραχυπρόθεσμους στόχους, όπως η
σταδιακή μείωση ή λιγότερο συχνή
εμφάνιση της εμμονής. Ετσι, το
άτομο θα μάθει να αναγνωρίζει τα
μικρά σημάδια βελτίωσης της διατροφικής του συμπεριφοράς, να
ικανοποιείται με αυτά και να τα
επιβραβεύει, ενώ παράλληλα θα
αντλεί κουράγιο για τη συνέχιση
της προσπάθειάς του, που και δύσκολη είναι και πολύ χρόνο απαιτεί.
Πηγή: «Iatronet»
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Μικρά ορεκτικά, μεγάλες γεύσεις
Σαγανάκι Μικρολίμανο
Ξεφλουδίζετε τις γαρίδες αφήνοντας το κεφάλι (εκεί είναι η νοστιμιά τους) και την ουρίτσα στη
θέση τους. Υστερα, αν θέλετε, τις
χαράζετε λίγο κατά μήκος της πλάτης
και βγάζετε τη μαύρη φλέβα που
βρίσκετε εκεί. Τις βάζετε σε ένα - μη
μεταλλικό - μπολ και τις περιχύνετε
με το κρασί. Τις κρατάτε σκεπασμένες
στο ψυγείο, μέχρι να τις χρησιμοποιήσετε.
Προθερμαίνετε το φούρνο στους
200ΑC. Χαράζετε σταυρωτά με κοφτερό μαχαιράκι τον πάτο των ντοματών και τις ρίχνετε σε μια κατσαρόλα με νερό που σιγοβράζει. Τις
αφήνετε για 1 λεπτό, τις στραγγίζετε,
τις κρυώνετε με τρεχούμενο νερό,
τις ξεφλουδίζετε και τις τεμαχίζετε.
Ζεσταίνετε 4 κουταλιές λάδι σε
μια κατσαρόλα και σοτάρετε μέσα
τα κρεμμυδάκια με τα σκόρδα μέχρι
να μαραθούν. Προσθέτετε τις ντομάτες και το μαϊντανό και αλατοπιπερώνετε. Αφήνετε τη σάλτσα να
δέσει, για 15-20 περίπου λεπτά.
Στραγγίζετε τις γαρίδες, ρίχνετε στην
κατσαρόλα το κρασί τους και το αφήνετε να πάρει μια βράση, 1-2 λεπτά.
Βάζετε από 3 γαρίδες σε 1 ταψάκι
(ή 6 σαγανάκια), μοιράζετε μέσα τη
σάλτσα ντομάτας και σκορπάτε από
πάνω τη φέτα. Τα ραντίζετε όλα με
το υπόλοιπο λάδι, τα πασπαλίζετε
με ρίγανη και ελάχιστο πιπέρι καγιέν
και τα ψήνετε στο φούρνο για 1015 λεπτά.
Yλικά
• 17 oz μεγάλες, ωμές γαρίδες
• 17 oz ώριμες ντομάτες
• 1 φλ. φύλλα μαϊντανού (ξεφυλλισμένος, όχι ψιλοκομμένος)
• 3-4 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
• 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
• 2/3 φλ. λευκό, ξηρό κρασί
• 200 γρ. φέτα, θρυμματισμένη
ή σε κυβάκια
• 1 κουταλιά ρίγανη
• 6 κουταλιές ελαιόλαδο
• Aλάτι, πιπέρι, πιπέρι καγιέν
(προαιρετικά).

Κυκλαδικό χταπόδι μαρινάτο
Βάζετε το χταπόδι σε μια μεγάλη,
βαριά κατσαρόλα με 1/2 φλιτζάνι
νερό, το κρεμμύδι, τα σκόρδα και
τη δάφνη. Αφήνετε να κοχλάσει, χαμηλώνετε τη φωτιά στο μίνιμουμ,
σκεπάζετε την κατσαρόλα και το σιγοβράζετε για 40 περίπου λεπτά,
ανακατεύοντάς το συχνά, για να μην
κολλήσει. Οταν μαλακώσει (το τρυπάτε με πιρούνι και δεν βρίσκετε
αντίσταση), το αποσύρετε από τη
φωτιά.

Βγάζετε το χταπόδι από την κατσαρόλα σε μια πιατέλα και το αφήνετε να κρυώσει. Υστερα, το κόβετε
σε μπουκιές και το βάζετε σε ένα
καθαρό βάζο με καπάκι, ρίχνοντας
ανάμεσα στις στρώσεις τους σπόρους
μαύρου πιπεριού, ρίγανη και θυμάρι.
Χτυπάτε το ξίδι με το λάδι και αλάτι
σε ένα μπολ μέχρι να ομογενοποιηθούν και το περιχύνετε. Κλείνετε
στεγανά το βάζο, το κουνάτε να ανακατευτούν τα υλικά και το κρατάτε
στο ψυγείο για 1 τουλάχιστον βράδυ
πριν το σερβίρετε. Διατηρείται για 1
μήνα στο ψυγείο.
Σημείωση: Αν θα σερβίρετε όλο
το χταπόδι την επόμενη μέρα, τότε
μπορείτε να βάλετε αντί ξηρή ρίγανη
και ξηρό θυμάρι φρέσκια κλωναράκια, που θα το αρωματίσουν ακόμη
καλύτερα.
Yλικά (8 μερίδες)
• 1 μεγάλο χταπόδι περίπου 2
κιλά, καθαρισμένο (ολόκληρο
ή μοιρασμένο)
• 2 φλ. ελαιόλαδο
• 2/3 φλ. ξίδι (από κόκκινο κρασί)
• 1 γεμάτο κουταλάκι (ξηρή) ρίγανη (δες σημείωση)
• 1 γεμάτο κουταλάκι (ξηρό) θυμάρι
• 1 κουταλάκι σπόροι μαύρου
πιπεριού
• 2 φύλλα δάφνης
• 1 κρεμμύδι, καρφωμένο με 4
γαρίφαλα
• 2 σκελίδες σκόρδο, μοιρασμένες
• Αλάτι.

Φιλετάκια χοιρινά
με φρούτα του δάσους
Σε ένα μπολ βάζουμε το κρασί, λίγο
ελαιόλαδο, δεντρολίβανο, ρίγανη,

γαρίφαλο, δάφνη, σκόρδο αλάτι και
πιπέρι και βάζουμε τα φιλετάκια για
να μαριναριστούν για 2-3 ώρες.
Τα βγάζουμε και τα τηγανίζουμε
ελαφρά. Βάζουμε (σε pyrex) το κρεμμύδι και τη μαρινάδα και τα ψήνουμε
για μισή ώρα.
Λίγο πριν το τέλος, βάζουμε τα
φρούτα του δάσους, το μέλι, αλάτι,

πιπέρι και τα αφήνουμε να ψηθούν
για πέντε λεπτά μέχρι να μελώσουν
τα φρούτα.
Υλικά
• 17 oz χοιρινά φιλετάκια
• 2 κρεμμύδια κομμένα σε φέτες
• 1 φλ. ελαιόλαδο
• 2 φλ. φρούτα του δάσους (βατόμουρα, μύρτιλα)

• 1 φλ. κόκκινο κρασί (Cabernet
ή Merlot ή Shiraz)
• 3 κουταλιές μέλι
• Δεντρολίβανο
• Ρίγανη
• Γαρίφαλο
• Δάφνη
• Σκόρδο
• Αλάτι-πιπέρι

ΞΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ

Η μακαρία ελπίδα
Δηλαδή, η πιο ευλογημένη και ευτυχισμένη ελπίδα. Ο βιβλικός ορισμός της ελπίδας είναι: «Η βεβαία προσμονή κάτι καλού».
Ολοι πάντα ελπίζουμε να εκπληρωθούν οι ευχές μας και να καρποφορήσουν οι προσπάθειές μας, όσον αφορά την υγεία μας, την οικογενειακή, κοινωνική και εθνική ασφάλεια, καθώς επίσης και την προσωπική και κοινωνική οικονομική πρόοδο. Ο Θεός να βάλει
το χέρι Του, να μη γίνει τίποτα κακό στο σπίτι μας, στην πόλη μας και γενικά σε όλον τον κόσμο. Ο κάθε άνθρωπος, ζει με κάποια
ελπίδα, διότι χωρίς ελπίδα, η ζωή είναι ανυπόφορη. Ελπίζουμε τον καινούργιο χρόνο, να λυθούν ειρηνικά τα τόσα άλυτα,
«φαινομενικά», προβλήματα της ανθρωπότητας, χωρίς να χυθεί αθώο αίμα. Με προσευχή και ελπίδα, ζητούμε ο Μεγαλοδύναμος να
βοηθήσει την γλυκειά μας πατρίδα στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα, από τα μεγάλα προβλήματα και να ξαναβρούμε το
σεβασμό προς τον Θεό και μεταξύ μας, στα σπίτια μας πρώτα και μετά σε όλη την πατρίδα μας. Ελπίζουμε τα γειτονικά αραβικά
κράτη, να βρουν λύση στο χάος της οχλοκρατίας, καθώς γυρεύουν ελευθερία, θέση και ασφάλεια στον πολιτισμένο κόσμο.
Η ελπίδα βοηθάει τον άνθρωπο να υπομένει και να καρτερεί την πραγματοποίηση του καλού στη ζωή του με αισιοδοξία. Οι
αρχαίοι Ρωμαίοι, δηλαδή οι Λατίνοι, έλεγαν ένα σοφό ρητό: «Εφόσον ζω ελπίζω και επειδή ελπίζω ζω». Αν πάψεις να ελπίζεις θα
βρεθείς αντιμέτωπος με την απογοήτευση και την καταστρεπτική στο σώμα και στο νου κατάθλιψη. Η ελπίδα μας πρέπει να
αποβλέπει στην επέμβαση του παντοδύναμου Θεού, που μας αγαπά και πάντα ενδιαφέρεται για μας. Η ελπίδα χωρίς την πίστη στο
Θεό βασίζεται στην τύχη. Έλπιζε στο Θεό που σε αγαπά σαν στοργικός πατέρας, διότι σε φροντίζει και σε προστατεύει. Άρχισε το
χρόνο αυτό, προσωπική προσευχή και καθημερινή μελέτη του Λόγου Του, την Καινή Διαθήκη. Τότε μόνος σου θα δεις τη διαφορά
και την ευλογία στη ζωή σου. Και κάτι ακόμα καλύτερο, σε προτρέπω να κάνεις το Θεό ελπίδα σου. Ο ψαλμός 91: 9-11 λέει: «Επειδή
συ τον Κύριο, την ελπίδα μου, τον Ύψιστον, έκαμες καταφύγιόν σου, δεν θέλει συμβαίνει εις σε κακόν, και μάστιξ δεν θέλει
πλησιάζει εις την σκηνήν σου. Διότι θέλει προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περί σου, διά να σε διαφυλάττωσιν εν πάσαις ταις οδοίς
σου».
Για τη μακαρία ελπίδα του θέματός μας, έγραψε ο απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τον Τίτο 2:11-14: «Διότι
εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους, διδάσκουσα ημάς να αρνηθώμεν της ασέβειαν και τας κοσμικάς
επιθυμίας, και να ζήσωμεν σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς εν τω παρόντι αιώνι, προσμένοντες την μακαρία ελπίδα, και
επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όστις έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, διά να μας λυτρώση
από πάσης ανομίας, και να μας καθαρίση εις εαυτόν λαόν εκλεκτόν, ζηλωτήν καλών έργων».
Αυτή είναι η σημερινή μας αξία και η ελπίδα μας για την καινούργια χρονιά! Σας στέλνουμε μια Καινή Διαθήκη δωρεάν εάν μας
το ζητήσετε.

Τηλ. επικοινωνίας: 866 960 2140

Πέτρος Φιλακουρίδης
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Διαβήτης: Ρυθμίστε τον και ξεχάστε τον
Της Φωτεινής Βασιλοπούλου
Μπορεί να τρώμε από το πρωί
μέχρι το βράδυ γλυκά και να μην
εμφανίσουμε ποτέ διαβήτη και μπορεί να κάνουμε μια άκρως υγιεινή
ζωή και παρ’ όλα αυτά ο διαβήτης
να μας επισκεφτεί. Οι επιστήμονες
δεν έχουν ακόμα καταφέρει να αποκρυπτογραφήσουν όλα τα μυστικά
αυτής της αρρώστιας που πλήττει
πάνω από 300 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ούτε να τη
διαγράψουν από τον κατάλογο των
χρόνιων νοσημάτων, καθώς δεν έχει
βρεθεί ακόμα το φάρμακο που τη
γιατρεύει. Ωστόσο, η πρόοδος της
επιστήμης φέρνει συνεχώς νέες θεραπείες που προσφέρουν στους
ασθενείς πολλά και καλά χρόνια
ζωής και δίνουν νέες ελπίδες για
την αντιμετώπισή της.
Οταν στο αίμα
ρέει άφθονο το σάκχαρο
Πρόκειται για μια χρόνια πάθηση
που πλήττει την ικανότητα του οργανισμού να χρησιμοποιεί σωστά
την τροφή. Φυσιολογικά, η γλυκόζη
(μια μορφή σακχάρου που παράγεται κατά την πέψη της τροφής)
είναι η κύρια πηγή καυσίμων του
σώματος. Αυτήν καίνε τα κύτταρα
για να παράγουν ενέργεια και είναι
σημαντικό να υπάρχει πάντα διαθέσιμη. Η μετατροπή της τροφής
σε ενέργεια ονομάζεται μεταβολισμός. Για τον μεταβολισμό των τροφών, ο οργανισμός μας χρειάζεται
ινσουλίνη, μια ορμόνη που παράγεται από το πάγκρεας. Η γλυκόζη
μπορεί να περάσει από το αίμα στα
μυϊκά κύτταρα και τα λιποκύτταρα
και να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο
μόνο αν υπάρχει ινσουλίνη.
Ενας φυσιολογικός οργανισμός
ελέγχει αυστηρά την ποσότητα της
γλυκόζης στο αίμα. Το πρόβλημα
των ατόμων με διαβήτη είναι ότι
είτε δεν παράγουν καθόλου ινσουλίνη είτε ότι παράγουν ελάχιστη
και έτσι το επιπλέον σάκχαρο παραμένει στο αίμα και βρίσκει ευκαιρία να αρχίσει το καταστροφικό
του έργο στον οργανισμό. Αν σκεφτεί, λοιπόν, κανείς ότι τα επίπεδα
του σακχάρου μας στο αίμα ανεβαίνουν κάθε φορά που τρώμε,
είναι εύκολο να καταλάβουμε πόσο
χρήσιμη είναι η ινσουλίνη.
Μια αρρώστια... διπρόσωπη
Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι διαβήτη, ο διαβήτης τύπου 1 (ινσουλινοεξαρτώμενος ή νεανικός διαβήτης)
και ο διαβήτης τύπου 2 (μη ινσουλινοεξαρτώμενος ή διαβήτης των
ενηλίκων).
Τύπου 1
Ο τύπου 1 διαβήτης μπορεί κατά
κανόνα να εμφανιστεί από τη βρεφική ηλικία έως λίγο πριν την ηλικία
των 35 ετών. Σε αυτόν τον τύπο το
πάγκρεας δεν παράγει καθόλου ινσουλίνη και γι’ αυτό θα πρέπει να

χορηγείται εξωτερικά με τη μορφή
υποδορίων ενέσεων.
1. Τι φταίει; Τα αίτια για την εμφάνισή του δεν είναι απολύτως ξεκαθαρισμένα. Οι επιστήμονες πι-

στεύουν ότι ορισμένοι άνθρωποι
έχουν μια γενετική ή γονιδιακή
προδιάθεση κι έτσι κάποια στιγμή
στη ζωή τους, με αφορμή κάποιο
ψυχολογικό ή σωματικό στρες, θα

τον παρουσιάσουν. Το στρες αυτό
θα ενεργοποιήσει τον μηχανισμό
της αυτοανοσίας, διαταράσσοντας
το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο
επιτίθεται και καταστρέφει τα βκύτταρα του παγκρέατος που παράγουν ινσουλίνη. Ακόμα και μια
απλή ίωση μπορεί να στρεσάρει
τον οργανισμό. Εχει παρατηρηθεί
ότι η ασθένεια πυροδοτείται κάποια
στιγμή, στα νεανικά χρόνια συνήθως, μετά από μια εποχιακή ίωση,
γι’ αυτό οι διαγνώσεις του διαβήτη
τύπου 1 είναι σχεδόν οι διπλάσιες
τους χειμωνιάτικους μήνες. Ο διαβήτης τύπου 1 δεν κληρονομείται.
2. Πώς θα τον καταλάβω; Τα
συμπτώματα (συχνουρία, υπερβολική δίψα, αιφνίδια απώλεια βάρους
και ταυτόχρονα αυξημένη όρεξη,
αδυναμία, εξάντληση, θολή όραση,
ναυτία, δυσάρεστη αναπνοή) είναι
έντονα και εμφανίζονται συνήθως
ξαφνικά.
3. Τα φάρμακά του Ο τύπου 1
διαβήτης αντιμετωπίζεται με ενέσιμη
ινσουλινοθεραπεία, η οποία εφαρμόζεται είτε με ένεση (με ειδικά
διακριτικά στυλό) είτε με μια ειδική
συσκευή (αντλία) που είναι προσαρμοσμένη πάνω στο σώμα και
ρυθμισμένη να εφοδιάζει τον ασθενή με ινσουλίνη στις κατάλληλες
ποσότητες. Σε ό,τι αφορά τις ινσουλίνες, πολλά έχουν αλλάξει από
τη δεκαετία του ‘60 που χρησιμοποιούνταν οι ζωικές ινσουλίνες.
Ακολούθησαν οι ανθρώπινες τη δεκαετία του ‘80 και τα τελευταία
χρόνια έχουν εξελιχθεί ακόμα περισσότερο τα πράγματα, καθώς κυ-

κλοφορούν πλέον τα ανάλογα ινσουλίνης. Πρόκειται για καινούργιες
ινσουλίνες που παράγονται στο εργαστήριο και διαθέτουν πολλά πλεονεκτήματα, όπως το ότι κάνουν
λιγότερες υπογλυκαιμίες και έτσι
δεν χρειάζεται να περιμένει κανείς
μετά την ένεση για να φάει.
4. Πώς θα τον προλάβω; Δυστυχώς, γι’ αυτόν τον τύπο διαβήτη
δεν ευθύνεται η αγάπη μας στα
γλυκά ή ο τρόπος ζωής μας. Ετσι,
δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να
κάνουμε για να τον προλάβουμε.
Αν υπάρχει η γενετική πληροφορία,
κάποια στιγμή θα πυροδοτηθεί.
Αυτό, όμως, που πρέπει να κάνουμε
είναι αμέσως με τα πρώτα συμπτώματα να πάμε στον γιατρό, ώστε
αν πράγματι πρόκειται για διαβήτη,
να τον ρυθμίσουμε το συντομότερο
δυνατό.
Τύπου 2
Ο τύπου 2 διαβήτης αναπτύσσεται κατά κανόνα μετά την ηλικία
των 40 ετών, αλλά τα τελευταία
χρόνια οι ηλικιακοί δείκτες αρχίζουν
να κατεβαίνουν, κυρίως γιατί η εμφάνισή του σχετίζεται με τον τρόπο
ζωής. Αφορά το 80-90% των περιπτώσεων διαβήτη. Σε αυτήν τη μορφή διαβήτη, το πάγκρεας εξακολουθεί να παράγει ινσουλίνη, αλλά
δεν είναι αρκετή και ο οργανισμός
δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει
αποτελεσματικά. Πιο συγκεκριμένα,
τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 παρουσιάζουν αντίσταση στην ινσουλίνη, μια κατάσταση που εξαναγκάζει τον οργανισμό να παράγει
όλο και περισσότερη ινσουλίνη για
να ξεπεράσει την αντίσταση αυτή.
Αυτό, όμως, έχει ως αποτέλεσμα
μετά από κάποια χρόνια (5 έως 25,
ανάλογα με την περίπτωση) να
εξαντλείται το πάγκρεας και να μην
παράγει άλλη. Κι έτσι κάποια στιγμή
και οι τύπου 2 διαβητικοί να μπουν
και αυτοί σε ινσουλινοθεραπεία.
Βέβαια, εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι όσο πιο σωστά διαχειριστεί κανείς την κατάστασή του, δηλαδή προσέχει τη διατροφή του,
δεν ξοδεύει αλόγιστα την ινσουλίνη
του, ασκείται, διατηρεί το βάρος
του σε φυσιολογικά επίπεδα και
ρυθμίζει το σάκχαρό του με αντιδιαβητικά δισκία, τόσο πιο πολύ
θα αργήσει να μπει σε ινσουλινοθεραπεία.
1. Τι φταίει; Συνήθως ευθύνεται
ένας συνδυασμός παραγόντων όπως:
η παχυσαρκία (οι ειδικοί πλέον μιλούν και για «διαβητοπαχυσαρκία»,
αφού το συσσωρευμένο λίπος, κυρίως στην περιοχή της κοιλιάς -κοιλιακή παχυσαρκία-, δημιουργεί αντίσταση στην ινσουλίνη), η έλλειψη
άσκησης (εκείνοι που κάνουν καθιστική ζωή έχουν σχεδόν πενταπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν
διαβήτη τύπου 2 από εκείνους που
γυμνάζονται συστηματικά), η κακή
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διατροφή, η κληρονομικότητα.
2. Πώς θα τον καταλάβω; Τα
συμπτώματα εδώ εμφανίζονται σταδιακά. Μπορεί να παρατηρήσουμε,
λοιπόν, συχνές ουρολοιμώξεις, αργή
επούλωση δερματικών πληγών, λοιμώξεις των ούλων, μούδιασμα στα
χέρια ή στα πόδια, κνησμό στο δέρμα, έντονη κούραση. Σε αρκετές,
βέβαια, περιπτώσεις δεν υπάρχουν
καθόλου συμπτώματα και ο διαβήτης ανακαλύπτεται με μια τυχαία
εξέταση αίματος.
3. Τα φάρμακά του. Αν και ο
διαβήτης δεν θεραπεύεται εντελώς,
όπως ήδη γνωρίζουμε, εντούτοις
ρυθμίζεται πολύ καλά με σύγχρονα
και αποτελεσματικά φάρμακα, τα
οποία έχουν όλο και λιγότερες παρενέργειες. Το πρώτο φάρμακο
εκλογής είναι η μετφορμίνη, που
μειώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη. Οι καινούργιες, όμως, κατηγορίες φαρμάκων που προστέθηκαν
στα “όπλα” των γιατρών δρουν με
έναν τελείως διαφορετικό μηχανισμό, πιο καινούργιο, πιο σύγχρονο.
Ενισχύουν το φαινόμενο της ινκρετίνης, που αποδυναμώνεται με την
εμφάνιση του διαβήτη. Οι ινκρετίνες
είναι ορμόνες που εκκρίνονται στο
έντερο μετά από τη λήψη τροφής
και στη συνέχεια αυξάνουν την έκκριση της ινσουλίνης από το πάγκρεας. Στην κατηγορία αυτή των
φαρμακευτικών ουσιών ανήκουν τα
ανάλογα του GLP-1 που είναι ενέσιμα και οι αναστολείς του ενζύμου
DPP-4 που είναι δισκία. Τα νέα
αυτά φάρμακα, εκτός από την καλή
ρύθμιση του σακχάρου που προσφέρουν, χαρακτηρίζονται και από
πολύ μικρό κίνδυνο για να εμφανίσουν υπογλυκαιμία (μια σημαντική
παρενέργεια των περισσότερων αντιδιαβητικών φαρμάκων). Επιπλέον,
οι DPP-4 αναστολείς (βιλνταγλιπτίνη, σιταγλιπτίνη, σαξαγλιπτίνη) και
τα GLP-1 ανάλογα (εξενατίδη, λιραγλουτίδη) δεν αυξάνουν το σωματικό βάρος, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί σταδιακά να το
μειώσουν.
- Το ευχάριστο είναι ότι κάποια
από τα παραπάνω φάρμακα, όπως
η βιλνταγλιπτίνη και η σιταγλιπτίνη,
κυκλοφορούν και σε συνδυασμό με
τη μετφορμίνη, προσφέροντας ακόμη καλύτερη αποτελεσματικότητα
με λιγότερα χάπια ημερησίως, γεγονός που αυξάνει τη συμμόρφωση
των ασθενών. - Τέλος, έχει φανεί
σε μελέτες σε πειραματόζωα -όχι
ακόμα σε ανθρώπους- ότι προκαλούν τον σχηματισμό νέων β-κυττάρων, ενώ παράλληλα προστατεύουν από τον κυτταρικό θάνατο
τα ήδη υπάρχοντα β-κύτταρα. Μπορούν, δηλαδή, να πολλαπλασιάσουν
και να αναγεννήσουν κάποια κύτταρα, αυξάνοντας τελικά τον πληθυσμό των β-κυττάρων του παγκρέατος, καθώς στην ουσία εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα, αφού τα βκύτταρα κάποια στιγμή δεν παράγουν πλέον ινσουλίνη.
4. Πώς θα τον προλάβω; Υιοθε-

τώντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής,
που θα περιλαμβάνει γυμναστική,
μεσογειακή διατροφή, διατήρηση
του βάρους σε φυσιολογικά επίπεδα,
τακτικό αιματολογικό έλεγχο.
1. Το πιάτο του διαβητικού
Εχουν περάσει οι μέρες που η
διάγνωση σήμαινε καταδίκη σε μια
ζωή στερημένη από γευστικές απολαύσεις. Οι ειδικοί ξέρουν πλέον
ότι οι άνθρωποι που έχουν διαβήτη
πρέπει να τρέφονται υγιεινά, ακολουθώντας τη μεσογειακή διατροφή,
όπως άλλωστε και οι υγιείς, προσέχοντας όμως τις ποσότητες κατανάλωσης συγκεκριμένων τροφίμων,
καθώς και των γλυκών.
Το 1/2 του πιάτου πρέπει να
καταλαμβάνουν λαχανικά διαφορετικών ειδών και πλούσιων σε φυτικές
ίνες, οι οποίες καθυστερούν την
απορρόφηση του σακχάρου στο
αίμα, με αποτέλεσμα ο διαβητικός
να παρουσιάζει χαμηλές τιμές μεταγευματικής γλυκόζης.
Το 1/4 του πιάτου πρέπει να
περιλαμβάνει υδατάνθρακες (ρύζι,
πατάτες, ψωμί), κατά προτίμηση
από προϊόντα ολικής άλεσης, γιατί
αυξάνουν λιγότερο το σάκχαρο στο
αίμα μετά την κατανάλωσή τους.
Το υπόλοιπο 1/4 του πιάτου
πρέπει να περιέχει πρωτεΐνες (ψάρι,
κοτόπουλο ή γαλοπούλα χωρίς πέτσα, κόκκινο κρέας από άπαχο κομμάτι, όσπρια). Οι πρωτεΐνες καθυστερούν, εξαιτίας της πέψης, την
αύξηση του σακχάρου στο αίμα.
2. Ο χάρτης των επιπλοκών
Ανθρωποι με λίγο “τσιμπημένο”
σάκχαρο παλαιότερα θεωρούνταν
γλυκοαίματοι, σήμερα όμως οι ειδικοί λένε ότι βρίσκονται στον προθάλαμο των καρδιαγγειακών παθήσεων και όχι μόνο. Τα σημεία του
σώματος που χτυπά ο διαβήτης
όταν δεν είναι καλά ρυθμισμένος

είναι:
- - Τα μεγάλα αγγεία (καρδιά,
εγκέφαλος, κοιλιακή αορτή). Οι αρτηρίες χάνουν την ελαστικότητά
τους, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται αθηρωματικές πλάκες.
- Τα μάτια (διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια).
- Τα νεφρά (νεφρική ανεπάρκεια).
-Τα νεύρα (νευροπάθειες - σιγάσιγά χάνεται η αισθητικότητα, κυρίως στα πόδια).
- Τα πόδια («διαβητικό πόδι»).
- Τα δόντια (μετά από μια οδοντική θεραπεία δεν επουλώνονται οι
πληγές).
- Το πέος (διαταραχές στη στύση,
λόγω κακής αιμάτωσης, αλλά και
ως παρενέργεια ορισμένων φαρμά-

κων που λαμβάνουν οι διαβητικοί).
Γλυκόπικρες απορίες
Ο διαβήτης αφορά μόνο την
τρίτη ηλικία;
Αν πριν από μία εικοσαετία ένας
γιατρός έλεγε ότι παιδιά ηλικίας 10
ετών μπορεί να εμφανίσουν σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, η επιστημονική κοινότητα θα πίστευε ότι τρελάθηκε. Σήμερα, αυτό άλλαξε. Την
εποχή της αφθονίας, της τόσο εύκολης, γρήγορης και μαζικής πρόσβασης
σε φαγητό, την εποχή της τηλεόρασης
και των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
που χαρακτηρίζεται από μεγάλη έλλειψη άσκησης, ο νέος κίνδυνος που
απειλεί τα παιδιά είναι ο διαβήτης
τύπου 2, των ενηλίκων. Μέχρι πρότινος, τα παχύσαρκα παιδιά και οι
έφηβοι δεν θεωρούνταν υψηλού κιν-

δύνου, επειδή τα προβλήματα της
παχυσαρκίας συνήθως εμφανίζονταν
σε μεγάλες ηλικίες. Οι στατιστικές,
όμως, δείχνουν ότι έχει πλέον αυξηθεί
η συχνότητα σακχαρώδους διαβήτη
τύπου 2 σε νεότερες ηλικίες, ακόμη
και σε παιδιά. Επίσης, όπως είπαμε
και παραπάνω, υπάρχει και ο τύπου
1 διαβήτης, ο οποίος αφορά τους
νέους (γι’ αυτό και ονομάζεται νεανικός διαβήτης) και η εμφάνισή του
δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση
με τον τρόπο ζωής.
Αν τρώω πολλά γλυκά, θα
πάθω διαβήτη;
Πριν από λίγα χρόνια θα λέγαμε
απόλυτα ότι αυτό είναι ένας μύθος.
Και, πράγματι, κάποιος δεν θα πάθει
διαβήτη επειδή τρώει πολλά γλυκά.
Μπορεί, όμως, η μεγάλη κατανάλωσή
τους να οδηγήσει σε αύξηση βάρους
και σε παχυσαρκία, που είναι από
τους πιο σημαντικούς παράγοντες
για την ανάπτυξη διαβήτη τύπου 2.
Αν πάθω διαβήτη και ακολουθήσω θεραπευτική αγωγή, θα
απαλλαγώ κάποια στιγμή εντελώς από αυτόν;
Δυστυχώς, ο διαβήτης δεν είναι
ίωση που εμφανίζεται και εξαφανίζεται. Αν πρόκειται για τύπου 1, δεν
θα τον “ξεφορτωθείτε” ποτέ. Θα τον
κρατάτε όμως ρυθμισμένο με θεραπευτική αγωγή και θα ζείτε καλά.
Αν πρόκειται για διαβήτη τύπου 2,
μπορείτε να διατηρείτε το σάκχαρό
σας σε φυσιολογικά επίπεδα κάνοντας
αλλαγές στη διατροφή σας, εντάσσοντας στη ζωή σας τη συστηματική
σωματική άσκηση και χάνοντας αρκετά κιλά, αν είστε παχύσαρκοι. Με
αυτόν τον τρόπο, μπορεί να μη χρειάζεται να παίρνετε θεραπεία. Αλλά
δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι ακόμη
και σε αυτήν την περίπτωση ο διαβήτης είναι κάτι που θα παραμείνει
πάντα στη ζωή σας, έστω και ως
απειλή.
Πηγή: «Vita»
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Δύο μοναδικά μυθιστορήματα
και ένα παιδικό βιβλίο
με μουσικό CD

της ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ-ΑΡΓΥΡΗ
τώρα
στο βιβλιοπωλείο
του «Εθνικού Κήρυκα»

ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ
ΤΙΜΗ: $28.99
Μια μεγαλοαστική οικογένεια από την Ίμερα του Πόντου,
έπειτα από τη γενοκτονία του 1916, βρίσκει καταφύγιο σε ένα
ορεινό χωριό της Πέλλας. Ο ένας γιος, ο Αριστοτέλης Αγριππίδης,
ξενιτεύεται για σπουδές στην Αμερική και πλουτίζει με τα ματωμένα λεφτά της ποτοαπαγόρευσης. Επιστρέφει στο Μικροδέντρι
της μετανάστευσης και γίνεται ο ευπατρίδης που κτίζει την εκκλησιά και το σχολείο. Εκεί θα φτάσει ως πρωτοδιόριστη δασκάλα στα τέλη του ’70 η Αμαλία Αναγνώστου, με τη φλόγα στα
μάτια και το πάθος να μεταλαμπαδεύσει τη γνώση στα παιδιά
μιας κλειστής αγροτικής κοινωνίας. Ο έρωτας σημαδεύει την
Αμαλία με το τόξο του επίγονου Αριστοτέλη Αγριππίδη. Μα είναι
γεμάτος σκιές και μυστικά. Η ομίχλη απλώνεται στο Μικροδέντρι
όπως οι κρυφές ιστορίες των ανθρώπων του χωριού. Τα γάργαρα
νερά του ποταμού γίνονται η ευλογία και η κατάρα του τόπου...
Ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα που διατρέχει τη ραχοκοκαλιά της
ελληνικής ιστορίας του εικοστού αιώνα αποτολμώντας να ρίξει
φως στην ομίχλη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
ΤΙΜΗ: $30

Μην τα χάσετε
Kάντε σήμερα
την παραγγελία σας
ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΤΗΛ.: (718) 784-5255 • ΦΑΞ (718) 472-0510
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται έξοδα διεκπεραίωσης και ταχυδρομικά.

Μια νεαρή κοπέλα, σμιλεμένη από τη γαλλοτραφή Πολίτισσα μάνα της, μεγαλώνει ανυποψίαστη στη Νίσυρο
της λάβας και της γύμνιας. Όμορφη, έξυπνη, με σπουδές
στην ιταλοκρατούμενη Ρόδο, αφήνεται στον έρωτα ενός
νεαρού συμπατριώτη της. Στο βάθος, μακριά, φαντάζει
η απουσία του πατέρα στην Αμέρικα. Και η παρουσία της
ανδρόγυνης μάνας. Ο έρωτας της Μαργαρίτας θα ανατραπεί την έσχατη στιγμή. Και η προδοσία θα σημαδέψει
όχι μόνο την τύχη της, αλλά ένα ολάκερο νησί, προκαλώντας μια συγκλονιστική ανθρώπινη καραμπόλα. Και η
Μαργαρίτα; Υποκύπτει τελικά στη νομοτέλεια πως «Η
Ζωή είναι μεγαλύτερη απ'' την Αγάπη;» Τα ήθη της εποχής και η ιστορία της Ιταλοκρατούμενης Δωδεκανήσου
συνιστούν το υπόβαθρο του μυθιστορήματος, το οποίο
κυριεύει τις αισθήσεις με τη γνησιότητα των ανθρώπινων
χαρακτήρων και την αφοσίωσή τους στις άκαμπτες παραδόσεις του νησιού της λάβας.

Αποστείλατε την παραγγελία σας με επιταγή, στο όνομα:

NATIONAL HERALD, INC.
37-10 30TH STREET, L.I.C., N.Y. 11101-2614
E-mail: info@ekirikas.com • secretary@ekirikas.com

o VISA

Xρεώστε την πιστωτική σας κάρτα:
o MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

Ο ΠΟΛ ΚΑΙ Η ΛΑΡΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ
ΤΙΜΗ: $24

o DISCOVER

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ: -------------------------------------------------------------------------------------------------------ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ:-------------------------------------------------------------------------------------------------ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :----------------------------------------------------------------------------------------------------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: --------------------------------------------ΠΟΛΗ: ------------------------------------ΠΟΛΙΤΕΙΑ: --------

Ο Πολ και η Λάρα είναι δύο νιόπαντρες πολικές αρκούδες, που νιώθουν τον κόσμο να χάνεται κάτω απ’ τα
πόδια τους, καθώς τα παγόβουνα λιώνουν εκεί μακριά,
στη Μανιτόμπα του βορρά, εξαιτίας της υπερθέρμανσης
της Γης. Έτσι, αποφασίζουν να κάνουν το γαμήλιο ταξίδι
τους στην Ελλάδα του καλού καιρού, για να δουν αν
μπορούν να ζήσουν με την αιώνια ζέστη. Καταφτάνουν
στη Μύκονο με βατραχοπέδιλα και γυαλιά, κι εκεί...

ΖΙΡ:--------------------------------------------------------ΤΗΛ.: -----------------------------------------------------------CELL:------------------------------------------------------ΦΑΞ: -----------------------------------------------------------E MAIL: --------------------------------------------------------------------------------------------ΑΡΙΘ. ΒΙΒΛΙΩΝ: -----ΥΠΟΓΡΑΦΗ:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δώρο: Ένα CD με τα τραγούδια του βιβλίου.
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Ο μηχανισμός της καταστροφής
Συγγραφέας: Σπύρος Βρυώνης
Εκδόσεις: «Eστία»
Ετος έκδοσης: 2007
Τιμή στο βιβλιοπωλείο του «Ε.Κ.»:
$42.99
Την νύχτα της 6ης προς 7η Σεπτεμβρίου 1955, η ελληνική κοινότητα
της Κωνσταντινούπολης έγινε στόχος
απρόκλητων βιαιοτήτων. Μέσα σε
λίγες ώρες εμπορικά καταστήματα,
βιοτεχνίες, σπίτια, ακόμα και οι εκκλησίες των Ελλήνων μετατράπηκαν
σε ερείπια. Τα γεγονότα αυτά σήμαναν την αρχή του τέλους της κοινότητας των Ρωμιών της Πόλης. Η
βίαιη αυτή επίθεση σύντομα συνυφάνθηκε με τις ψυχροπολεμικές πολιτικές εξελίξεις της εποχής, και τα
πραγματικά γεγονότα αποσιωπήθηκαν εξίσου γρήγορα.
Με αφορμή την 50η επέτειο της
μεγάλης καταστροφής, ο Σπύρος
Βρυώνης ανασυνέθεσε τα γεγονότα
εκείνης της νύχτας στο μεγαλειώδες
έργο του «Ο μηχανισμός της καταστροφής: το τουρκικό πογκρόμ της
6ης-7ης Σεπτεμβρίου 1955 και ο
αφανισμός της ελληνικής κοινότητας
της Κωνσταντινούπολης», το οποίο
εκδόθηκε στα αγγλικά το 2005. Εχει
υμνηθεί ως «magnum opus», ως
«πρωτότυπο και βαρυσήμαντο», ως
«λαμπρό έργο». Είναι βέβαιο ότι θα
αναγνωριστεί ως η απροσπέραστη
μελέτη των βίαιων γεγονότων που
τόσο αναλυτικά περιγράφει και εξετάζει. Ο τόμος περιλαμβάνει και
ένα εκτεταμένο ένθετο με τις μοναδικές φωτογραφίες του Δημητρίου
Καλούμενου. Η εξαιρετική φωτογραφική τεκμηρίωση προσδίδει επιπρόσθετο βάρος στις μαρτυρίες που
παρουσιάζει ο συγγραφέας και στην
ιστορική ανάλυση του πογκρόμ και
των συνεπειών του.

Συγγραφέας: Νικόλαος Β.
Γιάνναρης
Σελίδες: 155
Eκδόσεις: «Eστία»
Τιμή στο βιβλιοπωλείο του
«Ε.Κ.»: $11.70
Καθώς τα ελλείμματα στο
ισοζύγιο πληρωμών συνεχίζονται, τα εξωτερικά χρέη
αυξάνονται και οι πληρωμές
τοκοχρεολυσίων αποστραγγίζουν την ελληνική οικονομία από αναγκαίους πόρους
που είναι απαραίτητοι για
την σταθεροποίηση και ανάπτυξή της. Αυτή η συνεχιζόμενη οικονομική αιμορραγία
κάνει την εισοδηματική πολιτική ατελεσφόρητη και τα
πραγματικά εισοδήματα των
εργαζομένων να μειώνονται....

O Πυθέας των Ανέμων

Nτοκουμέντα μιας εποχής : 1993 -2003
Συγγραφέας:
Γλαύκος Κληρίδης
Τιμή στο βιβλιοπωλείο του «Ε.Κ.»:
$64.99
Είναι το πρώτο βιβλίο που γράφει ο
τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Γλαύκος Κληρίδης μετά τη 10ετή
Προεδρία του και καλύπτει την περίοδο από το 1993 που εξελέγη για
πρώτη φορά μέχρι και το δημοψήφισμα του 2004 για το σχέδιο Ανάν,
επειδή ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος
τον καλούσε στις συνομιλίες για το
κυπριακό μετά την αποχώρηση του
από την Προεδρία το 2003. Το βιβλίο
ασχολείται λεπτομερειακά με όλο το
άγνωστο παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων αλλά και των επαφών για
το κυπριακό, κυρίως για την περίοδο
1993-2003, αλλά και μέχρι το δημοψήφισμα του Απριλίου του 2004, και
περιέχει πολλά επίσημα σχετικά έγ-

To εξωτερικό χρέος της Ελλάδος
και οι επιπτώσεις του
επί της εθνικής οικονομίας

Reading is to the mind what
exercise is to the body. It is
wholesome and bracing for the
mind to have its faculties kept
on the stretch.
Sir Richard Steele 1672-1729, British
Dramatist, Essayist, Editor

The National
Herald
Bookstore
γραφα που πρώτη φορά βλέπουν το
φως της δημοσιότητας (τα έγγραφα
παρατίθενται και στην αγγλική γλώσσα ως Παραρτήματα του βιβλίου).

Exercise your mind...
(718) 784-5255
info@thenationalherald.com

Συγγραφέας:
Mάνος Μεγαλοκονόμος
Εκδόσεις: Πατάκη
Ετος: 2003
Τιμή στο βιβλιοπωλείο του «Ε.Κ.»:
$13.30
Είναι γνωστό ότι άλλοι είναι αυτοί
που δημιουργούν την Ιστορία και
άλλοι εκείνοι που τη γράφουν, συχνά μάλιστα διαφορετικά. Καμιά
φορά συμβαίνει εκείνοι που τη γράφουν να μένουν στη μνήμη των
μεταγενέστερων πιο
γνωστοί από αυτούς
που τη δημιούργησαν.
Σπάνια πάντως έτυχε
άνθρωπος να ανοίξει
διάπλατα και έγκαιρα
τις πύλες της και να την
καταγράψουν οι σύγχρονοι και οι μεταγενέστεροι τόσο διαφορετικά. Κάτι που είχε
ως αποτέλεσμα να πάρει η γνώση των ανθρώπων -των Ευρωπαίων- δρόμο λανθασμένο,
για αρκετούς αιώνες. Ο
πρώτος εξερευνητής της
Ευρώπης, ο Μασσαλιώτης Πυθέας, ήταν απ’
αυτούς που έδρασαν
στην περιφέρεια του Ελληνισμού, από την Ινδία
μέχρι τη δυτική λεκάνη
της Μεσογείου.
Η μυθιστορία του
Πυθέα, του ευνοούμενου των ανέμων, είναι
ένα σύνολο πάθους για
γνώση, ανυπέρβλητης

τόλμης, ιδιοφυούς ευρηματικότητας
και ολοκληρωτικής αφοσίωσης στην
υπηρεσία του συνόλου. Είναι μια
ιστορία όπου, ξετυλίγοντάς την, συναντά κανείς όλα τα χαρακτηριστικά
που σμιλεύουν τη φυλή των Ελλήνων τριάντα τόσους αιώνες τώρα.
Πάντα τα ίδια: τόσο αυτά που εμπνέουν ουράνιες ανατάσεις της ψυχής και του πνεύματος όσο και εκείνα που διαχέουν θανάσιμα δηλητήρια.
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Πάει... το έχει τρελάνει το παιδί η JLo.

«Θέλω να ρίξω
τον Μπραντ στο κρεβάτι»

Ο Casper Lopez, ο νεαρός
εραστής της Jennifer Lopez,
εκδήλωσε δημόσια τον έρωτά
του για τη διάσημη pop star.
Ο 24χρονος έγραψε στο
Twitter:
«Ηλικία, status και οι γνώμες των άλλων δεν έχουν σχέση. Οι καρδιές μας και οι ψυχές
μας δεν έχουν τέλος. Η ηλικία
μας είναι απλώς υπενθύμιση
για όσες ώρες βρισκόμαστε
στη Γη και για τον πολύτιμο
χρόνο που μας απομένει».
Και συνέχισε λίγο αργότερα: «Πρέπει να τιμήσουμε τον
χρόνο μας στη Γη, με το να
ριχνόμαστε στα πάθη και στα
όνειρά μας. Οπότε, κλείστε τα
αυτιά σας και ακούστε τις καρδιές σας. Αγαπήστε και ευτυχήστε».

Η Aντζελιίνα Τζολί και ο Μπραντ
Πιτ βρέθηκαν στην τελετή απονομής
των Χρυσών Σφαιρών και παρόλο
που δεν κατάφεραν να αποσπάσουν
κανένα βραβείο, δεν στεναχωρήθηκαν γιατί είχαν άλλα στο μυαλό τους.
Κατά την άφιξή της στο πάρτι
που ακολούθησε της λαμπερής απονομής, η 36χρονη πρωταγωνίστρια
είπε στον 48χρονο σύντροφό της
«Είσαι πιο όμορφος από μένα», ενώ
λίγο αργότερα φαίνεται να παραδέχτηκε στον ίδιο: «Τα παπούτσια μου
με πεθαίνουν!».
Μάλιστα, λίγο αργότερα η Αντζελίνα Τζολί μιλώντας στο «Associated
Press», όταν ερωτήθηκε για το τι περιμένει περισσότερο τη συγκεκριμένη
βραδιά, η ίδια απάντησε: «Να ρίξω
στο κρεβάτι τον Brad!».

Πηγή: «Zougla»

Πηγή: «Zougla»
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SUDOKU - EYKOΛO

ΚΑΘΕΤΑ
1.Βησιγότθος βασιλιάς του 6ου αιώνα (αιτ.).
2. Τα μικρά ενός ζώου. 3. Δεν φέρνει ψωμί, σύμφωνα με παροιμία
μας (γεν.).- Πληθυντικός άρθρου. 4. Ίδρυσε, το 1930, το Λαϊκό Θέατρο.- Δεν εκφράζει βεβαιότητα. 5. Το υποδέχεται το χώμα.Επιφώνημα αρχαίων τραγωδιών. 6. Συνθέτης του μελοδράματος
«Ίρις». 7. Έχει τον ιδρυτή της (γεν.).
8. Συγκοινωνιακά αρχικά.- Προσβάλλει συνήθως τα παιδιά.
9. Επικίνδυνο το κεντρί της.- Δραματική έκκληση.

ΛYΣH - ΜΕΤΡΙΟ

ΛYΣH - EYKOΛO

ΛYΣH ΣTAYPOΛEΞOY

ΠΩΣ ΠAIZETAI TO SUDOKU
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να γεμίσετε τα άδεια τετράγωνα έτσι ώστε κάθε σειρά, κάθε στήλη και κάθε
3Χ3 κουτί να περιέχει τους αριθμούς 1 εως 9, χωρίς
όμως να επαναλαμβάνεται κάποιος από αυτούς.
Μερικά τετράγωνα περιέχουν αριθμούς, «γνωστοί

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 2. ΜΑΓΩΝ- ΡΑΦ 3. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ 4. ΛΑΠΑΑΣ 5. ΑΡΗΣ- ΣΚΙΑ 6. ΡΙΣ- ΑΚΕΛ 7. ΙΑΕΛΑΙΑΣ 8. ΤΑΙΝΑΡΟ 9. ΟΡΑΝΣΑΣΙ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΑΜΑΛΑΡΙΧΟ 2. ΜΑΝΑΡΙΑ 3. ΑΓΑΠΗΣ- ΤΑ 4.
ΡΩΤΑΣΕΑΝ 5. ΥΝΙ- ΑΛΙ 6. ΜΑΣΚΑΝΙ 7. ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 8.
ΟΑΣ- ΙΛΑΡΑ 9. ΣΦΗΚΑΣΟΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Κωμόπολη της Εύβοιας. 2. Αναφέρονται και στα κάλαντα (γεν.).Διατηρεί βάσεις στην Κύπρο. 3. Μπορεί να αφορά και νόμισμα.
4. Είναι εύπεπτος (αιτ.).- Ακολουθείται από ρήμα. 5. Η μυθολογία
μας τον θέλει πατέρα του Έρωτα.- Και το δέντρο μας την προσφέρει.
6. Συνηθισμένη η φλεγμονή της (καθ.).Κυπριακά πολιτικά αρχικά.
7. Κραυγή, φωνή, αρχαϊστί.- Αναφέρεται σε έκφραση ειρηνικών διαθέσεων (γεν.). 8. Το νοτιότερο ακρωτήριο της Πελοποννήσου.
9. Πόλη της Αλγερίας.- Για το αυτοκίνητο κυρίως αναφέρεται
(αντίστρ.).

SUDOKU - ΜΕΤΡΙΟ

αριθμοί» . Σκοπός είναι να συμπληρωθούν τα άδεια τετράγωνα, ένας αριθμός σε κάθε τετράγωνο, έτσι ώστε
κάθε στήλη, κάθε σειρά και κάθε κουτί να περιέχει τους
αριθμούς από το 1 εως το 9 μόνο μία φορά.
Κάθε αριθμός έχει μία μόνο σωστή θέση, εμφανίζεται
δηλαδή μόνο μια φορά σε κάθε στήλη, σε κάθε γραμμή
και σε κάθε κουτί.
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Click... στην Ιστορία από το Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Το «Click... στην Ιστορία» είναι ένα
νέο, πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται από
το Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού με
τη συνεργασία και την υποστήριξη
της «Vodafone». Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας μέσα από τη ματιά
των μαθητών, αξιοποιώντας τις απεριόριστες δυνατότητες της κινητής
επικοινωνίας στη σύγχρονη εκπαίδευση. Το πρόγραμμα απευθύνεται
σε μαθητές Γυμνασίου και τελεί υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Το πρόγραμμα αξιοποιεί στο σύνολό του το ψηφιακό περιβάλλον
στο οποίο κινούνται οι νέοι σήμερα,
θέτοντας την ψηφιακή τεχνολογία
στην υπηρεσία της εκπαίδευσης. Στο
πλαίσιο του προγράμματος, οι μαθητές, εξοπλισμένοι με ένα κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιείται ως φωτογραφική μηχανή, κάμερα και συσκευή εγγραφής φωνής, γίνονται “ρεπόρτερ της ιστορίας”. Εξερευνούν
την πόλη, τη γειτονιά και το χωριό
τους, συλλέγουν τεκμήρια από οικογενειακά φωτογραφικά άλμπουμ, πολιτιστικούς θεσμούς και δημόσια αρχεία, και φτιάχνουν τις δικές τους
οπτικοακουστικές παρουσιάσεις.
Το ερευνητικό οπτικοακουστικό
υλικό αποστέλλεται μέσω του δικτύου

της Vodafone στη διαδικτυακή πλατφόρμα http://local.e-history.gr/ η
οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για το
πρόγραμμα, με τρόπο τέτοιο ώστε

να αποτελεί το εργαλείο παρουσίασης
της εργασίας των μαθητών στους γονείς, τη σχολική κοινότητα και το
ευρύ κοινό. Το πρόγραμμα αξιοποιεί

H κ. Σοφία Εφραίμογλου, Μέλος ΔΣ του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, Επικεφαλής του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», κ. Μιχάλης Κοντογιάννης, Ειδικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Δημήτρης
Εφραίμογλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, κα Αγγελική Παπαντωνίου,
Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων της Vodafone και Δρ. Κλεοπάτρα Φέρλα, Επικεφαλής Τομέα Ερευνας και
Διαχείρισης Πολιτισμικής Πληροφορίας του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

μεθόδους που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στη σχολική
κοινότητα να αναλάβει ενεργό ρόλο
στην τοπική κοινωνία και να προβάλει
το έργο της σε συνεχή διάλογο με τις
άλλες σχολικές κοινότητες.
Το πρόγραμμα «Click... στην Ιστορία», με τη συνεχή συνεργασία μαθητών, εκπαιδευτικών και των ερευνητών του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, συμβάλλει σημαντικά στην
εκπαίδευση των μαθητών σχετικά με
τον τρόπο που διεξάγεται η έρευνα,
ενώ βοηθά και στην απόκτηση δεξιοτήτων ως προς τη σύνθεση μιας
εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή με
μία μέθοδο που κερδίζει την προσοχή
των μαθητών. Τέλος, εκπαιδεύει τους
μαθητές στη συλλογική εργασία, δεδομένου ότι δημιουργούν ομάδες,
στο πλαίσιο των οποίων πρέπει να
συνεργαστούν για τη διαμόρφωση
της τελικής εργασίας. Ο κ. Δημήτρης
Εφραίμογλου, Διευθύνων Σύμβουλος
του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού,
δήλωσε σχετικά με το πρόγραμμα:
«Για άλλη μια φορά, το Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού βρίσκεται ενεργά
δίπλα στους μαθητές, συμβαδίζοντας
και ενισχύοντας με όποιον τρόπο
μπορεί την Παιδεία. Το πρόγραμμα
“Click... στην Ιστορία” όχι μόνο “αγκαλιάστηκε” από το Υπουργείο Παιδείας, τους εκπαιδευτικούς και τους
μαθητές που συμμετείχαν στην πιλοτική φάση του, αλλά συνεχίζεται
σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα, με
ακόμη περισσότερους συμμετέχοντες
και ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στο έργο μας».
Η κ. Αγγελική Παπαντωνίου, Δι-

ευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων της
Vodafone, δήλωσε σχετικά με το πρόγραμμα: «Το “Click... στην Ιστορία”
αποτελεί απόδειξη ότι η συμβολή
της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική
διαδικασία μπορεί να είναι ουσιαστική.
Οι μαθητές, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία
καθώς και το αξιόπιστο δίκτυο της
Vodafone σε όλη την Ελλάδα, έρχονται
κοντά στην ιστορία του τόπου τους
και εντρυφούν στη συλλογική εργασία
και τη σύνθεση. Η θερμή υποδοχή
του προγράμματος από τους μαθητές
και την εκπαιδευτική κοινότητα αποτελεί την πιο γερή βάση για την εξέλιξη και την περαιτέρω ανάπτυξή
του».
Το πρόγραμμα έχει ήδη υλοποιηθεί
πιλοτικά σε έξι δημόσια γυμνάσια
σχολεία όλης της Ελλάδας, ενώ μέχρι
το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς
θα έχουν προστεθεί δώδεκα επιπλέον
στους Νομούς Αττικής, Αχαΐας, Εβρου,
Ευβοίας, Λασιθίου, Λέσβου, Ξάνθης,
Πέλλας, Ροδόπης και Σάμου.
Στην ιστοσελίδα http://local.e-history.gr/ ο επισκέπτης μπορεί να
πλοηγηθεί στις εργασίες των σχολείων
της πρώτης φάσης υλοποίησης του
προγράμματος από την Αγιά Λάρισας,
τη Δράμα, τη Θήβα, το Ναύπλιο, τη
Νέα Ιωνία και τη Χίο.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για
την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας
αποτελεί μέρος του πολύπλευρου
προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας που εφαρμόζει η «Vodafone»
και εστιάζει στην αξιοποίηση της τεχνολογίας της κινητής επικοινωνίας
σε καίριους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς τομείς.
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