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Βαριές κατηγορίες κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης
Φέρεται να
συναντήθηκε με
τον Ρώσο πρέσβη

Ανθρωποι
του Ομπάμα
OYAΣΙΓΚΤΟΝ. Κατά τις τελευταίες ημέρες της κυβέρνησης
Ομπάμα, κάποιοι αξιωματούχοι
του Λευκού Οίκου προσπαθούσαν να διασπείρουν στις κυβερνητικές υπηρεσίες τις πληροφορίες για τις ρωσικές προσπάθειες
να υπονομεύσουν τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, αλλά και
τις πιθανές επαφές που είχαν μέλη της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ με Ρώσους αξιωματούχους.
Αυτό αναφέρει σε σχετικό
της αποκλειστικό δημοσίευμα η
εφημερίδα «Νιου Γιορκ Τάιμς»,
επικαλούμενη πρώην κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ο στόχος
τους ήταν διπλός: να διασφαλίσουν ότι τέτοια παρέμβαση δεν
θα συμβεί ξανά σε μελλοντικές
εκλογές είτε στην Ευρώπη είτε
στην Αμερική, και να αφήσουν
ξεκάθαρα ίχνη της υπόθεσης,
φοβούμενοι ότι η επερχόμενη
κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ
θα προσπαθούσε να τα εξαφανίσει.
Σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως η
Βρετανία και η Ολλανδία, είχαν
δώσει πληροφορίες σύμφωνα με
τις οποίες είχαν γίνει συναντήσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις μεταξύ Ρώσων αξιωματούχων και
προσώπων του περιβάλλοντος
Τραμπ, σύμφωνα με τρεις πρώην
κυβερνητικούς αξιωματούχους
των ΗΠΑ που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.
Παράλληλα, οι αμερικανικές
μυστικές υπηρεσίες είχαν υποκλέψει τηλεφωνικές επικοινωνίες Ρώσων αξιωματούχων στις
οποίες έκαναν λόγο για επαφές
τους με πρόσωπα του περιβάλλοντος Τραμπ.

ΦωτογραΦιΕσ: WR/κωστασ ΜΠΕη

Eπάνω, ο πρωταγωνιστής του ντοκιμαντέρ καπετάν
Κυριάκος Παπαδόπουλος με την
σκηνοθέτη Δάφνη
Ματζιαράκη, η
οποία ήταν υποψήφια για τα βραβεία
Οσκαρ στην κατηγορία της σκηνοθεσίας μικρού μήκους ντοκιμαντέρ.
Αριστερά, οι διπλωμάτες και οι
ομογενείς παρακολουθούν με συγκίνηση την προβολή
του ντοκιμαντέρ
«4.1 Miles».
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Πολιτική: Η κυβέρνηση φέρνει
4ο μνημόνιο από το παράθυρο,
λέει ο Μητσοτάκης. Σελίδα 7.
Κοινωνία: Δύο Ελληνες ταξιδεύουν στην Ασία και εργάζονται ως εθελοντές. Σελίδα 7.
Κοινωνία: Κατά 40% αύξηση
φτώχειας στην Ελλάδα από το
2008. Σελίδα 11.

Aγριος καυγάς
με Καμμένο
στη Βουλή
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Για μία ακόμη φορά η
συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων
στη Βουλή ξέφυγε σε ένταση και
η αδρεναλίνη χτύπησε κόκκινο,
καθώς οι φράσεις «κάτσε κάτω
ρε, κάτσε κάτω», ακούστηκαν
από τον Υπουργό Αμυνας κατά
του προέδρου της ΔΗΜΑΡ και
κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης,
που φώναζε «όχι σε μένα αυτά...».
Ειδικότερα, ιδιαίτερης οξύτητας αντιπαράθεση προκάλεσε η
συζήτηση επίκαιρης ερώτησης
προς τον υπουργό Αμυνας Πάνο
Καμμένο, από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Θανάση
Θεοχαρόπουλο, για τα εξοπλιστικά προγράμματα.
«Το τελευταίο διάστημα, η
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ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Στο προσκήνιο
επανήλθε και πάλι με δυναμικό
τρόπο το θέμα των σχέσεων της
προεκλογικής εκστρατείας του
Ντόναλντ Τραμπ με Ρώσους
αξιωματούχους, με τον υπουργό
Δικαιοσύνης Τζεφ Σέσιονς να
βρίσκεται αυτή τη φορά «στο μάτι του κυκλώνα», καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της «Washington Post» ο ίδιος είχε επαφή και
μάλιστα δύο φορές με τον Ρώσο
πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον. Ο
κ. Σέσιονς, ωστόσο, είχε αποκρύψει τις επαφές αυτές κατά
τη διάρκεια της ένορκης κατάθεσής του τον Ιανουάριο στη Γερουσία για την επικύρωση της
υποψηφιότητάς του στην ηγεσία
του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Οι αποκαλύψεις, όπως ήταν
αναμενόμενο προκάλεσαν πολιτική θύελλα, με τους Δημοκρατικούς να καλούν τον κ. Σέσιονς
να παραιτηθεί ή τουλάχιστον να
εξαιρεθεί από τις έρευνες για πιθανή παρεμβολή των Ρώσων
στις πρόσφατες αμερικανικές
εκλογές. Το τελευταίο αυτό αίτημα, περί εξαίρεσής του από τις
έρευνες για τους Ρώσους, το
στήριξαν και νομοθέτες των Ρεπουμπλικανών, γεγονός που αύξανε την πίεση στον Υπουργό Δικαιοσύνης.
Ο τελευταίος, από την πλευρά του, με γραπτή του δήλωση
αργά το βράδυ της Τετάρτης αρνήθηκε ότι είχε επαφές με Ρώσους αξιωματούχους: «Δεν συναντήθηκα ποτέ με οποιουσδήποτε Ρώσους αξιωματούχους να
συζητήσω θέματα της προεκλογικής εκστρατείας. Δεν έχω ιδέα
τι είναι αυτή κατηγορία. Είναι
ψευδής».
Χθες το πρωί εξάλλου, μιλώντας στο ΜSNBC είπε ότι αν χρειαστεί, «θα αυτοεξαιρεθεί» από
τις ενδεχόμενες έρευνες για την
ανάμειξη της Ρωσίας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.
«Εχω πει ότι, αν χρειάζεται
κάτι τέτοιο, θα αυτοεξαιρεθώ.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία
για αυτό το θέμα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σέσιονς.
Πάντως, ο εκπρόσωπος του
Λευκού Οίκου, Σον Σπάισερ μιλώντας χθες το πρωί σε τηλεοπτική εκπομπή παρείχε πλήρη
κάλυψη στον κ. Σέσιονς, λέγοντας ότι «ήταν 100% ευθύς» και
ότι «δεν έχει να εξαιρεθεί από
πουθενά».
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Η άλλη Ελλάδα του ντοκιμαντέρ «4.1 Miles»
Της Φλάβιας Σγκόιφο
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το απόγευμα της
Τετάρτης πραγματοποιήθηκε η
εκδήλωση προς τιμήν του μικρού
μήκους ντοκιμαντέρ της Δάφνης
Ματζιαράκη, «4.1 Miles», που
διοργάνωσαν η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στα Ηνωμένα Εθνη, το Ιδρυμα Σταύρος
Νιάρχος και το New York Times
Opinion Section σε συνεργασία
με το New York City Greek Film
Festival στο αμφιθέατρο Trusteeship Chamber των Ηνωμένων
Εθνών στο Μανχάταν.
Στην κατάμεστη κυριολεκτικά από κόσμο αίθουσα έδωσαν
το παρών πολλοί πολιτικοί, διπλωματικοί ακόλουθοι και εκπρόσωποι Τύπου τόσο από την
Ελλάδα όσο και από άλλες χώ-

ρες, καθώς και εκπρόσωποι από
τα Ηνωμένα Εθνη.
Η εκδήλωση άρχισε με ομιλία της Μόνιμης Αντιπροσώπου
της Ελλάδας στα Ηνωμένα Εθνη,
πρέσβεως Αικατερίνης Μπούρα,
η οποία συνεχάρη την νεαρή Ελληνίδα σκηνοθέτη για το έργο
της και καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους. Αμέσως μετά, τον
λόγο πήρε ο πρόεδρος του ΔΣ
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος,
κύριος Ανδρέας Δρακόπουλος, ο
οποίος τόνισε πως το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ «έχει ψυχή»
γιατί αποδεικνύει πως η έννοια
«φιλότιμο» δεν είναι τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο
από το να κάνει κανείς το σωστό
πράγμα παρά τις όποιες συνθήκες, αναφερόμενος φυσικά στο
έργο διάσωσης των προσφύγων

από τους Ελληνες στα νησιά που
με κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή
και παρά τις αντίξοες συνθήκες
καταφέρνουν να σώζουν πολλές
ανθρώπινες ζωές καθημερινά.
Κατόπιν η Kathleen Lingo,
executive producer του New
York Times Op-Docs, η οποία ξεχώρισε το ντοκιμαντέρ της Δάφνης από την αρχή και βοήθησε
στην προώθησή του μέσα από
διάφορα φεστιβάλ κινηματογράφου αλλά φυσικά και μέσα από
την ιστοσελίδα των «New York
Times» στην οποία δημοσιεύτηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο,
επεσήμανε πως κατά τη γνώμη
της το «4.1 Miles» είναι μία ιστορία εξαιρετικά επίκαιρη μεν που
όμως θα εξακολουθεί να αγγίζει
και τις επόμενες γενιές. Μάλιστα
ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ενω-

σης στα Ηνωμένα Εθνη, κύριος
Joao Vale De Almeida δήλωσε
χαριτολογώντας στην ομιλία του
πως το εν λόγω ντοκιμαντέρ είναι τόσο καλό που τον κάνει να
πιστεύει πως τελικά υπήρχαν
δύο λάθος φάκελοι στα φετινά
βραβεία Οσκαρ, εννοώντας πως
η Δάφνη και το «4.1 Miles» άξιζαν το βραβείο.
Ο κ. Almeida, αφού ευχαρίστησε τους Ελληνες για το έργο
τους στη διάσωση των προσφύγων, τοποθετήθηκε ακόμα σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα
και τη γενικότερη κοινωνική κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη σήμερα τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «σε τέτοια δύσκολα και σύνθετα ζητήματα
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Εκλεψε από
κοινότητα
$105.000
Του Θεοδώρου Καλμούκου
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ΠΕΝΣΑΚΟΛΑ. ΦΛΟΡΙΔΑ. Συνελήφθη η πρώην γραμματέας
της Ελληνορθόδοξης κοινότητας
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
στην πόλη Πενσακόλα (Pensacola) της Φλόριδας, Κάθριν Χάμιλτον, με την κατηγορία της
υπεξαίρεσης χρηματικού ποσού
ύψους 105.000 δολαρίων.
Σε επικοινωνία του «Εθνικού
Κήρυκα» με τον ιερατικό προϊστάμενο της κοινότητας, π.
Ματθαίο Κάρτερ, είπε ότι «δεν
μπορώ να σας μιλήσω γι’ αυτό
το θέμα, αλλά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον δικηγόρο
της κοινότητας τον κ. Νταγκ
Γουάιν». Αφήσαμε μήνυμα στον
τηλεφωνητή του γραφείου του
κ. Γουάιν λέγοντάς του τον σκοΣυνέχεια στη σελίδα 5

γιωργοσ καραχαλησ/ασοσιΕΪTΕΝT ΠρΕσ

Οι δανειστές συζητούν και το Ασφαλιστικό που δεν θέλουν οι γιατροί
Ενώ η κυβέρνηση συζητά με τους θεσμούς για μία συμφωνία στην αξιολόγηση του προγράμματος διάσωσης (πληροφορίες στη σελίδα 11) στο στόχαστρο των γιατρών, μαζί με άλλους
επιστημονικούς φορείς έχει βρεθεί το νέο Ασφαλιστικό, την απόσυρση του οποίου ζητούν.

Σε εγχείρηση
υποβλήθηκε
ο Μελόης
Φιλόθεος
Του ανταποκριτή μας
Θεοδώρου Καλμούκου
ΒΟΣΤΩΝΗ. Σε εγχείρηση υποβλήθηκε πρόσφατα ο Μητροπολίτης Μελόης κ. Φιλόθεος. Η μετεγχειρητική πορεία του πολιού
ιεράρχη, ο οποίος διανύει το
93ο έτος της ηλικίας του, είναι
ικανοποιητική, ενώ εξακολουθεί
να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο
της Νέας Ιερσέης.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία
του «Εθνικού Κήρυκα» με τον
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Μελόης κ. Φιλόθεο, μας είπε
πως «έκανα εγχείρηση και δόξα
τω Θεώ σήμερα αισθάνομαι καλύτερα, μπόρεσα και έφαγα στερεά τροφή το μεσημέρι και επίσης θα μου φέρουν και το βράδυ».
Οταν του είπαμε ότι η Ομογένεια ρωτά για εκείνον, είπε με
συγκίνηση στον τόνο της φωνής
του «να δώσετε σε όλους την
αγάπη μου, τις ευχές μου, να
τους πείτε ότι τους αγαπώ πολύ
όλους». Και συμπλήρωσε: «Προσπάθησα να τους εξυπηρετήσω
και να είμαι στο πλευρό τους
όσο μπορούσα».
Επίσης, έδωσε τις ευχές του,
λέγοντας: «Εύχομαι σε όλους
τους ομογενείς μας να είναι πάντοτε καλά και με υγεία και χαρά
να εορτάσουν την ανάσταση του
Κυρίου και Θεού και Σωτήρος
ημών Ιησού Χριστού».
»Να δώσετε χαιρετισμούς και
την αγάπη μου στον κ. Αντώνη
Διαματάρη και σε όλους τους συνεργάτες του ‘Εθνικού Κήρυκα’».
Οταν τον ρωτήσαμε πότε θα
εξέλθει από το νοσοκομείο, ανέφερε πως «δεν γνωρίζω ακόμα,
δεν μου είπαν οι γιατροί». Και
συμπλήρωσε πως «δεν θα πάω
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Κύριε Διευθυντά,
Με μεγάλη χαρά διάβασα στον «Εθνικό Κήρυκα» της Τρίτης 7 Φεβρουαρίου τη συνέντευξη του
κ. Κατσιματίδη που έδωσε σε αθηναϊκή εφημερίδα. Ο κ. Κατσιματίδης αναφέρεται στον πρόεδρο
Τραμπ με καλά λόγια και το ουσιώδες κατά τη
γνώμη μου είναι ότι έχει και οικογενειακές σχέσεις
μαζί του διότι, όπως λέει, η σύζυγος του κ. Πρίμπους η κ. Σάλι ασπάσθηκε την Ορθοδοξία και
της εδόθη το όνομα Ελένη, νονά δε στη βάφτιση
ήταν η κ. Μάργκο Κατσιματίδη και τη βάπτιση
ετέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος.
Είπε ο κ. Κατσιματίδης ότι ο Πρόεδρος έχει
πολύ κοντά του τους δύο Ελληνες πολιτικούς, τον
κ. Πρίμπους και τον κ. Τζιτζίκο, οι οποίοι είναι

και δικοί του σύμβουλοι και σε περίπτωση που
γίνει κάτι σοβαρό με την Τουρκία ο Πρόεδρος θα
ενημερωθεί αμέσως από πρώτο χέρι για το πραγματικό ελληνικό δίκιο. Ακόμη, ο κ. Κατσιματίδης
πιστεύει ότι ο Τραμπ κάνει αυτόν τον περιορισμό
εναντίον των μουσουλμάνων διότι θέλει να ελαττώσει την έλευση των μουσουλμάνων στην Αμερική και να αυξήσει την έλευση των χριστιανών.
Και θα πω και εγώ ότι πιστεύω πως ο Πρόεδρος
θα δικαιωθεί μακροπρόθεσμα όσον αφορά τους
μουσουλμάνους, διότι όπως βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις και εδώ και στην Ευρώπη, ο κόσμος
είναι εναντίον της μετανάστευσης των μουσουλμάνων στις χώρες τους.
Δημήτριος Γεωργόπουλος
Κουίνς, ΝΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Δημοκρίτου 1 και Ακαδημίας Τ.Κ. 106 71
Τηλ. (011-30) 210-3614-598 Φαξ 210-3643-776 e-mail: athens@ekirikas.com

Σχόλιο του A.H. Διαματάρη

«4.1 Miles» - Τώρα πια γνωρίζουμε
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Συνεχίζεται η κατηφόρα στη Βουλή

Η

Βουλή είναι ο κορυφαίος δημοκρατικός θεσμός, μέσω του οποίου αντιπροσωπεύεται
ο λαός διά των βουλευτών. Υπήρξαν εποχές
και ανεξάρτητα από τα κόμματα και τη λαοφιλία
τους όπου σε αυτό το Ναό της Δημοκρατίας ακούστηκαν ομιλίες των Βενιζέλου, Παπαναστασίου,
Παπανδρέου, Τσάτσου, Κανελλόπουλου, Ηλιού,
Καραμανλή και Μητσοτάκη.
Ακόμη και στις πλέον σκληρές πολιτικές αντιπαραθέσεις υπήρχε σεβασμός, επιχειρήματα, αξιοπρέπεια.

Το ζητούμενο πλέον είναι να βρούμε πάλι τις
αξίες μας στην Ελλάδα, την ηθική, τον
πολιτισμό και τον αυτοσεβασμό μας. Και να
μάθουμε να συνεργαζόμαστε
Και ήρθε ο καιρός της κρίσης να αποτυπωθεί
η αγανάκτηση της κοινωνίας στην επιλογή προσώπων που εκλέγονταν στη Βουλή για να μας κάνουν να ντρεπόμαστε. Γιατί πολλοί από αυτούς
φαίνεται να έχουν μπερδέψει τις συζητήσεις στη
Βουλή με τα τηλεοπτικά καφενεία στα οποία συχνάζουν ή με τα αμφιθέατρα και τις συνδικαλιστικές κραυγές πεζοδρομίων.
Το αν αφήνουν αντιδημοκρατική και άρα επικίνδυνη παρακαταθήκη, ουδόλως τους ενδιαφέρει. Εφόσον όμως αποδίδουμε τα του Καίσαρος
τω Καίσαρι πρέπει να λέμε και την αλήθεια.
Αν τα τελευταία χρόνια στέλνουμε από ακροδεξιούς μέχρι αριστεριστές στη Βουλή αποδεικνύεται ότι η κρίση στην Ελλάδα πέρα και πάνω
από οικονομική είναι κυρίως πολιτική.
Δεν ξεχνάμε τον βουλευτή του ΚΚΕ Γιώργο
Μαυρίκιο να πετάει στις 12 Φεβρουαρίου 2012

έναν ολόκληρο τόμο προς τον ομιλητή Ευάγγελο
Βενιζέλο. Κι όταν αυτή είναι συμπεριφορά ενός
ψύχραιμου και ήρεμου κόμματος, τι να περιμένει
κανείς από λαϊκιστές.
Θυμόμαστε έτσι τον «αναρχοαυτόνομο» βουλευτή Β. Δασκαλόπουλο του ΣΥΡΙΖΑ που στις ομιλίες του δεν ξεχνούσε ποτέ το αντάρτικο.
Να θυμίσουμε ακόμη, ότι το Φεβρουάριο του
2013 το ελληνικό Κοινοβούλιο είχε γίνει ρεζίλι
διεθνώς μέσω του πρακτορείου «AFP» για τα όσα
εκτυλίσσονταν και με ειδικές αναφορές σε αρκετούς βουλευτές. «Το επίπεδο πέφτει στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο, όπου οι έντονες συζητήσεις γύρω
από την εξαντλητική λιτότητα σε συνδυασμό με
την εισροή θερμόαιμων νεοεισερχόμενων βουλευτών, έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα...»
έγραφε τότε το πρακτορείο.
Περάσανε τρία γεμάτα χρόνια. Γίνανε κι άλλες
εκλογές. Και ο λαός συνέχισε να στέλνει τέτοιους
εκπροσώπους στη Βουλή. Και έτσι ορισμένοι, ακόμη και υπουργοί θεωρούν ότι κερδίζουν ψήφους
βρίζοντας, φωνάζοντας, επιδεικνύοντας μαγκιές.
Δυστυχώς δεν έχουν αντιληφθεί ότι υπάρχει
και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που αηδιάζει.
Που περιμένει και θα τιμωρήσει. Το πώς; Είτε
επανασυστήνοντας τη Βουλή με άτομα άξια και
δημοκρατικά στις επόμενες εκλογές, είτε αποστασιοποιούμενοι από τη Δημοκρατία, οπότε το μέλλον δεν θα είναι προβλέψιμο και σίγουρα θα είναι
μαύρο.
Το ζητούμενο πλέον είναι να βρούμε πάλι τις
αξίες μας στην Ελλάδα, την ηθική, τον πολιτισμό
και τον αυτοσεβασμό μας. Και να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Χωρίς αυτά η δημοκρατία θα εκφυλίζεται σιγά σιγά.

Οι οικοδέσποινες της
Πινακοθήκης Γκίκα

Εφυγα επίσης τυχερός που είδα από κοντά τον
καπετάν Κυριάκο Παπαδόπουλο, έναν άνθρωπο
που στάθηκε τυχερός στη ζωή του. Ναι, τυχερός,
γιατί με τα όσα αξιοζήλευτα έκανε -και που δεν
συγκρίνονται με αυτά τα εφήμερα που εμείς όλοι
μας ασχολούμαστε- έδωσε νόημα στη ζωή του,
τίμησε την χώρα του και έδωσε ζωή σε χιλιάδες
κατατρεγμένους ανθρώπους.
«Για εμάς ήταν άνθρωποι, πάνω απ’ όλα, όπως
άνθρωποι είμαστε κι εμείς», είπε ο καπετάν Κυριάκος. «Ηταν άνθρωποι που είχαν γλυτώσει τον
πόλεμο, αλλά τους βλέπαμε να χάνονται μπροστά
στα μάτια μας».
Οι «σκηνές πολέμου» που αντιμετώπισε ο καπετάνιος, ο οποίος είδε ακόμα και γονείς να πετάνε τα παιδιά τους στην άκρη για να σωθούν οι
ίδιοι, το ψυχολογικό βάρος αυτού του δράματος πώς θα μπορούσε να γινόταν διαφορετικά- άφησαν τα αποτυπώματά τους στο πρόσωπο του καπετάνιου.
Αγνός άνθρωπος, πατριώτης, γενναίος, αυθεντικός ήρωας, εκπροσωπεί και εκφράζει τον καλύτερο εαυτό σε όλους μας, ως άνθρωπος και ως
Ελληνας.
Καλύτερη προσφορά και απόδοση τιμής και
δικαιοσύνης στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ιδίως σήμερα που το ελληνικό όνομα αντιμετωπίζεται με
πολύ σκεπτικισμό.
Και βέβαια ένα μεγάλο εύγε και ευχαριστώ
αξίζει και στην παραγωγό Δάφνη Ματζιαράκη,
την ευαίσθητη και ταλαντούχο αυτή Ελληνίδα
που δεν μπορούσε να παραμείνει αδιάφορη στην
Καλιφόρνια -πάλι ομογενής κάνει το θαύμα- και
να παρακολουθεί τη φρίκη των προσφύγων, αλλά
πήγε στη Λέσβο, συνειδητοποίησε την ιστορικότητα της στιγμής και μας άφησε ως παρακαταθήκη
ένα συγκλονιστικό μνημείο φρίκης και ανθρωπιάς,
αγκαλιά το ένα με το άλλο.
Ενα ντοκιμαντέρ που μας φέρνει προ των ευθυνών μας. Γιατί τώρα πια γνωρίζουμε.
@AHDiamataris

ΑΝΤΙ-Λόγος
Του Βασίλη Κουτσίλα

• Μόνο αυτό έλειπε

• Πόρισμα από μακριά

Μόνο αυτό μας έλειπε: Μανιακός στην περιοχή
της Κηφισιάς πυροβολεί οδηγούς ταξί με
αποτέλεσμα να έχει σκοτώσει ήδη έναν
52χρονο.
Η Αστυνομία έχει κινητοποιηθεί και όπως
λέγεται έχει σκιαγραφηθεί το προφίλ του
δράστη. Μακάρι να συλληφθεί άμεσα. Η
περιγραφή δε που έκανε στους αστυνομικούς ο
δεύτερος οδηγός που μπήκε στο στόχαστρο του
δράστη (αλλά ευτυχώς γλίτωσε), θυμίζει
κινηματογραφική ταινία: «Με σταμάτησε στο
δρόμο στη Ν. Ερυθραία κοντά στο Καστρί.
Μπήκε και κάθισε στο πίσω κάθισμα. Μου
ζήτησε να τον μεταφέρω στην Κηφισιά στην
Χαριλάου Τρικούπη.
Φορούσε κουκούλα στο κεφάλι και αθλητικά
ρούχα. Δεν μου μίλησε καθόλου κατά τη
διάρκεια της διαδρομής. Ξαφνικά ένοιωσα το
κάψιμο στο λαιμό και πρόλαβα να του πω χωρίς
να ξέρω τι έχει συμβεί, να μου τραβήξει το
χειρόφρενο.
Μετά έχασα τις αισθήσεις μου. Οταν συνήλθα
είδα ότι δεν υπήρχαν τα κλειδιά του ταξί». Τι να
πεις.

Ψάχνουν να βρουν οι Μαλαισιανοί από τι
ακριβώς πέθανε ο ετεροθαλής αδελφός του Κιμ
Γιονγκ Ουν, ενώ οι Βορειοκορεάτες έχουν έτοιμη
την απάντηση:
Από ανακοπή καρδιάς.
Αυτό ανέφερε ο εκπρόσωπος του
βορειοκορεατικού καθεστώτος, βγάζοντας
ιατροδικαστικό πόρισμα, χωρίς βέβαια να έχει
δει καν τον νεκρό από κοντά.
Οπως είπε, μάλιστα, ο Ναμ είχε ιστορικό
διαβήτη και καρδιοπάθειας, ενώ λάμβανε και
σχετική φαρμακευτική αγωγή.

• Απλά και κατανοητά

ΑΜΠΕ

Μια ξεχωριστή περιήγηση
στις αίθουσες της Πινακοθήκης Νίκου ΧατζηκυριάκουΓκίκα όπου παρουσιάζονται
τα memorabilia (ενθύμια) των
δημιουργών της γενιάς του
Μεσοπολέμου, οργανώνεται
το Σάββατο 11 Μαρτίου 2017
από τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Μουσείου Μπενάκη. Το κοινό θα ακολουθήσει το νήμα μιας διαδρομής
στη γυναικεία καλλιτεχνική
έκφραση: Από τις φωτογράφους Βούλα Παπαϊωάννου και
Ελλη Σεραϊδάρη (υπογρ.
Nelly's), τις πεζογράφους
Μέλπω Αξιώτη, Ελλη Αλεξίου
και Διδώ Σωτηρίου, τη γλύπτρια Τίτσα Χρυσοχοΐδη και
τη χαράκτρια Βάσω Κατράκη,
τις ζωγράφους Αννα Κινδύνη
και Νίκη Καραγάτση, ώς την
λαογράφο Αγγελική Χατζημιχάλη, την ηθοποιό Μελίνα
Μερκούρη, την χορογράφο
Ραλλού Μάνου και την υψίφωνο Μαρία Κάλλας. Στους
επιλεγμένους σταθμούς η διαδρομή θα διανθιστεί με την
παρουσίαση πρωτότυπου αρχειακού υλικού και αντικειμένων από τις αποθήκες του
Μουσείου ή από ιδιωτικές
συλλογές.

Κανείς δεν γίνεται πρόσφυγας από επιλογή.
Ο πόλεμος και η φτώχεια αναγκάζει τους ανθρώπους να γίνουν πρόσφυγες.
Είναι ο υπολογισμός ότι είναι προτιμότερο να
δοκιμάσει κανείς να διασχίσει το Αιγαίο κι ας πνιγεί, παρά να παραμείνει στον εμπόλεμο τόπο του,
στην φτώχεια.
Τώρα γιατί να είναι το Αιγαίο, γιατί να είναι η
Ελλάδα η χώρα της επιλογής των προσφύγων να
περάσουν στην Ευρώπη, είναι λίγο ώς πολύ γνωστά. Εχει να κάνει με την πολιτική του καλωσορίσματος που στην αρχή υιοθέτησε η κυβέρνηση
του Τσίπρα, έχει να κάνει με την αδυναμία της
χώρας να διαφυλάξει τα σύνορά της.
Η στήλη όμως αυτή δεν έχει την πρόθεση να
αποδώσει ευθύνες για το κύμα των προσφύγων
που έχουν φτάσει στη χώρα, αλλά επαίνους, θαυμασμό, υπερηφάνεια, για ανθρώπους που υπηρετούν στην Ακτοφυλακή και που με κίνδυνο της
δικής τους της ζωής δίνουν ζωή σε χιλιάδες συνανθρώπους μας.
Αναφέρομαι συγκεκριμένα σε ανθρώπους σαν
τον καπετάνιο Κυριάκο Παπαδόπουλο και το προσωπικό ενός σκάφους της Ακτοφυλακής στην Λέσβο, στις αγκαλιές των οποίων η ανθρωπότητα έχει αυτή την εντύπωση κανείς- εναπόθεσε τις
τύχες αυτών των προσφύγων.
Ημουν μεταξύ 750 ομογενών και άλλων που
παρακολούθησαν το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ
«4.1 μίλια» της Δάφνης Ματζιαράκη, που παρουσίασε η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ, το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος και
το Τμήμα των Απόψεων της εφημερίδας «New
York Times», στον ΟΗΕ.
Ηταν μια προσφορά στην αφύπνιση της ανθρωπιάς μας και μια προσφορά στην συγκινητική
ανθρωπιά της Ελλάδας που συχνά δεν της αναγνωρίζεται, ιδίως στις ημέρες μας.
Εφυγα από την επιβλητική αίθουσα της προβολής στον ΟΗΕ -ήταν κι αυτό μια μεγάλη πρωτιά- με ένα αίσθημα ενοχής για όσα δεν κάνουμε
για το πρόβλημα αυτό.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  Κύριο άρθρο

Αντικοινωνική συμπεριφορά
ΑΘΗΝΑ. Οι επαναλαμβανόμενες απεργίες στα μέσα
σταθερής συγκοινωνίας (ΣΤΑΣΥ) ενδεχομένως να
είναι σύμφωνες με το γράμμα του νόμου, αλλά
αναμφίβολα είναι καταχρηστικές επί της ουσίας.
Πρώτον, γιατί δεν πέφτει λόγος στους συνδικαλιστές
και στους ακολούθους τους ποιος οργανισμός θα
καρπώνεται τα έσοδα από την εμπορική εκμετάλ-

λευση των σχετικών χώρων, δεύτερον, γιατί ο νόμος
ψηφίστηκε από τη Βουλή και τρίτον και σπουδαιότερον, γιατί ταλαιπωρούνται αφάνταστα οι πολίτες
από την αντικοινωνική συμπεριφορά μιας μικρής
μειοψηφίας. Εφόσον οι ίδιοι δεν το καταλαβαίνουν,
οι πολίτες δικαιούνται να πιστεύουν ότι κάτι ύποπτο
κρύβουν οι συγκεκριμένες κινητοποιήσεις.

«Η διατήρηση των περιορισμών στην κίνηση
κεφαλαίων», γράφει σε έκθεσή του ο Σύνδεσμος
Ελλήνων Βιομηχάνων, «είναι αντιπαραγωγική για
τα νοικοκυριά και αποτρεπτική για τις ξένες
επενδύσεις ενώ εκτιμά πως επιτρέπει στην
κυβέρνηση να κωλυσιεργεί στην εφαρμογή του
προγράμματος προσαρμογής, καθώς δεν υπάρχει
ο κίνδυνος μαζικής φυγής καταθέσεων, κάθε
φορά που αυξάνεται η αβεβαιότητα». Αφήνω όλα
τα υπόλοιπα (όχι ότι δεν είναι ενδιαφέροντα) και
στέκομαι στο σημείο που λέει ότι η «κυβέρνηση
κωλυσιεργεί στην εφαρμογή του προγράμματος
προσαρμογής, καθώς δεν υπάρχει ο κίνδυνος
μαζικής φυγής καταθέσεων». Με άλλα λόγια, από
τη στιγμή που ο γάιδαρος είναι δεμένος
μπορούμε να παίζουμε με την Οικονομία.

• Πρωτιές
Στην ευρωζώνη η ανεργία παρέμεινε σταθερή
στο 9,6% τον Ιανουάριο του 2017 και στην
«Ευρωπαϊκή Ενωση των 28» μειώθηκε ελαφρά
στο 8,1% σε σχέση με 8,2% το Δεκέμβριο.
Στην Ελλάδα, το σχετικό ποσοστό
διαμορφώθηκε στο 23% τον Νοέμβριο
του 2016, σταθερό σε σχέση με τον Οκτώβριο,
που είναι και το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή
Ενωση.
Αυτά για να μη λέτε ότι δεν έχουμε πρωτιές.

• Λεπέν
Ενδιαφέρουσα και ενδεχομένως με
(δυσάρεστες) εκπλήξεις φαίνεται να είναι η
φετινή εκλογική χρονιά στην Ευρώπη.
Οπως διαβάζω, η επικεφαλής του ακροδεξιού
Εθνικού Μετώπου, Μαρίν Λεπέν, προηγείται με
ποσοστό 25% έναντι 23% του κεντρώου
υποψηφίου, Εμανουέλ Μακρόν, στον πρώτο
γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών,
σύμφωνα με δημοσκόπηση.
Ο υποψήφιος της Δεξιάς, Φρανσουά Φιγιόν,
συγκεντρώνει ποσοστό 21% διατηρώντας
αμετάβλητο το ποσοστό του σε σχέση με την
προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας.
Καταλαβαίνετε φαντάζομαι τι έχει να γίνει σε
περίπτωση που η Λεπέν γίνει πρόεδρος.

ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΟΥ, ΕΛΛΗΝΕΣ
Του Θεοδώρου Καλμούκου

Οι θεσμοί, η αξιολόγηση και οι πιέσεις, ο Γιούνκερ προειδοποιεί, Φίλης ο ενιστάμενος
Οι αντιπρόσωποι των δανειστών οι οποίοι στην αρχή είχαν
βαπτιστεί «τρόικα» και σήμερα
έχουν αναβαπτιστεί «θεσμοί»
βρίσκονται πάλι στην Ελλάδα και
ελέγχουν τη χώρα εξονυχιστικώς
λες και είναι κάποιο παράρτημά
τους. Εβγαλαν λέγει, Αδέλφια
μου Ελληνες, οι θεσμοί «κίτρινες» και «κόκκινες» κάρτες για
τα αντίμετρα. Τρέχα γύρευε.
Ας το πούμε για άλλη μία φορά πως στην ουσία αυτοί, δηλαδή «οι θεσμοί», είναι οι πραγματικοί κυβερνήτες της Ελλάδας
διότι από αυτούς εξαρτάται το
άνοιγμα ή το κλείσιμο των κρουνών της δόσης των δανείων, κι
αυτή την έννοια έχει η λεγόμενη
αξιολόγηση.
Ολες αυτές οι δόσεις των ζωντανών δισεκατομμυρίων που

παίρνει η Ελλάδα, Αδέλφια μου
Ελληνες, δεν πηγαίνουν στη λεγόμενη πραγματική οικονομία
για να βοηθηθούν οι άνθρωποι
και να γίνει μία αναθέρμανση
της οικονομίας για να πάρει
μπροστά η μηχανή της πολυπόθητης ανάπτυξης, αλλά πηγαίνουν για να πληρώνονται δάνεια
και τόκοι του παρελθόντος, οπότε έτσι συνεχίζεται ο στροβιλώδης κύκλος του υπερδανεισμού
και του αναδανεισμού που τελειωμό δεν έχει.
Κι όπως είναι φυσικό οι δανειστές πιέζουν και καταπιέζουν
διότι θέλουν να πάρουν πίσω τα
χρήματά τους όπως είναι φυσικό, όπως άλλωστε κάνουν όσοι
δανείζουν διότι τα δανεικά πρέπει κάποτε να επιστραφούν. Κι
αυτή η κατάσταση του υπερδα-

νεισμού μόνο ως εγκληματική
μπορεί να χαρακτηριστεί διότι
οδήγησε την Ελλάδα στην αιχμαλωσία, την υποδούλωση και
την εξαθλίωση. Οι κυβερνώντες

Ο Μητσοτάκης ήταν
ο μόνος που είχε κρούσει
τον κώδωνα του κινδύνου
και είχε ξεκινήσει τις
αναγκαίες αλλαγές
δεν τολμούν να αγγίξουν τους
φοροφυγάδες, τους μικρούς και
τους μεγάλους, και βρίσκουν την
εύκολη λεία, τους συνταξιούχους
και τους μισθωτούς, επειδή ακριβώς διαχειρίζονται τα χρήματα
τους.
Το έχω γράψει κι άλλες φορές

σε τούτη τη στήλη και θα το επαναλάβω για άλλη μία φορά πως
αν ο Σαμαράς δεν έριχνε την κυβέρνηση του Ψηλορείτη του Κώστα Μητσοτάκη, σήμερα η Ελλάδα δεν θα είχε φτάσει στην
πτώχευση, διότι ο Μητσοτάκης
ήταν ο μόνος που είχε κρούσει
τον κώδωνα του κινδύνου και είχε ξεκινήσει τις αναγκαίες αλλαγές στον αδηφάγο δημόσιο τομέα.
Βέβαια η ιστορία θα τα γράψει μια μέρα αυτά, αλλά τι να
το κάνεις, το κακό έχει γίνει και
ο ελληνικός λαός ανεβαίνει τον
Γολγοθά του μαρτυρίου του για
έβδομη συνεχή χρονιά ενώ πουθενά δεν διαφαίνεται μια αχτίδα
ελπίδας. Βέβαια έχει κι ο λαός
τις δικές του ευθύνες για να λέμε
τα πράγματα με το όνομά τους.

Μέσα σ’ όλα έβγαλε κραυγή
μεγάλη ο Γιούνκερ, Αδέλφια μου
Ελληνες, ειπών πως «η Ευρώπη
κινδυνεύει - Φτιάξτε μια καλύτερη», λες κι αυτός είναι εκτός
Ευρώπης, ή αμέτοχος των προβλημάτων της Ευρώπης, η οποία
άρχισε και κλυδωνίζεται πανταχόθεν, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο διότι ξεκίνησε με λανθασμένες προοπτικές η ενοποίησή της, δηλαδή μόνο με την οικονομία και το κοινό νόμισμα,
το ευρώ, τη στιγμή που μεταξύ
των οικονομιών των χωρών
υπήρχε μέγα χάσμα. Πώς να συναγωνιστεί λόγου χάρη η δύσμοιρη η Ελλάδα, η οποία δεν
παράγει ούτε ακτίνες για ποδήλατο, τη Γερμανία η οποία κατασκευάζει τις Μερσεντές και τις
Πόρσε λόγου χάρη και τα πουλά

εις πάντα τα έθνη;
Ο εξοχότατος πρώην υπουργός Παιδείας κ. Φίλης τα έχει βάλει εσχάτως με τους ΑΝΕΛ, τους
οποίους λίγο αργά θυμήθηκε και
αφ’ ότου αποπέμφθηκε από το
υπουργείο Παιδείας από τον σύντροφο Αλέξη. Του διαφεύγει
πως αν οι ΑΝΕΛ δεν στήριζαν
τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης και το
ασκέρι του δεν θα έβλεπαν εξουσία ούτε τη Δευτέρα Παρουσία.
Βέβαια αυτό ισχύει και για τους
ΑΝΕΛ, δηλαδή δεν θα γεύονταν
τη γλύκα της εξουσίας χωρίς τον
ΣΥΡΙΖΑ.
Γι’ αυτό στις επόμενες εκλογές προβλέπεται να γίνουν οι μεγάλες ανατροπές. Μέχρι τότε ας
χαρούν αμφότεροι Συριζαίοι και
Ανέληδες τον ίλιγγο της εξουσίας.
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. «Ενας Κόσμος Συναισθημάτων: Αρχαία Ελλάδα,
700 π.Χ. – 200 μ.Χ.» είναι ο τίτλος της νέας μεγάλης έκθεσης
που διοργανώνει το Ιδρυμα Ωνάση στο Ωνάσειο Πολιτιστικό Κέντρο της Νέας Υόρκης. Η έκθεση
θα εγκαινιαστεί την ερχόμενη
Τετάρτη και θα παραμείνει ανοικτή από τις 9 Μαρτίου μέχρι και
τις 24 Ιουνίου 2017, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Η έκθεση συγκεντρώνει περισσότερα από 130 εκθέματα
από τα σπουδαιότερα μουσεία
του Κόσμου όπως το Μουσείο
της Ακρόπολης (Αθήνα), το
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
(Αθήνα), το Μουσείο του Λούβρου (Παρίσι), το Βρετανικό
Μουσείο και τα Μουσεία του Βατικανού.
Στόχος της, όπως αναφέρεται
στη σχετική ανακοίνωση, είναι
να διερευνήσει τις ιδέες και τις
συμπεριφορές των ανθρώπων
της κλασικής αρχαιότητας σχετικά με τα συναισθήματα, καθώς
και τους τρόπους αποτύπωσής
τους.
Διαμορφωμένη από μια ομάδα διακεκριμένων επιμελητών,
περιλαμβάνει αγγεία, γλυπτά
(από αγάλματα φυσικού μεγέθους από την Ακρόπολη μέχρι
ταφικά ανάγλυφα), θεατρικές
μάσκες, φυλακτά, νομίσματα και
αναθήματα, καθώς και άλλα έργα τέχνης, η δημιουργία των
οποίων εκτείνεται από τις αρχές
του 7ου αιώνα π.Χ. (ο γενικά
αποδεκτός χρονικός προσδιορισμός της «Ιλιάδας») μέχρι και
τον 2ο αιώνα μ.Χ. Πολλά από τα
εκθέματα παρουσιάζονται για
πρώτη φορά στις ΗΠΑ και κάποια από αυτά ταξιδεύουν για

kΩΣΤΑΣ ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ

Antikenmuseum BAsel und sAmmlung ludwig

Από αριστερά, η Επιτύμβια στήλη, μάρμαρο, αρχές 3ου αιώνα π.Χ., από το Νεκροταφείο της Αρχαίας Θήρας, η
Κεφαλή της Πενθεσίλειας και η Υδρία που απεικονίζει τον Αχιλλέα να σκοτώνει τον Τρωίλο.
πρώτη φορά εκτός ελληνικών
συνόρων. Στο σύνολο τους, τα
εκθέματα προσφέρουν την ευκαιρία να συλλογιστούμε ξανά
τον ρόλο των συναισθημάτων
στην προσωπική, κοινωνική και
πολιτική ζωή, ενώ παράλληλα
συνδράμουν στην προώθηση του
σχετικά νέου τομέα της ιστορίας
των συναισθημάτων.
«Η έκθεση ‘Ενας Κόσμος Συναισθημάτων’ και τα προγράμματα που τη συνοδεύουν είναι δυναμικές εκφράσεις της αποστολής του Ιδρύματος Ωνάση: της
στήριξης εκπαιδευτικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών ως μέσων για την επίτευξη κοινωνικής

συνοχής. Η έκθεση δεν αποτελεί
μόνο μια σπάνια και αναστοχαστική θεματική συλλογή από
όμορφα και συναρπαστικά αντικείμενα του αρχαίου κόσμου, αλλά κάτι παραπάνω: αποτελεί
συμβολή στη βαθύτερη κατανόηση της καθημερινής μας πραγματικότητας. Είμαστε βαθιά ευγνώμονες στους διακεκριμένους επιμελητές για αυτήν τη σημαντική
έκθεση και τον αποκαλυπτικό
της κατάλογο», επισημαίνει ο
πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση
Δρ Αντώνης Παπαδημητρίου.
Από την πλευρά της, η κ. Αμάλια Κοσμετάτου, Εκτελεστική Διευθύντρια και Διευθύντρια Πο-

λιτιστικών Προγραμμάτων του
Ιδρύματος Ωνάση στις ΗΠΑ, σημειώνει: «Χάρη στην εκπληκτική
δουλειά των επιμελητών, η έκθεση θα συνεισφέρει σημαντικά
στην επιστημονική έρευνα, ενώ
συγχρόνως θα φέρει το κοινό σε
επαφή με αντικείμενα τα οποία
έχουν ακόμα τη δύναμη να συναρπάζουν και να ενθουσιάζουν
πάνω από 2.000 χρόνια μετά τη
δημιουργία τους».
Επιμελητές της έκθεσης είναι
ο Αγγελος Χανιώτης, καθηγητής
Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών
Σπουδών του Ινστιτούτου Ανώτατων Σπουδών (Πρίνστον) και
μέλος Δ.Σ. του Θυγατρικού Ιδρύ-

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

«Ενας Κόσμος Συναισθημάτων» στο Ωνάσειο Πολιτιστικό Κέντρο ΝΥ

ματος Ωνάση στις ΗΠΑ, ο Νικόλαος Καλτσάς, επίτιμος διευθυντής στο Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο και ο Ιωάννης Μυλωνόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής
Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης και
Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο
Κολούμπια.
Η έκθεση θα συνοδεύεται
από έναν πλήρως εικονογραφημένο κατάλογο, ο οποίος θα περιλαμβάνει μελέτες επιστημόνων
-ανάμεσά τους οι David Konstan
και Joseph E. LeDoux, όπως επίσης και συνεισφορές από σχεδόν
60 Ευρωπαίους και Αμερικανούς
συγγραφείς. «Προφανώς δεν
έχουμε τη δυνατότητα να μελε-

τήσουμε με άμεσο τρόπο τις νευροβιολογικές διεργασίες των ανθρώπων στην αρχαία Ελλάδα.
Μπορούμε εν τούτοις να παρακολουθήσουμε τον τρόπο με τον
οποίο οι κοινωνικές νόρμες, οι
θρησκευτικές πεποιθήσεις, η φιλοσοφία και η παιδεία καθόρισαν
τις εκδηλώσεις των συναισθημάτων, όπως και τους τρόπους με
τους οποίους τα συναισθήματα
επανακαθόρισαν με τη σειρά
τους κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, πολιτικές συμπεριφορές και
θρησκευτικές πρακτικές», τονίζει
μεταξύ άλλων μέσα από τον κατάλογο ο διακεκριμένος ιστορικός Άγγελος Χανιώτης.

Συγκίνησε το προτεινόμενο για Οσκαρ «4.1 Miles» στα Ηνωμένα Εθνη
Συνέχεια από τη σελίδα 1
δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις.
Κάνουμε ό,τι μπορούμε με τα
μέσα που διαθέτουμε αλλά δυστυχώς το προσφυγικό και οι
κοινωνικές συνέπειές του δεν είναι φαινόμενο μόνο ευρωπαϊκό
αλλά παγκόσμιο».
Αμέσως μετά ακολούθησε η
προβολή του ντοκιμαντέρ και
για 22 λεπτά όλη η αίθουσα παρακολουθούσε με κομμένη την
ανάσα το άκρως ρεαλιστικό ντοκιμαντέρ στο οποίο απεικονίζονται οι υπεράνθρωπες προσπάθειες του καπετάνιου του Λιμενικού Σώματος της Λέσβου, κύριου Κυριάκου Παπαδόπουλου,
καθώς και άλλων ανθρώπων της
Μυτιλήνης, να σώσουν εκατοντάδες πρόσφυγες από τον πόλεμο στη Συρία -ανάμεσα στους
οποίους και πολλά μικρά παιδιά- από τα κύματα της θάλασσας, στην προσπάθειά τους να
διανύσουν αυτά τα 4,1 μίλια
από τα παράλια της Τουρκίας
στην Ελλάδα.
Οταν η προβολή τελείωσε
και τα φώτα στην αίθουσα δυνάμωσαν μπορούσε να διακρίνει
κανείς δάκρυα στα μάτια των
περισσότερων παρευρισκομένων ενώ όλοι ανεξαιρέτως σηκώθηκαν να χειροκροτήσουν τόσο τον καπετάνιο Παπαδόπουλο
για το έργο του όσο και τη Δάφνη Ματζιαράκη που το κατέγραψε στην κάμερα και μετέφερε
στο κοινό τη σκληρή πραγματικότητα με αλήθεια και σεβασμό.
Τις ερωτήσεις και απαντήσεις
που ακολούθησαν αμέσως μετά
την προβολή διηύθυνε ο κύριος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: WR/ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΗ

Πάνω, από αριστερά οι: Βασίλης Τσάμης, Ανδρέας Δρακόπουλος (πρόεδρος Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος) και πρέσβης Αικατερίνη Μπούρα. Δεξιά, οι Ανδρέας Δρακόπουλος,
Δάφνη Ματζιαράκη (σκηνοθέτης) και Αντώνης Η. Διαματάρης (εκδότης – διευθυντής
του «Ε. Κ.»).
Bryan Doerries, ιδρυτής και πρόεδρος της οργάνωσης «Theater
of War», που φροντίζει να θεραπεύσει το μετατραυματικό σοκ
των ανθρώπων που έχουν βιώσει τον πόλεμο μέσα από την
ανάγνωση αρχαίων ελληνικών
τραγωδιών, όπως η Αντιγόνη του
Σοφοκλή. Εκεί η ίδια η Δάφνη
Ματζιαράκη δήλωσε πως ο βασικός της σκοπός με αυτό το
ντοκιμαντέρ ήταν να ανοίξει μία

συζήτηση για να σκεφτούμε και
να αναλύσουμε τον κόσμο στον
οποίο ζούμε σήμερα, καθώς και

τις ευθύνες που έχουμε όλοι μας
ως πολίτες αυτού του κόσμου.
Ακόμα η σκηνοθέτιδα τόνισε

πως αν και θα ήθελε να είχε κερδίσει το βραβείο Οσκαρ, νιώθει
περήφανη για το ντοκιμαντέρ

μικρού μήκους «The White Helmets» που πραγματεύεται τον
πόλεμο στη Συρία και κέρδισε
τελικά το βραβείο και πως χαίρεται πως το «4.1 Miles» πήρε
υποψηφιότητα γιατί αυτό σημαίνει πως ο κόσμος θα μάθει
και θα ευαισθητοποιηθεί περισσότερο στο θέμα των προσφύγων.
Ο άξιος θαυμασμού, καπετάνιος Παπαδόπουλος, με πολύ ταπεινότητα και ειλικρίνεια δήλωσε ακόμα πως αυτός και οι συνάδελφοί του αγωνίζονται να
σώσουν ανθρώπινες ζωές ανεξαρτήτου εθνικότητας ή θρησκείας, καθώς «πάνω από όλα
είναι άνθρωποι όπως εμείς και
εμείς πάνω από αντίξοες καιρικές συνθήκες βάζουμε τον άνθρωπο και πιστεύω ο καθένας
θα έκανε το ίδιο στη θέση μας».
Συμπλήρωσε δε πως αν και το
ψυχολογικό βάρος σε αυτό το
έργο είναι μεγάλο, εντούτοις η
χαρά που ένιωθε για κάθε μία
ζωή που κατάφερναν να σώσουν
ήταν μεγαλύτερη.
Να σημειώσουμε πως στην
εκδήλωση παρευρέθησαν ακόμα, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος,
ο οποίος εντυπωσιάστηκε τόσο
από το ντοκιμαντέρ όσο και από
την ανταπόκριση του κόσμου, ο
Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Εθνη, πρέσβης Κορνήλιος Κορνηλίου καθώς και ο εκδότης του «Εθνικού
Κήρυκα» Αντώνης Η. Διαματάρης.
Μετά την εκδήλωση ακολούθησε μικρή δεξίωση στο lobby
του κτιρίου.

Αναρρώνει ο Μητροπολίτης Μελόης Φιλόθεος
Συνέχεια από τη σελίδα 1
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Κοπή βασιλόπιτας Συλλόγου Μαθρακιωτών
Ο Σύλλογος Μαθρακιωτών Νέας Υόρκης το απόγευμα της Κυριακής συγκάλεσε στην κοινοτική αίθουσα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Κορώνα την πρώτη γενική συνέλευση
του έτους στο πλαίσιο της οποίας αναβίωσε και το έθιμο της
κοπής της βασιλόπιτας. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1975 από
μια χούφτα Μαθρακιωτών με στόχο τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, των ηθών και των εθίμων. Επάνω, διακρίνονται οι Ελένη Κατέχη, Κώστας Κασίμης, Σπύρος Μάστορας, Γρηγορία Κασίμη, Γιάννης Γιαλοψός, Κωνσταντίνος Δ. Αργυρός (πρόεδρος), Βασίλης Μάστορας, Σπύρος Κατέχης, Μάγγυ
Κασίμη και Γιάννης Κατέχης. Κάτω η νέα γενιά του Συλλόγου
σε μια αναμνηστική φωτογραφία με τα παιδιά τους.

απευθείας στο σπίτι αλλά σε κάποιο αναρρωτήριο τις πρώτες
ημέρες διότι θα χρειαστώ βοήθεια και η αδελφή μου δεν μπορεί μόνη της στο σπίτι να με περιποιηθεί».
Ο Μητροπολίτης Μελόης κ.
Φιλόθεος είναι εκ των πλέον
εμπείρων ιεραρχών της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και άριστος γνώστης των εκκλησιαστικών θεμάτων, αλλά και της τυπικής διάταξης των Ιερών Ακολουθιών της Εκκλησίας.
Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη την 1η Σεπτεμβρίου
του 1924. Υπηρέτησε ως βοηθός
Επίσκοπος από το 1971 μέχρι
και το 1996 στο πλευρό του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιακώβου, και μαζί με τον μακαριστό
σήμερα Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης κ. Σίλα, ήταν οι εξ’ απορρήτων ιεράρχες του Ιακώβου,
τους οποίους χρησιμοποιούσε
σε ειδικές αποστολές. Τον Μητροπολίτη κ. Φιλόθεο τον είχε
φέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες
ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος όντας
ακόμα διάκονος. Τον είχε ακούσει να ψάλει στον Μητροπολιτικό Ναό της Αθήνας όπου ήταν
τότε Αρχιδιάκονος εκεί, εντυπωσιάστηκε από την καλλιφωνία του και τη μελωδικότητά
του και τον προσκάλεσε στην
Αμερική όπου και βαθμηδόν τον
ανέδειξε.
Υπηρέτησε ως προϊστάμενος
στην κοινότητα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Σκρά-

ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»

O Μητροπολίτης Μελόης κ. Φιλόθεος, επί πολλά χρόνια προΐσταται στις εκδηλώσεις του Ποντιακού
Ελληνισμού. Διακρίνεται ο κ. Κώστας Τσιλφίδης, πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας.
ντον της Πενσυλβάνιας από το
1961 μέχρι το 1965 και επίσης
στην κοινότητα του Αγίου Ελευθερίου στο Μανχάταν της Νέας
Υόρκης από το 1965 έως και το
1971. Στη συνέχεια, στις 6 Ιουνίου 1971 χειροτονήθηκε στον
Αρχιεπισκοπικό Καθεδρικό Ναό
Αγίας Τριάδος Νέας Υόρκης τιτουλάριος Επίσκοπος Μελόης,
Βοηθός Επίσκοπος του Αρχιεπισκόπου Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιακώβου.
Οταν το 1978 έγινε η δημιουργία Επισκοπών και οι Επίσκοποι απέκτησαν τις ονομασίες

των τοπικών πόλεων, όπως λόγου χάρη Σικάγου, Ντιτρόιτ, Βοστώνης, κ.λπ. ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος είχε καλέσει στο γραφείου του τον Επίσκοπο κ. Φιλόθεο και του είπε
να επιλέξει σε ποια Επισκοπή
επιθυμούσε να πάει ως Επίσκοπος προτού εισηγηθεί στο Πατριαρχείο και ανακοινώσει τις
τοποθετήσεις τους. Ο Επίσκοπος
κ. Φιλόθεος του απάντησε ότι
δεν επιθυμούσε να πάει σε καμία Επισκοπή, αλλά να παραμείνει πλησίον του ως βοηθός του,
πράγμα που έγινε.

Ο Μητροπολίτης Μελόης κ.
Φιλόθεος χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από πολλούς ομογενειακούς φορείς και συλλόγους, των
οποίων τις εκδηλώσεις τίμησε
επί πολλές δεκαετίες και εξακολουθεί και μέχρι σήμερα να τιμά
με την παρουσία και τους λόγους του, τους οποίους εκφωνεί
πάντοτε στην ελληνική γλώσσα.
Την 1η Οκτωβρίου 1997 απεσύρθη της ενεργού υπηρεσίας.
Στις 8 Ιουλίου 2015, με απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Φαναρίου, προήχθη σε εν ενεργεία
Μητροπολίτη.

