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Σε μορφή 
οικονομικής

 κομμουνιστικο-
ποίησης;

Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου το βράδυ 
στην αίθουσα συνεστιάσεων το DIPLOMAT 
WEST στο πράστειο του Έλμχουρστ, συ-
γκεντρώθηκαν πάνω από 400 άτομα, συγ-

γενείς και φίλοι, για να συμπαρασταθούν στην 
οικογένεια της Γεωργίας Καρά, η οποία εδώ και αρ-
κετούς μήνες νοσηλεύεται σε νοσοκομεία για την 
πλήρη ίασή της.
          Δυστυχώς, την ημέρα των γενεθλίων της, και 
ενώ βρισκόταν με τις φίλες της, για να γιορτάσει 
το γεγονός, αδιαθέτησε αιφνίδια και από τότε δί-
νει τη μάχη για να μείνει στη ζωή.
         Ως γνωστόν, η Γεωργία, προσέφερε τις υπηρε-
σίες της, με συνέπεια και αγάπη στην Ομοσπονδία 
και γενικά στην Ομογένεια, και ήταν από τους λί-
γους ανθρώπους που εργάστηκε με ζήλο και υπευ-
θυνότητα τα τελευταία 5 χρόνια για την άψογη δι-
ενέργεια των Πανομογενειακών Παρελάσεων.
      Όλοι όσοι συνεργάστηκαν μαζί της, κατά κοι-
νή ομολογία, εκτίμησαν τον δυναμισμό της, την 
εργατικότητά της, και τα καλά της αισθήματα που 

την πλημμύριζαν, ώστε να τις αναγνωρίζουν όχι 
μόνο τις ικανότητές της, αλλά και τις αξίες που 
πρέσβευε και για τη δικαιοκρισία που την διέκρινε.
      Η Γεωργία έδινε τα πάντα στους άλλους και 
αυτό ήταν που την ικανοποιούσε. Η προσφορά και 
ο αλτρουϊσμός της, ήταν συνυφασμένα με τα πι-
στεύω της. Δεν έλεγε κενά λόγια. Αλλά με υπομο-
νή και επιμονή τα έκανε πράξη. Ευεργετούσε ακό-
μη και αυτούς που ήξερε ότι δεν το αξίζουν, χωρίς 
να περιμένει ανταπόδωση και πληρωμή.
      Η πρόσφατη κοσμοσυρροή και η συμπαράστα-
ση των φίλων της, στην εκδήλωση που πραγμα-
τοποίησε η οικογένειά της, είναι μια απόδειξη της 
αγάπης τους και της εκτίμησης που έτρεφαν και 
τρέφουν για την Γεωργία.
     Η παρουσία όλων αυτών των ανθρώπων, με-
ταφράζεται ως ένας κοινός πόθος και μια ελπίδα! 
Ένα μήνυμα αισιοδοξίας και μια ευχή θερμή! Η Γε-
ωργία, να αναρρώσει και να γυρίσει σύντομα κο-
ντά μας. Το ευχόμαστε  ολόψυχα.

Τ
ην Κυριακή 2 Οκτωβρίου,  η Ομο-

σπονδία Ελληνοαμερικανικών Οργα-

νώσεων – Ένωση ανέλαβε μία ακόμη 

πρωτοβουλία. Επεδίωξε να τιμήσει 

την μνήμη των πρώτων Ελλήνων 

μεταναστών του Σικάγου, τόσο μέσα από μία συ-

γκινητική τελετή μνήμης, όσο και μέσα από μία 

πολιτιστική εκδηλώση που ακολούθησε αμέσως 

μετά στην αίθουσα εκδηλώσεων του ιερού ναού.

   Συγκεκριμένα, μετά το πέρας της Θείας Λει-

τουργίας τελέσθηκε από τους ιερείς της Αγίας Τρι-

άδας μνημόσυνο υπέρ των ψυχών των πρώτων 

Ελλήνων, μεταναστών, κληρικών και λαϊκών, που 

εγκαταστάθηκαν στην πόλη και την περιοχή του 

Σικάγου κατά τον 19ο αιώνα.

   Η σεμνή αυτή τελετή ήταν φυσικό να δώσει 

το έναυσμα για περισυλλογή και προβληματισμό 

σχετικά με το παρόν και το μέλλον της Ομογένει-

ας. Για τον σκοπό αυτό η Ένωση είχε προγραμμα-

τίσει ως συνέχεια του μνημόσυνου σειρά ομιλιών 

με στόχο την ευαισθητοποίηση των παρισταμένων 

σε θέματα που αφορούν την διαχρονική παρουσία 

του Ελληνισμού όχι μόνο στο Ιλλινόϊς αλλά και σε 

ολόκληρη την Βόρειο Αμερική.

   Αρχικοί ομιλητές υπήρξαν οι Δρ. Παντελής 

Βασδέκης, εκπαιδευτικός και ιστορικός του Ομο-

γενειακού Ελληνισμού, Δρ. Ανδρόνικος Φάλα-

γκας, πολιτιστικός υπεύθυνος της Ένωσης, καθώς 

και ο διακεκριμένος επιχειρηματίας και λογοτέ-

χνης και συνεργάτης της εφημερίδας μας, κ. Πέ-

τρος Μάστορης.

   Ο Δρ. Βασδέκης συνόψισε με γλαφυρό τρόπο 

τις συνθήκες ίδρυσης και εδραίωσης της Ελληνι-

κής κοινότητας από την άφιξη των πρώτων Ελλή-

νων μέχρι τα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 

περίοδο κατά την την οποία οι Έλληνες βελτίω-

σαν αισθητά την εικόνα τους στις ΗΠΑ, γεγονός 

που οφείλει τα μέγιστα στην ηρωϊκή αντίσταση 

των Ελλήνων εναντίον των δυνάμεων του Άξονα.

   Ο Δρ. Βασδέκης έδωσε έμφαση στις απαρχές 

της θρησκευτικής ζωής των πρώτων μεταναστών, 

και συγκεκριμένα στην δράση των πρώτων Ελλή-

νων κληρικών, στην δημιουργία εκ των ενόντων 

των πρώτων χώρων λατρείας και την μετέπειτα 

ίδρυση των πρώτων ναών.

   Ο ομιλητής εξήρε την παρουσία στο Σικάγο 

φωτισμένων κληρικών όπως του αρχιεπισκόπου 

Ζακύνθου Διονυσίου Λάτα, που κατήγετο επίσης 

από την Ζάκυνθο, αλλά και δεν απέκρυψε την αρ-

νητική επιρροή κάποιων εκκλησιαστικών και λαϊ-

κών προσωπικοτήτων που έβλαψαν την πνευμα-

τική πρόοδο της Ομογένειας.

   Ο Δρ. Φάλαγκας αναφερόμενος στην ιστορία 

του Ελληνισμού του Σικάγου και των άλλων πό-

λεων της Αμερικής έκανε λόγο για εποποία. Υπο-

γράμμισε το γεγονός ότι οι πρώτοι Έλληνες με-

τανάστες αντιμετωπίστηκαν με καχυποψία από 

τους γηγενείς Αμερικανούς και κάποτε όφειλαν 

να υπομείνουν σειρά διακρίσεων σε βάρος τους.

   Ο Δρ. Φάλαγκας ανέλυσε τις συνθήκες κάτω 

από τις οποίες οι περιθωριοποιημένη αυτοί μετα-

νάστες και οι απόγονοί τους εξελίχθηκαν σε δυνα-

μικό στοιχείο της επιχειρηματικής και πνευματικής 

ζωής της Αμερικής σε σημείο που να θεωρούνται 

Χάρη στην Ένωση, το πάρον κάι το μΈλλον του 
Έλληνισμου  συνάντηθηκάν στην άγιά τριάδά

ολοι ητάν ΈκΈι γιά τη γΈωργιά

Δεν έχεις  Όλυμπε θεούς, μηδέ λεβέντες η  Όσσα, ραγιάδες έχεις μάνα γη, σκυφτούς για το χαράτσι, κούφιοι και οκνοί 
καταφρονάν τη θεία τραχειά σου γλώσσα, των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσοι... Κωστής Παλαμάς

Συνέντευξη με τoν 
συγγραφέα Κωστή 
Μακρή

Συνέντευξη με την 
συγγραφέα 
Λεμονιά Τζιβελέκη

Κόμματα και ...γομάρια
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Zούμε σε μια αχαλί-
νωτη και φαρισαϊκή 
κοινωνία, που ζητάει 
να κατακτήσει πολλά 

και αν δεν το πετύχει διαμαρ-
τύρεται, καταστρέφει, λεηλα-
τεί και κάνει τη ζωή των άλλων 
δύσκολη και χωρίς περιεχόμε-

νο. Το αποτέλεσμα; Ψήφιση διαταγμάτων και νό-
μων για να ικανοποιήσουν τις εκβιαστικές ορέξεις, 
πράξεις και επιθυμίες που αντίκεινται στο νόμο 
του Θεού, στη φύση, στην παράδοση.
            Για την ψήφο του λαού οι πολιτικοί παρά-
γοντες θα κάνουν το παν. Νομοθετούν για «συμ-
βίωση, για γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου». 
Δηλαδή για πράγματα που αποτελούν ατομική βόμ-
βα στα θεμέλια του Μυστηρίου του Γάμου, μετα-
ξύ ανδρός και γυναικός, σύμφωνα με την εντολή 
του Θεού, ο οποίος «δημιούργησε άρσεν και θήλυ» 
και κατά συνέπειαν του θεσμού της οικογενείας.
            Κάποτε όταν έλθει στα λογικά της, αυτή η 
γεμάτη υλισμό και πανσεξουαλισμό κοινωνία θα 
κλάψει πικρά, για τα ηθικά και κοινωνικά ερείπια 
που εδημιούργησε και εξακολουθεί να δημιουρ-
γεί και ίσως καταλάβει ότι η ζωή μακρυά από τον 
Θεό και τις εντολές του είναι ένα σωστό σωματι-
κό και ψυχικό ναυάγιο.
            Χιλιάδες υποσιτισμένα παιδιά κλαίνε στην 
αγκαλιά της μάνας τους, τάφοι ανοίγονται συνε-
χώς για να δεχθούν τα κοκαλιασμένα σώματά τους 
και ο λιμός εξαπλώνεται στην Αφρικανική Ήπει-
ρο, στην Αμερική και σε άλλες γωνιές της γης.
            Και οι βασιλείς και οι άρχοντες, οι μεγι-
στάνες και οι ισχυροί «του κόσμου του αιώνος 
τούτου» συνεχίζουν την πολιτική της συμφερο-
ντολογίας, της εκμεταλλεύσεως των μικρών και 
φτωχών λαών, του εκφοβισμού, του εμπορίου της 
σάρκας και της παραγωγής φονικών όπλων και 
μηχανών πολέμου. Και όμως ομιλούν για καλύ-
τερες μέρες...!
            Αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε προ καιρού 
και η διαμαρτυρία ακούστηκε στα πέρατα της γης 
για την αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου για 
την Κέϊση Άντονη. Και όμως αυτός ο όχλος ξέχα-
σε και ξεχνάει, ότι χιλιάδες αγέννητα βρέφη πολ-
τοποιούνται καθημερινά στην κοιλιά της μητέρας 

των, για τη δολο-
φονία των οποί-
ων οι γονείς και 
οι διάφοροι δήμιοι 
θα δώσουν λόγο 
στον Θεό και η τι-
μωρία τους θα εί-
ναι αβάστακτη αι-
ώνια.
            Και ο κό-
σμος με τους εκ-
κλησιαστικούς 
και πολιτικλούς 
ταγούς, εκτός 
ελαχίστων εξαι-
ρέσεων, πάσχουν 
«από αλλεργίαν 
σ ιωπής». Δε ν 
θέλω να πιστέψω 
ότι έχουν φθάσει 
στο σημείο «πω-
ρώσεως της καρ-
διάς».
            Για την εξορία του Χριστού από τη ζωή 
μας, για την έλλειψη χριστιανικής αγάπης προς 
τους πάσχοντας, για τις αντιθεϊκές νομοθεσίες και 
παγκόσμιες αναταραχές που δημιουργούν τόσα 
κακά, ο Θεός κλαίει και προσεύχεται και ελπίζει. 
Μπορούσε να μας εκδικηθεί αλλά δεν είναι ο Κύ-
ριος τιμωρός και εκδικητής. Είναι πηγή αγάπης!
            Από αγάπη μας έπλασε, από αγάπη το μο-
νάκριβο παιδί του εκαρφώθη στο Ξύλο του Σταυ-
ρού και έχυσε το αίμα του για την σωτηρία μας, 
για να κερδίσουμε πάλι τον ουρανό «ως συμπο-
λίτες της Βασιλείας του». Και από αγάπη αφήνει 
την πόρτα του γυρισμού ανοιχτή, την πόρτα της 
επιστροφής μας.
            Αναμένει πατρικά και μας υπενθυμίζει 
πάλι ότι «η καρδιά που έχει συντριβεί από ειλι-
κρινή μετάνοια, που έχει χύσει ́ ποταμούς δακρύ-
ων ,́ αυτή η καρδιά θα αγκαλιαστεί από μένα τον 
Δημιουργό της». Ψαλμός 50,19. 
            Ζούμε σε χαλεπές ημέρες, χρόνους και 
καιρούς. Η ανεργία αυξάνεται μαζί με την εγκλη-
ματικότητα. Πονηρές επιθυμίες γεννιούνται κα-

θημερινά. Οι εντολές του Θεού παραβαίνονται 
και το Ευαγγέλιό του περιφρονείται σε παγκό-
σμια κλίμακα.
            Η ζωή μας είναι φιλόϋλη, φιλοχρήματη και 
φιλόσαρκη και ο Χριστός ομιλεί για επερχόμενα 
τσουνάμια: «Αλλοίμονο στη γη και στη θάλασ-
σα, γιατί κατέβηκε ο διάβολος προς σας με με-
γάλη μανία...» Αποκ. 12,12.
            Ο καλός Θεός στέλνει για μια φορά ακό-
μη προσκλητήριο σε μας τα πληγωμένα, από τα 
βέλη του πονηρού, παιδιά του, και μας καλεί σε 
μετάνοια και άσκηση πνευματική, σε ελεημοσύ-
νη και εγκράτεια, σε αγάπη προς όλους, γνωστούς 
και αγνώστους, καλούς και κακούς, στη μελέτη 
και βίωση της Αγίας Γραφής.
            Εύχομαι όλοι μας, που σκεπαζόμαστε με 
σύνεφα αμφιβολίας, αμαρτίας που ζούμε και ανα-
πνέουμε φόβο και εκπνέουμε αγωνία, να δεχθού-
με την πρόσκλησητου Θεού μας, του Ουράνιου 
Πατέρα μας, πρόσκληση, που θα μας προφυλάξει 
από την ηθική φθορά και θα σηκώσει την ψυχή 
μας «στους όμορφους κόσμους της αγάπης, της 
αληθινής χαράς, ευτυχίας και ειρήνης».

PEQIEVOLEMA

 Tου πρεσβ. Δημητρίου Ν. Τριανταφύλλη

HELLENIC VOICE 
*	ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΦΩΝΗ

Η	ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ	 
ΣΤΟ	ΣΙΚΑΓΟ

ΕΤΟΣ	ΙΔΡΥΣΕΩΣ	2005 

OWNER-PUBLISHER 
*ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚΔΟΤΗΣ

DIMITRIOS	N.	GEORGAKOPOULOS
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Ν.	ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

ΜΟΝΙΜΟΙ	ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Νικόλαος	Αηδόνης,	Σπύρος	Αρβανίτης,	

Δήμητρα	Γιαννοπούλου-Γαϊτάνου,	 
Σπύρος	Δαρσινός,	Πέτρος	Μάστορης,	 

Βασίλης	Πορτοκάλης,
Ξανθίπη	Σαλονικίδου-Πούλου, 

Ιωάννης	Ρομπάκης,
Αιδ.	π.	Δημήτριος	Τριανταφύλλης

ΕΙΔΙΚΟΙ	ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
Δρ.	Φάνης	Μαλκίδης, 

Βάσω	Β.	Παππά

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ	ΣΤΗΝ	ΕΛΛΑΔΑ
Ηλίας	Ηλιόπουλος 

*Εμμανουήλ	Φουστερής
Χρήστος	Κουκοβίνης 
*Κώστας	Καρατσαλής
*	Φωτεινή	Σκανδαλή

U.S.A.	ADRESS
6616	N.	Kenton	Ave.	 
Lincolnwood	IL.	60712

Tel:	(1847)	677-3185	*Fax:	(1847)	677-3184
E-Mail:	athenaschools@hotmail.com

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΛΛΑΔΑΣ
Χρήστος	Κουκοβίνης

Πύλου	9,	Δάσος	Χαϊδαρίου,	 
Αθήνα	Τ.Κ.	12462

Τηλ:	01130210	582	1272		 
Φαξ:	01130210	532	1917

HEIOR KOCOR

Χάρη	στην	«Ένωση»..........................1
Όλοι	ήταν	εκεί....................................1
Θείος	λόγος.........................................2
Από	τους	χαφιέδες.............................2
Σε	μορφή	οικονομικής.......................3
Νoμικές	 συμβουλές...........................3
Σοβαροσατιρικά..................................4
Πνεύμα	του	μήνα................................5
Ο	Πέτρος	του	Γκρηκ	Τάουν..............6
Σχολιασμός	των	γεγονότων..............7
Σύλληψη	 αρχαιοκαπήλων..................8
Ήπειρος	κοιτίδα	πολιτισμού.............9
Ωφέλιμες	σκέψεις.............................11
Ο	Ηρακλής.........................................12
Παύλος	Μελάς..................................12
Οι	Τούρκοι/βαλκάνια........................13
Βρώμικο	παιχνίδι...............................13
Η	στήλη	του	Χ.	Νικολαΐδη...............14
Η	στήλη	του	Χ.	Νικολαΐδη...............15
Εργασίες	Παναρκαδικής..................16
Γρηγόριος	Ε!.....................................17
Συνέντευξη	Κ.	Μακρή......................18
Συνέντευξη	Λεμ.Τζιβελέκη.............19
Πώς	φορολογούσαν	οι	αρχαίοι.......20
Κόμματα	και	γομάρια.......................21
Ο	εχθρός	του	λαού..........................22
Χωρίς	ταυτότητα...............................23
Σάκος	του	μποξ	η	Ελλάδα...............24

Σημειώσεις για πνευματικό αφύπνισμα

A πό την εποχή του Εφιάλτη, η προδο-
σία θεωρείται ένα από τα χειρότερα 
αδικήματα. Όταν μάλιστα γίνεται σε 
βάρος της πατρίδας, τιμωρείται με 

θάνατο. Και μπορεί οι προδότες να ήταν μιση-
τά πρόσωπα, η προδοσία όμως, ήταν και είναι 
χρήσιμη και ευχάριστη για τους αποδέκτες των 

πληροφοριών.
            Ας μη χρησιμοποιούμε όμως τόσο βαρείς 
χαρακτηρισμούς. Ενδεχομένως, πίσω από τους 
σημερινούς υποκλοπείς των τηλεφωνικών συ-
ζητήσεων δεν κρύβονται κατάσκοποι και προ-
δότες κρατικών μυστικών, αλλά κοινοί χαφιέ-
δες, κυνηγοί εμπορικών πληροφοριών, διώκτες 
τρομοκρατών ή παράνομων ερωτικών συμπλεγ-
μάτων για ανάλογη εκμετάλλευση.
            Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι 
μπορεί οι λέξεις και οι χαρακτηρισμοί να διαφο-
ροποιούνται, η ουσία όμως μένει η ίδια.
            Από αρχαιοτάτων χρόνων οι άνθρωποι, 
άρχοντες και αρχόμενοι ήθελαν να γνωρίζουν 
τα σχέδια και τις αποφάσεις των διπλανών και 
κυρίως των απέναντί τους. Οι άρχοντες ήθε-
λαν να τα γνωρίζουν ώστε να μπορούν εγκαί-
ρως και επιτυχώς να αντιδρούν.
            Σε περίπτωση πολέμου να νικούν και 
σε περίπτωση εσωτερικής συνωμοσίας να κό-
βουν το κεφάλι του αντιπάλου τους, πριν εκεί-
νος προλάβει να τους αποκεφαλίσει.
            Οι αρχόμενοι από την πλευρά τους, μπο-
ρεί να μην ενδιαφέρονται για κεφάλια, ενδια-
φέρονται όμως για άλλα πιο πεζά πράγματα. 
Π.χ. κάθε άνδρας θέλει να ξέρει τι κάνει η γυ-
ναίκα του, όταν εκείνος δεν είναι δίπλα της. 

Κάθε γυναίκα ήθελε και θέλει να γνωρίζει αν ο 
άνδρας της είναι σε βραδινό συμβούλιο ή έκτα-
κτη εργασία (όπως της λέει) ή σε τρυφερή γυ-
ναικεία αγκαλιά.
            Κάθε βιομήχανος επιθυμεί να μάθει τι 
προϊόν ετοιμάζεται να ρίξει στην αγορά ο αντα-
γωνιστής του. Ακόμη και η κάθε κοτσομπόλα 
γειτόνισσα βάζει αυτί ή ξενυχτά  πίσω από τα 
κλειστά παραθυρόφυλλά της για να μάθει τί 
ώρα θα επιστρέψει το βράδυ η κόρη της γειτό-
νισσάς της. Όχι ότι έχει κάποιο λόγο να το ξέ-
ρει, αλλά από κακοήθεια και βίτσιο!
            Με τέτοια ανθρώπινη ψυχοσύνθεση και 
τόση... κοινωνική ανάγκη λοιπόν, επόμενο ήταν 
ο χαφιεδισμός να εξελιχθεί, να ενισχυθεί τεχνο-
λογικά και από τους κοινούς ωτακουστές να φτά-
σουμε στα λογισμικά, τα οποία εσχάτως μπήκαν 
στη ζωή και στη φρασεολογία μας.
            Αμφιβάλλετε ότι πλέον ζούμε σε γυάλι-
νες βιτρίνες απ’ όπου, όλα, όσα λέμε ακούγο-
νται, και όλα, όσα κάνουμε φαίνονται; Μήπως 
τις ημέρες των Ολυμπιακών Αγώνων δεν μάθα-
με ότι η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να τρυπώ-
σει ακόμη και μέσα στις κρεβατοκάμαρές μας;
            Το μόνο που ακόμη δεν έχουν αποδικο-
ποιήσει είναι η σκέψη μας. Ή μήπως το έχουν 
κάνει, αλλά -ακόμη- δεν το έχουμε μάθει;      

Από τους χαφιέδες στο λογισμικό
Του Παντελή Πάνου
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ΝΟΜΙΚΗ	ΑΠΟΨΗ

σΈ μορΦη οικονομικησ κομμουνιστικοποιησησ; 

Με αφορμή 
την δυσαρέ-
σκεια αρκε-
τών ομογε-

νών προς τις ελληνικές 
φορολογικές αρχές για 
άδικη επιβολή φόρου, 
για ακίνητα ή αυτοκί-
νητα που αγόρασαν 
στην Ελλάδα, με χρή-
ματα που είχαν κερδίσει 
στις ΗΠΑ, αναφέρουμε 
μερικές απλές συμβου-

λές για την αποφυγή διπλών επιβαρύνσεων 
των ομογενών.

   Ο ομογενής που ζει μονίμως στις ΗΠΑ θε-
ωρείται από την ελληνική εφορία κάτοικος 
εξωτερικού. Ο ομογενής μπορεί να έχει σπί-
τι στην Ελλάδα, αυτοκίνητο, άλλα περιουσια-
κά στοιχεία, ακόμα και εισόδημα από μισθώ-
ματα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου 
διαμένει στις ΗΠΑ.

   Στην φορολογική του δήλωση στην Ελ-
λάδα οφείλει να δηλώνει κατ’ έτος το εισό-
δημά του (αν έχει), το οποίο συνήθως αποτε-
λείται από μισθώματα. Η αγορά στην Ελλάδα 
περιουσιακών στοιχείων αποτελεί τεκμήριο 
για την ελληνική εφορία ότι εκείνος που αγο-
ράζει έχει ένα αντίστοιχο εισόδημα στην Ελ-

λάδα. Επί παραδείγματι, εάν ομογενής αγορά-
σει στην Ελλάδα ακίνητο με αναγραφόμενη 
στο συμβόλαιο αξία 120.000 ευρώ, πρέπει 
είτε τα προηγούμενα χρόνια να έχει δηλώσει 
στην Ελλάδα αντίστοιχα εισοδήματα (τα δέκα 
προηγούμενα χρόνια από 12.000 ευρώ ετησί-
ως ενοίκια), είτε να έχει για τα προηγούμενα 
χρόνια τις μοναδικές βεβαιώσεις της ελληνι-
κής τραπέζης ότι έχει εισαγάγει στον όνομά 
του στην Ελλάδα ποσά που συνολικώς ανέρ-
χονται στην αξία του ακινήτου που αγόρασε 
(120.000 ευρώ).

   Το αυτό συμβαίνει και όταν αγοράζει στην 
Ελλάδα ένα αυτοκίνητο. Εάν πληρώσει γι’ αυτό 
35.000 ευρώ, η εφορία θα του ζητήσει είτε να 
δείξει ότι οι εν Ελλάδι φορολογικές του δηλώ-
σεις ανέρχονται συνολικώς στο ποσό αυτό από 
δηλωθέντα εισοδήματα, είτε ότι εισήγαγε σε 
δικό του τραπεζικό λογαριασμό από το εξω-
τερικό το ίδιο ποσό.

   Εάν ο ομογενής αγόρασε περιουσιακό στοι-
χείο στην Ελλάδα με χρήματα που είχε κερδί-
σει στις ΗΠΑ, τα οποία νομίμως είχε δηλώσει 
εκεί και είχε φορολογηθεί γι’αυτά, αλλά στην 
Ελλάδα δεν έχει εισάγει τα χρήματα με επίση-
μο τρόπο στο όνομά του μέσω τραπέζης, ή δεν 
έχει και άρα δεν δηλώνει εισοδήματα στην Ελ-
λάδα, η εφορία θα θεωρήσει ότι η αξία αγο-
ράς ακινήτου (120.000 ευρώ) ή του αυτοκι-

νήτου (35.000 ευρώ) είναι εισόδημα κτηθέν 
στην Ελλάδα, που δεν είχε δηλώσει τα προη-
γούμενα χρόνια και για το οποίο πρέπει τώρα 
να φορολογηθεί.

   Αποτέλεσμα της «παγίδας» αυτής είναι ότι 
ο ομογενής, που είχε κάνει το κουμάντο του 
πριν την αγορά του ακινήτου ή του αυτοκινή-
του στην Ελλάδα, υπολογίζοντας όλα τα έξοδα 
για τις αγορές αυτές, πρέπει το επόμενο έτος να 
πληρώσει ένα μεγαλούτσικο ποσό στην εφο-
ρία στην Ελλάδα, το οποίο δεν είχε υπολογί-
σει, ούτε κάποιος τον ενημέρωσε γι’αυτό και 
παρά το γεγονός ότι τα χρήματα που κατέβα-
λε αποτελούν νόμιμο και φορολογηθέν εισό-
δημα στις ΗΠΑ.

   Πρέπει συνεπώς κάθε ομογενής που σκέ-
πτεται την αγορά περιουσιακού στοιχείου στην 
Ελλάδα (ακινήτου, αυτοκινήτου, σκάφους κλπ.) 
να φροντίζει το ποσό που θα ξοδεύσει για την 
αγορά είτε να έχει συνολικώς δηλωθεί στις φο-
ρολογικές του δηλώσεις των προηγουμένων 
ετών στην Ελλάδα, είτε να το έχει εισαγάγει 
στην Ελλάδα από το εξωτερικό μέσω τραπέ-
ζης και πάντα στο όνομά του, ώστε να μπορεί 
να λάβει από την τράπεζα την μοναδική βεβαί-
ωση εισαγωγής συναλλάγματος.

      *Ο Χρήστος Ηλιόπουλος είναι Δικηγό-
ρος παρ’ Αρείω Πάγω, Master of Laws. bm-
bioxoi@otenet.gr ktimatologiolaw@yahoo.gr

Για να μην σας φορολογούν διπλά ΗΠΑ και Ελλάδα
Του Χρήστου Ηλιόπουλου*

Μας λέγανε το 1942 στα χωριά οι συμπατριώ-
τες μας, διδάσκαλοι του Κομμουνισμού, οι 
διαφωτιστές μας, ότι « μόλις τελειώσει ο Πό-
λεμος, στην Ελλάδα θα γίνουν όλα ίσα. Θα 

γίνει κομμουνισμός. Δεν θα μπορεί π.χ. ο Πλουσιόπου-
λος να έχει πεντακόσια ελαιόδεντρα και ο Τεμπελόπου-
λος και ο Φτωχόπουλος να έχουν από δέκα. Θα μοιρα-
στούν όλες οι περιουσίες στα ίσα. Θα δουλεύουν όλοι 
ίσα και θα αμείβονται όλοι ίσα. Δίκαια πράμματα».
     Ακουγόταν καλό γι’ αυτούς που είχαν λίγα και κακό 
σε αυτούς που είχαν πολλά. Και θα μπορούσε να είχε πι-
άσει το «κόλπο», αν δεν βιαζόντουσαν κάποιοι να σφά-
ξουν πολλές χιλιάδες από αυτούς που είχαν τα πολλά 
και μάλιστα και οικογενειακώς, μέχρι και νήπια.
     Αυτό έγινε για να σιγουρευτούν ότι δεν θα ζούνε να 
έχουν αντίρρηση («αντίδραση» είναι η λέξη που χρησι-
μοποιούν και σήμερα οι Έλληνες κομμουνιστές), κατά 
την αναδιανομή των περιουσιών στα χωριά.  Προϋπό-
θεση για να ζητάς να γίνουν όλα ίσα, είναι να έχεις ελά-
χιστα ή το καλλίτερο και καθόλου. Δεν έχεις τίποτα να 
χάσεις και ελπίζεις κάτι να αποκτήσεις. Μέχρι σήμερα 
καθαρόαιμος Κομμουνισμός δεν έγινε.  

     Εγώ διατεινόμουν ότι θα γίνει το 1966 με 1967, αλλά 
δεν επαληθεύτηκα. Διότι δεν το ήθελαν οι Ρώσοι. Απροσ-
δόκητες συγκυρίες. Μα θα πείτε, «είναι δυνατόν να θέλει 
κανείς, να γίνει Κομμουνισμός σήμερα στην Ελλάδα»;
     Η φράση δεν είναι δική μου. Ανήκει στον αείμνηστο 
Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Χαρίλαο Φλωράκη, που τόσο 
λυσσαλέα πολέμησε μέχρι 29 Αυγούστου 1949, με χιλι-
άδες  Έλληνες νεκρούς, για να επιβάλει Κομμουνισμό. 
Την είπε σε προσωπική συνομιλία με δημοσιογράφο 
όταν το ΚΚΕ είχε στόχο το 17% των ψήφων προσθέτο-
ντας. «Άντε και πήραμε 17%, φαντάζεσαι έστω και ένας 
Έλληνας να θέλει κομμουνισμό»;
     Και για να είμαι δίκαιος, την απέχθειά του και τον 
τρόμο του περί πιθανότητας να γίνει Κομμουνισμός 
είχε εκφράσει τον Μάρτιο του 1967 στον Ηλία Τσιριμώ-
κο, ο μακαρίτης Ηλίας Ηλιού, πρόεδρος της Ε.Δ.Α. (Ενι-
αία Δημοκρατική Αριστερά όπου συγκατοικούσαν και 
οι κομμουνιστές τότε, διότι το ΚΚΕ ήταν παράνομο και 
δεν μπορούσε να έχει κόμμα) με τη φράση «Προς Θεού, 
εγώ εκπροσωπώ και τους κομμουνιστές αλλά τρομάζω 
και στην πληροφορία ότι μπορεί η Πατρίδα μου να γίνει 
κομμουνιστική χώρα».
     Τον Φλωράκη κατηγόρησε ευθέως ο κ. Παναγιώτης 
Παπαγαρυφάλλου, (τίμιος και ικανός τέως κομμουνι-
στής, αναπληρωτής καθηγητής στο Πάντειο Πανεπι-
στήμιο, σήμερα στέλεχος του Πατριωτικό Μετώπου), 
όταν ήσαν σε εξορία με τον Φλωράκη επί Στρατιωτικού 
καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 με τη φράση «κύ-
ριε Φλωράκη είσαι υπεύθυνος για τις χιλιάδες Έλληνες 
νεκρούς από το 1946-1949» για να πάρει την απάντηση 
«Παναγιώτη είμαι υπεύθυνος μόνο κατά το εν τεσσαρα-
κοστόν. Διότι 40 ήμασταν στην μυστική  Κεντρική Επι-
τροπή του ΚΚΕ που πήραμε την Απόφαση να ξεκινήσου-
με τον αγώνα να αγνοήσουμε τη συνθήκη της Γιάλτας 
και να κάνουμε την Ελλάδα κομμουνιστική».

     Λεπτομέρειες στο βιβλίο του Παναγιώτη Παπαγαρυ-
φάλλου «Διπλή δολοφονία» εκδόσεις  «Έργκο».  Μια 
και βάλαμε τον….υπολογιστή μας στο παρελθόν, φήμες 
κυκλοφόρησαν το 1974, ότι προτροπή του Χένρυ Κίσ-
σιγκερ προς τον τότε επανελθόντα ως πρωθυπουργός 
στην Ελλάδα αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμανλή, ήταν 
να νομιμοποιήσει το ΚΚΕ και να φέρει πίσω τον Φλωρά-
κη – φήμες επαναλαμβάνω. Και άλλα τινα.            
     Παρά την πίστη του Φλωράκη ότι κομμουνισμός δεν 
γίνεται…. και όμως «γυρίζει» που είπε και ο Γαλιλαίος. 
Ενδεχομένως μόλις τελειώσει ο  πόλεμος της σημερι-
νής οικονομικής Kρίσης, μπορεί να γίνει μια σημαντική 
πολιτειακή αλλαγή. Δεν χρειάζεται να γίνει πραγματι-
κός Κομμουνισμός. Θα γίνει «κατ’ εικόνα και ομοίωσιν».
     Ίδια φτώχεια και η γνωστή νομενκλατούρα. Θα λέ-
γεται χαμηλά στρώμματα, κάτω στο χώμα και υψηλά ει-
σοδήματα - ψηλά κρεβάτια. Θα είναι μια μορφή οικονο-
μικής  κομμουνιστικοποίησης. Αυτό που συμβαίνει σε 
όσες, (τέσσερες απέμειναν  σε όλη τη Γη), είναι κομμου-
νιστικές χώρες σήμερα, οι οποίες πασχίζουν και φεύ-
γουν από τον Κομμουνισμό και πάνε προς τον Καπιτα-
λισμό, εμείς πάμε ακριβώς αντίθετα.
     Η πυξίδα του λαού, όπως κατευθύνεται, προς τα εκεί 
δείχνει. «Μα είναι δυνατόν και ένας Έλληνας να θέλει 
Κομμουνισμό»; Πολλές φορές λαοί δεν κάνουν ό,τι θέ-
λουν, αλλά κάνουν «θελήματα» άλλων. Κάποτε μας 
λέγανε ήταν θέλημα Θεού. Τώρα μας θα πούνε «εσείς 
το θελήσατε». Επομένως είναι πιθανή μια ενδεχόμενη 
«μορφή οικονομικής κομμουνιστικοποίησης» ευνοημέ-
νης πανταχόθεν. Ίδωμεν. 

 iliop@otenet.gr  Ηλία Ηλιόπουλου Ιδρυτή-Ιδιοκτήτη-Διευθυ-
ντή του Ομογενειακού Πρακτορίου Ειδήσεων Ελλάδος  
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ΤΑΚΗΣ	Ν.	ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ	ΔΗΛΩΣΕΙΣ	 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
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SERVICES
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NK	FINANCIAL	SERVICES
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Fax: (847) 324 4852
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Ηλία Ηλιόπουλου
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 Γράφει	ο	Πέτρος	Μάστορης
ROBAQO – RASIQIJA

ΠΟΙΟΣ	ΘΑ	ΣΩΣΕΙ	
ΤΗΝ	ΕΛΛΑΔΑ

Όπως	έχουν	γίνει	τώρα
στην	Ελλάδα	τέτοια	μπόρα,
δεν	την	σώνει	ο	Γεωργάκης
ούτε	και	ο	Σαμαράς.
 
Ούτε	και	η	Παπαρήγα
με	δρεπάνια	και	σφυριά
ούτε	και	ο	Καρατζαφέρης
όσα	νάχει	και	κεριά.
 
Ούτε	και	οι	συνδικάτοι
μ’	όλα	τους	τα	νταηλίκια
ούτε	και	οι	μαγκιές	του	Τσίπρα
και	της	Ντόρας	τα	καπίκια.
 
Ούτε	και	οι	διδυμάδες
Πάγκαλος	και	Βενιζέλος
ούτε	και	όλοι	οι	τριακόσιοι
από	την	αρχή	και	τέλος.
 
Μόνο	μια	είν’	η	λύση
στα	γρήγορα	καλού-κακώς
αμέσως	το	πόστο	του	να	πιάσει
ο	Στυλιανός	ο	Παττακός!
 
Ο	ΑΠΙΣΤΟΣ	ΘΩΜΑΣ

Τόπε	ο	φίλος	μου	ο	Θωμάς
πως	τόχει	αμανάτι
πάνω	ψηλά	σ’	ένα	βουνό
να	κτίσει	ένα	παλάτι.
 
Η	γυναίκα	του	απ’	τις	φωνές
είχε	καταπλαντάξει
που	τούλεγε	συνέχεια
τη	γνώμη	του	να	αλλάξει.
 
Θωμά	μου	σε	παρακαλώ
έλα	στα	συγκαλά	σου
και	μη	πετάς	σ’ένα	βουνό
τα	κατομμύριά	σου.
 
Τι	θέλουμε	σ’	ένα	βουνό
πούχει	πολύ	μελτέμι
συνέχεια	θα	μας	δέρνουνε
οι	τέσσερις	ανέμοι.

Του	κεφαλιού	του	ο	Θωμάς
τ’	αυτιά	του	δεν	ακούνε
δεν	πίστεψε	πως	τάχατες
τέτοια	για	να	συμβούνε.
 
Κι’	έκτισε	ένα	τριόροφο
με	πύργους	και	μπαλκόνια
μέχρι	και	τούρκικα	χαλιά
έστρωσε	στα	σαλόνια.
 
Και	τώρα	πούκαναν	φτερά
τα	κατομμύριά	του
κυττάζει	χαμηλώματα
και	λέει	στην	κυρά	του.
 
Μου	τόπες	μια,	μου	τόπες	δυο
μου	τόπες	τρεις	και	δέκα
έπρεπε	να	σε	πίστευα
συγχώραμε	γυναίκα!
 
Όμως	εγώ	δεν	συμφωνώ
για	του	Θωμά	το	σάλο
γιατί	βουνό	και	θάλασσα
είναι	το	ΚΑΤΙ	ΑΛΛΟ!
 
Το	σπίτι,	του	Θωμά	στοίχισε	3	
εκατομμύρια	δολλάρια.	Έχει	
αντίκρυ	τον	Ευβοϊκό	κόλπο.	Πε-
ριέχει	6	υπνοδωμάτια,	11	μπαλ-
κόνια,	3	κουζίνες,	3	σαλόνια,	7	
τζάκια,	εξωτερικό	υπόστεγο	με	
ψησταριές,	τετράτομο	ανελ-
κυστήρα,	έναν	πολυέλαιο	με-
γέθους	βελανιδιάς,	με	τηλεκο-
ντρόλ	ανάβαση-κατάβαση,	16	
βιντεοκάμερες,	μέσα	και	έξω,	2	
υπεργεννήτριες,	μαρμαρόστρω-
ση	με	μάρμαρα	Πεντέλης,	υπε-
ρεπίπλωση	και	υπερτηλεσύνδε-
ση	MADE	AND	DELIVERY	FROM	
USA	και	επί	πλέον	6	λουτρά	με	
ασημένιες	γούρνες	εφοδιασμέ-
να	με	10	κιβώτια	χαρτί	υγείας.
Ο	Θωμάς	το	πουλάει	ΜΙΣΟΤΙ-
ΜΗ!	Τηλεφωνήστε	του:	
(1410)	952-7840
Για	όποιον	προλάβει	
Κ Α Λ Ο Ρ Ι Ζ Ι Κ Ο ! ! !
 

ΟΙ	ΦΥΛΕΣ	ΤΟΥ	ΙΣΡΑΗΛ
Πήγαινα	στην	Χαλκίδα.	Σε	ένα	
χωριό	πριν	τον	προορισμό	μου	
σταμάτησα	σε	ένα	φουρνάρικο	
να	πάρω	μια	τυρόπιτα.	Δύο	δου-
λεύτρες	στρογγυλοπρόσωπες	
με	μπολικόφωνη	προφορά	πρό-
θυμες	να	με	εξυπηρετήσουν.	
Έλυσαν	την	απορία	μου,	αφού	
μου	είπαν	ότι	είναι	Πολωνέζες.
Παραπλεύρως	ήταν	ένα	βενζι-
νάδικο	μαζί	με	γκαράζι.	Ο	βεν-
ζινοκράτης	ντυμένος	με	έναν	
άσπρο	μανδύα	με	ρώτησε;	Τι	
βενζίνα	να	βάλει.	Κατάλαβα	
ότι	ήταν	Αφγανιστανός.	Δίπλα	
ένας	άλλος	έπλενε	ένα	αυτοκί-
νητο.	Η	φάτσα	του	μαρτυρούσε	
ότι	ήταν	Πακιστανός.	Στην	άλλη	
μεριά	ένας	άλλος	άλλαζε	μια	
ρόδα.	Από	πού	του	λόγου	σου;	
Η	απάντηση:	Από	τη	Γκάνα!
Στη	συνέχεια	η	ματιά	μου	έπεσε	
σε	ένα	ανθοκηπάριο.	Σκέφτηκα	
μια	γλάστρα	θα	ήτανε	ότι	έπρε-
πε	για	την	επίσκεψή	μου.	Ποτι-
στηράδες	και	σκαφτιάδες,	μέ-
τρησα	τέσσερις.	Δύο	Αλβανοί,	
ένας	Γεωργιανός	και	ένας	Ρου-
μάνος.	Έφτασα	στον	προορι-
σμό	μου.	Στο	πάρκιν	του	Δήμου.	
Μεγάλη	έκπληξη:	Ο	παρκαδό-
ρος	ήταν	Ε	Λ	Λ	Η	Ν	Α	Σ!!!
 
ΚΑΙ	ΟΜΩΣ	ΑΛΗΘΕΙΑ
Σε	ένα	στενό	δρόμο,	ένας	φορ-
τηγατζής	πέρασε	άνετα	όπως	
είπε.	Πέρασε	άνετα	όπως	είπε,	
αλλά	ο	πλαϊνός	καθρέπτης	του	
αυτοκινήτου	μου,	έπεσε	ξε-
κολλημένος	καταγής.	Κάποι-
ος	περαστικός	μου	συνέστησε	
ένα	συνεργείο	κάπου	παράμε-
ρα.	Δύο	αυτοκίνητα	περιμένανε	
τη	σειρά	τους.	Ρώτησα	το	συ-
νεργά,	πόση	ώρα	θα	πάρει	νάρ-
θει	η	σειρά	μου;	Πρόθυμα	μου	
είπε:	Τώρα	αμέσως!	Άρχισε	
το	κόλλημα	του	καθρέπτη:	κα-

τσαβίδια,	καλώδια,	τρυπιτήρια,	
λαστιχάρια	κλπ.	Σε	είκοσι	λε-
πτά	ο	καθρέπτης	στη	θέση	του.	
Έβγαλα	το	περτοφόλι	μου	με	
το	συνηθισμένο:	Τι	σας	οφείλω;	
Η	απάντηση	του	συνεργού:	Τ	Ι	
Π	Ο	Τ	Ε!	Και	όμως	αλήθεια!
 
ΒΟΣΤΩΝΗ	ΚΑΙ	ΠΑΛΙ	
ΒΟΣΤΩΝΗ
Ο	Νίκος	ήτανε	για	χρόνια	στη	
Βοστώνη	με	μεγάλες	μπίζι-
νες,	στο	κέντρο	της	πόλης.	Μια	
μέρα	τι	του	ήρθε	τα	πούλησε	
όλα		και	γύρισε	στην	Ελλάδα.	
Άνοιξε	μια	πιτσαρία	στο	Αλιβέρι	
της	Εύβοιας.	Ανοιχτός	σχεδόν	
από	τις	οκτώ	η	ώρα	το	βράδυ	
μέχρι	της	δώδεκα.	Τον	ρώτησα	
γιατί	δεν	ανοίγει	νωρίτερα,	μου	
απάντησε:	Εδώ	οι	Έλληνες	δεν	
τρώνε	το	πρωΐ	«μπρέκφραστ»/	
πρωϊνό,	το	μεσημέρι	δεν	είναι	
πιτσοφάγοι.	Το	απόγευμα	κοι-
μούνται	μέχρι	τις	8	η	ώρα,	κι	
έτσι	για	να	ανοίξω	νωρίτερα	θα	
βαράω	μύγες.	Τη	στιγμή	εκείνη	
μπήκε	μέσα	ο	μικρός	που	είχε	
κάνει	«ντελίβερι».	Άστα	αφε-
ντικό	με	τρέλανε	αυτός	ο	γε-
ρο-κασιδιάρης.	Η	μακαρονάδα	
έκανε	4	ευρώ	και	98	σεντς.	Μου	
έδωσε	5	ευρώ	και	περίμενε	μια	
ώρα	για	να	βρω	να	του	δώσω	τα	
ρέστα.	Δεν	φτάνει	που	ήτανε	
τρία	χιλιόμετρα	το	σπίτι	του!	Με	
κύτταξε	ο	Νίκος	και	μου	λέει:	
Τα	βλέπεις	τι	γίνεται	εδώ	στην	
Ελλάδα;	Πιο	πολύ	μου	κόστισε	
η	βενζίνη	παρά	τα	5	ευρώ	που	
πήρα.	Και	τα	τυχερά;	Τον	ρώτη-
σα:	Αστειεύεσαι	ξέρουν	από	τέ-
τοια	οι	Έλληνες;;;	Φεύγοντας,	
άκουσα	το	Νίκο	να	μονολογεί:	
ΑΧ,	ΒΟΣΤΩΝΗ	ΚΑΙ	ΠΑΛΙ	ΒΟ-
ΣΤΩΝΗ!!!
 

ΟΙ	ΠΛΑΚΑΔΕΣ
Στην	ακτή	Νηρέως	της	Εύβοιας	
σκέφτηκα	να	πλακοστρώσω	
μέρος	της	αυλής.
Πρώτος	πλακάς-Έλληνας
Τιμή		2,	300	χιλ.	ευρώ.	Και	η	
δουλειά	θα	τελειώσει	σε	10	
ημέρες.	Γιατί	10	μέρες	τον	ρώ-
τησα;	Θα	δουλεύω	από	Δευτέ-
ρα	μέχρι	Πέμπτη	το	πρωΐ		7	μέ-
χρι	τις	10.	Γιατί	μετά	τις	δέκα	
κάνει	ζέστη,	ήταν	η	απάντησή	
του!
Δεύτερος	πλακάς-Έλληνας
Τιμή	2,200	χιλ.	ευρώ.	Τελει-
ωμός,	μία	εβδομάδα.	Πρωΐ	
8-10:30	και	επιστροφή	μετά	τον	
ύπνο,	απόγευμα	7-8:30.
Τρίτος	πλακάς-Έλληνας
Τιμή	2,000	χιλ.	ευρώ.	Τελειωμός	
σε	4	ημέρες	από	τις	9	το	πρωΐ	
μέχρι	τις	6	το	βράδυ.	Η	ζέστη	
και	ο	ύπνος	τον	ρώτησα;		Μου	
είπε	δεν	με	νοιάζει.	Πάλι	καλά!
Τέταρτος	πλακάς-Αλβανός
Τιμή	1,300	ευρώ.	Τελειωμός,	πε-
ρίπου	2	½		μέρες	από	χαράματα	
μέχρι	σούρουπο.
Τα	σχόλια	περισσεύουν;;;
 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ	ΜΟΔΑ	ΣΤΗΝ	
ΕΛΛΑΔΑ
Όταν	στην	Ελλάδα	λένε	μόδα	
το	εννοούν.	Είχα	πάει	επίσκε-
ψη	σε	συγγενικό	μου	πρόσωπο.	
Νάσου	και	μπαίνει	μέσα	η	κυ-
ρα-Καίτη.	Είναι	περίπου	στα	πε-
νήντα	της,	χήρα	και	με	καλή	
κορμοστασιά.	Μοιάζει	πολύ	πιο	
νεότερη.	Φορούσε	ένα	μισο-
φούστανο,	μπροστά	ίσα-ίσα	που	
έκρυβε	τις	ρόγες	και	κοντό	μέ-
χρι	τα	πανωπίσθια.	Αυτό	που	
λένε	οι	Γάλλοι	κομπινεζόν		και	η	
VICTORIA	SECRET	το	λέει	καυ-
τή	μπιτζάμα.	Στην	Ελλάδα	το	
λένε:	ΒΡΑΔΥΝΗ	ΤΟΥΑΛΕΤΑ.
Και	εις	ανώτερα	κυρα-Καίτη	
μου!!!	

Έπιστολη θΈοδωρου λάλιωτη μΈλουσ συντονιστικου συμβουλιου σάΈ άμΈρικησ κάι
προΈδρου ομοσπονδιάσ Έλληνικων συλλογων β. κάλιΦορνιάσ

Αξιότιμε και Σεβαστέ Πρόεδρε κ. Παπούλια,
Επιτρέψτε μου, με όλο τον σεβασμό, να εισηγηθώ να μην εγκριθεί το συνημμένο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την επανεκίνηση του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού.  
Είναι παράλογο, εν όψει της παρούσας οικονομικής κατάστασης να προτίνεται να πληρώνει
η Ελληνική Πολιτεία μεταφορικά έξοδα και φιλοξενία για αντιπροσώπους ΣΑΕ.
Παρακαλώ διαβιβάσατε το παρακάτω μήνυμά μου προς τον Υφυπουργό κ. Δόλλη για να μην τα επαναλαμβάνω.
κ. Πρόεδρε, υπηρετώ για πολλά χρόνια στο Συμβούλιο ΣΑΕ Αμερικής, έχω χρηματίσει Πρόεδρος Περιφερειακών Συνεδριάσεων, και είμαι Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων στην Βόρειο 
Καλιφόρνια (San Francisco). Επομένως γνωρίζω πολύ καλά το θέμα εκ των έσω.
Με πολύ σεβασμό και εκτίμηση,
Θεόδωρος Λαλιώτης, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου ΣΑΕ Αμερικής, και 
Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Β. Καλιφόρνιας.
 
Αγαπητέ κ. Δόλλη,
Ζήτησα να σε ιδώ αλλά δεν κατέστη δυνατόν.  Με περιφρόνησες και με παρέπεμψες στο ΓΓ που δεν με καλύπτει διότι αυτά που ήθελα να συζητήσουμε είναι θέμα Υπουργού και όχι ΓΓ.
Ίσως όμως να έχω την ευκαιρία να εκθέσω τις απόψεις μου και στον κ. Λαμπρινίδη όταν έρθει στην Αμερική στο τέλος Σεπτεμβρίου.
Το Προεδρικό Διάταγμα που προτείνετε για το ΣΑΕ, το οποίο μας έστειλε ο Θ. Σπυροπουλος,  είναι απαράδεκτο και προειδοποιώ ότι θα σας δημιουργήσει πολύ αρνητικό publicity. Φαντάζομαι ότι είναι 
δημιούργημα της ΓΓΑΕ.  
Μπορεί να συμφέρει την ΓΓΑΕ γιατί θα χειρίζονται μεγάλα κονδύλια,  και θα έχουν μεγάλες αρμοδιότητες στην επιλογή αντιπροσώπων, αλλά είναι λάθος. 
Είναι παράλογο και απαράδεκτο όταν μειώνετε τις συντάξεις των μικροσυνταξιούχων και τους μισθούς χαμηλόμισθων υπαλλήλων και θα απολύσετε και προσωπικό να προτείνετε να πληρώνει το Ελλη-
νικό Δημόσιο εισιτήρια και ξενοδοχεία για άσχετους και μή εποικοδομητικούς αντιπροσώπους ΣΑΕ σε Περιφερειακές και Τακτική συνέλευση το Φεβρουάριο και Μάιο 2012.   Ο τρόπος επιλογής των αντι-
προσώπων ήταν λάθος και τώρα θα γίνει πιο λάθος με το προτεινόμενο Διάταγμα. Για αυτό το αποτέλεσμα είναι μηδέν μετά από περίπου 15 χρόνια και μετά από πάνω από 6 εκατομμύρια Ευρώ στο ΣΑΕ.
Αν θέλετε να δείτε αποτελέσματα από το ΣΑΕ, εξουσιοδοτήστε τους Περιφερειάρχες με την βοήθεια των συμβουλίων τους (προσέξτε τη λεπτομέρεια, τους Περιφερειάρχες όχι τα συμβούλια διότι ο κάθε 
σύμβουλος θα θέλει να φέρει τους δικούς του), να συγκαλέσουν τα πιο δραστήρια και εποικοδομητικά μέλη της ομογένειας  ιδίοις εξόδοις  σε περιφερειακή συνέλευση. Έτσι θα χωρίσει η “είρα από το 
σιτάρι” και θα μείνουν έξω οι τζαμπαντζήδες και οι άσχετοι που παριστάνουν τους κοινοτικούς παράγοντες αλλά στην πραγματικότητα έρχονται για το δωρεάν (free)  ταξίδι.
Αυτοί από εμάς που δουλεύουν για την ομογένεια και τον Ελληνισμό ανιδιοτελώς για πολλά χρόνια, ευχαρίστως θα έρθουν ιδίοις εξόδοις διότι πιστεύουν και προσφέρουν στον Ελληνισμό. Όσον αφο-
ρά την Τακτική Συνέλευση (Θεσσαλονίκη) ας πληρώσει η Ελληνική Πολιτεία τα έξοδα φιλοξενείας αλλα όχι έξοδα μεταφοράς.
Ας γίνει εξαίρεση και να πληρώνονται τα έξοδα από τις φτωχές περιφέρειες, αλλά είναι απαράδεκτο να πληρώνονται έξοδα μεταφοράς και διαμονής στα Περιφερειακά για αντιπροσώπους Αμερικής, 
Ευρώπης,  Αυστραλίας και Αφρικής.
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Ήταν ο πρώτος μου χειμώνας, μίλια 
μακριά από τον ξηρό, θερμό ελλη-
νικό Νοέμβρη, στο βαρύ και υγρό 
Ντύσσελντορφ, με το κρύο βελο-
νωτό χιονόνερο που δε σε μου-

σκεύει, το αισθάνεσαι μόνο ψιχαλιστά στο πρό-
σωπο, το πίνεις, βαφτίζεσαι στη νεραϊδοβροχή, 
αλλά δεν τη βλέπεις. Στην ήρεμη πόλη που στο-
λιζόταν για τα Χριστούγεννα, με τα γιορτινά πε-
ρίπτερα της Alt Stadt (της Παλιάς Πόλης), να σερ-
βίρουν ζεστό κόκκινο κρασί με μπαχαρικά για το 
κρύο (Gluhwein), μπύρα, ζεστή σοκολάτα, λουκά-
νικα (Wurst) και γλυκά, τα μαγαζάκια γεμάτα μι-
κροδώρα, αρωματικά κεριά και ημιπολύτιμους λί-
θους, περιδιάβαζα ένα βράδυ χαρούμενη, σε μιαν 
ατμόσφαιρα που δονούνταν από τις μελωδίες των 
πλανόδιων μουσικών και τα πολύχρωμα φώτα.
            Η νύχτα είχε προχωρήσει καθώς, γυρίζοντας 
στο σπίτι, είδα στα πεζοδρόμια της γειτονιάς μου 
σωρούς από έπιπλα και αντικείμενα κάθε λογής, 
καθρέφτες και καλάθια, σκεύη, παιδικά παιχνίδια, 
πολυθρόνες, καρέκλες, ντουλάπες...
            Στο νου μου ήρθαν τα λόγια του Έλληνα 
γείτονά μου: «Κάθε μήνα ο κόσμος βγάζει στα πε-
ζοδρόμια ό,τι έπιπλα δε χρειάζεται. Θα βρεις και 
τσίλικα πράγματα, που λες γιατί τα πέταξαν. Περ-
νάει το φορτηγάκι του Δήμου και τα παίρνει. Όμως, 
όποιος προλάβει, παίρνει ό,τι χρειάζεται από βρα-
δύ. Θα δεις Ρώσσους και Πολωνούς με φορτηγά-
κια να μαζεύουν πολύ ωραία έπιπλα. Τα φτιάχνουν 
λίγο και τα πουλάνε στο Flomarkt.»
Μα...γιατί το πέταξαν αυτό το υπέροχο τραπεζά-
κι σαλονιού με τα κεραμεικά πλακάκια πάνω του 
χωρίς γρατσουνιά; Ήταν σα να είχε  μόλις βγει από 
το εργοστάσιο. Κι εκείνη εκεί η διαλυμένη βιβλιο-
θήκη δίπλα του, από καρυδιά, ολοκαίνουρια με τα 
ανάγλυφα κίτρινα τζαμάκια των ντουλαπιών της, 
μ’ έκανε να σκέφτομαι πόσο σπάταλοι και κατα-
ναλωτικοί έχουμε γίνει..., όμως, ήταν μια ψυχρή 

βραδιά με το φεγγάρι να μας κοιτάζει ανάμεσ’ 
από τα σύννεφα, και καθώς στεκόμουν και περι-
εργαζόμουν τους «θησαυρούς» ανάμεσα σε αρκε-
τό σκουπιδαριό, σιλουέττες περαστικών, μιά-μιά, 
δυό-δυό, άρχισαν να μαζεύονται αθόρυβα και σι-
ωπηλά γύρω από τους σωρούς.
            Μια παράξενη ιεροτελεστία άρχιζε, ένα μυ-
στηριακό «Flomarkt» ξετυλιγόταν στις δύο πλευρές 
του δρόμου. Και ξαφνικά, η σπάταλη, καταναλω-
τική μας νοοτροπία έστρεψε το άλλο της μάγου-
λο, για να διακρίνω πάνω του μια πτυχή από την 
οικονομία της ζωής. Και είδα, αυτό που κάποιοι, 
έστω από ιδιοτροπία, δε χρειάζονταν, κάποιοι άλ-
λοι, που δεν τους επιτρεπόταν να έχουν επιλογή 
και γούστο, να το αγκαλιάζουν με αγάπη για να 
ντύσουν τα σπίτια τους. 
            Έβλεπα μετανάστες από τις Ανατολικές χώ-
ρες, την Ασία και την Αφρική, να διαλέγουν από 
το σωρό και να φεύγουν με τα ειρηνικά τους λά-
φυρα. Ξεχώρισα δυό καρέκλες, ένα ολοκαίνουριο 
καλάθι, ένα σκαμνάκι κι ένα τραπεζάκι βαμμένο 
κόκκινο. Με τις καρέκλες που ήταν βαμμένες πρά-
σινες δημιουργούσαν όμορφη αντίθεση. Θα έδι-
ναν χρώμα στο δωμάτιό μου.
            Κουβάλησα τη λεία μου μέχρι την είσοδο 
της πολυκατοικίας μου, τριάντα μέτρα πιο κάτω, 
και την ανέβασα στο δεύτερο όροφο. Το μικρό μου 
δωμάτιο γέμισε χρώματα και σχήματα. Στο καλά-
θι τακτοποίησα τα ντοσιέ με τις σημειώσεις μου, 
τα μπλοκ σχεδίου, τα παράξενα φύλλα που μά-
ζευα από τα πάρκα.
            Για μένα που είχα μεγαλώσει με μεγάλες 
ανέσεις σ’ ένα όμορφο σπίτι, ήταν μια καινούρια, 
ανατρεπτική εμπειρία να ζω σ’ ένα ρημάδι του δευ-
τέρου παγκοσμίου, με πατώματα που έτριζαν, και 
να το επιπλώνω με μικροέπιπλα που είχαν παρα-
τήσει οι ιδιοκτήτες τους στο πεζοδρόμιο σαν αδέ-
σποτα σκυλιά.
Τα είχαν απαρνηθεί γερασμένα, μετά από χρή-

ση πολύχρονη ή και μετά από έναν έρωτα fast-
food, ολοκαίνουρια, που για κάποιο λόγο έπρεπε 
να εξοριστούν από τον «παράδεισο» ενός σπιτι-
ού στο κρύο φεγγαρόφωτο των έρημων δρόμων. 
Θάνατοι, τραγωδίες, χωρισμοί ή απλώς χαρούμε-
νες ανακαινίσεις; Ποιό μυστικό έκρυβε εκείνη εκεί 
η σιφονιέρα με τη μαδημένη φορμάικα, το θάνα-
το της μοναχικής ηλικιωμένης κυρίας, που τα έπι-
πλά της δε βρισκόταν κανείς να τα κληρονομήσει; 
Το χωρισμό ενός ζευγαριού που πριν πάρει ο κα-
θένας ό,τι χρειαζόταν μαζί του, ξεσκαρτάριζε και 
πετούσε ό,τι του ήταν άχρηστο; Την ανακαίνιση 
που φέρνει νέα πνοή σ’ ένα σπίτι; Μήπως το άδει-
ασμα ενός σπιτιού από τα πράγματα που εγκατέ-
λειψαν οι προηγούμενοι ένοικοι, προκειμένου να 
εγκαταστήσουν οι νέοι τα δικά τους;
Πράγματα παλιά και καινούρια, φθαρμένα σαν 
τους ανθρώπους, δημιουργήματα και προεκτάσεις 
τους, φορείς της ιστορίας, του γούστου και της νο-
οτροπίας τους, αντικείμενα χρησιμοποιημένα και, 
γι’ αυτό, γεμάτα ψυχή, γεμάτα ανθρώπινη ζεστα-
σιά, παραπονεμένα, περίμεναν στο φεγγαρόφω-
το καρτερικά – καθώς η νύχτα βάθαινε κι ανατρί-
χιαζαν από το κρύο – το μάτι που θα τα «έβλεπε» 
και θα κοντοστεκόταν, το χέρι που θα τα διάλεγε 
και θα τα τραβούσε από την ορφάνια και την εγκα-
τάλειψη σε μια νέα ζωή, σ’ ένα άλλο σπίτι, όπου, 
ευγνώμονες κάποιοι άνθρωποι, φτωχότεροι, λι-
γότερο τυχεροί, συνήθως μετανάστες, θα γιόρ-
ταζαν στοργικά την ένταξή τους στο χώρο τους.
Η νύχτα εκείνη με τις αθόρυβες σιλουέττες στο σι-
ωπηλό Flomarkt του πεζοδρομίου, έχει φυλαχτεί 
βαθιά στις αναμνήσεις μου σα δώρο τυλιγμένο μ’ 
ένα άρωμα ανθρώπινο, τη συγκίνηση που αισθα-
νόμαστε όταν η ζωή αποκαλύπτεται ως μυστηριώ-
δης θησαυρός. Δε θ’ αντάλλαζα εκείνη την εμπει-
ρία για μια ζωή πλούτου και διηνεκούς ασφάλειας.
Συλλογιζόμουν τους ανθρώπους που διάγουν όλα 
τους τα χρόνια χωρίς να γνωρίσουν την ελάχιστη 

στέρηση. Πόσο «φτωχή» μπορεί να είναι η ζωή 
τους σε λεπτές αποχρώσεις, όπως να «αφουγκρά-
ζεσαι» τις ιστορίες άλλων ανθρώπων μέσα από τα 
έπιπλά τους τα παρατημένα στο δρόμο, τα προ-
σφερόμενα σε κάποιους άλλους, τη μοναξιά των 
επίπλων και των αντικειμένων μέσα στη νυχτε-
ρινή σιωπή, να δονείσαι από το μυστήριο μιας σι-
λουέττας που σκύβει αθόρυβα πάνω από μια κα-
ρέκλα και την παίρνει μαζί της.
Από την αναπάντεχη χαρά για το «δώρο-έκπλη-
ξη» μιας νύχτας σ’ ένα έρημο πεζοδρόμιο, με μο-
ναδικούς μάρτυρες το ξάγρυπνο μάτι της σελήνης 
και τις διακριτικές ματιές λιγοστών πελατών ενός 
μαγικού Flomarkt.
Συχνά έρχονται στο νου μου τα λόγια του Χριστού 
πως «ευκολότερα περνάει μια τριχιά (κάμηλος) από 
την τρύπα μιας βελόνας, παρά ένας πλούσιος στη 
Βασιλεία των Ουρανών»  και συλλογίζομαι πως, 
όποιος δεν έχει το ταλέντο να κρυφοκοιτάξει από 
την «κλειδαρότρυπα» μιας βελόνας τις μικρές μα-
γικές στιγμές των απλών πραγμάτων, είναι «χον-
δρός» σαν τριχιά και πώς να μπει στον Παράδει-
σο – που η πύλη του είναι η τρύπα μιας βελόνας...
Και λέω μέσα μου, ευλογημένη η φτώχεια, κι ας 
είναι μια αρρώστια, ένα σαράκι που μαραζώνει 
την καρδιά, μπορεί, ωστόσο, για ένα πνεύμα ισχυ-
ρό ν’ αποτελέσει και το εφαλτήριο για τον πλού-
το εντός κι εκτός του...
            Ήταν ένα ψυχρό βράδυ Νοεμβρίου στη βρο-
χερή Γερμανία. Μερικά βήματα έξω από το σπίτι 
μου στη Schirmerstrasse (την οδό ομπρελών!), το 
πνεύμα του μήνα είχε φυλάξει για μένα αυτή τη 
μικρή, αλλά παράξενης ομορφιάς εμπειρία ανώ-
νυμης ζεστασιάς κι ανταλλαγής, κι εγώ, χρόνια 
μετά, τη μοιράζομαι μαζί σας.

Καλό Νοέμβρη, φίλοι μου!                                                    

Της Μαρία Γεωργαλά ΝΟΕΜΒΡΙΟΣΤΟ	ΠΝΕΥΜΑ	ΤΟΥ	ΜΗΝΑ
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Τον παρέλαβε στο αεροδρόμιο του Σικάγου ο παιδικός του φίλος και ξάδερφος του Μερτσίνα. Είχε 
έρθει από το Ντένβερ του Κολοράντο επίτηδες γι’ αυτό και θα κάθονταν καμιά βδομάδα.
Ελεύθερος και δυο χρόνια πιο μικρός ο ξάδερφος. Όπως του είπε, τον χειμώνα πήγαινε στο Ντένβερ 
και γύριζε στις αρχές Μάρτη πίσω στο Σικάγο που άρχιζε δουλειά στην εταιρεία όπου θα έπαιρνε 

να δουλέψει και ο Μερτσίνας. Δούλευε «φόρμαν» (αρχιεργάτης), όπως του είπε. Ήταν αρχές Φλεβάρη, οπό-
τε θα ήταν χωρίς δουλειά για ένα μήνα ο Μερτσίνας. Τον τακτοποίησε όπως αυτός νόμιζε καλά για να μπει 
σιγά-σιγά στο νόημα της ζωής του Σικάγου.
            Η γειτονιά Ρόζλαντ στα νότια του Σικάγου ήταν τότε μαγνήτης για τους Έλληνες μετανάστες. Μέ-
νανε πολλοί Έλληνες. Είχε εστιατόρια και διάφορα μαγαζιά ελληνικά και το ξενοδοχείο ύπνου που θα μένα-
νε ήταν ελληνικό. Του νοίκιασε δωμάτιο με το μήνα γιατί θα ερχόταν πιο φτηνά και ο ξάδερφός του νοίκια-
σε δωμάτιο για μια βδομάδα.
Είχε έρθει με το αυτοκίνητό του από το Ντένβερ. Όπως του είπε, του άρεσε να οδηγεί και να χαζεύει τις απέ-
ραντες πεδιάδες της Νεμπράσκα και της Αιόβα. Άκουγε, κοίταζε ο Μερτσίνας και έλεγε λίγα. Όχι τόσο για 
τους Αμερικάνους, γιατί σα ναυτικός είχε διαβεί από αυτό η φαντασία του. Κοίταζε τους Έλληνες με τον τρό-
πο που ζούσαν. Λες και ήσουνα σε μικρή πόλη της Ελλάδας. Αυτό τον ζέστανε αρκετά. Σε δυο μέρες μέσα 
γνώρισε παιδιά στην ηλικία του, όπου θα μπορούσε να τα συναναστραφεί και να κάνει παρέα.
Εκείνο το βράδυ ο ξάδερφός του λέει:
- Αύριο το βράδυ θα πάμε κάτω στο «Γκρηκ Τάουν», στον Πέτρο, να φάμε.
- Να πάμε, του λέει. Πάω όπου με πας.
            Μπήκανε στο αυτοκίνητο και δρόμο για το «Γκρηκ Τάουν». Ήταν στο ύψος του κέντρου του Σικά-
γου, αλλά δυτικά δέκα δρόμους.
- Εδώ δεξιά, όπως πάμε, βλέπω σπίτια καμένα, αμπαρωμένα. Τι γίνετε; Φωτιά έπιασε;
- Χα, χα... Μερτσίνα. Αυτού μην τα ρωτάς! Παλιότερα ήταν από τις διαλεχτές γειτονιές του Σικάγου. Πιο 
μέσα είναι το Πανεπιστήμιο του Σικάγου, φτιαγμένο από την οικογένεια Ροκφέλερ. Από τα λίγα ιδρύματα 
στη χώρα, για μυαλά και γνώση. Γύρω από το πανεπιστήμιο, βέβαια, κρατιέται. Αλλά πιο έξω, όπως βλέ-
πεις, είναι να μην πατάς. Την πήρανε οι μαύροι όλη αυτή την περιοχή. Μακριά!... Να βρεθείς μόνος σου και 
νύχτα!... Να, μπροστά φαίνονται οι ουρανοξύστες στο κέντρο. Εμείς θα βγούμε εδώ, στην Τέηλορ στρητ. Θα 
πάμε δεξιά που είναι η Χόλστετ στρητ.
 Αριστερά μας, βλέπεις τα καινούρια κτίρια Μέρ. Είναι το καινούριο πανεπιστήμιο. Το Ιλλινόις Στέητ Γιου-
νιβέρσιτυ. Καμιά συγγένεια με το άλλο. Εδώ ήταν όλο ελληνικά μαγαζιά, αλλά τους βγάλανε για να χτίσουν 
το ίδρυμα. Να, μπροστά οι ταμπέλες. Μπαίνουμε στην καρδιά του Γκρηκ Τάουν. Ελληνικός κήπος, μπουζού-
κια και φαγητό… Δίπλα καφενείο, «Το Κεντρικό», απέναντι μπακάλικο, δίπλα ζαχαροπλαστείο, στέφανα, 
βαφτιστικά, κεριά, εικόνες… Πιο κάτω «φρουταρία»… Ό,τι θέλεις ελληνικό, φίλε Μερτσίνα. Εμείς θα πάμε 
για φαγητό εδώ στο «Πέτρος Ντιάνα ΟΠΑ». Έτσι ξέρουν τον ιδιοκτήτη όλοι οι πελάτες, είπε και σταμάτησε 
μπροστά στην είσοδο του εστιατορίου. Έλα, έβγα. Θα παρκάρει το αυτοκίνητο το παιδί.
- Καλώς τα παιδιά! Καλώς ήρθατε, είπε ο νεαρός, ανοίγοντας την πόρτα του οδηγού.
            Μπήκανε και αριστερά τους είδαν έναν ψηλό, λεπτό μουστακαλή. Με πλατύ γέλιο, με ποτήρι ούζο 
στο χέρι, καλωσόριζε τους πελάτες. Στάθηκαν στη σειρά. 

Ήταν άλλοι πελάτες μπροστά τους. η ελληνική μουσική ζωηρή γέμιζε την αίθουσα και γύρω, ψηλά στους 
τοίχους ήταν φωτογραφίες από την Ελλάδα. Δεξιά, τσουβάλια διάφορα από φασόλια και άλλα όσπρια, τζα-
μαρία ψυγείου μακρόστενη με διάφορα τυριά και άλλα προϊόντα, όλα Ελλάδας. Ράφια γεμάτα το ίδιο. Όλα 
από την πατρίδα.
- Ετούτο είναι μπακάλικο πατρίδας, είπε ο Μερτσίνας.
            Γέλασε ο φίλος του, λέγοντας:
- Στο βάθος είναι ελληνικό εστιατόριο. Θα δεις αρνί στη σούβλα και ανοιχτή κουζίνα. Αυτός είναι ο Πέτρος, 
Μέρ. Τον γνωρίζουν και γνωρίζει όλους τους πελάτες. Θα τους καλωσορίσει όλους δια χειραψίας, θα φιλή-
σει κάθε θηλυκό πελάτη με γέλιο και το συνηθισμένο «όπα». Είναι η προσωπικότητα του Γκρηκ Τάουν και 
του έχουν πάρει συνεντεύξεις για την τηλεόραση.
- Καλώς τα παιδιά! Τα νέα από τον Ντένβερ;… Πώς έτσι χειμωνιάτικα στο Σικάγο; Συνήθως κάνεις εμφάνι-
ση αρχές του Μάρτη.
- Ήρθα για καλωσόρισμα του φίλου μου από την πατρίδα.
- Χα, χα… Νεοφερμένος! Σε βλέπω από τα ρούχα σου. Ελληνική κουστουμιά. Γιάννη! Φτιάξε τα παιδιά, φώ-
ναξε τον άλλο στην αίθουσα που κάθιζε τους πελάτες. Το λογαριασμό σε μένα. Καλώς ήρθες!
            Έσφιξε το χέρι τους χωρίς να ρωτήσει όνομα και με το πλατύ του γέλιο που άπλωνε το παχύ μουστά-
κι του σα δίχτυ γύρισε στον επόμενο πελάτη.
- Αλό! Καλώς ήρθατε! Όπα!... Καλώς ήρθατε. Τζων, Πέγκυ! Τι μου κάνετε… Χα, χα…
Ένοιωθε ζεστά ο Μέρ απ’ ό,τι έβλεπε. Έβλεπε άλλη πάστας Έλληνα εδώ στο χωνευτήρι που λέγεται
Αμερική. Απλοί, καταδεχτικοί οι άνθρωποι ως επί το πλείστον. Σου έδιναν χώρο. Δεν σου έφραζαν το δρό-
μο σου. «Μήπως είναι αυταπάτη, γιατί αυτό ποθούσε;», αναρωτιόταν όπως έτρωγε με το φίλο του. Ή είναι η 
απεραντοσύνη της χώρας με τον άφθονο πλούτο που κάνει τον απλό άνθρωπο αισιόδοξο για το αύριο, άφοβα.   
             Όποια και να ήταν η αιτία, ένοιωθε μέσα του αυτοπεποίθηση και δεν έβλεπε την ώρα να βάλει τα χέ-
ρια του σε δουλειά. Αυτό έκανε και ο Πέτρος, σίγουρα. Γύρευε ποια μοίρα τον έφερε ως εδώ. Σίγουρα η ανά-
γκη να προκόψει. Δεν σταύρωσε τα γερά του χέρια στο τραπέζι του καφενείου στο χωριό του και άπλωσε τα 
πόδια του σε δυο καρέκλες. «Θα είναι τριάντα πέντε σίγουρα», είπε όπως τον κοίταζε που μίλαγε με πελάτες 
σ’ ένα τραπέζι με το ποτήρι ούζο στο χέρι. Ζούσε: ζήτω η ζωή…
            Της Μοσχολιού η φωνή γέμισε την αίθουσα με τη βραχνή φωνή της.
- Θα πιούμε άλλο κρασί, κολέα, ή να φεύγουμε; Λέω να πάμε βόλτα από τη λίμνη του Μίτσιγκαν, μπροστά 
στην παραλία να δούμε νερό. Ας μην είναι θάλασσα. Είναι ωραία βόλτα.
            Κούνησε το κεφάλι του ότι συμφωνούσε. Δεν ήθελε να χάσει λέξη από το τραγούδι της Μοσχολιού.

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗ	ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ	-	Η	ΣΤΗΛΗ	ΤΟΥ	ΛΟΓΟΥ 

Γράφει ο Ευάγγελος Δάγλας

Ανοιχτή επιστολή στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης
Αθήνα 1η Οκτωβρίου 2011
Παρακολούθησα στις ειδήσεις την πορεία και διαμαρτυρία των απόστρατων αξιω-
ματικών προς το Υπ. Εθνικής Αμύνης και δηλώνω ευθαρσώς και επωνύμως ότι θα 
ήθελα να είχα πάει  μαζί τους.
Διαμαρτύρονται οι άνθρωποι αυτοί για τις περικοπές στις συντάξεις τους  και για 
τα νέα μέτρα (τα οποία στο χωριό μου, αλλιώς τα λένε… αλλά ας το αφήσουμε 
προς το παρόν, για να μην μας κόψει και η λογοκρισία), και επίσης και για κάποια 
εγκύκλιο που εξέδωσε ο Υπουργός.
Δεν την διάβασα, δεν μπορώ άλλωστε να έχω άμεση πρόσβαση σε όλα τα διοι-
κητικά έγγραφα (να συνεχίσω να τα ονομάζω διοικητικά ή μήπως «φιρμάνια του 
Πασά»;), αλλά όπως πρόλαβα να δω στις ειδήσεις, ο Υπουργός αποφάσισε ότι όλοι 
οι στρατιωτικοί θα αναφέρονται σ΄αυτόν απευθείας και όχι στους ανωτέρους τους. 
Είδα επίσης απόσπασμα από συνεδρίαση της Βουλής, όπου δύο βουλευτές αντι-
πολιτευτικών κομμάτων, νομίζω του ΣΥΡΙΖΑ και της Ν.Δ. έκαναν ερώτηση στον 
Υπουργό για την Εγκύκλιο αυτή, και μάλιστα ο ένας εξ αυτών του είπε : «Τι αμόκ 
σας έχει πιάσει με τους απόστρατους;»
Και μετά, είδα τον συγκεκριμένο Υπουργό, να στέκεται  «αφ’ υψηλού» και με αλα-
ζονικό ύφος, να φωνάζει, να χτυπιέται (όπως λένε και οι μαθητές μου) και να λέει 
: «τους απόστρατους θα τους βγάλω δια της βίας από το Υπουργείο μου» και επί-
σης το αμίμητο: «ο ομφάλιος λώρος μεταξύ στρατεύματος και αποστράτων πρέπει 
να κοπεί».
Και επειδή, δεν σε ήξερα κύριε Υπουργέ  Εθνικής Αμύνης, έψαξα λίγο και βρήκα 
την ιστοσελίδα σου. Ποιός είσαι, λοιπόν κύριε Μπεγλίτη; Εγώ, δεν σε ήξερα. Διά-
βασα πως έχεις κάνει σπουδές στην Νομική, έχεις μεταπτυχιακό, ήσουν και διπλω-
ματικός υπάλληλος και μιλάς και ξένες γλώσσες. Και λοιπόν;;;;
Ποιός είσαι που θα βγάλεις δια της βίας από το υπουργείο τους απόστρατους; 
Σε πείραξαν; Ήρθαν στο σπίτι σου, ή μήπως νομίζεις κι εσύ, όπως όλοι αυτοί που 
έχουν κολλήσει με μανία στις καρέκλες τους και βουλιάζουν την χώρα μου μέρα 
με την ημέρα, πως το υπουργείο είναι σπίτι σου;
Στο σπίτι σου κύριε Μπεγλίτη, ούτε εγώ θα ερχόμουν, ούτε αυτοί οι τιμημένοι 
απόστρατοι αξιωματικοί που ήρθαν με θάρρος και κρατώντας τις ελληνικές σημαί-
ες στα χέρια τους να διαμαρτυρηθούν, όπως έχουμε δικαίωμα όλοι οι πολίτες της 
Ελλάδος.

Γιατί, τόσο μένος κύριε Μπεγλίτη;
Κατάλαβες άραγε για ποιους ανθρώπους μιλάς; Εσύ αλήθεια πήγες στρατό; Και 
αν πήγες, που υπηρέτησες; Πήγες στα σύνορα; Έκανες στρατιωτικές ασκήσεις; 
Θα μπορούσες σήμερα να ισχυριστείς πως είσαι μάχιμος; Τι απωθημένα έχεις κύ-
ριε Μπεγλίτη με τον στρατό και τους στρατιωτικούς, τους εν ενεργεία και τους 
απόστρατους; Μήπως όταν ήσουν φαντάρος, σου έκανε κανένα καψόνι ο λοχαγός 
σου και έτρεξες τότε κλαίγοντας στον υπουργό σου;
Μίλησες άσχημα και απαξιωτικά για μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους κ.Μπεγλίτη, 
που ένας από αυτούς θα μπορούσε να είναι ο πατέρας σου. Διέπραξες «ύβρι» 
κ.Μπεγλίτη, εναντίον ανθρώπων  με γαλόνια. Ανθρώπων  με άσπρα μαλλιά, που 
έδωσαν την ζωή τους για να υπηρετήσουν με φρόνημα, τιμιότητα και αυταπάρ-
νηση την Ελλάδα, την πατρίδα μου, την χώρα μου. Καταλαβαίνεις μάλλον, αφού 
έχεις κάνει και τόσες σπουδές, γιατί δεν λέω την πατρίδα «μας».
Κατάφερες κι εσύ κύριε Μπεγλίτη, και οι άλλοι που «κυβερνάτε» ακόμη, να με θυ-
μώσεις πάρα πολύ. Κατάφερες να με κάνεις να χάσω τον πολύτιμο χρόνο μου για 
να ψάξω να βρω ποιος είσαι. Και πάλι, δεν κατάλαβα, ποιος είσαι…
Πρέπει να ζητήσεις δημοσίως συγγνώμη κύριε Μπεγλίτη και από τους στρατιωτι-
κούς, τους εν ενεργεία και μη και όπως φαίνεται να αποσύρεις και την συγκεκρι-
μένη εγκύκλιο. Δηλαδή, εγώ, που είμαι εκπαιδευτικός, σε οποιοδήποτε θέμα με 
την υπηρεσία μου, θα τηλεφωνώ ή θα στέλνω απ’ ευθείας την αναφορά μου στον 
υπουργό Παιδείας;;;; Αδιανόητο για τον κοινό νου.
Αλλά, ως φαίνεται, στην Ελλάδα του σήμερα, στις «καρέκλες» κάθονται κάποιοι 
άνθρωποι που έχουν άλλον, διαφορετικό νου από τον κοινό.
Εγώ, κύριε Μπεγλίτη, σου έγραψα αυτή την επιστολή, και μάλιστα πήρα τηλέφω-
νο και στο γραφείο σου (αλλά φυσικά το Σαββατοκύριακο κι εσύ και οι γραμματείς 
σου ξεκουράζεστε από την πολλή δουλειά και δεν απάντησε κανείς), για να σου 
μιλήσω όπως έχω το δικαίωμα από το Σύνταγμα. Αλλά μάλλον, εσύ κύριε Μπεγλί-
τη, δεν γνωρίζεις τι σημαίνει Σύνταγμα. Ή ξέχασες πως όποιος εκλέγεται από τον 
λαό, οφείλει να υπηρετεί τον λαό και να μιλάει με σεβασμό για τον λαό.
Γιατί, ο λαός δεν ξεχνάει κύριε Μπεγλίτη. Θα μπορούσα να κλείσω αυτή μου την 
ανοιχτή επιστολή, λέγοντας «με τιμή», αλλά ακόμη δεν βρήκα τον λόγο, γιατί να 
σου αποδώσω τιμή, κύριε Μπεγλίτη. Θα αποδώσω τιμή στους απόστρατους αξιωμα-
τικούς και σε όλο το στράτευμα της χώρας μου, το οποίο εσύ κύριε Μπεγλίτη, κά-
νεις απεγνωσμένες προσπάθειες για να ευτελίσεις και να ταπεινώσεις.
Σκανδαλή Φωτεινή, Εκπαιδευτικός

 ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ GREEK TOWN
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John G. AdinAmis
Funeral Director, LTD.

Providing services from:

24 Hour Service: 847-3750095

Other Chapel facilities available within Chicago and Suburbs

CQAUEIO SEKESXM
EPACCEKLASIRLOR TPETHTMOSGSA  

ETRTMEIDGRIA

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

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ

 Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο ηΤουρκία αποκτά 
ιδιαίτερο ρόλο
    Οι γείτονές μας, οι Τούρ-

κοι, αναγνωρίζοντας το ειδικό γεωστρατηγι-
κό βάρος της Θράκης, εποφθαλμιούσαν πά-
ντα την επιστροφή της τουρκικής κυριαρχίας 
στην περιοχή.
    Με το πέρασμα των χρόνων, και μετά τον δεύ-
τερο παγκόσμιο πόλεμο, η δειλή και μη συμμε-
τέχουσα Τουρκία, άρχισε αιφνιδίως να γίνεται 
σημαντικό πιόνι που ήθελαν να χρησιμοποιή-
σουν οι αμερικανοί. Αιτία γι αυτή την αμερι-
κανική στρατηγική επιλογή ήταν η απόσταση 
της Ρωσίας από την Τουρκία.
    Κι ενώ η Άγκυρα δεν συμμετείχε στον πόλε-
μο, βρέθηκε να «κερδίζει» ανταλλάγματα, σε 
αντίθεση με την Ελλάδα, που έχοντας ενεργό 
συμμετοχή στον πόλεμο κατά της Ιταλίας και 
της Γερμανίας (σε όλη την διάρκεια του Β’ πα-
γκοσμίου πολέμου), με μεγάλους αριθμούς αν-
θρώπινων απωλειών και με σοβαρή οικονομική 
καταστροφή, βρέθηκε να «χάνει» ακόμη περισ-
σότερα λόγω συμμαχίας!
 Μπάρες: Το πρώτο έγκλημα της Ελλάδας
   Το 1936 η μεταξική δικτατορία δημιούργη-
σε τις Επιτηρούμενες Ζώνες, από την ορει-
νή Θράκη ως την Ήπειρο. Οι κύριες περιοχές 

κατοικίας των Πομάκων έγιναν 
απαγορευμένες και ελεγχόμενες 
με μπάρες.
    Για την είσοδο στις περιοχές αυ-
τές χρειαζόταν ειδική άδεια εισό-
δου από την Αστυνομία. Υπήρχε 
ώρα έναρξης διέλευσης και ώρα 
λήξης. Δηλαδή, αν κάποιος Πομά-
κος αρρώσταινε το απόγευμα, θα 
έπρεπε να περιμένει να ξημερώ-
σει η επόμενη ημέρα για να πάει 
στο Νοσοκομείο.
    Βέβαια, οι επιτηρούμενες ζώ-
νες συνεχίστηκαν και μετά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή ουσι-
αστικά αποτελούσαν τα σύνορα 
του ΝΑΤΟ! Επεκτείνονταν, δε, 
μέχρι και την Φλώρινα!!!
     Θεωρούνταν στρατιωτικές πε-

ριοχές και απαγορευόταν ακόμη και η φωτογρά-
φιση! Όλοι οι Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτου 
θρησκεύματος, έπρεπε να αποκτήσουν ειδική 
άδεια εισόδου για να εισέλθουν στην ορεινή 
Θράκη, στα γνωστά Πομακοχώρια.
    Οι Έλληνες δικτάτορες και πολιτικοί απο-
μόνωσαν Έλληνες, απαγόρευσαν την ελεύθερη 
μετακίνηση Ελλήνων πολιτών και ουσιαστικά 
δημιούργησαν τεράστιες ανοιχτές φυλακές, για 
να ικανοποιήσουν τους ΝΑΤΟϊκούς συμμάχους!
    Οι Επιτηρούμενες Ζώνες ατόνησαν, για να 
καταργηθούν από τον υπουργό Εθνικής Άμυ-
νας Γεράσιμο Αρσένη στις 17/11/1995.
 Άρνηση προσάρτησης των Πομάκων της 
Βουλγαρίας στην Ελλάδα
    Το 1946, μία αντιπροσωπεία των Πομάκων 
(ο Χαμδή Χουσεΐν Φεχμή Μπέης, πρώην βου-
λευτής Ροδόπης, και ο Χακκή Σουλεϊμάν Μπέ-
ης) της Ροδόπης (σημερινή νότια Βουλγαρία 
και βόρεια Θράκη) μετέβη στο Παρίσι, και ζή-
τησε με υπόμνημα την προσάρτηση των Πο-
μάκων στην Ελλάδα, επειδή αισθανόντουσαν 
εθνικά Έλληνες.
    Η Ρωσία, για να μην δυσαρεστηθεί η Βουλ-
γαρία (η οποία ήταν σύμμαχος του Χίτλερ στον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο) πίεσε τις ΗΠΑ και δεν 
έγινε δεκτό το αίτημα των Πομάκων, ενώ η τότε 

Ελληνική αρκέστηκε απλώς να παρακολουθεί 
τα διαδραματιζόμενα, ενώ στο τέλος δέχθηκε 
αδιαμαρτύρητα την απώλεια των Πομάκων (και 
των εδαφών που αυτοί κατοικούσαν, μέχρι και 
τον αιφνίδιο εγκλωβισμό ελλήνων κτηνοτρό-
φων μέσα στην Βουλγαρία.
    Μόλις είχε ξεκινήσει μία αδικαιολόγητη υπο-
χωρητική και άκρως επικίνδυνη για την ίδια 
την Ελλάδα πολιτική. 
 Αναγνώριση Τούρκων στην Θράκη, κατά πα-
ράβαση της συνθήκης της Λωζάνης!
    Στην δεκαετία του 1950, μία περίοδο που ο 
εθνικισμός στο εσωτερικό της Τουρκίας προ-
σπαθούσε να πάρει οτιδήποτε μπορούσε, διαπί-
στωσε πως ο οικονομικός πλούτος που κατείχε 
η Ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπο-
λης, έπρεπε να περάσει στα χέρια των εθνικι-
στών και να αποδυναμώσει ταυτόχρονα πέρα 
από οικονομικά και πληθυσμιακά την παρου-
σία των Ελλήνων στην Τουρκία.
    Τα δυσάρεστα γεγονότα του 1955 στην Κων-
σταντινούπολη, ήταν αποτέλεσμα αυτής ακρι-
βώς της «πολιτικής» ενός τουρκικού βαθέως 
κράτους που άρχισε να δημιουργείται.
    Στον αντίποδα, η Ελληνική κυβέρνηση, μετά 
από παροτρύνσεις της αμερικανικής πλευράς, 
για να εξευμενίσει την τουρκική βαρβαρότητα, 
παραχώρησε αναίτια τον όρο τουρκικός στην 
Θράκη, παραβιάζοντας η ίδια η Ελλάδα, εις βά-
ρος της, τη Συνθήκη της Λοζάνης!
    Έτσι, το 1954 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος «Περί 
τουρκικής μειονότητος Θράκης» και η «Τουρ-
κική Νεολαία Κομοτηνής» (πολιτιστικό ίδρυμα 
των μουσουλμάνων της πόλης), ξαφνικά μετα-
βάλλεται σε κάτι πολύ διαφορετικό από ότι το 
ιδρυτικό της καταστατικό έγραφε.
    Μετατράπηκε στο πρώτο επίσημο όργα-
νο των τουρκικών υπηρεσιών εντός της Θρά-
κης. Η Αθήνα ήταν πολύ μακριά για να μπο-
ρέσει να κατανοήσει τι ακριβώς σήμαινε αυτό, 
αλλά ταυτόχρονα, οι πολιτικοί της εποχής αρ-
κούνταν στο να εκτελούν εντολές τρίτων, εάν 
δεν προσπαθούσαν να εκτελέσουν πολιτικούς 
τους αντιπάλους.
 Εκτουρκισμός στην εκπαίδευση
   Ο πλήρης εκτουρκισμός της μειονοτικής εκ-

παίδευσης συντελέστηκε με το Μορφωτικό 
Πρωτόκολλο του 1968.
    Σήμερα, 56 χρόνια μετά το ψυχροπολεμικό 
διάταγμα, που αντικαθιστούσε τον όρο «μου-
σουλμανικός» με τον όρο «τουρκικός», η ελ-
ληνική πολιτική απέναντι στους Πομάκους ου-
σιαστικά δεν έχει αλλάξει.
    Μέσα από τη μειονοτική εκπαίδευση οι Πο-
μάκοι μαθητές γκετοποιούνται και αναγκάζο-
νται να διδάσκονται -πλην της ελληνικής- την 
τουρκική γλώσσα, ενώ η μητρική τους γλώσσα 
αγνοείται παντελώς (κατά παράβαση της Συν-
θήκης της Λωζάνης).
    Αυτή η θεσμοθετημένη τριγλωσσία ισοδυ-
ναμεί με παραποίηση της ταυτότητας των Πο-
μάκων, που γίνεται μέσα από το ίδιο το εκπαι-
δευτικό σύστημα της Ελλάδας.
  Η μόνη λύση στο πρόβλημα αυτό δεν μπορεί 
παρά να είναι η κατάργηση των μειονοτικών 
σχολείων που καταδικάζουν τους Πομάκους 
μαθητές στην αμάθεια και η παροχή σε όλους 
τους μουσουλμάνους ισότιμης με όλους τους 
Έλληνες πολίτες εκπαίδευσης καθώς και διδα-
σκαλίας (πλην του βασικού προγράμματος) των 
μητρικών γλωσσών της μειονότητας (τουρκι-
κής - πομακικής - ρομά).
    Πρόσφατα, μάλιστα, με το ειδικό πρόγραμ-
μα εκπαίδευσης μουσουλμανοπαίδων (που 
σχεδίασε η γνωστή κυρία Δραγώνα), και σύμ-
φωνα με την απόφαση η εκπαίδευση να γίνε-
ται στην μητρική γλώσσα των μουσουλμάνων, 
δηλαδή στην τουρκική, συντελέσθηκε ένα ακό-
μη έγκλημα κατά της Θράκης και των Ελλή-
νων μουσουλμάνων που κατοικούν σε αυτήν.
    Με μία απόφαση του υπουργείου Παιδείας, 
καταργείται η Πομακική γλώσσα και οι Πομά-
κοι χαρακτηρίζονται (από το πρόγραμμα της κυ-
ρίας Δραγώνα, δηλαδή του Ελληνικού υπουρ-
γείου Παιδείας) ως τουρκογενείς!!!
    Με μία απλή κίνηση, περίπου 80.000 Πομά-
κοι τοποθετούνται στην αγκαλιά της Άγκυρας 
αφού πλέον θα διδάσκονται επίσημα σε ελλη-
νικά σχολεία, την τουρκική γλώσσα!
Πηγή: Αντίβαρο
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 Μεγάλης εθνικής σημασίας εύρημα 
που μπορεί να καταρρίψει κάθε 
ισχυρισμό των Σκοπιανών επί 

του μακεδονικού ζητήματος θεωρούνται από 
αρχαιολόγους και υψηλόβαθμους αξιωματικούς 
της ΕΛ.ΑΣ τα 70 αρχαία αντικείμενα του 5ου αιώνα 
π.Χ. που εντοπίσθηκαν στα χέρια κυκλώματος 
αρχαιοκαπήλων στη βόρεια Ελλάδα.
     Στο κύκλωμα συμμετείχαν τουλάχιστον πέντε 
«νονοί της νύχτας» που είχαν δραστηριοποιηθεί 
σε εκβιασμούς στη βόρεια Ελλάδα και οι οποίοι 
είχαν επιχειρήσει να πουλήσουν τα αρχαία 
αντικείμενα - τα οποία προέρχονταν από 
λαθρανασκαφές - έναντι 10 εκατ. ευρώ.
     Μάλιστα για τον λόγο αυτό ο μεγάλος φόβος των 
αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ ήταν να μην πωληθούν 
τα αρχαία με τη συνεργασία μεσαζόντων σε 
Σκοπιανούς προκειμένου να εμφανιστούν ως 
ευρήματα που θα βοηθούσαν την προπαγάνδα 
τους και να υποστηρίξουν ότι τα ανακάλυψαν στο 

δικό τους έδαφος.
     Η αξιολόγηση των αντικειμένων από 
αρχαιολόγους είναι ο λόγος που καθυστερεί η 
επίσημη παρουσίαση της υπόθεσης τόσο από την 
ΕΛ.ΑΣ όσο και από το υπουργείο Πολιτισμού.
     Παράλληλα έχει ζητηθεί από τους αξιωματικούς 
της ΕΛ.ΑΣ αλλά και από στελέχη του υπουργείου 
Πολιτισμού που συμμετείχαν στις έρευνες να 
τηρήσουν πλήρη μυστικότητα για τις κινήσεις τους 
και για την επιχείρηση σύλληψης των δραστών 
έως ότου εξαχθούν σαφή συμπεράσματα που θα 
συνδέουν τα ευρήματα με εκείνα στους βασιλικούς 
τάφους της Βεργίνας τον Νοέμβριο του 1977 
από τον καθηγητή Μανώλη Ανδρόνικο, αλλά και 
με άλλα παρεμφερή ευρήματα σε περιοχές της 
βόρειας Ελλάδας.
     Επιπλέον συνεχίζονται οι έρευνες του υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη αλλά και στελεχών 
του υπουργείου Πολιτισμού για την ανεύρεση 
και άλλων αρχαίων αντικειμένων από τις ίδιες 
λαθρανασκαφές στη βόρεια Ελλάδα.
Πληροφοριοδότης αντίπαλης συμμορίας 
αρχαιοκαπήλων οδήγησε την Αστυνομία στα 
ευρήματα
     Ένας ανώνυμος πληροφοριοδότης, κατά 
πάσα πιθανότητα μέλος αντίπαλης συμμορίας 
αρχαιοκαπήλων, φέρεται να έδωσε την αρχική 
πληροφορία στην Αστυνομία για να συλληφθούν 
δύο άνθρωποι της νύχτας στη Θεσσαλονίκη και 
να διασωθεί ο χρυσός μακεδονικός θησαυρός στη 
μεγάλη υπόθεση αρχαιοκαπηλίας που εξιχνιάστηκε 
την περασμένη εβδομάδα.
     Όπως αποκαλύπτεται στη δικογραφία, ο 

πληροφοριοδότης ενημέρωσε αρχικά τις Αρχές ότι 
στους κύκλους των αρχαιοκαπήλων παζαρεύονταν 
ανυπολόγιστης αξίας ευρήματα. Ο ίδιος φέρεται 
να έδωσε ονόματα και διευθύνσεις υπόπτων, 
αναφέροντας επιπλέον ότι τα αρχαία πωλούνταν 
για 10 εκατ. ευρώ.
     Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για 
αρχαιοκάπηλο από την περιοχή της Νιγρίτας 
Σερρών, μέλος αντίπαλης ομάδας, που είτε θέλησε 
να εκδικηθεί τους συλληφθέντες είτε να κερδίσει 
ευνοϊκή μεταχείριση σε κάποια μελλοντική δίκη.
     Μικρότερες πιθανότητες, σύμφωνα με 
την Αστυνομία, συγκεντρώνει η εκδοχή ο 
πληροφοριοδότης να είναι φύλακας μουσείου ή 
αρχαιολογικού χώρου στην Κεντρική Μακεδονία 
και εκ της ιδιότητάς του να γνωρίζει από μέσα 
πρόσωπα και καταστάσεις.
     Ο πόλεμος μεταξύ των αρχαιοκαπήλων 
περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια της 
δικογραφίας. Οι πρώτες έρευνες των Αρχών τον 
περασμένο Ιούλιο δεν είχαν απτά αποτελέσματα. 
Αστυνομικοί εμφανίσθηκαν ως υποψήφιοι 
αγοραστές για λογαριασμό επιφανούς συλλέκτη, 
αλλά οι κακοποιοί αποδείχθηκαν σκληρά καρύδια 
στις διαπραγματεύσεις. Μάλιστα, οι αρχικές τους 
απαιτήσεις έφθαναν τα 20 εκατομμύρια ευρώ. 
Παράλληλα με τους αστυνομικούς - αγοραστές 
οι αρχαιοκάπηλοι έκαναν διαπραγματεύσεις και 
με άλλους υποψήφιους αγοραστές.
     Η βοήθεια του άγνωστου στις Αρχές 
πληροφοριοδότη ήταν για δεύτερη φορά 
καταλυτική. Επανήλθε με πιο συγκεκριμένα 
στοιχεία και ενημέρωσε τη Δίωξη Αρχαιοκαπηλίας 
ότι τα πολύτιμα αρχαία ήταν θαμμένα σε χωράφι 
με καλαμπόκια στη Γερακαρού Θεσσαλονίκης, 
ότι βρέθηκε αγοραστής και η αγοραπωλησία θα 
γινόταν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. 
Οι πληροφορίες αυτές επαληθεύτηκαν από την 
Αστυνομία.
     Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, το πρωί 
της περασμένης Πέμπτης οι δύο συλληφθέντες 
ξεκίνησαν από καφετέρια της Κρήνης στη 
Θεσσαλονίκη κι έφτασαν στο χωράφι έξω από 
τη Γερακαρού με ένα ακόμη άτομο. Εκεί τους 
περίμεναν δύο συνεργάτες τους: τα στοιχεία του 
ενός μάλιστα, είναι γνωστά στην Αστυνομία και 
περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό της Ασφάλειας. 
Ο μακεδονικός θησαυρός ήταν τοποθετημένος 
σε ένα μαύρο σακβουαγιάζ. Τα αντικείμενα ήταν 
τυλιγμένα με νάιλον σακούλες κι εφημερίδες.
     Μετά την έφοδο των αστυνομικών ακολούθησε 
άγρια συμπλοκή στον αγροτικό δρόμο δίπλα στα 
καλαμπόκια και οι τρεις από τους πέντε παρόντες 
στο ραντεβού - εκτιμάται ότι ήταν υποψήφιοι 
αγοραστές - κατάφεραν κι εξαφανίστηκαν. 
Πηγή: Tο Βήμα

Έθνικησ σημάσιάσ η συλληψη άρΧάιοκάπηλων στη μάκΈδονιά
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    «Αρχή παιδεύσεως η των ονομάτων επί-
σκεψης». Η φράση ανήκει στον φιλόσοφο Επί-
κτητο, (α! αιών. μ.Χ.). Η εφαρμογή της παρα-
τήρησής του στην περίπτωση του ονόματος 
Ήπειρος, αποκαλύπτει ένα από τα πιο ενδιαφέ-
ροντα παιχνίδια της γλώσσας. Αν διαβάσουμε 
τους αρχαίους λεξικογράφους, θα δούμε  ότι 
η λέξη έχει τρεις σημασίες: Ήπειρος κυρίως 
η πάσα γη προς αντιδιαστολή της θάλασσας. 
Ήπειρος και Ασία προς αντιδιαστολή της Ευ-
ρώπης. Ήπειρος και Θεσπρωτία.

      Ετυμολογικά, όμως, η ίδια λέξη δηλώ-
νει τη γη που είναι άπειρος, απλήρωτος, που 
δεν έχει τέλος, που είναι απέραντη. Κάποια 
εποχή ονομάστηκε Άπειρος.

     Η περίπτωση της Ηπείρου έχει κάτι το 
παράδοξο σε σχέση με άλλες περιοχές του 
αρχαίου ελληνικού κόσμου. Η Κρήτη λ.χ. δεν 
απασχολεί τους αρχαίους συγγραφείς ως προς 
το αν πρόκειται για χώρα Ελλήνων ή βαρβά-
ρων. Ο Θουκυδίδης ή ο Στράβων θα σημειώ-
σουν ότι στην Ήπειρο κατοικούν βαρβαρικά 
φύλα -Χάονες, Θεσπρωτοί και Μολοσσοί- σύμ-
φωνα με τον Θουκυδίδη και σύμφωνα με τον 
Στράβωνα όλοι οι Ηπειρώτες είναι βάρβαροι.

     Το παράδοξο είναι στο γεγονός ότι την 
εποχή που η Κρήτη ανέπτυσσε τον Μινωϊκό 
πολιτισμό και οργάνωσε τη θρησκεία της, 
στην Ήπειρο ήδη είχαν εγκατασταθεί ελλη-
νόφωνοι λαοί από το 2100 π.Χ. και η ύπαρ-
ξη του αρχαιότερου μαντείου είναι στη Δω-
δώνη της Ηπείρου.

Ελληνική Φωνή, Νοέμβριος 2011

Η  Ή π ε ι ρ ο ς 
κοι τ ι δ α  τ ου  Ε λ λ Η ν ι σ μου

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

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ	-	ΗΘΗ	ΚΑΙ	ΕΘΙΜΑ	ΤΟΥ	ΤΟΠΟΥ	ΜΑΣ

     Για ποιό λόγο τότε οι αρχαίοι συγγραφείς 
έθεταν ζητήματα ελληνισμού ή βαρβαρισμού 
γι΄αυτόν το γεωγραφικό χώρο; Γι’ αυτό πρέ-
πει να διευκρινιστεί τι εννούν οι αρχαίοι λέ-
γοντας «βάρβαρος».

     Ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός έχει 
μάλλον πολιτιστικό περιεχόμενο και πιθα-
νόν οι Ηπειρώτες διέφεραν σε πολιτιστικό 
και κοινωνικό επίπεδο από τους Αθηναίους 
της κλασσικής περιόδου. Δεν είχαν περάσει 
ακόμη από το νομαδικό ή το ημινομαδικό στο 
αστικό μοντέλο ή μιλούσαν γλώσσα διαφορε-
τική και ακατανόητη.

     Επίσης ο όρος «βάρβαρος» δεν χρησιμο-
ποιείται πάντα με συνέπεια από τους αρχαί-
ους συγγραφείς, λ.χ. ονομάζουν «βάρβαρους» 
τους Ηλείους που ίδρυσαν και διοργάνωσαν 
τους Ολυμπιακούς αγώνες. Άρα ο όρος «βάρ-
βαρος» είναι ασαφής ως προς το περιεχόμε-
νο και ασαφέστερος ως προς την αναφορά. Η 
πολιτιστική και κοινωνική εξέλιξη της Ηπεί-
ρου ακολουθεί βραδύτερους ρυθμούς λόγω 
των γεωγραφικών και όχι μόνον συνθηκών.

     Η επικοινωνία της περιοχής με την λοι-
πή Ελλάδα είναι δυσχερής και η παράκτια 
ζώνη είναι μικρότερη πολύ με την Ηπειρωτι-
κή ενδοχώρα, ενώ στην αρχαία Ελλάδα είχε 
μεγάλη σημασία η θαλάσσια επικοινωνία και 
η ναυτική ισχύ.

     Η γεωγραφική απομόνωση της Ηπείρου 
από τον αιγιακό πολιτισμικό κορμό, έχει δύο 

ειδικότερες συνέπειες, την αδυναμία να συ-
ντονιστεί με τους κύριους πολιτισμικούς άξο-
νες που κυριαρχούν στον αιγαιοκεντρικό ελ-
λαδικό χώρο και την τοποθέτηση της Ηπείρου 
στην απώτερη περιφέρεια της γεωπολιτικής 
του Ελληνισμού. Επιπλέον οι αξιολογήσεις και 
οι χαρακτηρισμοί των αρχαίων συγγραφέων 
επηρεάζονται από τις σχέσεις των Ηπειρωτών 
με τους γειτονικούς λαούς.

     Η επιρροή της Αθήνας στην περιοχή ήταν 
περιορισμένη μέχρι τα πρώτα χρόνια του Πε-
λοποννησιακού Πολέμου και η βοήθεια που 
έδωσαν οι Μολοσσοί στην Αθήνα για τη δια-
τήρηση της εξουσίας τους στην Κέρκυρα (375 
π.Χ.) χρονολογείται αρκετόν καιρό μετά που ο 
Θουκιδίδης ολοκλήρωσε το ιστορικό του έργο.

    Ενώ ο Πλούταρχος μαρτυρεί ότι ο βασι-
λιάς των Μολοσσών Θαρύπας οργάνωσε το 
κράτος του σύμφωνα  με τα ελληνικά έθιμα 
και την ελληνική παιδεία και του έδωσε φι-
λάνθρωπους νόμους. Δεν είναι διόλου τυχαίο 
ότι ο Θαρύπας είχε εκπαιδευτεί στην Αθήνα 
και είχε λάβει αθηναϊκή παιδεία.

    Ο Αριστοτέλης δηλώνει ότι η περιοχή 
γύρω από τη Δωδώνη και τον Αχελώο είναι 
η κοιτίδα του Ελληνισμού, επειδή εκεί κατοι-
κούσαν οι Σελλοί και όσοι τότε ονομάζονταν 
Γραικοί, τώρα ονομάζονται Έλληνες.

    Η οπτική του φιλοσόφου ορίζεται από δύο 
παραμέτρους: Η μία είναι, οι σχέσεις των Ηπει-
ρωτών με τους Μακεδόνες, επιβεβαιωμένες 
από το γάμο του Φιλίππου Β! με την Ολυμπιά-
δα, ανιψιά του βασιλιά των Μολοσσών Αρρύ-
βα, η άλλη, είναι η ιδέα του Πανελληνισμού.

    Όσο για τον εντοπισμό της κοιτίδας του 
Ελληνισμού στην περιοχή της Δωδώνης, δεν 
είναι διόλου άσχετος με τους μύθους που πε-
ριβάλλουν το αρχαίο μαντείο, αλλά και με το 
μύθο που θα επιλέξει για τον εαυτό του ο νε-
αρός μαθητής του Αριστοτέλη, ο στρατηλά-
της Μέγας Αλέξανδρος.

    Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως 
αναρίθμητα αναμφισβήτητα τεκμήρια για την 
ελληνικότητα, της Ηπείρου από τη μεσοελ-
λαδική ακόμα περίοδο, τα οποία ανατρέπουν 
τις αξιολογήσεις των αρχαίων συγγραφέων.

    Στο αρχαιότερο και για ένα χρονικό δι-
άστημα, το μοναδικό, μαντείο της Δωδώνης, 
προσεύχεται ο Ομηρικός Αχιλλέας, ενώ η θεά 

Αθηνά ενσωμάτωσε στην Αργώ ένα κομμά-
τι ξύλου, από την ομιλούσα προφητική Δρυ 
της Δωδώνης.

    Στο ίδιο μαντείο καταφεύγουν ο Οδυσ-
σέας και ο Αινείας, που ίδρυσε αργότερα την 
πόλη πέρα από την Αδριατική. Ο Ηρόδοτος 
επισκέπτης και αυτός του μαντείου, αφηγεί-
ται το μύθο της ίδρυσής του.

    Δύο μέλανες πελειάδες (μαύρα περιστέ-
ρια) έφυγαν από τις Αιγιπτιακές Θήβες. Η μια 
πήγε στη Λιβύη και ίδρυσε το μαντείο του Άμ-
μωνος Διος και η άλλη έφτασε στην Ελλάδα, 
κάθισε στο κλαδί μιας βελανιδιάς στη Δωδώ-
νη και είπε με ανθρώπινη λαλιά, ότι θα έπρε-
πε να ιδρυθεί σ’ εκείνο το σημείο, ιερό του 
Διος. Το περιστέρι πάνω στην ιερή δρυ απει-
κονίζεται σε νόμισμα της Δωδώνης (300 π.Χ.)

    Παρόμιοι μύθοι υπάρχουν πολλοί και δι-
άφοροι, τα μοτίβα των οποίων είναι σχεδόν 
παρόμοια. Η Δωδώνη δεν ήταν η μοναδική πε-
ριοχή της Ηπείρου που επισκέπτηκαν Έλλη-
νες ήρωες. Ο Ηρακλής κατέκτησε την περιο-
χή όπου αργότερα ιδρύθηκε η Επίδαμνος. Δύο 
από τους απογόνους του, ο Τληπόλεμος και 
ο Θεσσαλός, εγκατεστάθηκαν στην Θεσπρω-
τίδα και αργότερα οδήγησαν τους Θεσπρω-
τούς στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα αντίστοιχα.

    Ο Αχιλλέας μυθολογείται ότι γεννήθη-
κε στην Ήπειρο και ο γιος του Νεοπτόλεμος 
ίδρυσε το βασιλικό οίκο των Μολοσσών. Ο 
Έλενος, γιος του Πριάμου, έγινε βασιλιάς της 
Ηπείρου μετά την πτώση της Τροίας, εγκατε-
στάθηκε με μια ομάδα στη Χαονία και ίδρυσε 
την παράκτια πόλη του Βουθρωτού.

    Έλληνες, Τρώες, ήρωες, ημίθεοι μάντεις 
και ένδοξοι πολεμιστές, οι πρόγονοι των Ηπει-
ρωτικών φύλων είναι αρκετά λαμπροί ώστε 
να υποστηρίξουν ιδεολογικά τα μεγαλόπνοα 
σχέδια των απογόνων τους, ανάμεσα στους 
οποίους είναι και ο Μ. Αλέξανδρος. Μέσα στο 
ίδιο πλαίσιο θα λειτουργήσει και ο εξάδελφός 
του Πύρος, που εκτός των άλλων, φέρει και 
το όνομα του γιου του Αχιλλέα.

    Όταν ο Αριστοτέλης τονίζει την ελληνι-
κότητα του Αλεξάνδρου και την ελληνικότη-
τα των Μολοσσών, σταθερών συμμάχων των 
Μακεδόνων, τα επόμενα χρόνια, οι μύθοι που 
ανάγουν τους βασιλείς των Ηπειρωτικών φύ-
λων σε Έλληνες ήρωες, αποτελούν ασφαλώς 
ένα ισχυρό έρεισμα για το κοινό πολιτισμικό 
υπόβαθρο που θα διασφάλιζε στον Ελληνισμό 
την απαραίτητη ουσιώδη ενότητα για την γε-
ωπολιτική του εξάπλωση στον ευρύτερο Με-
σογειακό χώρο.

    Τελειώνοντας με τις λίγες αυτές σημει-
ώσεις που αναφέρονται στην Ελληνικότητα 
της Ηπείρου και της Μακεδονίας, μπορεί κα-
νείς να κρίνει πόσο αβάσιμοι και ανιστόητοι 
είναι οι ισχυρισμοί εκείνων, που για δικούς 
τους εθνικιστικούς σκοπούς, προσπαθούν να 
κρύψουν την αλήθεια!

Του Νίκου Αηδόνη



10 Ελληνική Φωνή, Νοέμβριος 2011

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
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

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
801 W. Adas St. Suite 207 
chicago IL. 60607
(312) 207-6920

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-Λύκειο
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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ	ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ	ΙΣΤΟΡΙΚΗ	ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 
ΤΟΥ	ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ	ΦΩΤΙΑΔΗ	

ΤΕΣΣΑΡΩΝ	ΤΟΜΩΝ	(4)	-	ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ	 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ	ΣΕ	ΤΙΜΗ	ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ	 

$	350	ΔΟΛΛΑΡΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΑΓΟΡΑ	ΤΗΣ	 

ΣΤΟΝ	ΑΡΙΘΜΟ	ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	

(1708)	456-2777
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΡΗ: ΑΡΧΗΓΟΙ
 
Εμπρός! Με πόζα αρχηγού καθένας ας προβάλλει
απ’ όλους ας κυβερνηθεί η προσφιλής Ελλάς.
Ας γίνει ο Ημέτερος, ας γίνουν όμως κι άλλοι,
ας γίνει κι ο Κατσικαπής κι αυτός ο Μπουλελάς.
Ας πλημμυρίσει μ’ αρχηγούς το έθνος πέρα ως πέρα,
ας μας σηκώσει έξαφνα και η Ροζού παντιέρα.
Μονάχα ένας βασιλεύς μη μένει ’ς το Παλάτι,
πενήντα δυο τουλάχιστον ας είναι βασιλείς,
όλοι ας έβγουν κύριοι ’ς των άλλων το γεινάτι,
κι ογδόντα πέντε Πρόεδροι ας γίνουν της Βουλής.

Όλοι  τρανοὶ πολιτικοί, κανένας ἰδιώτης,
όλοι ποζάτοι στρατηγοί, κανένας στρατιώτης.
Σκατά εδώ, σκατά εκεί, σκατά κι ο κόσμος όλος
κι απ΄τα πολλά πια τα σκατά μου πιάστηκε κι ο κώλος.
Έρχεται ο ένας ο σκατάς, θαρρούμε πως σωθήκαμε,
σαν φύγει όμως βλέπουμε πως αποσκατωθήκαμε.
 
ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ:ΟΙ ΜΟΙΡΑΙΟΙ

«....δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα!
προσμένουμε, ίσως, κάποιο θάμα!...»
 
ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΜΠΑΝΕΛΗ:
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΤΣΙΡΚΟ

Εμείς επολεμήσαμε για να ‘χετε εσείς τα γράμματα
και το ψωμί που δεν είχαμε και να μη χρειάζεστε
θάματα για να ζήσετε μια ζωή ανθρωπινή…
Έι Παπαφλέσσα, σήκω κι έλα βοήθα.
Αφήστε το δικό μας αγώνα και κοιτάτε το δικό σας.
Φίλοι κι αδέρφια, μανάδες, γέροι και παιδιά,
στα παραθύρια βγείτε και θωρείτε
ποιοι περπατούν στα σκοτεινά
και σεριανούν μες τα στενά
φίλοι κι αδέρφια, μανάδες, γέροι και παιδιά.

Ήταν στρατιώτες, καπεταναίοι λαϊκοί,
όρκο σταυρώσαν βάλαν στο σπαθί τους,
η λευτεριά να μη χαθεί,
όρκο σταυρώσαν στο σπαθί,
καπεταναίοι στρατιώτες λαϊκοί.
 
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ

“…Για ακούτε βρε τωρινοί Έλληνες.
Άμα σας φέρνουνε για παράδειγμα εμάς τους πεθαμέ-
νους,
μάθετε να ξεχωρίζετε με ποια πονηριά σας το λένε…
Κι άμα σας λένε για την ελευθεριά που πολεμήσαμε,
να τη βλέπετε πρώτα αν έχει τέσσερα μάτια.

Δυο μπροστά για να βλέπει τον κατακτητή και δυο πίσω
για να βλέπει εκείνον που θέλει να φύγει ο κατακτητής,
για να γίνει αφέντης αυτός. 
Προσέχετε Έλληνες, εμείς οι παλιοί όσο ζούσαμε
πολλά επικραθήκαμε κι αδικηθήκαμε…
Κι αν θέτε στ’ αλήθεια να τιμήσετε εμάς τους παλιούς,
μη μας τηράτε πλέον. Κάμετε το δικό σας δρόμο,
πάτε μπροστά και αγωνιστείτε!
Το της πόλεως ήθος ομοιούται τοις άρχουσιν
-Αμφικτύων
 
ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

Οι παρακάτω προφητείες αναφέρονται σε όσα συμβαί-
νουν τώρα.
Υπάρχουν και πολλές άλλες για αυτά που θα ακολουθή-
σουν πιο μετά
(η πείνα, ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος κλπ).
«Θα σας επιβάλλουν μεγάλο και δυσβάστακτο φόρο, 
αλλά δεν θα προφθάσουν».
«Θα βάλουν φόρο στις κόττες και στα παράθυρα».
«Θα σας ρίξουν παρά (=χρήμα) πολύ.
«Θα σας ζητήσουν να τον πάρουν πίσω, αλλά δεν θα 
μπορέσουν».
«Οι άνθρωποι θα μείνουν πτωχοί, γιατί δεν θάχουν αγά-
πη στα δένδρα».
«Όσοι δεν αγαπούν τα δένδρα και τα φυτά, θα ζουν 
φτωχικά».
«Το κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους». 
Στην Αρναία Χαλκιδικής είπε:
«Όταν θα κυβερνήσουν οι νέοι θα γίνει κακό».
«Θάρθει πρώτα ένα ψευτορωμαίικο· να μη το πιστέψε-
τε· θα φύγει πίσω».
«Θα γίνει ένα χαρτοβασίλειο, που θα έχει μέγα μέλλον 
στην Ανατολή».
«Πολλά θα συμβούν. Οι πολιτείες θα καταντήσουν σαν 
μπαράγκες».
«Θαρθεί καιρός που θα βγει ο καταραμένος δαίμονας 
από το καυκί του».
Πηγές: Αυγουστίνου Ν. Καντιώτου, “Κοσμάς ο Αιτωλός”, 
εκδ. Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητος “Ο Σταυ-
ρός”, σελ. 342, 343, 348, 349 και “Ο Άγιος Κοσμάς ο Αι-
τωλός: Ο πατροΚοσμάς της Ρωμιοσύνης”, εκδ. Μικρά 
Ζύμη, Θέρμον Αιτωλίας, σ. 69
 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΥΘΟΥΛΚΑ

«Υγιής είναι ένας άνθρωπος, που σε σωματικό επίπεδο 
είναι ελεύθερος από τον πόνο και νιώθει σωματική ευε-
ξία, που στο ψυχικό επίπεδο είναι ελεύθερος από πάθη, 
με εσωτερική γαλήνη και σε πνευματικό επίπεδο είναι 
ελεύθερος από τον εγωϊσμό και έτσι μπορεί να έχει επα-
φή με την Αλήθεια ή με τον χώρο των Ιδεών».
*Γεώργιος Βυθούλκας ομοιοπαθητικός (κάτοχος του 
Εναλλακτικού Νόμπελ του Σουηδικού Κοινοβουλίου 
1996 και επικεφαλής της Διεθνούς Ακαδημίας Κλασσι-
κής Ομοιοπαθητικής).
 
ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 

Και χορό τριγύρω σου θα στήσουν
με βιολιά και με ζουρνάδες
γύφτοι, Εβραίοι, αράπηδες, πασάδες
και τα γόνατά τους θα λυγίσουν,
οι τρανοί σου και θα γίνουν των ραγιάδων
οι ραγιάδες...
Κωστής Παλαμάς-«Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου
 
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ 

Δεν έχεις Όλυμπε θεούς, μηδέ λεβέντες η Όσσα,
ραγιάδες έχεις μάνα γη, σκυφτούς για το χαράτσι,
κούφιοι και οκνοί καταφρονάν τη θεία τραχειά σου 
γλώσσα,
των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσοι...
Και δημοκόποι Κλέωνες και λογοκόποι Ζωίλοι,
και Μαμμωνάδες βάρβαροι και χαύνοι λεβαντίνοι,
λύκοι ώ κοπάδια οι πιστικοί και ψωριασμένοι οι σκύλοι
κι οι χαροκόποι αδιάντροποι και πόρνη η Ρωμιοσύνη!
 
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ

Ο πατριωτισμός είναι έμφυτος στον άνθρωπο και εγώ 

είμαι εθνικιστής 
Κ. Παλαμάς
 

 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

«Στηρίζεσθαι εις εαυτούς ημών αυτών έστι»[=στηριζεσθε 
στις δικές σας δυνάμεις]
 
Ν. ΜΠΑΙΚΕΡ, Βρετανός 

Τότε, λοιπόν, μέσα στο ζόφο της γερμανικής κατοχής 
και του ένοπλου αντιστασιακού αγώνα, ο Άγγλος υφυ-
πουργός Ν. Μπαίκερ, έλεγε και τα εξής σχετικά στα ρα-
διόφωνο:
«Σε όλες τις χώρες και τις Ηπείρους του Κόσμου, τα παι-
διά διδάσκονται στα σχολεία, μαζί με τα μεγαλουργήμα-
τα του Ελληνικού Πνεύματος πως πολέμησαν και πως 
δεχτήκαν το θάνατο, οι μαχητές του Μαραθώνα και των 
Θερμοπυλών, προστατεύοντας τη λευτεριά και τον πο-
λιτισμό της μικρής τους Πατρίδας, μπροστά σε μια πανί-
σχυρη Ασιατική Αυτοκρατορία».
 
GEORGE PATTON

“It is my present thought . . . that when I finish this job, which 
will be around the first of the year, I shall resign, not retire, 
because if I retire I will still have a gag(fimotro) in my mouth 
. . . I should not start a limited counterattack, which would be 
contrary to my military theories, but should wait until I can 
start an all-out offensive . . . .”
 
BENJAMIN FRANKLIN 

“The man who trades freedom for security does not deserve 
nor will he ever receive either.” –
 
GEORGE ORWELL

«Who controls the past controls the future.» 
«Who controls the present controls the past.» 
 [Who controls the telescreens controls the present.]
 
CLAUDE COCKBURN

«Never believe anything, until it’s officially denied!» 
                                                     
MAHATMA GANDHI 

“There is enough food in this world for man’s need but not 
enough for man’s greed”
 
LEN CRANFORD

Today, there is no melody, just like in Philosophy; there 
is no Individualism, constructive Idealism, no objective 
Judgement no «healthy» instincts, etc. All the ancient Healthy 
Instincts and «objective Reasoning» of the Superior Thinker 
are BLocKED oUT by the Establishment.
From Nietzsche`s teaching [1880`s];
 
ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΣ 
Το να προτίθεσαι να εκπολιτίσεις την Τουρκία, δίνο-
ντάς της ατμόπλοια και σιδηροδρόμους, εκπαιδεύοντας 
τον στρατό της και μαθαίνοντάς την να χειρίζεται τον 
στόλο της, δεν σημαίνει ότι επεκτείνεις τον πολιτισμό 
στην Ανατολή, αλλ’  ότι εισάγεις την βαρβαρότητα στην 
Δύση.
Μελλοντικοί Ιμπραήμηδες θα μπορούν να οδηγήσουν 
το μέλλον μας στην εποχή του Καρόλου Μαρτέλ.

Μελετώντας		τα	πιο	πάνω	φιλοσοφικά	ρητά	και	
αποφθέγματα	ο	καθένας	μπορεί	επί	τη	βάσει	του	
γνωστικού	του	αντικειμένου	και	των	εμπειριών	
του	να	κάνει	μια	συνοπτική	Ανάλυση	της	σημε-
ρινής	πραγματικότητος	και	να	διδάξει	τα	παιδιά	
του	τον	Ελληνικό	Λόγο.
*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Χρ. Κων-
σταντινίδης, μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, http://
amphiktyon.org/, http://amphiktyon.blogspot.com/

Ελληνική Φωνή, Νοέμβριος 2011

Γράφει ο Αμφικτύων* Ωφέλιμες σκέψεις και φιλοσοφήματα
Ο	ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ	ΤΡΟΠΟΣ	ΣΚΕΨΕΩΣ
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ο ηρακλής ήταν παγκόσμιος γεωλόγος και μηχανικός
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ 
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ 

   Ιστορικό πρόσωπο που έφτασε ώς τον 
Καναδά ήταν ο Ηρακλής της ελληνικής 
μυθολογίας, σύμφωνα με τον καθηγητή 
Γεωλογίας Ηλία Μαριολάκο, ο οποίος μί-
λησε στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» για αυτό 
το θέμα.
   Έφτασε χίλια χρόνια πριν από τον Με-
γάλο Αλέξανδρο στον Ινδό ποταμό. Πέρα-
σε από την Αιθιοπία, έφτασε ώς τη Γροι-
λανδία και ίσως να πάτησε πρώτος το πόδι 
του στην Αμερική.
    Ένας από τους πιο γνωστούς ήρωες της 
παγκόσμιας μυθολογίας- ο Ηρακλής- δεν 
ήταν μόνο ένας σπουδαίος υδραυλικός, 
μηχανικός και υδρογεωλόγος, όπως μαρ-
τυρούν πολλοί από τους δώδεκα άθλους 
του, αλλά και ο πρώτος που έκανε πράξη 
την παγκοσμιοποίηση και ο αρχιτέκτονας 
της μυκηναϊκής κοσμοκρατορίας, όπως 
υποστήριξε χθες το βράδυ σε ομιλία του, 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο ομότιμος 
καθηγητής Γεωλογίας και μέλος του Κε-
ντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου Ηλί-
ας Μαριολάκος. 

Ο	ΗΡΑΚΛΗΣ	ΕΙΝΑΙ	ΕΝΑ	Ι
ΣΤΟΡΙΚΟ	ΠΡΟΣΩΠΟ

   «Ο Ηρακλής δεν είναι ένα πρόσωπο για 
να διασκεδάζουν τα παιδιά. Ούτε η ελλη-
νική μυθολογία ένα παραμύθι για έναν 
φανταστικό κόσμο», λέει στα «ΝΕΑ» ο 
Ηλίας Μαριολάκος. «Ο Ηρακλής είναι ένα 
ιστορικό- και όχι μυθικό- πρόσωπο, ένας 
άγνωστος μεγάλος κατακτητής, ήρωας- 
ιδρυτής πόλεων, πρώτος συνδετικός κρί-
κος του κοινού πολιτισμικού υποστρώμα-
τος των Ευρωπαίων, του μυκηναϊκού και 

κατά συνέπεια του ελληνικού πολιτισμού. 
Και η μυθολογία είναι η ιστορία του απώ-
τερου παρελθόντος των κατοίκων αυτού 
του τόπου, που πολύ αργότερα θα ονομα-
στεί Ελλάς».
   Πρώτος στο μικροσκόπιο του καθηγητή 
μπήκε ο άθλος με την αρπαγή των βοδιών 
του Γηρυόνη, του τρικέφαλου και τρισώ-
ματου γίγαντα που ζούσε στα Γάδειρα, το 
σημερινό Κάντιθ της Ισπανίας, κοντά στο 
στενό του Γιβραλτάρ.
   «Οι περισσότεροι πιστεύουν πως ο Ηρα-
κλής ταξίδεψε ώς την Ιβηρική Χερσόνησο 
για να φέρει μια καλή ράτσα βοδιών στην 
Πελοπόννησο», εξηγεί ο κ. Μαριολάκος. 
«Αν διαβάσουμε με προσοχή τον Στράβω-
να, που έζησε τον 1ο αι. π.Χ. όμως, θα δι-
απιστώσουμε πως σε κανένα άλλο μέρος 
του κόσμου δεν έχει βρεθεί τόσος πο-
λύς χρυσός, άργυρος, χαλκός και σίδη-
ρος. Και τα βόδια δικαιολογούνται διότι 
υπήρχαν μαρτυρίες ότι το «κοσκίνισμα» 
του χρυσού από την άμμο γινόταν πάνω 
σε δέρματα βοδιών».Η ίδρυση δε της πό-
λης από τον Ηρακλή μνημονεύεται στον 
θυρεό της πόλης και σήμερα.
   Ο Ηρακλής ολοκληρώνει τον άθλο του 
και συνεχίζει βόρεια προς την Κελτική και 
ιδρύει την Αλέσια (γνωστή και ως πόλη 
του Αστερίξ), το όνομα της οποίας προ-
έρχεται από τη λέξη άλυς (= περιπλάνη-
ση). Πόλη με στρατηγική σημασία, καθώς 
συνδέεται μέσω πλωτών ποταμών προς τη 
Μεσόγειο, τον Ατλαντικό, τη Μάγχη και 
τη Βόρεια Θάλασσα, όπου ο Ιούλιος Καί-
σαρας κατατρόπωσε τους Γαλάτες. Ακό-
μη ιδρύει το Μονακό και την Αλικάντε - 
η ποδοσφαιρική της ομάδα ονομάζεται 
Ηρακλής.

ΤΙ	ΓΥΡΕΥΕ	ΣΤΗ	ΓΑΛΑΤΙΑ;

   «Χρυσό», απα-
ντά ο κ. Μαριο-
λάκος, «αφού ο 
Διόδωρος μας 
λέει πως στη 
Γαλατία υπάρ-
χουν πλούσια 
χ ρ υ σ ο φ ό ρ α 
κοιτάσματα». Ο 
Ηρακλής όμως 
φέρεται- σύμ-
φωνα με τον 
Πλούταρχο- να 
έφτασε και ώς 
την Ωγυγία που 
απέχει πέντε 
ημέρες δυτι-
κά της Βρετανίας. «Πέντε ημέρες ισοδυ-
ναμούν με 120 ώρες. Αν η μέση ταχύτη-
τα ενός πλεούμενου της εποχής ήταν 4 
μίλια την ώρα, τότε η απόσταση είναι 
890 χλμ., άρα πρόκειται για τη σημερινή 
Ισλανδία και συνέχισε ώς τη Γροιλανδία, 
ενώ το Κρόνιο Πέλαγος, που αναφέρεται, 
σύμφωνα με τους υπολογισμούς ταυτίζε-
ται με τον Βόρειο Ατλαντικό. Για να φέρει 
τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων (ήτοι τον 
χρυσό) ο Ηρακλής από την Αίγυπτο έφτα-
σε ώς την Αιθιοπία κι έπειτα στον Καύκα-
σο- για να ζητήσει τη βοήθεια του Προ-
μηθέα- και στη Λιβύη προτού επιστρέψει 
στις Μυκήνες.»

ΓΥΡΕΨΕ	ΧΑΛΚΟ	ΩΣ	ΤΟΝ	ΚΑΝΑΔΑ

   Ο Ηρακλής έφτασε, σύμφωνα με τον κα-
θηγητή Ηλία Μαριολάκο, ώς την Αμερική. 
«Στις πηγές διαβάζουμε πως εγκατέστη-
σε ακολούθους του «ώς τον κόλπο που το 
στόμιό του βρίσκεται στην ίδια ευθεία με 

το στόμιο της Κασπίας». Ένας κόλπος μό-
νον καλύπτει αυτές τις προϋποθέσεις: του 
Αγίου Λαυρεντίου στο Τορόντο του Κανα-
δά». Μαρτυράται δε πως έμειναν «σε νη-
σιά που βλέπουν τον ήλιο να κρύβεται για 
λιγότερο από μία ώρα για 30 ημέρες»- δη-
λαδή στον πολικό κύκλο.

ΤΙ	ΓΥΡΕΥΕ	ΕΚΕΙ;	

   Η απάντηση βρίσκεται στα ευρήματα 
των ανασκαφών που γίνονται γύρω από 
τη λίμνη Σουπίριορ στο Μίτσιγκαν. Αρκεί 
να σκεφτείτε πως έχουν εξορυχθεί πάνω 
από 500.000 τόνοι χαλκού στην περιο-
χή, όταν στην κατ΄ εξοχήν πηγή χαλκού- 
την Κύπρο- εξορύχθηκαν 200.000 τόνοι. 
Η εξόρυξη έγινε την περίοδο 2.450 π.Χ.- 
1050 π.Χ., σταματάει ξαφνικά, όταν κα-
ταρρέει ο μυκηναϊκός πολιτισμός. Και όλα 
αυτά σε μια περιοχή όπου οι γηγενείς βρί-
σκονταν στη λίθινη εποχή! 
Πηγή: Πύλη Ιάσωνος/Σχίζας

13 Οκτωβρίου ημέρα μνήμης Παύλου Μελά
Ο Παύλος Μελάς (29 Μαρτίου 1870 

– 13 Οκτωβρίου 1904) ήταν αξιω-
ματικός πυροβολικού του ελληνι-
κού στρατού και πρωτεργάτης του 

Μακεδονικού αγώνα. Ήταν γιος του Μιχαήλ 
Μελά και γαμπρός του Στέφανου Δραγούμη.

     Γεννήθηκε στη Μασσαλία της Γαλλίας. 
Η καταγωγή της οικογένειάς του ήταν από τη 
Βόρεια Ήπειρο. Μετά τη μετακίνηση της οικο-
γένειας στην Αθήνα, σπούδασε στη Στρατιω-
τική Σχολή Ευελπίδων απ’ όπου αποφοίτησε 
ως ανθυπολοχαγός του πυροβολικού το 1891.

    Φέροντας τύψεις για την έκβαση του πο-
λέμου του 1897 συμμετείχε από τους πρώτους 
στο ιδρυθέν το 1900 Μακεδονικό κομιτάτο για 
την εμψύχωση του απογοητευμένου ελληνικού 
πληθυσμού της Μακεδονίας και σε αντίδραση 
στη δράση των Βουλγάρων κομιτατζήδων. Έτσι 
από τον Φεβρουάριο του 1904 ο Παύλος Με-
λάς έσπευσε με άλλους τρεις αξιωματικούς, 
τους Α. Κοντούλη, Α. Παπούλα και Γ. Κολοκο-
τρώνη, προς επιτόπια μελέτη της κατάστασης.  

    Αποτυγχάνοντας σε εκείνη την πρώτη 
προσπάθεια, επανήλθε τον Ιούλιο του ίδι-
ου έτους οπότε και εισήλθε στη Μακεδονία 
ως ζωέμπορος με το όνομα «Πέτρος Δέδες». 
Μετά 20ήμερη παραμονή συναντήθηκε με τον 
Λάμπρο Κορομηλά στη Θεσσαλονίκη ανταλ-
λάσσοντας σκέψεις για ανάληψη επιχειρήσε-
ων και στη συνέχεια επέστρεψε στην Αθήνα.

    Στις 18 Αυγούστου όταν όλα ήταν έτοι-
μα κατά το σχέδιο ο Παύλος Μελάς με το επι-
χειρησιακό όνομα Καπετάν Μίκης Ζέζας, επι-
κεφαλής σώματος εκ 35 μόλις ανδρών, που 

το αποτελούσαν Μακεδόνες, 
Μανιάτες και Κρητικοί, ανέ-
λαβε την αρχηγία του Μακε-
δονικού αγώνα ενάντια στους 
Βούλγαρους και εισήλθε ένο-
πλα στα Μακεδονικά εδάφη 
με την εντολή να ασκεί καθή-
κοντα αρχηγού και στις μικρό-
τερες ομάδες που δρούσαν εν 
τω μεταξύ στη περιφέρειες 
Μοναστηρίου και Καστοριάς.

    Πληροφορηθέντες οι 
Τούρκοι από διάφορους κα-
ταδότες περί της εισόδου και 
της δράσης του Παύλου Μελά 
έθεσαν προς καταδίωξή του 
πολυάριθμο τουρκικό από-
σπασμα. Παρά τις συνεχείς δι-
ώξεις του Οθωμανικού στρα-
τού ο Παύλος Μελάς άρχισε 
ν΄ αποδεκατίζει τις βουλγα-
ρικές ομάδες με βάση τα χω-
ριά Λιγκοβάνη και Λίχυβο.

    Όμως στις 13 Οκτωβρίου 1904 βρισκό-
μενος στα Στάτιστα και προδοθείς από την 
βουλγάρικη συμμορία του Μήτρου Βλάχου 
περικυκλώθηκε από Τουρκικό απόσπασμα 150 
ανδρών. Μετά από δίωρη λυσσαλέα μάχη δι-
έταξε αιφνίδια έξοδο τεθείς επικεφαλής των 
ανδρών του.

    Στην επιχείρηση αυτή τραυματίσθηκε θα-
νάσιμα στην οσφυϊκή χώρα και πέθανε μετά 
από μισή ώρα στα χέρια του φιλου του, Γεώργιο 
Στρατινάκη. Η τελευταία του φράση πριν ξεψυ-

χήσει ήταν:»Βούλγαρος 
να μη μείνει».

    Γύρω από το σώμα 
του νεκρού Π. Μελά 
εκτυλίχθηκε μια διπλω-
ματική επιχείρηση για 
την παραλαβή και εντα-
φιασμό του. Οι Έλλη-
νες δεν ήθελαν να γίνει 
γνωστό στους Τούρκους 
ποιός ήταν ο νεκρός, και 
συγκεκριμένα ότι ήταν 
Έλληνας αξιωματικός, δι-
ότι αυτό θα δημιουργού-
σε διπλωματική κρίση.

    Αρχικά ο νεκρός θά-
φτηκε από τους χωρι-
κούς έξω από τη Στάτι-
στα ενώ οι Τούρκοι δεν 
γνώριζαν την ταυτό-
τητά του. Αργότερα ο 
προεστός της Στάτιστας 
ονόματι Ντίνας απεσταλ-

μένος της Ελληνικής πλευράς (πιθανώς του 
Μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανού Καραβαγ-
γέλη ή του οπλαρχηγού Κύρου) επιχείρησε να 
ξεθάψει και να μεταφέρει αλλού τον νεκρό.

    Στο μεταξύ όμως ο θάνατος του Μελά είχε 
μαθευτεί στην Αθήνα και η Τουρκική πρεσβεία 
στην Αθήνα ειδοποίησε τις Τουρκικές Αρχές 
της Θεσσαλονίκης να βρουν το πτώμα ώστε 
να το χρησιμοποιήσουν ως απόδειξη της Ελ-
ληνικής επέμβασης σε Τουρκική επικράτεια.

    Έτσι, ενώ ο Ντίνας έκανε την εκταφή εμ-

φανίστηκε Τουρκικός στρατός. Τότε έκοψε 
βιαστικά το κεφάλι του νεκρού και έφυγε. Το 
κεφάλι τάφηκε μπροστά στην Ωραία Πύλη του 
Ναού της Αγίας Παρασκευής στο χωριό Πισο-
δέρι ενώ οι Τούρκοι πήραν το ακέφαλο σώμα 
και το πήγαν στην Καστοριά για αναγνώριση.

     Ο Γερμανός Καραβαγγέλης, που γνώρι-
ζε τα πάντα, κινητοποίησε τη νεολαία της Κα-
στοριάς που περικύκλωσε το Διοικητήριο και 
απαιτούσε να τους δοθεί το σώμα «κάποιου 
Ζέζα» που ήταν Έλληνας.

     Ο Μητροπολίτης, προειδοποιώντας ότι 
μπορεί να συμβούν ταραχές που θα έβλαπταν 
την ειρηνική συμβίωση Τούρκων και Ελλήνων 
κατάφερε να του δοθεί το σώμα το οποίο και 
τάφηκε στο παρεκκλήσιο των Ταξιαρχών.

     Μετά το θάνατο του η δράση των Ελλη-
νικών δυνάμεων έγινε πιο έντονη, περιορίζο-
ντας τη δράση των Βούλγαρων Κομιτατζήδων, 
και επιτυγχάνοντας την ένωση Δυτικής και Κε-
ντρικής Μακεδονίας με την Ελλάδα.

    Σήμερα, το όνομα του Παύλου Μελά φέρει 
προς τιμή του το χωριό Στάτιστα ενώ πλήθος 
προτομών του στολίζουν πλατείες πόλεων με-
ταξύ των οποίων στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, 
την Κοζάνη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

    Ο Παύλος Μελάς θεωρείται σύμβολο του 
Μακεδονικού Αγώνα, και πολλά προσωπικά του 
αντικείμενα εκτίθενται τώρα στο Μουσείο Μα-
κεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης και στο μου-
σείο Παύλος Μελάς στην Καστοριά. 

Πηγή: Ελληνική Διασπορά Γαλλία



13Ελληνική Φωνή, Νοέμβριος 2011

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ	ΤΩΝ	ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Η πρόσφατη επίσκεψη του 
Ερντογάν στα Σκόπια δεν 
είναι και τόσα αθώα ώστε 

να αφορά μόνο τις διμερείς οικονομικές 
συμφωνίες μεταξύ των δύο κρατών. 
Γνωρίζουν πολύ καλά οι επιτελείς του 
Ερντογάν και του μέντορα του κ. Γκιουλέν 
ότι οι άνθρωποι δένονται και ελέγχονται 
καλύτερα όταν μεταξύ τους υπάρχει η 
θρησκεία του Ισλάμ. 
    Στόχος λοιπόν της τουρκικής εξωτερικής 
πολιτικής εκτός των άλλων είναι η 
δημιουργία μουσουλμανικών θυλάκων 
στα Βαλκάνια και ιδιαίτερα στην ΠΓΔΜ, 
στην Αλβανία, στο Κοσσυφοπέδιο και 
στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη που θα έχουν 
ως τελικό στόχο να “πνίξουν” την Ελλάδα 
και να διεισδύσουν στις χώρες της Ε.Ε. 
     Άλλωστε οι σκοποί του παντουρκισμού 
βρίσκονται γραμμένοι στο εγχειρίδιο των 
Τούρκων διανοουμένων που δημοσιεύθηκε 
πριν από λίγους μήνες και έχει τίτλο: «Ο 
Χάρτης της Τουρκίας στον 21ο αιώνα». 
Ούτε λίγο ούτε πολύ αποδεικνύεται ότι 
οι παντουρκικές επιδιώξεις αποβλέπουν 
στην ενοποιήση όλων των λαών που 
έχουν προσηλυτισθεί στο Ισλάμ, είτε είναι 
τουρκικής καταγωγής είτε όχι. 

Τα Δυτικά Βαλκάνια 

     Σημαντικό λοιπόν ρόλο παίζουν 
τα κράτη των δυτικών Βαλκανίων. 
Δηλαδή οι Τούρκοι καταβάλλουν 
μεθοδικές προσπάθειες προκειμένου 
να συγκροτήσουν αυτό το περίφημο 
μουσουλμανικό τόξο το οποίο ξεκινάει από 
την τουρκική μουσουλμανική μειονότητα 
της Βουλγαρίας, τους μουσουλμάνους της 
Θράκης, της ΠΓΔΜ, του Κοσσυφοπεδίου 
και ολοκληρώνεται στην Αλβανία. 
     Προσπαθούν λοιπόν να προσφέρουν 
οικονομική βοήθεια, στρατιωτική 
εκπαίδευση στα συγκεκριμένα κράτη 
αλλά περισσότερο θεολογική κατάρτιση 
στα ισλαμικά τεμένη που στήνουν κατά 
εκατοντάδες σε αυτές τις περιοχές. 

     

Μιλώντας με ορθόδοξους Σέρβους στη 
Βοσνία μας έλεγαν ότι: «Λαμβάνουν 200 
δολάρια το μήνα όποιες γυναίκες φορούν 
και κυκλοφορούν δημόσια με την ισλαμική 
μαντίλα». 
     Υπενθυμίζουμε ότι στη Βοσνία ένας 
μεγάλος μισθός που μπορεί να λαμβάνει 
κανείς είναι τα 350 δολάρια. 

Ο Νταβούτογλου 
     Αρχιτέκτονας αυτής της νέας τουρκικής 
γεωπολιτικής στρατηγικής δεν είναι άλλος 
από το σημερινό υπουργό Εξωτερικών κ. 
Νταβούντογλου, ο οποίος χρησιμοποιεί 
την έννοια του “στρατηγικού βάθους” 
που αυτό προϋποθέτει το “γεωγραφικό” 
και “ιστορικό βάθος”. 
    Ο κ. Νταβούντογλου εκτιμά ότι: «Το 
οθωμανικό υπόλειμμα, που συνίσταται 
στις μουσουλμανικές κοινότητες των 
Βαλκανίων, αποτελεί παράγοντα με 
θεμελιώδη επιρροή στη βαλκανική 
πολιτική της Τουρκίας». Προσθέτει 
ότι, τώρα, η Τουρκία έχει σημαντικές 
δυνατότητες να γίνει κύριος των 
στοιχείων της οθωμανικής κληρονομιάς, 
που κατοχυρώθηκαν από την ιστορική 
συσσώρευση. 
     Οι εξελίξεις που διαδραματίζονται 
στα Βαλκάνια απασχολούν σοβαρά την 
Αμερικανική και Ευρωπαϊκή εξωτερική 
πολιτική και φοβούνται ότι αυτοί οι 
μουσουλμανικοί θύλακες ενδέχεται να 
γεννήσουν Βαλκάνιους τρομοκράτες. 
     Οι διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν 

ότι μια νέα γενιά τρομοκρατών έχει 
παρουσιασθεί στα Βαλκάνια και είναι 
οπαδοί του Μοχάμεντ Ιμπν Αλ Βαχάμπα 
(Muhammad Ibn al Vahaba), ενώ 
χαρακτηρίζονται ως «φάλαγγες πρόθυμων 
ανθρώπων να διασπείρουν το αίμα και 
τον θάνατο». 

Μουδιασμένη η ελληνική διπλωματία 

Η Ελληνική διπλωματία σε αντίθεση με την 
εποχή της διείσδυσης που εφαρμόστηκε 
πολιτικά την προηγούμενη δεκαετία 
εμφανίζεται μουδιασμένη και αμήχανη. 
     Η αβέβαιη πολιτική του υπουργού 
Εξωτερικών Σταύρου Λαμπρινίδη 
αποτελεί τροχοπέδη απέναντι σε κάθε 
λογική αντιμετώπισης της τουρκικής 
προκλητικότητας στα Βαλκάνια. 
     Το περιεχόμενο των συνομιλιών του 
κ. Ερντογάν με τον πρωθυπουργό των 
Σκοπίων Νίκολα Γρουέφσκι αποτελεί 
μόνο το στίγμα των προθέσεων του 
τουρκικού πολιτικού και στρατιωτικού 
κατεστημένου, το οποίο προωθεί 
σθεναρά και αταλάντευτα την πολιτική 
της Οθωμανικής κληρονομιάς και του 
στρατηγικού βάθους για να ελέγξει και 
πάλι τις βαλκανικές αγορές και ειδικά τις 
αναπτυσσόμενες όπως το Κοσσυφοπέδιο, 
τα Σκόπια, την Αλβανία και δυνητικά τη 
Σερβία. 

Πηγή από το newsbomb.gr (του Κώ-
στα Τζεβελέκου από το newscode.gr )

οι τούρκοι στήνουν 
μουσουλμανικούς θύ-
λακες στα βαλκάνια

ΒΡΩΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

Σ ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα από τα σχέδια 
της μυστικής οικονομικής διπλωματίας του Πα-
πανδρέου που κινδυνεύει να υποθηκεύσει την 
Ελλάδα για τις επόμενες τρεις γενιές τουλά-

χιστον. 
     Εδώ και λίγες εβδομάδες, «Έλληνας τραπεζίτης 
που συνεργάζεται τακτικά με τον πρωθυπουργό» 
όπως ανέφερε το Reuters διέρρευσε στο διεθνές πρα-
κτορείο ότι η Ελλάδα εξετάζει τη σύναψη ομολογια-
κού δανείου διάρκεια εκατό ετών (!) προκειμένου να 
αποφύγει τη χρεοκοπία στην παρούσα φάση. 
      Λίγο αργότερα, άρχισαν να βγαίνουν στα διεθνή  
ΜΜΕ διάφοροι τύποι - αναλυτές από κορυφαίες τρά-
πεζες του γαλλογερμανικού άξονα και φυσικά από 
τη γαλλοεβραϊκή Lazzard που έχει κατσικωθεί στον 
σβέρκο της χώρας από την πρώτη μέρα που ο Παπαν-
δρέου έγινε πρωθυπουργός. 
     Κι ενώ η ώρα περνούσε και κανείς δεν το διέψευδε 
, εμφανίστηκαν Σαρκοζί και Παπανδρέου όλο χαμόγε-
λα έξω από το προεδρικό μέγαρο του Παρισιού. 
     Περαιτέρω, ο Σαρκοζί πάει την άλλη βδομάδα στο 
Βερολίνο όπου θα συναντηθεί ξανά με τη Μέρκελ και 
μην έχει κανείς αμφιβολία ότι ο σχεδιασμός τους εί-
ναι αυτός, δηλαδή να δώσουν δάνειο εκατό ετών 
στην Ελλάδα και να μας υποθηκεύσουν με αντάλλαγ-
μα να μη χρεοκοπήσουμε τώρα.

ΧΡΗΣΤΟΣ		 
Η.		ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ	ΣΤΟΝ	ΑΡΕΙΟ	ΠΑΓΟ	 
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ΣΤΗ ΘΥΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ
Ανθρώπινες Ιστοριούλες

Ήτανε έξι του Σετέμβρη, πριν δύο χρόνια 
Η προϊσταμένη νοσοκόμος εκείνης της 

πτέρυγας του νοσοκομείου με κάλεσε να ικε-
τεύσω στο αυτί, τον ετοιμοθάνατο αδελφό μου, 
να φύγει σιγά-σιγά για να μην υποφέρνουν τα 
παιδιά του, τα εγγόνια του κι όλοι εμείς οι υπό-
λοιποι συγγενείς, αναμένοντες σχεδόν όλη την 
ημέρα και κλαίγοντες στου πόνου το διάδρομο.

Ύστερα από αυτή την οδυνηρή υπόθεση, μια 
γυναίκα με τράβηξε από το χέρι οδηγώντας με 
στο δωμάτιο που εβρίσκετο κατάκοιτος ο Γι-
άννης Μπακάλης, στην άλλη κάθετο πτέρυγα.

Τον είδα και νόμισα ότι έβλεπα κι άναν άλλο 

ετοιμοθάνατο και καταβεβλημένος έφυγα ευ-
χόμενος κουράγιο στην Ιωάννα, στη δακρυ-
σμένη και απαρηγόρητη γυναίκα του. Έφυγα 
με διττές ενοχές.

Ο αδελφός μου μετά από δύο ώρες άφησε τα 
επίγεια. Ο Γιάννης έμεινε για δύο χρόνια ακό-
μη πνέοντας σχεδόν κάθε μέρα τα λοίσθια. Τε-
λευταία φορά ήταν που τον είδα.

Στις 15 Σεπτέμβρη ε.έ. απεχώρησε κι ο Γι-
άννης.

Για χρόνια γνώριζα το Γιάννη και σχεδόν 
τον συναντούσα κάθε μέρα στα δρομάκια της 
γειτονιάς μας, περπατώντας με τα σκυλάκια 
μας και κάπου-κάπου τον έβλεπα στην όαση 
της βιβλιοθήκης μας, μαζί με τον Άρη Γιανί-
μπα το Δικηγόρο.

Τον διασκέδαζα τον Γιάννη, γιατί ο Γιάννης 

ήταν λίγο (πολύ) απ’ άλα: νέος, ερωτιάρης αρ-
χαιολάτρης, ποιητής, αντιρρησίας και χίλια άλλα.

Δεν συμφωνούσα με πολλές από τις ιδέες 
του, αλλά κατά βάθος ήταν καλός άνθρωπος, 
φιλότιμος που έτρεχε ακούραστος πάντα για 
κάθε εθνική εκδήλωση, ήταν πάρα πολύ φι-
λόπατρις, ήταν Έλληνας κι αγαπούσε την Ιω-
άννα του. Θα τον αναζητώ!

Εύχομαι οι Θεοί του να του χαρίσουν πρίμο 
αγεράκι και με τον ψυχοπομπό Ερμή να τον 
πάρουν στα δικά του υψώματα, κοντά στους 
Τσακωνίτες ήρωές του, στον Ουράνη του, στην 
αγαπημένη του Μανούλα που τόσο πολύ πόνα-
γε κι έκλεγε γι’ αυτήν...

Χαρούμενε και καλέ μου φίλε! Ρητορεύο-
ντας στις Οάσεις των Μακάρων.....

Νίκος Β. Γεωργανάς.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

Πρόσφατα έφυγε από κοντά μας, ο Γιάννης 
Μπακάλης ένας αγνός πατριώτης και ελληνολάτρης, 
εραστής της ποίησης και του λόγου, που δεν έχανε 
την ευκαιρία να τον προβάλλει μέσα από τα φλογερά 
του στιχουργήματα.
Παρών σε κάθε εκδήλωση της παροικίας ήθελε 
πάντα να απαγγέλει με επικό μέτρο και πάθος 
ποιήματα αυτοσχέδια με χάρη και ζέση.
Ο Γιάννης δεν ήταν μόνο ένας φλογερός αυθόρμητος 
στιχουργός, αλλά και ένας άνθρωπος με μεγάλη 
καρδιά. Παρορμητικός και πολλές φορές αδέκαστος 
για θέματα που αφορούσαν την πατρίδα, την 
παράδοση και τα ιδανικά.
Αγαπητέ Γιάννη το πέρασμά σου από αυτή τη ζωή 
μας άφησε πολλά και ιδιαίτερα τη θύμισή σου. 
Εκφράζουμε στη πολυαγαπημένη σύζυγό σου τα 
θερμά μας συλλυπητήρια. Ο Θεός να σε αναπαύσει. 
Αιωνία σου η Μνήμη!

Δημήτρης Ν. Γεωργακόπουλος
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As the World Churns

Emboldened by the growing national Occupy Wall Street 
movement, and as if they were marchers in a parade, 
hundreds of protestors streamed through midtown 
Manhattan’s Fifth Avenue Tuesday in what they have 

dubbed Millionaires March. Walking at first two abreast for fear of 
arrests, but as the crowds of protestors swelled it went to six abreast, 
passed the priceless homes of some of New York City’s wealthiest 
on Fifth and Park Avenues. They also named names as they went by 
the palatial residences of some of the most prominent citizens/tax 
dodgers  in the nation They paused outside the buildings where the 
Warren Buffett-challenged to make public his tax returns News Corp. 
CEO Rupert Murdoch, the notorious Greek American banker Jamie 
Dimon, CEO of JP Morgan Chase and the deep-pocketed oil tycoon 

David Koch have homes, and decried the impending expiration of 
New York’s 2 percent «millionaires’ tax» in December. The Associate 
Press is quoted reporting that when marchers reached Park Avenue 
and East 93rd Street, protestors stopped in front of a building where 
they said Dimon has an apartment. Marchers screamed, «Where’s 
our bailout?» and «How do we end this deficit? End the war, tax the 
rich!» JPMorgan was among the banks that received a federal bailout, 
money it has since repaid. On Wednesday (10/12), Dimon was the 
focus of another protest, with demonstrators gathering at the New 
York City headquarters of JP Morgan Chase again focusing on the 
expiring tax. I was wondering whether another multi-millionaire, 
one who doesn’t even get taxed since he wears the habit but does 
live in another millionaire’s row not that far from the city but whose 
headquarters from which he orders his thugs to do his dirty work is 
located no too far from his friend Dimon’s. And doesn’t it look like 
protestors forgot one billionaire under their very nose? Maybe it 
was an oversight, maybe not, but John Catsimatidis is a billionaire 
just the same and yes, he does live on that same avenue. Then again, 
maybe he is the good guy with bad advisers....It was nothing short 
of panic what I experienced while reading a recent issue of Neo 
Embros, the weekly newsprint serving the Communist party of 
Lesbians-oops, I mean the Lesbos inhabitants or as they call them 
now, Mytilinioi. An article which called on Balkan governments 

to recognize the Palestinian state currently debated at the United 
Nations in NYC The writer went as far as calling one by one the 
individual Commy parties of each of these nations, among them 
that which he calls Macedonia-the official name of which is still 
FYRoM. By his mere reference of it as such, not only is implied 
that the newspaper recognizes that nation as Macedonia, but it is 
indirectly calls on his readers to do the same...

The World As 

My Stage!

By Bob Nicolaides

Ronald McDonαlds Niki Sideris Dies

Niki.Sideris, Founder and Chairman of the Ronald McDonald House (New York Greek 
Division,) passed away October 12, 2011 at the age of 70, while en route to New York 
City from her hometown in Greece. Niki, an untiring worker and a supporter of children’s 
causes was there when the Ronald McDonald House opened its doors in New York City 

in 1978, Knowing the challenges facing sick youngsters, she espoused the idea of providing shelter to 
the parents who accompanied their sick offspring to the United states in search of better treatment and 
cure not available in their own land, which would’ve been otherwise beyond the means of such families. 
Another reason was the intimidating language barrier, and an inadequate family support system.

 
Founding the Greek Division, Mrs. Sideris organized fundraising and educational events as a way to 

enlighten the local Greek community about Ronald McDonald House New York’s mission to provide 
not just housing, but a comprehensive support system for families battling pediatric cancer. In addition 
to the Christmas Greek Holiday Party, an  annual event in December, Niki  Sideris introduced the 
annual spring marathon event, which she referred to as her «Marathon of Love.» Mrs. Sideris arrived 
initially in New York City in 1970 where she met her late husband, Dr. Michael Sideris. They enjoyed 
a loving union that ended with his death in January 2005. Mrs. Sideris leaves behind her legacy of 
giving, kindness, and awareness of how a caring and compassionate community within New York 
City can give hope to thousands of families in crisis.

 
Both Stanley B. Shopkorn, Chairman of the Board, and William T. Sullivan President and Chief 

Executive Officer, Ronald McDonald House expressed their deep sorrow for the loss of whom they 
considered part of their extended family and for the love and care she offered so freely to those she 
touched.

 

The American Hellenic Institute in 
collaboration with the American 
Leadership Council, and sponsored 
by organizations such as the 

National Hellenic Museum, Greek America 
Foundation, the Cretan Fraternity, the Cypriot-
American Society, all of Chicago, invites 
you to the screening of a documentary, to be 
followed by a Panel Discussion, at the National 
Hellenic Museum, on Thursday, November 
10th, 2011starting at 6 p.m.

 
The Documentary, called Cyprus Still 

Divided: A failure of US Policy which will be 
screened immediately after the introductions 
(at 6:30 pm) has already been aired on PBS in 
Detroit, (September 13) and on Maryland’s 
Public Television (October 17,) is a gripping 
testimony of behind the scene negotiations 
and dealings by the US Government during the 
Nixon administration that led to the invasion 
and subsequent dissection of the Island.

 
“Town Hall Screenings” of the one-hour 

documentary “Cyprus Still Divided: A U.S. 
Foreign Policy Failure” has also traveled to 
Mexico City, Mexico, where it was viewed 
September 28, 2011. The screening was held 
in conjunction with a ceremony officiated 
by Ambassador of the Republic of Cyprus 
to Mexico Vasilios Philippou at which AHI 
Member Constantine Galanis was officially 
installed as Honorary Consul for the Republic 
of Cyprus to Toluca, a city located near Mexico 
City.

 
The one-hour long film will be followed by 

a Panel Discussion led by HAI president Nick 
Larigakis and with Endy Zemenides, formerly 
of the Alexi Giannoulias campaign. A reception 
will follow at 8:00 pm.

 
Though free,  because of limited seats your 

reservation to this event is necessary. Georgia 
Logothetis at georgia@hellenicleaders.com  
will help you with your reservation.

Documentary on Cyprus Dissection
Will be Viewed at Hellenic Museum
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With new austerity measures looming in Greece sure to plunge the population into deeper gloom 
and despair, citizens of the Republic are uncertain as to where or if there is a way out of this 
scourge. With unrest being the daily diet, and with an unprecedented 500,000 people taking to 
the streets, the largest demonstration in living memory, is the decision of Thursday October 27th’s 

European Leaders’ summit deciding to slash the Greek debt by 50%-some calling it a haircut-the light in the tunnel?
 EU President Herman Van Rompuy emerged weary from the summit to announce during a media conference, 

to confirm that the summit had decided to reduce Greece’s debt to 120% of its GDP in 2020, which is almost ten 
years hence. Under the present arrangement, it would have grown to 180% that unmistakably would’ve ended in 
default. «These are exceptional measures for exceptional times. Europe must never find itself in this situation again,» 
President Barroso declared. The plan calls for banks to take on 50% losses on their Greek bond holdings. Banks 
and other major investors in Greek bonds were said to have agreed to the losses.

The Eurozone and the International Monetary Fund will pump into that country another €100 billion ($140 
billion.) Also, as it develops, leaders were ready to force Europe’s largest banks to raise €106 billion ($148 billion) 
by mid-2012 to guarantee they could weather the expected losses on the reduced Greek debt. On the news of the 
agreement the Dow Jones industrial average surged 384 points, or 3.2%, to 12,254 in late-afternoon trading. The 
Dow hasn’t closed above the 12,000 level since Aug. 1 and the annual growth in the US rose to 2.5%.

A debt haircut of 50 % will have the same impact as a return to the drachma, Popular Orthodox Rally (LAOS) 
leader George Karatzaferis said in statements to state-run ERA radio. «If we returned to the drachma we would face 
an uphill climb of maybe 10 years. A 50 percent haircut will mean the same misery. This is what Finance Minister 
Evangelos Venizelos does not want to admit,» Karatzaferis said, attacking Prime Minister George Papandreou, 
saying that he had «given all he had to give» and did not inspire confidence that he could lead the country out of its 
current spiral.

Over the past 15 months, the Greek government has cut wages for civil servants, raised taxes, reduced pension 
payments and furloughed thousands of workers. In exchange, Greece has received billions of euros in emergency 

Ελληνική Φωνή, Νοέμβριος 2011

Greek, Turk 

Travel Reps 

Meet &Talk

A group of ship-owners, businessmen 
and travel agents from throughout 
the Greek Republic visited the town 
of Ayvalık (formerly Ayvali) for 

a number of round-table meetings with their 
Turkish counterparts. The meetings were 
organized at the initiative of  Greece’s two 
largest Tour Operators, Nel Lines and Mascot 
Tours. The group was headed by Greece’s Travel 
Agents Organization CEO Cassilis Kondos and 
the Chairman of Lesbos Island Travel Agencies 
Organization Achilleas Suyuclis.

 They were greeted by Ayvalik’s mayor Hasan 
B ü lent T ü rk ö zen, Tourism Governor Mustafa 
Tekin and neighboring cities’ mayors and were 
treated to the interesting sites of the Ayvalik area 
such as Cunda Island, Camlik and the Devil’s 
Table. The purpose of this meeting between 

counterparts was to find common ground and 
jointly promote tourism in the neighboring nations 
through joint marketing campaigns and raising 
consciousness on the need for mutual cooperation.

 First to speak was Mr. Kondos who reminded 
the audience that the purpose of tourism is “to 
make good friends and to make money, and to my 
thinking, this is the time for mutual cooperation 
on the issue, since we share the same interests.”   
He also stressed that on their part, they are trying 
their best to have the Visa to the EU nations lifted.

 Responding to the Kondos remarks, Balikesir 
Tourism Governor Mustafa Chatli said he 
shared the view with the Ministry of Tourism 
and expressed his concern vis-à-vis the EU 
visa, which he considers a risk to any common 
undertakings as well as travel to Greece.

A join venture: Probable, but Possible?

Ten years after its 9/11 destruction, St. Nicholas  
Allowed to Build Larger Church Adjacent to Old

The Port Authority of New York 
& New Jersey said Friday (10/14) 
that a Greek Orthodox Church 
destroyed on Sept. 11, 2001 can 

rebuild directly across Liberty Street from the 
World Trade Center, ending a two-year impasse 
after Gov. Andrew Cuomo intervened. The 
Port Authority had originally rejected a deal 
to allow the Greek Orthodox Archdiocese of 
America to rebuild its St. Nicholas Church on 
the site of the former Deutsche Bank building, 
saying the church had dragged its feet, asked 
for too much and threatened to delay World 
Trade Center construction.

The Authority argued the church was offered, 
but never accepted, a deal worth $20 million, 
plus $40 million in subsurface infrastructure 
improvements, to move it to 130 Liberty St. 
The church, however, contended that the Port 
Authority had abruptly walked away from 
negotiations, first undertaken with the blessing 
of former Gov. George Pataki, just as they were 
wrapping up. Representatives of the Authority 
said the church could rebuild at its original 155 
Cedar St. address. Instead the church sued, 
portraying itself in court and in the media as 

a David bullied by Goliath. (This point isn’t 
clear as to why, if “the Port Authority said the 
church could build at its original site, instead 
the church sued!”) 

The Port Authority’s view was that it could 
not allow the church to rebuild at 130 Liberty 
St., even if it wanted to: Steel had been ordered 
for the $600 million Vehicle Security Center 
below the site, and it could not hold the weight 
of a new, bigger church without delaying World 
Trade Center construction and jeopardizing 
$150 million already committed to contractors 
working on the vehicle center. The agreement 
announced Friday morning follows a secret 
four-month independent engineering study 
commissioned by the Port Authority and the 
Archdiocese. It concluded that the church 
could, in fact, be built on the site with minor 
modifications to the original plan and with no 
impact on the World Trade Center construction 
schedule.

The new church will be 4,100 square feet, 
more than three times the 1,200-square-foot 
church founded by Greek immigrants in 1916. It 
will house a nondenominational “bereavement 
center,” and occupy the east end of the site’s 
Liberty Park. The decision represents the first 
time Mr. Cuomo has directly and publicly 
inserted himself into Port Authority decision-
making, and comes just three weeks after Port 
Authority Executive Director Chris Ward 
announced he was leaving the bi-state agency 
in October.

Mr. Cuomo and Mr. Ward, a Harvard 
Divinity School graduate, said the church 
would stand as a symbol of the city’s embrace 
of religious diversity and freedom. Mr. Ward 
called the sitting of a church at Ground Zero 
“appropriate.” The deal delighted the Greek 
Church Archbishop Demetrios, who thanked 
“our esteemed governor and precious friend 
Andrew Cuomo.”

Port Authority of NY & NJ relents,  
larger  St. Nicholas to be built on 

Liberty Street.

Reprinted from Crain’s New York Business
By Jeremy Smerd

funding from the International Monetary Fund and other countries in the euro 
currency zone. And while the bailout money has kept a default at bay, many 
economists say the requisite austerity has pushed the Greek economy to the limit 
and into deeper into recession.

EU Pumping €100B More in Greek 
Economy: Enough to Quell Unrest?

As many as half a million converge for protestss
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ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Νέα Υόρκη – Πέμπτη 15η Σεπτεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ	ΤΥΠΟΥ

Με πρωτοβουλία του προέδρου της 
Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής 
κ. Ευάγγελου Ποτάκη η Ανώτατη Διοί-
κηση της Π.Ο.Α. διοργάνωσε τον Αύ-
γουστο στην Τρίπολη εκδήλωση-δεξί-
ωση με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 
80 χρόνων από την ίδρυση της ιστορι-
κής οργάνωσης το 1931 στη Νέα Υόρκη, 
και με αφορμή το 71ο ετήσιο Εθνικό Συ-
νέδριό της που θα διεξαχθεί στην πρω-
τεύουσα της Αρκαδίας το τελευταίο δε-
καήμερο του Ιουλίου του 2012.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η αλλη-
λοενημέρωση της διοίκησης της Π.Ο.Α 
και των τοπικών αρχών της Αρκαδίας 
σχετικά με την προετοιμασία του επερ-
χόμενου συνεδρίου, τις δραστηριότητες 
και τους στόχους της Ομοσπονδίας, αλλά 
και γενικότερα θέματα που απασχολούν 
την γενέτειρα Αρκαδία. 

Την εκδήλωση συντόνισαν εκ μέρους 
της διοίκησης της Π.Ο.Α. ο Α’ Αντιπρό-
εδρος Ανδρέας Παπαντωνίου, ο πρώ-
ην πρόεδρος και πρόεδρος της Επιτρο-
πής Νοσοκομείου, Δημήτρης Φίλιος και 
ο τέως πρόεδρος Γιώργος Σουρούνης.

Παραβρέθηκαν –μεταξύ άλλων- κορυ-
φαίες προσωπικότητες της Αρκαδίας από 
τον πολιτικό, επιχειρηματικό και πνευ-
ματικό κόσμο, αξιωματούχοι της διοίκη-
σης και μέλη της Π.Ο.Α.και εκπρόσωποι 
των τοπικών ΜΜΕ. 

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Περιφερει-
άρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης, 
ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Ευάγγε-
λος Γιαννακούρας, ο βουλευτής Αρκαδίας 
και γενικός γραμματέας της Ν.Δ., Ανδρέας 
Λυκουρέντζος και ο Δήμαρχος Τρίπολης 
Γιάννης Σμυρνιώτης, ενώ παρέστησαν, 
επίσης, ο υποδιοικητής του Παναρκα-
δικού Νοσοκομείου Τάσος Μπούρας, ο 
διαπρεπής καθηγητής και συγγραφέας 
Τζον Αντον, ο εθνομουσικολόγος Σωτή-
ρης Τσιάνης, η αρχαιολόγος και συγγρα-
φέας Μαρία Βλασσοπούλου- Καρύδη, ο 
πρόεδρος της Διεθνούς Αρκαδικής Εται-
ρείας, τέως υφυπουργός Νίκος Καλτε-
ζιώτης, ο τέως υφυπουργός Θεόδωρος 
Κασσίμης, ο συγγραφέας Πέτρος Σαρα-
ντάκος, οι επιχειρηματίες Νώντας Σπυ-

ρόπουλος και Γιώργος Χριστοδουλόπου-
λος, ο συγγραφέας και πρόεδρος της 
περιβαλλοντικής οργάνωσης «Αεί Μαί-
ναλον», Βασίλης Κουνέλης, ο Πρόεδρος 
της Παγκόσμιας Παναρκαδικής Συνομο-
σπονδίας Ιωάννης Λιαμπότης, ο πρόε-
δρος της Π.Ο. Αυστραλίας Χρήστος Τσι-
μόγιαννης και ο νέος πρόεδρος της Π.Ο. 
Ελλάδος, Χρήστος Τσούτσουβας.

Εκ μέρους της Π.Ο.Α. παραβρέθηκαν  
επίσης ο Ταμίας Γιάννης Χείλαρης, ο Κυ-
βερνήτης της Ανατολικής Περιφέρειας Γι-
άννης Βέμης, ο πρώην πρόεδρος και αντι-
πρόεδρος της Επιτροπής Νοσοκομείου, 
Χρήστος Βουρνάς, η υπεύθυνη της Νεο-
λαίας Βικτώρια Θανούκου, ο πρώην Κυ-
βερνήτης της Μεσοδυτικής Περιφέρειας 
Γιώργος Βουτυρίτσας, ο υπεύθυνος Δη-
μοσίων Σχέσεων Δημήτρης Πανάγος, ο 
κ. Γιώργος Τσιαγκούρης, μέλος της Επι-
τροπής Δημοσίων Σχέσεων, ο πρώην 
αντιπρόεδρος της Π.Ο.Α Γιάννης Στα-
ματόπουλος και ο τέως κυβερνήτης της 
Μεσοδυτικής Περιφέρειας, Ταξιάρχης 
Σταματόπουλος.

 Καλωσορίζοντας τους παρισταμένους 
ο Α’ Αντιπρόεδρος της Παναρκαδικής 
Ομοσπονδίας, Ανδρέας Παπαντωνίου και 
αφού μετέφερε το θερμό χαιρετισμό του 
Προέδρου της Π.Ο.Α. κ. Ευάγγελου Πο-
τάκη, εκφράζοντας, παράλληλα, τη χαρά 
και τη συγκίνηση όλων για την επιστρο-
φή στο γενέθλιο τόπο τους, αναφέρθηκε 
στην πολυεπίπεδη προσφορά της Ομο-
σπονδίας, κατά την ογδονταετή παρου-
σία της, στις ΗΠΑ και την Αρκαδία, με 
έμφαση στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο 
της Τρίπολης.  

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Παπα-
ντωνίου στο History Project που φιλο-
δοξεί να υλοποιήσει η οργάνωση μέσα 
στα επόμενα χρόνια, με τη σύσταση επι-
τροπής υπό τους κυρίους Δημήτρη Φίλιο 
και Γιώργο Σουρούνη «που θα συγκε-
ντρώσει το ιστορικό υλικό των Αρκά-
δων μεταναστών, εκδίδοντας τον τόμο 
της ιστορικής αναδρομής, με τη ζωή και 
τις επιτυχίες τους, αλλά και με  την δια-
δρομή της ογδοντάχρονης ιστορίας της 
ομοσπονδίας μας.»

«Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 
όλους, όσους έβαλαν έστω και ένα λι-
θαράκι, στα 80 χρόνια πορείας, της Πα-
ναρκαδικής. Που με την  αγάπη, την ει-
λικρίνεια, τον δυναμισμό, τις ιδέες, τις 
αγωνίες, την ανιδιοτελή προσφορά, το 
μεράκι και το χρόνο που διέθεσαν, απο-
γείωσαν την Παναρκαδική Ομοσπονδία 
Αμερικής, προσθέτοντας αίγλη και σε-
βασμό», τόνισε ο κ. Παπαντωνίου και 
συνέχισε:

«Έτσι και τώρα με ευθύνη, αγάπη αλλά 
και αγωνία για το νέο γίγνεσθαι της Ομο-
σπονδίας μας, οφείλουμε στους εαυτούς 
μας, στις νέες γενιές, αλλά και τους προ-
γόνους μας, τον μέλλον αυτής της Παναρ-
καδικής Ομοσπονδίας μας να το οδηγού-
με με ασφάλεια σε νέες πρωτοβουλίες.»

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Π.Ο.Α. αναφέρ-

θηκε επίσης στη δωρεά 100,000 δολα-
ρίων αλλά και τη προσφορά ιστορικού 
υλικού, για τη δημιουργία του Ελληνι-
κού Μουσείου Αμερικής, στο Σικάγο, στην 
αγορά και παράδοση διασωστικού οχήμα-
τος, στην οργάνωση «Καλοί Σαμαρείτες» 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη Τρί-
πολη, καθώς και στην πρόταση του Προέ-
δρου κ. Ποτάκη για την ανέγερση παγκό-
σμιου μνημείου αποδήμων Αρκάδων στη 
Τρίπολη, με πρωτοβουλία της Παναρκα-
δικής Ομοσπονδίας Αμερικής και τη συ-
νεργασία των αδελφών Ομοσπονδιών.

«Προχωράμε με νέα δεδομένα, απέ-
ναντι στις προκλήσεις   της εποχή μας, 
που ελπίζουμε νά’ναι  γόνιμα, εποικοδο-
μητικά,  με έμπνευση, παρουσία, συμμε-
τοχή, ευθύνη και υπομονή», κατέληξε ο 
κ. Παπαντωνίου.

Ο κ. Παπαντωνίου μαζί με τον Ταμία 
της Π.Ο.Α. Γιάννη Χείλαρη θα είναι οι συ-
μπρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής 
του 71ου Εθνικού Συνεδρίου, με συνερ-
γάτες στην Τρίπολη τους Θεόδωρο Τσά-
μη και Γιώτα Συψή.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο βουλευ-
τής Αρκαδίας Ανδρέας Λυκουρέντζος χα-
ρακτήρισε τα 80χρονα της Παναρκαδικής 
Ομοσπονδίας ως έναν «πολύ σημαντικό 
σταθμό» και κάλεσε όλους να εργαστούν 
με ενότητα και ομοψυχία για το καλό της 
πατρίδας και της Αρκαδίας. Απηύθυνε δε 
θερμή παράκληση στους εκπροσώπους 
της οργάνωσης «να κάνουμε ένα αποφα-
σιστικό βήμα για το μέλλον, να εντάξου-
με περισσότερους νέους».

Αναφερόμενος τέλος στο 71ο Εθνικό 
Συνέδριο τόνισε χαρακτηριστικά ότι εί-
ναι «ένα συνέδριο που μας καλεί να σκε-
φτούμε νηφάλια και ψύχραιμα το μέλ-
λον του τόπου μας και την ευθύνη όλων 
να το υπηρετήσουμε».

Ο Δήμαρχος Τρίπολης Γιώργος Σμυρ-
νιώτης επισήμανε από την πλευρά του 
ότι «αυτός ο τόπος έχει περάσει πολύ πιο 
δύσκολες καταστάσεις από αυτές που σή-
μερα βιώνει» και απευθυνόμενος στους 
ομογενείς Αρκάδες τόνισε ότι «εσείς, δί-
νετε το παράδειγμα του πως μπορεί να 
επιβιώσει και να μεγαλουργήσει ο Ελλη-
νας». «Μπορούμε να πορευτούμε μαζί σε 
μια πορεία που θα σημάνει ένα νέο ξεκί-
νημα για αυτόν εδώ τον τόπο», κατέλη-
ξε ο κ. Σμυρνιώτης.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέ-
τρος Τατούλης, με τη σειρά του, χαρακτή-
ρισε ως  «πολύ σημαντική» την απόφαση 
της Π.Ο.Α. να διεξαχθεί το 71ο συνέδριό 
της στην Τρίπολη, «είναι μια απόφαση», 
είπε, «η οποία ουσιαστικά έρχεται να λει-
τουργήσει καταλυτικά σε δύσκολους και-
ρούς για την πατρίδα μας». 

«Στην χώρα μας δεν υπάρχει καιρός 
για ωραιοποιήσεις.... Πρέπει να είμαστε 
αποφασισμένοι και πρέπει να το απο-
δείξουμε εμπράκτως ότι μπορούμε και 
σ’ αυτό το επίπεδο της κατάπτωσης, να 
ξαναγεννηθούμε, να ξανανορθώσουμε 
το ανάστημά μας έτσι όπως το έκαναν οι 

προηγούμενες γενιές σε δύσκολες στιγ-
μές της Ιστορίας της Ελλάδας», είπε χα-
ρακτηριστικά ο κ. Τατούλης.

Δήλωσε δε σίγουρος ότι ο τόπος μπο-
ρεί να βγει από την κρίση με «πάρα πολλή 
δουλειά,  καθαρές αποφάσεις και ενερ-
γοποίηση όλων των δυνάμεων του Ελ-
ληνισμού.»

Στη συνέχεια, για τη δωρεά των 
100,000 δολαρίων στο Ελληνικό Μου-
σείο που εγκαινιάζεται στο Σικάγο στο 
τέλος του 2011, ενημέρωσε ο πρόεδρος 
της αρμόδιας επιτροπής της Π.Ο.Α, Χρή-
στος Σώτος, ενώ για τη λειτουργία και τα 
προβλήματα του Αρκαδικού Χωριού μί-
λησε ο κ. Γιώργος Βουτυρίτσας, πρώην 
Κυβερνήτης της Μεσοδυτικής Περιφέ-
ρειας της Π.Ο.Α.

Για το Παναρκαδικό Νοσοκομείο, το 
οποίο αποτελεί ιδιοκτησία της Παναρκα-
δικής Ομοσπονδίας Αμερικής ενημέρωσε 
ο τέως πρόεδρος κ. Γιώργος Σουρούνης, 
ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στην ιδέα της 
ανέγερσης ενός νέου, σύγχρονου νοσο-
κομείου που θα ανταποκρίνεται στις ση-
μερινές ανάγκες. «Σ’ αυτό χρειαζόμαστε 
τη συμβολή όλων. Ολοι μαζί μπορούμε 
και πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτι-
ώσουμε άμεσα το νοσοκομείο τώρα, να 
προστεθούν και άλλες κλινικές και να 
αρχίσουμε να χτίζουμε ένα νέο νοσοκο-
μείο», είπε χαρακτηριστικά.

Η εκδήλωση έκλεισε με χαιρετισμό του 
πρώην προέδρου της Παναρκαδικής Ομο-
σπονδίας, και προέδρου της Επιτροπής 
Νοσοκομείου, Δημήτρη Φίλιου, ο οποί-
ος ευχαρίστησε όλα τα μέλη και τους εκ-
προσώπους των διαφόρων φορέων της 
Αρκαδίας για την παρουσία τους στην εκ-
δήλωση. «Αναζητούμε όλοι μαζί μια κοι-
νή πορεία για την γενέτειρα, την πατρί-
δα που τόσο αγαπάμε, την πατρίδα που 
έχει πληγωθεί τα τελευταία χρόνια και 
έχουμε πληγωθεί και εμείς οι απόδη-
μοι», τόνισε.

Ο κ. Φίλιος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο 
History Project, στο «τιτάνιο», όπως το 
χαρακτήρισε έργο, «να συγκεντρωθεί το 
υλικό και να καταγραφεί η ιστορία των 
Αρκάδων της Αμερικής και της Παναρ-
καδικής Ομοσπονδίας Αμερικής καθώς 
και η συμβολή τους στην οικονομική και 
πνευματική ανάπτυξη της Αρκαδίας». 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνερ-
γασία και την ανάπτυξη συνεργειών της 
Παναρκαδικής με άλλους φορείς όπως ο 
τοπικός «Αεί Μαίναλον», η Διεθνής Αρ-
καδική Εταιρία, αλλά και ο Σύλλογος Ελ-
λήνων Γιατρών Νέας Υόρκης και η Ομο-
σπονδία Ελληνικών Ιατρικών Συλλόγων 
Αμερικής – Καναδά.

Τέλος, θερμές ευχαριστίες απηύθυνε ο 
κ. Φίλιος στον επιχειρηματία Νώντα Σπυ-
ρόπουλο για την ευγενική χορηγία των 
κρασιών για τις ανάγκες της εκδήλωσης.
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(ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ 
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΜΕΡΙ-
ΚΗΣ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΟΤΑΚΗ) 

Ο Πατριάρχης έδωσε στο Παπαρρηγό-
πουλο δυο γράμματα. Το ένα να το δώ-
σει στον Αλέξανδρο Υψηλάντη στη 
Οδησσό, και το άλλο στο μεγάλο Φι-

λικό και μεγαλέμπορο, τον Ιωάννη Ζωσιμά στη 
Πετρούπολη. Και στους δυο έγραφε μόνο από 
τρεις λέξεις. Στον μεν Αλέξανδρο Υψηλάντη 
«φρόνηση, φρόνηση, φρόνηση» στον δε Ιωάννη 
Ζωσιμά «βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια».

   Όταν όμως γύρισε ο Παπαρρηγόπουλος και 
επισκέφτηκε τον Πατριάρχη, και οι δυο παρα-
λήπτες δεν κατάλαβαν τα συνθηματικά λόγια 
του Πατριάρχη, ο μεν Αλέξανδρος Υψηλάντης 
του παρήγγειλε αν θέλει να τον φυγαδέψει στο 
Μοριά, θα του έχει καράβι στη διάθεσή του, ό,τι 
ώρα θέλει.

  Ο δε Ζωσιμάς του έστειλε 25 χιλιάδες ρού-
βλια και είπε στο φίλο του να δώσει στο Πατρι-
άρχη όσα χρήματα του ζητήσει. Ο Πατριάρχης 
τότε είπε τα ιστορικά αυτά λόγια: «οι ευλογημέ-
νοι δεν με κατάλαβαν».

  Να δούμε και μια άλλη ιστορική μαρτυρία.  
Όταν οι Πελοποννήσιοι από το Ιάσιο της Μολ-
δοβλαχίας για να συγκεντρώσουν χρήματα για 
τη Φιλική Εταιρεία, διέδωσαν ότι θέλουν να 
ανακαινίσουν τη Σχολή Φιλοσόφου στη Δημη-
τσάνα και άλλες σχολές στο Μοριά και ζητού-
σαν χρήματα, ονόμασαν τον Πατριάρχη κτήτορα 
και κλειδούχο αυτών των σχολών… και ο Πα-
τριάρχης έστειλε γράμματα στους Μοραΐτες να 
ανταποκριθούν στη θεάρεστη αυτή προσπάθεια. 

  Όταν δε οι Μανιάτες έλαβαν το γράμμα, κα-
τάλαβαν ότι ο Πατριάρχης τα χρήματα τα ήθε-
λε για την επανάσταση.  Έγινε μεγάλος έρανος 
και συγκεντρώθηκαν σοβαρά χρηματικά ποσά, 
αλλά καμία σχολή του Γένους δεν ανακαινίσθει.  
Τι έγιναν λοιπόν τα χρήματα; Όλοι συμφωνούν, 
ότι τα χρήματα τα πήρε η Φιλική Εταιρεία, δη-
λαδή το Κιβώτιο Ελέους. 

  Και εδώ οι σκοταδιστές, της ιστορίας δεν 
θέλουν να δώσουν αναγνώριση στον Πατριάρ-
χη και λένε ότι ο Πατριάρχης δεν ήξερε τίποτα. 
Μυστήρια πράγματα για ένα Ποιμενάρχη να μην 
ενδιαφέρεται τουλάχιστον τι έγιναν τα χρήματα. 
Και μια άλλη ιστορική  μαρτυρία. Ποιός μεγά-
λος Φιλικός πέρασε το φθινόπωρο του 1820 από 
τη Βασιλεύουσα και συναντήθει με τον Πατρι-
άρχη; Πέρασε λέει ο θρυλικός καλόγερος ο Πα-

παφλέσσας, που τον έστειλε η Φιλική Εταιρεία 
να κατέβει στο Μοριά για ν’ ανάψει το καζάνι 
της λευτεριάς. Ναι πέρασε, γιατί έπρεπε να ενη-
μερώσει τον Πατριάρχη, να πάρει την ευχή του 
και γιατί όχι να του συμπληρώσει ο Πατριάρχης, 
το ποσόν των 300 χιλιάδων γροσιών, που πήρε ο 
Παπαφλέσσας από τη Βασιλεύουσα προτού κα-
τέβει στο Μοριά!

  Ποιός άλλος μεγάλος Φιλικός και επιστήθι-
ος φίλος του Πατριάρχη πέρασε από τη Βασι-
λεύουσα το Φεβρουάριο του 1821, πριν ξεσπά-
σει η επανάσταση στο Μοριά και συναντήθει με 
τον Πατριάρχη;

  Πέρασε ο μεγάλος πατριώτης, ο Παναγιώτης 
Σέκερης. Ο Σέκερης καταγόταν από την Τρίπο-
λη και εκεί στην Οδησσό είχε αποκτήσει τερά-
στια περιουσία  και ήταν οικονομική κινητήρια 
δύναμη της Φιλικής Εταιρείας.

  Διέθεσε όλη την τεράστια περιουσία του για 
την επανάσταση. Και όταν απελευθερώθει η μι-
κρή μας πατρίδα, ζούσε στο Ναύπλιο πάμφτω-
χος, με τη βοήθεια των φίλων του. Και όταν τον 
ρώτησε κάποιος δημοσιογράφος πώς αισθάνε-
σαι τώρα κύριε Σέκερη, εσύ ένας μεγιστάνας, 
που δεν ήξερες τι είχες και τώρα δεν έχεις τί-
ποτα; Και απαντά ο μεγάλος αυτός πατριώτης 
με  τα γεμάτα πατριωτισμό και συγκίνηση λό-
για: «εμένα ρωτάτε παιδιά μου πώς αισθάνομαι; 
Υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από το να βλέπει 
κανείς την πατρίδα του ελεύθερη»;

  Και διερωτόμεθα, τι έπαθε η Πατρίδα μας τα 
τελευταία χρόνια και δεν γεννά τέτοιους άνδρες; 
Δυστυχώς στη Πατρίδα μας οι περισσότεροι πο-
λιτικοί και γιατί όχι και αρκετοί Μητροπολίτες, 
την κλοπή, ανηθικότητα, αρπαγή, φιλαργυρία, 
κερδοσκοπία και πάνω απ’ όλα  την πλεονε-
ξία, δεν τις βλέπουν για κολάσιμες και δικάσι-
μες πράξεις, αλλά αρετές!  Γι’ αυτό κατάντησε 
η κατακαημένη Πατρίδα μας να γίνει το ζητια-
νοπαίδι της Ευρώπης…

  Ναι λοιπόν αυτός ο μεγάλος πατριώτης, ο Πα-
ναγιώτης Σέκερης, συναντήθει με τον Πατριάρ-
χη, εδώ πρέπει να προσέξουμε τα λόγια των δυο 
αυτών ανδρών, γιατί φανερώνεται όλο το μεγα-
λείο του Πατριάρχη: «Παναγιώτατε, τώρα που 
θ’ αρχίσει η επανάσταση, κινδυνεύει η ζωή σας, 
και έχω εντολή από την Φιλική Εταιρεία να σας 
πάρω και να πάμε στο Μοριά.  Θα πάμε εκεί δή-
θεν να κατευνάσουμε τα πνεύματα των κλεφτών».

  Και απαντά ο Πατριάρχης: «Ναι και την άλλη 
ημέρα που θα είμαστε με τα παλικάρια τι θα γί-
νει εδώ το ποίμνιο μου; Θα τους περάσουν όλους  
από μαχαίρι. Εδώ είναι γραμμένο της μοίρας μου, 

εδώ με θέλει η ιστορία».
  Και επιμένει ο Σέκερης: «Μα δεν καταλα-

βαίνεται, Παναγιώτατε, ότι κινδυνεύει η ζωή σας 
και σας χρειάζεται η επανάσταση»;

   Και πάλι απαντά ο Πατριάρχης: «’Εγώ την 
επανάσταση θα την βοηθήσω εδώ με το θάνατό 
μου και όχι ζωντανός και μακριά»!

  Και μια τελευταία ιστορική μαρτυρία.  Ποιός 
μεγάλος άνδρας πέρασε πάλι από τη Βασιλεύου-
σα και συναντήθει με το Πατριάρχη μια εβδομά-
δα περίπου, προτού την αγχόνη;  Πέρασε ο Πρέ-
σβης της Ρωσίας στη Βασιλεύουσα και λέει στο 
Πατριάρχη: «Παναγιώτατε, έχουμε θετικές πλη-
ροφορίες ότι κινδυνεύει η ζωη σου, και η αυτού 
υψηλότης ο Τσάρος της Ρωσίας Αλέξανδρος ο 
Α’, έστειλε καράβι και είναι εδώ στο Βόσπορο να 
σε πάρει να φύγεις αμέσως, προτού είναι αργά» 
και απαντά ο Πατριάρχης:

  «Να πείτε στην εαυτού υψηλότητα τον Τσά-
ρο της Ρωσίας, ότι εγώ και το Ελληνικό έθνος, 
του είμεθα ευγνώμονες, αλλά δεν το χεριάζου-
με τώρα το καράβι, να μου το στείλει αργότερα, 
για να μαζέψει ό,τι θα έχει απομείνει από το γέ-
ρικο σώμα μου και να το ενταφιάσει σε ελεύθε-
ρη Ορθόδοξη Γη»!

  Εδώ ξεδιπλώνεται και φανερώνεται, όλο το 
μεγαλείο τού μεγάλου αυτού ανδρός, του Πατρι-
άρχη μας.  Λόγια που βγαίνουν μόνο από στό-
ματα Ηρώων και Αγίων!

  Διερωτόμεθα, τι θα έλεγαν οι σημερινοί πο-
λιτικοί της Ελλάδος και ο ανώτερος κλήρος, αν 
κινδύνευε η ζωή τους;  Είμαι βέβαιος θα έλεγαν 
κάτι τέτοιο: «Και γιατί δεν μου το λέγατε ενωρί-
τερα να προλάβω να πάρω και τους πολύτιμους 
θησαυρούς μου, που με τόσο πολύ ιδρώτα και 
τιμιότητα απέκτησα, και να πηδήσω μέσα …»

  Ας γυρίσουμε τώρα λίγο πίσω να δούμε τον 
αφορισμό του Πατριάρχη, που τόσα και τόσα 
έχουν γραφεί και λεχθεί από τους διαστραβλω-
τές της ιστορίας, για να αμαυρώσουν το ένδο-
ξο, ηρωικό και Άγιο όνομα του Πατριάρχη μας. 

  Μετά από την αποτυχημένη επανάσταση 
του Αλέξανδρου Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία, 
ο σουλτάνος έδωσε διαταγή και άρχισε η σφαγή, 
κυρίως της ανωτέρας τάξης και του κλήρου στη 
Βασιλεύουσα, και έστειλε τους πασάδες να πιέ-
σουν τον Πατριάρχη να μαρτυρήσει τους συνερ-
γάτες του, και ο Πατριάρχης πάντα απαντούσε: 

«δεν γνωρίζω τίποτα, ο λαός μου είναι αθώος».
  Και για να ρίξει στάχτη στα μάτια του σουλ-

τάνου, για να γλιτώσει το ποίμνιό του, αφόρισε 
την επανάσταση του Υψηλάντη. Μα δεν λένε οι 
διαστραβλωτές της ιστορίας ότι την άλλη ημέ-
ρα κατέβηκε ο Πατριάρχης στα υπόγεια του Πα-
τριαρχείου και τα πότισε με δάκρυα  ανακαλώ-
ντας τον αφορισμό! Το ξέρουν πολύ καλά, αλλά 
αν φανερώσουν την αλήθεια ανατρέπεται όλο το 
τεχνικό τους διασκεύασμα…

  Ο Πατριάρχης ήξερε πολύ καλά αυτό το αι-
μοβόρο στοιχειό της Ανατολής και προσπαθού-
σε με φιλοφρονήσεις και δωροδοκίες να το έχει 

πάντα κλεισμένο στη σπηλιά του. Διότι αν γυ-
ρίσουμε πίσω στο 1770, μετά την αποτυχημένη 
επανάσταση του Ορλώφ, που ο Μοριάς είχε επα-
ναστατήσει, ο σουλτάνος έδωσε διαταγή να μην 
αφήσουν γκιαούρη για γκιαούρη στο Μοριά. Τον 
έκαψαν το Μοριά απ’ άκρη σ’ άκρη. Μόνο στη 
Τρίπολη, την εβδομάδα του Πάσχα οι Τουρκαλά-
δες έσφαξαν 3 χιλιάδες γυναικόπαιδα,  σαν αρ-
νιά και άλλες 23 χιλιάδες πούλησαν στα σκλα-
βοπάζαρα της Ανατολής. 

  Ο Πατριάρχης ήταν τότε όπως είπαμε στη 
Σμύρνη και αυτή η κτηνωδία των Αγαρηνών, του 
έμεινε νωπή μέσα στη ψυχή του. Άλλωστε, όταν 
ξέσπασε η επανάσταση του 21, ζούσε ο μεγαλύ-
τερος μισέλληνας όλων των εποχών ο καταχθό-
νιος εκφραστής των ιδεών της Ιεράς Συμμαχίας 
ο Μέτερνιχ, ο οποίος έλεγε με το δόγμα του: «τα 
πράγματα στην Ευρώπη να μείνουν όπως είναι. 
Οι ελεύθεροι, ελεύθεροι και οι δούλοι, δούλοι».

  Η Ελληνική επανάσταση, του είχε γίνει αναμ-
μένο δαυλί στη καρδιά του…Κάτω απ’ αυτές λοι-
πόν τις συνθήκες, ο Πατριάρχης έκανε αυτό που 
έπρεπε, για να γλιτώσει το λαό του.

  Ας έλθουμε τώρα στη εβδομάδα των παθών 
της Βασιλεύουσας και του Πατριάρχη. Ήταν Κυ-
ριακή των Βαΐων, που ο Πατριάρχης μοίραζε βά-
για στους πιστούς, στο Ναό του Αγίου Κωνστα-
ντίνου, όταν του ήλθαν τα πρώτα μαντάτα, που 
μπήκαν οι γενίτσαροι στο Ναό της Αναλήψεως 
με τα άλογα τους και σκόρπισαν τον θάνατο. Ρώ-
τησαν τον Πατριάρχη, τι προμηνύουν όλα αυτά;

   «Συμφορά, συμφορά παιδιά μου μας περιμέ-
νει. Αλλά δεν πρέπει να χάσουμε τη πίστη μας 
στο Χριστό και στη Πατρίδα.  Το δένδρο της λευ-
τεριάς μόνο με αίμα ποτίζεται και μεγαλώνει».

   Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η εβδομάδα των 
παθών του Κυρίου. Την ίδια εβδομάδα άρχισαν 
και τα οδυνηρά πάθη των σκλαβωμένων Ελλή-
νων. Ο Πατριάρχης την Μεγάλη Δευτέρα έλαβε 
καθυστερημένα τα τόσο πικρά μαντάτα, πως οι 
Επίσκοποι και οι Δημογέροντες του Μοριά, σα-
πίζανε δεμένοι στα κούτσουρα στο σεράγι του 
πασά στη Τρίπολη. Ο πιο φρικτός και απάνθρωπος 
θάνατος, που μόνο οι Αγαρηνοί ξέρουν να εφαρ-
μόζουν. Ακόμη και πιο σκληρή και άκαρδη μη-
τριά είναι Αγία μπροστά στη Τουρκική κτηνωδία!

  Τη Μεγάλη Τρίτη, έπιασαν οι γενίτσαροι το 
μεγάλο Φιλικό, πατριώτη και επιστήθιο φίλο του 
Πατριάρχη τον Κωνσταντίνο Μουρούζη και τον 
αποκεφάλισαν μπροστά στο σουλτάνο.  Μαθαί-
νοντάς το ο Πατριάρχης έκλαψε πικρά.

  Ακολούθησαν οι υπόλοιπες ήμερες της Με-
γάλης Εβδομάδος, που οι Τούρκοι έφεραν από 
τα βάθη της Τουρκίας τα άγρια στίφη που σκόρ-
πισαν το θάνατο στη Βασιλεύουσα. Συν τοις άλ-
λοις έπιασαν όλους τους Έλληνες εμπόρους, κυ-
ρίως τους Πελοποννήσιους, τους έβαλαν μέσα 
σε δυο καράβια, στο ένα πεντακόσιους και στο 
άλλο διακόσιους και θα τους στέλνανε λέει εξο-
ρία στα βάθη της Τουρκίας. Αλλά μόλις ξανοί-
χτηκαν στα βαθιά, τους κατασφάξανε πάνω στα 
πλοία και τους πέταξαν στη θάλασσα.

Μερος 2o
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Επιμέλεια: Βάσω Β. Παππά, Vas_nikpap@yahoo.gr  

« Σημασία έχει να δίνουμε 
νόημα και περιεχόμενο στη 
ζωή μας κι όχι να ψάχνουμε το 
νόημα της ζωής »

H συνέντευξη με τον Κώστα Μα-
κρή έγινε με αφορφή την έκδο-
ση του βιβλίου του που φέρει τον 
τίτλο	«Ο	Πιοζ	Νάμε	και	οι	

πέντε	γάτες». Ένα βιβλίο με πολύ χιού-
μορ, μπόλικη δόση φαντασίας, δράση, αγω-
νία και οικολογικές ευαισθησίες. Ένα βιβλίο 
που σε ταξιδεύει σε μια απίθανη περιπέτεια 
λύτρωσης και αυτογνωσίας.

 
	Κύριε	Κωστή	Μακρή,	θα	ήθελα	

να	μας	μιλήσετε	για	το	βιβλίο	σας	
«Ο	Πιοζ	Νάμε	και	οι	πέντε	γάτες».	
Πόσο	καιρό	το	προετοιμάζατε;

Aπάντηση Κ.Α.Μ.: Ξεκίνησα να  γράφω το 
“Ο Πιοζ Νάμε και οι πέντε γάτες” το φθινό-
πωρο του 2007. Η πρώτη του μορφή ήταν 
έτοιμη σε τρεις μήνες περίπου. Από εκεί και 
πέρα, μέχρι να το παραδώσω στις Εκδόσεις 
Πατάκη, μέσα στο 2009, το ξανακοίταξα αρ-
κετές φορές και το επεξεργάστηκα για περί-
που άλλους δύο μήνες συνολικά. Στα ονόμα-
τα και στις τοποθεσίες, που παίζουν αρκετά 
σημαντικό ρόλο στο βιβλίο, έγιναν πολύ μι-
κρές αλλαγές από το αρχικό κείμενο. Οι πε-
ρισσότερες αλλαγές έγιναν στη “σεναριακή” 
δομή, δηλαδή στη σειρά και στη διαδοχή των 
κεφαλαίων. Με στόχο να κρατηθεί ζωντανό 
μέχρι τις τελευταίες σελίδες το “αστυνομι-
κό” ενδιαφέρον και το “σασπένς” της περι-
πέτειας του Πιοζ Νάμε.

Οι	επιρροές	σας	στο	γράψιμο,	από	πού	
προέρχονται	κυρίως;

Απάντηση Κ.Α.Μ.: Ξεκίνησα να γράφω αρ-
κετά μεγάλος. Μέχρι τότε η σχέση μου με τη 
λογοτεχνία ήταν η σχέση ενός ανθρώπου που 
διαβάζει πολύ και από πολύ μικρός. Ζωγρά-

φιζα επίσης από μικρός και ζωγραφίζω ακό-
μα. Έχω ασχοληθεί και με τη μουσική. Για 
τρία χρόνια έκανα μαθήματα τρομπέτας που 
ακόμα την αγαπάω αν κι έχω πολλά χρόνια 
ν’ ασχοληθώ μαζί της. Μου αρέσει το σινε-
μά και όλες οι μορφές τέχνης. Θα μου ήταν 
δύσκολο να ορίσω τις επιρροές μου στο γρά-
ψιμο μόνο από τη λογοτεχνία. 

Ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι προέτρεπε τους 
μαθητές του να μελετούν τις μούχλες στους 
τοίχους. Να βλέπουν δηλαδή τα τυχαία σχή-
ματα και να τα οργανώνουν σε μορφές και 
συνθέσεις. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για 
όλες τις τέχνες. Κατά κάποιον τρόπο μπορεί 
να εφαρμοστεί και στη γραφή μιας ιστορίας, 
όπου οι ήρωες αλληλεπιδρούν και συμπλέκο-
νται με οργανωμένο τρόπο αλλά πάντα υπο-
τασσόμενοι στο απρόοπτο και στο τυχαίο.

 Η “εφεύρεση” των ηρώων, οι πράξεις και 
οι χαρακτήρες τους, είναι επιλογή του συγ-
γραφέα. Αλλά το ξετύλιγμα μιας ιστορίας έχει 
κάτι από το τυχαίο, την ειμαρμένη ας πού-
με, που όπως και στη ζωή μας, μας οδηγεί 
σε πράξεις και σχέδια απρόβλεπτα. Θαυμά-
ζω πολλούς συγγραφείς αλλά αν έπρεπε να 
αναφέρω μερικούς που ακόμα με γοητεύουν, 
μετά από πολλά χρόνια, είναι ο Αλέξανδρος 
Παπαδιαμάντης, ο Τσαρλς Ντίκενς, ο Φιοντόρ 
Ντοστογιέβσκι, ο Τζέιμς Τζόις, ο Τόμας Μαν, 
ο Κάφκα, ο Τσέχοφ, ο Στρατής Μυριβήλης, 
ο Νίκος Καζαντζάκης και πολλοί άλλοι. Με 
συγκινούν ακόμα τα Ομηρικά Έπη, θεωρώ-
ντας τον δημιουργό τους μέγιστο παραμυθά. 

Με διδάσκουν πολλοί ποιητές με τη δύνα-
μη που έχουν να κλείνουν ένα ολόκληρο δρά-
μα μέσα σε λίγες λέξεις. Ξεχωρίζω μερικούς 
όπως ο Κάλβος, ο Καβάφης κι ο Καββαδίας. 
Μαλακώνουν μέσα μου τη σκληρότητα των 
ειδήσεων πολλά λαϊκά παραμύθια απ’ όλες 
τις χώρες όπως και οι διάφορες μυθολογί-
ες των λαών. Και με καθοδηγούν στην αλή-
θεια τα λόγια και οι πράξεις των παιδιών.

 
Την	άνοιξη	του	2006	γράψατε	το	

πρώτο	σας	παραμύθι	και	«από	τότε	
μου	κόλλησε	το	γράψιμο	και	γράφω	
παραμύθια,	μυθιστορήματα	και	χρο-
νογραφήματα»	γράφετε	στο	βιογρα-
φικό	σας.	Γιατί	γίνατε	συγγραφέας	
και	όχι	κάτι	άλλο;	Τι	είναι	αυτό	τελι-
κά	που	μας	οδηγεί	να	βρούμε	το	δρό-
μο	μας	στη	ζωή;

Απάντηση Κ.Α.Μ.: Είπα ήδη ότι ξεκίνησα 
να γράφω μεγάλος. Νομίζω πως πρέπει να 
«φάω πολλά καρβέλια» ακόμα μέχρι να γίνω 
συγγραφέας. Κι ας το έχω δηλώσει κι αυτό 
στην εφορία. Γραφίστας είμαι. Και στη γρα-
φιστική, έτσι λέω, υπηρετώ το κείμενο, το 
σενάριο. Ακόμα κι αν πρόκειται για μια αφί-
σα με μια μόνο λέξη. Αλλά το γράψιμο μου 
αρέσει πολύ και με γοητεύει. Παίζω με το 
κείμενο όπως έπαιζα μικρός με τις πλαστε-
λίνες. Παίρνεις μερικούς ήρωες, τους ανακα-
τεύεις με χρώματα, τόπους και λέξεις, τους 
πασπαλίζεις με χρυσόσκονη, καρβουνόσκο-
νη η σκόνη από χωματόδρομους και τους 
αμολάς στο μύθο που χτίζεις για να βρού-
νε την τύχη τους.

Κι εσύ από κοντά τούς παρακολουθείς, 
τους βάζεις τρικλοποδιές, τους βοηθάς, τους 
οδηγείς στην αγάπη, στο μίσος, στη ζήλεια, 
στη νίκη ή στην ήττα και τους ανακατεύεις 
όλους μαζί σε μια ιστορία που θα ήθελες να 
σου διηγηθεί κάποιος. Και όταν όλο αυτό 
φτάσει σε μια λύση που σου αρέσει, βάζεις 
(νοητά) τη λέξη “Τέλος”. Αλλά τίποτα δεν 
τελειώνει. Απλά αλλάζεις διαδρομή για το 

επόμενο. Είναι ωραίο αυτό το παιχνίδι, είναι 
μαγικό και παράγει όμορφα συναισθήματα. 
Παράγει “αρνητική εντροπία”. 

Να θυμίσω εδώ ότι η εντροπία εκφράζει το 
μέτρο της αταξίας (ή της διάλυσης) ενός συ-
στήματος. Η “αρνητική εντροπία” �για μένα� 
είναι αυτό που νικάει την “αταξία”, τη διά-
λυση και το θάνατο δια της αγάπης και της 
ενσυναίσθησης. Κι αυτό είναι δρόμος ζωής.

 
Οι	αγαπημένοι	σας	συγγραφείς;

Απάντηση Κ.Α.Μ.: Ανέφερα μερικούς πιο 
πριν. Αλλά αγαπάω πολλούς συγγραφείς. 
Παλιότερους και σύγχρονους. Ξένους και έλ-
ληνες. Κι αν επιχειρήσω να αναφέρω τώρα 
μερικούς επιλεκτικά, θα αδικήσω κάποιους 
άλλους. Διαβάζω πολύ και πολλά είδη. Από 
λογοτεχνία και ιστορία μέχρι ποίηση, κι από 
δοκίμιο μέχρι επιστημονική φαντασία και 
αστυνομικά μυθιστορήματα.

 
Διανύουμε	περίοδο	οικονομικής	

κρίσης,	απόρροια	του	σαθρού	πολι-
τικού	σκηνικού	της	σύγχρονης	Ελλά-
δας.	Κατά	τη	γνώμη	σας	ποια	είναι	η	
βασική	αιτία	αυτής	της	κατάστασης	
που	βιώνουμε	σήμερα;

Απάντηση Κ.Α.Μ.: Είπατε ότι η οικονομική κρί-
ση είναι απόρροια του σαθρού πολιτικού σκη-
νικού της σύγχρονης Ελλάδας. Θα ήθελα να 
σταθώ στη λέξη «σκηνικό». Το σκηνικό προ-
ϋποθέτει παράσταση. Η παράσταση προϋπο-
θέτει θεατρικό έργο με χαρακτήρες, πλοκή, 
συγκρούσεις και λύση. Ή κάθαρση. Προϋπο-
θέτει όμως και κοινό. Θα ήταν κοινότοπο να 
πω ότι είμαστε στο ίδιο έργο ταυτόχρονα θε-
ατές και τραγικοί ήρωες. Ίσως και συγγρα-
φείς, κάποιοι από μας. 

Και θα ήμουν αφελής αν νόμιζα ότι έχω 
απάντηση για το ποια ή ποιες είναι οι βασι-
κές αιτίες. Αυτό όμως που μπορώ να πω, εί-
ναι να αγαπάμε περισσότερο τους εαυτούς 
μας και τους άλλους, να μην πιστεύουμε ότι 
μπορεί κάτι να αλλάξει δίχως να αλλάξουμε 
εμείς και να δώσουμε στα παιδιά � σε ΌΛΑ τα 
παιδιά!� αγάπη, προσοχή, ενδιαφέρον και παι-
δεία. Δεν είμαι αιθεροβάμων αλλά πιστεύω 
ότι αν βάλουμε περισσότερη σκέψη, βιβλία, 
σπιτικό φαγητό, ζαχαροπλαστική και φίλους 
στην καθημερινότητά μας, θα ξεπεράσου-
με πολλά από τα προβλήματα της Ελλάδας. 

Για να γίνω πιο σαφής: Να προϋπολογί-
ζουμε με ακρίβεια τα υλικά με βάση τις οι-
κονομικές δυνατότητές μας, να διαλέγουμε 
με προσοχή τα πιο οικονομικά προϊόντα της 
εποχής και του τόπου μας, να σεβόμαστε 
τις παραδόσεις, να είμαστε τρυφεροί με τη 
μνήμη, να μην κάνουμε σπατάλες και πετά-
με τρόφιμα, να κάνουμε σπιτικά κουλουρά-
κια για το Πάσχα μαζί με τα παιδιά μας ή τα 
εγγόνια μας, να υπολογίζουμε με ακρίβεια 
το χρόνο ψησίματος χωρίς σπατάλη ενέρ-
γειας, να προσφέρουμε και σε άλλους από 
τα έργα μας. Να έρθουμε πιο κοντά με φί-
λους και συγγενείς. 

Να μαζευόμαστε πιο συχνά σε σπίτια και 
να κουβεντιάζουμε, να τραγουδάμε και να 
γελάμε. Να διαβάζουμε βιβλία και να τα κου-
βεντιάζουμε με φίλους. Κι αν πρέπει κάτι να 
προσφέρουμε σαν δώρο, λίγος σπιτικός χαλ-
βάς σιμιγδαλένιος, λίγη πορτοκαλάδα σπιτι-
κή, λίγα κουλουράκια, είναι ό,τι πρέπει. Κι αν 
κάποιος αναρωτηθεί: «τι σχέση έχει η κουζί-
να με τη σημερινή οικονομική πραγματικό-
τητα», ας σκεφτεί πόσο μοιάζει ο προϋπολο-
γισμός ενός σπιτιού με τον προϋπολογισμό 

ενός κράτους.
 Αν φτωχαίνουμε σε σχέσεις, η φτώχεια 

μας θα είναι πολλαπλάσια αυτής που βιώ-
νουμε.

 
Τι	σας	ενοχλεί	στη	σύγχρονη	ελ-

ληνική	πραγματικότητα	και	τι	σας	δί-
νει	ελπίδα;

Απάντηση Κ.Α.Μ.: Με ενοχλεί που γκρινι-
άζουν κάποια κακομαθημένα παιδιά επειδή 
ο μπαμπάς τους δεν έχει να τους πάρει και-
νούρια παπούτσια.

Και δεν μιλάω ακριβώς για παιδιά, αλλά 
για κάποιους “μεγάλους” που ήταν για δε-
καετίες συνηθισμένοι στο «κλάψε να σου το 
αγοράσουν». Δεν πιστεύω ότι «μαζί τα φάγα-
με». Αλλά ξέρω �όπως και πολλοί άλλοι� ότι 
δεν ήταν λίγοι εκείνοι που βολεύτηκαν στη 
λογική της “θεσούλας” και αχρήστευσαν τη 
φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους. 
Αφήνοντας κάποιους επιτήδειους να καρ-
πώνονται τα κέρδη της δικής μας αβελτηρί-
ας και ανοχής. Με ενοχλεί η ανοχή απέναντι 
σε κάθε μορφή αυθαιρεσίας. Είτε από φόβο, 
είτε από υστεροβουλία για την προστασία της 
δικής μας αυθαιρεσίας, είτε από συνήθεια.

Μου δίνει ελπίδα το πείσμα κάποιων συ-
μπατριωτών μου να παράγουν σημαντικό 
έργο κάτω από πολύ άσχημες συνθήκες. 
Έντιμοι και ικανοί γιατροί, συνεπείς οδοκα-
θαριστές, έμπειροι πυροσβέστες, ευφάντα-
στοι ξυλουργοί, εύστροφοι κτηνοτρόφοι, 
οραματιστές αγρότες, διαβασμένοι βιβλιο-
πώλες, διορατικοί επιχειρηματίες, αφοσι-
ωμένοι καλλιτέχνες. Υπάρχουν αστείρευ-
τες δυνάμεις γύρω μας και μέσα μας. Πριν 
από καιρό, μίλαγα για το βιβλίο μου με με-
ρικά παιδιά της πέμπτης δημοτικού (Ε1 του 
10ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου). Εντυ-
πωσιάστηκα από το λόγο τους, την ευστοχία 
στις παρατηρήσεις και στις απορίες τους, την 
άνεσή τους στην επικοινωνία και από τα χα-
μόγελά τους. Πίσω απ’ αυτή την ελπιδοφό-
ρα εικόνα κρύβονται γονείς, δάσκαλοι και μια 
ολόκληρη κοινωνία που αγωνίζεται και επι-
μένει να διεκδικεί ουσιαστικά μερίδια ευτυ-
χίας από το μέλλον.

Έχετε	κάνει	αλλαγές	στην	καθημε-
ρινότητά	σας	λόγω	κρίσης;

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΕ ΤOΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΚΩΣΤΗ ΜΑΚΡΗ



19Ελληνική Φωνή, Νοέμβριος 2011

ΗΛεμονιά Τζιβελέκη 
κατάγεται από την 
Κωνσταντινούπολη. 
Γεννήθηκε, μεγάλωσε 

και ζει στην Αθήνα. Η συνέ-
ντευξη που ακολουθεί έγινε 
με αφορμή την κυκλοφορία 
του πρώτου της βιβλίου που 
φέρει τον τίτλο «Η	Φωτιά	του	
Ονείρου», αφιερωμένο στη 
δύναμη της αγάπης. Η «Φω-
τιά του Ονείρου» είναι ένα αι-
σθηματικό μυθιστόρημα, με 
πρωταγωνιστές ανθρώπους 
που έχουν νιώσει την πραγ-
ματική δύναμη της αγάπης, 
τα νήματα της οποίας φτά-
νουν να απλώνονται ανάμεσα 
σε δύο ηπείρους… και ακόμα 
παραπέρα…
 
Κυρία	 Τζιβελέκη,	 λένε	 ότι	 ο	
κάθε	άνθρωπος	έχει	ένα	παι-
δί	μέσα	του.	Εσείς	κατά	πόσο	

έχετε	 διατηρήσει	 αυτό	 το	
παιδί	μέσα	σας	και	πόσο	σάς	
βοηθά	στη	συγγραφή	των	βι-
βλίων	σας;	Οι	λέξεις	παίζουν	
καθοριστικό	 ρόλο	 στη	 ζωή	
σας;
Όντως, κάθε άνθρωπος, δι-
ατηρεί μέσα του ένα παιδί. 
Για την ακρίβεια, μεγαλώνει 
και μαθαίνει να συνυπάρχει 
με τη χαρά, τον ενθουσιασμό 
αλλά και όλα ανεξαιρέτως 
τα συναισθήματα που βιώνει 
κάθε παιδί. Γιατί διαφορετι-
κά τα πάντα στη ζωή του θα 
ήταν άτονα. Είτε το θέλει είτε 
όχι, το παιδί συνεχίζει να ζει 
μέσα του όσο και αν μερικοί 
καταπιέζουν μια τέτοια κατά-
σταση. Εμένα πάντως, αυτό 
το παιδί με βοήθησε, και πι-
στεύω ότι θα συνεχίζει να με 
βοηθά σε πολλές πτυχές τις 
ζωής μου. Όσο για την συγ-
γραφή των βιβλίων μου, αν 
δεν υπήρχε αυτό και ο αυθορ-
μητισμός του, ίσως και να μην 
είχα προχωρήσει σε ένα τέ-
τοιο βήμα…
Πώς	 ήταν	 τα	 παιδικά	 σας	
χρόνια;	 Υπάρχει	 κάποιος	 ο	
οποίος	επέδρασε	καταλυτικά	
θα	λέγαμε	στην	ψυχοσύνθε-
σή	σας;
Με μια λέξη… τέλεια!! Βέβαια 
πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε 
και η τότε εποχή σε αντίθε-
ση με το τώρα. Από εκεί και 

πέρα, η πάντοτε ήρεμη μορ-
φή της μάνας ήταν αυτή που 
με βοήθησε σε πολλούς το-
μείς της ψυχοσύνθεσής μου.
Ποια	 είναι	 η	 καλύτερη	 και	
ποια	η	χειρότερη	κριτική	που	
έχετε	διαβάσει	μέχρι	σήμερα	
για	τη	δουλειά	σας;
Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά 
λόγια, αλλά αυτό που πραγ-
ματικά με επηρεάζει, είναι το 
γεγονός ότι έχοντας καταφέ-
ρει να συγκινήσω ορισμένους 
ανθρώπους, μπορώ να δια-
κρίνω την αλήθεια των όσων 
λένε. Και βέβαια το ίδιο το 
γεγονός της συγκίνησης εί-
ναι πάρα πολύ σημαντικό για 
μένα. Τώρα, το αν ορισμένες 
φορές έχω μπερδέψει μερι-
κούς με τη γραφή μου, είναι 
κάτι που σαφώς με απασχο-
λεί, αλλά αφού στο τέλος 
ακούω καλά λόγια… το προ-
σπερνάω έχοντας ψηλά το 
κεφάλι.
Εσείς	ως	αναγνώστρια	τι	βι-
βλία	προτιμάτε	να	διαβάζετε;
Ξεκίνησα να διαβάζω βιβλία 
φαντασίας αλλά και ιστορι-
κού περιεχομένου. Όσο όμως 
περνάει ο καιρός, βλέπω πως 
τα μυθιστορήματα, τόσο ξέ-
νων όσο και Ελλήνων συγ-
γραφέων, έχουν κερδίσει 
έδαφος, γιατί πραγματικά με 
ταξιδεύουν και με κάνουν να 
ξεχνιέμαι.
Τον	τόπο	μας	τον	μαστίζουν	
μια	 σειρά	 μεγάλων	 προβλη-
μάτων	 όπως	 είναι	 η	 οικονο-
μική	κρίση,	η	ανεργία,	η	λιτό-
τητα,	τα	ναρκωτικά	και	πολλά	
άλλα.	Βλέπετε	να	βγαίνουμε	
τελικά	από	αυτό	το	αδιέξοδο	
ή	όχι;
Νομίζω πως με αι-
σιοδοξία, θετική 
ενέργεια αλλά και 
εσωτερική δύναμη 
μπορούμε να κερδί-
σουμε πολλά. Τώρα 
για το πότε θα κατα-
φέρουμε να δούμε 
φως στο τούνελ… 
χρειάζεται μονάχα 
υπομονή και τίποτα 
άλλο.
Κατά	τη	γνώμη	σας,	
τι	 είναι	 αυτό	 που,	
εάν	δε	ζήσει	κάποι-
ος,	θα	είναι	σαν	να	
μην	έχει	ζήσει;
Σαφώς και είναι ο 
έρωτας, η αγάπη... 
Μπορεί να φαίνο-
μαι αρκετά ρομα-
ντική με την απά-
ντησή μου, αλλά  
άνθρωπος που δεν 
έχει νοιώσει αυτή 
την υπέροχη αίσθη-
ση, θεωρώ ότι είναι 
απλά μισός…
Επειδή	η	ζωή	θεμε-
λιώνεται	 σε	 αξίες,	
ποιες	αξίες	σας	δεν	
διαπραγματεύεστε;
Πρώτη και καλύτε-

ρη θα έλεγα την 
αξία της οικογέ-
νειας και της ευ-
τυχίας, ενώ έπο-
νται η ειρήνη, 
ο σεβασμός, η 
υ π ευθυνότ ητ α 
αλλά και η ταπει-
νότητα.
Με	 τη	 θρησκεία	
πώς	 τα	 πάτε;	 Πι-
στεύετε	 στην	
μετά	 θάνατον	
ζωή;
Δεν νομίζω ότι για 
να πιστεύει κάποι-
ος στην μετά θά-
νατον ζωή πρέπει 
να έχει και τις κα-
λύτερες σχέσεις 
με την εκκλησία.  
Γιατί υπάρχουν 
θεωρίες που στέ-
κουν, αλλά ταυ-
τόχρονα δεν γί-
νονται αποδεκτές 
από τη θρησκεία.  Όσο για 
εμένα και για τη σχέση μου 
με τη θρησκεία; Θα έλεγα 
ότι δεν παύω να ερευνώ και 
να ενστερνίζομαι ως ένα ση-
μείο όλες τις θεωρίες που 
υπάρχουν, απλά δεν βάζω 
τον εαυτό μου στην διαδικα-
σία να αποδεχτεί κάποια από 
αυτές και δέχομαι όσα έμα-
θα από παιδί σαν μια όμορ-
φη ιστορία, σαν παραμύθι… 
Και βέβαια για εμένα η μετά 
θάνατον ζωή είναι απλά μια 
πραγματικότητα. Η ζωή είναι 
σαν ένα λουλούδι, που ακόμα 
και αν περάσει στην άλλη με-
ριά του τοίχου, απλά συνεχί-
ζει να μεγαλώνει… και ας μην 

είναι ορατό στα δικά μας μά-
τια.
Ποια	θεωρείτε	μεγάλη	μονα-
ξιά;
Το να μην σε καταλαβαίνουν 
οι δικοί σου άνθρωποι με απο-
τέλεσμα να κλειστείς στον 
εαυτό σου… καταστροφικό…
Κλείνοντας,	 θα	 μας	 εμπι-
στευθείτε	τα	σχέδιά	σας	για	
το	μέλλον;
Οι ιδέες πολλές, αλλά λίγο 
επαναστατικές… κάποια στιγ-
μή όμως θα βγουν στην επι-
φάνεια. Προς το παρόν σειρά 
έχει ένα ακόμα αισθηματικό 
μυθιστόρημα, το οποίο ευελ-
πιστώ να κυκλοφορήσει μέ-
χρι το τέλος του έτους. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ  ΛΕΜΟΝΙΑ ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ
Επιμέλεια: Βάσω Β. Παππά, Vas_nikpap@yahoo.gr  

Απάντηση Κ.Α.Μ.: Πολλές. Και όλες προς 
το καλύτερο. Τις περισσότερες τις ανέφερα 
ήδη στην ερώτηση για τα αίτια της κρίσης. 
Σαν προτάσεις που συνιστώ. Περισσότερες 
συγκεντρώσεις σε σπίτια φίλων, με οικο-
νομικές λύσεις, περισσότερο διάβασμα και 
συζητήσεις, δωρεάν συναυλίες (όποτε…), 
περικοπές σε αγορές.

Υπάρχουν στιγμές που ζοριζόμαστε με 
λογαριασμούς, υποχρεώσεις. Μήπως όμως 
ήρθε ξανά ο καιρός να «φιλοκαλούμεν 
μετ’ ευτελείας και να «φιλοσοφούμεν άνευ 
μαλ.....ίας»; 

 

Τι	απορροφά	το	χρόνο	σας	όταν	
δεν	εργάζεστε;

Απάντηση Κ.Α.Μ.: Στο σημείωμά μου, 
στο “αυτί” του βιβλίου μου, γράφω ότι ερ-
γάζομαι στον ελεύθερο χρόνο μου. Εννοώ, 
τις ώρες που δεν “δουλεύω” για βιοπορι-
σμό. Και στη λέξη εργασία χωράνε όλα: το 
γράψιμο, το διάβασμα… Η δική μου πορεία 
προς το βιβλίο. Με τη γυναίκα μου, που με 
συντροφεύει τα τελευταία 20 χρόνια και 
είναι ο πρώτος και πιο αυστηρός αναγνώ-
στης μου, μοιραζόμαστε το μεγαλύτερο μέ-
ρος του πραγματικά ελεύθερου χρόνου μας.

 

Πώς	φαντάζεστε	τον	εαυτό	σας	
σε	5	χρόνια	από	σήμερα;

Απάντηση Κ.Α.Μ.: Πέντε χρόνια μεγα-
λύτερο και όχι πέντε χρόνια  πιο γερασμέ-
νο. Με περισσότερα βιβλία στο ενεργητικό 
μου και λιγότερα λάθη στο παθητικό μου. 
Σε μια Ελλάδα πιο σοφή, πιο μετρημένη 
και πιο φιλόξενη για τα παιδιά της, τα ζώα 
της, τα δέντρα της, τα ψάρια της, τα που-
λιά της. Με λιγότερα προβλήματα στις σχέ-
σεις των ανθρώπων. Ντόπιων και φιλοξε-
νούμενων. Με πολύ λιγότερη γκρίνια και 
περισσότερη αθόρυβη δημιουργία. Κοντά 
σε ανθρώπους που αγαπάω και μ’ αγαπά-
νε. Και να λέω παραμύθια στην εγγονή μας 
και σε πολλά παιδιά.

 

Έχετε	βρει	το	νόημα	της	ζωής;

Απάντηση Κ.Α.Μ.: Βεβαίως! Και με χαρά 
θα το αποκαλύψω σε όποιον αγοράσει το 
βιβλίο μου “Ο Πιοζ Νάμε και οι πέντε γά-
τες”, από τις Εκδόσεις Πατάκη.

Αρκεί να μου στείλει με ηλεκτρονικό μή-
νυμα την απόδειξη. Είναι πολύ απλό!

Αυτό που λέω εδώ, είναι κάτι ανάλογο 
με μια παλιά αγγελία-διαφήμιση σε αμερι-
κάνικη εφημερίδα:

«Στείλτε μου πέντε δολάρια και θα σας 
μάθω πώς να φτιάχνετε γάλα από γρασίδι.»

Σε εκείνους που έστειλαν τα πέντε δολά-
ρια ήρθε μετά από λίγες μέρες η απάντηση:

«Αγοράζετε μια αγελάδα, τη βάζετε στο 
γρασίδι να βοσκήσει, μετά την αρμέγετε και 
παίρνετε το γάλα».

Πέρα όμως από τα αστεία, νομίζω ότι το 
νόημα της ζωής είναι πάντα το ζητούμενο.

Σημασία για μένα έχει να δίνουμε εμείς 
νόημα και περιεχόμενο στη ζωή μας κι όχι 
να ψάχνουμε το νόημα της ζωής. Μέχρι 
το τέλος. Όποιο κι αν είναι αυτό το τέλος.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
με τoν συγγραφέα Κωστή Μακρή 

(Συνέχεια απο σελίδα  18)
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Εάν οι αρχαίοι Αθηναίοι δεν ήταν μάστορες 
στην επιβολή και την είσπραξη φόρων, 
σήμερα ίσως να μην υπήρχε ο Παρθενώνας. 
Υπερβολή; Κι όμως, χάρη στο χαράτσι 

που πλήρωναν οι άλλες πόλεις κατά την Α’ Αθηναϊκή 
Συμμαχία -ειδικότερα από το 454 π.Χ., το ένα εξηκοστό 
του ετήσιου φόρου πήγαινε υπέρ της... θεάς Αθηνάς- ο 
Περικλής εξοικονόμησε τα χρήματα για να χτιστεί ο 
περίφημος ναός.
     Πριν από 2.500 χρόνια τα κρατικά ταμεία της Αθήνας 
ήταν γεμάτα, χωρίς τη βοήθεια των οικονομολόγων 
του Χάρβαρντ. Η οικονομική κρίση ήταν άγνωστη 
λέξη και το πλεόνασμα έφτανε σε τέτοιο ύψος που αν 
το είχε σήμερα ο Βενιζέλος ή ο Παπακωνσταντίνου ή 
θα έκλαιγαν από χαρά.
 Και τότε όμως, χωρίς την πίεση των ευρωπαίων εταίρων, 
έμπαιναν φόροι με διάφορες ονομασίες, τακτικοί και 
έκτακτοι, άμεσοι και έμμεσοι, για δημόσια έργα, 
για στρατιωτικό εξοπλισμό, κ.λπ. Ουδείς διέφευγε. 
Πλήρωναν οι έχοντες και κατέχοντες, πλήρωναν όμως 
και οι μέτοικοι, οι ξένοι δηλαδή, πλήρωναν και οι 
πόρνες!
     Οι αρχαίοι φόροι έμπαιναν με την έγκριση της 

Βουλής. Όσο για τη διαφάνεια, τα ονόματα όσων 
πλήρωναν αναγράφονταν στους φορολογικούς 
καταλόγους της εποχής, που βρίσκονταν σε κοινή 
θέα. Πάνω σε πέτρινες πλάκες και στήλες δηλαδή, 
σαν αυτές που υπάρχουν στο Επιγραφικό Μουσείο, 
ένα γνωστό-άγνωστο αλλά πολύ ενδιαφέρον μουσείο 
στην οδό Τοσίτσα 1, που αναδεικνύει και τεκμηριώνει 
κομμάτια της Ιστορίας.
  Εκεί βρήκαμε τη μνημειώδη «Στήλη της εξηκοστής», 
έναν λίθινο φορολογικό κατάλογο ύψους 3,5 μέτρων 
όπου είναι καταγεγραμμένες κατά γεωγραφικές 
ενότητες οι καταβολές των συμμάχων της Α’ Αθηναϊκής 

Συμμαχίας την περίοδο 454/3-440/39 π.Χ., προκειμένου 
να υπάρχει μια «καβάντζα» για να αντιμετωπιστούν 
οι Πέρσες.
     Οι εισφορές ήταν ανάλογες με την οικονομική 
κατάσταση των 265 συμμάχων. Βλέπουμε δηλαδή από 
τους Ίωνες οι Κυμαίοι να πληρώνουν 12 τάλαντα (6.000 
δραχμές) και οι Νισύριοι μόλις ένα, ενώ από τη Θράκη 
οι Μενδαίοι έδιναν εννέα τάλαντα και οι Θάσιοι 30!
       Εκτός από αυτόν τον τακτικό φόρο, από το 440 
π.Χ. η Αθήνα επέβαλλε στους συμμάχους της και 
έκτακτη εφάπαξ εισφορά, τη λεγόμενη «επιφορά», μας 
πληροφορεί η διευθύντρια του Επιγραφικού Μουσείου 
Μαρία Λαγογιάννη. «Η δε είσπραξη είχε ανατεθεί σε 
ειδικούς άρχοντες, τους Ελληνοταμίες».
     Όπως αποδεικνύεται, οι αρχαίοι Αθηναίοι είχαν 
πολλά κόλπα για την είσπραξη των φόρων. Όταν οι 
άλλες πόλεις άρχισαν να διαμαρτύρονται ενόψει της Β’ 
Αθηναϊκής Συμμαχίας, οι Αθηναίοι τους υποσχέθηκαν 
ότι θα καταργήσουν τον συμμαχικό φόρο. Αυτό που 
έκαναν τελικά ήταν να του αλλάξουν όνομα και να τον 
πουν «σύνταξη».
     Η κυρίαρχη αθηναϊκή πολιτεία είχε διάφορες 

πηγές για να γεμίζει το δημόσιο ταμείο. Υπήρχαν 
οι καταβολές για εκμίσθωση δημόσιας περιουσίας 
(κτήματα, οικοδομήματα ή τα μεταλλεία του Λαυρίου), 
υπήρχαν και οι δικαστικές καταβολές. 
     Κι άλλα τακτικά τέλη γέμιζαν τον κρατικό κορβανά: 
για να εισαχθούν και να εξαχθούν προϊόντα από τα αττικά 
λιμάνια (πεντηκοστή), ή για να εισαχθούν εμπορεύματα 
από τις πύλες της πόλης (διαπύλιον). Καμία εξαίρεση. 
Οι μέτοικοι έπρεπε να ανανεώνουν επί πληρωμή μία 
φορά το χρόνο την άδεια παραμονής τους στην Αθήνα 
(μετοίκιον), ενώ κατέβαλλαν και επιπρόσθετο τέλος 
για να έχουν το δικαίωμα να εργασθούν (ξενικόν). Οι 
δε οίκοι έδιναν τον... πορνικό φόρο.

Οι αμυντικές δαπάνες
Μέρος των κρατικών εσόδων πήγαινε για δημόσια έργα. 
Σε μια στήλη του μουσείου (432/1 π.Χ.) σώζονται δύο 
τροπολογίες σε ψήφισμα που σχετίζονται πιθανότατα 
με τη βελτίωση του συστήματος ύδρευσης της Αθήνας 
ή την κατασκευή και επισκευή των κρηνών.
     «Το έργο είχε προγραμματιστεί να γίνει “από 
ολιγίστων χρημάτων”, αλλά κατά προτεραιότητα», 
εξηγεί η Μ. Λαγογιάννη. «Η οικογένεια του Περικλή 
μάλλον προσφέρθηκε να καλύψει τη δαπάνη, αλλά η 
πόλη αποφάσισε τα χρήματα να δοθούν από τον φόρο 
των συμμαχικών πόλεων».
 Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι φρόντιζαν, επίσης, να 
εξασφαλίσουν κονδύλια για την άμυνα. «Οι πιο εύποροι 
ήταν υποχρεωμένοι να αναλαμβάνουν την ‘τριηραρχία’, 
την ετήσια δαπάνη για εξοπλισμό ενός πολεμικού 
πλοίου και τη σίτιση των ναυτών, που καθορίζονταν 
σε μια δραχμή ανά ναύτη ημερησίως», συνεχίζει η 
διευθύντρια του μουσείου, το οποίο εκθέτει μια σχετική 
στήλη του 481/0 π.Χ.
     Χρειαζόταν τόλμη για να αρνηθεί κάποιος αυτό το 

σημαντικό έξοδο. Σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να 
υποδείξει κάποιον άλλον, που θεωρούσε πιο πλούσιο, 
και να προτείνει αντίδοση. Να ανταλλάξει, δηλαδή, την 
περιουσία του με την περιουσία του πλουσιότερου. Αν 
ο άλλος πολίτης αρνιόταν, τότε η ανάθεση γινόταν από 
τα αρμόδια δικαστήρια. 
     Υποχρεωτική, αλλά ιδιαίτερα τιμητική ήταν και η 
χορηγία, η ανάληψη της δαπάνης για την προετοιμασία 
του χορού, τις θρησκευτικές εκδηλώσεις, τις παραστάσεις 
των δραματικών αγώνων. «Η χορηγία στοίχιζε 300-
5.000 δρχ., όταν τον 5ο αιώνα ο ετήσιος μισθός της 
ιέρειας της Αθηνάς Νίκης ήταν 50 δρχ.», τονίζει η Μ. 
Λαγογιάννη, καθώς μας δείχνει μια στήλη του 313/2 π.Χ. 
Πρόκειται για τιμητικό ψήφισμα του Δήμου Αιξωνής 
(η σημερινή Γλυφάδα) για δύο χορηγούς, τον Αυτέα 
και τον Φιλοξενίδη, οι οποίοι «καλώς και φιλοτίμως 
εχορήγησαν».
     Σαν να μην έφταναν και τότε τα τακτικά μέτρα, 
υπήρχαν και έκτακτα. Όπως η «επίδοσις» (σε χρήματα 
ή για την εκτέλεση συγκεκριμένου δημόσιου έργου) 
την οποία κατέβαλλαν οι πλούσιοι αλλά και οι μέτοικοι 
για την ενίσχυση της πόλης σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης. Κι ακόμα η «εισφορά» σε περίοδο πολέμου 
για στρατιωτικές δαπάνες.
     Κι αν κάποιος πιανόταν να φοροδιαφεύγει, ο νόμος 
ήταν αυστηρός, ακόμα και για τον φοροεισπράκτορα. Για 
του λόγου το αληθές, υπάρχει ένα ψήφισμα του 510 π.Χ. 
για τους αθηναίους κληρούχους στη Σαλαμίνα, οι οποίοι 
ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλλουν φόρο, να εκτελούν 
τη στρατιωτική τους θητεία, ενώ δεν επιτρέπονταν να 
εκμισθώσουν τη γη που τους είχε παραχωρηθεί. Εάν 
τα παραβίαζαν, πλήρωναν πρόστιμο, το τριπλάσιο του 
μισθώματος, στο Δημόσιο.

Πηγή: ηλ.τα. Πύλη Ιάσωνος/Σχίζας

π ω σ  Φ ο ρ ο λ ο γ ο υ σ ά ν  ο ι  ά ρ Χ ά ι ο ι ;

πρότυπο εθνικής κοινότητας.

   Τέλος ο κύριος Μάστορης, ορμώμενος από 

την προσωπική του πορεία στην Αμερικανική 

ήπειρο, συνόψισε με άρτιο ποιητικό τρόπο την 

ιστορία της Ομογένειας, απαγγέλοντας ένα γλα-

φυρό και συγκινησιακό ποίημα, που ήταν αφιε-

ρωμένο στους μετανάστες.

   Ο κύριος Μάστορης έδωσε σε όλους να κατα-

λάβουν ότι ο Έλληνας στην Αμερική διατηρεί 

αμείωτη την ελληνική ψυχή καθώς και την πη-

γαία διάθεση που τον κάνει να ξεχωρίζει από 

κάθε άλλη εθνική ομάδα. Ήταν ένας ύμνος για 

τον αγώνα του μετανάστη και τον ίδιον.

   Η σειρά των παρουσιάσεων έκλεισε με σύντο-

μη ομιλία του κυρίου Δημήτριου Γεωργακόπου-

λου, Προέδρου της Ένωσης, ο οποίος αναφέρ-

θηκε στην μακραίωνη πορεία των Ελλήνων που 

«κουβαλούν» τις αξίες της φυλής μας.

   Έκανε έκκληση για συσπείρωση των δυνάμε-

ων του Ελληνισμού με στόχο την αποτελεσματι-

κότερη εκπροσώπησή του μέσα σε πνεύμα συλ-

λογικότητας και αλληλεγγύης, ενώ τόνισε την 

προσπάθεια της Ένωσης για πολιτιστική προβο-

λή της Ομογένειας μέ την ανάληψη της σειράς 

πολιτιστικών εκδηλώσεων.

   Ωστόσο η εκδήλωση έγινε ενδιαφέρουσα, κα-

θώς οι ομιλητές είχαν πυροδοτήσει μία ζωηρή 

συζήτηση που διήρκεσε, με αμείωτο ενδιαφέ-

ρον, για μερικές ακόμη ώρες.

   Η συζήτηση αυτή επικεντρώθηκε στο φλέ-

γον ερώτημα των κριτηρίων τα οποία καθορί-

ζουν τον Έλληνα στην Διασπορά. Στην συζήτη-

ση αυτή έλαβαν ενεργό μέρος ο υποπρόξενος, 

κύριος Γεώργιος Τσώνης, ο οποίος αντιπρο-

σώπευσε το Γεν. Προξενείο του Σικάγου, όπου 

απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους της Γεν. Προξέ-

νου κ. Ιωάννας Ευθυμιάδου, η ιατρός κυρία Ελέ-

νη Κύρκου-Γεωργακοπούλου, ο κ. Διον. Ξένος, 

ο καθηγητής κ. Λέκκας, ο κ. Χρ. Κωστάκης κ.ά. 

οι οποίοι προσέγγισαν με σθεναρά επιχειρήμα-

τα το ζήτημα της ταυτότητας του Ομογενειακού 

Ελληνισμού όπως επίσης το θέμα  της χρήσης 

της Ελληνικής γλώσσας ως βασικού κριτηρίου 

για την διεκδίκηση της Ελληνικής καταγωγής.

   Η όλη εκδήλωση έκλεισε με την ευχή να αναλά-

βει η Ένωση και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες 

που συμβάλουν στην μνήμη και αυτογνωσία του 

Ελληνισμού της Αμερικής ενώ ταυτόχρονα δημι-

ουργούν τις προϋποθέσεις για την θεσμοθέτη-

ση μέσα στους κόλπους της Ομογένειας γόνιμων 

πολιτιστικών εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου. 

Ακολουθεί το ποίημα του κ. Πέτρου 

Μάστορη: 

ΝΙΚΟΣ	ΠΕΠΑΣ	Ο	ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ	ΤΟΥ
	ΕΔΩ		ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ	-	ΕΤΟΣ	1857

Ήταν στα μέσα του περασμένου αιώνα,

που ήρθε στην πόλη του Σικάγου,

ο Νίκος Πέπας,

φέρνοντας μαζί του,

από το ελληνικό πνεύμα μια σταγόνα,

και μέσα στον μπόγο του,

της Παναγίας την εικόνα.

 

Ήταν ο πρόδρομος του σήμερα Ελληνισμού

φορτωμένος με όνειρα και ελπίδες,

κουλουριασμένος σ’ ένα καράβι

που σε άγνωστα μέρη, και σε ξένους σταθμούς

οδηγούσαν οι πυξίδες.

 

Βγήκε στο δρόμο να βρει δουλειά,

χωρίς να ξέρει γλώσσα με κομμένη μιλιά,

άραγε όσο και να ψάξει

θα μπορέσει να βρει;

Μόνο με νοήματα, κάτι τέτοιο, μπορεί να συμβεί;

 

Όμως τα κατάφερε και βγήκε μπροστά,

της γενιάς του, η φλόγα, του έδωσε φτερά,

και άνοιξε το δρόμο να ρθούνε και άλλοι,

απ’ όλη την Ελλάδα, μικροί και μεγάλοι.

 

Λιθάρι με λιθάρι,

κτίσανε την Αγία Τριάδα,

πρώτος Ναός στην πόλη μας

της Ορθοδοξίας η δάδα!

 

Η σταγόνα με το ελληνικό πνεύμα,

έγινε λίμνη,

και από εκεί; Εκατοντάδες ελληνόπουλα

ξεπετάχτηκαν με φήμη,

σε όλους τους κλάδους,

μέσα στην επιστήμη.

 

Σήμερα που για τους πρωτοπόρους

μνημόσυνο τελούμε,

μπράβο στον ελληνισμό, του Σικάγου

όλοι μας, υπερήφανοι,

θα πούμε.

Χάρη στην  Ένωση, το παρόν και το μέλλον του Έλληνισμού  συναντήθηκαν στην άγία τριάδα Συνέχεια απο σελίδα  1

Από αριστερά η Γεν. Γραμματέας κ. Βάσια Δούμα, ο κ. Πετρος Μά-

στορης, η κ. Αναστασία Μάστορη, η ιατρός κ. Ελένη Κύρκου- Γεωργα-

κοπούλου, ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Γεωργακόπουλος, ο Υποπρόξενος  

κ. Γεώργιος Τσώνης, το μέλος του Δ. Σ. κ. Μαρ. Τανασκόβικ- Παπαδο-

πούλου και ο Αντιπρόεδρος ιατρός κ. Αντ.  Παπαδοπουλος.

Ο κ. Πέτρος ΜαστόρηςΟ Δρ. Παντελής Βασδέκης
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«Πάψετε πια να εκπέμπετε το σήμα του 
κινδύνου τους  γόους της υστερικής

Σειρήνας,  σταματήστε κι αφήστε το πη-
δάλιο στης τρικυμίας τα χέρια.

Το πιο φρικτό ναυάγιο θα ήταν να       
σωθούμε» Κ. Ουράνης «Πάψετε πια...» 

A ν «φιλοσοφήσουμε» λίγο τους παραπά-
νω βαθείς στίχους του ποιήματος του 
Ουράνη, δεν θα τους βρούμε κραυγή 
απελπισίας και παραίτησης. Όχι!

   Επαναλαμβάνουν μια παρόμοια φράση 
του αρχαίου ιστορικού Πολύβιου, ο οποίος 
ζει τα χρόνια της Ρωμαιοκρατίας, τότε που 
ανθούν, όπως και σήμερα, οι Γραικύλοι: «Ει 
μη ταχέως απολώμεθα ουκ αν εσώθημεν», 
αν δεν χαθούμε, δεν καταστραφούμε «ταχέ-
ως», δεν θα σωθούμε.

   Να καταστραφούν, όχι οι άνθρωποι, αλλά 
η διαφθορά, η αναξιοκρατία, η γελοιότητα, η 
νωθρότητα, ο σαλταδορισμός, όλα αυτά που 

μας έριξαν στο πέλαγος της ανυποληψίας, 
στην υστερία ενώπιον του επερχόμενου κατα-
ποντισμού. Που μας κατάντησαν θλιβερό ζή-
τουλα των παγκόσμιων συμμοριών τύπου ΔΝΤ.

   Όσο επιβιώνουν αηδιαστικές συνήθειες, 
χρεωκοπημένα ιδεολογήματα, ελεεινοί ψευ-
τοπροοδευτισμοί τότε... «το πιο φρικτό ναυ-
άγιο θα ήταν να σωθούμε». (Ωραίοι οι στίχοι 
του Κώστα Ουράνη. Κάποτε είχαμε πνευματι-
κούς ανθρώπους, που αφουγκράζονταν και πα-
ρηγορούσαν τον λαό, «τα πάθια και τους καη-
μούς» του. Γεμίσαμε σήμερα από ξεσκονίστρες 
της εξουσίας, εξωνημένους υποτακτικούς της, 
οι οποίοι «κλείνουν το στόμα τους με χρήμα-
τα», «το στομ’ επιβύσας κέρμασιν των ρητό-
ρων», όπως γράφει ο Αριστοφάνης. «Πλού-
τος», στ. 379).

   Συζητώ με παιδί Α’ Γυμνασίου. Ακόμη κα-
λά-καλά δεν άρχισαν τα μαθήματα, χωρίς βι-
βλία και με κάτι αξιοθρήνητα CD στη θέση 
τους, όμως καθήκον πρώτιστο η διεξαγωγή 
των εκλογών για ανάδειξη μαθητικών συμ-
βουλίων.

   Θεσμοί, τυμπανιαίας αποφοράς, που δη-
λητηρίασαν γενιές και γενιές παιδιών, που 
συνιστούν προθάλαμο κουκουλοφορίας και 
«δημοκρατικής» κατάληψης σχολικών κτιρί-
ων, συνεχίζουν την εξαχρειωτική και εκφυ-
λιστική επιρροή τους.

   Μου λέει ο μαθητής. Ο ένας, υποψήφι-
ος, απειλούσε ότι θα δείρει συμμαθητές, αν 
δεν τον ψηφίσουν. Ο άλλος παρακαλούσε 
και εκλιπαρούσε την ψήφο, με τρόπο γλοι-
ώδη. Άλλοι έταζαν και υπόσχονταν «γενναία 
κεράσματα». Ο κόσμος των μεγάλων, των κα-
ντιποτένιων του φτηνού πολιτικαντισμού, σε 
μικρογραφία. «Ιδού σου παρουσιάζω το παιδί 
μου / την εικόνα και ομοίωση δική μου» ως 
θα έλεγε ο ποιητής.

   Εξ απαλών ονύχων, δωδεκάχρονα, δεκα-
τριάχρονα παιδιά, εθίζονται στην λέπρα του 
κομματισμού, της δημαγωγίας, της ψευτιάς, 
στην ολιγοφρένεια της προεκλογικής αναμέ-
τρησης. Δεκαετίες τώρα, αντί στα «σχολεία να 
γιομίζει ο μαθητής προκοπή κι αρετή» (Μακρυ-
γιάννης), αφανίζουμε το έθνος, γυμνάζοντας 
τους μαθητές στην παραλυσία του κομματι-
σμού, στην «δολερή διχόνοια» του εθνικού 

μας ποιητή, στην διάβρωση και μόλυνση όλων 
των εσωτερικών δυνάμεών τους.

   Το ίδιο συμβαίνει ακόμη και στα δημοτι-
κά σχολεία. Και εκεί εκλογές, να προλάβου-
με, μην μας ξεφύγει κανένα παιδί και στερη-
θεί της «προοδευτικής» προπαιδείας. (Έχω 
εγκαταλείψει εδώ και χρόνια την βλακώδη, 
ανεπίτρεπτη και ακατάλληλη γιά μικρά παι-
διά αυτή συνήθεια.

   Θυμάμαι με οδύνη όταν, άπειρος ων, έπε-
σα στην παγίδα και είδα μαθητές μου να κλαί-
νε, να απογοητεύονται, να διαλύουν φιλίες, 
να δημιουργούνται εχθρότητες και αντιζηλί-
ες, να γίνεται ζημιά στην τάξη για μια παρα-
τεταμένη ανοησία,τάχα και πολιτική αγωγή, 
που ουδείς έχει το θάρρος να την καταργήσει, 
όπως το άσυλο, διά τον φόβο των τζιτζιφιό-
γκων της προοδομανίας!

  Σ’ αυτήν την τόσο λεπταίσθητη και δια-
πλαστική ηλικία, αντί να διδάσκεται η φιλία, 
η προς τον πλησίον αγάπη, ο σεβασμός στην 
πατρίδα και την πάτριο πίστη και γλώσσα, 
«καλλιεργούνται» τα σπέρματα του τρισάθλι-
ου κομματισμού.

   (Θυμήθηκα μια στροφή του Παλαμά από 
το ωραιότατο «τα σχολειά χτίστε». Την παρα-
θέτω: «Λιτά χτίστε τα απλόχωρα, μεγάλα γερά 
θεμελιωμένα από της χώρας ακάθαρτης, πο-
λύβοης, αρρωστιάρας μακριά, μακριά τ’ ανή-
λιαγα σοκάκια τα σχολειά χτίστε». Σίγουρα ο 
ποιητής δεν αναφέρεται σε αρχιτεκτονικούς 
σχεδιασμούς...).

   Και ας αρχίσουν επιτέλους και οι εκπαι-
δευτικοί να «αξιολογούν» τις τρικυμιώδεις 
απανταχούσες του υπουργείου διά βίου αμά-
θειας και να αποτινάζουν την σκόνη και την 
μούχλα της δεκαετίας της φρίκης, της δεκαε-
τίας που ακούστηκαν τα ανατριχιαστικής αμά-
θειας συνθήματα του τύπου «πλάτεμα και βά-
θεμα της γνώσης».

  Ο κομματισμός σάπισε τον λαό, είναι γάγ-
γραινα, πληγή πυορρέουσα, κακοφορμισμένη. 
Γράφει ο Ελύτης: «Στις κοινωνικές τους σχέ-
σεις, τις οικογενειακές, αλλά και τις επαγγελ-
ματικές, συμπεριφέρονται με μιαν ευθύτητα 
και μια ψυχική ευγένεια που μαρτυρούν κοι-
τάσματα χρυσού στο προγονικό τους υπέδα-
φος... Έτσι όμως κι εμπλακούν στα συνθήματα 

που τους προσφέρουν με τον δικό τους δόλιο 
τρόπο οι πολιτικές παρατάξεις, η καθαροσύνη 
αυτή χάνεται». (Ελύτης, «τα δημόσια και ιδιω-
τικά», εκδ. Ίκαρος, σελ. 21). Τα κόμματα, λοι-
πόν είναι αυτά που χωρίζουν και περισσότε-
ρο η κακή χρήση των κομμάτων.

   Και αυτό φαίνεται, μεταφορικώς, από το 
εξής «νόστιμο» γεγονός, που συνέβη τα χρόνια 
του «Διχασμού». Τότε, στον Εθνικό Διχασμό, 
γύρω στο 1915-16, όταν έρχονταν οι βενιζελι-
κοί στα πράγματα, έστελναν τους βασιλικούς 
στην πλατεία Κλαυθμώνος και όταν έρχο-
νταν οι βασιλικοί έστελναν τους βενιζελικούς.

   Την περίοδο αυτή, λοιπόν, στην Κρήτη, 
ένας επιθεωρητής δημοτικής εκπαίδευσης 
ανέβαινε, μ’ ένα μουλάρι, σ’ ένα ορεινό και 
δύσβατο χωριό, για να επιθεωρήσει τον εκεί 
δάσκαλο. Στο δρόμο που «επήγαινε» συναντά 
έναν αγωγιάτη και τον ρωτά: «Δεν μου λες, 
πατριώτη, ο δάσκαλος τι είναι; βενιζελικός ή 
βασιλικός;». «Βενιζελικός», απαντά ο αγωγι-
άτης. «Α, το γαϊδούρι...» σχολίασε ο επιθεω-
ρητής. Ο αγωγιάτης όμως ήταν βενιζελικός 
και φίλος του δασκάλου και έτρεξε να μετα-
φέρει στον δάσκαλο την στιχομυθία. «Το και 
το δάσκαλε. Σε είπε γαϊδούρι». 

   Την επομένη μπαίνει ο επιθεωρητής στην 
τάξη και ρωτά τον δάσκαλο για το ποιο είναι 
το μάθημα της ημέρας. «Τα σημεία της στίξε-
ως», απαντά ο δάσκαλος.»Ας δούμε, λοιπόν, 
τι ξέρουν τα παιδιά», λέει ο επιθεωρητής. Ο 
δάσκαλος σήκωσε ένα μαθητή, τον Σήφη, 
στον πίνακα και του είπε να γράψει τη φράση:

-Ο επιθεωρητής είπε, (κόμμα) ο δάσκαλος 
είναι γαϊδούρι (τελεία). Αφού, έκπληκτος ο 
μαθητής, το έγραψε, τον ρωτά ο δάσκαλος:

-Ποιος είναι, παιδί μου, γαϊδούρι;.
-Ο δάσκαλος, ψέλλισε ο μαθητής.
-Και ποιος το είπε;.
-Ο επιθεωρητής, κύριε:.
-Ωραία, είπε ο δάσκαλος; «
-Σβήσε τώρα το κόμμα και βαλ’ το αλλιώς.
-Ο επιθεωρητής, (κόμμα) είπε ο δάσκαλος, 

(κόμμα) είναι γαϊδούρι.
   Μόλις τελείωσε ο μαθητής, τον ρωτά ο 

δάσκαλος:
-Ποιος είναι τώρα, παιδί μου, το γαϊδούρι;
-Ο επιθεωρητής, απαντά δειλά ο μαθητής.

Ελληνική Φωνή, Νοέμβριος 2011
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Του Δημήτρη Νατσιού κομμάτά κάι…γομάριά

άνοιΧτη Έπιστολη προσ 
τον  κ. ψάριάνο, 

βουλΈυτη του συριΖά

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΨΑΡΙΑΝΟ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ  ΣΥΡΙΖΑ, ΑΠΟ ΤΟ 

ΜΠΛΟΓΚ «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ». 

Αξιότιμε κύριε βουλευτά,

Συγκινήθηκα ιδιαιτέρως για τις 
πρόσφατες ερωτήσεις σας στη 
Βουλή, όπου ζητήσατε την κα-
τάργηση του αγιασμού και της 
προσευχής στα Σχολεία και την 
κατάργηση του σώματος των 
στρατιωτικών ιερέων. Είναι παρή-
γορο ότι άτομα οξυδερκή σαν και 
εσάς αντιλαμβάνονται ότι δεν εί-
ναι δυνατόν τον ελληνικό λαό να 
τον απασχολούν θέματα ήσσονος 
σημασίας, όπως η οικονομική κρίση, οι περικοπές των μι-
σθών και των συντάξεων, η ανεργία, οι απολύσεις και 
λοιπά ανούσια, μικρά και ασήμαντα πράγματα, την στιγμή 
που το καυτό πρόβλημά μας σήμερα, είναι η αδικαιολό-
γητη εμμονή των Ελλήνων σε αναχρονιστικά και παρω-
χημένα μοντέλα που καθιστούν την σύγχρονη πολυπολι-
τισμική Ελλάδα ένα ‘θεοκρατικό καθεστώς’, όπως πολύ 
σωστά είπατε. Θα σας ήθελα όμως πιο ριζοσπαστικό. Πιο 
αποφασισμένο. Πιο φάιτερ. Διότι με την κατάργηση του 

αγιασμού και των στρατιωτικών ιερέων δεν λύνεται το 
πρόβλημα. Χρειάζονται δυναμικά μέτρα, αποφασιστικές 
αλλαγές και ριζικές λύσεις.
Προτείνω λοιπόν σειρά μέτρων, που θα βγάλουν την 
χώρα μας από τον Μεσαίωνα του σκοταδισμού και της 
θρησκευτικότητας και θα την οδηγήσουν στην φωτισμέ-
νη εποχή του εκσυγχρονισμού και της πολυπολιτισμικό-
τητας.  
Ιδού τα μέτρα:
 - Αφαίρεση όλων των εικόνων και των σταυρών από δη-
μόσιους χώρους.
- Κατάργηση του παρωχημένου και διχαστικού τρόπου 

χρονολόγησης ‘προ Χριστού’ και ‘μετά Χριστόν’.
- Απαγόρευση χρήσεως σε δημόσιους χώρους, φρά-
σεων όπως ‘Θεός Φυλάξοι’, ‘Χριστός και Παναγιά’, 
‘Χριστός και Απόστολος’ ‘τραβώ τα πάθη του Χρι-
στού’, ‘Δόξα τω Θεώ’ και ‘(με βάρεσε στο) Δόξα πα-
τρί’.
- Απαγόρευση δημόσιου στολισμού χριστουγεννιάτι-
κων δέντρων, φατνών, τραγουδίσματος καλάντων, 
μασήματος κουραμπιέδων και λοιπών μισαλλόδο-
ξων εθίμων.
- Κατάργηση όλων των παρωχημένων χριστιανικών 
εορτών. Χριστούγεννα, Πάσχα, Δεκαπενταύγουστο, 
Αγ. Πνεύματος, των Φώτων, του Θωμά, της Τυροφά-

γου κλπ. Στην θέση τους θα μπορούσαν να μπουν νέου 
ύφους γιορτές που θα αντιπροσωπεύουν τη νέα πολυ-
πολιτισμική ζωή μας. Θα μπορούσε να θεσπιστεί η γιορ-
τή του χαλάλ, του Κεμάλ, του Αχμέντ, του Πανούση, του 
Ραγκούση, του Αμπντουλάχ, του ταμ ταμ, της αφγανικής 
μπούρκας, της κινέζικης παντόφλας, της αραβικής πίτας, 
της ινδικής καρύδας, της αλβανικής φούντας, του βρεγ-
μένου σφουγγαριού, της τσάντας μαϊμού και του (κλεμ-
μένου) πορτοφολιού.

- Κατάργηση του σταυρού από την ελληνική σημαία, ως 
συμβόλου αναχρονιστικού, παλαιολιθικού, και σαφώς δι-
χαστικού. Στο κενό που θα μείνει, θα μπορούσε να μπει 
ένα σύμβολο πρωτότυπο, μοντέρνο, επαναστατικό και 
ολίγον τρέντυ. Μου έρχεται στο μυαλό το σήμα της Φερ-
ράρι, που σας είναι και οικείο.
- Απαγόρευση του ντιν νταν των καμπανών.
- Απαγόρευση της περιφοράς Επιταφίων στους δρόμους 
και στις πλατείες, προς αποφυγήν εντάσεων μεταξύ μειο-
νοτήτων (Ελλήνων) και ντόπιων (οι υπόλοιπες φυλές).
- Απαγόρευση του σταυροκοπήματος σε δημόσιους χώ-
ρους. Για τους ίδιους λόγους.
- Αφαίρεση όλων των σταυρών από πλατείες, μνημεία, 
ηρώα, βουνά και λαγκάδια.
- Κατάργηση του σημείου του σταυρού στα ψηφοδέλ-
τια κατά τις εκλογές, ως συμβόλου διχαστικού και παρω-
χημένου.
- Αφαίρεση του σταυρού ως έμβλημα από τον Ερυθρό 
Σταυρό. Επίσης να αφαιρεθεί και από την ονομασία του. 
Οπότε θα λέγεται ‘ερυθρός’. Σκέτο.
- Κατάργηση της χρήσεως των ονομάτων ‘Σταύρος’ και 
‘Σταυρούλα’.
- Κατάργηση ανάλογων επιθέτων τύπου Σταυρόπουλος, 
Σταυρίδης, Σταυράκης κλπ.
- Απαγόρευση προβολής όλων των ταινιών του Σταυρίδη, 
για τους παραπάνω λόγους.
- Κατάργηση διχαστικών τοπωνυμίων, τύπου Σταυρός 
Αγίας Παρασκευής, Σταυρούπολη, Σταυροχώρι κλπ
- Να απαγορευτούν τα σταυροδρόμια, τα σταυρόλεξα, 
τα σταυρωτά φιλήματα, οι σταυροβελονιές, οι σταυρό-
κομποι και τα σταυροκατσάβιδα.
- Να απελαθούν οι σταυραετοί.
Αυτά τα ολίγα για αρχή. Ύστερα βλέπουμε. 
Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας.

-Και ποιος το είπε;
 -Ο δάσκαλος, απαντά ο μαθητής. Οπότε 

στρέφεται ο δάσκαλος στην τάξη και λέει:
-Είδατε παιδιά τι κάνουν τα κόμματα. Πότε 

βγάζουν γάιδαρο τον επιθεωρητή και πότε 
τον δάσκαλο.

   Γι’ αυτό γέμισε και η Βουλή κόμματα με 
«γομάρια», όπως προσφάτως ακούστηκε από 
το «σεπτό» βήμα της.
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	Το	πολιτικό	σύστημα	βρίσκε-
ται	σε	προφανή	και	πρωτο-
φανή	δυσαρμονία	με	το	λα-
ϊκό	αίσθημα.	Η	εμπιστοσύνη	
της	κοινωνίας	προς	τα	κόμμα-
τα	έχει	καταρρεύσει.	Το	κοι-
νωνικό	συμβόλαιο	διαρρηγνύ-
εται	βίαια.

   Η  κυβέρνηση, αφού κατέκτησε την 
εξουσία με ένα πελώριο ψεύδος («λε-
φτά υπάρχουν»), έχει στραφεί με μανία 
εναντίον της κοινωνίας, την οποία κατα-
κρεουργεί  προκειμένου να περισώσει τα 
ολιγαρχικά της προνόμια.

   Η άγρια φορολογική επιδρομή, που 
αναιρεί την ίδια την έννοια της μικρομε-
σαίας ιδιοκτησίας, είναι το υποκατάστα-
το της περικοπής δαπανών. Η τρόϊκα δεν 
ζήτησε φορολογική εξόντωση των μι-
κρών και μεσαίων στρωμάτων, των επι-
χειρήσεων και των ιδιωτών.

  Η κυβέρνηση την επέλεξε, αρνούμε-
νη να προβεί σε οιαδήποτε σοβαρή πε-
ρικοπή δαπανών. Αλλά περικοπή δαπα-
νών σημαίνει κλείσιμο των κομματικών 
εκτροφείων των ΔΕΚΟ, μείωση των υπέ-
ρογκων απολαυών των χρυσοκάνθαρων 
δημοσίων υπαλλήλων, κλείσιμο κάποιων 
από τα 25 (!) πανεπιστήμια όπου βολεύ-
θηκαν οι οργανικοί ψευδοδιανοούμενοι 
φίλοι των κομμάτων εξουσίας (και της 
ψευδοανανεωτικής αριστεράς).

   Σημαίνει περικοπή της κρατικής επι-
χορήγησης στα κόμματα, κατάργηση των 
προνομίων της ολιγαρχίας και φυσικά εί-
σπραξη του φόρου από μεγαλοσχήμονες 
διαπλεκόμενους ολιγάρχες,  φίλους των 

πολιτικών της Μεταπολίτευσης.
   Όχι μόνον αυτά δεν έγιναν, αλλά, 

σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της 
Τραπέζης Ελλάδος, το τελευταίο εξάμη-
νο η κυβέρνηση αύξησε τις δαπάνες και 
προσέλαβε 24.000 δημοσίους υπαλλή-
λους (!).

    Η αντιπολίτευση αδυνατεί να λει-
τουργήσει ως εναλλακτική λύση. Όχι 
μόνον σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις 
είναι ανίκανη να απορροφήσει την δυσα-
ρέσκεια (η οριακή άνοδός της οφείλεται 
στην κατάρρευση της κυβέρνησης, ενώ 
σε απόλυτους αριθμούς η αντιπολίτευ-
ση παραμένει καθηλωμένη σε ποσοστά 
της τάξεως του 18-20 %). Αλλά και ου-
δείς εμπιστεύεται ως σοβαρό ενδεχόμε-
νο διακυβέρνησης την «ηγετική ομάδα» 
που διαμόρφωσε ο Α. Σαμαράς  με δευ-
τερεύοντα πρόσωπα της οικτρής διακυ-
βέρνησης Καραμανλή.

     Οι επαναστατικές φαντασιώσεις της 
Αριστεράς, που μόλις αποκατέστησε τον 
άνθρωπο που προκάλεσε έναν εμφύλιο 
πόλεμο (και που στο τέλος διαγράφηκε 
από τις τάξεις του ΚΚΕ ως πράκτορας) 
Νίκο Ζαχαριάδη, αν δεν είναι γραφικές 
και εξωπραγματικές, πάντως θεωρού-
νται απαράδεκτες και επικίνδυνες από 
την τεράστια πλειοψηφία του Ελληνικού 
λαού.

   Η μετατροπή της Ελλάδας σε σοβιε-
τική δικτατορία, που απεφεύχθη με πο-
ταμούς αίματος το 1944-9, ασφαλώς εί-
ναι γελοίο και να την φαντάζεται κανείς 
έστω και ως υποθετικό ενδεχόμενο είκο-
σι χρόνια μετά την παταγώδη αποτυχία 
και κατάρρευση του κομμουνισμού στην 
Σοβιετική Ένωση και την Ανατολική Ευ-

ρώπη και την μετατροπή της Κίνας σε κα-
πιταλιστική υπερδύναμη.

    Συνολικά το πολιτικό σύστημα έχει 
αποκοπεί από την κοινωνία, όπως δεί-
χνουν τα τεράστια ποσοστά απαξίωσης 
στις δημοσκοπήσεις και βεβαίως  οι συ-
νεχείς και πρωτοφανείς διαδηλώσεις, 
οι προπηλακισμοί των πολιτικών προσώ-
πων, τα μέτρα φρούρησης που ταιριά-
ζουν σε τριτοκοσμικά δικτατορικά καθε-
στώτα.

   Η τυπική λειτουργία του κοινοβου-
λίου δεν συνεπάγεται ουσιαστική δημο-
κρατική ζωή και η διεξαγωγή εκλογών με 
συμμετοχή του ημίσεως του εκλογικού 
σώματος θέτουν σοβαρό ζήτημα όχι τυ-
πικής νομιμότητας αλλά ουσιαστικής νο-
μιμοποίησης του κοινοβουλευτικού κα-
θεστώτος της Μεταπολίτευσης.

    Για πρώτη φορά μετά την εκτροπι-
κή περίοδο 1965-1974 υπάρχει τόσης με-
γάλης έκτασης συζήτηση για την νομι-
μότητα της εξουσίας. Αμφισβητείται από 
έγκυρους συνταγματολόγους (τους πα-
νεπιστημιακούς δασκάλους μάλιστα των 
συνταγματολόγων υπουργών Βενιζέλου, 
Λοβέρδου κλπ.) η νομιμότητα των δια-
φόρων εξοντωτικών μέτρων, εκτάκτων 
εισφορών, τελών μέσω ΔΕΗ, αναδρομι-
κών πληρωμών, της παραβίασης της αρ-
χής της αναλογικότητας και της φορο-
δοτικής ικανότητας στην φορολογία, 
της κατάργησης των κοινωνικών δικαιω-
μάτων, του ίδιου του μνημονίου.

   Η υπερψήφιση διαφόρων μέτρων από 
την Βουλή δεν σημαίνει αυτομάτως την 
συνταγματικότητά τους.

    Το πολιτικό σύστημα της Μεταπο-
λίτευσης οδηγεί τώρα την χώρα στην 
χρεωκοπία, στον εξευτελισμό και στον 
διεθνή διασυρμό, στην πλήρη αποικιο-
ποίηση, εξωθεί την νεολαία στην μαζική 
φυγή στο εξωτερικό, την εθνική ακεραι-
ότητα και αξιοπρέπεια στο βάραθρο.

    Το δε καταπληκτικό είναι η παντελής 
απουσία παραιτήσεων. Μετά από δύο 
χρόνια τραγικής αποτυχίας, με βαρύτα-
τες συνέπειες για το σύνολο του Ελλη-

νικού λαού, δεν βρέθηκε ένας αξιωμα-
τούχος του κράτους, πρωθυπουργός, 
υπουργός, υφυπουργός κλπ., να αναλά-
βει την ατομική έστω ευθύνη του, για τα 
οικτρά αποτελέσματα της κυβερνητικής 
πολιτικής και να υποβάλει την παραίτη-
σή του.

    Εξωθείται υπ’ αυτές τις συνθήκες η 
κοινωνία των πολιτών να απαιτήσει, μέσα 
σε συνθήκες χάους, την αυτοπροστασία 
της. Το 1843, το 1909, το 1922, το 1974 
ο Ελληνικός λαός ανέλαβε τις ευθύνες 
του, ανέτρεψε με  συλλογικές, γνήσια 
λαϊκές και αυθόρμητες  διαδικασίες την 
φαυλοκρατία, ανέδειξε νέους, δημοκρα-
τικούς θεσμούς και νέα, άξια ηγεσία, δι-
έσωσε την αξιοπρέπειά του και εξασφά-
λισε την επιβίωσή του.

    Σήμερα, το περισσότερο που μπο-
ρεί να πράξει το πολιτικό κατεστημένο 
της Μεταπολίτευσης είναι να εξασφαλί-
σει την ευθανασία του, παραδίδοντας με 
ψήφο εμπιστοσύνης την διακυβέρνηση 
της χώρας σε μία κυβέρνηση προσωπι-
κοτήτων και αποχωρώντας οριστικά από 
το προσκήνιο.

   Σε μία κυβέρνηση προσώπων που δεν 
θα προκύπτουν από τα κομματικά φυτώ-
ρια της Μεταπολίτευσης, δεν θα έχουν 
πελατειακές δεσμεύσεις, σκοτεινό πα-
ρελθόν, μαύρο χρήμα και εγνωσμένη 
ανικανότητα.

   Σε μία κυβέρνηση έντιμων και ικανών 
πολιτών, ηθικά απρόσβλητων, που θα λά-
βει άμεσα τα απαιτούμενα μέτρα για την 
διάσωση της Πατρίδας, θα αποκαταστή-
σει τον νόμο και την δικαιοσύνη, θα τι-
μωρήσει τους υπεύθυνους της εθνικής 
συμφοράς και θα προκηρύξει δημοψήφι-
σμα για την κατάργηση του ολιγαρχικού, 
διαπλεκόμενου κοινοβουλευτισμού ,την 
αλλαγή του Συντάγματος και την εγκαθί-
δρυση μίας υγιούς και αποτελεσματικής 
προεδρικής δημοκρατίας.

  Ο Μελέτης Η. Μελετόπουλος είναι Διδά-
κτωρ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 
Πανεπιστημίου Γενεύης.

O Έχθρός του λαού
Του Μελέτη Μελετόπουλου

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ
 «Η ΕΝΩΣΗ»

Για την επέτειο της Εθνικής μας Εορτής της «28ης Οκτωβρίου 1940»
 

   Με την ευκαιρία της επετείου της Εθνικής μας Εορτής, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ομοσπονδίας, αποτίουν φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους Αθάνατους ήρωες και ηρωΐδες 

του υπέροχου Έπους, που γράφτηκε στις αιματοβαμμένες βουνοκορφές της Ηπείρου, στη Μακεδο-
νική Γη και στην  Κρήτη το 1940-41.

  Οι Έλληνες έχοντας μια βαριά κληρονομιά, υπερασπίστηκαν με τόλμη και με αντρεία την πατρι-
κή γη και δόξασαν με τα κατορθώματά τους, την Αιώνια Ελλάδα, η οποία με το Αθάνατο Ελληνικό 
Πνεύμα που ύψωσε δια μέσου των αιώνων και τους κανόνες της ανθρώπινης και ελεύθερης ζωής 

και σκέψης, έγινε ο φάρος του πνευματικού φωτός που φώτισε την ανθρωπότητα.
   Η Επέτειος αυτή, είναι Γιορτή των Ελλήνων και όλων των ελεύθερων λαών που πολέμησαν ενά-

ντια στο φασισμό και το ναζισμό, με αδάμαστη πίστη και γενναιότητα.
   Η σκέψη μας, στρέφεται με ευλάβεια στους τιμημένους νεκρούς και σε αυτούς που αγωνίστηκαν 

για τα όσια και ιερά της φυλής μας, και αναφωνούμε:
 

Αιωνία σας η Μνήμη! Νεκροί Δοξασμένοι, Φρουροί της Πατρικής Γης!
 

* ΖΗΤΩ Η 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 * 
* ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ* 
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Μια χαμένη ευκαιρία από κάθε 
άποψη!». Με τα λόγια αυτά πε-
ριγράφουν στα «Επίκαιρα»...
την απογραφή, η οποία ξεκίνη-

σε στην Αλβανία το περασμένο Σάββα-
το και αναμένεται να ολοκληρωθεί την 
21η Οκτωβρίου, Έλληνες μειονοτικοί, 
που δυσφορούν όχι μόνο με την πολιτι-
κή του πρωθυπουργού της χώρας, Σαλί 
Μπερίσα, αλλά πρωτίστως με την αδια-
φορία του ελληνικού υπουργείου Εξω-
τερικών, αλλά και των μειονοτικών κομ-
μάτων της «Ομόνοιας» - ΚΕΑΔ και του 
mEGA - ΕΕΜΜ.
   Η «Ομόνοια» αποφάσισε να απόσχει 
από τη διαδικασία με το βάσιμο, σε κάθε 
περίπτωση, αιτιολογικό πως από τους πε-
ρίπου διακόσιες χιλιάδες Έλληνες της 
Βόρειας Ηπείρου, οι εκατόν πενήντα χι-
λιάδες, οι οποίοι κατοικούν στην Ελλά-
δα, θα πρέπει, όπως επιτάσσει ο αλβα-
νικός νόμος, να παραμείνουν επί ένα 
χρόνο στην Αλβανία, αν θέλουν να απο-
γραφούν!
Από την άλλη, το κόμμα mEGA, με την 
πολύ χαμηλή επιρροή ανάμεσα στους 
μειονοτικούς, κατηγορείται πως λει-
τουργεί εν είδει «Δούρειου Ίππου» λόγω 
του καλέσματος που έκανε για συμμετο-
χή στην απογραφή.
   Υπάρχουν, ωστόσο, και μειονοτικοί πα-
ράγοντες, οι οποίοι πνέουν μένεα με την 
απόφαση αποχής που έλαβε η ηγεσία 
της «Ομόνοιας». Συγκεκριμένα, τη μέμ-
φονται διότι «θυμήθηκε», όπως λένε, να 
ασχοληθεί με το θέμα μόλις δύο εβδο-
μάδες προτού ξεκινήσει η διαδικασία. 
Και να σκεφτεί κανείς πως οι Βορειοη-
πειρώτες περίμεναν αυτή τη στιγμή από 
την εποχή της πτώσης του κομουνιστι-
κού καθεστώτος, πριν από δύο δεκαετί-
ες...
   Από την πλευρά της, πάντως, η «Ομό-
νοια» προτείνει την αποχή του μειονο-
τικού πληθυσμού από την επίσημη απο-
γραφή και την πραγματοποίηση μιας 
ξεχωριστής από τα μειονοτικά κόμμα-
τα, αργότερα, παρότι οι κινήσεις αυτές... 
«στρώνουν το χαλί» στον κ. Μπερίσα ού-
τως ώστε να ισχυρίζεται πως στην Αλβα-
νία κατοικούν λιγότεροι Έλληνες από 
εκείνους που θα μπορούσε να επικαλεί-
ται η χώρα μας, αν είχε προη γηθεί έγκυ-
ρη «χαρτογράφησή» τους.
   Κι αυτό μολονότι είναι γνωστό ότι συ-
μπατριώ τες μας δεν ζουν μόνο στα ενε-
νήντα εννιά μειονοτικά χωριά που είχε 

ορίσει ο Ενβέρ Χότζα, αλλά, απεναντίας, 
βρίσκονται διά σπαρτοι και σε άλλα ση-
μεία της Αλβα νίας, με χαρακτηριστικό-
τερο παράδειγμα τη Χιμάρα.
   Ωστόσο, ο πρόεδρος της Ένωσης Χι-
μαριωτών, κ. Διονύσης Μπελέρης, προ-
κειμένου να δικαιολογήσει την απόφαση 
της «Ομόνοιας», παρατηρεί στα «Επίκαι-
ρα» πως από την απογραφή απέχουν και 
οι υπόλοιπες μειονότητες, όπως οι Σέρ-
βοι, οι Βλάχοι και οι Ρομά.
	Κινδυνεύουν	και	με	πρόστιμα!
   Την ίδια ώρα, όμως, ο υπουργός Εξωτε-
ρικών, κ. Σταύρος Λαμπρινίδης, δήλωνε, 
πριν από ένα μήνα περίπου, από τα Τίρα-
να, πως η χώρα μας στηρίζει την εντα-
ξιακή πορεία της Αλβανίας στην Ευρω-
παϊκή Ένωση! Πάλι καλά που σώζουν τα 
προσχήματα ξένοι παράγοντες, όπως ο 
Τσαρλς Μακ Γκόβερν, συμπροεδρεύων 
της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου στο αμερικανικό Κογκρέσο, ο 
οποίος έστειλε επιστολή στον πρόεδρο 
της Αλβανίας, Μπαμίρ Τόπι, μέσω της 
οποίας αναφέρεται διεξοδικά στις ανη-
συχίες του για το τι συμβαίνει με την 
απογραφή.
   Όσον αφορά στην απογραφή αυτή κα-
θαυτή, μπορεί ο καθένας να δηλώσει σε 
αυτή ποιο έθνος αισθάνεται ως πατρί-
δα του; Αυτό είναι το βασικό ερώτημα 
που τίθεται από τους μειονοτικούς, προ-
κειμένου να αποδείξουν ότι δεν πληροί 
ούτε καν τις στοιχειώδεις διατάξεις της 
συμφωνίας-πλαίσιο για την προστασία 
των μειονοτήτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, την οποία έχει υπογράψει και 
η Αλβανία και η οποία προβλέπει, ανά-
μεσα σε άλλα, την κατάργηση των μει-
ονοτικών ζωνών που είχε καθιερώσει ο 
Χότζα και την κατοχύρωση των μειονο-
τικών δικαιωμάτων, όπου ζει σημαντικός 
αριθμός τους.
   Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι στα 
Τίρανα πρέπει να λειτουργεί μειονοτικό 
σχολείο και στο δημαρχείο της αλβανι-
κής πρωτεύουσας να εργάζονται υπο-
χρεωτικά δύο με τρεις υπάλληλοι που να 
μιλούν ελληνικά...
   Την ίδια στιγμή, στα πεδία 37 και 38 της 
απογραφής οι συμμετέχοντες μπορούν 
να δηλώνουν εθνικότητα και θρήσκευ-
μα, αν και αυτό είναι προαιρετικό, ενώ ο 
νομικός όρος «εθνική μειονότητα» έχει 
αντικατασταθεί από την... «εθνοπολι-
τιστική ομάδα»! Πέραν τούτου, εάν κά-
ποιος είναι εγγεγραμμένος στο ληξιαρ-

χείο ως Αλβανός, αλλά δηλώσει 
Έλληνας στην απογραφή, κινδυ-
νεύει να πληρώσει πρόστιμο ύψους 
100.000 λεκ (περίπου 700 ευρώ), 
με βάση την αλβανική νομοθεσία! 
Υπό την απειλή προστίμου θα πρέ-
πει, εξάλλου, να δηλώνουν οι συμ-
μετέχοντες ότι κατοικούσαν τον 
τελευταίο χρόνο στον τόπο όπου 
απογράφηκαν ή πως θα παραμεί-
νουν σε αυτόν κατά τους επόμε-
νους δώδεκα μήνες.
   Παραλλήλως, έχουν το δικαίωμα να 
απογράψουν και τα υπόλοιπα μέλη της 
οικογένειας που απουσιάζουν, με εξαί-
ρεση τα ερωτήματα για την εθνική κατα-
γωγή, τη θρησκεία και τη γλώσσα.
   Επιπλέον, ακόμα και στις μειονοτικές 
περιοχές οι απογραφείς είναι όλοι τους 
αλβανικής καταγωγής και τα απογραφι-
κά δελτία είναι γραμμένα στα αλβανι-
κά, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα 
κατανόησης κυρίως στους μεγαλύτερης 
ηλικίας μειονοτικούς, οι οποίοι δεν μι-
λούν την αλβανική γλώσσα.
   Για παράδειγμα, δεν μπορούν να δια-
βάσουν αν ο απογραφέας κατέγραψε με 
ακρίβεια τα στοιχεία που του έδωσαν. 
Και σαν να μην έφταναν όλ’ αυτά, τα συ-
μπεράσματα της απογραφής ναι μεν θα 
ανακοινωθούν επισήμως, αλλά κανείς 
δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε ανα-
λυτικά στοιχεία, για λόγους –υποτίθε-
ται– προστασίας των προσωπικών δεδο-
μένων...
 «Κοκκινόμαυρη	Συμμαχία»
   Εν τω μεταξύ, ο κ. Δημήτρης Περδί-
κης, πρόεδρος της Κίνησης για την Ανα-
γέννηση της Βορείου Ηπείρου, αναφέρει 
στα «Επίκαιρα» πως ο κ. Μπερίσα πιέζε-
ται πολύ αναφορικά με την ελληνική μει-
ονότητα και από την οργάνωση «Κοκκι-
νόμαυρη Συμμαχία», ηγετική μορφή της 
οποίας φέρεται να είναι ο πρόεδρος του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αλβανί-
ας!
   Πρόκειται για τον κ. Κρεσνίκ Σπαχίου, ο 
οποίος ήταν εκείνος που είχε πρωτοστα-
τήσει στην ακύρωση της ελληνοαλβανι-
κής συμφωνίας που είχε συνυπογράψει 
πριν από μερικά χρόνια η τότε υπουργός 
Εξωτερικών, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, 
για τα ελληνοαλβανικά θαλάσσια σύνο-
ρα, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει 
πρότυπο και για την επίλυση των αντί-
στοιχων διαφορών της Ελλάδας με την 
Τουρκία.

   Κατά τον κ. Περδίκη, ο κ. Σπαχίου συ-
νεργεί με την κυβέρνηση, έχοντας ανα-
λάβει το ρόλο του «κακού αστυνομικού», 
ζητώντας την απάλειψη από το απογρα-
φικό δελτίο των ερωτήσεων που σχετί-
ζονται με την αποκαλούμενη «εθνοπολι-
τιστική ταυτότητα»!
«Θέλουν να εξαφανίσουν την ελληνική 
ταυτότητα»
   Ο κ. Δημήτρης Κούτουλας είναι πρό-
εδρος της Αμερικανικής Πανηπειρωτι-
κής Ομοσπονδίας (Panepirotic Federation 
of America), η οποία δραστηριοποιείται 
στις ΗΠΑ από το μακρινό 1942. Μιλώ-
ντας στα «Επίκαιρα», τονίζει πως η Ομο-
σπονδία ασκεί πιέσεις στην κυβέρνηση 
του Μπαράκ Ομπάμα προκειμένου να λά-
βει μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί πως η 
απογραφή θα διεξαχθεί χωρίς χειραγω-
γήσεις, εκφοβισμούς ή ακόμα και χρήση 
βίας.
   Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κούτουλας υπο-
γραμμίζει πως ο αλβανικός νόμος, που 
απειλεί με την επιβολή προστίμου σε πε-
ρίπτωση που κάποιος δηλώσει Έλληνας 
μολονότι είναι
δηλωμένος ως Αλβανός στο ληξιαρχείο, 
παραβιάζει όχι μόνο το αλβανικό Σύνταγ-
μα, αλλά και το διεθνές δίκαιο. «Ως υπε-
ρήφανοι Ελληνοαμερικανοί καταδικά-
ζουμε τέτοιες ενέργειες. Η ελληνική 
εθνική μειονότητα της Αλβανίας έχει ζή-
σει στο πετσί της τις προκαταλήψεις εδώ 
και δεκαετίες.
   Οι κατά καιρούς αλβανικές κυβερνή-
σεις έχουν κλείσει ελληνικά σχολεία, 
έχουν απαγορεύσει τη διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας, έχουν κατασχέσει 
ιδιωτική γη και σπίτια Ελλήνων κι έχουν 
καταπατήσει περιουσία της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας.
   Η αλβανική κυβέρνηση θέλει τώρα να 
εξαφανίσει και την ελληνική ταυτότη-
τα», καταλήγει αιχμηρά ο κ. Κούτουλας...
 Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό                
Επίκαιρα: 6/10/2011
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Αγ. Σαράντα, στις 12 Οκτωβρίου 2011 
Θέμα: Εκτεθειμένη η Απογραφή Κατοικι-

ών και Πληθυσμού στην Αλβανία. Τα μέλη της 
ΕΕΜ απέχουν συνειδητά απ’ τη χαλκευμένη δι-
αδικασία. Οι θέσεις της ΟΜΟΝΟΙΑΣ βρίσκουν 
την κατανόηση του διεθνούς παράγοντα.

Εντελώς εκτεθειμένη από κάθε άποψη και μα-
κριά από κάθε διάσταση διαφάνειας είναι η εν 
εξελίξει διαδικασία Απογραφής Κατοικιών και 
Πληθυσμού που διενεργείται στην Αλβανική 
επικράτεια απ’ την αρχή του μήνα. Δυστυχώς οι 
φόβοι και οι επιφυλάξεις που η ΟΜΟΝΟΙΑ είχε 
από καιρό επισημάνει βεβαιώνονται κάθε μέρα 
που περνάει και δικαιώνουν την απόφαση της 

και όλων των άλλων ενδιαφερομένων πληθυσμι-
ακών ομάδων που σε ένδειξη διαμαρτυρίας για 
τον εμπαιγμό που εις βάρος τους επιχειρείται απο-
φάσισε την αποχή απ’ την Απογραφή.

Εκφράζουμε άλλη μια φορά την ανησυχία μας 
ότι η όλη αυτή διαδικασία, που θα έπρεπε να είναι 
διαφανή και σύμφωνα με τις επιβεβλημένες  απ’ 
την Ευρωπαϊκή πρακτική προδιαγραφές, καθώς η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί τη διαδικασία, 
μετατρέπεται σε ένα ακόμη μέσο στατιστικής γε-
νοκτονίας της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. 
Οι εθνικιστικές φωνές δεν λείπουν ούτε κατά τη 
διάρκεια της διεξαγωγής της Απογραφής ενώ η 
αδιαφορία της κρατικής μηχανής είναι άλλη μια 
ένδειξη για το που στοχεύει η ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων που όπως όλα δείχνουν είναι ήδη 
προπαρασκευασμένα στην κεντρική υπηρεσία.

Απ’ όσα μέχρι στιγμής στοιχεία και πληροφορί-
ες έχουμε συλλέξει απ’ όλο το χώρο που ιστορικά 
και σημαντικούς αριθμούς ζει η Εθνική Ελληνι-
κή Μειονότητα καταγγέλλουμε: τον εμπαιγμό σε 
πολλές περιπτώσεις των απογραφέων. Στην Κορυ-
τσά ουκ ολίγες φορές διέρρευσαν στον τύπο την 

μυστικότητα της δήλωσης παραβιάζοντας βασι-
κό κανόνα της διαδικασίας. Στη Χιμάρα και σε 
άλλα σημεία έγινε προσπάθεια ώστε σε κάποια 
«δεφτέρια» να γράψουν τις οικογένειες που είναι 
παρούσες στον οικισμό και τα ερωτηματολόγια 
να τα συμπληρώσουν στα γραφεία της υπηρεσί-
ας. Σε περιοχές της Δροπόλεως και του Βούρκου 
υπήρξε παρουσία κρατικών λειτουργών που κα-
μιά σχέση δεν έχουν με τη διαδικασία απογραφής 
και άσκησαν αθέμιτες πιέσεις σε παράγοντες της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη της Οργάνωσης 
και απλούς κατοίκους ώστε να συμμετέχουν στη 
διαδικασία. Σε πολλές περιπτώσεις οι ερωτήσεις 
που αφορούν τα ευαίσθητα δεδομένα περί εθνι-
κότητας, θρησκείας και μητρικής γλώσσας συ-
μπληρώνονται με μολύβι απλό προκειμένου να 
διορθωθούν στη συνέχεια κατά της βούλησης του 
απογραφομένου και κατ υπόδειξη της κεντρικής 
υπηρεσίας. Σε όλες τις περιπτώσεις ο κανονισμός 
διεξαγωγής δεν τον σέβονται ούτε στο ελάχιστο 
και επιδιώκουν την περιπλάνηση των πολιτών.

Οι πολίτες ελληνικής καταγωγής έχουν αντι-
ληφθεί όλον αυτό τον επιχειρούμενο εμπαιγμό 

εις βάρος τους και απέχουν συνειδητά απ’ τη δι-
αδικασία.

Χαιρετίζουμε ωστόσο πρωτοβουλίες του διε-
θνούς παράγοντα όπως του Προέδρου της Επι-
τροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κογκρέ-
σου των ΗΠΑ όπως και Ευρωβουλευτών ώστε 
να ευαισθητοποιήσουν την  Αλβανική πολιτεία 
και τους αρμόδιους φορείς της ΕΕ και ΟΑΣΕ για 
τις νομικές παραβιάσεις που εμπεριέχει η εγχώ-
ρια νομοθεσία εις βάρος της Εθνικής Ελληνικής 
Μειονότητας και γενικότερα των μειονοτικών 
ομάδων πληθυσμού στην Αλβανική επικράτεια.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ είναι αποφασισμένη όχι απλώς 
να προστατέψει την ΕΕΜ από επιχειρούμενες δι-
αδικασίες που θα επιβαρύνουν  το νομικό της κα-
θεστώς στο μέλλον, να εκθέσει τα αποτελέσμα-
τα αυτής της χαλκευμένης Απογραφής τα οποία 
δεν δύναται πλέον ούτε η ίδια η κεντρική υπη-
ρεσία που τη διενεργεί να ερμηνεύσει, αλλά επι-
πλέον να βρει τον κατάλληλο τρόπο και μηχανι-
σμό ώστε να διενεργήσει ειδική απογραφή για 
όλα τα χαρακτηριστικά της δημογραφίας και της 
δυναμικής αυτής.
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«σάκοσ του μποΞ» η Έλλάδά στο άρΧηγΈιο των Χριστιάνοδημοκράτων
 κομματικά στελέχη στο βερολίνο έβαλαν κατά της χώρας μας

Ελληνική Φωνή, Νοέμβριος 2011

  Σε προσυνεδριακή συγκέ-
ντρωση στο αρχηγείο των 
Χριστιανοδημοκρατών, 
στο Κόνρατ Αντενάουερ 

Χάους, στο Βερολίνο, ενόψει του συνε-
δρίου του κόμματος τον ερχόμενο Νοέμ-
βριο στη Λειψία με θέμα το ευρώ, πολλά 
κομματικά στελέχη έβαλαν εναντίον της 
χώρας μας, σαν να επιδίδονταν σε ασκή-
σεις μποξ. Στην αρχή, βέβαια, τίποτε δεν 
έδειχνε ότι η συγκέντρωση, στην οποία 
συμμετείχαν κυρίως βουλευτές, ευρω-
βουλευτές και ανώτατα κομματικά στε-
λέχη, θα πάρει βίαιη τροπή.

     Ο πρώτος ομιλητής, ο υπουργός Οικο-
νομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε – γνω-
στός για την εμμονή του στο fair play – 
περιορίστηκε σε σύντομη ανάλυση της 
κρίσης στην ευρωζώνη και παρουσία-
σε ένα πλάνο με πέντε σημεία για την 
έξοδο από αυτήν με πρώτο την Ελλά-
δα: «Οταν το ελληνικό χρέος δεν είναι 
μακροπρόθεσμα βιώσιμο – και προφα-
νώς δεν είναι – τότε θα πρέπει να μειω-
θεί ανάλογα, ώστε η χώρα να αποκτήσει 
αξιόπιστη προοπτική» είπε, εννοώντας 
προφανώς το σχεδιαζόμενο από τον ίδιο 
«κούρεμα» κατά 50%-60%.
   Τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη άρχι-
σαν, όταν πήρε τον λόγο ο πρώην υπουρ
γός Οικονομικών Τέο Βάιγκελ. «Ο έλ-

ληνας ομόλογός μου, Γ. Παπαντωνίου, 
είπε μόνο τη μισή αλήθεια σε συνέντευ-
ξη που έδωσε πρόσφατα στο ‘’Spiegel»» 
είπε αναφερόμενος στην Ελλάδα. «Το 
1997 μου έκανε όντως την πρόταση, η 
μια όψη του ευρώ να φέρει σε όλες τις 
χώρες της ευρωζώνης τα γράμματα της 
ελληνικής αλφαβήτου. Εκείνο που ξεχνά 
ωστόσο είναι η απάντησή μου, που έλε-
γε, ότι δεν χρειάζεται να νοιάζεται για τα 
ιερογλυφικά του, επειδή η Ελλάδα δεν 
θα μπει ποτέ στη νομισματική ένωση». 
Το ακροατήριο τον επευφήμησε για την 
«αποκατάσταση» της αλήθειας. «Η Ελ-
λάδα μπήκε στην ευρωζώνη παράνομα, 
ως λαθρεπιβάτης» συνέχισε. «Βρισκό-
μαστε λοιπόν σε ένα δίλλημα: Ή να την 
πετάξουμε από το πλοίο ή να την εγκα-
ταλείψουμε σε μια βάρκα. Η χριστιανική 
αγάπη απαγορεύει ωστόσο τέτοιες πρά-
ξεις. Η καλύτερη λοιπόν λύση είναι προ-
φανώς αυτή που επέλεξε ο Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε».
       Στη συζήτηση με το κοινό, που επα-
κολούθησε, το γρονθοκόπημα εμπλου-
τίστηκε με στοιχεία ελεύθερης πάλης. 
«Η Ελλάδα, χώρα που κυβερνάται από 
δύο οικογένειες, έχει μια ασύμβατη με 
τη δική μας κουλτούρα. Βρίσκεται κατά 
λάθος στην ευρωζώνη» είπε ένας ομιλη-
τής. «Δεν επιτρέπεται ίσως να την αφή-

σουμε να πνιγεί, μπορούμε όμως να την 
πετάξουμε από το τρένο. Το ‘’σύστημα 
Ελλάδα» που χαρακτηρίζεται από νω-
θρότητα και διαφθορά, δεν έχει θέση 
στην κοινότητά μας». Αρκετοί παριστά-
μενοι συνόδευαν τα λόγια του με χαχα-
νητά.
       «Οι Έλληνες είναι ανίκανοι να στή-
σουν αποτελεσματικό φορολογικό σύ-
στημα» πρόσθεσε ο πρόεδρος του συν-
δικάτου δημοσιονομικών υπαλλήλων. 
«Αντί γι αυτό, είναι πρωταθλητές στη 
φοροδιαφυγή. Αυτό δείχνει και η πρό-
σφατη αποκάλυψη της γερμανικής τη-
λεόρασης, ότι οι πλούσιοι Έλληνες αγο-
ράζουν σωρηδόν πανάκριβα ακίνητα στο 
Βερολίνο. Έτσι πλένουν προφανώς το 
μαύρο χρήμα τους».
      Την τάξη ανέλαβε να αποκαταστή-
σει ο κ. Σόιμπλε. Το πώς μπήκε η Ελλάδα 
στην ευρωζώνη, είπε, είναι ασφαλώς συ-
ζητήσιμο θέμα. Σήμερα ωστόσο βρίσκε-
ται στους κόλπους της και είναι μπλεγ-
μένη σε ένα αξεδιάλυτο κουβάρι με τους 
άλλους εταίρους. Τυχόν έξοδός της από 
αυτήν θα μπορούσε λοιπόν να προκαλέ-
σει χρεοκοπία και σε άλλες χώρες.
      Ο κ. Σόιμπλε απέρριψε επίσης την 
άποψη, ότι οι Έλληνες δεν είναι σε θέση 
να κάνουν χρηστή διαχείριση του κρά-
τους τους. «Κάθε λαός έχει τις δικές του 
αρετές και ικανότητες» είπε. «Εμείς εί-
μαστε προφανώς καλύτεροι στην εί-
σπραξη φόρων. Το στήσιμο ενός αποδο-
τικού φορολογικού συστήματος απαιτεί 
όμως υψηλή τεχνογνωσία και κυρίως 
χρόνο».
     Η Γερμανία, τόνισε, προσφέρεται να 
βοηθήσει και σε αυτό τον τομέα, την Ελ-
λάδα. Η προσφορά αυτή έγινε και κατά 
το δείπνο που παρέθεσε πρόσφατα στην 
καγκελαρία η Άνγκελα Μέρκελ προς 
τιμή του Γιώργου Παπανδρέου. «Η κα-
γκελάριος διηγήθηκε ότι ρώτησε τους 
υπουργούς Οικονομικών των 16 κρα-
τιδίων, στους οποίους υπάγεται η εί-
σπραξη των φόρων, αν θα ήταν πρόθυ-
μοι να στείλουν έμπειρους υπαλλήλους 

στην Αθήνα για να συμβάλουν στην ανα-
μόρφωση των φορολογικών υπηρεσι-
ών. Όλοι είπαν αμέσως ‘’ναι»» είπε. «Στο 
ερώτημά της προς τον έλληνα πρωθυ-
πουργό, αν αποδέχεται την προσφορά, 
έλαβε επίσης καταφατική απάντηση». 
Απομένει, πρόσθεσε, η κατάφαση αυτή 
να μην μείνει στα λόγια.
      Οι μάλλον νηφάλιες αυτές δηλώ-
σεις δεν εμπόδισαν τον βαυαρό Τέο Βά-
ιγκελ να περάσει στο κίκμποξ. «Εάν η 
Ελλάδα αποφασίσει να φύγει εθελοντι-
κά από την ευρωζώνη, δεν πρόκειται να 
την εμποδίσει σε αυτό ούτε η βαυαρική 
πολιτοφυλακή, ούτε κανείς άλλος» είπε. 
«Δυνατότητα αποκλεισμού της φυσι-
κά δεν υπάρχει. Μακροπρόθεσμα όμως 
πρέπει να επιβάλουμε έναν μηχανισμό, 
που θα αποβάλλει από τη νομισματική 
ένωση χώρες που παραβιάζουν ασύστο-
λα τους κανόνες της».
     Αρνητικός ήταν, αντίθετα, απέναντι 
στον Αντώνη Σαμαρά και τη Νέα Δημο-
κρατία. «Στην Ιρλανδία και την Πορτο-
γαλία, η αξιωματική αντιπολίτευση απο-
δέχθηκε τους όρους που επέβαλε για 
τη βοήθεια το Διεθνές Νομισματικό Τα-
μείο» είπε. «Η Ελλάδα αποτελεί, λόγω 
του αδελφού μας κόμματος, της Νέας 
Δημοκρατίας, τη μεγάλη εξαίρεση. Το 
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα έπρεπε κατά 
τη γνώμη μου να την πετάξει αμέσως 
έξω από τις γραμμές του». Η αίθουσα 
δονήθηκε από τα χειροκροτήματα.

      Η συζήτηση έδειξε το μέγεθος της συσ-
σωρευμένης οργής που υπάρχει κατά 
της Ελλάδας και δίνει μια πρόγευση 
για το τι μέλλει γενέσθαι στις υπόλοι-
πες προσυνεδριακές συγκεντρώσεις, 
καθώς και στο συνέδριο του κόμματος 
στις 13-15 Νοεμβρίου. «Η γρονθοπατινά-
δα θα γίνει κομματικό σπορ» λέει ανα-
λυτής. «Και η Άνγκελα Μέρκελ με το 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε θα έχουν μεγάλες 
δυσκολίες να υπερασπιστούν τη θέση 
τους, ότι η χώρα πρέπει να μείνει οπωσ-
δήποτε στην ευρωζώνη».
Πηγή: Βήμα

Η  ο μ ο σ Π ο ν δ ι α  Π α Ρ ο υ σ ι α Ζ Ε ι 

τΗν τΡαΓΩδια του ΕυΡιΠιδΗ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ
ΜΕ ΤΟ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΥ

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΟΪΖΙΔΗ

στο αμφιθέατρο της καθολικής εκκλησίας αγίας μάρθας

8535 N. Georgiana, Morton Grove 

σάββατο 10 δεκεμβρίου 2011 στις 7:00 μ.μ.

 

Προμηθευτείτε εγκαίρως τα εισιτηριά σας
 

μεγάλοι: $ 25
Φοιτητές: $ 15 (με φοιτητική ταυτότητα)

Παιδιά: $ 10

Η παράσταση θα είναι στην αγγλική γλώσσ

Για ΕισιτΗΡια: (1847) 965-3960

THE FEDERATION OF HELLENIC-
AMERICAN ORGANIZATIONS OF ILLINOIS 

“ENOSIS”
WITH 

The award-winning theatre director L. Loizides 
proudly presents to the Greek-American 

and the American audience 
the classical Greek tragedy 

IPHIGENIA IN TAURIS
 at St. Martha’s Church 

8535 N. Georgiana, Morton Grove
Saturday December 10th at 7:00 p.m.

 
Adult $ 25

Students with ID $ 15
Children $10   

The performance will be presented in English
 

For tickets: (847) 965-3960

 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!		
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από εφέτος το σχολικό χρόνο 
2011-12 λειτουργεί και ΛΥΚΕΙΟ

Γονείς, δίδεται η ευκαιρία στα παιδιά 
σας, που έχουν τελειώσει 

το Γυμνάσιο, να συνεχίσουν την 
ολοκλήρωση της ελληνικής αγω-

γής των! Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για τους μαθητές και

 μαθήτριες του Λυκείου κάθε 
Σάββατο από τις 9:15 π.μ.-2:30 μ.μ.

Τηλ:	(1-847)	677-3185


