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Η Ομοσπονδία Ελληνο-Αμερικανικών Ορ-
γανώσεων Ιλλινόϊς «Η ΕΝΩΣΗ» με ενότη-
τα και με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, 

πραγματοποίησε δύο Γεν. Συνελεύσεις για να δώ-
σει αναφορά για τα πεπραγμένα και να ανταλλά-
ξει ιδέες και γνώμες για την προσεχή Πανομογε-
νειακή Παρέλαση. Παρότι και στις δύο συνελεύσεις 
κάποιοι γνωστοί κύκλοι της ανωμαλίας και της θο-
λούρας προσπάθησαν να δημιουργήσουν προβλή-
ματα, οι παρόντες αντιπρόσωποι και αξιωματούχοι 
των συλλόγων μελών της Ομοσπονδίας, καυτηρία-
σαν τις πράξεις τους, έδειξαν έμπρακτα τη συμπα-
ράστασή τους, διαλαλώντας ότι δεν θα επιτρέψουν 
σε οποιονδήποτε να ντροπιάζει την Ομογένεια και 
να βλάψει την Ομοσπονδία. Στην πρώτη συνέλευση 
ακούστηκαν ιδέες οι οποίες καταγράφτηκαν ώστε 

να υλοποιηθούν άμεσα, και δόθηκαν απαντήσεις 
σε αυτούς που καταγίνονται στις μηνύσεις και στις 
άκομψες νομικές τους «αρλούμπες» όπως χαρακτη-
ριστικά τις ονόμασε ένας από τους παρόντες, που 
γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Ο ενθουσιασμός 
και το πείσμα που κυριάρχησαν στην πρώτη Γεν. Συ-
νέλευση, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Δεκεμβρί-
ου, έφερε πάλι όλους τους αντιπροσώπους και τους 
αξιωματούχους στη δεύτερη συνέλευση, που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου το βράδυ παρόλο 
το πολικό ψύχος και την χιονοθύελα που ενέσκηψε 
εκείνο, το βράδυ. Οι παρόντες έθεσαν τους εαυτούς 
των στην υπηρεσία της Ομογένειας και υποσχέ-
θηκαν να εργαστούν για να οργανωθεί η Παρέλα-
ση με άψογο τρόπο και με λαμπρότητα. Εξέφρασαν 
τη στήριξη και τη συμπαράσταση στην Ομοσπονδία, 

τον Πρόεδρό της, και το Διοικητικό Συμβούλιο, οι 
οποίοι νόμιμα αντιπροσωπεύουν και είναι εκλεγμέ-
νοι δημοκρατικά για να προβάλλουν τις αξίες τα ιδα-
νικά και την κληρονομιά μας στην περιοχή μας. Στη-
ρίζουν και επικροτούν τις ενέργειές της, οι οποίες 
θεωρούν ότι υπηρετούν τους σκοπούς και τις επι-
διώξεις που αναφέρονται στο καταστατικό της και 
στις αποφάσεις της. Καταδικάζουν, κάθε ενέργεια 
ή πράξη που γίνεται εναντίον της, από όπου και να 
προέρχεται, με σκηνοθετημένες και αψυχολόγητες 
καταστάσεις, που πλήττουν το κύρος της και την 
συλλογική μας αξιοπρέπεια. Κάλεσαν τους φορείς 
και όλους τους Ομογενείς να πλαισιώσουν την Ομο-
σπονδία και Ενωμένοι να δράσουμε για το καλό της 
Παροικίας και του Ελληνισμού.
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Απελευθέρωση των Ιωαννίνων
«21η Φεβρουαρίου 1913»

Του ΝΙΚΟΥ ΑΗΔΟΝΗ

Γι’ άλλη μια φορά, με πατριωτικό αίσθημα 
μπροστά στην «επέτειο» της απελευθέρω-
σης των Ιωαννίνων που ήλθε με το «Ελλη-

νικό», όπως το λέγαν οι παλαιότεροι, που την έζη-
σαν!!!

Μετά την νικηφόρο μάχη του Ελληνικού Στρατού 
στο ανδροφόνο αιματοποτισμένο Μπιζάνι. Η τελευ-
ταία πράξη της μεγάλης εξόρμησης του Πρώτου Βαλ-
κανικού Πολέμου, που γέμισε με εθνική υπερηφάνεια 
το πανελλήνιο. η Ελλάδα επέκτεινε την επικράτειά 
της στα σκλαβωμένα, μέχρι τότε, εδάφη της Μακεδο-
νίας, της Ηπείρου και των Νήσων και απελευθέρωσε 
τους ελληνικούς πληθυσμούς.

Ανατέλλει τώρα και για τους Ηπειρώτες, ύστερα 
από αιώνων απάνθρωπης σκλαβιάς, μια καινούρια 
ελεύθερη ζωή. η επέτειος αυτή δεν συνιστά «τέλος» 
κι ούτε «αρχή» στην προαιώνια ελληνική διαδρομή. 
Είναι η συνέχεια της αδιάκοπτης πορείας, με τη Γλώσ-
σα και τα Γράμματα, τα Ήθη και τα Έθιμα, τη Σκέψη 
και το Αίσθημα και με την Ορθοδοξία.

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ των Ιωαννίνων ήταν η αναγκαία 

προϋπόθεση για την ιστορική παρουσία τους Ηπείρου, 
ακρωτηριασμένης, στην νεοελληνική πολιτική ζωή. 
στην εθνική κρατική συγκρότηση, την πολιτική και 
την οικονομική, που όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ κι 
ακόμα αγκομαχά στις παρυφές του ελλαδικού χώρου.

            Η 21η Φεβρουαρίου 1913 ήταν η «απαραίτη-
τη πρόθεση» για τα κατοπινά επιτεύγματα που ακο-
λούθησαν. Μικρά κι αργόσυρτα στην αρχή. Μέχρι την 
ιστορική αποκορύφωση, που ήλθε απροσδόκητη σαν 
την καταιγίδα…

Το έπος του ’40. Το έπος των Ελλήνων και πρώτων 
των Ηπειρωτών και των Ηπειρωτισσών στα βουνά της 
Ηπείρου της μιας Ηπείρου, νοτίου και βορείου.

ΗΤΑΝ ακόμα η αποφασιστική πρόταξη στις αξίες 
που διαμορφώνουν την μεταπελευθερωτική Ηπειρω-
τική πραγματικότητα. Η ίδρυση του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων αποτελεί το άλλο μεγάλο και ουσιαστικό 
βήμα στην πνευματική πορεία της Ηπείρου που συνε-
χίζει την παράδοση στα «Γράμματα» μετά την απελευ-
θέρωση των Ιωαννίνων για να μας δώσει τον «βηματι-
σμό» του σύγχρονου κόσμου.

ΟΙ ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ....Σελ. 11
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Μιλούσα προχθές με έναν πατέ-
ρα πληγωμένο που συνεχώς 
έκλαιγε. Άνοιξε την καρδιά 

του και μου είπε τα βάσανά του: «Έχα-
σα τη γυναίκα μου στα 55 της χρόνια. 
Οι δουλειές δεν πήγαιναν καλά. Τα παι-
διά μου χρειαζόντουσαν χρήματα για 
τα Πανεπιστήμια, η Εκκλσία με ξέγρα-
ψε από τα χαρτιά της, γιατί δεν είχα να 
πληρώσω τη συνδρομή μου, και στο τέ-
λος έπεσα στο κρεββάτι άρρωστος. Δεν 
είχα κανέναν να μου δώσει ένα ποτήρι 
νερό, μια ζεστή σούπα. Γιατί τόσα βά-
σανα και δυστυχίες, γιατί σε μένα έπε-
σαν, γιατί τόση πίκρα;» και ξέσπασε σε 
λιγμούς.
   Κάποτε ο πόνος και οι θλιβερές δο-
κιμασίες παρουσιάζονται στο δρόμο της 
ζωής μας, ως δώρο από τον Πανάγα-
θο Θεό, με απώτερο σκοπό την κάθαρ-
ση της ψυχής μας, την σωτηρία μας. «Ο 
Θεός μας παιδαγωγεί προς το συμφέρον 
μας, για να γίνουμε μέτοιχοι της αγιότη-
τος και της δόξης του». Εβρ. 12.10.
   Ο πόνος είναι δοκιμασία, ταλαιπω-
ρία και μεγάλος πειρασμός και αφόρη-
τη θλίψη. «Ο Θεός για να ωφεληθούμε 
πνευματικά, μας κάνει να πονάμε, αλλά 
και συχνά, μας δίνει και την υγεία και τη 
χαρά». Ιώβ 5,18. Ότι και αν μας συμβεί 
στη ζωή μας, ο πιστός Χριστιανός δοξο-
λογεί, ευχαριστεί τον θεό και προσεύ-
χεται.
   Ο ιερός Χρυσόστομος, με τόσους πό-
νους και συμφορές και καταδιώξεις, πε-
θαίνοντας έλεγε: «Δόξα τω Θεώ πάντων 
ένεκεν». Δοξασμένο και ευλογημένο να 

είναι το όνομα του Αγίου Θεού πάντο-
τε και στην χαρά και στην λύπη. Ένας 
πούλαγε κάστανα και στο καρότσι είχε 
γράψει: «Έχει ο Θεός». Περαστικός 
κληρικός τον ρώτησε: -«Γιατί έγραψες 
αυτά τα λόγια;» και ο καστανάς απάντη-
σε:  -«Είμαι πρόσφυγας τώρα, μια φορά 
και έναν καιρό, δεν μου έλειπε τίποτα. 
Έδινα παντού, ήλθε όμως το 1922 και 
τα έχασα όλα. Ήλθα στην Ελλάδα, πήγα 
στην Εκκλησία, προσευχήθηκα στον Κύ-
ριο και του είπα: Σύ που ενδαιφέρεσαι 
για τα πουλιά, τα πετεινά του ουρανού 
και τα λουλούδια του αγρού μη ξεχνάς 
κι εμένα το πλάσμα σου. Έχω οικογέ-
νεια. Και ο καλός Θεός με άκουσε. Τώρα 
δουλεύω, κάνω το σταυρό μου, βγάζω 
το ψωμί της οικογενείας μου και ζω. 
Έχει ο Θεός, δοξασμένο το όνομά του».
   Η ζωή δεν είναι ένας ισόδρομος στρω-
μένος με λουλούδια. Έχει και αγκάθια 
και μυτερές πέτρες, ζεστασιές και πα-
γωνιές, έχει γκρίνιες οικογενειακές και 
πολλές δυσκολίες. Έχει ανηφόρους και 
κατηφόρους, θλίψεις και αναπάντεχες 
αρρώστιες και απότομες στροφές. Σή-
μερα γελούμε και αύριο κλαίμε και στε-
νοχωριόμαστε.
   Σήμερα ακούμε μουσικά όργανα να γε-
μίζουν την ατμόσφαιρα με μελωδίες και 
αύριο συλλυπούμεθα φίλους, γνωστούς 
και συγγενείς. Σήμερα έχουμε συννεφι-
ασμένο ουρανό που προμηνύει βροχο-
πτώσεις, θύελλες και πλημμύρες και αύ-
ριο ο ζεστός ήλιος θα θερμάνει τη γη. 
Οι άνθρωποι τούτη τη στιγμή, κυκλοφο-
ρούν με αισιοδοξία, για καλύτερες ημέ-
ρες. Αύριο γίνονται αμίλητοι, ακοινώνη-
τοι, γιατί κάτι αναπάντεχο συνέβει στη 
ζωή τους.
   Αδελφέ μου, ότι και αν συμβαίνει στη 
ζωή σου, μην ανησυχείς, πέσε στα γόνα-

τα και στείλε μαζί μας θερμή προσευχή 
στον ουρανό: «Θεέ του ελέους, μη λη-
σμονείς την θλίψη που έχει πέσει επά-
νω στη γη. Λυπήσου εκείνους που τους 
πλάκωσε το σύννεφο της πικρής δοκι-
μασίας, που έχουν την καρδιά τους γε-
μάτη μελαγχολία και αγωνία, λύπη και 
τρομάρα. Σπλαχνίσου εκείνους που 
απομακρύνθηκαν από το Σπίτι σου, από 
την προσευχή και την Θεία Κοινωνία».
   «Προφύλαξε εκείνους που η βελόνα 
του πόνου και της δυστυχίας δεν τους 
πείραξε μέχρι τώρα. Σπλαχνίσου τους 
ταγούς, κληρικούς και λαϊκούς, που δη-
μιουργούν προβλήματα και φώτισε τους 
να καταλάβουν ότι ο κόσμος αντιμετω-
πίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα 
και πονάει και υποφέρει».
   «Αδελφέ μου, μη πικραίνεσαι, μηνα-
πελπίζεσαι, μη χάνεις την αντοχή σου, 
να υπομένεις βάσανα και πίκρες, κοί-
τα ψηλά και μίλησε στο Θεό, θα στηρι-
χθείς, θα πάρεις θάρρος, συγχώρηση. 
Η προσευχή, ταπεινή, απλή και ευλαβι-
κή θα σε παρηγορήσει και θα σου δώ-
σει νέες δυνάμεις στον αγώνα της ζωής 
σου.  «Η στοργική επίσκεψη του Κυρί-
ου θα λάβει χώρα και θα σε γεμίσει 
με τη χάρη του. «Κύριε Ιησού Χριστέ, 
δώσε στις καρδιές όλων μας γαλήνη και 
ελπίδα»Αμήν.
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«Του χρόνου τα γυρίσματα»Του  ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΑΝΟΥ

Ένας νέος χρόνος ανατέλλει στη διαδρομή των αιώ-
νων και των χιλιετιών. Υποδεχόμαστε την έλευσή 
του με την αγνή διάθεση της αγάπης και έτοιμη στην 

ψυχή την προσφορά της θυσίας, που είναι το αληθινό τίμη-
μά της.
   Μας υπενθυμίζει, ότι βρισκόμαστε στην Τρίτη χιλιετία, μετά 
Χριστόν, και μας υποχρεώνει ν’ αναλογισθούμε με βαθειά πε-
ρίσκεψη, τη μοίρα της ανθρωπότητας.
   Η ιστορία του κόσμου, στον αδιάκοπο και αιώνιο δρόμο 
προς την πρόοδο, είναι ένας συνεχής και αδυσώπητος αγώ-
νας, μέσα στις ανθρώπινες ομάδες, με σκοπό τη δημιουργική 
και καρποφόρα πορεία της ζωής.
   Η Ελλάδα, με οδηγό τα διδάγματά της μακρόχρονης παρα-
δόσεώς της, έχει εκπληρώσει στο ακέραιο το χρέος της, απέ-
ναντι του ανθρώπου.
   Έθνη και λαοί πήραν το φως απ’ τη χώρα του πνεύματος και 
του κάλλους και ενίκησαν τη βία και τη βαρβαρότητα των αι-
ώνων. Η ελληνική ψυχή διέτρεξε τα πελάγη και τους ωκεα-
νούς, τις ερήμους και τα σκοτάδια, για να εμφανίσει τη δύνα-
μη της ζωής, που περικλείει ο νόμος τη αγάπης.
   Μεγαλοπρεπής και ακατάβλητη πάντοτε διαφύλαξε τίμιο 
τον Άνθρωπο και άμωμη την Ελευθερία. Οι Έλληνες, αιώνι-
οι έφηβοι στην καρδιά και στο στοχασμό, εκράτησαν σταθε-
ρά τη δάδα της ιστορικής και νικήτριας εθνικής σκυταλοδρο-
μίας, με την ιερή προσφορά τους για την περιφρούρηση, των 
ελληνικών αξιών.

   Δύσκολοι, καταλυτικοί, ανελέητοι και ταραγμένοι είναι οι και-
ροί μας, με πεινασμένους και διψασμένους, με πολλαπλό κα-
ταθρυμματισμό του ανθρώπου και χθαμαλό ιστορικό βίο.

   Πολύμορφα και συγκλονιστικά γεγονότα. Η ζωή μας είναι 
ένας συνεχής αγώνας, μεταξύ της κούνιας και του νεκροκρέ-
βατου, αγώνας προς όλες τις κατευθύνσεις: τολμηρός, σκλη-
ρός και τραχύς.

   Το κύμα της ύλης έρχεται και περνάει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, 
απειλώντας να μας συντρίψει, αν δεν μας βρει έτοιμους και 
προσαρμοσμένους.

   Οφείλουμε όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε τη μοίρα μας 
και να βρούμε το εαυτό μας. Να γίνουμε γνήσιοι και δημι-
ουργικοί, γενναίοι και ιδανικοί. Ν’ αποφασίσουμε να σταθού-
με όρθιοι, φυλάγοντας Θερμοπύλες. Να μείνουμε πιστοί στην 
αιωνόβια παράδοσή μας, θησαυροφυλάκιο της αθάνατη ψυ-
χής μας. Αν δε βρούμε τη ζωή στην παράδοσή μας, μας περι-
μένει ο θάνατος.

   «Είσαι ένοχος απέναντι του Θεού – γράφει ο Γκαίτε – όταν 
δεν κατορθώσεις, σε κάθε ώρα και στιγμή να υπάρχεις. Θαρ-
ρείς, ότι η ύπαρξή σου εξαρτάται απ’ το χρόνο; Οι πράξεις μας 
αυτές είναι η εποχή μας».

   Όλων των Ελλήνων τα βλέμματα στρέφονται και συγκεντρώ-
νονται σήμερα στις μόνες άφθαρτες δυνάμεις του Γένους: 
την Ορθοδοξία, τον Ελληνισμό και την Παιδεία. Απ’ αυτές θα 
προέλθει μια, εκ βαθέων, ανάκαμψη της πορείας της Φυλής 
μας. Είναι η ιερή κιβωτός, με την οποία στην αγκάλη πρέπει 
να ζήσει και να νικήσει ο Λαός μας.

   Νέος χρόνος, νέα καθήκοντα, νέοι οραματισμοί, νέοι ορίζο-
ντες! Στους κύκλους, που κάνουν του χρόνου τα γυρίσματα, 
ατενίζουνε με αισιοδοξία το μέλλον, πιστοί στις επιταγές της 
Αιώνιας Ελλάδας. 
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Συνηθίζεται να σχολιάζεται (όχι αδίκως) μεταξύ 
των συμβαλλομένων στις μεταβιβάσεις ακινή-
των (αγοραπωλησίες, δωρεές, γονικές παροχές, 

αποδοχές κληρονομίας), ιδίως από τους αλλοδαπούς ή 
τους ομογενείς που συναλλάσσονται στην Ελλάδα, ότι 
η γραφειοκρατία στα συμβόλαια είναι παροιμειώδης.

Είναι αληθές ότι για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση 
ενός ακινήτου στην Ελλάδα απαιτούνται πολλά πιστο-
ποιητικά που εκδίδονται από διαφορετικές κρατικές 
αρχές, που συχνά δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, δυ-
σχεραίνοντας την ζωή των συμβαλλομένων.

Θα ανέμενε κάποιος, συνεπώς, ότι οι αναγγελθεί-
σες ενέργειες των δύο τελευταίων ετών από την ηγε-
σία της χώρας περί πατάξεως της γραφειοκρατίας και 
ενισχύσεως του υγιούς ανταγωνισμού, θα οδηγούσαν 

στην μείωση των πιστοποιητικών και των διαδικασιών που απαιτούνται για να υπο-
γραφεί ένα συμβόλαιο.

Κι όμως, η αλήθεια, δυστυχώς, είναι ότι η γραφειοκρατία αντί να μειωθεί, τελικώς 
αυξάνεται, με πρόσθετες υπουργικές αποφάσεις και νόμους που απαιτούν ακόμη πε-
ρισσότερα πιστοποιητικά, δηλαδή αλυσοδένουν ακόμη περισσότερο τον πολίτη στα 
δεσμά του κρατικού τέρατος της γραφειοκρατίας.

Μόλις προ ολίγων μηνών το κράτος επέβαλε ένα ακόμα πιστοποιητικό που απαιτεί-
ται για την μεταβίβαση, αλλά και για την εκμίσθωση κατοικιών. Πρόκειται για το πι-
στοποιητικό ενεργειακής επάρκειας, που εκδίδεται από μηχανικούς που βεβαιώνουν 
εάν η προς πώληση κατοικία έχει καλή θερμομόνωση κλπ. Η αμοιβή ενός μηχανικού 
για να εκδώσει ένα τέτοιο πιστοποιητικό είναι από 150 έως 500 ευρώ, περίπου. Αυτό 
σημαίνει ότι στα έξοδα του πωλητή προστίθεται μία ακόμα αμοιβή που πρέπει να κα-
ταβάλει για πωλήσει το δικό του ακίνητο.

Ως να μην έφθανε αυτό, προ τριών εβδομάδων η κυβέρνηση απεφάσισε να προσθέ-
σει ένα ακόμα πιστοποιητικό που καθίσταται αναγκαίο για την μεταβίβαση ακινήτων, 
αυτό της βεβαίωσης ενός μηχανικού (πάλι), ότι το πωλούμενο κτίσμα δεν είναι αυθαί-
ρετο. Το κόστος της βεβαίωσης κυμαίνεται από 200 ή 300 ευρώ αν το κτίσμα δεν έχει 
παρανομία, έως λίγες χιλιάδες (!) ευρώ, αν υπάρχουν μία ή περισσότερες παρανομίες.

Η αναφορά της λέξεως παρανομία δεν πρέπει να δημιουργεί εντυπώσεις, διότι στην 
ελληνική πολεοδομική πραγματικότητα, τι είναι παράνομο και τι όχι δεν αποδεικνύε-
ται μόνο από τους κανόνες της επιστήμης, αλλά και από τους κανόνες της σχετικό-
τητος. Μπορεί δηλαδή ένα κτίσμα στην Σίκινο να έχει ένα μικρό γκαράζ, μία στέρνα 
και ένα μικρό τμήμα της κατοικίας χωρίς άδεια ή με κάποιες τροποποιήσεις και το 
πρόσθετο κόστος για τον ιδιοκτήτη να το μεταβιβάσει στα παιδιά του να ανέρχεται 
σε 4.000 ευρώ, μονο εξαιτίας του νέου πιστοποιητικού που επέβαλε η κυβέρνηση!

Προσοχή, δεν μιλάμε για το κόστος των συμβολαίων, της μεταγραφής, του φόρου, 
του ΤΑΠ, που μπορεί να είναι π.χ 3.500 ευρώ. Μι-
λάμε για ένα πρόσθετο κόστος 4.000 ευρώ επι-
πλέον, δηλαδή σύνολο για τον ιδιοκτήτη 7.500 
ευρώ, μόνο με το νέο μέτρο της κυβέρνησης, 
για την νομιμοποίηση των «παρανόμων» τμη-
μάτων του ακινήτου.

Επιπροσθέτως, η μεταβίβαση μπορεί να κα-
θυστερήσει λόγω της νομιμοποιήσεως έως και 
τέσσερις μήνες! Θα ανταπαντήσει κάποιος ότι 
το νέο μέτρο βάζει σε τάξη τις μεταβιβάσεις 
αυθαιρέτων κτισμάτων. Μα η απαγόρευση με-
ταβιβάσεως αυθαιρέτου κτίσματος προβλέπεται 
ήδη από το νόμο Τρίτση 1337 του έτους 1983.

Το νέο πιστοποιητικό επιτυγχάνει πρόσθε-
τα έσοδα για το κράτος, για τους μηχανικούς 
και πρόσθετη αφαίμαξη των ιδιοκτητών ακινή-
των, με επιβαρύνσεις που μπορεί να φθάνουν 
τις χιλιάδες ευρώ και μία καθυστέρηση στην 
ολοκλήρωση της μεταβίβασης κάποιων μηνών.

Εάν αυτό λέγεται πάταξη της γραφειοκρα-
τίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητος και 
της ευελιξίας των συναλλαγών, τότε κάτι σά-
πιο (συνεχίζει να) υπάρχει στο βασίλειο της ελ-
ληνικής εκτελεστικής εξουσίας. 
bm-bioxoi@otenet.gr, ktimatologiolaw@yahoo.gr

ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

RUGMAJIA

Η νέα γραφειοκρατία στις μεταβιβάσεις
παραλύει την αγορά ακινήτων 

Τ α παραμύθια της Χαλιμάς, είναι 
ένα μηδενικό μπροστά στα πα-
ραμύθια που ακούμε σε ήχο πα-

ράφωνο, πλάγιο, και διαβάζουμε σε δι-
άφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης;;; 
αηδιάζοντας, από τις «εθελόντριες» 
που είναι «υπερήφανες για την ελλη-
νική τους καταγωγή», όπως δηλώνουν, 
αλλά «ντρέπονται που είναι Ελληνί-
δες», διότι «δίνει άσχημη εντύπωση για 
τους Έλληνες, πρέπει να είμαστε ενω-
μένοι...».
   Και βέβαια είμαστε ενωμένοι! Και 
αυτό το έχει δείξει η πολύχρονη πα-
ρουσία και δράση της Ομοσπονδίας, 
και αυτών που την πλαισιώνουν και την 
υπηρετούν επάξια και με συνέπεια, πα-
ρόλη την λυσσαλέα πολεμική από τους 
«εξαγοραστές» και «υπερφίαλους ομο-
γενειομηδενιστές».
   Το έδειξαν οι πρόσφατες Γεν. Συνε-
λεύσεις στις οποίες παρουσιάστηκαν οι 
αντιπρόσωποι των συλλόγων και ακού-
στηκαν τα γκαρδιακά τους λόγια και η 
αγανάκτησή τους, στις αψυχολόγητες 
συμπεριφορές μερικών, ελάχιστων και 
σε ποσότητα και σε ποιότητα!
   Και βέβαια πρέπει να ντρέπονται! Για-

τί καμία υπερήφανη Ελληνίδα και κανέ-
νας υπερήφανος Έλληνας, δεν θα μπο-
ρούσε να σκηνοθετήσει τέτοιου είδους 
ψεύτικων και αισχρών καταγγελιών, να 
φτάνουν όχι μόνο στα δικαστήρια, για 
την εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων, να 
αποσπούν από το γραφείο τα λογιστικά 
και οικονομικά βιβλία και να τα έχουν 
στην κατοχή τους, για 7 μήνες.
   Να εισπράττουν χρηματικά ποσά και 
να θέτουν την ιστοσελίδα της Ομο-
σπονδίας στο όνομά τους, να στέλνουν 
δυσφημιστικά γράμματα και ηλεκτρονι-
κά μηνύματα και να παραβιάζουν τους 
καταστατικούς και ηθικούς κανόνες 
και να καταρρακώνουν αξιοπρέπειες 
και έντιμους ανθρώπους, αλλά και να 
ικανοποιούνται από το κακό που προ-
καλούν!
   Και για να τελειώνουμε με τις «μπούρ-
δες» και τις «φαντασιώσεις» κάθε «βα-
ρεμένου» ή «βαρεμένης», προκαλούμε 
τους «σκηνοθέτες» και τους «κομπάρ-
σους» να μας δώσουν αποδεικτικά 
στοιχεία για όλα όσα υπαινίσσονται.
   Αν δεν τα παρουσιάσουν, τότε δεν θα 
διαφέρουν από αδιάντροπους κοινούς 

συκοφάντες που θέλουν να λασπολο-
γήσουν και να ικανοποιήσουν ή να εξυ-
πηρετήσουν κάποιους σκοπούς, και δεν 
θα έχουν καμμία σχέση με τους πραγ-
ματικά υπερήφανους και έντιμους αν-
θρώπους.
   Στην ιστορία, μόνο η Αικατερίνη των 
Μεδίκων, είχε αυτή τη αρρωστημένη 
και διαστροφική ικανότητα, για να σφα-
γιάζει αθώους πολίτες, ώστε να ικανο-
ποιεί την ανώμαλη προσωπικότητά της.
   Σύγχρονοι ιστορικοί την κατηγορούν 
ότι χρησιμοποιούσε κάθε ύπουλο μέσο, 
προκειμένου να διατηρηθεί στον θρό-
νο της Γαλλίας.
  Βίοι παράλληλοι!
   Οι μηχανορραφίες της Αικατερίνης 
των Μεδίκων και το φαρμάκι της καρδι-
άς της, παρά περισσότερο από την από-
φαση του βασιλιά, για μα συντελεστεί η 
«Νύχτα του Αγ. Βαρθολομαίου», εξηγεί 
τη σφαγή και την κάνει αναπόφευκτη, 
μέσα σε όλη της τη φρίκη κι αγριότητα.
   Εκεί ακριβώς βρίσκεται το έγκλημα, 
με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του. 
Ήταν αυτή που έκανε «φονικά μαχαίρια 
να βυθιστούν στα στήθη εγκύων γυναι-

κών και που μεταμόρφωσε σε φονιάδες 
τα χαμίνια των 10 και 12 ετών».
   Το φαινόμενο της μισαλλοδοξίας εί-
ναι υπόθεση όλων μας και οφείλουμε 
όλοι να το πολεμήσουμε. Γιατί - ας μη 
το ξεχνάμε - τις νύχτες του Αγίου Βαρ-
θολομαίου τις διαδέχονται συνήθως οι 
ακόμα πιο αφώτιστες νύχτες των Ιακω-
βίνων και των Ροβεσπιέρων. Και τότε 
κανείς μας πια δεν μπορεί να κάνει τί-
ποτε.
   Είθε η αναφορά αυτή να βοηθήσει, 
έστω και σε μικρό βαθμό, να συνει-
δητοποιήσουμε τη μεγάλη αυτή αλή-
θεια και να αντιδράσουμε ανάλογα από 
όποια θέση κι αν βρισκόμαστε και με 
όποιον τρόπο, πριν είναι αργά. 
   Αν οι γιατροί δεν δράσουν ανάλογα, 
θα δράσει η δικαιοσύνη, η οποία καλεί-
ται να υπερασπίσει την αλήθεια, την 
εντιμότητα, την ειλικρίνεια και τις ηθι-
κές αξίες, που έχουν καταρρακωθεί, 
από τυχοδιώκτες και απροσάρμοστους 
ανθρώπους στην κοινωνία!
  Ο Ελληνισμός ιστορικά ανέδειξε τον 
Λεωνίδα και τους τριακοσίους (300), 
αλλά ανέδειξε και “εφιάλτες”!

 Αντζελικά και Αγγελικά παραμύθια!

ΤΑΚΗΣ Ν. ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ACCOUNTING & INCOME TAX 
SERVICES

OVER 27 YEARS OF 
EXPERIENCE

OVER 27 YEARS OF EXPERIENCE
NK FINANCIAL SERVICES
3924 W. Devon Ave. #202

Lincolnwood, IL 60712
Tel: (847) 324 4848 
Fax: (847) 324 4852

Email: TNS59@AOL.COM

Του  ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, 
Master of Laws
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Ο Βορειοηπειρωτικός Ελληνι-
σμός εμφανίζεται διαιρεμέ-
νος και αυτή η διαίρεσή του 

δεν προοιωνίζει τίποτα καλό για τον 
μαρτυρικό αυτό τόπο. Η Ομόνοια/
ΚΕΑΔ παρά το ότι είναι με συντρι-
πτική διαφορά η πρώτη πολιτική δύ-
ναμη του Ελληνισμού της Αλβανίας 
δεν έχει κατορθώσει να συσπειρώ-
σει την πλειοψηφία των Βορειοηπει-

ρωτών. Βέβαια δεν εννοώ μόνο τους Δροπολίτες και τους Βουρκάριδες 
που για κάποιους και ιδιαίτερα για τους Αλβανούς εκεί τελειώνει η Βόρειος 
Ήπειρος.  Εννοώ το σύνολο των ελληνικής καταγωγής ορθοδόξων πληθυ-
σμών με αφυπνισμένη ή λανθάνουσα ελληνική εθνική συνείδηση. Ελληνό-
φωνους, βλαχόφωνους ή αλβανόφωνους που κατοικούν κυρίως στις ση-
μερινές αλβανικές περιφέρειες Αργυροκάστρου, Αυλώνος και Κορυτσάς.

   Πολλοί Βορειοηπειρώτες εξακολουθούν να ψηφίζουν αλβανικά κόμματα 
και ιδιαίτερα τα δύο μεγάλα για διαφόρους λόγους.

   Από ραγιαδισμό προς την εξουσία, για ρουσφέτια, για λόγους ιδεολογίας, 
γιατί η αλβανική χειραγώγηση είναι ισχυρή και κάνει καλά την δουλειά της. 
Ο αλβανικός εκλογικός νόμος ευνοεί ιδιαίτερα τα δυο μεγάλα κόμματα και 
τα μικρότερα κόμματα δεν έχουν ελπίδα εισόδου στο κοινοβούλιο αν δεν 
ενταχθούν στις συμμαχίες που έχουν δημιουργήσει τα δυο κόμματα εξου-
σίας. Στην πραγματικότητα αυτοί που ωφελούνται από τις συμμαχίες αυ-
τές είναι πάλι τα δυο μεγάλα αλβανικά κόμματα, υπαγορεύουν τους όρους 
τους από θέση ισχύος, αποδέχονται μόνο τα αυτονόητα και κάνουν συγκο-
μιδή άξιων αλλά φιλόδοξων στελεχών που με την μέθοδο της αποστασίας 
τους μεταγράφουν στα κόμματά τους.

   Αρκετοί Βορειοηπειρώτες υπηρετούν τα αλβανικά κόμματα και έχουν  μια 
σίγουρη πολιτική καριέρα. Όμως η προϋπόθεση των Αλβανών είναι το άλε-
σμα της όποιας ελληνικής εθνικής συνείδησης, ως άλευρο στις μυλόπε-
τρες της αλβανικής εξουσίας. Το δεύτερο ελληνικό κόμμα “mega” συγκε-
ντρώνει μικρά ποσοστά και το μόνο που κατορθώνει είναι να συντηρεί την 
διάσπαση, να ελαττώνει τα ποσοστά της Ομόνοιας/ΚΕΑΔ και να στερεί για 
λίγους ψήφους την εκλογή ενός Έλληνα δημάρχου παραδίδοντας έτσι τον 
δήμο στον εκλεκτό ενός αλβανικού κόμματος, όπως στην περίπτωση της 
Χιμάρας.  Στην Ελλάδα όπου κατοικούν πλέον οι περισσότεροι Βορειοηπει-
ρώτες, πολλοί των οποίων έχουν αποκτήσει και την ελληνική υπηκοότη-
τα, έχουν γίνει ψηφοθηρικός στόχος των εν Ελλάδι κομμάτων.  Η ελληνική 
πολιτική ως προς το εθνικό θέμα της Βορείου Ηπείρου υπήρξε ουσιαστι-
κά ανύπαρκτη ή άτολμη και αποσπασματική χωρίς καμία διεκδικητικότητα 
και συγκεκριμένη στρατηγική. Σε όλη την Ευρώπη οι μειονότητες απολαμ-
βάνουν ήδη θεσμικά κατοχυρωμένες αυτονομίες με δικαιώματα που απορ-
ρέουν από τις διεθνείς και τις ευρωπαϊκές συμβάσεις περί ανθρωπίνων και 

μειονοτικών δικαιωμάτων και μόνο η Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία, αναγνωρισμένη από το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας, την Κοινωνία των Εθνών, το Διεθνές Δι-
καστήριο της Χάγης, το συνέδριο των Παρισίων (1946) κ.ά. παραμένει χωρίς διεκδικήσεις, είδος προς αλβανοποίηση, χειραγωγούμενη να χορεύει στους ρυθμούς που παίζουν 
οι αλβανικές υπηρεσίες. Πρέπει άμεσα όλοι οι εμπλεκόμενοι στο εθνικό θέμα της Βορείου Ηπείρου, να καθίσουν σε ένα τραπέζι και αφήνοντας όλες τις ρήξεις και τις διαφωνί-
ες του παρελθόντος καθώς και όλες τις προσωπικές φιλοδοξίες να συμφωνήσουν και να χαραχθεί μια πορεία, ώστε επιτέλους ο βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός, ενωμένος σαν 
μια γροθιά να διεκδικήσει την δικαίωσή του. 

Η ενότητα είναι πάνω από 
όλα το ζητούμενο για τον 

Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό
Του  ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΔΙΚΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ      
Επιμέλεια: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ 

Γράφει ο 
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΗΣ

ΣΟΒΑΡΟ-ΣΑΤΙΡΙΚΑ

       Αυτές τις δέκα εντολές
       που γράφω με τσακάδα,
       αν τις τηρήσουν θα σωθούν
       όλοι τους, στην Ελλάδα.
 
1η.  Αντί τρακόσιοι στη Βουλή
       λες και είναι του Λεωνίδα,
       να μείνουν μόνο εκατό
       να σώσουν την Πατρίδα.
 
2η.  Τα κρατικά αυτοκίνητα
       ν’ αφήσουν δίχως γρίνια
       να πάρουνε ποδήλατα
       ή έστω και πατίνια.
 
3η.  Αντί γραφείο στη Βουλή
       χωρίς καμιά κουβέντα,
       σε μια γωνιά στο Σύνταγμα
       να στήσουνε μια τέντα.
 
4η.  Έξω οι σωματοφύλακες
       οι ακριβοπληρωμένοι,
       στη θέση τους οι Αλβανοί
       αφού είναι και οπλισμένοι.
 
5η.  Όλοι οι τόσοι Υπουργοί
       που έχουνε τους θώκους,
       να φέρουν πίσω τα λεφτά
       μαζί και με τους τόκους.
 

ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
6η.  Όλοι οι κομματ-άρχηδες
       με άπλυτα και πλυμένα,
       αντί να σκυλοβρίζονται
       να βρούνε τα κλεμμένα.
 
7η.  Έξω στο πάρκινγκ της Βουλής
       τέρμα οι λιμουζίνες
       κι’ όλοι οι συνδικα-ληστές
       να κόψουν τις κομπίνες.
 
8η.  Οι τόσοι Ευρωβο(υ)λε(φ)τές
       της πρώτης θέσης πιάνια
       στα τρένα να βολεύονται
       κι’ όχι με αεροπλάνα.
 
9η.  Σημίτης και Καραμ-ανλής
       να βγουν να μολογήσουν
       ν’ ανοίξουν τις θυρίδες τους
       το κράτος να βοηθήσουν.
 
10η. Την τελευταία εντολή
        γράφω με μπαϊράκι
        να σβήσει απ’ το λεξικό
        η λέξη ΦΑΚΕΛΑΚΙ...

        ΚΑΛΟ ΦΛΕΒΑΡΗ

ΔΕΚΑ

Ο ΑΛΈΞΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙ 
ΛΟΧΙΈΣ

Πρίν από λίγες μέρες, καλεσμένος σε τηλεο-
πτικό δελτίο ειδήσεων ήταν ο Αλέξης Τσίπρας 
και είπα να κάνω υπομονή και να δώ τι θα πει. 
Και λέω «υπομονή», διότι αυτή η έννοια έχει 
χαθεί πλέον από την ζωή μου. Όταν βλέπω 
«πολιτικούς» στα τηλεοπτικά παράθυρα, μόνο 
ένα άλλο συναίσθημα έχω.. αυτό της αηδίας.

   Και μεταξύ άλλων «σπουδαίων» που συ-
ζητήθηκαν, ήρθε το θέμα και στις επιχορηγή-
σεις των κομμάτων από το Κράτος, από την 
δική μας τσέπη δηλαδή. Και επιχορηγήσεις οι 
οποίες είναι και αυξημένες... Δηλαδή, για να 

το πω απλά, μπάς και το καταλάβω η γυναίκα. 
Όχι, εν μέσω κρίσης - γιατί αυτός ο όρος είναι 
πλέον ξεπερασμένος, μέσα στην εξαθλίωση 
του ελληνικού έθνους - τά κόμματα, αυτές οι 
συναθροίσεις τεμπέληδων, κουτοπόνηρων, 
άπληστων και άχρηστων πολιτικάντηδων, συ-
νεχίζουν και επιχορηγούνται και μάλιστα πε-
ρισσότερο από την περσινή χρονιά.

   Και ο Αλέξης; Προσπαθώντας το παλληκά-
ρι να σώσει ό,τι δεν σώζεται, άρχισε να ψελλί-
ζει κάτι ακατάληπτα λόγια, ότι δηλαδή αν τά 
κόμματα δεν επιχορηγούνται από το Κράτος, 

τότε μπορεί να «τά πάρουν κάτω από το τρα-
πέζι» και κάτι άλλες μπουρδολογίες, που κό-
ντευαν να με κάνουν να σπάσω την τηλεόρα-
ση, και άντε μετά να αγοράσω άλλη..

   Και όταν παραστριμώχτηκε ο Αλεξης, γύρισε 
με τσιριχτή φωνή και μας είπε το αμίμητο: «τι 
θέλετε δηλαδή, να μας κυβερνάνε οι λοχίες;»

   Αντε στο καλό σου καλόπαιδο, μ΄ έκανες 
και γέλασα πικρά..Ποιοι λοχίες, βρε;;;

Μήπως αναφέρεσαι στην πρό μεταπολίτευ-
σης εποχή; Να σου θυμήσω λοιπόν Αλεξάκο, 
γιατί είσαι πολύ «μικρός» εσύ για να προσπα-

Γράφει η Φωτεινή Σκανδαλή, 

Eκπαιδευτικός

(Συνέχεια στην Σελ 19)
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Επειδή κάποια πράγματα έχουν τη σημασία τους 
και το κυριότερο δεν πρέπει να ξεχνάμε… Βέ-
βαια, μερικά χρειάζεται να τα ξαναθυμηθούμε 

ή να τα μάθουμε αν δεν τα γνωρίζουμε. Η ιστορία 
μας έχει ιδιαίτερη σημασία και τα συμπεράσματα 
δικά σας.

   Ο Φωκίων, ξυλουργός στο επάγγελμα συμμε-
τείχε, εκπροσωπώντας τον Δήμο Κoλυττού (πέριξ 
των Πεζόδρομων σήμερα Αποστόλου Παύλου και 
Διονυσίου Αρεοπαγίτου) στην Εκκλησία του Δήμου 
όπως ο νόμος όριζε.

   Η Εκκλησία του Δήμου ήταν η κύρια δημοκρα-
τική συνέλευση στην αρχαία Αθήνα, και πραγματο-
ποιούνταν στο λόφο της Πνύκας, στην Αγορά ή στο 
Θέατρο του Διονύσου.

   Κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. έως και 43.000 Αθηναί-
οι πολίτες συμμετείχαν στη διαδικασία των αποφά-
σεων της Αθηναϊκής δημοκρατίας.

   Η συνέλευση ήταν αρμόδια για γενικά θέματα 
της πόλης, αλλά και για την κήρυξη του πολέμου, 
τις επιλογές στρατιωτικής στρατηγικής, και την εκλο-
γή στρατηγών και άλλων ανώτερων αξιωματούχων.

   Κάθε πολίτης είχε τη δυνατότητα να μετέχει στις 
συνεδρίες, από το εικοστό έτος της ηλικίας του, οπό-
τε είχαν λήξει οι διετείς στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

   Έτσι και ο Φωκίωνας όταν «αποστρατεύτηκε» θέ-
λησε και εκείνος να μετάσχει στα κοινά της πόλης του.

   Κάθε πολίτης είχε δικαίωμα να ζητήσει τον λόγο, 

για να κάμει παρατηρήσεις (για να είναι απαραβίαστος 
ο ομιλητής φορούσε στο κεφάλι του στεφάνι από μυρ-
τιά, όπως φαίνεται από την Αττική κωμωδία).

   Αυτά όλα ίσως σας είναι γνωστά. Αυτό όμως που 
αξίζει να επισημανθεί και γι αυτό άλλωστε ο πρόλο-
γος, έχει να κάνει με την παρέμβαση που είχε δικαίω-
μα να κάνει ο Αθηναίος πολίτης.

   Εκείνος λοιπόν που θα πρότεινε οτιδήποτε, έπρε-
πε να έχει συνείδηση της ευθύνης του και να προσέ-
χει πολύ τις εισηγήσεις του, εφόσον μπορούσε με τους 
λόγους του να παρασύρει τον δήμο…!

Γι’ αυτό στα ψηφίσματα γινόταν μνεία του ονόματος 
εκείνου που είχε κάμει την πρόταση για το θέμα («ο 
τάδε είπεν»), οπότε ήταν δυνατόν, αργότερα, αν η ει-
σήγησή του δεν ήταν σωστή, να τιμωρηθεί.

   Σκληρές ήταν οι τιμωρίες που επιβάλλονταν σε 
εκείνους που επιχειρούσαν να εκμεταλλευθούν το δι-
καίωμα του λόγου, που με γενναιοδωρία προσέφερε 
η δημοκρατία, για να επιτύχουν αποφάσεις αντίθετες 
προς το κρατικό συμφέρον.

   Έτσι ο Φωκίων πρότεινε πρόσωπο από τον Δήμο 
του για τη θέση ενός από τους δέκα άρχοντες. Όμως, 
μετά από μήνες, αποδείχθηκε ότι ο «άρχοντας» έκα-
νε καταχρήσεις, ζημιώνοντας την πόλη.

Και έτσι, συνελήφθη και φυλακίσθηκε. Οι στρατιώ-
τες (κυρίως Σκύθες τοξότες ή σκλάβοι που εκτελού-
σαν αστυνομικά καθήκοντα) πήγαν μια ωραία πρω-
ία στο ξυλουργείο του Φωκίωνα και τον συνέλαβαν. 
Ποινή: εξορία.

   Φανταστείτε λοιπόν πως λειτουργούσε εκείνη η 
Δημοκρατία, όταν τιμωρούσε και εκείνους που πρό-
τειναν τον διορισμό κάποιου. Για τα σημερινά δεδομέ-
να τα σχόλια δικά σας…!

ΈΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΌ ΠΑΡΑΔΈΙΓΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΈΙΤΌΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 

ΔΗΜΌΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ
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  Δεν έβλεπε πότε να έρθει η μέρα να πάρει τα αμε-
ρικάνικα χαρτιά του, να βγάλει διαβατήριο ξένο και να 
γυρίσει στην Ελλάδα. Ήταν δικτατορία τότε στην πα-
τρίδα. Όχι πως είχε αντιδικτατορικό παρελθόν. Όχι 
τέτοια… Είχε όμως φάκελο στο Υπουργείο από τα 
καράβια όταν ήταν ναυτικός. Και για τι δεν τον είχαν 
κατηγορήσει δυο καπεταναίοι… «Είναι της ΟΕΝΟ, 
είναι κουμμούνι»… Με άλλους καπεταναίους πέρα-
σε καλά, ή καλύτερα υποφερτά. Έτσι για καλό και για 
κακό απόφευγε να πάρει απόφαση για να γυρίσει στη 
πατρίδα του και με την Χούντα στο τιμόνι.

 Παίρνοντας το διαβατήριο, και πάτησε καλοκαίρι, 
την κοπάνισε για την Ελλάδα και το Βραχονήσι που 
ήταν η γενέτειρά του, δεν έβλεπε την ώρα, δεν κρα-
τιότανε. «Να δω τον ήλιο της μάνας μου γης, να πιω 
τον αγέρα του λιοβοριού, να κάνω μπάνιο δυο μέρες 
χωρίς να ξεπλυθώ με νερό γλυκό και βγάλω την αλ-
μύρα της θάλασσας από το κορμί μου», ονειρευότανε.

Φυσικά, σαν Έλληνας, διάλεξε να πάει με την Ολυ-
μπιακή. Το δρομολόγιο ήταν Σικάγο – Μόντρεαλ – Αθή-
να, χωρίς αλλαγή αεροπλάνου. «Ωραία», σκεπτόταν. 
Τον πήγε φίλος του στο αεροδρόμιο του Σικάγου για 
να φύγει. Ήταν ελεύθερος χωρίς υποχρεώσεις. Φθά-
νοντας στο αεροδρόμιο και βλέποντας την Ελληνική 
σημαία στο κοντάρι, ψηλά, δίπλα με άλλες σημαίες 
άλλων κρατών ανασκίρτησε η καρδιά του. Αργότε-
ρα έμαθε ότι ο δήμαρχος του Σικάγου είχε δώσει δι-
αταγή να βάζουν τη σημαία του κάθε κράτους, όπου 
η αεροπορική του εταιρεία είχε γραμμή Σικάγου. Ση-
μαίες σχεδόν από όλα τα κράτη του κόσμου, ψηλά 
στα κοντάρια, είχαν παρέλαση κι ανάμεσα σε όλες η 
γαλανόλευκη.

Η πτήση Σικάγο – Μόντρεαλ ήταν δύο ώρες και οι 
δύο αυτές ώρες ήταν αρκετές για το Μερτσίνα μ’ αυτά 
που έβλεπε να νιώθει υπερήφανος. Όλα ήταν «τρία 
άλφα» στην πτήση ως το Μόντρεαλ και το ίδιο ως την 
Αθήνα. Πρόσχαρο, γελαστό το προσωπικό της πτή-
σης, πεντακάθαρα όλα, φαγητό ανώτερο. «Να που 
πάμε μπροστά, γρήγορα και σωστά», αναλογίστηκε 
ο Μερτσίνας. Η εικόνα που είχα μπροστά μου έλε-
γε «είναι το νοικοκυριό και η φάτσα της χώρας μου».

Από αυτά που βλέπει εδώ στην πτήση ο επισκέ-
πτης, βλέπει Ελλάδα, το χώμα της, την καρδιά της. 
Όλο τέτοια σκεφτόταν και την ίδια γνώμη είχαν και άλ-
λοι συνεπιβάτες που άνοιξε κουβέντα. Και το αερο-
πλάνο ήταν γεμάτο, ούτε κάθισμα αδειανό.

Είχε κάνει αρκετά ταξίδια με αεροπλάνο στο εσω-
τερικό της Αμερικής και με διάφορες εταιρείες και κα-
μία δεν μπορούσε να συγκριθεί με την Ολυμπιακή. 
Να είναι το ίδιο σε άλλες γραμμές στο εσωτερικό; Δεν 
είχε γνώμη, αλλά το ίδιο θα ήτανε. «Επιτέλους, νοι-
κοκυρεύεται η πατρίδα», είπε μέσα του.

Αν έφευγε και η δικτατορία, που ήταν θέμα λίγου 
χρόνου, σύμφωνα με αυτά που διάβαζε στον ξένο 
τύπο, όλα θα πάνε πολύ καλύτερα. Μ’ αυτή την ψευ-
τοελπίδα πάτησε το πόδι του στο Ελληνικό. «Σίγου-
ρα θα γυρίζω πίσω κάθε χρόνο, τουλάχιστον για έξι 
βδομάδες. Ναι,. Χριστούγεννα θα είναι ωραία, αφού 

δεν μπορώ λόγω της δουλειάς που κάνω το καλοκαί-
ρι. Και πάντα με την Ολυμπιακή. Να δέσουμε ξανά 
παλαμάρι στην Αξόπετρα, πριν περάσουν τα χρό-
νια», είπε και έκλεισε τα μάτια του.

Αυτό έκανε κάθε χρόνο. Χριστούγεννα στο νησί και 
πάντα με την Ολυμπιακή. Στο τρίτο ταξίδι, τρία χρό-
νια αργότερα και αφού η δικτατορία είχε πέσει ζήτη-
σε από τον πράκτορά του εισιτήριο, αλλά Ολυμπι-
ακή από Σικάγο δεν είχε. «Τι έγινε, ρε Πητ; Ποιός ο 
λόγος;», ρώτησε τον πράκτορά του που ήταν Έλλη-
νας. Ούτε αυτός ήξερε να του πει. Θα είναι προσω-
ρινό αυτό αναλογιζότανε. Έτσι το έβλεπε και ο Πητ 
που είχε ταξιδιωτικό γραφείο.

Περίμενε όσο γινότανε να βγάλει εισιτήριο για το τα-
ξίδι του.Τελικά πήγε στην πατρίδα με την KLM. Ρώ-
ταγε φθάνοντας στην Ελλάδα για να μάθει κι ο καθέ-
νας έλεγε το δικό του. Από εφημερίδες που έβγαιναν, 
δέκα το πρωί και δέκα το απόγευμα, και διάβαζε πολ-
λές, δεν βρήκε κάτι για το λόγο που η Ολυμπιακή έκο-
ψε αυτό το δρομολόγιο. Πικραινότανε.

Το αεροπλάνο της πηγαινοερχότανε γεμάτο. Ποι-
ος ο λόγος; Τίποτε τέτοιο στις εφημερίδες. Μόνο για 
απεργίες και νέα Υπουργεία. Φουρκιζότανε, λογομα-
χούσε στο καφενείο για πολλά, αφού τον φουρκίζα-
νε. Πού στο διάβολο φυτρώσανε τόσοι ήρωες κατά 
της δικτατορίας τώρα;

- Εδώ δεν ήμουνα, ρε Τσίγγο, το χειμώνα του ’73, 
το χειμώνα του ’74;… Κλείστε το στόμα σας! Μη μι-
λάτε για το χθες και κοιτάτε το αύριο! Ξυπνήστε. Εμέ-
να τα πράγματα δεν μου αρέσουν, Τσίγγο!

Του έμπαινε αυτουνού γιατί ήξερε ότι κοίταζε για 
λούφα και δουλειά σε καρέκλα στο δημόσιο χωρίς να 
τον νοιάζει τι θα κάνει, αρκεί να ερχόταν το μηνιάτικο.

- Μερτσίνα! Άσε τα λόγια. Τα ξέρουμε αυτά. Εσείς 
οι Αμερικάνοι φταίτε που φέρατε τη Χούντα στο λαό. 
Όχι εσύ, γιατί είσαι Έλληνας, αλλά…

- Αλλά τι, ρε Τσίγγο; Εσύ μου λες τι έγινε χθες κι εγώ 
σου μιλάω για το αύριο. Ρε, η Αμερική έχει 210 εκα-
τομμύρια κόσμο και έχει δέκα ή και λιγότερα υπουρ-
γεία και η Ελλάδα θέλει είκοσι; Το Σικάγο έχει τρία εκα-
τομμύρια κόσμο και βγάζει μόνο δύο εφημερίδες…

- Δεν διαβάζετε εφημερίδα στο Σικάγο! Χα, χα, χα!...
- Αυτό είναι. Μόνο στην Ελλάδα διαβάζουν του κόμ-

ματός σας, που γράφουν αρλούμπες οι πιο πολλές, 
για να μην πω όλες.

Πικραινότανε πολλές φορές, αλλά και τι μπορού-
σε να κάνει; στο γυρισμό στο Σικάγο, εκεί είδε την 
Τούρκικη σημαία στο ίδιο κοντάρι που ήταν η Ελλη-
νική. Αυτό του έδωσε μαχαιριά. Όχι γιατί ήταν Τούρ-
κικη αλλά γιατί το Σικάγο είχε 500 χιλιάδες Έλληνες 
και δεν υπήρχαν ούτε πέντε χιλιάδες Τούρκοι.

Περάσανε δεκαετίες και η Ολυμπιακή όχι μόνο δεν 
γύρισε στο Σικάγο αλλά πήγε στο διάβολο καλά-κα-
λά. Κι αυτό με δημοκρατία στην Ελλάδα, ή καλύτε-
ρα, μπανανοδημοκρατία, όπως το έλεγε.

Συνέχιζε να πηγαινοέρχεται στην Αξόπετρα, στο 
Βραχονήσι κάθε χρόνο. Αργότερα πήγε γυναίκα και 
παιδιά. Όλοι τους Έλληνες σαν το Μερτσίνα. Βαφτι-
σμένα και σπουδασμένα τα παιδιά σε ελληνικό ημι-
γυμνάσιο.

Ακόμα Τούρκικη σημαία αρμενίζει στο κοντάρι του 
O’Hare Airport στο Σικάγο. Αλλά ο δήμαρχος, έστη-
σε ομοίωμα της Ακρόπολης στο Greek Town. «Έλα 
να σου το δείξω, Τσίγγο και ύστερα άπλωσε τα πό-
δια σου και τα χέρια σου σε τρεις καρέκλες, για να 
μου πεις το ποίημά σου και τι έγινε η Ολυμπιακή»…

ΟΙ ΤΟΎΡΚΟΙ ΜΆΣ ΚΆΙΝΕ ΚΙ 
ΕΜΕΙΣ ΦΤΙΆΧΝΟΎΜΕ ΚΕΝΤΡΆ 
ΕΛΛΗΝΟΤΟΎΡΚΙΚΗΣ ΦΙΛΙΆΣ 

ΣΤΆ ΣΎΝΟΡΆ.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

   ΟΛΎΜΠΙΆΚΗ Γράφει ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΓΛΑΣ

Παρά τις πρόσφατες αποκρουστικές ειδήσεις 
προερχόμενες από τα χείλη του πρώην Τούρκου 
πρωθυπουργού για τους εμπρησμούς στα ελληνικά 
δάση από Τούρκους πράκτορες, παρά τους θανά-
τους που αυτοί προκάλεσαν, παρά τις καταστροφές 
που προκάλεσαν και στοίχισαν στους Έλληνες φο-
ρολογούμενους τεράστια ποσά, κάποιοι ακόμα και 
στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας στήνουν κέ-
ντρα ελληνοτουρκικής φιλίας.

   Πιο αναλυτικά σύμφωνα με πληροφορίες από 
την ιστοσελίδα «Τουρκικά Νέα» ο δήμαρχος της 
Αλεξανδρούπολης ο οποίος είχε απασχολήσει τα 
ΜΜΕ με τις γνωστές του δηλώσεις περί του μέλ-
λοντος της Θράκης, Ευάγγελος Λαμπάκης, μαζί με 
επιτροπή που τον συνόδευε επισκέφτηκε την Αδρι-
ανούπολη και συναντήθηκε με τον δήμαρχο της πό-
λης Χαμδή Σεντεφτσί και τον πρόεδρο του Βιομη-
χανικού και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Τζεμίλ 
Γκιουλέρ.

   Μετά από συζητήσεις οι δύο πλευρές αποφάσι-
σαν να υλοποιήσουν τα παρακάτω:

1.- Χάριν της αμοιβαίας ανάπτυξης τουρισμού και 
εμπορίου, να ιδρυθούνε σε Αλεξανδρούπολη και 
Αδριανούπολη κέντρα ελληνοτουρκικής φιλίας. Τα 
κέντρα αυτά θα στηθούνε στο κέντρο των πόλεων 
και έτσι θα παρουσιάζονται οι περιοχές.

2.- Στις εμπορικές εκθέσεις που θα οργανώνονται 
σε Αδριανούπολη και Αλεξανδρούπολη θα υπάρ-
χουν σταντ και των δύο δήμων. Μάλιστα τέθηκε 
θέμα ώστε το 2013 για τα εγκαίνια μιας κοινής έκ-
θεσης, η οποία κάθε χρόνο θα εναλλάσσεται σε αυ-
τές τις δύο πόλεις.

3.- Οι δήμαρχοι Αδριανούπολης και Αλεξανδρού-
πολης θα επισκεφτούνε την Σόφια και θα γίνει ένα 
συνέδριο για την χρήση των υδάτων του Έβρου.

  Και μετά απορούμε γιατί οι Τούρκοι δεν δεί-
χνουν ούτε το στοιχειώδη σεβασμό απέναντι μας. 
Αλήθεια τι άλλο πρέπει οι γείτονες να μας κάνουν 
για να αντιληφτούμε ότι έχει έρθει η ώρα να ζητή-
σουν συγνώμη από τα θύματα τους για αυτά που 
έπραξαν και να επανατοποθετήσουμε τις σχέσεις 
μας σε νέες βάσεις αυτή την φορά σε ισότιμη βάση.

  Επί την ευκαιρία ο μουσουλμάνος αγρότης που 
εντελώς τυχαία το καλοκαίρι που πέρασε έβαλε 
την φωτιά με το τρακτέρ του στον Έβρο τι γίνεται;
hellenicrevenge.blogspot.com ΠΗΓΗ:http://www.pentapostagma.
gr/2012/01/blog-post_857.html#ixzz1isnZHqXy

 Ερντογάν - Γ. Παπανδρέου
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S T A R S
«Είναι εύκολο να γίνεις πρόεδρος μιας χώ-

ρας, είναι εύκολο να γίνεις πάπας, να γίνεις 
άγιος. Το δύσκολο είναι να γίνεις Άνθρωπος».

Θυμάμαι τα λόγια ενός μεγάλου Δασκά-
λου, του Παραμαχάμσα Σατυανάντα. Τα σκέ-
φτομαι συχνά σε κάθε αφορμή. Κι οι αφορ-
μές είναι πολλές, καθώς παρατηρώ συνεχώς 
τον εαυτό μου και τους γύρω μου.

 Στέκομαι στο Trinkhalle της γειτονιάς μου 
και κοιτάζω τα εξώφυλλα των εφημερίδων. 
Αστραφτερά χαμόγελα διάσημων σταρ, εφή-
μερων – ακόμη κι ο George Klooney είναι 
εφήμερος – η εκρηκτική Χ τσακώθηκε με 
τον αγαπημένο της Ψ. Ο Β χώρισε από τη Δ. 
Επιτέλους!...η υπέροχη Α (με το σέξι ντεκολ-
τέ στη φωτογραφία) γέννησε το μωρό της 
(ποζάρει ευτυχισμένη με το βρέφος αγκαλιά).

Πω πω!... Κι ένιωθα ένα κενό τελευταία… 
Τόσα προβλήματα στη ζωή μου, τόση καθη-
μερινή δυστυχία… Δόξα τω Θεώ που γέννη-
σε το μωρό της η υπέροχη Α… Και που έμαθα 
τα νέα για τον Ψ και τη Χ. Η ζωή μου απέ-

Της ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑ

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

 ΟΤΑΝ Ο ΚΙΜΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ 
«ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΕ» ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΤΤΑΚΟ!  
Διαβάστε την επιστολή – προσκύνημα του Κίμωνα Κουλούρη στο Στυλιανό Παττακό με την οποία δια-
μαρτύρεται για την απόλυση του από τη ΔΕΗ και δηλώνει «εθνικόφρονας» και «αντικομμουνιστής»…
Διαβάστε το πλήρες κείμενο και βγάλτε τα συμπεράσματα σας για το ποιος πραγματικά είναι ο άν-
θρωπος που «κλαίγεται» καθημερινά στα κανάλια… «Προς Τον Εξοχώτατον Υπουργόν Βιομηχα-
νίας» Ενταύθα

κτησε νόημα. Νιώθω ευτυχισμένη. Νιώθω να 
πετάω – σαν σερβιέτα. Τώρα μου φαίνεται 
πως και τα προβλήματά μου έκαναν φτερά.

«Ας μιλήσουμε σοβαρά», όπως έλεγαν σε 
μια διαφήμιση. Η καθημερινότητά σας είναι 
γεμάτη στρες. Άγχος, κούραση, ταλαιπωρία. 
Χρειάζεστε λίγη χαλάρωση, κάτι ανάλαφρο 
να ρουφήξει σαν ηλεκτρική σκούπα τη μαυ-
ρίλα από την ημέρα σας – νιώθετε αλήθεια 
καμιά διαφορά με όλες αυτές τις βλακείες 
που σας βομβαρδίζουν;

Πάει τίποτε καλύτερα στη ζωή σας από 
τότε που διαβάσατε ότι ο αγαπημένος σας 
σταρ έστειλε στο νοσοκομείο ένα μοντέλο 
που είχε καλέσει στην πολυτελή σουίτα ενός 
ξενοδοχείου – τύφλα στα ναρκωτικά και το 
αλκοόλ; Ή ότι η διάσημη Δ έχει κρυφό δε-
σμό με το γυμναστή της;

Αφήστε τα «αστέρια» στην ησυχία τους, 
να παντρεύονται και να χωρίζουν κάθε νέα 
Σελήνη. Αγνοήστε τις ηλίθιες ειδήσεις, τις 
διεφθαρμένες σελίδες, κι αν θέλετε να δεί-
τε «stars», κοιτάξτε τον ουρανό μια νύχτα 
χωρίς σύννεφα. Είναι μαγεία και σας χαλα-
ρώνει πραγματικά. (Και δεν είναι εφήμερος).

Κι αν θέλετε αστέρια εδώ κάτω στη γη, 
κοιτάξτε χαμηλά. Πολύ χαμηλά. Δίπλα σας, 
ίσως στο ίδιο σας το σπίτι, στη δουλειά, στο 
καφέ που συχνάζετε, μπορεί ν’ ανακαλύψετε 

ανθρώπους που λάμπουν σαν αληθινά αστέ-
ρια και σας οδηγούν. Όπως τους Μάγους.

Κοιτάξτε τα παιδιά σας. Είναι τα μεγαλύτε-
ρα αστέρια. Είναι ακόμη αγνά. Δεν έχουν δι-
αφθαρεί. Μικρά ή μεγάλα, είναι γεμάτα φως. 
Τα παιδιά είναι οι άγγελοι – οδηγοί της ζωής 
μας. Προφυλάξτε τα όσο είναι δυνατόν από 
την ανοησία και τη διαφθορά. Ακούστε τα με 
σεβασμό.«Γνωρίζουν» περισσότερα από σας, 
γιατί έρχονται από το μέλλον, «μια χώρα που 
δεν θα επισκεφθείτε ούτε στα πιο τολμηρά 
όνειρά σας», όπως έλεγε κι ο Προφήτης του 
Γκιμπράν. Οι γνώσεις τους δεν είναι κρυμ-
μένες στο κεφάλι, αλλά στην καρδιά τους. 
Δεν έχουν να κάνουν με δασκαλίστικα μπλα 
- μπλα, αλλά με τη χάρη και την ομορφιά της 
σιωπής, με τη σοφία της φύσης.

Παρατηρείστε με σεβασμό τα παιδιά σας. 
Και περιφέρετε άγρυπνο μάτι γύρω σας. 
Ποιος ξέρει; Μπορεί ν’ ανακαλύψετε κι άλ-
λους ανθρώπους με δροσερή, παιδική καρ-
διά που θα σας ξεκουράσουν με το χαμόγε-
λό τους και θα ρουφήξουν από μέσα σας τη 
μαύρη σκόνη της ημέρας.

Κι αν έχετε μάθει να εμβαθύνετε και να μα-
θαίνετε αδιάκοπα από τις καταστάσεις, ίσως 
ανακαλύψετε στο θετικό τρόπο ενός άλλου 
ανθρώπου κάποιο μυστικό που θ’ αλλάξει 
και τη δική σας ζωή.

Γι’ αυτό στα κείμενά μου συχνά αναφέ-
ρω (με την άδειά τους φυσικά- και χωρίς 
να…πληρώνουν διαφήμιση) άσημους, ανώ-
νυμους ανθρώπους που αναπνέουν δίπλα 
μας και εργάζονται, πολλές φορές σκληρά, 
και δεν έχουν τη σκοτεινή, ψευδαισθητική 
λάμψη των «stars», αλλά αντανακλούν στο 
χαμόγελό τους το αστρικό φως της ζεστής 
τους καρδιάς.

Και σε κάθε ευκαιρία θα θυμίζω τα βιβλι-
οπωλεία (εκτός κάθε διαφήμισης κι αυτά) 
και τις βιβλιοθήκες. Γιατί το σπίτι του βιβλί-
ου είναι το μόνο διαρκές σχολείο, μια πηγή 
που μπορεί να δροσίζει και ν’ αναζωογονεί 
το πνεύμα μας. Δεν θα κουραστώ να σας μιλώ 
για το βιβλίο. Γίνετε «βιβλιοφάγοι». Αν κα-
ταναλώνετε περισσότερα βιβλία απ’ όσα τσι-
γάρα και καφέδες, η ζωή σας κι εσείς οι ίδιοι 
θα είστε καλύτεροι.

Ρώτησε κάποιος τον Γκαίτε ποιο είναι το 
νόημα της ζωής κι εκείνος απάντησε: «Αυτό 
που κάνουν τα φυτά ασυνείδητα κάν’ το συ-
νειδητά. Αναπτύξου.»

Καλλιεργείστε την επίγνωση. Να ’στε πά-
ντα σε εγρήγορση. Μπορεί να περάσει δίπλα 
σας κάποιος που, αν τον προσέξετε, ίσως γί-
νει το Αστέρι που θα σας οδηγήσει στη Φάτ-
νη του νεογέννητου (καλύτερου) Εαυτού 
σας. Στην Καρδιά.

Κύριε Υπουργέ
   Τυγχάνω εκ των απολυθέντων της Δ.Ε.Η. δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2058/30.11.67 αποφάσεως…..
Σας βάσει της Θ/1967 Συντακτικής Πράξεως.
   Η απόλυσις αύτη με γέμισε πικρία διότι πιστεύω ότι η μέχρι τούδε δράσις μου κατευθύνετο από πατριωτι-

κά και εθνικά αισθήματα. Ολόκληρος η οικογένειά μου εστάθη πάντοτε αντιμέτωπος του Κομμουνισμού. Θε-
ωρώντας τον, ως πράγματι είναι εχθρόν της πατρίδος και του λαού. Επιτρέψατέ μου να Σας αναφέρω ορισμέ-

να γεγονότα τα οποία αποδεικνύουν αυτό.
   1ον. Το έτος 1964 σαν συνδικαλιστής του Φοιτητικού Συλλόγου Ανωτάτης Εμπορικής αντιδρών εις την συνεργασίαν συνδικαλιστών οι οποίοι πολιτικώς ανήκον είς 

την Ε.Κ. και ΕΔΑ διεχώρισα την θέσιν μου και κατέβηκα ανεξάρτητος.
   2ον. Το αυτό έτος κατά το οποίον ο Σύλλογος της Ανωτάτης Εμπορικής ηλέγχετο από την Αριστεράν έκανα σκληράς μάχας για να κρατηθούν οι φοιτηταί μακράν της 

επιρροής της Αριστεράς.
   3ον. Το αυτό έτος αν ενθυμούμαι καλώς εις την β’ ή γ’ σπουδαστικήν συνδιάσκεψιν και ενώ η ΕΦΕΕ ηλέγχετο απόλυτα από την Αριστεράν, όλες οι θέσεις μου ήταν 

καθαρά Εθνικές και  Αντικομμουνιστικές, ώστε συνεχώς να προπηλακίζομαι και να υβρίζομαι από τους συνέδρους της Αριστεράς, με τας φράσεις «κεντροφασίστα, χα-
φιέ, πουλημένε». Αν δε, υπάρχουν εις τα χείρας της αστυνομίας αι μαγνητοταινίαι εκείναι μπορούν να ακουστούν και να διαπιστωθούν τα γραφόμενά μου.

   4ον. Σαν υπάλληλος της Δ.Ε.Η. ουδέποτε πολιτικολογούσα υπέρ μιας ορισμένης παρατάξεως ή υπέρ πολιτικού προσώπου. Βεβαίως δεν γνωρίζω τας συγκεκριμένας 
κατηγορίας στας οποία εστηρίχθην η απόλυσίς μου. Σας διαβεβαιώ όμως ότι η τοποθέτησίς μου ήτο τόσο ξεκάθαρη, Εθνική και προπάντων Αντικομμουνιστική χωρίς καν 
να υπάρχει περιθώριο για αμφιβολίες, πιστεύω δε ότι πολύ κακή υπηρεσία προσέφεραν στην πατρίδα και εις την Κυβέρνησιν οι καταγγέλοντές με. Εις τον στρατόν που 
υπηρέτησα λοχίας σιτιστής ήμουν πάντα νομοταγής και πρόθυμος έτοιμος και την ζωήν μου να προσφέρω δια την υπεράσπισην των Εθνικών Ιδανικών.

   Εις την Δ.Ε.Η. ουδέποτε έδωσα το δικαίωμα εις προϊσταμένους μου να με παρατηρήσουν, πιστεύω δε ότι η απόδοσίς μου ήτο αρίστη. Εργαζόμουν, εσπούδαζα και 
συγχρόνως βοηθούσα την οικογένειάν μου, αποτελουμένη από έναν ακρωτηριασμένον, από έναν ανάπηρον πατέραν, από μία βαρέως ασθενούσα μητέρα και από άλλα 
πέντε αδέρφια. Ο πατέρας μου σταθείς πάντα σκληρά αντιμέτωπος του κομμουνισμού ήτο εντεταγμένος εις τας Εθνικάς Ομάδας του ΕΔΕΣ, δια την αντικομμουνιστική 
του δράση έχει τιμηθεί δις.

   Κατόπιν όλων των ανωτέρω παρακαλώ θερμώς όπως επανεξετάσετε την περίπτωσίν μου κκαι τύχω της επιεικείας Σας, υποσχόμενος ότι πάντα θα διέπομαι από υψη-
λά εθνικά αισθήματα και με πίστιν θα υπηρετήσω τον λαόν και θα βοηθήσω δια την εκπλήρωση των σκοπών που έταξε η Εθνική Κυβέρνησις. Δια την πιστοποίησιν όλων 
των ανωτέρω προτείνω όπως εξετασθούν οι ακόλουθοι μάρτυρες:

1ος. Κουλούρης Κων/νος, αντισυνταγματάρχης πεζικού 10ον Τ.Ο.Μ.
2ος. Κουλούρης Ανδρέας, σμήναρχος ε.α.
3ος. Βάσιλας Δημήτριος, ανθυπολοχαγός, Κρέσνας 83, Πολύγωνον
4ος. Γεωργιάδης Γεώργιος, εκτελωνιστής, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 60
5ος. Βουγιούκας Νικόλαος, φοιτητής Ανωτάτης Εμπορικής και τέως πρόεδρος ΑΣΟΕΕ, Βασιλέως Γεωργίου 19, Ζωγράφου.
6ος. Τσάκωνας Αναστάσιος, φοιτητής Ανωτάτης Εμπορικής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Φοιτητών, Τεμαίου 11.
Ευπειθέστατος
Ο αιτών
Κίμων Κουλούρης».
   Όσο για την απάντηση του -πλέον αντιστασιακού- πρώην υφυπουργού στη δημοσιοποίηση της ανωτέρω επιστολής; – Προβοκάτσια των μυστικών υπηρεσιών… Λες 

και στη Χούντα ήταν μέντιουμ να προβλέψουν το 1968 πως ο Κίμωνας θα γνώριζε τον Παπανδρέου και θα τον «μάθαινε ο θυρωρός της πολυκατοικίας του», για του τη 
«στήσουν»… Πηγή: prionokordela
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Συνάντησα τον κύριο Κρεμανταλά
από την Πάτρα.
Καλός κύριος, πολύ καλός κύριος,
Κλωτσοκέπρος στο επάγγελμα
Πιάσαμε συζήτηση ο κύριος Κρεμανταλάς
και εγώ. Πού πηγαίνεις;
ρώτησα τον κύριο Κρεμανταλά
καθώς με πλησίασε.
«Κάτω στο χωριό, να πάρω λίγο ψωμί,
θα έλθεις μαζί μας;». «ΟΧΙ ΕΓΩ»!
Συνάντησα την Λέλα, καθώς περπατούσα.
Καλόβολη, χουφτοτρίπατη δεσποινίδα.
Η μαμά της από την Σμύρνη
από τα Βούρλα κι από τα Λαδάδικα.
Ο μπαμπάς της από το Τζεζμέ.
Πιάσαμε συζήτηση, η Λέλα κι εγώ.
Πού πηγαίνεις; ρώτησα την Λέλα,
καθώς με προσπέρασε.
«Κάτω στο χωριό, να πάρω μια κρέμα
για το σώμα. Θα έλθεις μαζί μου;»
«ΟΧΙ ΕΓΩ»!
Συνάντησα τον πατέρα Βικέντιο.
Καλός παπάς, πολύ καλός παπάς,
χοροβατώντας, εύκριτος, κομψός, λαοδάμας
και μαυρομάνικος,
με λαναρισμένο καλοκούμπι,
από τα βοη-δοδρόμια.
Πιάσαμε το κουβεντολόι,
ο πατήρ Βικέντιος κι εγώ.
Πού πηγαίνεις τόσο νωρίς;
είπα στον πατέρα Βικέντιο,
καθώς τον συνάντησα.
«Κάτω στο χωριό, να πάρω λίγο θυμίαμα.
Θα έλθεις μαζί μου;»
«ΟΧΙ ΕΓΩ»!
Συνάντησα μια παρέα από λαγούς,
καθώς περπατούσα. Όμορφοι λαγοί
με καφετιές γούνες.
Ήταν ο Χαράς, ο Χαβάς, ο Χαλβάς,
ο Χαμούζας κι ο Χαμούρας.
Πιάσαμε συζήτηση, οι λαγοί κι εγώ.
Πού πάτε; ρώτησα, κύριοι,
Χαρά, Χαβά, Χαλβά, Χαμούζα και Χαμούρα.
καθώς με προσπερνούσαν.
«Πάμε στον
Βασίλη και Βασίλη,
στον Νικολάκη και στον Τζανή,
στον Σόλωνα στον Τυροπώλη
και στον Μαρίνο στην Αλυκή.
Θα έλθεις μαζί μας;»
«ΟΧΙ ΕΓΩ»!
Συνάντησα τον κύριο Αριστείδη,
Συνταξιούχος αρχιλιμενάρχης.
Ήταν άξιος λειτουργός. Παράδειγμα…
και δίκαιος αντιπρόσωπος 
του Κράτους για τον λαό.
Ταπεινός και γεμάτος αγάπη.
Θεός του και Κύριος, ο Ιησούς Χριστός!
Άριστος μελετητής της Γραφής,
ωφέλιμος συζητητής.
Οι φίλοι του συχνά τον πλησιάζουν.
Ήταν και δικός μου φίλος,
καλός μου φίλος!
Φίλος καλός και αγαπητός.
Πού πηγαίνεις με φούρια,
σ’ αυτήν την ηλιόλουστη μέρα;
ρώτησα τον κ. Αριστείδη, καθώς τον συνάντησα.
«Πάω στις πλαγιές να κυλιστώ
και να τρέξω…»
- Έρχομαι κι εγώ μαζί σου!
είπα στον κύριο Αριστείδη…

Βαλέριος Τσακνής, Μάιος 18, 2003

Λωτός, το μήλο της Ανατολής
Συντάκτες: AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ, M.D.,
Μοριακή βιολόγος: ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗ,  
MEDLABNEWS.GR

Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

  

O Λωτός ήταν γνωστός στην αρχαιότητα, στους 
μετέπειτα χρόνους σχεδόν λησμονήθηκε και άρχισε 
να γίνεται ευρύτερα γνωστός και πάλι μόλις τα τε-
λευταία  χρόνια.

  Χάρη στη λεπτή και χαρακτηριστική γεύση του, 
έχαιρε  μεγάλης  εκτίμησης από τους αρχαίους λα-
ούς. Είχε ονομαστεί ως η «τροφή των θεών».

  Πατρίδα του Λωτού είναι η Κίνα, όπου ονομαζό-
ταν «μήλο της Ανατολής». Από την Κίνα  εξαπλώθηκε 
και στην Ιαπωνία όπου θεωρείται εκλεκτή λιχουδιά.

  Το έφεραν πρώτοι στη δύση, Ισπανοί θαλασσο-
πόροι από την Άπω Ανατολή.

Οι λωτοί που έφαγαν οι σύντροφοι του Οδυσσέα 
δεν έχει ξεκαθαριστεί τι ακριβώς φυτό ήταν. Πάντως 
σίγουρα δεν είναι οι ίδιοι που έφεραν οι Ισπανοί.

   Ο καρπός αυτός, του γένους των ψυχανθών, με 
400 είδη, τα περισσότερα από τα οποία ευδοκιμούν 
στις εύκρατες χώρες. Ο καρπός του έχει σχεδόν σφαι-
ρικό σχήμα, πορτοκαλί έως κόκκινο χρώμα και στυ-
φή γεύση, μόλις κοπεί από το δέντρο. Αν αφεθεί με-
ρικές μέρες, γίνεται γλυκός και ζουμερός.

   Είναι φυλλοβόλο δέντρο, που ωριμάζει αυτή την 
εποχή από τον Νοέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο, οπότε 
και διατίθεται στην αγορά σε πλαστικά, ξύλινα ή χάρ-
τινα τελάρα ή πλαστικά κλουβάκια, για την καλύτερη 
διατήρησή του, ένεκα του ότι είναι ευπαθές φρούτο. 

Θρεπτικές ιδιότητες:
  Ο λωτός είναι μια εξαιρετική πηγή β-καροτίνης, 

βιταμίνης C και καλίου. Πράσινος είναι πλούσιο σε 
τανίνες που του δίνουν μια ισχυρή στυπτικό γεύση, 
έτσι ώστε να τρώγεται μόνο όταν ωριμάσει πλήρως. 
Όταν  ωριμάσει ο καρπός είναι πολύ γλυκός  και  πε-
ριέχει μεγάλη ποσότητα σακχάρων σε γλυκόζη και 
πρωτεΐνη.

    Έχει διουρητικές και καθαρτικές ιδιότητες. Αντί-
θετα, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε σάκ-
χαρα - απαγορεύεται σε εκείνους που πάσχουν από 
διαβήτη ή που υποφέρουν από παχυσαρκία.

•   Το χρυσοκόκκινο χρώμα του οφείλεται στα φλα-
βονοειδή που είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά, επίσης πε-

ριέχει πολυφαινόλες και κατεχίνες οι οποίες είναι γνω-
στές για την αντιφλεγμονώδη δράση τους.

•   Περιέχει βετουλινικό οξύ, μια ουσία που έχει απο-
δειχτεί ότι είναι ιδιαίτερα δραστική ενάντια σε αρκε-
τές μορφές καρκίνου.

•   Περιέχει β-καροτένιο και λυκοπένιο, ζεαξανθί-
νη και κρυπτοξανθίνη, ουσίες με ισχυρή αντιοξει-
δωτική δράση  ενάντια στις ελεύθερες ρίζες που 
είναι υπεύθυνες για την πρόωρη γήρανση αλλά και 
για την εμφάνιση μεγάλου αριθμού ασθενειών.

•   Είναι πλούσιο σε βιταμίνη C η οποία ενισχύ-
ει το ανοσοποιητικό μας σύστημα και δίνει λάμψη 
στο δέρμα.

•   Περιέχει βιταμίνες της ομάδας Β (κυρίως θει-
αμίνη, ριβοφλαβίνη, πυριδοξίνη και φολικό οξύ) 
οι οποίες έχουν ευεργετικές ιδιότητες για το νευρικό 
μας σύστημα .

•   Είναι πλούσιος σε  ιχνοστοιχεία όπως κάλιο, 
μαγνήσιο, χαλκό, χολίνη.

•   Περιέχει φυτικές ίνες και έτσι είναι ιδιαίτερα ευ-
εργετικός σε άτομα που υποφέρουν από δυσκοιλι-
ότητα.

•   Χάρη στη μεγάλη περιεκτικότητα του σε φυσι-
κά σάκχαρα, είναι μια πολύ καλή πηγή ενέργειας κα-
τάλληλη για άτομα με αυξημένη φυσική δραστηριό-
τητα (π.χ αθλητές )

   Τα 100 γρ φρέσκου λωτού παρέχουν μόλις 70 
θερμίδες ,άρα είναι ιδανικός για άτομα που ακολου-
θούν μια ισορροπημένη διατροφή.

   Δεν πρέπει να καταναλωθεί αμέσως μετά τη συ-
γκομιδή είναι απαραίτητο να περιμένουμε να ωρι-
μάσει περισσότερο, να εξαλείψει το τυπική στυπτική 
γεύση που προκαλείται από την υψηλή περιεκτικό-
τητα σε τανίνη.

   Στην πραγματικότητα, στο τέλος της διαδικασί-
ας ωρίμανσης η τανίνη είναι μειωμένη, ενώ αυξάνο-
νται τα σάκχαρα του, δίνοντας στον καρπό το χαρα-
κτηριστικό του άρωμα.

Τρόπος κατανάλωσης :
   Για να ωριμάζουν οι λωτοί,τους τοποθετούμε μέσα 

σε μια κατσαρόλα σκεπασμένη  ή μέσα σε πλαστική 
σακούλα ή και χάρτινη μεγάλη, μαζί με 2-3 μήλα. Κλεί-
νουμε τη σακούλα αφήνοντας μια πολύ μικρή τρύπα 
για  ήπιο αερισμό. Αφήνετε τα φρούτα στην κατάσταση 
αυτή για 3-5 ήμερες και στο τέλος θα έχετε γευστικό-
τατους, ώριμους, μελένιους λωτούς στο τραπέζι σας. 

  Ένας άλλος τρόπος είναι να τους τοποθετήσου-
με στην κατάψυξη.

PIECH Decorating Inc.
Commercial Painting • Residential Painting • 
Building Maintenance

     BILL MATARAGAS
Phone: 630.243.8900  Fax: 630.243.8920 

Mobile: 708.908.0092

www.piechdecorating.com

Θέλετε να οδηγείτε σύμφωνα με τους 
νόμους οδικής κυκλοφορίας;  

Ενας και μοναδικός δάσκαλος οδήγησης

ΜΙΧΑΛΗΣ  ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ
Πείρα και ευσυνειδησία
Τηλ: (847) 293-5578

Αφιερώνεται στον Πρόεδρο του Συλλόγου 
Ιεροψαλτών «Ιωάννης Δαμασκηνός» 

φίλο μου Νικόλαο Καραβίτη
 

 «Δίδαγμα εκτίμησης, φιλίας και υπακοής»
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Ο ι ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ ΗΜΕΡΕΣ στην 
καρδιά του χειμώνα για τους 
αποκλεισμένους κι αποκομ-
μένους χειμωνιάτες στ’ ορει-

νό χωριό, είναι ένα ξανάσεμα, μια πο-
λυπόθητη καιρική αναλαμπή, ένα θείο 
δώρο!

   Και τις έχω ζήσει παιδόπουλο στο 
χωριό. Εκεί που τις νιώθεις πιο έντο-
να. Τότε που μποχτούσαμε και βαρυ-
γκωμούσαμε από βαρείς χειμώνες κι 
άφθονους χιονιάδες!

   Θυμάμαι, όλοι τους οι χωριανοί, 
τις γλυκές αυτές μέρες, προσπαθού-
σαν να τις αξιοποιήσουν και να τις χα-
ρούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο: άνοιγαν το σπίτι για ν’ αεριστεί και 
να μπει και λίγος ήλιος, θα βγάζαν τα 
μανάρια τους ν’ αεριστούν και να τα 
«βαρέσει» και λίγο ο ήλιος, θα ξαμολι-
όταν στο δάσος για λίγη χλωροσιά για 
τα ζωντανά και τα γερόντια τυλιγμένα 
στην κάπα τους ή την μπερούτσα τους 
θα «χόρταιναν» τον ήλιο στην Πλατεία 
του χωριού «στην κούλα» από κάποιο 
προσήλιο, γιατί δεν θ’ αργούσε να ξα-
ναπέσει το χιόνι και το μπουχάρι να ξα-
νακαπνίσει!...

   Και ρομαντικά, μπορώ να πω, τις 
ολιγοήμερες αυτές χειμωνιάτικες λι-
ακάδες, το χιονισμένο αρρενωπό το-
πίο έπαιρνε και μια θελκτική όψη, μια 
πανώρια γραφική θέα! Και γιορταστική 
ακόμα, θάλεγα: με τα θεόρατα κρού-
σταλλα που λιώναν και πέφταν απ’ τις 
στέγες και τα δένδρα και κάναν πάτα-
γο!

   Με τους χιονάνθρωπους που στή-
νονταν στις αυλές, στους κήπους και 
στους δρόμους από μικρούς και μεγά-
λους. Με το λάλημα κάποιου γραμμο-
φώνου από κάποιο μπαλκόνι και με τον 
χιονοπόλεμο και τα παιδικά φάλτσα 
που γέμιζαν και ζέσταιναν την παγερή 
ατμόσφαιρα. Και όσοι δεν ξέρουν ίσως 
διαρωτηθούν: τι είναι οι αλκυονίδες 
μέρες και πώς πήραν τ’ όνομά τους;

   Κατά την επιστημονική εξήγηση, 
είναι εφτά μέρες πριν κι εφτά μετά τη 
χειμερινή τροπή του ήλιου στα μέσα 
του Γενάρη. Κι όπως μας λέει η μετε-
ωρολογία, είναι η εξίσωση των βαρο-
μετρικών πιέσεων μεταξύ της νότιας 
και της βόρειας Ευρώπης, που ο και-
ρός καλοσυνεύει και ζεσταίνει. Και τ’ 
όνομά τους το πήραν από το ψαροπού-
λι Αλκυών, η Αλκυόνη που αυτές τις 
μέρες κλωσάει τ’ αυγά του στις ακτές.

   Κατά τη λαϊκή μας όμως παράδο-
ση, ένα παλιός μύθος λέει τα εξής: Αλ-
κυόνη, είναι όνομα ηρωίδων της ελλη-
νικής μυθολογίας. Γνωστότερη ήταν η 
κόρη του θεού των ανέμων Αιόλου και 

γυναίκα του Κήυκα.
   Το ζευγάρι αυτό ήταν τόσο χαρού-

μενο κι ευτυχισμένο ώστε να καυχιέ-
ται και ν’ αυτοαποκαλείται Ζευς και 
Ήρα αντίστοιχα. Για την ασέβεια αυτή, 
θύμωσε ο Δίας και τους τιμώρησε. Τον 
Κήυκα τον μεταμόρφωσε σε όρνιο! Ξε-
τρελαμένη η δύστυχη γυναίκα του απ’ 
το κακό αυτό που τη βρήκε, γύριζε 
στις ερημιές, στις βαλτώδεις περιοχές 
και στις εκβολές των ποταμών, για να 
βρει πια το χαμένο Κήυκα.

   Οι θεοί του Ολύμπου τη λυπήθηκαν 
και την μεταμόρφωσαν κι αυτή σε που-
λί – ψαροπούλι, την γνωστή μας Αλκυ-
όνη – για να ψάχνει και στις θάλασσες 
μήπως εκεί τον βρει. Η θεά Ήρα οργι-
σμένη τη τιμώρησε περισσότερο: την 
υποχρέωσε να κλωσάει τ’ αυγά της με-
σοχείμωνα, αντίθετα απ’ όλα τ’ άλλα 
πουλιά που γεννούν και κλωσούν την 
άνοιξη.

   Έτσι, τα μανιασμένα κύματα σπά-
γαν τ’ αυγά της πάνω στα βράχια και 
σάρωναν τη φωλιά της κάνοντάς την 
να κλαίει και να οδύρεται σπαραχτικά. 
Τότε οι θεοί του Ολύμπου για τη σκλη-
ρή αυτή τιμωρία της από το Δία και την 
Ήρα, διέταξαν τη θάλασσα και τους 
αέρηδες να ησυχάζουν για δύο εβδο-
μάδες, όσες δηλαδή, μέρες χρειαζό-
ταν να κλωσάει τ’ αυγά της η Αλκυόνη. 
Έτσι, εξηγείται κι η μικρή καλοκαιρινή 
παρεμβολή στο μεσοχείμωνο.

   Η Αλκυόνη είναι πουλί αποδημητικό 
με δικό του δρομολόγιο. Μας έρχεται 
στα τέλη του καλοκαιριού και φεύγει 
στις αρχές του Μάρτη. Η θρυλική, λοι-
πόν, Αλκυόνη, το ψαροπούλι, ή βασιλο-
πούλι, ή πουλί της ακτής, όπως άλλοι 
το λένε, έχει άσχημο σώμα και όμορ-
φα φτερά και εξακολουθεί και σήμερα 
νάναι το σύμβολο της καλοκαιριάτικης 
αναλαμπής στα μέσα του χειμώνα.

   Πολλοί άνθρωποι τόχουν και σα 
γούρικο πουλί. Γι’ αυτά οι τσιγκούνη-
δες το διατηρούν βαλσαμωμένο για να 
τους φέρνει πολλά πλούτη στο σπίτι. 
Οι καταστηματάρχες τόχουν στο κατά-
στημά τους για να τους φέρνει κέρδη 
κι οι χωρικοί, για να μην πέσει αστρο-
πελέκι στο σπίτι τους.

   Στο ζωικό δε βασίλειο διακρίνεται 
για τη συζυγική της πίστη κι αφοσίω-
ση. Όταν γεράσει ο σύντροφός της και 
δεν μπορεί να πετάξει, τότε η θηλυκιά 
τον παίρνει στους ώμους της και φεύ-
γει. Τον ταΐζει και τον περιποιείται μέ-
χρι το θάνατο.

   Και δεν είναι το μόνο πουλί σε τέ-
τοιου είδους πράξεις. Η τρυγόνα άμα 
χάσει το ταίρι της και χηρέψει, δεν ξα-
νασμίγει με άλλο τρυγόνι. Τα κοράκια 
άμα γεράσουν δέχονται τις περιποιή-
σεις απ’ άλλα νεότερα κοράκια.

   Αυτά, λοιπόν, λέει η παράδοση κι ο 
αρχαίος μύθος για τη Αλκυόνη και τις 
ομώνυμές της μέρες του Γενάρη!...

Του ΝΙΚΟΥ
ΑΗΔΟΝΗ

H Eλβετία τιμά τον 
Ιωάννη Καποδίστρια!

  Το ότι ο Ιωάννης Καποδί-
στριας, ο πρώτος κυβερνή-
της του ελληνικού κράτους, 
υπήρξε σημαντική πολιτική 
προσωπικότητα για την Ρω-
σία είναι γνωστό.
   Αυτό όμως που δεν ξέρα-
με είναι ότι η δράση του ήταν 
καίρια και για ακόμη μία χώρα: 

την Ελβετία.
Πριν από μερικούς μήνες, η χώρα 

αποφάσισε να τιμήσει τον ηγέτη με προτομή στην πόλη της Λωζάννης, που 
έγινε με κάθε τιμή, προς αναγνώριση της συμβολής του στην δημιουργία 
του ελβετικού κράτους, όπως το γνωρίζουμε σήμερα.
   Συγκεκριμένα, το 1813 ο Ιωάννης Καποδίστριας διορίζεται ως εκπρόσω-
πος της Ρωσίας στην Ελβετία. Από τη θέση αυτή, συνέβαλε στην ενότητα 
και ανεξαρτησία της Ελβετίας υπό την νέα της δομή, καθώς ήταν από τους 
εμπνευστές του διαχωρισμού της, σε 19 αυτόνομα κρατίδια.
   Μάλιστα, το 1817 έλαβε την ελβετική υπηκοότητα σε αναγνώριση της συμ-
βολής του στη δημιουργία του ομοσπονδιακού συστήματος της Ελβετίας. 

Greek National Pride Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Άγαλμα Ιωάννη Καποδίστρια

 Τι λένε η επιστήμη κι η παράδο-
ση για τις «Αλκυονίδες Ημέρες»



10 Φεβρουάριος 2012, Ελληνική Φωνή

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ
Γεν. Πρόξενος κ. Ιωάννα Ευθυμιάδου
650 N. ST. Clair St. Chicago IL. 60611
(312) 335-3915 • Fax (312) 335-3958

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΙΚΑΓΟΥ
Μητροπολίτης κ. κ. Ιάκωβος 
Επίσκοπος Μωκησσού κ.κ. Δημήτριος
40 E. Burton PL. Chicago IL. 60610
(312) 337-4130 •  Fax (312) 337-9391

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                   
Ευάγγελος Κασβίκης, Συντονιστής
151 N. Michigan Av.#903 Chιcαgo IL. 60601
(312) 228-9516-17 • Fax (312) 228-9518
E-mail: edconsulchi@yahoo.com

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ                       
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
π. Νικόλαος Νικοκάβουρας,  
Ι.  Προϊστάμενος
π. Συμεών Τζόνσον
1017 N. La Sale Dr. Chicago IL. 60610
(312) 664-5485

ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ
π. Νικόλαος Ιωνάς, Ι.  Προϊστάμενος
π. Βύρων Παπανικολάου
11025-45 S. Roberts Rd,  
Palos Hills IL. 60465
(708) 974-3400-01

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
π. Γεώργιος Καλούδης, Ι. Προϊστάμενος
π. Σωτήριος Μαλαμής
6041 W. Diversey St. Chicago IL. 60465
(773) 622-5979

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ELMHURST
π. Ανδρέας Γεωργανάς, Ι. Προϊστάμενος 
π. Παναγιώτης Μαλαμής
893 Church Rd, Elmhurst IL. 60126
(630) 834-7010 • Fax: (630) 834-7256

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
COSMOS PRESS
Ντίνα Κωνσταντοπούλου-Ρες
2235 W. Devon Ave. Chicago IL. 60645
(773) 465-8484 • Fax (773) 465-6413

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ
EVRIS AUTOMOTIVE INC.
Ευρυπίδης Γώγος
3613-21 N. Harlem Ave. Chicago IL. 60634
(773) 481-1700 • Fax (773) 481-2065

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Χρήστος Τομαράς, Πρόεδρος
360 N. Michigan #710 *Chicago IL. 60601
(312)  357-6424 • Fax (312) 357-0527

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ

SMITH-CORCORAN  
Funeral Homes

6150 N. Cicero Ave.  
Chicago, IL 60646

185 E. Northwest Hwy.  
Palatine, IL 60067

1104 Waukegan Rd.  
Glenview, IL 60025

2720 South River Road 
Suite 154

Des Plaines IL. 60018
Tel: 847/375-0095  
Fax: 847/375-0097

JOHN G. ADINAMIS
Funeral Director, LTD.

Providing services from:

24 Hour Service: 847-3750095
OTHER CHAPEL FACILITIES AVAILABLE 

WITHIN CHICAGO AND SUBURBS

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
Ελένη Μπούση, Πρόεδρος
220 N. First St. Wheeling IL. 60090
(847) 459-8700 •  Fax (847) 465-9957

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ-«Η ΕΝΩΣΗ»
Δημήτριος Ν. Γεωργακόπουλος Πρόεδρος
8535 N. Georgiana Ave. 
Morton Grove IL. 60053
(847) 965-3960 • Fax: (847)-965-3961

ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Γιάννης Γουλάρας, Πρόεδρος
8350 N. Lincoln Ave. Skokie  IL. 60077
(847) 673-3112

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
HUB’S GYROS
Αντώνιος Θανούκος
3727 W. Dempster Ave. Skokie IL. 60676
(847) 677-7695

PARTHENON
Οικ. Χρήστου Λιάκουρα
314-318 S. Halsted St. Chicago IL. 60661
(312) 726-2407

ΣΧΟΛΕΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΑΘΗΝΑ»
Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύ-
κειο
Δημήτριος Γεωργακόπουλος
8535 N. Georgiana, Morton Grove, 
IL.60053
(847) 677-3185 • Fax (847) 677-3184
www.athena.agrino.org
E-Mail: athenaschools@hotmail.com

ΑΚΑΔΗΜΙΑ «Ο ΠΛΑΤΩΝ»
Ημερήσιο Ελληνοαμερικανικό Σχολείο
Μαρία Κοριτσάρη, Διευθύντρια
733 Lee Street, Des Plaines, IL 60016
(847) 768-7188
E-mail: mail@platoacademy.org

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
HOMER TOURS & TRAVEL
Κική Πετρίδη-Πέτρος Πετρίδης
9034 N. Milwaukee Ave. Niles IL. 60714
(847) 966-9100 • Fax (847) 966-3185

CATERING
ΦΑΓΗΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
TIFFANY EVENT CATERING
Μύρων Παπαδάκης
3014 W. Irving Park Rd. Chicago IL. 60618
(773) 463-2785 • Fax (733) 463-4034
E-mail: info@tiffanyeventcatering.com

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ- 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ
ZORBAS PASTRY SHOP
Χρήστος Παναγιωτόπουλος
3111 N. Central Ave. Chicago IL. 60639
(773) 777-9755 • Fax (773) 777-9770

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
HALEAS & DEHCO
Δημήτριος Ι. Χαλέας
3940 W. Touhy Ave. Lincolnwood IL. 60712
(847) 676-0074 • Fax (847) 676-8166

ZORBAS 
PASTRY SHOP

Το ελληνικό ζαχαροπλαστείοτο οποίο σας προσφέρει την 
πιο γλυκιά απόλαυση

ΠΟΙΟΤΗΤΑ • ΦΡΕΣΚΑΔΑ • ΝΟΣΤΙΜΙΑ ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ 
• ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΕΣ • ΦΥΛΛΟ • ΓΛΥΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

3111 N. CENTRAL AVE. CHICAGO
Tel: (773) 777 9755

INSURANCE 
BROKERS 

INC.
AUTO-BOND-BUSINESS-

HOME-LIFE-SPECIAL EVENTS
LICENSED IN ILLINOIS*GEORGIA*INDIANA*PENNSYLVANIA

H ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΌΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ 
ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ή ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
7547 N. Rogers Ave. • Chicago IL. 60626

Toll Free 888-338-8848  • Tel: (773) 338-2886
hw@insurancebrokersinc.com

HERBERT S. WITTER
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ΟΙ ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ

Οι άνθρωποι, τα οικονομικά και τα πολιτικά

«Είναι φυσικό η κάθε χώρα να 
προσφεύγει σε παράνομες 
δραστηριότητες για την εξυ-

πηρέτηση των συμφερόντων της. Ακόμη 
και τώρα συνεχίζονται οι δραστηριότητες 
αυτές και θα συνεχίζονται και στο μέλ-
λον».

 Κουτλού Σαβάς. Επιθεωρητής Δημό-
σιας Διοίκησης.  Έκθεση για τα σχετικά 
με την υπόθεση Σουσουρλούκ γεγονότα. 
(1997)

   Οι δηλώσεις του πρώην πρωθυπουρ-
γού της Τουρκίας Μεσούτ Γιλμάζ για τις 
φωτιές στην Ελλάδα, παρά τις κωμικές 
«διαψεύσεις» που ακολούθησαν, η στά-
ση της Τουρκίας και η εκκωφαντική σιω-
πή της Ελλάδας,  των «κομμάτων» της και 
των «ειδικών» της, έχουν κατά την άπο-
ψή μας, εκτός της ανθρώπινης,  δύο κύρι-
ες διαστάσεις. Την οικονομική και την πο-
λιτική.

   Κατ΄ αρχήν όταν από μία φωτιά χάνε-
ται μία ανθρώπινη ζωή το κόστος της εί-
ναι ανυπολόγιστο. Πόσο μάλλον όταν οι 
ανθρώπινες ζωές είναι εκατοντάδες από 
τότε που κάθε καλοκαίρι, «κατά σύμπτω-
ση», ξεσπούν πυρκαγιές.

   Η οικονομική είναι μία διάσταση που 

ενδιαφέρει πολλούς, ειδικά αυτούς που 
τα τελευταία χρόνια τα μετρούν όλα με 
αριθμούς, με κόστος και όφελος. Για πα-
ράδειγμα σχολεία, νοσοκομεία, ταχυ-
δρομεία, στρατολογικά γραφεία κλπ, που 
κλείνουν για «λόγους οικονομίας».

   Κάθε πυρκαγιά, που τη βάζουν κατά 
δήλωσή τους οι Τούρκοι, αλλά και άλλες 
δυνάμεις, έχει κόστος που αναλύεται σε 
δύο παραμέτρους. Την κατάσβεσή της και 
την αποκατάσταση της καμένης έκτασης.

   Κάθε αεροσκάφος που επιχειρεί για 
κατάσβεση έχει κόστος 6.000 ευρώ την 
ώρα, το ελικόπτερο 4.000 ευρώ την ώρα, 
ένα πυροσβεστικό όχημα 1.500 την ώρα, 
ενώ για την αναδάσωση ενός στρέμματος 
απαιτούνται 20.000 ευρώ.  

   Όλοι αυτοί που ασχολούνται με την 
οικονομία και έχουν βαλθεί να μας σώ-
σουν με μνημόνια και άλλα σωτήρια προ-
γράμματα ας κάνουν πολλαπλασιασμούς 
και προσθέσεις και  ας βγάλουν το κό-
στος. Και οπωσδήποτε δεν κάνουμε λόγο 
για την αξία που χάνεται όταν ένα δέντρο 
καίγεται.

   Ας έρθουμε στον τουρισμό, τη βαριά 
βιομηχανία μας. Το 2010 υπολογίζεται ότι 
επισκέφθηκαν τη χώρα μας 15 εκατ. του-

ρίστες, ενώ τα συνολικά έσοδα ανήλθαν 
στα 9.611,3 εκατ. Ευρώ. Αν υπολογιστεί 
ότι το 2011 ο τουρισμός είχε αύξηση πε-
ρίπου 10% τότε θα βγάλουμε και τα φετι-
νά νούμερα.

   Η συνολική (άμεση και έμμεση) συ-
νεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ φτάνει 
το 15,3%, ενώ στην απασχόληση υπολογί-
ζεται ότι φτάνει το 17,9% της συνολικής 
απασχόλησης (2010). Ας φανταστούμε 
λοιπόν το κόστος στον τουρισμό από φω-
τιές που «τυχαίνει» να ξεσπούν σε τουρι-
στικές περιοχές ή σε περιοχές τεράστιου 
πολιτισμού φορτίου (Ολυμπία).

 Ας έρθουμε στο πολιτικό ζήτημα. 
Αυτό που είπε ο Γιλμάζ είναι γνωστό σε 
όλους. Κοινό μυστικό, κατά «το βασιλιάς 
είναι γυμνός». Κανείς μα κανείς από αυ-
τούς και αυτές με τη τεράστια φλυαρία 
δεν έλεγε τίποτα. Όλα ήταν, σύμφωνα με 
τους παραπάνω και τις παραπάνω, θεωρί-
ες συνομωσίας. Ωστόσο μετά το ατύχη-
μα στο Σουσουρλούκ και την έκθεση του 
Κουτλού Σαβάς  που έγραψε ότι  «προ-
κλήθηκαν πυρκαγιές στην Ελλάδα», ήταν 
ένα ζήτημα για το οποίος κανείς και καμία 
δεν μιλούσε. Τώρα στην Ελλάδα μας λένε 
άλλα. Με θράσος και χυδαία υποκρισία.

   Τα χτυπήματα χαμηλής έντασης από 
την πλευρά της Τουρκίας θα συνεχίζο-
νται. Φωτιές, Ίμια, λαθρομετανάστευση. 
Από την πλευρά της ο ελληνικός λαός- 
από το υπάρχον πολιτικό και κομματικό 
σύστημα δεν περιμένουμε ΤΙΠΟΤΑ- η το-
πική αυτοδιοίκηση, κινήσεις πολιτών, του-
ριστικοί φορείς, οφείλουν να προσφύγουν 
σε κάθε ευρωπαϊκό και διεθνές όργανο 
για αποζημιώσεις.

   Και επιπλέον να ανακηρυχθεί το κρά-
τος- συμμορία, όπως είναι η Τουρκία, και 
κράτος –τρομοκράτης. Ένα κράτος που 
σαν κοινή τρομοκρατική- εγκληματική ορ-
γάνωση υπονομεύει τα συμφέροντα και 
τη ζωή των Ελλήνων πολιτών. Εμείς θα 
το πράξουμε. Όπως οφείλουμε έναντι 
των ζωών που χάθηκαν στις φωτιές, ένα-
ντι του φυσικού μας πλούτου που χάθη-
κε για πάντα. 

  Και το νέο έτος ας μας απαλλάξει από 
αυτούς και αυτούς  που γνώριζαν,  και είτε 
σιωπούσαν,  είτε κατέπνιγαν την αλήθεια. 
Μέρος της συνέντευξης στον τηλεοπτικό σταθ-
μό ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ

Του ΦΑΝΗ ΜΑΛΚΙΔΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ)
WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE)

   Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου, Γραμματέας, Βιέννη

Συνάντηση  Αναπληρωτή Υπουργού Όικονομικών κ. Παντελή Όικονόμου
με την Γραμματέα του ΣΑΕ Δρ.Όλγα Σαραντοπούλου
 
   Το μείζον ζήτημα της φορολογίας των Ελλήνων του εξωτερικού και οι επιπτώσεις του νέου φορολογικού 

νομοσχεδίου για τους Ομογενείς μας, ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης της Γραμματέως του ΣΑΕ Δρ. 
Όλγας Σαραντοπούλου με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Παντελή Οικονόμου.

   Η ηγεσία του υπουργείου ανταποκρίθηκε άμεσα σε παρέμβαση της Γραμματέως του Συμβουλίου Από-
δημου Ελληνισμού, με την από 18/10/2011 επιστολή της προς τον υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέ-
λο, στην οποία και διατύπωνε σειρά αιτημάτων της Ομογένειας σε θέματα φορολογικού ενδιαφέροντος, στο 
πλαίσιο του Γνωμοδοτικού και Εισηγητικού ρόλου του ΣΑΕ.

   Στην συνάντηση που έλαβε χώρα στο υπουργείο Οικονομικών, παρουσία των συμβούλων του Αναπληρω-
τή Υπουργού κ.κ. Κ. Καρμπέρη και Δ. Οικονόμου, συζητήθηκαν τα θέματα που έθεσε η κυρία Σαραντοπούλου 
και εξετάσθηκε  η δυνατότητα ευνοϊκότερων φορολογικών ρυθμίσεων για τους Ομογενείς.  Η Γραμματέας 
ΣΑΕ έθεσε επίσης θέμα ίσης φορολογικής μεταχείρισης των Ελλήνων του εξωτερικού και δίκαιης αντιμετώ-
πισής τους από το εθνικό κέντρο, επισημαίνοντας την διαχρονική προσφορά τους προς την πατρίδα.

  Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκε η προοπτική δημιουργίας ενός ειλικρινούς διαύλου επικοινω-
νίας με τους Ομογενείς, αλλά και η δυνατότητα στενότερης συνεργασίας με το Υπουργείο Οικονομικών σε 
επίπεδο ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

   Η Γραμματέας του ΣΑΕ υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητο οι Ομογενείς να τύχουν ευνοϊκότερης μεταχεί-
ρισης από την Ελληνική Πολιτεία. Επεσήμανε δε, ότι η  αποδοτικότερη και σε σωστή βάση  αξιοποίηση των 
τεραστίων δυνατοτήτων της Ομογένειας, θα έχει πολλαπλά οφέλη και για το μέλλον της Ελλάδος.

   Τέλος, αποφασίστηκε να υπάρξει και περαιτέρω διαβούλευση πριν την ψήφιση του νέου Φορολογικού 
Νομοσχεδίου που προωθεί η Ελληνική κυβέρνηση.

 Ό κ. Παντελή Όικονόμου με την Γραμματέα 

του ΣΑΕ Δρ.Όλγα Σαραντοπούλου
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Το σάλπισμα του αγγέλου, Πρωτοχρονιά 2012

   

Ο θρήνος για τον χαμό του Κιμ Γιονγκ Ιλ μετουσιώθη-
κε σε ζητωκραυγές για την ανάληψη της εξουσίας της 
χώρας από τον υιό του Κιμ Γιονγκ Ουν και παράλληλα 
τιμωρούνται σκληρά εκείνοι που τόλμησαν να μην κλά-
ψουν αρκετά για τον πρόσφατο θάνατο του «Μεγάλου 
Ηγέτη»!

   Η καπιταλιστική προπαγάνδα δεν άφησε ανεκμετάλ-
λευτο το γεγονός. Αδίστακτα έντυπα όργανα του διε-
θνούς μονοπωλιακού καπιταλισμού γράφουν αυτές τις 
ημέρες ότι «οι αρχές της Β. Κορέας τιμώρησαν με εξά-
μηνες ποινές σε στρατόπεδα εργασιακής εκπαίδευσης 
εκείνους που δεν συμμετείχαν στις οργανωμένες συ-
γκεντρώσεις θρήνου, αλλά και όσους δεν έκλαιγαν με 
ειλικρίνεια»!

   Ταυτόχρονα, το καθεστώς επιστράτευσε τον μηχα-
νισμό προπαγάνδας του προκειμένου να εκθειάσει «τη 
μεγαλοσύνη του νέου ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν», ο οποίος 
διαδέχτηκε τον μπαμπά του και χαρακτηρίστηκε «η ιδι-
οφυΐα των ιδιοφυϊών».

   Η ΚΕ του ΚΚΕ απέστειλε προ ημερών το ακόλουθο 

συλλυπητήριο μήνυμα για το θάνατο του Κιμ Γιονγκ Ιλ: 
«Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά της 
συλλυπητήρια στην ΚΕ του Κόμματος Εργατών Κορέας, 
στην ηγεσία της ΛΔ Κορέας και στο λαό της για το θάνα-
το του Κιμ Γιονγκ Ιλ, Γενικού Γραμματέα του Κόμματος 
Εργατών Κορέας. Ο λαός της ΛΔ Κορέας έχει δικαίωμα 
να προχωρήσει στο δρόμο ανάπτυξης που έχει επιλέξει 
ενάντια στις κάθε λογής ιμπεριαλιστικές παρεμβάσεις 
στο εσωτερικό της χώρας. Η υπεράσπιση του δικαιώμα-
τος αυτού έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα που καιροφυ-
λακτούν οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, εντείνουν την επι-
θετικότητα και πληθαίνουν τους τυχοδιωκτισμούς τους 
κατά της ΛΔ Κορέας. Το ΚΚΕ αντιτάσσεται στα σχέδια 
αυτά. Στέκεται αλληλέγγυο με τον αντιιμπεριαλιστικό 
αγώνα του Κόμματος Εργατών Κορέας και του κορεά-
τικου λαού».

   Εφόσον αντιτάσσεται το ΚΚΕ, κανείς δεν πρόκειται 
να πειράξει τον περήφανο λαό της Βορείου Κορέας. Οι 
παγκόσμιες ιμπεριαλιστικές  δυνάμεις τρέμουν το «τρί-
γωνο» Αβάνας-Περισσού-Βόρειας Κορέας.

   Ο σοσιαλισμός είναι υπαρκτός και ευδοκιμεί  στη 
χώρα μας τώρα που ο ψευδεπίγραφος σοσιαλιστής ΓΑΠ 
έφυγε, φεύγει, θα φύγει κάποια στιγμή τέλος πάντων. 
Αφού οι δημοσκόποι επιμένουν ότι το ΚΚΕ έχει 12% 
και ανοδική τάση ήρθε η ώρα της μετανάστευσης για 
τους απίστους.  Εναλλακτικά ξεκινάμε για προπόνηση 
να σπάμε πέτρες στα νταμάρια.

   Με άλλη πρόσφατη ανακοίνωση το ΚΚΕ με αφορμή 
την αποκάλυψη ότι τις φωτιές έβαζαν Τούρκοι πράκτο-
ρες επισημαίνει ότι: «Οι αποκαλύψεις Γιλμάζ επιβεβαιώ-
νουν ότι η δράση μυστικών υπηρεσιών ανάμεσα στα κα-

πιταλιστικά κράτη είναι μια συνηθισμένη πρακτική που 
οι κυβερνήσεις κρύβουν από τους λαούς».

  Και συνεχίζει: «Ας μην παριστάνουν τους έκπλη-
κτους τα κόμματα του συστήματος που κατηγορούν το 
ΚΚΕ για συνωμοσιολογία όταν καταγγέλλει τη δράση 
υπηρεσιών των ιμπεριαλιστικών κέντρων πίσω από δι-
άφορα γεγονότα. Τα δικαιώματα του λαού δεν μπορεί 
να προστατευτούν αποτελεσματικά όσο η χώρα βρίσκε-
ται ενταγμένη σε ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και το 
κράτος υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Αντί-
θετα θα είναι διαρκώς εκτεθειμένος στους ιμπεριαλι-
στικούς ανταγωνισμούς και πολέμους».

Ποτέ και κανείς δεν είχε στ’ αλήθεια ακούσει για μυ-
στικές υπηρεσίες στο σοσιαλιστικό μπλοκ. Οι ιστορίες, 
τα βιβλία και οι ταινίες που έχουμε διαβάσει και δει με 
πράκτορες των καθεστώτων του ανατολικού μπλοκ εί-
ναι αποκυήματα της φαντασίας διεστραμμένων καπιτα-
λιστικών εγκεφάλων. Άλλωστε και στο ΚΚΕ ποτέ δεν 
έχει γίνει λόγος για πράκτορες, ποτέ δεν έχει κατηγο-
ρηθεί κανένας σύντροφος επί αδίκω…

   Μάλλον στον Περισσό χάνουν την επαφή με την 
πραγματικότητα με αυτό το 12%. Νομίζουν ότι επειδή οι 
Έλληνες τα πήραν στο κρανίο με τον ΓΑΠ και τα Μνη-
μόνια, θα αφιερώσουν πλέον τη ζωή τους στην ανατρο-
πή των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής.

   Δεν το λένε ούτε μεταξύ τους ότι η άνοδος του ΚΚΕ 
δεν οφείλεται στην αφύπνιση και ωρίμανση του εργα-
τικού κινήματος, αλλά στην αντίδραση όσων βγαίνουν 
εκτός οικονομικής ζωής. Δεν το αναλύουν γιατί τότε θα 
καταρριφθεί η θεωρία των επιγόνων του Μαρξ, που ως 
γνωστόν είναι αλάνθαστη...Μ.Ο.

ΚΚΕ, ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΣΟΥ ΛΑΕ!Επιμέλεια: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΑΠΗΣ

Άγιε Βασίλη, των λαών Απόστολε, προστάτη της 
φτωχολογιάς, της νεολαίας με τα κρεμασμένα χέρια 
και τα άνεργα οράματα, εφέτος δε σ’ αφήσαμε να τα-
ξιδέψεις, σε κρατήσαμε σε μας. Έχουν τόση ανάγκη 
τα παιδιά μας απ’ το ταπεινό σακούλι σου, όλοι προ-
σμένουμε μια αισιόδοξη κουβέντα σου, γλυκαίνει την 
ψυχή μας το καντήλι των ματιών σου, κρεμόμαστε από 
τη διαρκώς περικοπτόμενη μέτρια σύνταξή σου.

    Δύσκολη η χρονιά που πέρασε, με δυο χιλιάδες, 
από χρόνια κακοφορμισμένες, ανοιχτές πληγές του 
Ιώβ, ένα μηδέν στη μέση τ’ ουρανού, θηλιά κρεμάλας 
από τους αυτόκλητους σωτήρες, κερδοσκόπους, δα-
νειστές, Πιλάτους, Καϊάφες, γραμματείς και φαρισαί-
ους, με δυο μεγάλους όρθιους σταυρούς πάνω στα 
όνειρα του κόσμου κι οι σταυρωτήδες να αναζητούν 
τράπεζες με ανώνυμα καταθετήρια  και μετοχές για να 
επενδύσουν τα αργύρια της προδοσίας...

   Βαρύ το δυο χιλιάδες έντεκα πέρασε οδοστρωτή-
ρας πάνω απ’ τη σκιά μας, πάνω απ’ των παιδιών μας 
τα χαμόγελα, τις αναπεπταμένες καμινάδες των σπι-
τιών μας:

   Φεύγουν οι φίλοι μας κι έρημη χώρα η καρδιά μας, 
χάνουμε τις μητέρες μας κι όταν πεθαίνει μια μητέρα, 
έστω και στα ενενήντα, παγώνουν οι ευχές των αηδο-
νιών, σωπαίνουν οι δεήσεις των αγίων, βουβαίνονται 
οι φυσαρμόνικες όλου του κόσμου...

    Φέτος το χιόνι έπεσε σαν πανικός, όχι σαν ευλογία 
στις δεήσεις των γυμνών κλαδιών: το έλεος της πέ-
τρας, το αντλούνε και το διανέμουν οι μαυραγορίτες 
και οι τελώνες το αποδεκατίζουν πολλαπλές φορές.

   Γυρίζουμε σιγά- σιγά στην ευσπλαχνία των δασών, 
στα τζάκια, στα μαγκάλια, στις ξυλόσομπες, στο αχνι-
στό χουχούλισμα της χούφτας και η ΔΕΗ μας ετοιμά-
ζει διακοπή στο λίγο φως που αχνοφέγγει τις ελπίδες 
μας....

   Στην αγορά οι τσάντες λιγοστεύουν, τα πακέτα πε-
ρισφίγγονται και τ’ ανοιχτά ρολά των μαγαζιών προ-
σεύχονται ακόμη στον Κερδώο Ερμή.

   Οι φωτεινοί σηματοδότες σου απλώνουν την παλά-
μη για βοήθεια, οι πλανόδιοι ξεροσταλιάζουν για ένα 

τρύπιο μεροκάματο, των νεαρών τα μπράτσα ετοιμά-
ζουν διαβατήρια και βαλίτσες και των Ερμών οι κεφα-
λές από τα φωτεινά παράθυρα του σκότους ξερνούν 
απελπισία και ασέβεια, μύδρους και απειλές, μωρές φι-
λοδοξίες, προφητείες με δημοσκοπήσεις και κλαγγές 
επικειμένης νίκης πάνω από το πτώμα της πατρίδας...

    Άγιε Βασίλη, Δώδεκα Απόστολοι και συ Μαρία της 
Ελλάδας, Παναγία του λαού και «πύργε δωδεκάτειχε» 
της υμνωδίας,  κάντε μια δέηση στα κλειδωμένα αφτιά 
του ουρανού να λήξει ο μουντός καιρός της αφροσύ-
νης μας, να παύσουν οι αδελφοκτόνοι κεραυνοί...

   Εμείς δεν είμαστε ρακένδυτοι απόκληροι της γης: 
Έχουμε τόσα δισεκατομμύρια καρβέλια ήλιο να χορ-
τάσει φως και ζωντανή του Προμηθέα δύναμη όλος ο 
κόσμος, έχουμε τόσες θάλασσες να ταξιδεύουν τα κα-
ράβια φορτωμένα όνειρα, τόσα υποθαλάσσια οικόπε-
δα και ανυπόμονα βαθιά πηγάδια με υγρό χρυσάφι, τό-
σους τεχνίτες υποχθόνιους θεούς σε υπόγειες στοές, 
τόσα ακρογιάλια για να ξεροψήνονται όλα τα χρώμα-
τα της γης.

   Έχουμε και τα μήλα του Ηρακλή, της Αθηνάς την 
ευλογία, τα τρία δώρα του Χριστού, σίτον, οίνον και 
έλαιον. Έχουμε και μια ατίμητη κληρονομιά, προίκα 
προγονική: πέτρες και μάρμαρα κι ασήμια και χρυσά 
που φθέγγονται, βιβλία που φυλάγουν την αληθινή σο-
φία και την παχιά σκιά της ιστορίας, άλκαρ -δροσερή 
καταφυγή- για τα φρυγμένα βήματα της οικουμένης...

    Αρκεί να οργώσουμε τη γη, να σπείρουμε αστέ-
ρια, να θερίσουμε χρυσόν και λίβανον και σμύρναν, 
να σφίξουμε τα μπράτσα για ν’ αποτινάξουμε το μαύ-
ρο σύννεφο που κάθησε βαρύ  απάνω στο ξημέρωμα 
της χαραυγής, να φοβερίσουμε με το ατσαλένιο βλέμ-
μα της απόφασής μας δαίμονες και θεούς συμποσια-
ζομένους...

    Εμείς πάντα πιστεύουμε στον Ιωνά -σημαδιακό το 
όνομα  αν βάλεις πιο ψηλά τον τόνο- που μπόρεσε και 
βγήκε ζωντανός απ’ την κοιλιά του κήτους.  Και όσοι 
δεν πιστεύουμε στα θαύματα γνωρίζουμε καλά τα τε-
τρακόσια χρόνια της υπομονής στο σκότος της Ανατο-
λής, τα τέσσερα της πέτρινης αντίστασης στο γοτθικό 

μαστίγιο, τα πέντε της αδερφικής σφαγής και τα επτά 
της εσωτερικής κατάρας...

   Το θαύμα της Ανάστασης το κουβαλάμε μέσα μας: 
Ο Έλληνας, ο Ίωνας, ο Αιολός, κι ο Δώρος, γόνοι του 
γενάρχη Δευκαλίωνα και του κατακλυσμού, από της 
κιβωτού το φινιστρίνι ανεμίζουν γελαστές χειρονομί-
ες στο πολύχρωμο ουράνιο τόξο, ρίχνουνε πάντα πέ-
τρες πίσω στο κακό κι αναγεννιούνται...

    Παππού Άγιε Βασίλη, γύρω μας συνωστίζεται πολύ 
σκοτάδι, πίκρα κάτω από τη γλώσσα μας, συμπυκνωμέ-
νος θάνατος πλανιέται στη μικρή πια γειτονιά του κό-
σμου, μα εμείς προσμένουμε το θαύμα της ζωής που 
ανεβαίνει απ’ το άπατο πηγάδι της αιωνιότητας σπόρο 
το σπόρο, σκίρτημα το σκίρτημα, οδύνη την οδύνη, τα 
σκαλιά του ήλιου.

    Εμείς πιστεύουμε στο άγγελμα του Γαβριήλ, στο 
ζωοδότη κρίνο της αγάπης, στα μαγικά φτερά του πε-
λαργού, στο μπάτη που φουσκώνει το πανάκι -έγκω-
μη κοιλιά της Άνοιξης- προς το λευκό ακρογιάλι του 
καλοκαιριού, στη μήτρα που κυοφορεί το φως, το σπι-
θουράκι της μαγιάς το κάνει κλάμα ευτυχίας, γέλιο 
αναπεπταμένο στους αιώνες, όνειρο που μπουσουλάει 
κι ύστερα βγάζει φτερά...

   Στον πρώτο χτύπο της καρδιάς υψώνουμε ομοβρο-
ντίες τα επιφωνήματα, με το χασαποσέρβικο κυκλώ-
νουμε στη μέση τις χαρές, μην τις αρπάξουν παγανά, 
γεμίζουμε τις κύλικες με μπρούσκο «άκρατο» χαμό-
γελο για να τσουγκρίσουμε το ευτυχισμένο δάκρυ με 
το αινιγματικό μειδίαμα της νέας μέρας, χορεύουμε 
ξυπόλητοι στα πυρωμένα κάρβουνα τη γέννηση του 
ονείρου...

    Εμείς πάντα ελπίζουμε στου Γαβριήλ το «χαίρε», 
βαθιά φυτρώνει μέσα μας η ρίζα της υπομονής, ώσπου 
ν’ ανοίξει, τριαντάφυλλο, το γέλιο του αλωνάρη, να 
σκαπετίσει απ’ το φαράγγι της ανατολής ο αυγερινός, 
Να σπάσουν τα νερά της θάλασσας όλα τα φράγματα, 
να ξεκοπεί του φεγγαριού ο λώρος απ’ τη μάνα γη και 
ν’ ακουστεί, πρώτης ανάσας σάλπισμα, το κλάμα του 
δικού μας του αγγέλου...

Στη μνήμη της μητέρας μου

Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΖΑΝΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ
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ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΏΝ

  Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν την Κυριακή 23 Ια-
νουαρίου στο εξοχικό κέντρο «Ο Γρηγόρης» ο Εξωραϊστικός 
Σύλλογος της Αγίας Κυριακής παρουσία του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Συλλόγου αλλά και πολιτών. Την πίτα έκοψε ο πα-
τήρ Ευάγγελος Σίμος εφημέριος του Ιερού ναού Παναγίας Φι-
λιατρών.

   Στον σύντομο χαιρετισμό της η πρόεδρος του Συλλόγου 
κ. Σία Αθανασοπούλου αφού καλοσώρισε τους παρευρισκόμε-
νους, είπε ότι ο Σύλλογος κάνει ένα μεγάλο αγώνα να διατη-
ρηθεί η κατάσταση στην Αγία Κυριακή σε όσο το δυνατόν κα-
λύτερη όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και τον χειμώνα. Σε όλη 
την διάρκεια του χρόνου.

   Ακολούθησε λαχειοφόρος αγορά με δώρα ένα ρομπότ πο-
λυμάγειρα που κέρδισε η κ. Αμαλία Γούγουλα και μία εικόνα 
της Αγίας Κυριακής.

   Η πίτα του Συλλό-
γου ήταν μια ευγενική 
προσφορά της κ. Ρέ-
νας Γεωργοπούλου.

   Υ. Γ. Καλή Χρονιά 
και καλή αντάμωση 
το καλοκαίρι: Βασίλη-
Αφροδίτη, Λεωνίδα-
Βούλα, Νίκο-Τζούντυ, 
Γιώργο-Γιούλη, Φώτη, 
Στάθη και παιδιά!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΑΓΙΑΣΜΟ ΤΏΝ ΥΔΑΤΏΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
Ο Αιδ. π. Δημήτριος Τριανταφύλλης 

πάντα κοντά στους ανθρώπους του 
Γηροκομείου, δίνει το παρόν σε κάθε 
θρησκευτική και κοινωνική εκδήλωση

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 
ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 

ΚΟΠΗ 
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 

ΣΤΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟ
 

Η τυχερή μαθήτρια της Β! Τάξης Ζωή Κολοβού, 
με το φλουρί στο χέρι!

Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου από αριστερά ο κ. Γεώρ. Πα-
παϊωάννου, ο κ. Νικ. Ζήκας, η δ. Δήμητρα Θεοδοσίου, η δ. Γα-

λήνη Γκαρτζονίκα, η κ. Ελισάβετ Δημοσθένους, ο κ. Νικ.
 Γεωργακόπουλος και η δ. Ευδ. Γεωργακοπούλου.

Τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, από αρι-
στερά ο πρόεδρος κ. Γιάν. Λελής, η κ. Καλλιόπη Κότη, 

η κ. Γεωρ. Πρέκα-Αλχάζ, η κ. Γιώτα Ρουμπιναντέ, 
ο κ. Γιάν. Αλατζάς και η κ. Χριστ. Κρυσταλίδη.

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Μακεδονικού Συλλόγου  Σικάγου
με τον αιδ. π. Γεώργ. Μπεσινά και τον πρόεδρο κ. Γιάν. Γουλάρα (αριστερά του ιερέως).

Αριστερά η κ. Μαρία Παπαδοπούλου με το σύζυγό της 
ιατρ. Αντ. Παπαδόπουλο, η κ. Βάσια Δούμα και 

οκ. Αντ. Μπριλλάκης.
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CHIOS, Greece — Nikos Gavalas and 
Alexandra Tricha, both 31 and trained as 
agriculturalists, were frustrated working on 
poorly paying, short-term contracts in Athens, 
where jobs are scarce and the cost of living is 
high. So last year, they decided to start a new 
project: growing edible snails for export.

As Greece’s blighted economy plunges 
further into the abyss, the couple are joining 
with an exodus of Greeks who are fleeing to 
the countryside and looking to the nation’s 

rich rural past as a 
guide to the future. 
They acknowledge 
that it is a peculiar 
undertaking, with 
more manual labor 
than they, as college 
g r a d u at e s ,  e v e r 
imagined doing. But 
in a country starved 
by austerity even as 
it teeters on the brink 

February 2012, Hellenic Voice

Deserted Athens Street

TURKS’ UNRELENTING
VIOLATIONS CREATΕ
PROBLEM FOR ALLIES

A year ago, Turkish journalist Nedim 
Sener was investigating a murky 
terrorist network prosecutors 

maintained was plotting to overthrow 
Turkey’s Muslim-oriented government. 
Today, Mr. Sener stands accused of being 
part of that plot, jailed in what human rights 
groups call a political purge of the governing 
party’s critics. Mr. Sener, who has spent nearly 
20 years exposing government corruption, is 
among 13 defendants who appeared in state 
court this week on a variety of charges related 
to abetting a terrorist organization.  Other 
defendants I the ‘plot’ include the editors of 
a staunchly secular Web site critical of the 
government and Ahmet Sik, a journalist 
who has written that an Islamic movement 
associated with Fethullah Gulen, a reclusive 
cleric living in Pennsylvania, has infiltrated 
Turkey’s security forces.

At a time when Washington and Europe 
are praising Turkey as the model of Muslim 
democracy for the Arab world, Turkish 
human rights advocates say the crackdown 
is the ominous trend. Most worrying, they 
say, are fresh signs that the government of 
Prime Minister Recep Tayyip Erdogan is 
repressing freedom of the press through a 
mixture of intimidation, arrests and financial 
machinations, including the sale in 2008 of 
a leading newspaper and a television station 
to a company linked to the prime minister’s 
son-in-law.

The arrests threaten to darken the image 
of Mr. Erdogan, who has become an icon in 
the Middle East world as a powerful regional 
leader who can stand up to Israel and the 
West. Widely credited with taming Turkey’s 
military and forging a religiously conservative 

government that blends strong economic growth with democracy 
and religious tolerance, he has proved prickly and thin-skinned on 
more than one occasion. It is that sensitivity bordering on arrogance, 
human rights advocates say, that contributes to his animus against 
the news media.
There are now 97 members of the news media in jail in Turkey, including 
journalists, publishers and distributors, according to the Turkish 
Journalists’ Union, a figure that rights groups say exceeds the number 
detained in China. The government denies the figure and insists that 
with the exception of four cases, those arrested have all been charged 
with activities other than reporting.

This, of course is one side of the coin, the other being the arrogance 
with which the Turkish PM deals with his immediate neighbors. 
Greece primarily has been a constant target  of Erdogan in a variety 
of ways. Not only does the Prime Minister does not respect the nation 
which gave civilization to the world, but refuses to acknowledge that 
85% of all monuments within his country are of Hellenic origin and 

bans that language from 
official use all the way 
down to menu listings in 
restaurants. But there are 
other, more serious issues 
created between the two nations, some which date before his presidency, 
but many of the provocations date within his tenure.

In this context, there have been many incidents in the Aegean both at 
sea as in Imnia and many on air, where Turkey has violated international 
laws, without regard for its neighbor which in every instance “has 
turned the other cheek.” Such is the latest aerial incident involving 
A Turkish Air Force helicopter entering Greece’s Flight Information 
Region (FIR) without submitting flight plans at 2:51 p.m. on Monday 
(1/9) and flying over the Aegean islet of Ro, the Greek Armed Forces 
General Staff said. It entered the Athens FIR southwest of Ro and 
remained in the region for a half an hour, flying over Ro at a height of 
200 feet at 3:24 p.m. and exiting the Athens FIR at 3:30 p.m.

Gianaris Blasts
GOP Likely Plan

For State Senate

A S t a t e  S e n a t o r  M i k e 
Gianaris, who heads the 
Senate Democrats electoral 

efforts, was sharply critical of a plan 
Republican Senate Majority Leader 
Dean Skelos  floated January 3rd 
saying there’s a «good chance» the 
total number of New York State 
Senators will increase from 62 to 
63 for the decennial process of 
redrawing district lines. Senator 
Gianaris said

THE HOUSE OF EURO IS SHAKEN
FROM THE FOUNDATION AND UP

“Greece will either lower its 
standard of living, or it will exit 
the euro and turn decades back,” 

the chairman of the Greek Banks Association 
and president of the National Bank of Greece 
president Vassilis Rapanos said on Monday (1/16), 
addressing an event at the Athens Stock Exchange. 

And the Government itself admitted through a 
statement issued Friday January 20th, one that 
read more like an ultimatum, warning that if it 
(Europe) fails to deliver the second installment  
of a promised €130 billion in aid, it will have 
no choice but to  ditch the euro. Government 
spokesman Pantelis Kapsis said negotiations in 
the next quarter with international debt monitors 
will “determine everything”, including whether 
Greece escapes a disastrous bankruptcy. Greece 
is being kept afloat by the first bailout installment 
of €110 billion, an agreement worked out May 
2010, after investors shocked by the country’s huge 
budget deficit and debt mountain demanded sky-
high interest rates to continue buying Greek bonds.

Hedge funds have been known to use hardball 
tactics to make money. Now they have come up 
with a new one: suing Greece in a human rights 
court to make good on its bond payments. The 
novel approach would have the funds arguing in 

Continued  Page 17

Neighboring Nation Guilty on Aegean Fires

by Colin Campbell

Exodus from Athens
To Countryside is On

Nikos Gavalas and 
Alexandra Tricha tended 

to their snail farm in 
Chios, Greece.

One More Crisis Threatening
Greek Natives: Their Health

By RACHEL DONADIO PERAMA, Greece — The free clinic 
here opened about a year ago to serve illegal 
immigrants. But these days, it is mostly 
caring for Greeks like Vassiliki Ragamb, 
who was sitting in the waiting room hoping 
to get insulin for her young diabetic son.

Four days earlier, 
she had run out of 
insulin and, without 
insurance and unable 
to pay for more, she had 
gone from drugstore to 
drugstore, pleading for 
at least enough for a few 
days. It took her three 
hours to find a pharmacist who was willing 
to help. “I tried a lot of them,” she said, 
gazing at the floor.

Greece used to have an extensive public 
health care system that pretty much 
ensured that everybody was covered for 
everything. But in the last two years, the 
nation’s creditors have pushed hard for 
dramatic cost savings to cut back the deficit. 
These measures are taking a brutal toll on 
the system and on the country’s growing 

numbers of poor and unemployed who 
cannot afford the new fees and co-payments 
instituted at public hospitals as part of the 
far-reaching austerity drive.

At public hospitals, doctors report 
shortages of all kinds of supplies, from 

toilet paper to catheters 
to syringes. Computerized 
equipment has gone 
unrepaired and is no 
longer in use. Nurses are 
handling four times the 
patients they should, and 
wait times for operations 
— even cancer surgeries 

— have grown longer.
Access to drugs has also been affected, 

as some drug manufacturers, owed tens of 
millions of dollars, are no longer willing to 
supply Greek hospitals. At the same time 
pharmacists, afraid that the government 
might not reimburse them, are asking 
for cash payments, even from those with 
insurance.

Many experts say that Greece’s public 
health system was bloated and corrupt and 

Dangerous  cuts forced 
by curbed spending 

which, as middle class 
Greeks enter poverty, 
face losing coverage!

Vassilis Ballas and his wife, Roula Boura, 
extract gum from a mastic  consumption 
on the same islnd Tree on their 400-tree 

farm in Chios

Continued Page 17
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  EDITORIAL NOTES

Can the Phanar get reasonable in its dealings?

A piece of strange news by A.. Kourkoulas ran past my desk the other day and since I ‘m 
always inclined to root for Justice—you know, the blindfolded lady with the scale in one 
hand and the sword in the other-I thought that the man wouldn’t have dared write that 

story about the top black hat guy in Constantinople calling ‘intervention’ the justified action by 
the Russian Church in backing Vatopedi Monastery abbott Ephraim, who is now incarcerated in 
Korydalos.

How soon we forget! It was only a little over ten years ago when the same man who calls 
himself the ecumenical patriarch was once again at odds with the Russian Church, through his 
interference in that Church’s affairs, attempting to grab-yes, grab-a bunch of Lithuanian Orthodox 
devout and attach them to his church. Would you call this interference? I would, more than I would 
call Vartholomeos’ beef. Since the monastery is well known for its international character-and 
characters- utilized for every shadowy purpose, which is something this patriarch should worry 

more than the Russians demarches and should tell his unmentionable equal and partner to butt out, 
if he is the one who formulated this decision. And he should NOT call Russians ‘troublemakers’ 
either to a woman he’s giving audience too whom he sees for the first time regardless who sends her 
to him.

Tell me if there’s a person in the world who does not know about the intrigue existing in this 
monastic order of international deception that only competes with some top nation’s Intelligence 
mechanism and just for fun, I may ask you how d’you feel about the exploded helicopter in that 
vicinity that took the life of the rising star of Alexandria and All of Africa, patriarch Petros.

My advice is for everyone in the European side of Constantinople to zip their mouths and also 
those in the Archdiocese of America headquarters, because the more they babble, the more they give 
reasons for descent people to wonder about what’s going on with the church anyway!. 

Name Solution
Key to FyROM
NATO Assent

SKOPJE.-The solution to the 
FYROM name issue is a conditional 
to FYROM’s accession into NATO, 
US Deputy Assistant Secretary of 
State for European and Eurasian 
Affairs Philip Reeker said in Skopje 
after talks with the FYROM political 
and state leadership. Reeker, who 
served as the US ambassador to 
FYROM from September 2008 to 
August 2011, said that FYROM is 
on the US agenda and is a subject 
of discussions in NATO for some 
time now.

«However, we have reiterated after 
Bucharest (2008 NATO summit) that 
‘Macedonia’ will receive an invitation 
for membership in the Alliance as 
soon as the two countries, Greece 
and ‘Macedonia’, find a mutually 
acceptable solution to the name 
issue. That would lead to the taking 
of the relevant decision (for FYROM 
accession) to NATO with consensus, 
which is the foundation of the North 
Atlantic Alliance,» Reeker added.                                                                                                                                           

Considerable activity was developed 
by the American Universities 
Alumni Association of Northern 

Greece in Thessaloniki. «The club now has 
three hundred sixty-five members from all 
over Northern Greece. The club’s events are 
intended to strengthen the relations of its 
members through social and scientific advice 
on issues of everyday life and current events, 
«said the  president of the American University 
Alumni Association of Northern Greece and 
well known businessman, Nick Philippou.

Recently the Society has 
organized a series of events and 
speeches which cover various 
aspects (scientific, economic 
development strategy, geo-political, 
environmental and artistic interest).

It also organizes  once or twice  a 
year various parties or pitta cutting, 
and of course,  each month it 
organizes the alumni social hour.

 « The members of the 
Association have joint American 
education and culture, working 
professionally and scientifically 
in the area of   Thessaloniki and 

Northern Greece and they try to contribute 
to knowledge and culture, everyone on his/
her field» said Mr Philip. 

Among other things, the Association held 
an event on «Energy from the sun & water, 
HYDROSOL technology and implications of 
it», a lecture by Professor AG Konstantopoulos. 
Every summer  in Thessaloniki  the Summer 
Happy Hour takes place which has been 
honored by the presence (attendance) of the 
U.S. ambassador, Daniel V. Speckhard and 
Consul,  Catherine Kay.

American U Alumni Plant
Their Best Foot Forward

(Counselor Catherine Kay (center,) the  president of the 
Association Nicos S. Philippou with the graduates of the 

University of Michigan).

Man is Arrested
For €1 Mil. Debt

A 55-year-old man has been arrested 
for 1.054 million euro in overdue 

debts to the public sector, based on an 
arrest warrant issued by an Ioannina 
public prosecutor.

The man, the former owner of a marble 
trading company in Ioannina now shut 
down, was arrested in the Athens district 
of Egaleo.

A Closer Look at Goldman
Sachs’ Fast Fall In Fortune

by N. Frangopoulos
By NIKOLAOS  MOSCHOVOS

Hellenic Voice Thessaloniki Correspondent

J. Eugenides, Among
National Book Critics
Circle Award Finalists

The Artists Space in Soho in New 
York City was the site recently 

where  the 2010 winners of the National 
Book Critics Circle awards announced 
the 2011 finalists.

Along the nominees for the 2011 
National Book Critics Awards in Fictions, 
with Jeffrey Eugenides who has scripted 
The Marriage Plot,  were Teju Cole, 
Open City, and Alan Hollinghurst, 
Stranger’s Child, Edith Pearlman with 
Binocular Vision, and Dana Spiotta, for 
Stone Arabia.

VATOPEDI SCANDAL NETS
ALLEGED  ROBED FELLON

Athens, Greece (AP) 
— Greek authorities 
jailed the abbot of a 
1,000-year-old Greek 
Orthodox monastery 
pending trial for his 
alleged key role in a 
land swap with the 
state that blew up into 

a major political scandal. Investigators have said the deal was 
weighted in favor of Vatopedi Monastery in northern Greece 
and cost taxpayers about €100 million ($131 million). Two 
ministers lost their jobs over the swap, which the conservative 
government canceled, but legal issues have delayed the full 
restitution. The scandal nonetheless contributed significantly to 
the conservatives’ 2009 general election defeat.

Abbot Efraim, 55, was led to Athens’ Korydallos prison after 
spending the night in the capital’s police headquarters, following 
a 600-kilometer (370-mile) journey from the Orthodox monastic 
sanctuary of Mount Athos. Efraim had been kept under guard 
in his monastery cell since last week, having been temporarily 
judged unfit to travel due to a high fever and a high blood sugar 

count. He will stand trial on charges of embezzlement, money 
laundering and making a false statement. Fellow Christian 
Orthodox Russia waded into the fray, with the country’s Foreign 
Ministry criticizing the decision to jail Efraim. “Bearing in mind 
the statement by Abbot Efraim of his willingness to cooperate 
with investigative organs and the condition of his health, we are 
deeply concerned by the decision of the Greek judicial officials 
to keep him in custody pending trial, which doesn’t take into 
account the rulings and recommendations of the European Court 
of Human Rights,” ministry spokesman Alexander Lukashevich 
said in a statement.

Greece’s Foreign Ministry rejected the criticism. “Greece is a 
country ruled by the law that has a long democratic tradition 
and respect for human rights, where there is full respect for the 
independence of justice and a clear separation of powers,” ministry 
spokesman Grigoris Delavekouras said. Several hundred monks, 
nuns and other demonstrators gathered outside a central court 
building to protest Efraim’s arrest. Greek politicians embroiled 
in the scandal will not stand trial, as parliament ruled this year 
that the statute of limitations – which is far more restrictive for 
members of parliament than for other citizens – had expired.

Protesters, pro and con Efraim’s lock-
up gather outside Korydallos.

Goldman Sachs’ stock price fell by a painful 
45% last year. The fees Goldman made from 
selling stocks or bonds, advising on mergers 
and other such things fell by 11%. That’s about 
double the industry average and the biggest fall of 
any of the top-tier banks. The global investment-
banking fee pool fell by 6% last year to $81 
billion, according to Thomson Reuters data 
released Feb 1. That’s 30% below the 2007 peak.

The dismal environment for taking companies 
public drove its stock-underwriting fees down 
by 26%. Goldman wasn’t able to make up the 
difference in other lines of business. In lending, 
Goldman’s fees rose by 76%. But lending was 
such small part of their business that it was 
generated only a quarter as much revenue as J.P. 
Morgan. Goldman Sachs is the firm which sold in 
the early 2000, the Default Swaps (CDS) which 
brought on the Debt rate disaster for Greece. 



16

Traveling by car one day, I came upon the town of Marathon, and what grabbed my attention 
on the hills around was a sign for a winter resort called Greek Peak. It certainly surprised me 
a lot only because the area is right where Bawman Lake State Park is, so this Marathon by 

no means was in Attica, Greece but upstate New York where other towns such as Corinth, Sparta 
and Athens thrive. Oh, and yeah, right smack in the center of town there was a street by the name 

of Grega Lane.…. While this is 
happening outside of Greece, 
is still in the grip of turmoil, 
regardless of the government 
change. Women have an equal 
role in daily demonstrations 
and to protect themselves from 
teargas, they sprayed their faces 
with Maalox, as told by Time 
Magazine..….
Phillip, Lord Mountbatten, 
a descendant of the Greek 
Royal family (of Danes) and the 
husband of more than 50 years 

to Queen Elizabeth II, underwent a procedure just before Christmas to correct a heart problem 
and he is now out of the hospital…….Gov. Andrew M. Cuomo of New York was watching TV this 
week when he spotted a story suggesting that an intercity dispute over a sewer line near a new 
Wal-Mart was threatening to sink the expansion of a Greek-style yogurt plant in Eastern New York 
State. He got his assistant to put him on the phone with the mayors of the warring communities 
and with the head of the yogurt company. And, when he had difficulty reaching the mayors after 
business hours — one mayor’s cell phone had died — he asked for the police to find them. Within 
hours, the cowed mayors announced that they had agreed to settle the matter, allowing Fage 
USA to proceed with its plans to double the 85,000 tons of yogurt it produces annually in the 
Mohawk Valley. “Cuomo Tells Mayors: Settle Yogurt 
Dispute,” read the headline in The Times Union 
of Albany. Either way, Cuomo’s intervention paid 
off. A day later, the mayors said they had agreed 
to settle their dispute. Gloversville would get its 
sewer hookups; Johnstown would get its yogurt. 
“It all worked out, so everybody’s happy,” the 
governor said, adding that he had Fage yogurt 
in his refrigerator at home. “My daughters,” he 
said, “are fans.”
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As The World Churns  BY BOB NICOLAIDES    

Simulating tragedians, Marianna Roumelioti, Katerina 
Patrikanakou, Christina Lardikou, protest at Syndagma

Mike Groll/AP

Fage  yogurt, Fage, advocates  NYS’ Guv  

Those who were traumatized on 9/11 should 
think twice before seeing «Extremely Loud and 
Incredibly Close,» a heartbreaking new film launched 

Christmas Day 2011, a 9/11 nonprofit has warned victims’ 
families and survivors. It opened at the Regal Union Square 
Stadium and the AMC Loews Lincoln Square 13 and will 
have a wider release in January. The Tribute WTC Visitor 
Center, a small Lower Manhattan museum founded by family 
members of 9/11 victims, sent out an email days before the 
opening day of 
the movie about 
a  young boy 
whose father was 
killed in the Twin 
Towers. They said 
the film contains 
intense images 
that could trigger 
flashbacks, and 
warned them 
t o  p r e p a r e 
t h e m s e l v e s 
mentally before 
deciding whether 
to see the film. 
«Extremely Loud 
and Incredibly 
Close,» based on 
a 2005 novel 
by Jonathan 
Safran Foer, follows the precocious pre-teen Oskar Schell 
(Thomas Horn) as he searches for answers following the 
death of his father Thomas (Tom Hanks). The film includes 
many vivid portrayals of post-9/11 grief, including Oskar’s 
disconsolate mother Linda (Sandra Bullock). Director Stephen 
Daldry shot the movie in New York also splices in real video 
footage from 9/11, including television newscasts, according 
to the New York Times.... In the next few weeks, Jennifer 
Aniston could be married. The former Friends actress, who 
just lost ‘most influential hair’ to Emma Watson, and her 
boyfriend Justin Theroux are reportedly planning to elope. 
A source tells OK! magazine: “Originally they wanted to fly 
everyone to Cabo San Lucas, Mexico, for a small barefoot-
on-the-beach ceremony, but that plan was scrapped after 
the details were leaked.” And in the same breath, the source 
leaked some details about the new wedding plans. The 
source said that Aniston and Theroux now plan on getting 
married in upstate New York. Now that these wedding details 
are out, do you think Jennifer Aniston and Justin Theroux 
will change them once again?.....It only matters because it 

was uttered on MSNBC, my favorite cable station where by 
virtue of honesty anchors tell the truth 88% of the time. Not 
that there was an underlying lie in the reporting, but this 
vocal typo shouldn’t have happened.  Reporting the death 
of a toddler because of the formula bought at Wal-Mart’s 
the newscaster inadvertently said the child was a ‘ten-year-
old infant.’ Of course he meant to say ’10-month old infant.’ 
Just the same, because this kind of thing is happening too 
often lately, I’d like to ask if it’s due to something in the air….

As New York celebrated New Year in Times Square bidding 
farewell to troubled 2011, the night was balmy and the vibe 
pleasantly warm, its mayor, Michael Bloomberg turned up 
the heat by smacking a wet smooch on Lady Gaga’s lips, 
while she pranced through renditions of her «Marry the 
Night» and «Born This Way» in an octopus-like gray gown, 
beads and a mask that covered her face. The feedback is 
that Hizoner’s girlfriend liked that very little. Then just days 
earlier, the same Lady, uttered this:»So to give you a little 
background to the creation of this song,” says none other 
than Lady Gaga referring to her latest, naughty recording 
that goes like I’m Stuck f-------you, “I wrote it in Minnesota 
after the Monster Ball on the tour bus,» Gaga continues on 
Twitter. «We recorded it in one shot. I wrote it, sang it, and 
free-styled the last minute and a half of the song. We were all 
wasted on the bus making records. It is such a time capsule 
of the spirit of our creativity,» she adds of the previously 
unreleased B-side. The following are some comments her 
fans delivered on twitter: 

Share/ Remove/ Flag 
for spam/ Block User/ 
Unblock User

This has been flagged 
as spamshowhide•Not 
Spam;

Share / Remove/ 
Flag for spam/ Block 
User/ Unblock User
It’s sense not sence! 
And in other Gaga 
news, the pop diva was 
named the top star on 
DoSomething.org’s 
list of 2011’s most 
charitable celebrities 
for her work on behalf 
of AIDS awareness and anti-bullying activism… A gaunt 
and breathless» George Michael tearfully 
thanked his doctors and fans for seeing 
him through a «touch and go» bout with 
pneumonia, reported AP, just two days 

 George Michael gets home in No 
London after leaving hospital.

Bloomy smacking lips with Gaga at 
Times Square

before Christmas. Which means, he was able to sing “I’ll be home for 
Christmas» two days later, yes? Described as «thin and visibly weak,» Michael, 
48, told reporters in a short meeting outside his home in north London that 
he wasn’t supposed to speak for very long and was still recovering from 
a tracheotomy. «I got streptococca-something...It’s a form of pneumonia 
and they spent three weeks keeping me alive basically,» Michael said of 
the doctors in the Austrian hospital where the singer has been getting 
treatment since he fell ill last month. A rep for Michael confirmed to Austria’s 
Oesterreich newspaper that not long after being discharged from the AKA 
clinic around 8 a.m. on Wednesday, the Grammy winner hopped a flight 
back to London and plans to continue resting at home…..

If you groomed your mustache for 35 consecutive years, would you be 
willing to shave it off and if yes, what would take to convince you to do 

so. You’d want to ask that question of Astoria realtor Paul Halvatzis, since it 
was he who shaved his graying whiskers off. He did it for a good cause you 
see, the cause being autistic children, and it followed his inspiration dubbed 
‘Shave the ‘stache for Autism Cash,’ an idea which has already raised $13,000 
for that charity….You’ve heard about the Science competition Intel something 
or another and probably you though there ain’t no Greek finalists among them. 
Well, you’re wrong. Eric Parigoris, an entry for Kings Park High School on 
Long Island was one, but I regret to tell you he didn’t make it to the top…
.A Saudi Arabia spokesman assured the world that from here on it will begin 
enforcing a law that allows only females to work in women’s lingerie and 
apparel stores, despite disapproval from the country’s top cleric. The 2006 
law banning men from working in female apparel and cosmetic stores has 
never been put into effect, partly because of view of hard-liners in the religious 
establishment, who oppose the whole idea of women working where men and 
women congregate together, like malls. But Saudi women - tired of having 
to deal with men when buying undergarments - boycotted lingerie stores to 
discourage them from the practice. The government’s decision to enforce the 
law requiring that goes into effect immediately. I thought you’d want to know…. 

Three works of art were stolen during the dawn break-in at the National 
Gallery in central Athens on Monday, among them an extremely 

valuable painting by Picasso, according to the latest announcement issued by 
the Greek Police. The other exhibits stolen were another highly valuable 1905 
landscape in oil by the Dutch painter Piet Mondrian, depicting a windmill 
by a river, and a pen and sepia sketch on paper by the 17th-century Italian 
painter Guglielmo Caccia (Moncalvo), depicting the ecstasy of St Diego de 
Alcala with the Holy Trinity and the symbols of faith. The culprit or culprits 
also tried to take a fourth painting, a second Mondrian owned by the Gallery 
depicting a farmhouse, but dropped this in the courtyard outside the gallery 
while making their escape. The stolen Mondrian was bought and donated to 
the gallery by Alexandros Pappas in 1963, while the Caccia sketch was donated 
by Grigoris Maraslis in 1907…

WORD OF THE MONTH- Psephologist: One who analyzes voting patterns! From 
the Greek Psyphos  for vote and Logos, (word, spokesman.) This word is very seldom 
used, however it has come up in recent discussions about the voting in the Primaries.
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in dire need of reform. But they say 
also that the cuts have been so deep 
and have come so fast, that they have 
hit like a tsunami.

In just two years, the government has cut 
spending on health care to $17 billion from $19.5 
billion — a 13 percent decrease. And under its 
agreement with its creditors, Greece must find even 
more health care savings next 
year — as much as $915 million, 
government officials said.

At the same time, public 
health facilities have seen a 25 
to 30 percent increase in patients 
because so many Greeks can no 
longer afford to visit private 
clinics.

Dr.  Olatz  Uga r te,  an 
anesthesiologist at the Saint 
Savvas Cancer Hospital in 
Athens, said that breast cancer 
patients often have to wait three 
months now to have tumors removed. “Waiting that 
long can be life or death for these patients,” she said. 
In a recent letter to the medical journal The Lancet, 

the European Court of Human Rights that Greece 
had violated bondholder rights, though that could 
be a multiyear project with no guarantee of a 
payoff. The tactic has emerged in conversations 
with lawyers and hedge funds as it became clear 
that Greece was considering passing legislation 
to force all private bondholders to take losses, 
while exempting the European Central Bank, 
which is the largest institutional holder of Greek 
bonds with €50 billion or so. At the root of the 
dispute is a growing insistence on the part of 
Germany and the International Monetary Fund 
that as Greece’s economy continues to collapse, 
its debt — now about 140 percent of its gross 
domestic product — needs to be reduced as 
rapidly as possible.

The bond restructuring is a critical element 
for Greece to receive its latest bailout from the 
international community. As part of that €130 
billion ($165.5 billion) rescue, Greece is looking 
to cut its debt by €100 billion through 2014 
by forcing its bankers to accept a 50% loss on 
new bonds that they receive in a debt exchange. 
To increase Greece’s leverage, the country’s 
negotiators have said they could attach collective 
action clauses to the outstanding bonds, a step 
that would give them the legal right to saddle all 
bondholders with a loss. If the collective action 
clause is used — and Greek officials say it could 
become law next week — these investors, who 
bought their bonds at around 40 cents on the 
dollar, are likely to suffer a loss. Talks between 
the two sides picked back up on Wednesday 
evening in Athens when Charles Dallara of the 
Institute of International Finance, who represents 
private sector bondholders, met with Prime 
Minister Lucas Papademos of Greece and his 
deputies. Unfortunately, despite the efforts of 
Greece’s leadership, the proposal put forward 
… has not produced a constructive consolidated 
response by all parties. The talks broke down 
once again January 21st. 

Both sides appeared to be digging in their 
heels in what analysts said looked like a high 
stakes poker game in a final attempt to convince 
private bond holders to take some losses to avoid 
a disorderly default that could threaten the entire 
euro zone. It would come via a swap between 
old bonds teetering on the brink of default and 
new ones for which banks would take a big 

write-down. Without a deal, banks could lose 
even more and Greece would be threatened 
with default and possibly euro zone ejection. 
In a recent report, JPMorgan Chase estimated 
that as much as €80 billion in Greek bonds were 
now owned by independent investors, including 
hedge funds, sovereign wealth funds and other 
asset managers.

The only viable alternative for deeply indebted 
Greece meanwhile is greater austerity, but as this 
nation’s economy slides  into free fall, critics 
are scanning the devastated landscape here and 
ask if austerity really work? Unemployment 
has surged to 18.8% from 13.3% only a year 
ago. Overburdened public hospitals are facing 
acute shortages of everything from syringes to 
bandages because of budget cuts, with hiring 
freezes forcing the mothballing of operating 
rooms even as more unemployed are relying 
on the public health system. Greece has been 
forced to cut spending and raise taxes in the 
middle of a severe downturn, slashing pensions 
as well as state salaries, jobs and services. As 
public confidence has evaporated, consumer 
spending — the biggest driver of the economy 
— has plunged, generating cascading losses at 
private firms. The result is a dizzying economic 
plummet and social crisis bringing the cradle of 
Western civilization to its knees.

Would a return to drachma be a way out 
of this predicament for Greece? No, says  
Eurogroup president Jean-Claude Juncker 
says emphatically. Speaking in a German 
radio network, Luxembourg’s prime minister 
stated that the country’s debt problem could be 
resolved without Greece leaving the Eurozone. 
However, it is obvious that Greek citizens canot 
withstand the pressure of more sacrifices, and 
the blame falls of the signatory nations which 
in 1995 opted-aftert he UK, France and other 
western European nation received reparations 
from Germany, that it did not have to meet the 
rest of its obligations, such as the enormous 
amount Germany owed Greece.

The Holy Synod of the Church of Greece 
meanwhile, announced measures aimed at 
developing social and welfare centers to handle 
the problem of poverty which have been swelling 
during the last few years as a result of the crisis.
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The fifth violator in recent days entered 
recently the Athens FIR by January 9th took 
place between the islands of Lesvos and Chios. 
Two infringements of air traffic regulations on 
the Athens FIR were recorded that developed 
into 5 violations of national airspace. A pair 
of Greek Air Force fighters were dispatched 
to the region to intercept the helicopter, but 
no engagement has taken place.

Aside from this, there are charges pending 
on Turkey from the1990s, stemming from 
the explosive admission of one of Erdogan’s 
predecessors, former PM  Nesult Yilmaz,, who 
allegedly claimed in December that Turkish 
agents had a hand in setting fires in Greece 
in the mid-90s. Yilmaz claimed that former 
Turk PM Tansu Ciller used a discretionary 
fund between 1995 and 1997 to pay Turkish 
agents to set fires in Greece, in retaliation for 
a Greek setting fires in tourist areas of Turkey.  
Greece however still insists on an investigation, 
without letting the allegations tatter bi-lateral 
relations at the official level. “These statements 
and relevant information in the media are 
important to us,” spokesman for the Greek 
Foreign Ministry Grigoris Delevekouras said.  

Then of course, there is the issue of the 

Armenian Genocide which France has 
recognized and seeks its criminalization 
of the perpetrator, Turkey, and the Pontian 
Genocide which the Greek Government has 
not pushed hard enough for the fear of reprisals 
from Turkey. If we take into account the latest 
incidents involving Israel and Turkey, as the 
famous Gaza-bound boat boarding, then we 
have a clear picture of what the current course 
of Turkey is like. In the January 23 issue of 
Time Magazine Fareed Zakaria who is also 
one of the news analysts for CNN sums it up 
in his own way.

“If there is a worry  regarding Turkey, 
it is not about political Islam but about the 
autocratic tendencies of a widely popular(?) 
politician. Turkey has a highly authoritarian 
legal system, a legacy of its military era.(A 
human rights group notes that about half the 
nation’s prisoners have never been charged 
with crimes.) And Erdogan, havig won his 
third thumping electoral victory, has used 
this system to harass opponents, including 
politicians, journalists and generals.

While agreeing with Mr. Zakaria, we’d like to 
ask him if he has heard about the Arab Spring 
or how you get rid of unwanted rulers.

Continued  from Page 14

Exodus from Athens
To Countryside is On
Continued  from Page 14

A new Heartbreaking Crisis:
Hellenes without Coverage!
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of default, it seemed as good a gamble as any.
Mr. Gavalas and Ms. Tricha chose to move back 

to his native Chios, an Aegean island closer to 
Izmir, Turkey, than to Athens. They set up their 
boutique farm using $50,000 from their families’ 
life savings. That investment has yet to pay off; 
they will have their first harvest later this year. 
But the couple are confident about their decision.

“When I call my friends and relatives in 
Athens, they tell me there’s no hope, everything 
is going from bad to worse,” Ms. Tricha said, 
as she walked through her greenhouse, where 
thousands of snails lumbered along on rows of 
damp wooden boards. “So I think our choice 
was good.”

Unemployment in Greece is now 18 percent, 
rising to 35 percent for young people between 
the ages of 15 and 29 — up from 12 percent 

No Jobs, No Money, Shattered Stores
Common Scenery in Greek Metropolis

Continued  from Page14

a team of English researchers warned that a “Greek 
tragedy” could be in the making, pointing to rising 
suicide and H.I.V. rates and deterioration of services 
at hospitals under financial pressure. “In an effort 

to finance debts,” the researchers 
said, “ordinary people are paying 
the ultimate price: losing access 
to care and preventive services, 
facing higher risks of H.I.V. and 
sexually transmitted diseases, 
and in the worst case losing their 
lives.”

At the Perama clinic, which is 
run by the international nonprofit 
Doctors of the World, doctors say 

they are seeing many families that cannot afford bus 
fare, let alone the new $6.50 fee at public clinics.

Vassiliki Ragamb with her sons 
Thanassis,in stroller, and Elias, 

3.Elias, is diabetic andneeds 
insulin, so mom ran from clinic to 

clinicfor a prescription.

Unremitting Rights-and Other-Violations
by Turkey Raise Skepticism Among Allies

and 24 percent, respectively, in late 2010. But 
the agricultural sector has been one of the few 
to show gains since the crisis hit, adding 32,000 
jobs between 2008 and 2010 — most of them 
taken by Greeks, not migrant workers from 
abroad, according to a study released this fall by 
the Pan-Hellenic Confederation of Agricultural 
Associations. “The biggest increase is in middle-
aged people between 45 and 65 years old,” said 
Yannis Tsiforos, the director of the confederation.

In Greece, as elsewhere in the Mediterranean, 
most families have traditionally invested heavily 
in real estate and land, which are seen as far more 
stable than financial investments, and it is common 
for even low-income Greeks to have inherited 
family property. Increasingly, as the hard times bite 
deeper, many Greeks are deciding or being forced 
to fall back on that last line of defense.

Enrollment in agricultural schools is also on the 
rise. Panos Kanellis, the president of the American 
Farm School in Tessaloniki, and which offers 
kindergarten through high school as well as 
continuing education in sustainable agriculture. 
He said applications tripled in the past two years 

and enrollment in classes like cheese-making 
and winemaking has been rising.

If the refugees from the cities are expecting 
an easy or idyllic existence in the countryside, 
they are quickly disillusioned on such notions. 
In 2006, Vassilis Ballas and his wife, Roula 
Boura, both 36, left their jobs in Athens, where 
he worked in content management at a Web 
site and she in marketing, to move to Chios, 
where his grandparents were from.

“It was a personal decision,” Mr. Ballas said. 
“We were thinking of moving out of Athens, 
and a friend told us, ‘My grandmother produces 
100 kilos of mastic going out on her own with 
a donkey,’ ” or about 220 pounds, Mr. Ballas 
recalled, a crop for which a producer can earn 
around $40 a pound wholesale. But the couple 
found that mastic cultivation was much more 
difficult than they supposed. So while they still 
have 400 mastic trees, they have broadened into 
mastic-related ecotourism to make ends meet.

A Thessaloniki First Instance Court prosecutor on Monday 
charged former Thessaloniki Mayor Vassilis Papageorgopoulos 
with money laundering. The same felony charges have been 
filed against Thessaloniki municipality former general secretary 
Mihalis Lemoussias, former deputy mayor Mihalis Zorpidis 
and a senior municipal employee.

The charges were based on the findings of an investigation 
into the bank accounts and property assets of the individuals 
implicated in a major embezzlement case.

The sum of 1,000,040 euros was traced to the former mayor’s 
bank accounts, while the sums of 6 million euros and 870,000 
euros were traced in bank accounts under the names of former 
deputy mayor Zorpidis and former general secretary Lemousias, 
respectively. The sum of 160,000 euros had been deposited in a 
bank account under the name of a senior municipal employee. 
The suspect will soon testify before an examining judge.

Money Launder Charge 
Against a Former Mayor
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προκειμένου να δοθούν για τους σκοπούς 
μας. Αρκεί να σημειώσουμε και να τονί-
σουμε ότι οι ηλικιωμένοι που εξυπηρετού-
νται μέχρι σήμερα με το «κόκκινο κουμπί» 
σε όλη την Ελλάδα ανέρχονται στους 872. 
Την ίδια ώρα, η λίστα αναμονής των ηλικι-
ωμένων που χρήζουν των υπηρεσιών του 
«κόκκινου κουμπιού» αριθμεί πάνω από 
3.500 άτομα!

Ωστόσο, δεν σκύβουμε το κεφάλι! Έχου-
με εμπιστοσύνη και κάνουμε κάθε δυνατή 
προσπάθεια να ενεργοποιήσουμε τα αντα-
νακλαστικά της κοινωνίας μας. 

Όσο για τη μεγάλη ευθύνη της Πολιτεί-
ας είναι να τους εξασφαλίσει, όπως και σε 
όλους τους πολίτες, την αξιοπρεπή τους 
διαβίωση. Να λαμβάνουν σύνταξη που θα 
τους επιτρέπει να ζουν και να καλύπτουν 
τις βασικές τους ανάγκες. Να δημιουργή-
σει τις οργανωμένες εκείνες δομές που 
θα τους εξασφαλίσουν το αίσθημα ασφά-
λειας την υγεία και το χαμόγελο. Οι υπάρ-
χουσες υποδομές είναι τουλάχιστον ανε-
παρκείς. 

Η Πολιτεία, λοιπόν, δεν είναι εντάξει 
στις υποχρεώσεις της. Τα τιμημένα γηρα-
τειά, δεν τα τιμούμε και τόσο, ως Κράτος. 
Το βάρος λοιπόν, πέφτει και πάλι στην Κοι-
νωνία. Εμείς πρέπει να καλύψουμε αυτό 
το δυσαναπλήρωτο κενό. 

 Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, με τα προγράμμα-
τα και τις δομές που αναπτύσσει, προσπα-
θεί βασισμένη στην εθελοντική προσφορά 
να βοηθήσει όσο μπορεί στην κατεύθυν-
ση αυτή.

Τελευταία ο κόσμος είναι ιδιαίτερα κα-
χύποπτος σχετικά με τη δράση των ΜΚΟ 
καθώς έχουν καταγραφεί διάφορα σκάν-
δαλα. Τι θα είχατε να πείτε σε όλους αυ-
τούς που αμφισβητούν τη δράση τους; 

Ο κόσμος πλέον είναι υποψιασμένος... 
Ακούει καθημερινά γύρω του για σκάνδα-
λα και «λαμογιές»! Σε κάθε κομμάτι της 
κοινωνίας μας αποδεικνύεται πως ένα 
πολύ μεγάλο μέρος είναι σάπιο... Αυτό, 
όμως, δεν μπορεί να αποτελέσει τον κα-
νόνα, δεν μπορούμε να γενικεύουμε κα-
ταστάσεις, γιατί πάντα υπάρχουν και οι 
λαμπρές εξαιρέσεις! Ωστόσο, πρέπει πά-

   ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΛΙΝΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΜΚΟ «ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ» 

Κυρία Θεοδοσίου, είστε υπεύθυνη Τύ-
που και Επικοινωνίας της Μη Κυβερνητι-
κής Οργάνωσης «Γραμμή Ζωής». Θα θέ-
λατε να μας μιλήσετε εν συντομία για 
αυτή; Πώς δουλεύει η «Γραμμή Ζωής»;

   Η ΜΚΟ Γραμμή Ζωής είναι η μοναδι-
κή Μη Κυβερνητική Οργάνωση στην Ελ-
λάδα που δραστηριοποιείται για πρακτικά 
ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιω-
μένοι. Είμαστε Μη Κυβερνητική Οργάνω-
ση που έχει συσταθεί υπό τη μορφή Κοι-
νωφελούς Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου 
το 2006. Όραμά μας: Ο σχεδιασμός, η 
υλοποίηση και η υποστήριξη προγραμμά-
των δράσης για τη δωρεάν παροχή φρο-
ντίδας, προστασίας και ασφάλειας στους 
ηλικιωμένους στην Ελλάδα, με απώτερο 
στόχο την αξιοπρεπή τους διαβίωση και 
ποιότητα ζωής, ανεξάρτητα από την οι-
κονομική ή την οικογενειακή τους κατά-
στασης.

Η ΜΚΟ Γραμμή Ζωής είναι η μοναδική 
Μη Κυβερνητική Οργάνωση στην Ελλάδα 
που δραστηριοποιείται για πρακτικά ζη-
τήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμέ-
νοι. Είμαστε Μη Κυβερνητική Οργάνωση 
που έχει συσταθεί υπό τη μορφή Κοινω-
φελούς Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου το 
2006. Όραμά μας: Ο σχεδιασμός, η υλο-
ποίηση και η υποστήριξη προγραμμάτων 
δράσης για τη δωρεάν παροχή φροντί-
δας, προστασίας και ασφάλειας στους 
ηλικιωμένους στην Ελλάδα, με απώτερο 
στόχο την αξιοπρεπή τους διαβίωση και 
ποιότητα ζωής, ανεξάρτητα από την οι-
κονομική ή την οικογενειακή τους κατά-
στασης.

Σήμερα η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ εισέρχεται 
σε μια νέα εποχή δίνοντας διέξοδο στην 
εγκατάλειψη, το μαρασμό, την απομό-
νωση και την ανασφάλεια 2.500.000 συ-
νανθρώπων μας. Βασισμένη στη γνώση, 
την εμπειρία, σε σύγχρονα, τεχνολογικά, 
υποστηρικτικά μέσα, αλλά και στην ευ-
αισθησία και τη συνδρομή της κοινωνί-
ας των πολιτών, φιλοδοξεί να αποτελέσει 
τη φωνή των ηλικιωμένων προς τον έξω 
κόσμο. Με δραστηριότητες και παρεμβά-
σεις που ενσωματώνουν την επιστημονι-
κή γνώση με την ουσιαστική κοινωνική 
παρέμβαση, την επικοινωνιακή δύναμη 
με την αποτελεσματικότητα, θέτει σε συ-
ναγερμό όλες τις υπηρεσίες που έχουν 
ανάγκη οι ηλικιωμένοι, ώστε να τους εξα-
σφαλίσουμε αξιοπρεπή διαβίωση και ποι-
ότητα ζωής. 

Οι μέχρι σήμερα δράσεις και πρωτοβου-
λίες της ΓΡΑΜΜΗΣ ΖΩΗΣ, εξυπηρετούν 
ακριβώς αυτό το στόχο: Το ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΚΟΥΜΠΙ, το πρόγραμμα του ΕΘΕΛΟΝΤΗ 
ΓΕΙΤΟΝΑ, η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙ-
ΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ, η ΔΑΝΕΙ-
ΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, δίνουν στους ηλι-
κιωμένους το αίσθημα της ασφάλειας, 

τους βγάζουν από την απομόνωση, εξυ-
πηρετούν τις ανάγκες τους και τους δί-
νουν την πραγματική αίσθηση της κοι-
νωνικής ενσωμάτωσης, ενώ το SILVER 
ALERT HELLAS, το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙ-
ΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙ-
ΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, αποτελεί 
πραγματικό συναγερμό για το κοινωνι-
κό σύνολο κάθε φορά που ένας ηλικιω-
μένος έχει την ανάγκη μας.

 Τι προσφέρει κυρίως στους ηλικιωμέ-
νους; 

   Από τις πιο σημαντικές δράσεις, εί-
ναι η δημιουργία της υπηρεσίας «Τηλε-
ειδοποίηση», μέσω της οποίας, δίνεται η 
δυνατότητα στους ηλικιωμένους να επι-
κοινωνούν άμεσα με το Συντονιστικό Κέ-
ντρο Διαχείρισης Κλήσεων, αμφίδρομα 
και με ανοιχτή ακρόαση, πατώντας

απλά το «κόκκινο κουμπί», 24ώρες το 
24ωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου, 
χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν 
από τη θέση τους ή να επιλέξουν οποιο-
δήποτε αριθμό.

Κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό 
(κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, νο-
σηλευτές, γενικοί ιατροί και εθελοντές 
γείτονες), το οποίο έχει άμεση πρόσβα-
ση στο ηλεκτρονικό αρχείο κάθε ηλικιω-
μένου, ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε 
ανάγκη ή επιθυμία του. Ακόμα και σε πε-
ρίπτωση που ο ηλικιωμένος δεν είναι σε 
θέση να απαντήσει, η Γραμμή Ζωής

ειδοποιεί και στέλνει την αναγκαία βο-
ήθεια: συγγενικό πρόσωπο, εθελοντή 
γείτονα, ασθενοφόρο, Άμεση Δράση, 
Πυροσβεστική.

Η Γραμμή Ζωής πρωτοπορεί παγκο-
σμίως και είναι το μοναδικό σωματείο, 
το οποίο παρέχει την υπηρεσία δωρεάν 
στους ηλικιωμένους. Μέχρι σήμερα έχει 
παραδώσει δωρεάν πάνω απο 870 συ-
σκευές Τηλεειδοποίησης σε ηλικιωμέ-
να άτομα, με την οικονομική υποστήριξη 
εταιριών, ιδρυμάτων και απλών ιδιωτών, 
ενώ η λίστα αναμονής των ενδιαφερό-
μενων  υπερβαίνει τους 3.500 ηλικιωμέ-
νους.

Το Silver Alert στην Ελλάδα - Εθνική 
Γραμμή SOS 1065

Το πρώτο συντονιστικό πρόγραμμα 
έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των 
πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης ηλι-
κιωμένων που λειτουργεί σε χώρα της 
Ευρώπης βρίσκεται σε πλήρη εφαρμο-
γή στη χώρα μας. Πρόκειται για το Silver 
Alert, ένα εθνικό σύστημα δημόσιας κοι-
νοποίησης και μετάδοσης πληροφοριών, 
που αφορά στην αναζήτηση ενήλικων 
αγνοουμένων, άνω των 65 ετών.

Τη λειτουργία του προγράμματος έχει 
αναλάβει η ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ενώ 
στη δραστηριότητα αυτή συμμετέχουν 
και πολλές κρατικές υπηρεσίες, σύλλο-
γοι, εθελοντικές οργανώσεις και άλλοι 
φορείς. Το Silver Alert έχει θεσμοθετη-
θεί ήδη από το 2009 ως Εθνικό Πρόγραμ-
μα αντιμετώπισης των εξαφανίσεων των 
ηλικιωμένων στις ΗΠΑ και κυρίως όσων 
πάσχουν από προβλήματα υγείας, όπως 
άνοια ή Αλτσχάιμερ. 

Στην Ελλάδα σήμερα περισσότεροι 
από 160.000 άνθρωποι πάσχουν από τη 
νόσο του Αλτσχάιμερ, που είναι η πιο συ-

χνή μορφή άνοιας και εκδηλώνεται σε 
άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Καθημε-
ρινά δεκάδες ηλικιωμένοι συνάνθρωποί 
μας που πάσχουν από αυτή

τη νόσο εξαφανίζονται και τίθεται σε 
κίνδυνο η ίδια τους η ζωή.

Το Silver Alert ενεργοποιεί άμεσα τα 
αντανακλαστικά των πολιτών σε περα-
στικά εξαφάνισης με σκοπό να μειωθεί 
στο ελάχιστο ο χρόνος εντοπισμού.

Aφίσες και μηνύματα στις φωτεινές 
επιγραφές των σταθμών μέσων μαζικής 
μεταφοράς  και των μεγάλων οδικών αρ-
τηριών, μυνήματα σε τηλεοπτικούς και 
ραδιοφωνικούς σταθμούς και στα social 
media, βοηθούν στη γρηγορότερη ενη-
μέρωση των πολιτών. 

Στη διάθεση της ΜΚΟ Γραμμή Ζωής 
έχει δοθεί από την Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων η 
γραμμή 1065 για αναγγελία εξαφάνισης 
ηλικιωμένων, ενώ λειτουργεί και η ιστο-
σελίδα www.1065.gr, στην οποία μπορεί 
να πλοηγηθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος 
και να ενημερωθεί για το πρόγραμμα.

Από την έναρξη λειτουργίας (Απρίλιος 
2011) του Εθνικού Συντονιστικού Προ-
γράμματος έγκαιρης και έγκυρης ει-
δοποίησης των πολιτών σε περιστατικά 
εξαφάνισης ηλικιωμένων έχουν δημοσι-
οποιηθεί 33 SILVER ALERTS για ισάριθ-
μους εξαφανισθέντες. Από αυτούς ανευ-
ρέθησαν 23, ενώ εκκρεμούν ακόμα 10 
αναζητήσεις.

Mεγάλος είναι ο αριθμός κλήσεων των 
πολιτών προς την Εθνική Γραμμή SOS 
1065 που παρέχει η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, για 
περιστατικά εξαφάνισης ηλικιωμένων, 
για καταγγελία

περιστατικών κακοποίησης και για πε-
ριστατικά ψυχολογικής υποστήριξης.

Η ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, παρέχει στους 
ηλικιωμένους ένα ολοκληρωμένο πλαί-
σιο στήριξης μέσα από τη δωρεάν ψυ-
χολογική υποστήριξη και συμβουλευτι-
κή από την Κοινωνική Υπηρεσία, ή ακόμα 
και με τη νομική υποστήριξή τους όταν 
χρειάζεται από την Εθελοντική Νομική 
Ομάδα.

Πιστεύετε ότι ένα Σωματείο σαν τη 
«Γραμμή Ζωής» μπορεί να λύσει τα προ-
βλήματα των ανθρώπων της Τρίτης Ηλι-
κίας όταν γνωρίζουμε ότι μια ΜΚΟ κινεί-
ται με μη-κυβερνητικά κονδύλια και όταν 
η ίδια η πολιτεία αδιαφορεί γι’ αυτούς; 

   Όπως αναφέρατε ήδη κι εσείς, δεν εί-
μαστε από τις ΜΚΟ που επιχορηγούνται 
και επιδοτούνται από το Κράτος. Η μονα-
δική πηγή χρηματοδότησής μας είναι η 
ιδιωτική πρωτοβουλία. Μέσα από χορη-
γίες και δωρεές εταιρειών ή ιδιωτών που 
αποτελούν τους μοναδικούς πόρους μας 
προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε τα 
απαραίτητα ποσά, προκειμένου να αγο-
ραστούν οι συσκευές τηλεειδοποίησης 
από εμάς και να χορηγηθούν δωρεάν 
στους ηλικιωμένους που τις χρειάζονται 
και να διατηρήσουμε λειτουργικά όλα τα 
προγράμματά μας..  

Στην δύσκολη οικονομική συγκυρία 
που βιώνουμε ακόμα και ένα μικρό ποσό 
που διέθετε κάποιος υπέρ των σκοπών 
της Οργάνωσής μας, έχει γίνει απαραί-
τητο για τη διαβίωση και την επιβίωση. 
Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει δυ-
σκολία στο να συγκεντρωθούν χρήματα, 

Επιμέλεια: Βασιλική Β. Παππά Vas_nikpap@yahoo.gr
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ντα να ξεχωρίζου-
με την ήρα από το 
στάρι... Οι δικές μας 
δράσεις είναι γνω-
στές σε όλους και εί-
ναι χειροπιαστές. Οι 
εθελοντές μας φρο-
ντίζουν τους ηλικιω-
μένους, το κόκκινο 
κουμπί τους συνδέει 
μαζί μας, το SILVER 
ALERT ενεργοποιεί 
την κοινωνία για την 

αναζήτηση όσων χάνονται, δράσεις που δεν είναι προγράμμα-
τα στα χαρτιά. Και τονίζω ότι βασίζονται αποκλειστικά και μόνο 
στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στον εθελοντισμό... Το ίδιο 
ισχύει και για τα λειτουργικά της Οργάνωσης.  

Θα θέλατε να μας μιλήσετε για τους εθελοντές σας οι οποίοι 
προσφέρουν αθόρυβα τις υπηρεσίες τους; Με βάση την εμπει-
ρία σας είναι ευαισθητοποιημένοι οι Έλληνες πάνω στο θέμα 
του εθελοντισμού; 

   Σήμερα ο σύγχρονος τρόπος ζωής, οι ελλείψεις και οι αυ-
ξανόμενες ανάγκες, καθιστούν αναγκαία την ενεργό συμμετο-
χή των πολιτών στη χώρα μας. Πλέον είναι υπόθεση και τρόπος 
ζωής όλων μας να προσφέρουμε μέρος του χρόνου μας για το 
σύνολο. Ο εθελοντισμός «ανοίγει» πόρτες και αποφέρει οφέ-
λη για όλους. Για τον ίδιο τον εθελοντή αποτελεί μια ευκαι-
ρία να καλλιεργήσει προσωπικές δεξιότητές και ευαισθησίες, 
να εκπαιδευτεί σε νέες, να αναπτύξει μελλοντικές χρήσιμες 
επαγγελματικές ικανότητες, να αποτελέσει μέρος μιας δυναμι-
κής ομάδας ανθρώπων και να λάβει την ικανοποίηση ότι συνει-
σφέρει στην άμεση βελτίωση της ζωής των συνανθρώπων του. 
Στη ζωή μας σπάνια παρουσιάζονται μεγάλες ευκαιρίες να βο-
ηθήσουμε κάποιον συνάνθρωπό μας... Μικρές ευκαιρίες, όμως, 
μας δίνονται καθημερινά. Οι εθελοντές της ΓΡΑΜΜΗΣ ΖΩΗΣ, 
δίνουν πραγματικά ζωή στους ηλικιωμένους αξιοποιώντας αυ-
τές ακριβώς τις καθημερινές ευκαιρίες. Χωρίς αυτούς, οι πε-
ρισσότερες από τις Δράσεις μας δεν θα υπήρχαν και άλλες θα 
λειτουργούσαν ανεπαρκώς. Χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ 
σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, η προσφορά τους είναι ανε-
κτίμητη!

Κλείνοντας που στοχεύετε ως οργάνωση; Θεωρείτε ότι πε-
τύχατε τους στόχους σας ή έχετε μακρύ δρόμο ακόμη μπρο-
στά σας;

   Οι στόχοι μας είναι: Η παροχή φροντίδας, προστασίας και 
ασφάλειας στους ηλικιωμένους.  

 Η προσφορά ποιότητας ζωής και αξιοπρεπούς διαβίωσης 
στους ανθρώπους της 3ης και της 4ης ηλικίας, που ο σύγχρο-
νος τρόπος ζωής τούς έχει καταδικάσει να ζουν ανενεργοί και 
στην ανασφάλεια. Μέσω των υπηρεσιών μας οι ηλικιωμένοι 
νιώθουν σιγουριά, είναι δημιουργικοί και αποτελούν ενεργά 
μέλη της οικογένειας τους και της κοινωνίας, χωρίς να αισθά-
νονται ότι γίνονται τροχοπέδη στις ζωές των άλλων.

* Ο σχεδιασμός, υλοποίηση και υποστήριξη προγραμμάτων 
κοινωνικής παρέμβασης ανεξάρτητα από την οικονομική και 
οικογενειακή κατάσταση των ηλικιωμένων.

* Η επιστημονική έρευνα για τη γήρανση στην Ελλάδα, η διά-
χυση της γνώσης στην κοινωνία και η ανάδειξη των προβλημά-
των που βιώνουν τα άτομα 3ης και 4ης ηλικίας.

* Η προώθηση, ενδυνάμωση και πολύπλευρη στήριξη πρωτο-
βουλιών της Κοινωνίας των Πολιτών, η διάδοση του εθελοντι-
σμού, της ιδέας του ενεργού πολίτη. Η μαρτυρία, στην οποία 
εντάσσεται κατά περίπτωση και η καταγγελία, καταπάτησης δι-
καιωμάτων των ηλικιωμένων και κοινωνικής αδικίας, σύμφωνα 
με όσα ορίζει η ελληνική νομοθεσία και οι διεθνείς συμβάσεις, 
σε ελληνικούς και διεθνείς, πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνι-
κούς οργανισμούς και ενώπιον κάθε Αρχής.

* Η ουσιαστική συμβολή και συνδρομή σε εκείνους που 
έχουν την ευθύνη φροντίδας και προστασίας για τον ηλικιωμέ-
νο γονέα, συγγενή, γείτονα ή φίλο, καθώς μέσα από την υπη-
ρεσία της Τηλεειδοποίησης τους εξασφαλίζουμε ασφάλεια και 
σιγουριά και μετατοπίζεται το βάρος της ευθύνης.

Πολλούς από αυτούς τους στόχους τους έχουμε επιτύχει. 
Όμως, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας, αφού άλλω-
στε η καθημερινή πραγματικότητα διαφοροποιεί συνεχώς τους 
όρους και τις συνθήκες... Άλλωστε, δεν θα υπήρχε λόγος ύπαρ-
ξης και συνέχισης της Οργάνωσης, εάν ισχυριζόμασταν ότι πε-
τύχαμε τα πάντα και έχουμε κλείσει έτσι τον κύκλο μας.

 
      

 ΜΝΗΜΗ ΓΕΜΑΤΗ ΘΥΜΗΣΕΣ
 
Χρόνια πολλά που πέρασαν
σα σκιά περαστικού διαβάτη!
Θυμάμαι την γιαγιά μου αυτές τι μέρες
στο παραγώνι την ρόκα της να γνέθει
κι είναι σαν νάτανε εχθές
για τ’ άστρο να λέει η γιαγιά
το λαμπερό από την ανατολή το άστρο.
Πυρρίχιο να στήνουνε χορό
τα  ελατόξυλα στου τζακιού την θράκα
κι η μάνα μου, ω η μανούλα μου
με τα μανίκια της ‘κει πάνω σηκωμένα
το θείο ζυμάρι για το Χριστόψωμο να πλάθει.
Χαρρίεσσα, μειλίχια, γελαστή.
Το τζάμι χιονονιφάδες να κτυπούν
τα τσιροπούλια να τρέχουν να χωθούν
κάτω από τα κεραμίδια της σκεπής.
κάτωθε ο πατέρας μου
στο γέρικο κορμό της αιωνόβιας ελιάς
από το τσιγκέλι να γδέρνει το κρεμασμένο
το θρεφτάρι.
νάρχονται γειτόνοι και συγγενείς
από τις απάνω και τις κάτω γειτονιές
το καπάρον να πάρουν, μια οκά, δύο οκάδες κλπ.
κι ο πατέρας μου με τα χέρια του τα στιβαρά
το καντάρι να ζυγιάζει.
Πότε ο Βασίλης να φέρνει
πότε ο μπάρμπα-Νίκος τις μπότσες το κρασί
να δοκιμάζουν τα γιοματάρια τους
του χωριού όλοι οι άντρες
να τραγουδούν, να χαίρονται
οι Αγαπημένοι μου συγχωριανοί!
Να κουβαλάει νηστίσιμα η αδερφή
ανεβοκατεβαίνοντας τα πέτρινα τα σκαλοπάτια
ντροπαλή, λιγάτη, ντελικάτη.
κι όταν η μέρα κόπαζε
και τ’ άστρα σαν καντήλια τρεμανάβαν
συμμαζευόμασταν τ’ αδέρφια μου κι εγώ
βοηθώντες τον πατέρα μας για την επαύριον.
Τι απλοί, αγνοί, ξένοιαστοι, χαρούμενοι καιροί!!!

- Την επαύριον, τι μεγάλη εορτή;
της Αγια-Παρασκευής χαρούμενα
η καμπάνα να κτυπάει
τον ερχομό να ψέλνουν, του Χριστού, ευλαβικά
ν’ ακούς ευχές εδώ, ευχές εκεί,
το μοσχολίβανο να ευωδιά τριγύρω
ο ήλιος να λάμπει από ψηλά
να ξεχύνεται η τσίκνα στο χωριό
κι η ευοσμία με την ευωχία μαζί
- τι υπέροχα, όμορφα συναισθήματα -
του καθενού το σπίτι να γεμίζει
και τις καρδιές όλων αγάπη και γαλήνη.
κι ύστερα να περιμένουμε για την διπλή γιορτή:
Πρωτοχρονιά κι Άη-Βασίλη.
να καθόμαστε όλοι μαζί
στης σάλας το μεγάλο το τραπέζι
κι ο πατέρας να κόβει τελετουργικά
το βασιλόψωμο σ’ αχτινωτά, συμμετρικά κομμάτια,
να μοιράζει ένα στο σπίτι,
ένα για τον φτωχό, ένα για τον περαστικό,
για τον νοικοκύρη και νοικοκυρά κλπ.
κι όταν κτυπούσε το μαχαίρι στο χρυσό,
τι χαρά στον τυχερό, τι χαρά σε όλους!
- Χρόνια πολλά που πέρασαν
σα σκιά περαστικού διαβάτη.
αξέχαστα, όμορφα χρόνια, χρόνια φτωχικά.
- ενίοτε συφοριασμένα χρόνια, αλλά -
κοντολογίς θα ευχόμουνα τούτη την φορά
τώρα που η καρδιά κι ο ήλιος της Πατρίδας μας,
από κάποιες ύπουλες και σκοτεινές δυνάμεις,
γίνονται θρύμματα, γίνονται κομμάτια
της γιαγιάς μου το λαμπερό τ’ αστέρι
προς τα εκεί να οδηγηθεί, μπόλικο φως
να δώσει, δύναμη και θαλπωρή,
καθώς και οι μάγοι με τα δώρα να πάνε
εκεί κοντά στα λιμοκτονούντα τα παιδιά
την Χαρά και την Ειρήνη για να ψάλλουν,
στης φρίκης, όπου γης, τα ισχνά παιδιά.
τους πυρηνικούς, για πάντα, ιούς στο θάνατο να βάλλουν.
Νίκος Β. Γεωργανάς, Σικάγο

θήσεις να μας φοβήσεις με «μπαμπούλες» και «λο-
χίες», πώς αν αναφέρεσαι σ’εκείνη την εποχή, οι 
άνθρωποι τότε, δηλαδή οι Έλληνες, δεν πεινούσαν, 
δεν χρωστούσαν, δεν αυτοκτονούσαν, δεν έτρω-
γαν από τά σκουπίδια, δεν κοιμόντουσαν άστεγοι 
στους δρόμους, δεν φοβόντουσαν να κυκλοφορή-
σουν στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

   Αφού μας το παίζεις πολιτικός λοιπόν κύριε Τσί-
πρα, γιατί δεν αρνείσαι την παχυλή επιχορήγηση 
προς το κόμμα σου; Γιατί δεν δίνεις τά χρήματα για 
να στεγάσεις τους αστέγους; Γιατί δεν παραιτήθη-
κες μαζί με όλους τους βουλευτές σου όταν έπρε-
πε για να πέσει η επαίσχυντη προδοτική κυβέρνηση 
του Παπα-νδρέου, παρά έμεινες κι εσύ κολλημένος 
στην καρέκλα σου, κάνοντας δήθεν αντιπολίτευση 
στον Παπα-δήμο;

   Γιατί άφησες όλα αυτά τά χρόνια να μπούν πα-
ρανόμως στην χώρα μου εκατομμύρια ξένων αν-
θρώπων, οι οποίοι ούτε σεβασμό, ούτε αγάπη έχουν 
για την Ελλάδα;

   Αλλά, αφού δεν έχεις εσύ Αλέξη αγάπη για την 
Ελλάδα, γιατί να έχουν οι αλλοδαποί; Αφού εσύ και 
ο πολιτικός σου χώρος δεν κρατάτε την ελληνική 
σημαία, και σας πιάνει τεταρταίος πυρετός όταν δεί-
τε την γαλανόλευκη λες και είστε δαιμονισμένοι, τι 
περιμένω εγώ; Να αναγνωρίσουν την ιστορική με-
γαλοσύνη της Ελλάδος οι Πακιστανοί, οι Αφγανοί, 
οι Σκοπιανοί, οι Σομαλοί, η σάρα και η μάρα, που 
μάζεψες στην Ελλάδα και μάλιστα τρέχεις να τους 
προστατεύσεις;

   Τι να σου πω, βρε κακόμοιρε Αλέξη.
   Αν είναι να με κυβερνήσει ο Παπανδρέου, ο Κα-

ραμανλής, η Ντόρα, ο Καλαματιανός, εσύ, και δεν 
ξέρω ποιος άλλος άχρηστος και επικίνδυνος προδό-
της, τότε, ναι, σου το λέω κατάμουτρα και με θάρ-
ρος.. Προτιμώ να με κυβερνήσει ένας αληθινός Ελλη-
νας, με εθνικό φρόνημα, με αγάπη για την πατρίδα, 
με ηθικότητα. Ας είναι και Συνταγματάρχης, άς εί-
ναι και λοχίας, ας είναι και λεγεωνάριος.  

  Λίγο με νοιάζει. Μόνο εσείς να μην είστε..

(Συνέχεια από Σελ 04)
Ο ΑΛΈΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΧΙΈΣ
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Γ
ια μια ακόμα φορά, τα σχήματα που εφευρίσκου-
με για να πετύχουμε τον ηδονικό διχασμό μας οι 
Eλληνες είναι επιπόλαια, μωρότατα: Mιλάμε για 
τους «κακούς» Mνημονιακούς και τους «καλούς» 

Aντιμνημονιακούς – και τούμπαλιν.

   Ποιο το κριτήριο των χαρακτηρισμών «καλός» και «κακός»; 
Aν είναι η φιλοπατρία, η κοινωνική ευαισθησία, η ανιδι-
οτέλεια, τότε η αντιθετική διαστολή διαψεύδεται. Διότι 
υπάρχουν «Mνημονιακοί» που βλέπουν την υποταγή στα 
Mνημόνια ως ευκαιρία να μας επιβληθεί έξωθεν αυτό που 
μόνοι μας δεν καταφέρνουμε: Nα καταλυθεί το παρασιτι-
κό κράτος μας, δηλαδή το καθεστώς της κομματοκρατίας.

   Nα εξαλειφθεί ο παρακρατικός (σε ρόλο στρατού κατορθω-
μένα από εμάς τους ίδιους, όχι σαν παραχωρήσεις στη δολι-
ότητα και πανουργία των διεθνών κερδοσκοπικών κυκλω-
μάτων, όσων τοκογλυφούν κακουργηματικά σε βάρος μας.

   Θέλουν, η πίεση ενός λαϊκού ξεσηκωμού, η καθολική 
αποδοκιμασία του φαύλου και ανίκανου πολιτικού προ-
σωπικού, να υποχρεώσει το υπάρχον κομματικό σύστημα 
σε αυτοκατάργηση.

O ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΩΣ «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ» ΘΡΗΣΚΟΛΗΨΙΑ
   Nα δεχθεί η Bουλή τη συγκρότηση κυβέρνησης εξωκομ-

ματικών προσωπικοτήτων, με την αποστολή να συγκαλέ-
σει Συντακτική Eθνοσυνέλευση που θα συντάξει καινούρ-
γιο Σύνταγμα, θα αποκαταστήσει δημοκρατική λειτουργία 
των κομμάτων, θα καταλύσει ανεπίστρεπτα την αφόρητη 
κομματική απολυταρχία και διαφθορά.

  Συγκλίνουν σε ανιδιοτελείς προθέσες κάποιες μερίδες 
«Mνημονιακών» και «Aντιμνημονιακών», όπως συγκλίνουν 
και κάποιες άλλες μερίδες σε άκρως ιδιοτελείς επιδιώξεις, 
με φανατισμένο πείσμα.

   Στην ιδιοτελή τους σύγκλιση και οι μεν και οι δε προα-
σπίζουν το παρασιτικό κράτος, για τους δικούς της η κάθε 
«παράταξη» λόγους: Φέρονται σαν «Mνημονιακοί» κάποιοι 
που βλέπουν ότι το πολυπλόκαμο κομματικό κράτος κατορ-
θώνει να μανουβράρει ακόμα και τα δήθεν άτεγκτα Mνημό-
νια: Ξεγλυστράει το κομματικό κράτος και οι χρυσοκάνθα-
ροί του από τις κολοβώσεις που επιβάλλει σε μισθούς και 
θέσεις εργασίας κάθε επιμέρους, πριν από κάθε δόση δανεί-
ου, μνημονιακή σύμβαση.

   Kανένας κ. Thomson δεν διανοείται να απαιτήσει την από-
λυση ή τον περιορισμό των αναρίθμητων (χρυσοπληρωμέ-
νων) «ειδικών συμβούλων» που συνοδεύουν κάθε υπουρ-
γό σε οποιοδήποτε υπουργείο ακυρώνοντας και τη σκιώδη 
λειτουργικότητα της δημόσιας διοίκησης.  

   Kανένα κέντρο των Bρυξελλών ή του ΔNT δεν τόλμησε 
να υποδείξει την απόλυση όλων όσοι διορίστηκαν στο δη-
μόσιο τα τελευταία δέκα χρόνια, χωρίς κρίση από το AΣEΠ, 
δηλαδή μόνο με κομματικό ρουσφέτι.

   Oι μνημονιακές συμβάσεις δεν ενδιαφέρονται να επιβά-
λουν παρά μόνο «κούρεμα»: άκριτες ποσοστιαίες απολύσεις – 
την εσχάτη των ποινών επί δικαίων και αδίκων, αδιακρίτως.

   Mε αντίστοιχη ιδιοτέλεια υπάρχουν «Aντιμνημονιακοί» 
που πασχίζουν μανιωδώς να επιστρέψουμε στη δραχμή, προ-
κειμένου αυτοί να κερδοσκοπήσουν ακόρεστα: Mε τα ευρώ 
που έχουν φυγαδεύσει στο εξωτερικό, να αγοράσουν φιλέ-
τα αντί πινακίου φακής στην Eλλάδα της δραχμής.

   Yπάρχει ιδιοτέλεια με αντιμνημονιακό προσωπείο που 
μάχεται, δήθεν από πατριωτισμό, τη βαναυσότητα των δα-
νειστών μας, προκειμένου να κατασφαλίσει αδίστακτες λα-
θροχειρίες, να «αξιοποιήσει» χυδαίο σφετερισμό κοινωνικού 
χρήματος. Όπως ακριβώς υπάρχει και ιδιοτέλεια με μνημονι-
ακό προσωπείο που παλεύει να εξασφαλίσει προνομίες από 

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Χρήστος Γιανναράς

την πρακτόρευση των ξένων συμφερόντων, όσων σκυλεύουν με 
μακροπρόθεσμες υποθήκες τα τιμαλφή της χώρας.

   Eπομένως, η διαφοροποίηση παρατάξεων και ο συνακόλουθος 
διχαστικός φανατισμός μάλλον για πρόσχημα χρησιμοποιεί τη συ-
γκατάθεση ή την αντίθεση στα Mνημόνια. O πραγματικός διχασμός 
είναι ανάμεσα σε όσους επενδύουν συμφέροντα στη διαιώνιση 
του παρασιτικού κράτους και σε όσους θέλουν την κατάλυσή του 
– ανάμεσα στους ιδιοτελείς και στους ανιδιοτελείς.

   Kαι, ευτυχώς, η ιδιοτέλεια δεν κρύβεται όσο και αν φτιασιδω-
θεί. Eίναι αμέσως ευδιάκριτη στα κείμενα, στα λόγια, στα πρόσωπα.

   Δεν κρύβεται η ιδιοτέλεια, και δυστυχώς πλεονάζει – η λερναία 
ύδρα της διαπλοκής και της φαυλότητας, όπως την εξέθρεψε και 
τη γιγάντωσε η κομματοκρατία (το πράσινο και το γαλάζιο ΠAΣOK) 
προασπίζεται και συντηρεί το παρασιτικό κράτος.

   Δεν επιδέχεται βελτιώσεις και επιδιορθώσεις το κατεστημένο 
της διαφθοράς και της ανικανότητας, το κράτος του παρασιτισμού. 
Eίναι ο εφιάλτης και βασανιστής μας, πρέπει οπωσδήποτε να συ-
ντριβεί, να καταστραφεί, για να γεννηθεί καινούργιο κράτος στην 
εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών. Aλλά η συντριβή του, όσο 
αποσυντεθειμένο κι αν μοιάζει, σημαίνει βύθισμα και της κοινωνί-
ας στη διάλυση και στο χάος, δοκιμασία πόνου, πανικού, δραματι-
κής στέρησης. Που επέρχεται αναπόδραστα.

   Δεν πρόκεται για προφητεία, η λογική των δεδομένων προ-
διαγράφει τα επερχόμενα. Στη διαχείριση της μετοχής μας στην 
ευρωπαϊκή κοσμογονία το σκαρί μας, το κράτος μας, αποδείχτη-
κε όχι μόνο αδύναμο, αλλά κυρίως γελοίο. ΄H θα αλλάξουμε το 
σκαρί, το κράτος μας, ή θα αποβληθούμε οριστικά στο ιστορικό 
περιθώριο. Kατά τούτο η επερχόμενη αναπότρεπτη καταστροφή 
φέρνει ελπίδα. Tη μόνη ελπίδα να συνεχιστεί η παρουσία του Eλ-
ληνισμού στην Iστορία.

   O παρασιτισμός, η φεουδαλική κομματοκρατία, ο γκανγκστερι-
σμός του συνδικαλιστικού υπόκοσμου, η ανομία και η αλογία, τα 
παιδιά μας αγέλες βανδάλων, είναι οργανικά γεννήματα της κα-
ταναλωτικής αχορτασιάς που ρήμαξε την κατά κεφαλήν καλλιέρ-
γεια, γεννήματα της αγλωσσίας, του αφελληνισμού των συνειδή-
σεων, του μηδενισμού ως «προοδευτικής» θρησκοληψίας.

  Aν τίποτα πια δεν μπορεί να λειτουργήσει στην Eλλάδα σήμερα, 
ούτε καν η χρησιμοθηρική υποταγή στα Mνημόνια, είναι γιατί κάθε 
έμπρακτο αντίκρισμα της ελληνικότητας εξαλείφθηκε από μια κρί-
σιμη, για τον κοινό προσανατολισμό, μάζα πληθυσμού.

H επερχόμενη καταστροφή μοιάζει η μόνη ρεαλιστική μας ελπίδα.
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articleskathpolitics_2_07/01/2012_12...
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 Διάβαζα αυτές τις μέρες το μήνυμα ενός αυ-
τοαποκαλούμενου «δημοσιογράφου» σε 
greeklish: «perioxi: Athina. sxolia: kirie...... 

kalispera. eimai dimosiografos apo tο periodikο...... 
Kanoume ena omorfo afieroma kai tha thelame na mas 
milisete..... Perimeno nea sas. Me ektimisi...»

   Εκεί λοιπόν έχουμε φτάσει! Κι αυτό επειδή οι πολιτικοί 
έχουν καταστρέψει κάθε δεοντολογία παιδείας και σπου-
δών και μπορεί ο καθένας να δηλώνει «δημοσιογράφος», 
«ηθοποιός», «σκηνοθέτης» και ό,τι άλλο... 

   Γιατί τα έκαναν αυτά; Μα απλούστατα, επειδή όσο πιο 
χύμα γίνονται οι διάφορες κοινωνικές λειτουργίες, τόσο 
πιο εύκολα, χωρίς κρίση και κριτική, μπορούν να περ-
νούν τα ιδιοτελή «μέτρα» τους, μετατρέποντας τους πο-
λίτες σε υπήκοους... 

   Κάποτε ήταν αδύνατο να ασκήσει κανείς το επάγγελ-
μα του ηθοποιού, αν δεν είχε πτυχίο σχολής θεάτρου και 
μάλιστα αν δεν είχε περάσει και από εξεταστική διαδικα-
σία ειδικής κρατικής επιτροπής... Αυτό σήμαινε ότι ανα-
γκαστικά οι επαγγελματίες ηθοποιοί έπρεπε να έχουν κά-
ποιο επίπεδο μόρφωσης σχετικά με το αντικείμενό τους. 

   Σήμερα, για κάθε έκφραση του πολιτισμού υπάρχουν 
πανεπιστημιακές σχολές, αλλά ταυτόχρονα φρόντισε η 
πολιτεία να αναστείλει κάθε κατοχύρωση επαγγελματι-
κής ιδιότητας! Ο καθένας είναι ό,τι δηλώνει, αρκεί να έχει 
προσβάσεις για διορισμό σε όποια θέση... 

   Αναρωτιέται κανείς για ποιον λόγο υπάρχει η επιτρο-
πή δεοντολογίας για τα ΜΜΕ. Και η επιτροπή αυτή έγι-
νε άντρο κομματικών εγκάθετων, που ξεκοκαλίζουν την 
ελληνική οικονομία με τους παχυλούς τους μισθούς, χω-
ρίς να κάνουν έργο! 

   Το ίδιο χάλι υπάρχει και στην παιδεία! Διάβαζα πρό-
σφατα και μια άλλη είδηση: «Είναι τραγικό... Μαθητές από 
τη Ρωσία και την Ιαπωνία, που έχουν επιλέξει για δεύ-
τερη γλώσσα την ελληνική, θέλησαν να αλληλογραφή-
σουν με συνομηλίκους τους στην Ελλάδα, αλλά βρέθη-
καν προ εκπλήξεως! Ενώ τα ρωσάκια και τα γιαπωνεζάκια 
έγραφαν στο κομπιούτερ ελληνικά, τα δικά μας απαντού-
σαν με greeklish! 

   Αλλά και όταν μαθητές απο τη Γαλλία, που στο κλα-
σικό σχολείο τους διδάσκονταν και την ελληνική γλώσ-
σα, επισκέφθηκαν την Αθήνα και ήρθαν σε επαφή με ελ-
ληνόπουλα, δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν απόλυτα 
μαζί τους, γιατί τα τελευταία χρησιμοποιούσαν λέξεις και 
εκφράσεις ακατάληπτες μιξαρισμένες με αμερικάνικες...

   Και όταν ανέβηκαν όλα μαζί στην Ακρόπολη και μετά 
επισκέφθηκαν το μουσείο της, τα δικά μας δεν καταλά-
βαιναν τις ελληνικές λέξεις που έλεγαν με θαυμασμό τα 
ξένα - ενημερωμένα στα αρχαιολογικά - όπως: αέτωμα, 
γλυπτόν, κίονας, χιτώνας... Αλλά και που να καταλάβουν 

τα ελληνομαθή γαλλάκια κάποιες λέξεις των δικών μας 
που δεν υπάρχουν σε κανένα λεξικό... 

   Ύστερα από όλα αυτά εμφανίζονται εκείνοι οι ανόη-
τοι «ιδεολόγοι», που πάντα δικαιολογούν κάθε απόκλιση 
στους νέους και δηλώνουν ότι «έτσι είναι η νέα γενιά» και 
«μη τα βάζετε με τα παιδιά»!..

   Αλλά βέβαια, όταν κανείς σχολιάζει αυτά τα θέματα 
δεν καταφέρεται ενάντια στους νέους, αλλά ενάντια σε 
ό,τι επικίνδυνη νοοτροπία τους εμπότισε το «σύστημα» 
και ο ωχαδερφισμός των μεγάλων, είτε με την ανευθυ-
νότητα της παιδείας, είτε με τον κομματισμό ή την έλλει-
ψη καθοδήγησης από την οικογενειακή εστία... Ο καθέ-
νας μετατοπίζει τις ευθύνες στον άλλο! 

Και να τα αποτελέσματα! Έχουμε πλέον τουλάχιστον 
τρεις γενιές αγραμμάτων στην κοινωνία μας! 

Που είναι ο ελληνικός πολιτισμός αιώνων; Σήμερα είναι 
δίχως υπόσταση η ρήση του Σίλλερ, που έλεγε: «Καταρα-
μένε  Έλληνα! Όπου να γυρίσω τη σκέψη μου, όπου και 
να στρέψω την ψυχή μου, μπροστά μου σε βλέπω, εσένα 
βρίσκω... Τέχνη λαχταρώ, Ποίηση, Θέατρο,Αρχιτεκτονική, 
εσύ μπροστά πρώτος και αξεπέραστος. Επιστήμη αναζη-
τώ, Μαθηματικά, Φιλοσοφία, Ιατρική, κορυφαίος εσύ και 
ανυπέρβλητος! Για Δημοκρατία διψώ, Ισονομία και Ισότη-
τα, εσύ μπροστά μου ασυναγώνιστος και ανεπισκίαστος. 
Καταραμένε  Ελληνα, καταραμένη γνώση. Γιατί να σε αγ-
γίξω; Για να αισθανθώ πόσο μικρός είμαι, ασήμαντος, μη-
δαμινός; Γιατί δεν με αφήνεις στην δυστυχία μου και στην 
ανεμελιά μου;’’ Φρίντριχ Σίλερ (1759-1805), Γερμανός συγ-
γραφέας και ποιητής 

   Σκεφτείτε φίλοι μου και πάρτε θέση. Ο ελληνισμός 
μπήκε σ’ επικίνδυνη πορεία. ποτέ δεν κινδύνεψε τόσο! 

ΣΧΟΛΙΆΖΟΝΤΆΣ ΤΗ ΓΛΏΣΣΆ ΜΆΣ ΚΆΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΆΣ!
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ

 Του ΚΩΣΤΑ ΜΑΥΡΙΔΗ *  MAVRIDES@UCY.AC

Έκνομη πολιτική ορολογία

Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες 
άρνηση της Αρμενικής γενο-
κτονίας που η Τουρκία διέπρα-

ξε τιμωρείται. Εκείνος που αρνείται το 
έγκλημα, διαπράττει αδίκημα και αντι-
μετωπίζει τον Νόμο της χώρας.
   Πρόσφατα, το θέμα επανήλθε στο 

προσκήνιο με προώθηση στην Γαλλία 
παρόμοιας νομοθεσίας. Αποδεδειγμέ-
να, η φθορά του χρόνου δίνει ευκαι-
ρία σε επιτήδειους να εκμεταλλευτούν 
συγκυρίες και τυχόν δύναμη τους –
χρηματική, πολιτική κ.ά.-  για να στρε-
βλώσουν ή απαλείψουν ιστορικές πραγ-
ματικότητες που δεν εξυπηρετούν τις 
σημερινές πολιτικές τους επιδιώξεις. 
Άλλωστε, η Τουρκία χρηματοδοτεί δι-
άφορα κέντρα στις ΗΠΑ για να λαμβά-
νει αντιπαροχή «επιστημονικές» δήθεν 
μελέτες που την εξυπηρετούν πολιτικά.
   Στην Κύπρο, η τουρκική εισβολή του 

’74 και η συνεχιζόμενη κατοχή είναι 
ένα γεγονός καταγραμμένο και απο-
δεκτό με τα παράνομα κατοχικά παρά-
γωγά του. Γεγονός διαπιστωμένο από 
αλλεπάλληλες αποφάσεις των (Ευρω-

παϊκών) Δικαστηρίων της Κύπρου, 
της Ε.Ε., του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης και άλλων αποφάσεων/ψηφισμά-
των διεθνών οργανισμών.
   Ανασκοπώντας εκθέσεις του ΟΗΕ 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ξεχώ-
ρισα αναφορές όπως η πιο κάτω (δική 
μου μετάφραση):  «Η [Κυπριακή] Κυ-

βέρνηση δεν είναι σε θέση να διασφα-
λίσει την υλοποίηση όλων των διεθνών 
της  υποχρεώσεων [και] της καθολικής 
εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των σε ολόκληρη την επικράτεια της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.
   Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, από 

το 1974, η Κυβέρνηση εμποδίζεται από 
την άσκηση αποτελεσματικού ελέγ-
χου στο ένα τρίτο της επικράτειας της 
ως αποτέλεσμα της παράνομης ξένης 
στρατιωτικής κατοχής…».
   Ομολογουμένως, είναι αξιοθαύμα-

στο που σε πρόσφατα έγγραφα του 
ΟΗΕ χρησιμοποιείται ακόμη φρασεολο-
γία που παραπέμπει σε παράνομη [τουρ-
κική] ξένη στρατιωτική κατοχή μέρους 
της επικράτειας της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, την στιγμή που υπάρχουν πο-
λιτικοί και κρατικοί αξιωματούχοι που 
αποφεύγουν αναφορές σε τουρκική κα-
τοχή, κατοχικό ηγέτη και κατοχικό κα-
θεστώς. Αντιθέτως, υιοθετούν λεκτι-
κό που αλλοιώνει αφενός την ουσία 
του κυπριακού προβλήματος ως προ-
βλήματος παράνομης εισβολής και κα-

τοχής κυρίαρχου κράτους  μέλους της 
Ε.Ε. και του ΟΗΕ και από την άλλη, αντι-
στρατεύεται λεκτικά την νομιμότητα 
του κράτους και την ορολογία που επι-
βάλλεται.     
 Επισημαίνεται πως η χρήση 
«γκρίζου»/«ουδέτερου» λεκτικού ώστε 
το γεγονός να αποχτά αποχρώσεις και 
εκδοχές, πρωτοεμφανίστηκε μεθοδευ-
μένα στα «επαναπροσεγγιστικά» σε-
μινάρια που χρηματοδοτούσαν ξένες 
πρεσβείες π.χ. η εισβολή να γίνει «τα 
γεγονότα του 74», οι έποικοι να γίνουν 
μετανάστες κ.ά.
  Τελικά, εκείνο που περιγράφει με 

ακρίβεια  την πραγματικότητα (η εισβο-
λή και κατοχή), μέσα από την αλλοίωση 
του λεχτικού αρχίζει να φαίνεται απλά η 
μια εκδοχή, ανάμεσα σε άλλες και αντί-
θετες.  
   Η σημερινή Υπουργός Εμπορίου που 

εκ καθήκοντος υποχρεούται να προα-
σπίζεται την νομιμότητα και την κυρι-
αρχία του Κυπριακού κράτους, το 2008 
συνέγραψε (με δύο άλλα πρόσωπα) με-
λέτη που εκδόθηκε από το PRIO, στην 
οποία μελέτη το λεκτικό είναι χειρότε-
ρο από ουδέτερο αφού η μεν Κυπριακή 
Δημοκρατία υποβαθμίζεται, ενώ το κα-
τοχικό καθεστώς αναβαθμίζεται.
   Συγκεκριμένα, ο όρος Κυπριακή Δη-

μοκρατία δεν υπάρχει. Στη σελ. 59, γίνε-
ται αναφορά σε υποχρεώσεις που έχει 

το «νότιο μέρος της νήσου», πράγμα 
που προφανώς περιγράφει την Κυπρια-
κή Δημοκρατία και οι κρατικές υπηρε-
σίες αναφέρονται (σελ. 66) ως Κύπρος-
νότος. Από την άλλη, τα όργανα του 
κατοχικού καθεστώτος χωρίς καν εισα-
γωγικά  αναφέρονται ως Κύπρος-βορ-
ράς. Αν η φθορά στην χρήση τέτοιου 
έκνομου λεχτικού συνεχιστεί,  σε 10 ή 
20 χρόνια η εισβολή και κατοχή δεν θα 
είναι αυτονόητα.
   Μια νομοθεσία που θα απαγορεύ-

ει την δημόσια χρήση ορολογίας που 
αναιρεί την αυτονόητη νομιμότητα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας ή αναβαθμίζει 
το κατοχικό καθεστώς είναι δυστυχώς 
σήμερα επιβεβλημένη. Δεν είναι απλά 
πολιτικό το θέμα. Είναι και θέμα σεβα-
σμού της κοινωνίας.
   Αν κάποιοι δεν τρέφουν τον ελάχι-

στο σεβασμό, η νομοθεσία μπορεί να 
προστατέψει την κοινωνία και να απο-
τρέψει τα χειρότερα. 
   Για να προλάβουμε κάποιον που δυ-

νατόν να προβάλει την … ατομική ή 
ακαδημαϊκή ελευθερία, επισημαίνουμε 
ότι δεν είναι κανένας πάνω από την νο-
μιμότητα. ΚΑΝΕΝΑΣ.
«Φιλελεύθερος» – Επιμέλεια: Πανίκος Ελευ-

θερίου 
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Μία πρόταση για τα ταραγμένα Βαλκάνια
Οι Σέρβοι που σήμερα αποτελούν μειονότητα στο 

πάλαι ποτέ σερβικό Κοσσυφοπέδιο- Κόσσοβο ανα-
κοίνωσαν ότι στα μέσα Φεβρουαρίου 2012 θα διοργα-
νώσουν δημοψήφισμα με αίτημα την αυτονόμηση της 
περιοχής Μητρόβιτσα από το υπόλοιπο «κράτος» του 
Κοσσόβου.

   Οι λίγοι Σέρβοι που απέμειναν στην ιστορική κοιτί-
δα της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας ζουν αποκλει-
σμένοι σ’ αυτόν τον θύλακα και δεν επικοινωνούν με 
την αλβανική πλειοψηφία, η οποία ελέγχει το Κόσσοβο.

   Ενδιαφέρουσα είναι και η είδηση που έρχεται από 
το κράτος των Σκοπίων. Το αλβανικό κόμμα DPA ανα-
κοίνωσε ότι πρέπει η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να αλλάξει 
το συνταγματικό όνομα του κράτους για να επιτευχθεί 
συμφωνία με την Ελλάδα.

   Οι Αλβανοί αποτελούν το 30% του πληθυσμού των 
Σκοπίων και έχουν ουσιαστικά, αλλά όχι τυπικά, αυτονο-
μηθεί στις δυτικές περιοχές ( Τέτοβο, Ντέμπαρ, Στρού-
γκα κ.λπ). Συνήθως οι θέσεις τους στο ζήτημα του ονό-
ματος προσεγγίζουν μάλλον τις ελληνικές απόψεις 
παρά αυτές του Γκρούεφσκι.

   Υπό το φως αυτών των εξελίξεων και λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν και άλλες ρευστές καταστάσεις στη Βαλκανική 
μας Χερσόνησο κρίνω σκόπιμο να επισημάνω τρεις πε-
ριφερειακές μορφές Αυτονομίας, οι οποίες μπορούν να 
δώσουν λύση στα σημερινά προβλήματα και να εκτονώ-
σουν ειρηνικά τις δυναμικές διεκδικήσεις συγκεκριμέ-
νων εθνικών κοινοτήτων. Ξεκαθαρίζω ότι όταν μιλώ για 
Αυτονομία εννοώ Ευρεία Τοπική, Εκπαιδευτική, Αστυ-
νομική και Οικονομική Αυτοδιοίκηση χωρίς να αλλά-
ζουν ή να κινδυνεύουν τα υφιστάμενα σύνορα.

   Πιστεύω ότι η γνωμοδότηση του Δικαστηρίου Διε-
θνούς Δικαίου υπέρ του ανεξαρτήτου Κοσσόβου (2010) 
είναι λαναθασμένη, γι’ αυτό αξίζει να αναζητήσουμε 
εξισορροπητικές λύσεις, όπως οι τρεις Αυτονομίες τις 
οποίες προτείνω. 

   Πρώτον. ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΣΟ-
ΒΟΥ. Η Ελλάς, η Κύπρος, η Ρωσία, η Ισπανία και πολλές 
άλλες χώρες (ακόμη και μουσουλμανικές όπως το Αζερ-

μπαϊτζάν) καλά κάνουν και δεν αναγνωρίζουν το Κόσ-
σοβο ως ξεχωριστό κράτος, διότι η κάθε χώρα οφείλει 
να σκέπτεται τις πρακτικές συνέπειες στα δικά της εθνι-
κά θέματα ( κατεχόμενη Κύπρος, Καταλωνία, Μουσουλ-
μάνοι του Καυκάσου κ.λπ).

   Από τη στιγμή, όμως, που άλλες και μάλιστα ισχυ-
ρές χώρες , όπως οι ΗΠΑ, αναγνωρίζουν το Κόσσοβο, 
πρέπει όλοι να συμβάλλουμε στη αναζήτηση λύσεων 
για την επιβίωση της Σερβικής Ορθόδοξης μειονότητας 
στην περιοχή.

   Οι βομβαρδισμοί του 1999 έγιναν με στόχο δήθεν το 
πολυεθνικό Κοσσυφοπέδιο και κατέληξαν σε ένα μονο-
εθνικό αλβανικό προτεκτοράτο, όπου οι περισσότεροι 
Σέρβοι έχουν φύγει και οι λίγοι εναπομείναντες έχουν 
περιορισθεί στον βόρειο θύλακα, όπως προανέφερα.

    Η μόνη λύση για να επιβιώσουν και να μην αισθά-
νονται διωκόμενοι είναι να αποκτήσουν μία μορφή Αυ-
τονομίας με δικό τους τοπικό Κοινοβούλιο, άνεση επι-
κοινωνίας με την μητέρα Σερβία, εκκλησιαστικούς και 
εκπαιδευτικούς θεσμούς στο πλαίσιο της εθνικής τους 
παράδοσης, χωρίς παράλληλα να εμποδίζεται η συμμε-
τοχή τους στους ευρύτερους θεσμούς του Κοσσόβου, 
εάν θέλουν και στον βαθμό που αυτή είναι εφικτή.

   Η Αυτόνομη αυτή περιοχή θα προστατεύεται από 
τον ΟΗΕ και την Ευρ. Ένωση ενώ ταυτόχρονα η ΟΥ-
ΝΕΣΚΟ θα πρέπει να προστατεύσει πιο αποτελεσματι-
κά τους Ορθοδόξους Ναούς και τα σερβικά μοναστήρια 
που μένουν εκτός της Αυτόνομης περιοχής και έχουν 
ήδη δεχθεί επιθέσεις από Αλβανούς κατά τα τελευταία 
13 χρόνια.

   Δεύτερον. ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΝΤΟΣ 
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΦΥΡΟΜ. Από το 2001, όταν οι Αλβανοί 
των Σκοπίων πήραν τα όπλα, μέχρι και σήμερα η περίφη-
μη Συμφωνία της Αχρίδος αποτελεί πεδίο αντεγκλήσε-
ων και αμφισβητήσεων μεταξύ των Σλάβων (ψευδομα-
κεδόνων) και των Αλβανών.

   Οι Αλβανοί έχουν αναθαρρήσει μετά την αμερικανι-
κή υποστήριξη στη απόσχιση του Κοσσόβου και οραμα-
τίζονται τη απόσχισή τους από τη ΦΥΡΟΜ και την ένω-

σή τους με τους ομοεθνείς τους, οι οποίοι ελέγχουν το 
Κόσσοβο.

   Η Μεγάλη Αλβανία έχει μετονομασθεί πιο διπλω-
ματικά σε Φυσική Αλβανία, ενώ τα όπλα της εξεγέρσε-
ως του 2001 παραμένουν σε κρύπτες για το ... επόμενο 
βήμα. Η μόνη λύση τουλάχιστον για το προσεχές μέλ-
λον είναι η σαφής Αυτονομία των περιοχών με αλβανι-
κή πλειοψηφία εντός των ορίων του κράτους της ΦΥ-
ΡΟΜ.

   Έτσι το κράτος αυτό θα χάσει τον χαρακτήρα του 
μονοεθνικού «μακεδονικού», όπως προβάλλεται σή-
μερα. Επομένως θα είναι ευκολότερο να προβάλλει η 
Ελλάς τα επιχειρήματά της για το ζήτημα του ονόμα-
τος. Ένα δι-εθνικό ή ορθότερα πολυ-εθνικό κράτος 
δεν μπορεί να λάβει το όνομα που εκφράζει μία μόνον 
εθνότητα. «Μακεδόνες» αυτοαποκαλούνται οι Σλάβοι 
της ΦΥΡΟΜ. Οι Αλβανοί ήδη έχουν προτείνει το όνομα 
Δαρδανία που εξυπηρετεί και την Ελλάδα. 

   Τρίτον. ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙ-
ΡΩΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ. Όλα τα κόμ-
ματα που κυβέρνησαν την Αλβανία από το 1990 μέχρι 
σήμερα απαιτούν από την Ελλάδα να συντηρεί πολυά-
ριθμους Αλβανούς μετανάστες, αλλά ασκούν πολιτική 
γενοκτονίας «χαμηλών τόνων» κατά του αυτόχθονος 
Ελληνισμού.

   Αν δεν αποκτήσει μία μορφή Αυτονομίας η Β. Ήπει-
ρος ο εκεί Ελληνισμός θα σβήσει τελείως. Μόνο με 
τη λύση της Αυτονομίας θα εξασφαλίσει εκπαιδευτι-
κά, περιουσιακά και εκκλησιαστικά δικαιώματα και δί-
καιη αστυνόμευση. Επιπλέον θα δημιουργηθεί μία ζώνη 
επενδύσεων με βοήθεια από την Ελλάδα για να επι-
στρέψουν πολλοί Βορειοηπειρώτες που εργάζονται σή-
μερα στον Ελλαδικό χώρο.

Δυστυχώς οι αλβανικές ηγεσίες ενισχύουν τον αν-
θελληνισμό και πυροδοτούν την προπαγάνδα των Τσά-
μηδων (απογόνων των εγκληματιών πολέμου του 1941-
44). Ας τούς θυμίσουμε την Αυτονομία, την οποία 
προβλέπει το Πρωτόκολλο της Κερκύρας του 1914, το 
οποίο υπέγραψε τότε και η Αλβανία!

 Γράφει Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ- 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΏΡΓΙΟ ΣΙΚΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ   
ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣ ΤΏΝ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΓΡΑΜΜΑΤΏΝ

 

Χοροστατούντος του μητροπολίτη Σικάγου κ. Ια-
κώβου στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Σι-

κάγου, ο αιδ. π. Γεώργιος Μπεσινάς τέλεσε τη θεία 
Λειτουργία και το μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των 
εραστών της Ελληνικής Παιδείας, δασκάλων, ραδιο-
φωνητών, δημοσιογράφων και όσων πρόσφεραν για 
τη διάδωση και διατήρηση της Ελληνικής Παιδείας και 
Πολιτισμού.
  Μετά το πέρας της επιμνημόσυνης δέησης ακολούθησε σχετικό πρόγραμμα από τα παιδιά του ελληνικού σχολείου με τη συμβολή των εκπαιδευτικών του σχολείου με το 

επιλεγμένο θεατρικο-μουσικό έργο του Ευγενίου Τριβιζά «Τα τρία μικρά λυκάκια» διασκευασμένο και προσαρμοσμένο για όλα τα παιδιά του σχολείου, από την διευθύντρια, 
του σχολείου, κ. Εύα Πατρικάκου.
   Τα υπέροχα παιδιά απέδωσαν τους ρόλους τους με ταλέντο και χάρη και συγχρόνως μας έδωσαν ένα μήνυμα ότι: «Μόνο η αγάπη ομορφαίνει τη ζωή μας».
   Την εκδήλωση προλόγησε ο γνωστός τηλεπαρουσιαστής και δάσκαλος κ. Κώστας Σταματάκος, ο οποίος έκανε έναν ύμνο στην ελληνική παιδεία, και την ορθόδοξη πίστη  

ως μέσον για την καλλιέργεια των ψυχοσωματικών βιωμάτων των παιδιών.
  Στην εκδήλωση παρεβρέθηκαν και έδωσαν χαιρετισμό ο Συντονιστής εκπαίδευσης κ. Ευάγγελος Κασβίκης, ο οποίος συνεχάρει τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους 

γονείς που πασχίζουν να κρατήσουν τη ελληνική μας γλώσσα και την ορθόδοξη πίστη μας.
  Η κ. Ειρήνη Πεντζαροπούλου, ενθάρρυνε τα παιδιά για τις προσπάθειές τους και μετέφερε τον χαιρετισμό της Γεν. Προξένου κ. Ιωάννας Ευθυμιάδου.
  Ο Σεβασμιότατος που μίλησε στο τέλος, έδωσε το δικό του στίγμα, με τις πατρικές του ευχές και την υποχρέωση όλων μας, να κρατηθεί η γλώσσα μας, ο πολιτισμός μας 

και η ορθοδοξία για να έχουμε συνέχεια ως φυλή και έθνος. Ο π. Γεώργιος  Μπεσινάς ευχαρίστησε τον σεβασμιότατο κ. Ιάκωβο, την αντιπρόσωπο του Γεν. Προξενείου κ. Ειρ. 
Πεντζαροπούλου, τον Συντονιστή εκπαίδευσης κ. Ευάγγ. Κασβίκη, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Δ. Γεωργακόπουλο, τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, το ενοριακό συμ-
βούλιο και τους κοπιάσαντες ενορίτες, οι οποίοι φρόντισαν το πλούσιο τραπέζι που προσφέρθηκε για την ενίσχυση του Ελληνικού σχολείου του Αγ. Γεωργίου. 

Ο Σεβ. Μητροπολίτης 
κ. k. Ιάκωβος

Η αντιπρόσωπος του 
Προξενείου κ. Ειρ.

 Πεντζαροπούλου

Ο Συντονιστής 
Εκπαίδευσης κ. Ευάγ. 

Κασβίκης

Ο κ. Λιανός από τους 
πρώτους μαθητές του 
σχολείου (ιδρύθηκε 

πριν 76 χρόνια)

Στιγμιότυπο σπό την παράσταση
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Να στηριχτούμε στις δικές μας 
δυνάμεις

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟΙ
 Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ

Μια αδιάψευστη ένδειξη της κρίσης και της σαπί-
λας των ελληνικών ελίτ είναι η απουσία οποι-

ασδήποτε πρωτοβουλίας για ενίσχυση της αλληλεγ-
γύης και της συνοχής της κοινωνίας, από το σύνολο 
των πολιτικών, «πνευματικών» και οικονομικών ελίτ 
της χώρας.

   Σήμερα, οι Έλληνες εφοπλιστές παραμένουν ακόμα 
ιδιοκτήτες του μεγαλύτερου εμπορικού στόλου στον 
κόσμο, και οι ετήσιες παραγγελίες τους είναι πολλές 
δεκάδες δισεκατομμύρια.  

   Έλληνες επιχειρηματίες, τραπεζίτες, πολιτικοί 
και άλλοι χρυσοκάνθαροι διαθέτουν καταθέσεις εκα-
τοντάδων δισεκατομμυρίων στο εξωτερικό. Μερικές 
εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν ένα σημαντικό 
ύψος καταθέσεων και σημαντικά περιουσιακά στοιχεία.

   Αν όλοι οι Έλληνες, με πρωτοστάτες τους υπουρ-
γούς, τους βουλευτές, τους συνδέσμους των εφοπλι-
στών, των βιομηχάνων, τους τραπεζίτες, τους κατα-
σκευαστές, τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ, «συνδικαλιστές» 
τύπου Παναγόπουλου, με αμοιβές δεκάδες χιλιάδες 
ευρώ τον μήνα, και μεγαλοδημοσιογράφους, εννο-
ούσαν στα σοβαρά αυτό που λένε, ότι «όλοι θα πρέ-
πει να συνεισφέρουμε για το ξεπέρασμα της κρίσης», 
θα είχαν ήδη ξεκινήσει μια εκστρατεία για ένα εσωτε-
ρικό ομολογιακό δάνειο, με χαμηλό επιτόκιο, για να 
δανείσουν το ελληνικό κράτος.

   Αν οι ποικίλοι σύνδεσμοι των ομογενών, ιδιαίτε-
ρα στις ΗΠΑ και την Αυστραλία, κινητοποιούνταν προς 
την ίδια κατεύθυνση, τότε άλλη θα ήταν σήμερα η κα-
τάσταση της χώρας.

   Θα μπορούσε να υπάρξει μια σοβαρή χρηματοδό-
τηση του ελληνικού κράτους, ύψους δεκάδων δισεκα-
τομμυρίων, και θα αποκτούσε νόημα η αδιάκοπη λο-
γοδιάρροια περί «θυσιών» όλων των Ελλήνων [...] και 
προπαντός, θα ενισχυόταν όντως η περιβόητη εθνική 
συνοχή και οι Έλληνες θα μπορούσαν να  αντιμετωπί-
σουν ενωμένοι την κρίση.

   Οι Έλληνες, κάποτε, διεξήγαγαν μεγάλους εθνι-
κούς αγώνες, στηριγμένοι κατ’ εξοχήν στην οικονο-
μική συμπαράσταση των συμπατριωτών τους. Οι Ζω-
σιμάδες, ο Βαρβάκης, ο Σίνας, ακόμα και ο Συγγρός, 
ο Αβέρωφ, μοναστήρια και μητροπολίτες, οι χιλιάδες 
των μικρών και μεγάλων ευεργετών, όλοι οι Έλληνες, 
στήριξαν την εκπαίδευση στη διάρκεια της Τουρκο-
κρατίας, χρηματοδότησαν τη Φιλική Εταιρεία και την 
Επανάσταση, ενίσχυσαν ακόμα και τον ελληνικό στό-
λο στους Βαλκανικούς Πολέμους.

   Συχνά, αυτοί οι εθνικοί ευεργέτες ήταν στυγνοί 
καπιταλιστές, όπως ο Συγγρός. Και όμως, παράλλη-
λα, ήταν διατεθειμένοι να ξοδέψουν απλόχερα για τις 
ανάγκες της πατρίδας, επιστρέφοντας έτσι ένα μέρος 
από αυτά που είχαν καρπωθεί.

   Σήμερα, δεν βρέθηκε ούτε ένας –αριθμός ένας– πο-
λιτικός, επιχειρηματίας, μεγαλοδημοσιογράφος, που 
να βάλει το χέρι στην τσέπη, δεν βρέθηκε ούτε ένας 
να κάνει έστω αυτό που έκαναν οι Ιταλοί καπιταλιστές.

   Οι Έλληνες αντιμετωπίζουν την κρίση, ο καθέ-
νας μόνος του, και οι μόνες πρωτοβουλίες αλληλεγ-
γύης έρχονται από τα κάτω, από ομάδες πολιτών και 
από την Εκκλησία.

   Και γι’ αυτή την κατάντια δεν ευθύνεται μόνο το 
«πνεύμα της εποχής», ο ατομικισμός, ο καταναλωτι-
σμός, ευθύνονται, πριν απ’ όλα, όλοι εκείνοι που, εδώ 
και δεκαετίες, κάνουν ό,τι μπορούν για να διαλύσουν 
την αίσθηση του συνανήκειν των Ελλήνων, όλοι εκεί-
νοι που πασχίζουν να αποδομήσουν την ιστορία μας, 
να κόψουν τις ρίζες μας, να μας μεταβάλουν σε μια 
αγέλη χωρίς ταυτότητα.

   Αυτή η ηροστράτεια λογική, στην οποία πρωτο-
στάτησαν οι ψευδοπροοδευτικοί διανοούμενοι, έπαι-
ξε τελικά το παιγνίδι των τραπεζιτών, των νεοφιλε-
λεύθερων, της Μέρκελ.

   Και έρχονται σήμερα να τα ζητήσουν όλα από τους 
μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους άνεργους, τους 
αγρότες, του μικρέμπορους, τους «μικρομεσαίους», με 
περικοπές, χαράτσια, φοροεπιδρομές, απολύσεις. Οι 
ίδιοι δεν είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσουν τίποτε!

   Ο περιβόητος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που 
κινδυνεύει να γίνει πιο αναξιόπιστος από όλους τους 
άλλους, ξέρει μόνο να διαμαρτύρεται επειδή τον κρά-
ζουν οι πολίτες.

   Είναι καιρός, λοιπόν, να αναλάβει μια πρωτοβου-
λία, αν θέλει να μειωθεί η λαϊκή κατακραυγή εναντί-
ον του. Να δημιουργήσει μια ανεξάρτητη και υπεράνω 
υποψίας επιτροπή ελέγχου, που θα αναλάβει τη δια-
χείριση ενός ομολογιακού δανείου, στο οποίο, πρώ-
τος αυτός, θα συνεισφέρει ένα σημαντικό ποσό, και 
αμέσως μετά από αυτόν, ο πρωθυπουργός, όλοι  οι 
υπουργοί και οι βουλευτές, με ένα υποχρεωτικό μί-
νιμουμ συμμετοχής, που να ανέρχεται σε μερικές δε-
κάδες χιλιάδες ευρώ.

   Αμέσως μετά, θα πρέπει να ακολουθήσουν οι εφο-
πλιστές, οι βιομήχανοι, οι μεγαλέμποροι, οι κατασκευ-
αστές, οι μεγαλοδημοσιογράφοι. Και μετά μπορούν 
να ακολουθήσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό. Οι Έλληνες πρέπει να στηρι-
χτούν στις δικές τους δυνάμεις και πρέπει να υποχρε-
ώσουν τους υπεύθυνους να αναλάβουν τουλάχιστον 
ένα μέρος των βαρών.

   Και επειδή το αυτί αυτών των παχυδέρμων δεν 
πρόκειται εύκολα να ιδρώσει, θα πρέπει να δημιουρ-
γηθεί ένα κίνημα καταγγελίας τους και προώθησης 
ενός τέτοιου δανείου, που θα τους υποχρεώσει να κι-
νηθούν έστω και διά της βίας. Εν ανάγκη, την πρωτο-
βουλία θα έπρεπε και θα μπορούσαν να την πάρουν 
οι ίδιοι οι πολίτες.

   Είναι καιρός, πέρα από τις καταγγελίες και την άρ-
νηση πληρωμής των χαρατσιών, πέρα από τις πρω-
τοβουλίες αλληλεγγύης στα θύματα της κρίσης, πέρα 
από την οργάνωση εναλλακτικών μορφών οικονομί-
ας, να παρέμβουμε και στο ίδιο το ζήτημα του χρέους.

   Θα πρέπει να πάψουμε να αναζητούμε δανεικά 
από τους ξένους, αλλά να υποχρεώσουμε τους «ξέ-
νους» που βρίσκονται στον τόπο μας, αυτούς που μας 
οδήγησαν σε αυτή την άθλια κατάσταση, να συμβά-
λουν, επί τέλους, όχι μόνο στο ξεπέρασμα της κρί-
σης, αλλά και στην ανασυγκρότηση της κοινωνίας 
την οποία διέλυσαν.

   Κάτι τέτοιο εξ άλλου θα μείωνε κατά πολύ και τις 
δυνατότητες των ξένων, της Μέρκελ και του ΔΝΤ, να 

μας εκβιάζουν από δόση σε δόση, από μνημόνιο σε μνημόνιο, θα 
έδινε τη δυνατότητα στην ελληνική κοινωνία να τους αντιμετωπί-
σει με  θάρρος και υπερηφάνεια.

   Κάποιοι θα βρουν πολλά επιχειρήματα να αντιτάξουν, όπως 
το ποιον να εμπιστευτούμε για τη διαχείριση ενός τέτοιου δανείου 
κ.λπ.. Ωστόσο, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει…, δέκα μέρες κοσκινάει.

   Το αίτημα του ομολογιακού δανείου, με βάση τις οικονομικές 
δυνατότητες και τις ευθύνες των διαφορετικών κοινωνικών ομά-
δων και τάξεων, έπρεπε ήδη να αποτελεί βασικό αίτημα του κινή-
ματος των αγανακτισμένων. Όμως, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Είναι 
καιρός σήμερα να αρχίσουμε μια μεγάλη εκστρατεία για να το προ-
ωθήσουμε. Πηγή: Από τη Ρήξη (φ. 81) 

Αφιερωμένο στον ποιητή φίλο μου Πέτρο Μάστορη 
  Με τον αγέραν στέλνω Σε
  ό,τι έχω διαλέξει.
Αυγής τρυγόνα τ’ άρπαξε
κι έρχεται να σε βρει.
Χίλια μύρια λούλουδα
Γεμάτα από άνθη
μυρσίνη αχερόπιαστη
απ’ άγναντη κορφή.
Σε στέλνω και μια τζιτζιφιά
δίπλα μ’ ένα κλωνάρι
γεμάτο από ζέφυρο
κι από μαργαριτάρι.
Και φύλαξέ τα, Φίλε μου,
νεράκι πότισέ τα
και θα τα δεις αβρώτερα
με μια δροσοσταλιά.
Ποτέ τους δεν θα σ’ αρνηθούν
Κι ούτε θα σε τζιλώσουν,
Ποτέ τους δεν θα μαραθούν
Θυμαίνων τη θωριά.
Σ’ έστειλα και ελιάς ανθό
τον περασμένο μήνα,
Χρυσοαραχνοκέντητο
με του ΘΕΟΥ το νήμα.
Σ’ έστειλα και μια λεμονιά
με πράσινα λεμόνια,
για να θυμάσαι τα παλιά
και τα καλά τα χρόνια.
Βαλέριος Τσακνής / «Βέλιας»
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Στο βιβλίο του Πολυχρόνη Ενεπεκίδη «Η Δόξα και ο 
Διχασμός», στη σελίδα 373, περιέχεται μία παράγραφος, 
η οποία διατηρεί την επικαιρότητά της. Την μεταφέρω: 
«Γενικώς είναι περίεργη η πολιτεία των καθηγητών του 
αθηναϊκού πανεπιστημίου, που κατήλθαν κατά καιρούς 
εις την πολιτικήν. Τας περισσότερας φοράς υπέστη ο ελ-
ληνικός λαός την πολιτική των δραστηριοτήτα, ως την 
εκδίκησιν τού πανεπιστημίου απέναντι του Κράτους, διά 
το μηδαμινόν ποσοστόν του προϋπολογισμού, το διδό-
μενον προς το ανώτατον ίδρυμα. Εις την περίπτωσιν του 
Σπυρίδωνος Λάμπρου υπάρχει τουλάχιστον το δικαιολο-
γητικόν ότι δεν είναι ο καθηγητής που κατήλθε εις την 
πολιτικήν, αλλά η πολιτική κατήλθε και κατέληξεν εις τον 
Λάμπρον». 

   Ίσως είναι σκληρός και άδικος ο λόγος του Ενεπεκί-
δη κατά του Λάμπρου... αλλά φιλτάτη η αλήθεια. Ο Λά-
μπρος ήταν λαμπρός ιστορικός και μεσαιωνοδίφης, δει-
νός ερευνητής, διεθνούς κύρους πανεπιστημιακός, 
όμως ενεπλάκη με την πολιτική σε μια ταραγμένη εποχή.

   Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1916, προσκληθείς από τον 
βασιλιά Κωνσταντίνο, ανέλαβε την πρωθυπουργία, παρα-
μένοντας στην αρχή μέχρι την 21η Απριλίου του 1917. Εν 
μέσω, δηλαδή, Εθνικού Διχασμού.

   Μετά την απομάκρυνση του Κωνσταντίνου και την 
εγκατάσταση του Βενιζέλου, ο Λάμπρος εισήχθη σε δίκη 
ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου και η περιουσία του δη-
μεύτηκε (σ.σ.: Τότε δικάζονταν και καταδικάζονταν και 
πρωθυπουργοί. Ενίοτε λειτουργούσε και το εκτελεστικό 
απόσπασμα. «Οι παλαιοί», γράφει ένα ευφυές στιχούρ-
γημα, «επί σταυρών κρεμούσαν τους κακούργους, και οι 
νέοι σήμερον κρεμούν σταυρούς επί κακούργων».

   Οι λυμεώνες παρασημοφορούνται κιόλας ή τους 
επιβάλλεται η επαχθής ποινή της ατιμωρησίας και της 
απολαύσεως των κλοπιμαίων. Εξορίστηκε ο δύσμοιρος 
Λάμπρος στην Ύδρα και κατόπιν στην Σκόπελο. Λόγω κα-
κουχιών αρρώστησε και πέθανε τον Ιούλιο του 1919. 

   Τέλος πάντων, ο αείμνηστος ιστορικός υπήρξε θύμα 
της εποχής του, διατήρησε όμως την υστεροφημία του. 
Το έργο του παραμένει κτήμα ες αεί. Στην περίπτωσή 
του επιβεβαιώνεται ο ανοξείδωτος, λαϊκός, παροιμιακός 
λόγος πως «όταν μαλώνουν τα βουβάλια (Κωνσταντίνος-
Βενιζέλος) την πληρώνουν τα βατράχια». Αυτά τω και-
ρώ εκείνω.

   Τω καιρώ ετούτω, των δημοπιθήκων και των «κοπρο-
κρατών του μέλλοντός μας» (Ελύτης), αρκετοί πανεπι-
στημιακοί, οιηματίες και κενόσπουδοι, «κατήλθαν» στην 
πολιτική συμπαρασύροντάς την «εις τα κατώτατα της 
γης».

   Σημίτης, ο επονομαζόμενος και «αρχιερέας της δια-
πλοκής», Λοβέρδος και Βενιζέλος, αμφότεροι συνταγμα-
τολόγοι, που κουρελιάζουν το Σύνταγμα, Παυλόπουλος-
«Πάκης», Αλογοσκούφης, Χριστοφιλοπούλου-αυτή ή 
όνομα πρέπει να αλλάξει ή υπουργείο- είναι κάποιοι που 
απαρνήθηκαν την πανεπιστημιακή έδρα και «τρύπωσαν» 
στον «χρυσοφόρο θερισμό», όπως ονομάζει ο Πλούταρ-
χος, την πολιτική.

   Βεβαίως και ο νυν δοτός πρωθυπουργός, Παπαδή-
μος, πανεπιστημιακός ήταν, στα Χάρβαρντ και λοιπά εκ-
κολαπτήρια εξουσιαστών. Για να γίνεις πρωθυπουργός 
της Ελλάδας πρέπει να φοιτήσεις σε αμερικανικό πανε-
πιστήμιο.

   Σπεύδουν, στην Αμερική οι πορφυρογέννητοι γόνοι 
των οικογενειών, των τριών, και μας γυρίζουν «Γραικύ-
λοι της σήμερον». (Πόσα χρόνια έχει να δει η πατρίδα 
μας πρωθυπουργό που δεν «προσκύνησε» σε αλλόφυ-
λο πανεπιστήμιο; Ακόμη και οι «αριστερόφρονες» πολιτι-
κοί, τα βλαστάρια τους, σε «καπιταλιστικά» σπουδαστή-
ρια, τα εσωκλείουν.

    Ως γνωστόν, τα συνθήματα περί δημοκρατικότητας, 
ίσων μορφωτικών ευκαιριών ισοτιμίας, ισοπολιτείας και 
ισομοιρίας, ισχύουν για τα παιδιά μας. Τα δικά τους «βο-
σκούν» σε κολέγια και πανεπιστήμια «ταξικών εχθρών»).

   Ίσως ο τομέας που επλήγη ριζικότερα και βαναυσό-
τερα ήταν η δύσμοιρη και δύστυχη παιδεία. Θα περίμενε 
κανείς, εφ’ όσον πολλοί «διανοούμενοι» πανεπιστημιακοί 
μετείχαν στις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, ότι η 
Παιδεία θα ξεχώριζε κατά τι. Εις μάτην. 

   «Δύστυχη Ελλάδα να ‘ταν οι ξένοι μονάχα• μα και 
οι Έλληνες; Και καλά οι Έλληνες γενικά• μα και οι πιο 
κοντινοί μας, οι «διανοούμενοι»; Να βλέπουν τον τόπο 
τους με συγκατάβαση, σα μια οποιαδήποτε μικρή χώρα 
της Μέσης Ανατολής; Επειδή τα Πανεπιστήμια δεν έχουν 
συγχρονισμένα εργαστήρια, για να μην πω: κι επειδή τα 
ουρητήρια δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό μάτι;». Σπουδαία 
τα λόγια του Ελύτη από «το χρονικό μιας δεκαετίας» 
(1974). 

   Έχει γραφεί και είναι αλήθεια ότι την δεκαετία του 
’60 περίπου, μέχρι την Δικτατορία, η Ελλάδα είχε από 
τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, με έξοχους, δι-
εθνούς κύρους καθηγητές. Υπήρχε όμως και φωτισμέ-

νη ηγεσία. Παπανούτσος, Γεωργούλης, οι οποίοι διετέλε-
σαν γενικοί γραμματείς του υπουργείου Παιδείας, είναι 
δύο μόνο ονόματα που πραγματικά κόσμησαν τον δημό-
σιο βίο.  

Μιλάμε για όντως πνευματικά αναστήματα. Θέλω να 
παραπέμψω σ’ ένα κείμενο της τότε εποχής.  

   Το φθινόπωρο του 1962, κατά την επίσημη έναρ-
ξη συνεδρίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος 
(ΔΟΕ) ομιλητής είναι και ο Γεώργιος Παπανδρέου. Την 
βρήκα στο παλιό περιοδικό «Νέο Σχολείο», του οποίου 

διευθυντής ήταν ο Χάρης Πάτσης. Είναι ωραία ομιλία, 
ανθρώπου καλλιεργημένου. (Παρακολουθεί κανείς, δια-
βάζοντας το κείμενο και συγκρίνοντας το με τα αερογε-
μή λόγια του Ανδρέα και τις παντομίμες και χειρονομίες 
του, τραυλίζοντος στη σκέψη και τη γλώσσα, Γιωργάκη, 
τον προϊόντα εκφυλισμό και διασυρμό της οικογένειας 
των πρωθυπουργών.

   Στον Ελευθέριο Βενιζέλο, η διαδοχή σταμάτησε στον 
υιό, Σοφοκλή. Στους Παναδρέου προχώρησε, προς δυ-
στυχία της πατρίδας, ως τον «υπομείονα» εγγονό). Στο 
κείμενο αυτό ο «Γέρος» αναφέρεται γενικά στην Παι-
δεία, στον δάσκαλο (το οποίο πρέπει να διακρίνει το αί-
σθημα της αποστολής) και στα ιδεώδη της Παιδείας. 
Αποσπώ το επιλογικό σημείο του λόγου, για τα ιδεώδη. Κι 
αν ακόμη δεν τα πίστευε αυτά ο άνθρωπος, είναι σημα-
ντικά και επίκαιρα. 

   «Ποιά είναι τα ιδεώδη; Αναγράφεται από μωρούς αν-
θρώπους, συνήθως, ότι θα πρέπει η Παιδεία να αναζητή-
ση νέα ιδεώδη, διότι εισήλθομεν εις μίαν νέαν τεχνικήν 
περίοδον. Αυτή είναι η μωρία της δοκησισοφίας.

   Καθ’ όλους τους αιώνας η τεχνική μετέβαλεν σχήμα 
και αποδόσεις. Και θα εξακολουθή να συμβαίνη πάντοτε 
εις το μέλλον. Αλλά ενώ η τεχνική μεταβάλλεται, ο άν-
θρωπος μένει αμετάβλητος. Αυτό το θαύμα του Θεού, 
της φύσεως, της μοίρας, ο Άνθρωπος. Η γέννησις, ο θά-
νατος, η ψυχή, το πνεύμα η συνείδησις, το θαύμα. Αυτό 
μένει αμετάβλητον.

   Τα ιδεώδη αφορούν τον άνθρωπον και διότι ο άν-
θρωπος ως φύσις θεία, ή ως φύσις ανθρώπινη, είναι αιώ-
νιος. Έχει πάντοτε επίσης αμετάβλητα ιδεώδη. Τα ιδεώ-
δη είναι πάντοτε επίκαιρα, διότι είναι αιώνια. Ποία είναι 
τα ιδεώδη εις τα οποία έφθασε το επίπεδον του ανθρω-
πίνου πολιτισμού; Είναι ακριβώς όπως προσδιορίζεται και 
εις το Σύνταγμά μας. Τα ιδεώδη του Ελληνοχριστιανικού 
πολιτισμού. Αλλά ποία συγκεκριμένως; 

   Και εις αυτό επικρατεί μεγάλη σύγχυσις. Ιδεώδη του 
Ελληνικού πολιτισμού είναι η Ελευθερία και η Δικαιοσύ-
νη. Είναι η Δημοκρατία. 

   Ποία είναι τα ιδεώδη του Χριστιανικού πολιτισμού; 
Η Αγάπη και η Θυσία. Η σύνθεσις των δύο ιδανικών του 
Ελληνικού και του Χριστιανικού πολιτισμού, η Ελευθερία 
και η Δικαιοσύνη, η Αγάπη και η Θυσία είναι τα πάγια αν-
θρώπινα ιδεώδη τα οποία δεν μεταβάλλονται με όσασδή-
ποτε μεταμορφώσεις της τεχνικής, διότι είναι έκφρασις 
της φύσεως του ανθρώπου. 

   Εκάστη γενεά επομένως σφάλλεται εάν νομίζη ότι 
επιδίδεται εις την ανεύρεσιν ιδανικών. Τα ιδανικά είναι 
δεδομένα. Και η αποστολή της γενεάς είναι να πλησιά-
ση την πραγματοποίησιν των ιδανικών. Αυτή είναι η απο-
στολή της.

   Αυτή είναι η μεγάλη αποστολή και η ευθύνη η δική 
σας ως οδηγών και της νέας γενεάς και του λαού. Τότε 
μόνο θα έχετε εκπληρώσει την αποστολήν σας. Εάν κα-
τεχόμενοι από το αποστολικόν πάθος, από το οποίον 
γνωρίζω ότι θέλετε να κατέχεσθε, διότι βεβαίως δεν εί-
ναι επάγγελμα, είναι αποστολή το έργον σας.

   Εάν καταληφθήτε από το πάθος της Ιδέας και αι-
σθανθήτε ότι εις τον κύκλον της ιδικής σας επιρροής η 
ακτινοβολία σας ασκείται διά την καλλιέργειαν, διά την 
έμπνευσιν, διά την επιβεβαίωσιν, διά την νίκην της ελευ-
θερίας, της δικαιοσύνης, της αγάπης και της θυσίας, 
τότε θα έχετε επιτελέσει την αποστολήν σας.

   Αυτήν την αποστολήν θέλω επίσης να σας εμπιστευ-
θώ. Γενήτε απόστολοι της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, 
της αγάπης και της θυσίας. Θα γίνετε τότε άξιοι της Ελ-
λάδος ». 

   Τουλάχιστον ήταν μία εποχή που για να μιλήσει κά-
ποιος εις βάρος της πατρίδας μας έπρεπε να πλύνει το 
στόμα του. Σήμερα μόνο κάτι σαπρόφυτα, ντρέπονται για 
την μάνα, γενέθλια γη... 

 ΟΤΑΝ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

«Την τύχη του κάθε λαός

την κάνει μοναχός του 

και όσα του φταίει η 

κούτρα του δεν του 

τα κάνει ο εχθρός του»

Σπυρίδων Λάμπρος 
 Πρωθυπουργός της Ελλάδας Θητεία
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