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ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
«Πλησιαζουμε Αθηνα,
Προσγειωση σε 15 λεπτα».
Τα δαχτυλα μου χτυπανε ρυθμο στο καθισμα.
Γερνω προς το παραθυρακι.
Μπλε, κιτρινο, πρασινο.
Θαλασσα, χωραφια, βουνα.
Μικρα χωριουδακια,
Και πιο περα μια μεγαλη πολη.
Το αιμα μου τραγουδαει.
Πλησιαζει η στιγμη
που θα πατησει το ποδι μου Ελλαδα.
Οι αναμνησεις των αλλων καλοκαιριων πλημμυριζουν.
Καφεδακι στην παραλια, βοτσαλα που γυαλιζουν στον αφρο της θαλασσας
Σουβλακια λεμονατα με ριγανη.
Τρελοι χοροι στα πανηγυρια, καρπουζια με ζουμερες καρδιες.
Ωρες ατελειωτες παιζοντας χιλια δυο παιχνιδια κατω απο τον μεσημεριανο ηλιο.
Οι ροδες του αεροπλανου μουγκριζουν.
Δαγκωνω τα χειλη μου.
Ντουπ. Ντουπ.
Ειμαστε στο εδαφος.
Κοιταζω παλι εξω.
Ελιες, ουρανος και αεροπλανα με πεντε χρωματιστους κυκλους.
Κλικ.
Οι ζωνες λυνονται.
Αρπαζω τις βαλιτσες μου.
Οι ανθρωποι μπροστα μου κινουνται σαν σαλιγκαρια.

Βλεπω θολα χαμογελα, ακουω μακρινες φωνες.
Ακομα λιγο και θα γινουν πραγματικοτητα.
Ακομα λιγο και θα αρχισει
αλλο ενα καλοκαιρι στην Ελλαδα.
Ιανουαριος 2012,
Δαφνη Μαρτιν, 14 ετων,
Μαθητρια στο Ελληνικο Σχολειο του Αγιου Γεωργιου

Κύκλοs
Αγαπητοί φίλοι του Κύκλου και μέλη του Προμηθέα,
Στις 20 του μηνός Ιουνίου, κάναμε την Έκτη (και τελευταία για τον ακαδημαϊκό χρόνο)
Συνάθροιση του Κύκλου η οποία είχε, κατά τη γνώμη των συμμετασχόντων, μιά καλή επιτυχία. Το
θέμα (Υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο) επίκαιρο και ανεξάντλητο. Παρευρέθηκε
αρκετός αριθμός μελών και έγινε ευρεία συζήτηση ακόμα και αντιπαράθεση (που έχει καθιερωθεί
να λέγεται ντημπέιτ!) με τη συμμετοχή όλων. Περί το τέλος της συνάθροισης έγινε και μιά
συζήτηση για την οργάνωση και τη δυνατή βελτίωση του Κύκλου γιά την μεγαλύτερη επιτυχία του
και ευχαρίστηση των μελών. Τα κυριότερα συμπεράσματα ήταν τα εξής:
 Η κάθε συνάθροιση να εστιάζεται σε ένα καί όχι σε δύο ή περισσότερα θέματα. Είναι
καθήκον του εκάστοτε Συντονιστή να επαναφέρει τη συζήτηση στο θέμα και να ενθαρρύνει
τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων μελών.
 Η τρίτη Πέμπτη του κάθε μήνα φαίνεται να είναι μιά καλή επιλογή. Πάντα θα υπάρχουν
μέλη που δυσκολεύονται αυτή την ημέρα και θα προτιμούσαν μιά άλλη (ας πούμε την
Τετάρτη) αλλά η κοινή συναίνεση ήταν πως η ημέρα πρέπει να μείνει όπως έχει και δεν θα
βγάλουμε τίποτε άν ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο.
 Όλοι επιβεβαίωσαν την προτίμησή τους να διατηρηθεί ο άτυπος και χαλαρός χαρακτήρας
και το ύφος του Κύκλου.
 Τα θέματα πρέπει να εμπλουτισθούν και να επιλεγούν ώστε να έχουν μία καλή δύναμη
έλξης. Καλούνται όλα τα μέλη να προτείνουν περισσότερα θέματα για συζήτηση στο
μέλλον και να μας δηλώσουν αν θα ήθελαν να είναι εισηγητές.
 Εκφράστηκε πάλι και συμφωνήθηνε να αφιερώνεται λίγος χρόνος πρός το τέλος της κάθε
συνάθροισης για συζήτηση γλωσσικών ζητημάτων όπως ετυμολογία, και η σωστή ή
λανθασμένη χρήση λέξεων, και τα παρόμοια. Καλούνται όλοι να φέρουν γιά συζήτηση
τέτοια θέματα.
Τα παραπάνω γίνονται δεκτά απ' την τριανδρία των οργανωτών και θα τεθούν σε εφαρμογή
αμέσως. Όσο για τη συνέχιση του Κύκλου το φθινόπωρο, έχουμε ήδη κλείσει την αίθουσα του
Ελληνικού Κέντρου πάλι γιά την τρίτη Πέμπτη του μήνα, δηλαδή 19 Σεπτεμβρίου και 17
Οκτωβρίου. Τα θέματα δεν έχουν ακόμα επιλεγεί αλλά προσκαλούμε προτάσεις από όλους.
Παρακινούμε και όσους δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν αρκετά στις προηγούμενες συναθροίσεις να

κάνουν μιά προσπάθεια προγραμματισμού γιά να μπορέσουν να δώσουν το παρόν στις μελλοντικές
συναθροίσεις ούτως ώστε να ακούσουμε και εμείς τον ελληνικό τους λόγο.
Ευχαριστούμε όλα τα μέλη για τη συμμετοχή τους στον Κύκλο και ειδικότερα εκείνους που έδειξαν
τακτική συμμετοχή και συμβολή στο έργο του είτε σαν εισηγητές είτε σαν συντονιστές. Όπως το
έχουμε ξαναπεί, η καλύτερη έκφραση ενδιαφέροντος και έμπρακτη στήριξη πρός τον Κύκλο είναι η
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.
Ευχόμαστε σε όλους ένα καλό (αλλά όχι πολύ θερμό) καλοκαίρι.
Αχιλλέας

Prometheas Events
Sunday, September 22, 2013 at 6:30 pm. at the «Nostos» Restaurant fundraising event to benefit
"The Smile of the Child" ("Το χαμόγελο του παιδιού"). For more info, see attached flyer.

Websites of the month
 Οι νέες αυτοκρατορίες και η Ελλάδα: http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=506359


107 αριστουργηματικές φωτογραφίες μιας απλής, ήσυχης Ελλάδας (1903-1930) Μέσα
απο το φακό του Μπουασονά -σε φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας:
http://www.lifo.gr/team/lola/34658



Rita Wilson’s big fat Greek Orthodox Easter:
http://www.washingtonpost.com/blogs/guest-voices/post/rita-wilsons-big-fat-greekorthodox-easter/2012/04/14/gIQANb02HT_blog.html?tid=pm_national_pop



Being Greek: http://player.vimeo.com/video/56673130



«60 λεπτά Ελλάδα» στο ακριτικό Καστελλόριζο:
http://www.alphatv.gr/Newsroom/Alpha-News/Society/-60-λεπτα-Ελλαδα--στο-ακριτικοΚαστελλοριζο.aspx



Hospitality: http://www.youtube.com/embed/A40iNV_e7DU?feature=player_embedded



Thessaloniki: http://www.youtube.com/watch?v=JZKHz1YVe-w&feature=emshare_video_user



Αξίζει να αφιερώσετε χρόνο να το παρακολουθήσετε...
https://www.youtube.com/embed/ZtxzsOAidyQ?feature=player_detailpage



Dean's Intern Constantine Skenderis is a One-Man Production Team:
http://www.american.edu/soc/news/20130530-Skenderis-Internship.cfm



The last concert of the National Symphony Orchestra and Choir of ERT (Greece):
http://willthatbeall.net/?p=319

Books
Bιβλίο του καθηγητή Νίκανδρου Μπούρα: «Έλληνες στο Λονδίνο» από τις Εκδόσεις ΑΚΑΚΙΑ.
eBook: http://www.akakia.net/BOOK_NB_ESL_GR.html και σε Έντυπο:
http://www.amazon.co.uk/dp/1909550604

News Articles
Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών ο Κύπριος
ποιητής, Κυριάκος Χαραλαμπίδης
Τον Κύπριο ποιητή Κυριάκο Χαραλαμπίδη εξέλεξε η Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών ως
αντεπιστέλλον μέλος της στην προκηρυχθείσα έδρα στον κλάδο της Λογοτεχνίας (Ποίησης), στην
Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών.
Ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης γεννήθηκε στην Κύπρο (1940). Αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας
και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρακολούθησε μαθήματα θεάτρου στην Αθήνα
και ειδικεύτηκε σε θέματα Ραδιοφωνίας στο Μόναχο. Εργάστηκε ως φιλόλογος στη μέση
εκπαίδευση και για τρεις δεκαετίες στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, απ' όπου αφυπηρέτησε ως
Διευθυντής Ραδιοφωνίας.
Από το 1961 έως το 2013 εξέδωσε δώδεκα ποιητικές συλλογές, από τις οποίες, Το Αγγείο με τα

Σχήματα (Λευκωσία 1973), Αχαιών Ακτή (Λευκωσία 1977, Άγρα 2003), Αμμόχωστος
Βασιλεύουσα (Ερμής 1982, 'Αγρα 1997) τιμήθηκαν με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης της Κύπρου.
Στη συνέχεια, η συλλογή του Θόλος (Ερμής 1989, Άγρα 1998) βραβεύθηκε από την Ακαδημία
Αθηνών, ενώ η Μεθιστορία (Άγρα 1995,) με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης της Ελλάδας.
Εκτός από την ποίηση, έχει ασχοληθεί με τη συγγραφή δοκιμίων, τα οποία εκδόθηκαν σε δίτομη
συλλογή με τίτλο Ολισθηρός Ιστός, με την επιμέλεια βιβλίων (Μια πόλη στη λογοτεχνία, με
επιλογή κειμένων για τη Λευκωσία), καθώς και με τη μετάφραση. Για το έργο του με τίτλο
Ρωμανού του Μελωδού: Τρεις Ύμνοι τιμήθηκε με το Βραβείο της Ελληνικής Εταιρείας
Μεταφραστών Λογοτεχνίας.
Δοκίμιά του ή και μελέτες αναφερόμενες στο έργο του έχουν περιληφθεί στην διδακτέα ύλη
πανεπιστημιακών σχολών, μονογραφίες για το έργο του έχουν γραφτεί από διακεκριμένους
ελληνιστές και περιοδικά («η Λέξη», «Θέματα λογοτεχνίας», «Πόρφυρας», «Πάροδος» κ.α.) έχουν
κυκλοφορήσει ειδικά αφιερωματικά τεύχη.
Μεταφράσεις του έργου του κυκλοφορούν σε αυτοτελείς εκδόσεις στα Αγγλικά, Γαλλικά,
Γερμανικά, Σουηδικά, Βουλγαρικά και Αλβανικά. Ο κ. Χαραλαμπίδης φιλοξενήθηκε επίσης ως
Poet-in-Residence από το Πανεπιστήμιο του Princeton (1998-99). Το έργο του έτυχε τιμητικών
εκδηλώσεων, στις οποίες προσκλήθηκε, από τα Πανεπιστήμια Harvard, Oxford, Columbia κ.α.
Παράλληλα ειδικά ντοκιμαντέρ έχουν αφιερωθεί από έγκυρα τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά δίκτυα,
όπως «Κυριάκος Χαραλαμπίδης, ένας Έλλην ποιητής» και το "In the Waters of Cyprus: The Poet
Kyriakos Charalambides". Έχουν επίσης κυκλοφορήσει ψηφιακοί δίσκοι είτε με απαγγελίες του
είτε με μελοποιημένα ποιήματα ή τραγούδια του.
Ανέπτυξε πλούσια πολιτιστική προσφορά ως πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του
Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Πολιτισμού Κύπρου, μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής
Γραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και Σύμβουλος της
Πολιτιστικής Επιτροπής του δήμου Λευκωσίας για Θέματα Λαϊκού Πανεπιστημίου.
Για το σύνολο της προσφοράς του στην ποίηση και τον πολιτισμό έχει τιμηθεί: το 1998 με το
Διεθνές Έπαθλο Καβάφη στην Αίγυπτο, το 2003 με το βραβείο Κώστα και Ελένης Ουράνη από την
Ακαδημία Αθηνών, το 2006 με το Βραβείο Πολιτιστικής Προσφοράς Τεύκρου Ανθία - Θοδόση
Πιερίδη, και το 2007 με το Αριστείο Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Το 2013 το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών τον αναγόρευσε
Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας.
http://www.dou.gr/articlext.php?a=5865405
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My Mother’s Legacy
By HARRY MARK PETRAKIS May 10,

2013 5:56PM

As I’ve grown older, images of my father have receded and memories of my mother
have grown sharper. While I sometimes dream of my father, I more often dream of my
mother. Part of that imbalance in recall may rest with the fact that my father died much
earlier than my mother, on Memorial Day in 1951 when he was 66 and I was 28.
My mother outlived my father by 28 years, 23 of which she spent living with my wife,
Diana, and me. The last four years of her life until her death in 1979 at the age of 91
were spent in a nursing home. Through those final years I watched her great spirit slowly
succumb to resignation and despair. I was the one most responsible for placing her in the
facility, a decision I feel guilty about to this day. Perhaps that is why I dream of her so
often.
My mother not only exerted every effort to help others, her spacious heart caused her to
suffer their afflictions with them. As the wife of the parish priest, she was a whirlwind of
activity. She organized women’s societies, led fund-raising drives, sold raffle tickets and
solicited ads for the church publications. Her efforts began soon after she arrived in this
country in 1916 from the island of Crete with my father and four of my siblings. Within
weeks after setting foot on American soil, and despite not yet speaking English, my
mother became active in Liberty Bond drives. In the interval between wars, she worked
with Interfaith Groups, various charity drives, the Chicago Beautiful Committee and a
host of philanthropic organizations.
When the Second World War broke out, she organized savings bond rallies and worked
with Greek War Relief as well as with Russian War Relief. Her efforts received
commendations from city and state officials as well as praise from members of
Congress. She collected these letters in a pair of scrapbooks that grew bulkier through
the years. In her later life, when friends visited our house, she would bring out her
scrapbooks to show the display of letters and photos. At those times I wondered
pensively if I lived to be an old man in the house of one of our sons, whether I would
also pull out reviews and letters to show visitors?
All her life until her confinement in the nursing home, my mother’s principal volunteer
activity was the Red Cross. Not long after arriving in Chicago from St. Louis in 1923,
the year I was born, she organized a Red Cross Bandage unit in our parish church that

met throughout her lifetime and continued meeting after her death. After her
confinement in the nursing home, the Red Cross presented her with a medallion
honoring her 65 years of unbroken service.
I was probably no more than nine or 10 when I traveled with my mother to visit an ailing
woman in our parish. We rode a streetcar, my mother carrying a basket laden with food.
At the end of our journey, we descended stone steps into a cramped, dismal one-room
basement apartment littered with papers, magazines and piles of soiled clothing. The
woman, sprawled in a large worn armchair, was obese with a weary, misery-ravaged
face. As she recited her ailments, her voice became a drawn-out moan.
A parishioner in my father’s parish who owned a dairy had promised my mother that he
would arrange for delivery of milk and eggs to the woman, a promise he failed to keep.
My mother phoned this man from the woman’s apartment, her strong voice verbally
lashing the miscreant for his failure.
For all the years I can remember, my mother’s efforts to help those in need continued
unabated. At the end of each Sunday meal, she’d gather leftovers and prepare to take
them to an impoverished family in our community.
At one point during the years she lived with us, she took under her benevolent concern a
tiny frail seamstress living in a furnished room not far from our house in South Shore.
The seamstress had been diagnosed with an untreatable cancer and my mother visited
her several times a week, carrying leftovers from our table. I was conscripted into
service to drive my mother for her visits to the seamstress, a task I performed resentfully
because of the intrusion on my own time.
The seamstress lived in a mixed-race building, young black children on the landings
watching us silently as we ascended the stairs. Inside her single-room apartment, the
seamstress wept as she embraced my mother. She was a small-boned woman, with tiny
fingers. Her face was pale, her hair thinning and bleached some washed-out shade of
henna.
The seamstress was in pain and when my mother asked about her pain-relief
medications, she told us she lacked money to refill her prescriptions. My mother sent me
to a nearby pharmacy where I had the prescriptions filled and paid for them. Later, on
our drive home I lamented the expense. “You know we have trouble paying our own
bills,” I complained. “Why should I pay for a woman we barely know?”
But my mother was unrelenting in her devotion and, during future visits, insisted I
continue to refill and pay for the prescriptions. When the seamstress’ condition grew
critical, I was also called several times to drive her to the emergency room of a nearby

hospital. The seamstress had a pervasive fear of ending up in a pauper’s ward in the
County Hospital. She had once found the ward in which her friend was a patient,
overcrowded and neglected by the staff.
A few days after one of our visits, the seamstress died. After knocking on her door
without a response, a neighbor called the building janitor who found the seamstress
unconscious on the floor and called for an ambulance. She was taken to the County
Hospital, the very place she had feared to go, and where she died a few days later. My
mother made the funeral arrangements and persuaded several affluent members of our
parish to pay the expense of the casket, grave and the cemetery charges for burial.
Sometime after the funeral, my mother told me. “You want to write about life, my son.
This poor woman who suffered so much and who has now died is life.”
My mother was right, of course. She understood that caring for the poor woman was the
moral and compassionate thing to do. She understood as well that her illness and death
was an experience to be absorbed and understood. A few years after the death of the
seamstress, I wrote a story titled “Zena Dawn” about a seamstress who was dying, and a
compassionate black woman who befriended her. When I sold the story, the amount the
magazine paid me far exceeded any money I had paid for the prescriptions and the cost
of gas I’d used taking her to the ER. That was a profit my complaints and lack of
empathy did not deserve.
Harry Mark Petrakis is the author of 23 books. More information on all his work can be
found at harrymarkpetrakis.com

Φώτης Πολυμέρης: ο μελωδός της παλιάς Αθήνας
Αγαπημένος τραγουδιστής και δημιουργός ο ίδιος, έγραψε στίχους και μουσική για περισσότερα από
100 τραγούδια.
Της Γιώτας Συκκά
Ηταν από τις αγαπημένες ιστορίες του Αλέκου Σακελλάριου να διηγείται πώς έγραψε το «Αστα τα
μαλλάκια σου» έπειτα από ένα ραντεβουδάκι στο Καβούρι στο τέλος της δεκαετίας του ’30. Το
κορίτσι πανέμορφο, το τοπίο γαλήνιο, αλλά ο δυνατός αέρας έπαιζε το ίδιο επικίνδυνα με τη φούστα
και τα μαλλιά της. Χρειάστηκε να περάσουν χρόνια πριν το «ντύσει» μουσικά ο Σουγιούλ και πόσα
ακόμη πριν μπει το 1952 στην ταινία «Εκείνες που δεν πρέπει ν’ αγαπούν» της Φίνος Φιλμ.
Πέρασαν, ωστόσο, πόσες γενιές πριν μάθουν ότι η υπέροχη φωνή που τραγουδούσε δεν ήταν ο
νεαρός τότε Αλέκος Αλεξανδράκης, όπως έδειχνε η μεγάλη οθόνη και σε μας αργότερα η
τηλεόραση, αλλά ο Φώτης Πολυμέρης.

Αγαπημένη, ευγενική και αρχοντική φωνή του λεγόμενου ελαφρού τραγουδιού, ο Φώτης Πολυμέρης
αποτέλεσε μαζί με τον Νίκο Γούναρη και τον Τόνι Μαρούδα από τους πιο σημαντικούς
εκπροσώπους του. Μελωδός της παλιάς Αθήνας, συνδεδεμένος με τα οικογενειακά ακούσματα (ως
αγαπημένος ερμηνευτής των γονιών μας), ήταν προσηνής, καλλιτέχνης εργατικός, έχοντας καλά
λόγια για όλους. Γεννήθηκε 1920 στην Πάτρα, αλλά πάντα θεωρούσε «πατρίδα» του, όπως έλεγε,
την Κεφαλονιά. Αγαπημένος τραγουδιστής της προπολεμικής Αθήνας και δημιουργός ο ίδιος,
έγραψε στίχους και μουσική για περισσότερα από 100 τραγούδια, ενώ επίσημα στη δισκογραφία
εμφανίστηκε το 1935. Εκτοτε ηχογράφησε πολλούς δίσκους 78 στροφών, 45 αλλά και 33.
«Το πραγματικό μου επώνυμο είναι Παλημέρης και προέρχεται από την αρχαία ονομασία του
Ληξουρίου, που είναι “Παλική”. Η Κεφαλονιά είναι ένα νησί με πλούσια μουσική παράδοση.
Κατάγομαι, δηλαδή, από τη μήτρα της φωνητικής μουσικής παράδοσης. Εκεί όπου ο δημοτικός
δεκαπεντασύλλαβος και η αρμονία του επτανησιακού τετράφωνου γέννησαν θαυμάσια τραγούδια.
Από του πατέρα μου το σόι όλοι τραγουδούσαν. Το ίδιο και από της μητέρας μου. Κληρονομήσαμε,
λοιπόν, όλοι ωραίες φωνές. Οι αδελφές μου ήταν ένα περίφημο ντουέτο, ο αδελφός μου ο Μπάμπης
έκανε και σε πολλούς δίσκους μου σεκόντα» εξομολογήθηκε στον συνθέτη-στιχουργό Μιχάλη
Κουμπιό τον Ιανουάριο του 1991 (δημοσίευση στο e-orfeas.gr.) υπεύθυνο και για το αφιέρωμα την
ίδια εποχή στο θέατρο Badminton.
Στη μεγάλη διαδρομή του, ο Φώτης Πολυμέρης συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων, με τους: Αττίκ,
Γιάννη Βέλα, Νίκο Γούναρη, ενώ στις συνεργασίες του με δημιουργούς του λαϊκού τραγουδιού
χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο Π. Φώτης μετά τον πόλεμο. Το 1952 εμφανίζεται σε τραγούδια του Β.
Τσιτσάνη, τραγουδώντας με τον Τάκη Μπίνη και την Ελένη Λαμπίρη. Ενδιαφέρον είχαν οι
συνεργασίες με τους: Μ. Βαμβακάρη, Γ. Παπαϊωάννου, Β. Τσιτσάνη, Μ. Χιώτη. Η φωνή έχει
καταγραφεί σε ταινίες του ελληνικού σινεμά, όπως «Ελα στο θείο», «Εκείνες που δεν πρέπει ν’
αγαπούν» κ.ά. Συνεργάστηκε επίσης με τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Μάγια Μελάγια και αργότερα με
τη Μελίνα Μερκούρη, τον Τάσο Λειβαδίτη, τον Γιάννη Ρίτσο και τον Κώστα Βάρναλη. Στα τέλη
της δεκαετίας του ’60 έζησε για αρκετό διάστημα στην Αμερική. Ζούσε στο Παγκράτι, ενώ
στήριγμά του ήταν οι κόρες του Φανή και Μαρία.
«Εγραψα για τους έρωτές μου, την πατρίδα μου, τους γονείς μου, τη φτώχεια, την ξενιτιά… Αλλά

πάνω απ’ όλα αισθανόμουν τραγουδιστής. Το βιοποριστικό μου επάγγελμα ήταν αυτό. Οσα όμως
τραγούδια έγραψα ξεκινούσαν από την ψυχή μου, με ανθρωπιά και πάνω απ’ όλα με ειλικρίνεια. Δεν
λέω, και σήμερα γράφονται τέτοια τραγούδια από σημαντικούς συνθέτες, στιχουργούς και
τραγουδοποιούς, αλλά δυστυχώς προβάλλονται κατά κόρον κάτι τραγούδια ανόητα, με δύο λέξεις
επαναλαμβανόμενες» είχε πει στον Μ. Κουμπιό. Η κηδεία του έγινε χθες στο Α΄ Νεκροταφείο. Το
2004 κυκλοφόρησε η αυτοβιογραφία του με τίτλο «Φώτης Πολυμέρης, Των Αναμνήσεων η
Λιτανεία» (εκδ. Αγκυρα).
Από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που σφράγισε με τη φωνή του ήταν μεταξύ άλλων τα: «Μικρή
χωριατοπούλα», «Ενας κορίτσαρος», «Μ’ αρέσεις» (με την Αννα Καλουτά), «Για μας κελαηδούν τα
πουλιά», «Πάμε σαν άλλοτε», «Η κιθάρα του πατέρα», «Το βεσπάκι, το κορίτσι μου κι εγώ».
Hμερομηνία : 30/5/13
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Αρρωστημένα μυαλά
Χρῆστος Γιανναρᾶς
Posted: 10 Jun 2013 03:32 AM PDT

Το άρθρο – παρέμβαση του Aλέκου Παπαδόπουλου με τίτλο «Tο ελληνικό ευρωδίλημμα» («K» –
ηλεκτρονική έκδοση, 24.5.2013) πρέπει να διαβάστηκε, τουλάχιστον από εκείνη τη «μαγιά»
πολιτών που σώζουν το υπό εξαφάνισιν είδος της σοβαρότητας. Στον «κρανίου τόπο» του
κομματικού συστήματος τέτοια κείμενα αυτονοήτως παρακάμπτονται. Δεν ενδιαφέρουν, δεν
ενδιαφέρει η πολιτική τούς κομματικούς, όπως δεν τους ενδιαφέρει και η κοινωνία, οι ανάγκες της,
η πατρίδα, δηλαδή η ποιοτική ταυτότητα και αξιοπρέπεια της συλλογικότητας.
Δεν είναι ούτε υπερβολή ούτε εμπάθεια να θυμίζουμε συνεχώς στον εαυτόν μας και στους γύρω
μας την κοινή τραγωδία: τη στάθμη του κομματικού μας συστήματος. Xρειάζεται υπενθύμιση ο
καθημερινός εφιάλτης; Nαι, διότι ο ψυχισμός μας δεν αντέχει τέτοια πραγματικότητα: να ορίζουν
τη μία και μοναδική ζωή μας τόσο αρρωστημένα μυαλά. Ψάχνουμε λοιπόν για δικαιολογίες: «Kάτι
γίνεται», «κάτι κατάφερε ο Σαμαράς», «κάτι προσπαθεί ο Δένδιας». Θέλουμε κάπου να ελπίσουμε,
έστω και στις εγκαυχήσεις της μικρονοϊκής, φτηνιάρικης κυβερνητικής προπαγάνδας.
Tο άρθρο του Aλ. Παπ. «δείχνει», με στέρεα λογική, ότι «η ανεπάρκεια, η ατέλεια, ο
εμβαλωματικός χαρακτήρας του Mνημονίου» έχει οδηγήσει τη χώρα σε «οικονομικό παγετώνα». H
ζωή έχει νεκρωθεί. Mέσα στην επόμενη τριετία, λογικά, η Eλλάδα θα υποχρεωθεί εκ των
πραγμάτων να εγκαταλείψει το ευρωνόμισμα. Aλλά ο λαϊκισμός της κυβερνητικής προπαγάνδας
καλλιεργεί κλίμα «δοξαστικής αισιοδοξίας» που «δεν αφήνει να αναπτυχθεί η αίσθηση του

συλλογικού κινδύνου», δηλαδή αντανακλαστικά «απελευθέρωσης μεγάλων κοινωνικών
δυνάμεων», προκειμένου να τολμηθούν τομές ικανές να σώσουν τη χώρα.
H επιφυλλίδα θέλει να επιστήσει την προσοχή του αναγνώστη σε μια κυρίως πληροφορία που
περιέχεται στο άρθρο του Aλ. Παπ. Oτι στην περίοδο 1994 – 1996, με τα δεδομένα της οικονομίας
περίπου ίδια με τα σημερινά, η άσκηση συγκεκριμένης πολιτικής, κατά τον συγγραφέα του άρθρου,
οδήγησε σε εκπληκτικό πρωτογενές πλεόνασμα την ελληνική οικονομία και το πλεόνασμα
διατηρήθηκε ώς το 2001. Tο ότι η δημοσίευση αυτής της συγκεκριμένης πληροφορίας δεν
προκαλεί την παραμικρή πολιτική αντίδραση, είναι η τρομακτικότερη ένδειξη ότι η καταστροφή
και διάλυση κράτους και κοινωνίας επέρχεται νομοτελειακά – η χώρα κυβερνάται ή από
ανθρώπους με χαμένη την αίσθηση της πραγματικότητας ή από ψυχρούς αμοραλιστές
εξουσιολάγνους.
Ποια λογική δικαιολογεί αυτό το αποτρόπαιο δίλημμα; O αρθρογράφος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο,
έχει μακρά δημόσια παρουσία, διετέλεσε και υπουργός Oικονομικών. Tα όσα καταθέτει ως
πληροφορία κρίνουν τη ζωή όλων μας και το ψωμί των παιδιών μας. Aν οι πληροφορίες του είναι
ασύστολα ψεύδη, η κυβέρνηση οφείλει, σε μας τους πολίτες, να τα καταγγείλει ή να αποδείξει ότι η
πραγματικότητα σήμερα είναι τελείως διαφορετική από εκείνη του 1994 – 96.
Aλλά και διαφορετική να είναι η πραγματικότητα, μας οφείλει η κυβέρνηση μιαν απάντηση στη
λογική απορία: Γιατί αρνείται, στις σημερινές συνθήκες τυφώνα, να καλέσει έμπειρους
καπετάνιους που κράτησαν το πηδάλιο της οικονομίας σε μεγάλες φουρτούνες; Oχι για να της πουν
τι να κάνει, αλλά μόνο για να ακούσει γνώμες επαϊόντων – να μεταγγίσει και στους πολίτες την
αίσθηση ότι η διαχείριση της καταστροφής δεν μπορεί να είναι κομματικό στοίχημα, είναι βαριά
ευθύνη κοινωνική και ιστορική. Γιατί προτίμησε η κυβέρνηση, αντί για τους δοκιμασμένους
καπετάνιους, να κρατάει το πηδάλιο μέσα σε τυφώνα ένα πρωτόπειρος μούτσος;
Aκόμα και αν αυτή η επιλογή είναι όρος, από τους πολύ ταπεινωτικούς, που έχουν επιβάλει όσοι
επιτροπεύουν το κράτος, θα αποτελούσε ελπιδοφόρο σημάδι κοινωνικής υπευθυνότητας, άρα
πολιτικής σοβαρότητας, να ομολογήσει δημόσια η κυβέρνηση τον δραματικό εξαναγκασμό: Nαι, οι
δανειστές επιβάλλουν δικό τους τοποτηρητή, και προτιμάνε οιηματικά παιδάρια, για να τονίζεται
εμφατικά ο χαρακτήρας προτεκτοράτου που επιβάλλεται στην υπερχρεωμένη χώρα.
Aν το πολιτικό μας σύστημα δεν το συγκροτούσαν μόνο αρρωστημένα μυαλά, τότε η αναφορά του
Aλ. Παπ. στη διετία ’94 – ’96 θα προκαλούσε αμέσως κυβερνητικό τηλεφώνημα: «Eχεις την πείρα,

έλα να επαναλάβεις το τότε κατόρθωμα». Aνάλογο τηλεφώνημα θα είχε γίνει και στον Στέφανο
Mάνο, όταν δημοσιοποιούσε προτάσεις για την ανασύσταση του κράτους και της
δημοσιοϋπαλληλίας ή για την αξιοποίηση των εκτάσεων του πρώην αεροδρομίου στο Eλληνικό ή
άλλες προτάσεις, οποιουδήποτε, αποδεδειγμένα έμπειρου και ταλαντούχου. Eλα και πράξε. Aν
πετύχεις, μισή δόξα δική σου, μισή δική μας με το αζημίωτο. Aν αποτύχεις, εσύ θα λουστείς την
κατακραυγή, εμείς θα μείνουμε με τα εύσημα της αμεροληψίας, της εμμονής στη δοκιμασμένη
ποιότητα.
Tα αρρωστημένα μυαλά δεν πρόκειται ποτέ να τηλεφωνήσουν σε κανέναν Aλ. Παπ. και σε κανένα
Mάνο. Για έναν και μόνο λόγο: Γιατί οι συγκεκριμένοι δύο και οι όμοιοί τους έχουν προτάσεις που
αφορούν στο κοινωνικό συμφέρον, όχι στην επανεκλογή ή πρώτη άνοδο στην εξουσία κάποιου
κόμματος. Tα αρρωστημένα μυαλά δεν μπορούν πια να προβληματιστούν για οτιδήποτε χωρίς να
προτάξουν τη σκοπιμότητα να εξουσιάσουν. Mε κραυγαλέα και σπαρακτική την ολοκληρωτική
καταστροφή, με λουκέτο στα οχτώ από τα δέκα μαγαζιά στους πρώην εμπορικούς δρόμους των
ελλαδικών πόλεων, τους μεσοαστούς (άλλοτε) να συνωστίζονται τώρα στις ουρές των συσσιτίων
της Eκκλησίας, περιθωριακούς πεινασμένους να ψάχνουν, με μάτι αγριεμένο, αηδιαστικά
υπολείμματα τροφών στους κάδους των σκουπιδιών, με τις ουρές στον EOΠYY, στη ΔEH, στις
εφορίες των άλλοτε λειτουργών του κράτους, καταδικασμένων σήμερα στον εξευτελισμό και στην
πίκρα των αβοήθητων γηρατειών. Mε δεδομένη αυτή τη φρίκη, ο κ. Σαμαράς, εγγονός της
Πηνελόπης Δέλτα, εξακολουθεί να διορίζει στο δημόσιο Mεσσήνιους, να μοιράζει κρατικά πόστα,
με τρελές απολαβές, σε κοινωνικά σκουπίδια με κομματική ταυτότητα.
Tον υποβλέπει ζηλόφθονα αξιώνοντας μεγαλύτερο μεράδι από τη νομή της εξουσίας ο
«σοσιαλιστής» Bενιζέλος εκπεσμένος στο μακάβριο 5% της προτίμησης των ψηφοφόρων. Kι από
κοντά το τραγελαφικότερο ρετάλι της ατιμασμένης, συμβιβασμένης με την απανθρωπία των
«Aγορών» τάχα και Aριστεράς.
Για κοινωνικές ευαισθησίες θα μιλάμε τώρα;

Lessons of a Greek Tragedy
13 June 2013

By Barry Eichengreen
ATHENS – A visit to Greece leaves many vivid impressions. There are, of course, the country’s
rich history, abundance of archeological sites, azure skies, and crystalline seas. But there is also the
intense pressure under which Greek society is now functioning – and the extraordinary courage
with which ordinary citizens are coping with economic disaster.
Inevitably, a visit also leaves questions. In particular, what should policymakers have done
differently in confronting the country’s financial crisis?
The critical policy mistakes were those committed at the outset of the crisis. It was already clear in
the first half of 2010, when Greece lost access to financial markets, that the public debt was
unsustainable. The country’s sovereign debt should have been restructured without delay.
Had Greece quickly written down its debt burden by two-thirds, it would have been able to shed its
crushing debt overhang. It could have used a portion of the interest savings to recapitalize the
banks. It could have cut taxes, rather than raising them. It could have jump-started investment and
gotten its economy moving again, if not in a matter of months, then, with luck, in no more than a
year.
In its official post-mortem on the crisis, the International Monetary Fund now agrees that debt
restructuring should have been undertaken earlier. But this was not its view at the time. Under the
leadership of Dominique Strauss-Kahn, the Fund was in thrall to the French and German
governments, which adamantly opposed debt relief.
The European Commission, for its part, has rejected the IMF’s mea culpa. Preoccupied by the state
of the French and German banks, it continues to argue that delaying debt restructuring was the right
thing to do. It has no regrets about throwing Greece to the wolves.
Given this opposition, the Greek government would have had to move unilaterally. Hindsight
suggests that the authorities should have done just that. Faced with foreign opposition, the
government should have announced its decision to restructure as a fait accompli.
Clearly, there would have been risks. The “troika” – the IMF, the European Commission, and the
European Central Bank – might have refused to provide an aid package, forcing Greece to compress

imports even more sharply. The ECB might have cut off emergency liquidity assistance, forcing the
government to impose capital controls and even consider abandoning the euro.
But, by acting preemptively, Greek leaders could have shaped the dialogue. They could have said to
their EU colleagues, “Look, we have no choice but to restructure what is clearly an unsustainable
debt. But make no mistake: our preference is to remain in the eurozone. We are committed to
reforms. Given this, don’t you agree that we are deserving of your support?”
Making a compelling case would have required Greece to get serious about those reforms. The
government could have started by bringing together employers and unions to negotiate an equitable
burden-sharing agreement, including an across-the-board reduction in wages and pensions, thereby
getting a jump on internal devaluation. This could then have been complemented by a simultaneous
agreement to restructure private debts. With everyone accepting sacrifices, it might have been
possible to reach an accord on liberalizing closed professions and on comprehensive tax reform.
But, instead of working together with its social partners, the government, heeding the troika’s
advice, dismantled the country’s collective-bargaining system, leaving workers unrepresented.
Greece thus lacked a mechanism to negotiate a social compact to cut wages, pensions, and other
obligations in an equitable way. With every vested interest fighting for itself, closed professions
proved impossible to pry open. Doubting that there would be shared sacrifice, those same interest
groups were unable to negotiate meaningful tax reform.
With the Greek government thus failing to push through structural reforms, it was unable to earn
the trust of its creditors; and, skeptical that the government was committed to reform, the troika
demanded a pound of flesh, in the form of front-loaded austerity, as the price of assistance. Those
front-loaded tax increases and government-spending cuts plunged the economy deeper into
recession, making a farce of claims that the public debt was sustainable – and forcing the inevitable
debt restructuring after two more agonizing years.
Greece is now seeking to make the best of a difficult situation. It is attempting to breathe life into
the campaign for structural reform. It is lobbying the troika for further debt relief. But the damage
will not be easily undone. Past mistakes, committed not just by Greece, but also by its international
partners, make a difficult short-term future unavoidable.

It is important that other countries draw the right lessons. If they do, Greece’s brave, beleaguered
citizens can at least take comfort in knowing that many people elsewhere will be spared the same
unnecessary sacrifices.
Barry Eichengreen is Professor of Economics and Political Science at the University of California,
Berkeley, and a former senior policy adviser at the International Monetary Fund. His most recent
book is Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the Dollar and the Future of the International
Monetary System.
This article is available online at:
http://www.project-syndicate.org/commentary/what-greece-should-have-done-differently-by-barryeichengreen
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Η Μονή της Πάτμου στο Google Art Project
Η Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου είναι το πρώτο παγκοσμίως μοναστήρι που
συμμετέχει στο πρόγραμμα.
Τη δυνατότητα στους χρήστες να περιηγηθούν εικονικά στη Μονή του Αγίου Ιωάννου του
Θεολόγου, αλλά να θαυμάσουν τους «θησαυρούς» του μοναστηριού, δίνει το Google Art Project. Η
ιστορική μονή γίνεται το πρώτο παγκοσμίως μοναστήρι που ψηφιοποιήθηκε από την Google και
«ανέβηκε» στην πλατφόρμα.
Η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο ελληνικό νησί της Πάτμου ιδρύθηκε το 1088 και
είναι ένα Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Εκτός από τα 116 έργα τέχνης που περιλαμβάνονται
στην συλλογή της, μπορεί κανείς επίσης να εξερευνήσει τα αρχιτεκτονικά θαύματα του αρχαίου
αυτού κτηρίου.
Για την εικονική περιήγηση, αρκεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει Link
http://www.googleartproject.com/collection/patmos-monastery/museumview/ .
Στο link http://www.googleartproject.com/collection/patmos-monastery/ υπάρχουν τα εκθέματα της
μονής, στα οποία μπορεί να ζουμάρει σε λεπτομέρεια καρφίτσας.

Η ανάρτηση της Μονής της Πάτμου αποτελεί μέρος του παγκόσμιου λανσαρίσματος που έκανε η
Google για το Art Project και το οποίο περιλαμβάνει 16 νέα έργα με τεχνολογία gigapixel, ενώ 20
νέα μουσεία συμμετέχουν με την τεχνολογία SV. Μεταξύ άλλων, στα καινούρια συγκαταλέγονται
φωτογραφίες του διάσημου φωτογράφου Mario Testino με θέμα τον πολιτισμό των ιθαγενών του
Περού.
Συνολικά, στη συλλογή υπάρχουν πάνω από 1.500 νέα έργα τέχνης σε υψηλή ανάλυση, που
περιλαμβάνουν αριστουργήματα όπως, τα «Νούφαρα» του Μονέ, το «Πορτρέτο ενός άνδρα σε ένα
φαρδύ καπέλο» του Ρέμπραντ και το έργο «Γεωγράφος» του Γιοχάνες Βέρμεερ (που σημαίνει ότι
το Art Project στεγάζει σήμερα τα 15 από τα 34 έργα του, όλα δωρεές από διαφορετικά μουσεία
του κόσμου). Ωστόσο, η ποικιλία ξεπερνάει τους πίνακες καθώς περιλαμβάνει επίσης από τα
προγονικά λείψανα που χρησιμοποιούσαν για να λατρεύουν τους νεκρούς, μέχρι μια αρχαία χρυσή
μάσκα Jinsha από την Κίνα που πιστεύεται ότι έχει φορεθεί από μάγους.
Πίνακες Gigapixel —έργα ψηφιοποιημένα σε πολύ υψηλής ανάλυσης εικόνες, τα οποία δίνουν τη
δυνατότητα να γίνει ζουμ σε επίπεδο πινελιάς— βρίσκονται εδώ και καιρό στην καρδιά του Art
Project. Είναι σπουδαία παραδείγματα της μαγείας που δημιουργείται όταν η τεχνολογία συναντά
την τέχνη— και πλέον προστέθηκαν 16 νέα κομμάτια, που περιλαμβάνουν διάσημους πίνακες όπως
«Η κραυγή» του Έντβαρτ Μούνκ, αλλά και έργα που επιλέχθηκαν από την ψηφοφορία του κοινού,
όπως το «Whitewashing the Old House» του L.A. Ring.
Copyright: http://www.kathimerini.gr
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Ο "Μαρμαρωμένος Βασιλιάς" ξαναζωντανεύει και μαθαίνει στην Δύση τι
σημαίνει "Ελληνισμός"
05/18/2013
Το Βυζάντιο και ο βυζαντινός Ελληνισμός, ο οποίος για μεγάλο μέρος της Δύσης και των δυτικών
ιστοριογράφων απλά δεν υπάρχει, επιτέλους αναδεικνύεται σε ένα λογοτεχνικό έργο παγκόσμιας
εμβέλειας από τον συγγραφέα του «Κώδικα Ντα Βίντσι» και τους «Ιλουμινάτι», Νταν Μπράουν με
τίλτο «Inferno» («Κόλαση»)!

Πρόκειται για ένα βιβλίο στο οποίο ο ήρωάς του καθηγητής του Χάρβαρντ Ρόμπερτ Λάνγκτον, τον
οποίο στη μεγάλη οθόνη τον υποδύεται ο Τομ Χάνκς ουσιαστικά αναζητά τον "Μαρμαρωμένο
Βασιλιά", Κωνσταντίνο Παλαιολόγο ΙΑ' στις στοές κάτω από την Αγία Σοφία σε μια αφήγηση που
οι κριτικοί θεωρούν ότι έχει ξεπεράσει σε ποιότα και αγωνία τα δύο πρώτα έργα του συγγραφέα
Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ήδη έχει βρεθεί χρηματοδότης για την δημιουργία κινηματογραφικής
ταινίας με σενάριο βασισμένο στο βιβλίο και έτσι επιτέλους οι μάζες της Δύσης θα πάρουν μια
γεύση του τι σημαίνει ο Βυζαντινός Ελληνισμός και ίσως πληροφορηθούν ότι αυτή την στιγμή
υπάρχει Δύση και δυτικός πολιτισμός επειδή επί 1000 χρόνια η - ελληνική, προϊόντος του χρόνου βυζαντινή αυτοκρατορία, αναχαίτιζε τις ορδές των βαρβάρων πριν φτάσουν στην κεντρική και
δυτική Ευρώπη.
Η ιστορία ξεκινάει στη Φλωρεντία και συνεχίζει στη Σιένα της Ιταλίας και καταλήγει στην Αγία
Σοφία και στην αναζήτηση του τελευταίου Έλληνα αυτοκράτορα.
Το κεντρικό πρόσωπο του μυθιστορήματος ο Ρ.Λάνγκτον ειδικός στην αποκρυπτογράφηση
Συμβόλων χρησιμοποιεί ως «χάρτη» του για τη νέα αναζήτηση το μυστικιστικό κείμενο του Δάντη,
την «Κόλαση», το οποίο έδωσε και τον τίτλο στο βιβλίο για να φτάσει στα υπόγεια δικτυα της
Αγίας Σοφίας αναζητώντας τον "Μαρμαρωμένο Βασιλιά"!

«Πιστεύω πως ότι βρίσκεται κάτω από την Αγία Σοφία είναι πολύ πιο συναρπαστικό από αυτό που
υπάρχει στην επιφάνεια» δηλώνει ο συγγραφέας και υπογραμμίζει ότι θέλει να ακολουθήσει τα ίχνη
των «δύο δωματίων» τα οποία βρίσκονται στα υπόγεια της Μεγάλης Εκκλησίας, όπου βρίσκεται ο
"Μαρμαρωμένος Βασιλιάς" Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δωμάτια αυτά κρύβουν τον τάφο του «πρώτου ιερέα του ναού μαζί με
πολύτιμα προσωπικά του αντικείμενα» θρύλο που φαίνεται ότι ασπάζονται και οι Τούρκοι που
έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια να αναζητούν αυτά τα δύο δωμάτια.

Το ότι για πρώτη φορά επιτέλους καταπιάνεται η Δύση με έναν βυζαντινό θρύλο, είναι από μόνο
του σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι στην πρόσφατη ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισμύ η οποία
επικρίθηκε σφοδρά, υπάρχει ένα "μικρό" κενό οκτώ αιώνων (!) από την κατάληψη της Ρώμης από
τους Βανδάλους μέχρι τον Κάρολο τον Μέγα, όπου το ελληνικό Βυζάντιο χάνεται σε μία
παράγραφο.

Στο βιβλίο γίνεται αναφορά στην επιγραφή στον τάφο του ναού των Αγίων Αποστόλων της
Βασιλεύουσας που για πάνω από 1.000 χρόνια το κείμενό της παρέμενε ένα μεγάλο μυστήριο.
Εκείνος που μπόρεσε να την αποκρυπτογραφήσει ήταν, 13 μόλις χρόνια πριν από την αποφράδα
μέρα της Άλωσης της Πόλης, ο μετέπειτα Πατριάρχης και σοφός της Ορθοδοξίας, ο Γεννάδιος
Σχολάριος.
Το κείμενο της επιγραφής-προφητείας, όπως ακριβώς βρέθηκε πάνω στην πλάκα του μνήματος,
ήτανε αυτό:
Τ. πτ. τ. ιδτ. Η βελ. τ. ιμλ. Ο Κλμν. μαμθ. μ. δ. ν. τρπσ. γν. τ. πλολγ. τ. επτλφ. κρτσ. εσθ. βελε. εθν. ππλ.
κτξ. κ. τ. νσ. ερμσ. μχρ. τ. εξν. πτ. ιστργτν. πθσ. τ. ινδκτ. πλυσ. κτδ. τ. εντ. τ. ιδκτ. ε. τβρ. τ. μρ. μλ. δ. ν.
στρτσ. τ. δκτ. τ. ιδκτ. τ. δμτ. τρπσ. πλ. επστψ. ετ. χν. τ. δμτ. πλμ. εγρ. μγ. μρκτ. στρβν. κ. τ. πλθ. κ. τ. φλ.
σνδ. τ. επρ. δ. θλσ. κ. ξρ. τ. πλμ. σνω. κ. τ. ισμλ. τρπσ. τ. απγν. ατ. βσλσ. ελτ. μκρ. ολγ. τ. δ. ξθ. γν. αμ.
μτ. τ. πκτρ. ολ. ιμλ. τπσ. τ. επλφ. επρο. μετ. τ. πρμ. ττ. πλμ. εγρ. εφλ. ηγρων. μχ. τ. ππτ. ωρ. κ. φν. βσ.
ττ. στ. στ. μτ. φβ. σπστ. πλ. σδω. ε. τ. δξ. τ. μρ. αδ. ερτ. γν. θμστ. κ. ρμλο. ττ. εξτ. δσπυ. φλ. γ. εμ. υπχ.
κ. ατ. πρλβτ. θλμ. εμ. πλρτ.
Το αινιγματικό κείμενο της επιγραφής-προφητείας το αποκωδικοποίησε μόλις το 1440 ο Γεννάδιος
Σχολάριος:
Τη πρώτη της Ινδίκτου, η βασιλεία του Ισμαήλ ο καλούμενος Μωάμεθ, μέλλει δια να τροπώση γένος
των Παλαιολόγων, την Επτάλοφον κρατήσει, έσωθεν βασιλεύσει, έθνη πάμπολα κατάρξει, και τας
νήσους ερημώσει μέχρι του Ευξείνου Πόντου.
Ιστρογείτονας πορθήσει τη ογδόη της Ινδίκτου, εις τα βόρεια τα μέρη μέλλει δια να στρατεύση τη
δεκάτη της Ινδίκτου τους Δαλμάτας τροπώσει, πάλιν επιστρέψει έτι χρόνον, τοις Δαλμάτοις πόλεμον
εγείρει μέγαν μερικόν τε συντριβήναι και τα πλήθη και τα φύλα συνοδή των εσπερίων δια θαλάσσης
και ξηράς τον πόλεμον συνάψουν, και τον Ισμαήλ τροπώσουν.
Το απόγονον αυτού βασιλεύσει έλαττον μικρόν ολίγον.
Το δε ξανθόν γένος άμα μετά των πρακτόρων όλον Ισμαήλ τροπώσουν, την Επτάλοφον επάρουν μετά
των προνομίων.
Τότε πόλεμον εγείρουν έμφυλον ηγριωμένον, μέχρι της πεμπταίας ώρας και φωνή βοήσει τρίτον,
στήτε, στήτε, στήτε, μετά φόβου σπεύσατε πολλά σπουδαίως εις τα δεξιά τα μέρη άνδρα εύρητε
γενναίον θαυμαστόν και ρωμαλέον, τούτον έξετε.
Δεσπότην, φίλος γαρ εμού υπάρχει. Και αυτόν παραλαβόντες, θέλημα εμού πληρούται.

Η επιγραφή-προφητεία του τάφου του Μεγ. Κωνσταντίνου αφορά σε γεγονότα 17 ολόκληρων
αιώνων. Από την εποχή του Κωνσταντίνου (4ος αιώνας μ.Χ.) μέχρι και την δική μας,
Προλέγει την ακμή και την εξάπλωση των Μογγόλων-Τούρκων (οθωμανική αυτοκρατορία) και την
άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453.
Προλέγει την νίκη των Ασιατών επί των βόρειων λαών (τους Δαλμάτας τροπώσει – Δαλμάτες
ήτανε οι λαοί που ζούσανε πάνω από τον Δούναβη).
Προλέγει δηλ. την πολιορκία της Βιέννης από τους Μογγόλους-Τούρκους το 1683.
Αλλά προλέγει και την συντριβή των Toύρκων στους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913 (και
τα πλήθη και τα φύλα συνοδή των εσπερίων δια θαλάσσης και ξηράς τον πόλεμον συνάψουν και
τον Ισμαήλ τροπώσουν).
Τέλος, επαληθεύτηκε και η γέννηση-δημιουργία της νέας Τουρκίας πάνω στις στάχτες της
οθωμανικής αυτοκρατορίας υπό τον σφαγέα των Ελλήνων, τον ντονμέ Μουσταφά Κεμάλ
Ατατούρκ (το απόγονον αυτού βασιλεύσει έλαττον μικρόν ολίγον ).
Μέχρι αυτό το σημείο η προφητεία της θαυμαστής επιγραφής επαληθεύτηκε απόλυτα.
Μένει τώρα να επαληθευτεί και το υπόλοιπο μέρος της, που αρχίζει από την φράση Το δε ξανθόν
γένος άμα μετά των πρακτόρων όλον Ισμαήλ τροπώσουν και τελειώνει στο θέλημα εμού πληρούται
.
Ως Ισμαήλ στο Βυζάντιο αναφέρονταν στους Μογγολότουρκους-Μουσουλμάνους και βέβαια
ξανθό γένος είναι οι Ομόδοξοί μας οι Ρώσοι.
Μιλάει για την συντριβή των Τούρκων από την Ρωσία και τους δορυφόρους της (πράκτορες στο
κείμενο) σε έναν πόλεμο που θα γίνει τώρα σύντομα;
Προλέγει πως η Κωνσταντινούπολη θα κυριευθεί από τους Ορθόδοξους Ρώσους (Το δε ξανθόν
γένος άμα μετά των πρακτόρων όλον Ισμαήλ τροπώσουν, την Επτάλοφον επάρουν μετά των
προνομίων).
Και εκεί πέρα θα ακολουθήσει και θα γίνει φοβερός πόλεμος (Τότε πόλεμον εγείρουν έμφυλον
ηγριωμένον).
Μένει να δούμε αν θα επαληθευθεί, ο καθείς μπορεί να πιστέψει ότι θέλει, αλλά οφείλει να έχει υπ'
όψιν του και πράγματα τα οποία δεν πιστεύει αλλά πολλές φορές τον εκπλήσσουν.

Και μην ξεχνάμε ότι ο "Μαρμαρωμένος Βασιλιάς", που εικονίζεται αχνά και στο εξώφυλλο του
βιβλίου, είναι ο δικός μας, ο Έλληνας, ο Πελοποννήσιος Άρχοντας του Μυστρά, ο τελευταίος των
Ελλήνων αυτοκρατόρων του Βυζαντίου, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που έπεσε όρθιος
υπερασζπιζόμενος την πατρώα γη, ακολουθώντας μετά από 2000 χρόνια τον Λεωνίδα και τους 300
των Θερμοπυλών, στην αιωνιότητα...
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ!

«Από την εποχή που μίλησε ο Όμηρος ως τα σήμερα, μιλούμε, ανασαίνουμε και τραγουδούμε με
την ίδια γλώσσα».

Γιώργος Σεφέρης
==============================================================
Δυστυχώς οι "προοδευτικοί" πνευματικοί μας άνδρες έχουν καταφέρει να διώξουν τη διδασκαλία
των αρχαίων Ελληνικών η οποία είναι η βάση της γνώσεως της γλώσσας από τα σχολεία ενώ
έχουμε "πλουτίσει" το λεξιλόγιό μας με πλήθος ξενικής προελεύσεως λέξεις. Σε δημοσιευθείσα
προ ετών μελέτη είχε διαπιστωθεί ότι οι νεοέλληνες ηλικίας μέχρι 35 ετών δεν χρησιμοποιούν
πλέον των 300 λέξεων κατά τις συνομιλίες τους και στα γραφόμενά τους.
Ποια Ελληνική λέξη είναι αρχαία και ποια νέα;
Γιατί μια Ομηρική λέξη μας φαίνεται δύσκολη και ακαταλαβίστικη;
Οι Έλληνες σήμερα ασχέτως μορφώσεως μιλάμε ομηρικά, αλλά δεν το ξέρουμε επειδή αγνοούμε
την έννοια των λέξεων που χρησιμοποιούμε.
Για του λόγου το αληθές θα αναφέρουμε μερικά παραδείγματα για να δούμε ότι η Ομηρική γλώσσα
όχι μόνο δεν είναι νεκρή, αλλά είναι ολοζώντανη.
- Αυδή είναι η φωνή. Σήμερα χρησιμοποιούμε το επίθετο άναυδος.
- Αλέξω στην εποχή του Ομήρου σημαίνει εμποδίζω, αποτρέπω. Τώρα χρησιμοποιούμε τις λέξεις
αλεξίπτωτο, αλεξίσφαιρο, αλεξικέραυνο αλεξήλιο Αλέξανδρος (αυτός που αποκρούει τους άνδρες)
κ.τ.λ.
-Με το επίρρημα τήλε στον Όμηρο εννοούσαν μακριά, εμείς χρησιμοποιούμε τις λέξεις τηλέφωνο,
τηλεόραση, τηλεπικοινωνία, τηλεβόλο, τηλεπάθεια κ.τ.λ.
- Λάας ή λας έλεγαν την πέτρα. Εμείς λέμε λατομείο, λαξεύω.
- Πέδον στον Όμηρο σημαίνει έδαφος, τώρα λέμε στρατόπεδο, πεδινός.
- Το κρεβάτι λέγεται λέχος, εμείς αποκαλούμε λεχώνα τη γυναίκα που μόλις γέννησε και μένει στο
κρεβάτι.
- Πόρο έλεγαν τη διάβαση, το πέρασμα, σήμερα χρησιμοποιούμε τη λέξη πορεία. Επίσης
αποκαλούμε εύπορο κάποιον που έχει χρήματα, γιατί έχει εύκολες διαβάσεις, μπορεί δηλαδή να
περάσει όπου θέλει, και άπορο αυτόν που δεν έχει πόρους, το φτωχό.
- Φρην είναι η λογική. Από αυτή τη λέξη προέρχονται το φρενοκομείο, ο φρενοβλαβής, ο
εξωφρενικός, ο άφρων κ.τ.λ.
- Δόρπος, λεγόταν το δείπνο, σήμερα η λέξη είναι επιδόρπιο.

- Λώπος είναι στον Όμηρο το ένδυμα. Τώρα αυτόν που μας έκλεψε (μας έγδυσε το σπίτι) το λέμε
λωποδύτη.
- Ύλη ονόμαζαν ένα τόπο με δένδρα, εμείς λέμε υλοτόμος.
- Άρουρα ήταν το χωράφι, όλοι ξέρουμε τον αρουραίο.
- Τον θυμό τον αποκαλούσαν χόλο. Από τη λέξη αυτή πήρε το όνομα της η χολή, με την έννοια της
πίκρας. Λέμε επίσης αυτός είναι χολωμένος.
- Νόστος σημαίνει επιστροφή στην πατρίδα. Η λέξη παρέμεινε ως παλινόστηση, ή νοσταλγία.
- Άλγος στον Όμηρο είναι ο σωματικός πόνος, από αυτό προέρχεται το αναλγητικό.
- Το βάρος το αποκαλούσαν άχθος, σήμερα λέμε αχθοφόρος.
- Ο ρύπος, δηλαδή η ακαθαρσία, εξακολουθεί και λέγεται έτσι - ρύπανση.
- Από τη λέξη αιδώς (ντροπή) προήλθε ο αναιδής.
- Πέδη, σημαίνει δέσιμο και τώρα λέμε πέδιλο. Επίσης χρησιμοποιούμε τη λέξη χειροπέδες.
- Από το φάος, το φως προέρχεται η φράση φαεινές ιδέες.
- Άγχω, σημαίνει σφίγγω το λαιμό, σήμερα λέμε αγχόνη. Επίσης άγχος είναι η αγωνία από κάποιο
σφίξιμο, ή από πίεση.
- Βρύχια στον Όμηρο είναι τα βαθιά νερά, εξ ου και τo υποβρύχιο.
- Φερνή έλεγαν την προίκα. Από εκεί επικράτησε την καλά προικισμένη να τη λέμε «πολύφερνη
νύφη».
- Το γεύμα στο οποίο ο κάθε παρευρισκόμενος έφερνε μαζί του το φαγητό του λεγόταν έρανος. Η
λέξη παρέμεινε, με τη διαφορά ότι σήμερα δεν συνεισφέρουμε φαγητό, αλλά χρήματα.
Υπάρχουν λέξεις, από τα χρόνια του Ομήρου, που ενώ η πρώτη τους μορφή μεταβλήθηκε - η χειρ
έγινε χέρι, το ύδωρ νερό, η ναυς έγινε πλοίο, το άστυ έγινε πόλη, στη σύνθεση διατηρήθηκε η
πρώτη μορφή της λέξεως.
- Από τη λέξη χειρ έχουμε: χειρουργός, χειριστής, χειροτονία, χειραφέτηση, χειρονομία, χειροδικώ
κ.τ.λ.
- Από το ύδωρ έχουμε τις λέξεις: ύδρευση υδραγωγείο, υδραυλικός, υδροφόρος, υδρογόνο,
υδροκέφαλος, αφυδάτωση, ενυδρείο, κ.τ.λ.
- Από τη λέξη ναυς έχουμε: ναυπηγός, ναύαρχος, ναυμαχία, ναυτικός, ναυαγός, ναυτιλία,
ναύσταθμος, ναυτοδικείο, ναυαγοσώστης, ναυτία, κ.τ.λ.

- Από τη λέξη άστυ έχουμε: αστυνομία, αστυνομικός, αστυφιλία, κ.τ.λ.

- Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα παραδείγματα προκύπτει ότι: Δεν υπάρχουν αρχαίες και νέες
Ελληνικές λέξεις, αλλά μόνο Ελληνικές.
- Η Ελληνική γλώσσα είναι ενιαία και ουσιαστικά αδιαίρετη χρονικά.
- Από την εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερα προστέθηκαν στην Ελληνική γλώσσα μόνο ελάχιστες
λέξεις.
Η γνώση των εννοιών των λέξεων θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι μιλάμε τη γλώσσα της
ομηρικής ποίησης, μια γλώσσα που δεν ανακάλυψε ο Όμηρος αλλά προϋπήρχε πολλές χιλιετίες
πριν από αυτόν.
Σκοπός μας είναι να ανακαλύψουμε τις έννοιες των λέξεων για να μπορέσουμε να
επικοινωνήσουμε καλύτερα. Παλαιότερα όταν έλεγαν μια λέξη καταλάβαιναν όλοι το ίδιο. π.χ για
τη λέξη αρετή ήξεραν ότι είναι η μεσότητα ανάμεσα σε δύο υπερβολές. Σήμερα ο καθένας για την
ίδια λέξη εννοεί και κάτι διαφορετικό.

Πηγές: Απολλώνιου Σοφιστού Λεξικόν κατά στοιχείον Ιλιάδος
και Οδύσσειας Εκδόσεις Ηλιοδρόμιο.

The Russian Corner
Πατριαρχείο Μόσχας: Η Ρωσική Εκκλησία δεν έχει επεκτατικά σχέδια στο Άγιο
Όρος
Η Ρωσική Εκκλησία δεν έχει επεκτατικά σχέδια στο Άγιο Όρος και ζητά μηχανισμό αποτροπής των
συγκρούσεων με το Φανάρι, λέει ο επικεφαλής του τμήματος εξωτερικών σχέσεων του
Πατριαρχείου Μόσχας
Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει
οποιαδήποτε επεκτατικά σχέδια στο Άγιο
Όρος και επιδιώκει την εγκαθίδρυση ενός
μηχανισμού διαβουλεύσεων ο οποίος θα
απέτρεπε τις συγκρούσεις με το Φανάρι,
δήλωσε ο πρόεδρος του Τμήματος
Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του
Πατριαρχείου Μόσχας μητροπολίτης
Βολοκολάμσκ Ιλαρίων ενόψει της
επίσκεψης του Πατριάρχη Κυρίλλου στην
Ελλάδα, που ξεκινά αύριο.
«Θέλουμε απλώς εκείνοι οι μοναχοί, που το
επιθυμούν, να μπορούν να ζήσουν στα μοναστήρια του Άθω με την ευλογία του Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως και να κοινωνούν τη μακραίωνη πνευματική παράδοση, η οποία συνεχίζει να
υπάρχει στο Άγιο Όρος και η οποία επί αιώνες ασκούσε ευνοϊκή επίδραση και στο ρωσικό
μοναχισμό», είπε ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ, επισημαίνοντας ότι «αυτή δεν είναι μια απλή
διαδικασία: είναι συχνά τα περιστατικά, που συστήνουμε κάποιον μοναχό για να μεταβεί στη Μονή
Παντελεήμονος, αλλά από την πλευρά του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως αντιμετωπίζουμε
έλλειψη κατανόησης».
Όπως είπε ο μητροπολίτης Ιλαρίων, τα τελευταία χρόνια μεταξύ των δύο Πατριαρχείων
αποκαταστάθηκαν «καλές και εποικοδομητικές σχέσεις», αλλά σε όσον αφορά τα «επώδυνα
σημεία» που υπάρχουν, είναι απαραίτητος ο μόνιμος διάλογος «και προσπαθούμε να τον διεξάγουμε
σε πνεύμα χριστιανικής αγάπης».
Το «Νο 2» της Ρωσικής Εκκλησίας υπογράμμισε ότι η ΕΕ έχει σε ορισμένα ζητήματα
«αντιχριστιανική θέση», όπως για παράδειγμα στο θέμα του γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου,
και η ηγεσία της επιβάλλει τέτοιους κανόνες σε όλες τις χώρες της. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της
ρωσικής εκκλησιαστικής διπλωματίας, η Ελλάδα δέχεται πιέσεις διεθνών οργανισμών ως προς τον
Άθω, έτσι ώστε να ανοιχτεί για τον τουρισμό σε άτομα και των δύο φύλων, «αλλά μέχρι στιγμής η
Ελλάδα αντιστέκεται σε αυτό και ελπίζουμε ότι και στο εξής θα το πράττει, διότι οποιεσδήποτε
αλλαγές στον Άθω και γύρω του μπορούν να επιδράσουν θανάσιμα σε αυτό το νησί
πνευματικότητας», το οποίο αποτελεί «κοινή κληρονομιά ολόκληρου του ορθόδοξου κόσμου».
Ένα από τα θέματα που οπωσδήποτε θα συζητηθούν μεταξύ των προκαθημένων των Εκκλησιών

Ελλάδας και Ρωσίας είναι η θέση των χριστιανών στη Μέση Ανατολή, «το οποίο πρέπει με μεγάλη
οξύτητα να τίθεται σε όλες τις διεθνείς συνομιλίες, διότι τα γεγονότα στην περιοχή αναπτύσσονται
εξαιρετικά δυσμενώς για τους χριστιανούς: συνεχίζονται οι δολοφονίες, οι απαγωγές αρχιερέων και
ιερέων». Σύμφωνα με τον κ. Ιλαρίωνα «η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί να μείνει
αμέτοχη. Θα προσπαθήσουμε να ενεργοποιήσουμε όλους τους διεθνείς μηχανισμούς για την επίλυση
αυτών των προβλημάτων». Διευκρίνισε δε ότι, παρά τις καταβαλλόμενες προσπάθειες, δεν υπάρχουν
συγκεκριμένες πληροφορίες για το πού βρίσκονται οι δύο ιεράρχες, που απήχθησαν στις 24
Απριλίου κοντά στο Χαλέπι της Συρίας.
Ο μητροπολίτης Ιλαρίων αναφέρθηκε επίσης στην κρίση, που διέρχεται η Ελλάδα, καθώς και στο
ανθρωπιστικό έργο της Ελλαδικής Εκκλησίας, για τις ανάγκες του οποίου συνεισέφερε μέχρι
σήμερα και η Ρωσική Εκκλησία με 517.000 ευρώ, στο πλαίσιο των αδελφικών σχέσεων των δύο
Εκκλησιών. Ο Ρώσος ιεράρχης χαρακτήρισε την επίσκεψη του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των
Ρωσιών Κυρίλλου στην Ελλάδα ως «κίνηση αλληλεγγύης και συμπαράστασης στο λαό της
Ελλάδας», ενώ στην ημερήσια διάταξη των συνομιλιών με τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και Έλληνες
επισκόπους θα βρεθεί επίσης η ανάπτυξη των προσκυνηματικών επισκέψεων και η συνεργασία σε
έργα ελεημοσύνης.
Οι προκαθήμενοι των δύο Εκκλησιών θα συλλειτουργήσουν στο ναό του Αγίου Παντελεήμονα στην
Αθήνα, ενώ ο Ρώσος Πατριάρχης «θα συναντηθεί με Ποντίους Έλληνες, οι οποίοι μιλούν ως και
σήμερα ρωσικά» και θα τους εκφράσει τη συμπαράστασή του λόγω των πληγμάτων, που έχουν
δεχθεί από την οικονομική κρίση. Τέλος, θα επισκεφθεί τον υπό κατασκευή ναό στο Μενίδι, όπου θα
τελείται η Θεία Λειτουργία στα ρωσικά.
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The city of Tomsk (somewhere in the middle of Siberia, north-west from Mongolia) was upset at
Russian writer Chekov's comments that the city was a filthy and unattractive. So, they erected a
monument called «Chekhov in Tomsk through the eyes of a drunken man lying in a ditch, who has
never read Kashtanka» depicting Chekhov as a drunken man with huge feet.

Leo Tolstoy tells a story to his grandchildren in 1909.

