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Με τη Συνθήκη αυτή έληγε ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος υπέρ 
των Ορθοδόξων Χριστιανικών χωρών και με σημαντική ήττα 
των Οθωμανών Τούρκων. Η δεύτερη επέτειος είναι της 19ης 
Μαίου 1919 , όταν ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάσθηκε στη Σαμ-
ψούντα και κήρυξε τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. 
Ήταν ένας κακός οιωνός για το μέλλον του Μικρασιατικού Ελ-
ληνισμού, που ξεριζώθηκε ολοκληρωτικά μετά τη Μικρασια-
τική καταστροφή του 1922.

Η Συνθήκη του Λονδίνου δικαίωνε σε μεγάλο βαθμό τις 
θυσίες των Μακεδονομάχων του 1903-1908 και των στρα-
τιωτών μας κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμου που ξεκίνησε 
στις 5.10.1912. Οι εύζωνοι, οι ιππείς, οι πυροβολητές και οι 
ναύτες μας είχαν μετά από σκληρές μάχες απελευθερώσει 
τη Μακεδονία, την  Ήπειρο, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Οι 
Κρήτες Βουλευτές εισήλθαν από τον Οκτώβριο στο Ελληνι-
κό Κοινοβούλιο καταργώντας στην πράξη την αυτονομία που 
είχε η Μεγαλόνησος.

Με τη Συνθήκη αυτή η Οθωμανική Πύλη παραχωρούσε στις 
συμμαχικές χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, και Μαυρο-
βούνιο όλα τα εδάφη δυτικά της γραμμής Αίνου- Μηδείας (στη 
Θράκη) με εξαίρεση την Αλβανία, η οποία ανακηρυσσόταν αυ-
τόνομη μετά από πιέσεις της Ιταλίας και της Αυστρουγγαρίας. 
Οι Μεγάλες Δυνάμεις ανελάμβαναν να διακανονίσουν το κα-
θεστώς της Χερσονήσου του  Άθω (ενσωματώθηκε στην Ελ-
λάδα μετά από απαίτηση των 19 από τις 20 Μονές -πλήν της 

Ρωσικής), των νησιών του Αιγαίου πλην Δωδεκανήσου και 
τα σύνορα του ιδρυομένου νέου κράτους της Αλβανίας. Ως 
προς την Κρήτη αναγωρίσθηκε η επικυριαρχία της Ελλάδος, 
και με το άρθρο 4 της Συνθήκης η Τουρκία «παραιτείται υπέρ 
των συμμάχων ηγεμόνων πάντων των επί της νήσου κυρι-
αρχικών δικαιωμάτων της».

Η συνθήκη του Λονδίνου άφησε αρκετές ασάφειες και δεν 
καθόριζε επακριβώς τα εδάφη που κέρδιζε κάθε ένας από 
τους νικητές. Όλα αυτά ρυθμίσθηκαν με τη Συνθήκη του Βου-
κουρεστίου, στις2 8 Ιουλίου 1913. Προηγήθηκε ο Β΄ Βαλκα-
νικός Πόλεμος, κατά τον οποίο Έλληνες, Σέρβοι και Ρουμά-
νοι νίκησαν την παράσπονδη Βουλγαρία.

Η επέτειος αυτής της Συνθήκης αφ’ ενός μεν μας γεμίζει 
με υπερηφάνεια για τη νίκη μας στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, 
αλλά αφ’ ετέρου μάς θλίβει, διότι μάς θυμίζει την ατυχή μοί-
ρα της Βορείου Ηπείρου. Ενώ ο Στρατός μας απελευθέρω-
σε ολόκληρη την τουρκοκρατούμενη Ήπειρο, η Ιταλία και η 
Αυστριακή Αυτοκρατορία  ήθελαν να δημιουργήσουν ένα τε-
χνητό κράτος για να ελέγχουν την είσοδο της Αδριατικής. Έτσι 
μάζεψαν διάφορες ετερόκλητες φυλές με αμφίβολη αλβανι-
κή συνείδηση και στα εδάφη τους προσήρτησαν την ελληνι-
κότατη Βόρειο Ήπειρο.

Ο Ελ. Βενιζέλος εκβιάσθηκε: Ή τη Χίο και Μυτιλήνη ή τη 
Βόρειο Ήπειρο. Τελικά απέσυρε τον Στρατό μας. Οι Βορειο-
ηπειρώτες μετά από ένα χρόνο πήραν τα όπλα και κέρδισαν 

την Αυτονομία τους εντός Αλβανίας με το Πρωτόκολλο της 
Κερκύρας της 17ης Μαίου 1914. Άλλη μία σημαντική επέτει-
ος του Μαίου, της οποίας η εκατονταετηρίδα συμπληρώνε-
ται του χρόνου.

Η Γενοκτονία των Ποντίων αδελφών μας και το Ποντιακό 
αντάρτικο, το οποίο δεν είναι τόσο γνωστό στις νεώτερες γε-
νιές μάς θυμίζει την Μεγάλη Ιδέα, την Ρωμηοσύνη της Ανα-
τολής, τον Ποντιακό θρήνο για την Άλωση του 1453 που κα-
τέληγε με την ελπίδα: «Η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και 
φέρει κι άλλο»!

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία (Ρωμανία από τη Νέα Ρώμη-
Κωνσταντινούπολη) θα αναγεννηθεί. Ερχόμενοι ως πρό-
σφυγες στον ελλαδικό κορμό οι Πόντιοι έφεραν την Ορθόδο-
ξη ευλάβειά τους, την επιχειρηματικότητά τους, τον μαχητικό 
πατριωτισμό τους, τα πανάρχαια έθιμά τους.

Άραγε ποιες εκδηλώσεις γίνονται στα σχολεία για τη Γενο-
κτονία των Ποντίων;

Τ ην Πέμπτη 16 Μαΐου ε.έ. στις 7:30 
μ.μ. στην αίθουσα συγκεντρώσεων 
της Ενορίας του Αγ. Χαραλάμπους 

και Ταξιαρχών πραγματοποιήθηκε η Πανο-
μογενειακή Συνέλευση της Ομογένειας κατά 

την οποία δόθηκε οικονομικός απολογισμός 
της Πανομογενειακής Παρέλασης.

Κατά απόλυτη κοινή ομολογία των παρε-
βρισκομένων η Πανομογενειακή Παρέλαση 
στέφθηκε με επιτυχία και ήταν καλά οργα-

νωμένη παρόλο που τα χρονικά όρια ήταν 
περιορισμένα. Σε αυτό συνετέλεσε η αγαστή 
συνεργασία που είχε η Ομοσπονδία η οποία 
αντιπροσωπεύει την οργανωμένη Ομογέ-
νεια, με όλους τους φορείς και ιδιαίτερα με 
την Μητρόπολη, τις Ενορίες, τα Σχολεία, τους 
Οργανισμούς και τους Συλλόγους, και επειδή 
είναι ο μόνος φορέας που είναι σε θέση να 
επωμιστεί ένα τέτοιο μεγάλο έργο.

Αναφέρθηκε ότι ενώ η Παρέλαση πραγ-
ματοποιείται στην Ελληνική Γειτονιά και θα 
έπερεπε να στηρίζεται και να ενισχύεται οι-
κονομικά, δυστυχώς εκτός από μερικές επι-
χειρήσεις που την στηρίζουν, οι υπόλοιπες 
δεν πράττουν το ίδιο. Επίσης συζητήθηκε η 
μη συμμετοχή μερικών συλλόγων, οι οποί-
οι με τη στάση τους δεν έχουν καταλάβει το 
νόημα της ενότητας, του σεβασμού στις αξί-
ες της φυλής μας και των παρακαταθηκών 

των μεγάλων αγωνιστών του γένους μας.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Βασ. Μα-

ταράγκας ευχαρίστησε όλους τους συμμετέ-
χοντες, τους δωρητές και τους Εύζωνες της 
Βοστώνης με τους συνοδούς των, καθώς και 
τους οργανωτές της παρέλασης, το Διοικητι-
κό Συμβούλιο, και τους Αξιωματούχους, και 
ιδιαίτερα, τον Ταμία κ. Διον. Δρόσσο, ο οποί-
ος σε καθημερινή βάση βρισκόταν στα γρα-
φεία της Ομοσπονδίας για την κάλυψη των 
αναγκών της Παρέλασης.

Δια του στόματος του προέδρου κ. Ματα-
ράγκα, αναφέρθηκε, ό,τι σύντομα θα ανακοι-
νωθεί η ημερομηνία της επόμενης Πανομο-
γενειακής Παρέλασης και θα καλεστούν όλοι 
οι φορείς για να οριστούν οι Υπεύθυνοι των 
Επιτροπών και να ακουσθούν προτάσεις για 
την καλύτερη εκπρωσώπηση του Ελληνι-
σμού στην επικείμενη Παρέλαση του 2014.

Δύο επέτειοι συγκινούν την εθνική μνήμη αυτές τις ημέρες. Στις 17 Μαίου συμπληρώθηκαν εκατό ακριβώς 
χρόνια από τη Συνθήκη του Λονδίνου της 17ης Μαίου 1913 (30 Μαίου με το νέο ημερολόγιο).

Μνήμες δόξας αλλά και ξεριζωμού

Με ενότητα και ομοψυχία
παραγματοποιήθηκε

η Πανομογενειακή Συνέλευση
της Ομοσπονδίας



2 Ιούνιος 2013, Ελληνική Φωνή

  «Ένα Μεσαιωνικό παραμύθι»

Θ ρήνος και οδυρμός και 
η Αμερική εξακολουθεί 
να κλαίει και να θρηνεί 

τα παιδιά της, που έπεσαν θύ-
ματα ανωμάλων και παραφρό-
νων υπάρξεων είτε στο σχολείο, 
είτε στους δρόμους, είτε στα θέ-
ατρα και στα σκοτεινά σοκάκια.

Θρηνήσαμε και θρηνούμε γι’ 
αυτά τα λυπηρά γεγονότα που 
βυθίζουν σε πένθος και από-
γνωση οικογένειες βλέποντας 
τα σκοτωμένα παιδιά τους άφω-
να και παγωμένα.

Και συγκλονίστηκε ο κό-
σμος, η κοινή γνώμη, πολιτι-

κοί δε και εκκλησιαστικοί ταγοί 
προσπάθησαν να μετριάσουν 
τον πόνο των πικραμένων οι-
κογενειών με ανακοινώσεις, 
με τηλεγραφήματα συμπαρα-
στάσεως, με προσευχές και εκ-
δηλώσεις εναντίον της κατοχής 
φονικών όπλων, όπλων πολε-
μικής χρήσεως και εναντίον 
των ανωμάλων αυτών τύπων 
που έσπειραν και εξακολου-
θούν να σπέρνουν όλεθρο και 
καταστροφή σε αθώα θύματα.

Όλοι μας προσπαθήσαμε να 
παρηγορήσουμε και να προ-
σευχηθούμε για την «κλαίου-

σα και θρηνούσα Αμερική» και 
με δακρυσμένα μάτια παρακα-
λέσαμε τον άγιο Θεό για έλεος 
και φώτιση, να βάλει δε τέλος 
σ’αυτή την παραφροσύνη που 
κόβει το νήμα της ζωής μικρών 
παιδιών και νέων ανθρώπων 
από πρόσωπα «ταραγμένης δι-
ανοίας».

Τόση αγάπη ενδιαφέρον και 
πένθος και συμπαράσταση για 
τα θύματα αυτά και τα θύματα 
της Βοστώνης. Και έτσι πρέπει, 
να συμμεριζώμεθα τον πόνο του 
πλησίον μας.

Όμως για ένα άλλο βλεδυ-
ρό, βάναυσο και αναίσχυντο 
έγκλημα ούτε δυνατή φωνή 
ούτε ακρόαση, ούτε καμία σο-
βαρή διαμαρτυρία και διαδήλω-
ση λαμβάνει χώρα. Ομιλούμε 
για την εγκληματική πολτοποί-
ηση βρεφών που «ως έμβρυα 
αναπτύσσονται στην κυοφορία» 
στο σώμα της μητέρας, από τους 
μαθητάς του Ιπποκράτους!

Και όμως ομιλούμε για τα δι-
καιώματα των παιδιών. Ποιός 
ομιλεί γι’ αυτά; Εκκλησιαστι-

κοί και πολιτικοί παράγοντες 
συγκεντρώνονται μια φορά το 
χρόνο στην πρωτεύουσα και 
ομιλούν για λόγους που αυ-
τοί γνωρίζουν και εμείς υπο-
ψιαζόμεθα.

Η Εκκλησία, τουλάχιστον, δεν 
θα έπερεπε να δείχνει περισσό-
τερη αγάπη, συμπάθεια, για τα 
δολοφονημένα αυτά έμβρυα; 
Δεν θα έπρεπε να ορίσει «ημέ-
ρα προσευχής» και να προσκα-
λούσε τον κόσμο στους ιερούς 
ναούς για περισυλλογή και φώ-
τιση; Αισθάνεται τύψη συνειδή-
σεως γι’ αυτά τα φρικιαστικά 
εγκλήματα και ανοχή; Την κε-
ντρίζει η φωνή αυτών των πολ-
τοποιημένων εμβρύων που δεν 
τους δόθηκε η ευκαιρία να δουν 
το φως της ημέρας και να απο-
λαύσουν την ζεστασιά του ήλι-
ου και να ζήσουν μια ζωή σύμ-
φωνη με το θέλημα του Θεού 
ή μήπως μας ειπούν ότι ήσαν 
αβάπτιστα, αφού εμείς δεν τους 
δώσαμε την ευκαιρία;

  
 Έλεος, Κύριε, Έλεος!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Μνήμες δόξας .......................................1
Πανομογενειακή ...................................1
Θείος λόγος ............................................2
Μεσαιωνικό παραμύθι.........................2
Νέο ιδιώνυμο ........................................3
Νομικές συμβουλές .............................3
Σοβαροσατιρικά ....................................4
Κοινοβούλιο Αυστραλίας .....................4
Γαλλία για τις γενοκτονίες ....................5
Ομογενειακή λογοτεχνία ......................6
Αλώνισμα ..............................................6
Ελληνική οικογένεια ............................7
Στήλη καλής διατροφής .......................8
Σχολεία Β. Ηπείρου ..............................9
Λαθρομετανάστες ...............................11
Εκδηλώσεις ...................................12-13
Greece in Pursuit of Reparations ....14
Guest Edit:Tactic Used by Dimon ....15
As The World Churns ........................16
Voices Loud & Muted ........................17
Περί λογοκρισίας ................................18
Επικίνδυνες ψευδαισθήσεις .............18
Β! Βαλκανικός Πόλεμος ....................19
Συνέντευξη Ευαγ. Τζάνη ....................20
Η επανάσταση του χαίρε ....................21
Ο Ιμπραήμ ξαναγύρισε .......................22
Τα κόμματα τελείωσαν .......................23
Γενοκτονία στον Πόντο .......................24

ΘΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

Του  ΠΡΕΣΒ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ

✑ Του  ΝΙΚΟΥ ΑΗΔΟΝΗ
HELLENIC VOICE 

* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  

ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 2005 

OWNER-PUBLISHER 
*ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚΔΟΤΗΣ

DIMITRIOS N. GEORGAKOPOULOS
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
Δρ. Φάνης Μαλκίδης, Βάσω Β. Παππά,  

Εditor- English Section: Bob Nicolaides

 ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ                              
Νικόλαος Αηδόνης, Σπύρος Αρβανίτης,  
Σπύρος Δαρσινός, Πέτρος Μάστορης,  

Βασίλης Πορτοκάλης, Ιωάννης Ρομπάκης 
Αιδ. π. Δημήτριος Τριανταφύλλης            

 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ: Άννα Φωτοπούλου

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: hvoicenews@gmail.com
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ
Χρήστος Κουκοβίνης

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

Τηλ: 01130210 582 1272  
Φαξ: 01130210 532 1917

ΈΛΈΟΣ, ΠΑΤΈΡΑ 
ΟΥΡΑΝΙΈ, ΈΛΈΟΣ.

Ό λα τα μέρη εγύρισα και πολλά 
θαυμαστά άκουσα. Μια ιστο-
ρία θα σας πω: Ο ένδοξος ιπ-

πότης Φερδινάνδος ο Μέγας, εξολοθρευτής 
δράκων, είχε μια επικίνδυνη εμμονή: να χώ-
σει το πρόσωπό του στα πλούσια στήθη της 
βασίλισσας, αλλά ήξερε ότι για κάτι τέτοιο η 
ποινή είναι θάνατος.

Μια μέρα εξομολογήθηκε αυτό το μυστικό 
του στον σύντροφό του, τον Λεόντιο τον ια-
τρό, ο οποίος ήταν και ο αρχίατρος του βασι-
λιά. Ο Λεόντιος ο ιατρός, αφού σκέφτηκε, του 
είπε ότι βρήκε ένα τρόπο για να του ικανο-
ποιήσεις την επιθυμία του, αλλά όλη η ιστο-
ρία θα του κόστιζε 1.000 χρυσά νομίσματα.

Χωρίς δισταγμό, ο ιππότης Φερδινάνδος 
συμφώνησε με το ποσό. Την επόμενη μέρα 
ο Λεόντιος ο αρχίατρος παρασκεύασε μια 
φαγουρόσκονη και έριξε λίγη στον στηθό-
δεσμο της Βασίλισσας όταν αυτή έκανε μπά-
νιο. Αμέσως μετά η βασίλισσα ντύθηκε και 
η φαγουρόσκονη άρχισε να ενεργεί.

Όταν τον εκάλεσαν στα ιδιαίτερα βασιλικά 
δωμάτια για να αντιμετωπίσει το περιστατικό, 
ο Λεόντιος πληροφόρησε τον βασιλιά και την 

βασίλισσα ότι μόνο ένα ειδικό σάλιο, εφαρ-
μοστεί επί της επιφάνειας του δέρματος για 
τέσσερις ώρες θα μπορούσε να θεραπεύσει 
αυτή την φαγούρα. Και σύμφωνα με τα τεστ, 
το μόνο κατάλληλο σάλιο, ως αντίδοτο ήταν 
αυτό του ιππότη Φερδινάνδου του Μεγάλου.

Ο βασιλιάς αμέσως προσκάλεσε τον ιππό-
τη στο παλάτι. Ο Λεόντιος έδωσε στον ιππό-
τη το αντίδοτο της φαγουρόσκονης, το οποίο 
γρήγορα έβαλε στο στόμα του κι έτσι για τις 
επόμενες τέσσερις ώρες ο ιππότης εργαζό-
ταν, με ζήλο, πάνω στα πλούσια και υπέρο-
χα στήθη της βασίλισσας.

Η φαγούρα πράγματι πέρασε, η βασίλισσα 
ανακουφίστηκε και ο ιππότης έφυγε ικανο-
ποιημένος και τιμημένος σαν ήρωας.

Όταν ο ιππότης Φερδινάνδος επέστρεψε 
στο σπίτι ου, βρήκε τον ιατρό Λεόντιο, ο οποί-
ος απαίτησε την πληρωμή των 1.000 χρυ-
σών νομισμάτων. Αλλά τώρα που η επιθυμία 
του είχε εκπληρωθεί, ο ιππότης Φερδινάν-
δος, επειδή γνώριζε ότι ο Λεόντιος ο ιατρός 
δεν θα μπορούσε ποτέ να αναφέρει την απά-
τη που επινόησαν στον βασιλιά, τον έδιωξε 
χωρίς να του πληρώσει το ποσό. Την άλλη 

μέρα ο Λεόντιος ο ιατρός έχυσε μια πολύ 
μεγάλη δόση φαγουρόσκονης στο σώβρα-
κο του βασιλιά. Ο βασιλιάς αμέσως εκάλε-
σε τον ιππότη Φερδινάνδο… Ηθικόν δίδαγ-
μα: Να πληρώνεις πάντα τα χρέη σου !!!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ: Ας το έχουν υπό-
ψη τους όσοι δέχονται δωρεές και δανεικά 
και υποσχέσεις!!!
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ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

ΣΦΗΝΑΚΙΑ

Δήλωση τόκων και ακινήτων στην Ελλάδα
και φορολογική δήλωση από εξωτερικό

✑ Του ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΒΑΖΑΚΗ

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

Σ τις 25 Μαΐου συμπληρώνονται 2 χρόνια 
αφότου άρχισε η μαζικότερη στη νεοελ-
ληνική ιστορία κινητοποίηση πολιτών, με 

αιτία την εναντίωση στη μνημονιακή υποταγή της 
Ελλάδας. Οι στόχοι εκείνης της λαϊκής αντίστασης παραμένουν ανεκπλήρωτοι. Η απόρριψη από 
τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων της ασκούμενης μνημονιακής υποταγής από την τρο-
ϊκανή συγκυβέρνηση είναι ασίγαστη και πασίδηλη σε κάθε ευκαιρία. Κυρίως όμως, ένα μεγάλο 
τμήμα των πολιτών που ενεργοποιήθηκε πολιτικά στη διάρκεια της εξέγερσης των «αγανακτισμέ-
νων» το Μάιο του 2011, προχώρησε σε μορφές πολιτικής οργάνωσης, εγκαταλείποντας την απολι-
τική και την παραίτηση, χειραφετούμενοι από την κομματοκρατία και τις κάθε είδους ιδεοληψίες.

Το ρεύμα αυτό των ενεργών πολιτών, διεσπαρμένο σε πλήθος και ποικιλία ομάδων και ακό-
μη ασυντόνιστο, παραμένει στις επάλξεις της πολιτικής και αποτελεί ελπιδοφόρα παρακαταθή-
κη διεργασιών και ανατροπών στην εγχώρια πολιτική σκηνή. Προπάντων, συντηρεί άσβεστη την 
αντίσταση στην υπαγωγή της Ελλάδας σε μεθοδεύσεις και συμφέροντα αλλοτρίωσης και εξαν-
δραποδισμού, ληστείας του δημοσίου πλούτου, καταστροφής του περιβάλλοντος, κατάλυσης της 
εθνικής κυριαρχίας, αναδιανομής συνόρων, διάλυσης του κοινωνικού ιστού και του κράτους.

Αυτές οι πολιτικοποιημένες πνευματικές και οργανωτικές νησίδες πολιτικής ελευθερίας που 
γεννήθηκαν από την εξέγερση των «αγανακτισμένων» είναι ανένταχτες κομματικά και ανυπότα-
κτες. Παρότι εκλογικά φαίνεται πως κυρίως καταγράφηκαν στους ΑΝΕΛΛ, τη Χρυσή Αυγή και το 
ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν ταυτισθεί ούτε υπαχθεί στα κόμματα αυτά. Η Χρυσή Αυγή και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 
απωθητικά ιδεολογικά περιχαρακωμένα, η όποια συσπείρωση γύρω τους δεν είναι παρά συμ-
φεροντολογικές περιστασιακές συμπράξεις απελπισμένων πολιτών, χωρίς καμία εμπιστοσύνη.

Τα ίδια δε αυτά κόμματα δεν μπορούν να ανοίξουν ούτε οργανωτικά ούτε πολιτικά ούτε πολύ 
περισσότερο ιδεολογικά, προς την ενότητα και την αναγέννηση της κοινωνίας. Είναι δέσμια των 
παθιασμένων προκαταλήψεών τους και της υστερόβουλης ιδιοτέλειάς τους.

Στο μεταξύ όμως συντρέχουν εξελίξεις και συσσωρεύονται αδιέξοδα. Η εθνική οικονομία είναι 
σε κώμα, το δημόσιο χρέος συνεχώς μεγεθύνεται και το ιδιωτικό αυξητικά δεν εξυπηρετείται. Η 
διεθνής οικονομία είναι καθηλωμένη στο κατώφλι της ύφεσης, η Κίνα περικόπτει τις εισαγωγές 
πρώτων υλών επειδή κάμπτονται οι εξαγωγές της πλήττοντας την Αυστραλία, βασικό προμηθευ-
τή της. Το ευρώ ύστερα από την αρπαγή των καταθέσεων στην Κύπρο απορρίπτεται ως αποθε-
ματικό νόμισμα και όλες οι χώρες επαναγοράζουν χρυσό επειδή κανένα νόμισμα δεν είναι αξιό-
πιστο. Γεωπολιτικά επιπλέον, φαίνεται πως βρισκόμαστε στα πρόθυρα ίδρυσης του ανεξάρτητου 
Κουρδιστάν που πέραν από τις αποσχιστικές επιπτώσεις στην Τουρκία είναι άγνωστο το τι ακόμη 
θα προκαλέσει στη διάταξη συνόρων της περιοχής μας. Οπότε γίνεται όλο και πιεστικότερη αφε-
νός η ανάγκη εκμετάλλευσης των ενεργειακών κοιτασμάτων στις ελληνικές ΑΟΖ για οικονομική 

τόνωση των πάντων και αφετέρου η διευθέτη-
ση των συνοριακών αναταράξεων για την εξα-
σφάλιση ομαλότητας στις εμπορικές συναλλαγές.

Αυτό το περιβάλλον, το τρικομματικό δουλικό 
μόρφωμα που βυσσοδομεί στην Ελλάδα, αδυνατεί να διαχειριστεί, βεβαίως. Οι δουλείες και οι 
εγγενείς αντιθέσεις και αντιφάσεις του, το καθιστούν άβουλο έρμαιο των έξωθεν εντολών. Μο-
ναδική ικανότητά του είναι τα συνεχόμενα ανυπόφορα σαδιστικά πλήγματα στο εισόδημα, την αξι-
οπρέπεια και την καθημερινότητα των πολιτών.

Κενή πολιτικής πρότασης διεξόδου είναι και η αξιωματική αντιπολίτευση. Εσχάτως όμως, με-
θοδεύεται γενικευμένο πλήγμα στις πολιτικές ελευθερίες. Πρόσχημα είναι πράξεις βίας και ρα-
τσισμού, που συλλήβδην αποδίδονται στη Χρυσή Αυγή, κομματικοποιώντας τα περιστατικά αυτά.

Η κομματικοποίησή τους κατατείνει ώστε όλοι όσοι αντιδρούν στην εξαθλίωση, την κατάπτω-
ση και την εγκληματικότητα της πόλης ή της γειτονιάς τους από τη συσσώρευση αλλοδαπών και 
μάλιστα εξωκοινοτικών που είναι παντελώς μη αφομοιώσιμοι, να χαρακτηρίζονται ως ρατσιστές, 
φασίστες, ξενοφοβικοί, Χρυσαυγίτες.

Ασκείται ανοικτή και χυδαία, ιδεολογική και πολιτική, τρομοκρατία. Και είναι άξιον απορίας αν 
αυτές οι συμπεριφορές δεν εκπορεύονται από νοσηρή εκδικητικότητα ή μακιαβελική αναστρο-
φή κάποιων  «Αριστερών» που παλιά υπέστησαν ή βίωσαν την καταδίωξη του υστερικού αντι-
κομμουνισμού και της διχαστικής μισαλλοδοξίας.

Πολιτικά, οι μεθοδεύσεις κατά της Χρυσής Αυγής κατατείνουν στη συκοφάντιση και κατηγοριο-
ποίηση όλων όσοι ανθίστανται στη μετατροπή των ελληνικών αστικών κέντρων και της Ελλάδας 
ολόκληρης, σε ανθρώπινη χωματερή, δεξαμενή εξαθλιωμένης εργατικής δύναμης.

Εξάλλου, όλοι γνωρίζουμε πως η λαθρομετανάστευση ξεκίνησε από τους πολιτικούς (Σαμαράς, 
Μητσοτάκη, Παυλόπουλος, Σημίτης, ΓΑΠ, Ραγκούσης και Σια), κορυφώθηκε στο 2004 και θησαύ-
ρισε τους εργολάβους και τσιφλικάδες. Αυτοί δε οι τριτοκοσμικοί επιχειρηματίες χρηματοδοτούν 
τα μεγάλα κόμματα αλλά και οι υπάλληλοί τους μηχανικοί, τα στελεχώνουν. Από κοντά τους και 
οι κρατικοδίαιτοι μισθοφόροι των ΜΚΟ του ΓΑΠ.

Ενόψη λοιπόν γιγαντιαίων οικονομικών εκμεταλλεύσεων, επιχειρούν τον πολιτικό ευνουχι-
σμό των πολιτών και τον εξανδραποδισμό των εργαζομένων. Χρησιμοποιούν προς τούτο, στίφη 
εξαθλιωμένων Αφρικανών και Ασιατών και την τρομοκρατία του «ανθρωπισμού». Αποσιωπώ-
ντας το μαύρο φασισμό των μνημονίων και των τοκογλύφων, το γνήσιο φασιστικό ανθελληνισμό 
των ΓΑΠ, Παπαδήμου, Ρεπούση κλπ, την φασιστική σαδιστική κτηνωδία των Στουρνάρα, Βενι-
ζέλου, Παπακ/νου, Παπουτσή κλπ.

Να ‘τοι οι σημερινοί Τσολάκογλου, Χίτες και γερμανοτσολιάδες!
Τελικά, ρατσιστές και ανθρωπιστές, όλοι είναι σάπιοι εκμεταλλευτές.

Όλοι οι έλληνες κάτοικοι εξωτερικού 
πρέπει και φέτος να συμπληρώσουν 
διάφορες φορολογικές δηλώσεις στην 

Ελλάδα. Η βασική φορολογική δήλωση που πρέ-
πει να υποβάλλουν κάθε χρόνο όσοι έχουν ει-
σοδήματα ή ακίνητα στην Ελλάδα (ακόμα κι αν 
δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα, ακόμα κι 
αν δεν είναι Έλληνες), πρέπει να υποβληθεί μέ-
χρι τέλος Ιουνίου 2013.

Όλες οι δηλώσεις θα υποβληθούν πλέον ηλε-
κτρονικώς, μέσω διαδικτύου, οπότε οι κάτοικοι 
εξωτερικού πρέπει να συνεννοηθούν με τον 
αντίκλητό τους στην Ελλάδα, (λογιστή, δικηγό-
ρο, συγγενή ή φίλο) για την απόκτηση κλειδαρίθ-
μου – κωδικών από την εφορία, ώστε να μπο-
ρέσουν να συντάξουν και να υπόβάλλουν την 
ετήσια φορολογική δήλωσή τους μέσω ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή και του διαδικτύου (taxisnet).

Για πρώτη φορά στην δήλωση αυτή πρέπει να 
συμπληρώσουν το χρηματικό ποσό των τόκων 
που εισέπραξαν από παντός είδους τραπεζικούς 
λογαριασμούς που τηρούν σε τράπεζες στην 
Ελλάδα. Η κάθε τράπεζα χορηγεί αμέσως την 

βεβαίωση για τους τόκους που κατέβαλε στον 
κάτοχο του τραπεζικού λογαριασμού εντός του 
έτους 2012. Αν ο κάτοχος του λογαριασμού είναι 
στο εξωτερικό, η βεβαίωση των τόκων δίδεται 
στον εκπρόσωπό του που έχει πληρεξούσιο ή 
εξουσιοδότηση, πράγμα που μπορεί να σημαίνει 
νέα καθυστέρηση και ταλαιπωρία για τον κάτοι-
κο εξωτερικού, που πρέπει να υπογράψει πλη-
ρεξούσιο και να το στείλει στην Ελλάδα, ώστε 
κάποιο πρόσωπο της εμπιστοσύνης του να λά-
βει από την τράπεζα την βεβαίωση των τόκων 
και να συμπληρώσει αντιστοίχως την ετήσια φο-
ρολογική δήλωση μέχρι 30-6-2013.

Με την δήλωση των τόκων στην φορολογι-
κή δήλωση το κράτος δεν θα ξαναφορολογήσει 
τους τόκους των καταθέσεων, οι οποίοι έχουν 
ήδη φοροολογηθεί στην πηγή (από τις ίδιες τις 
τράπεζες, που έχουν αποδώσει τον φόρο στο 
κράτος). Απλώς, πρέπει να δηλωθούν οι τόκοι, 
ώστε το κράτος να επιβάλει αυξημένη εισφο-
ρά αλληλεγγύης, σε περίπτωση που ο φορο-
λογούμενος με το εισόδημα από τόκους περ-
νάει σε ανώτερο κλιμάκιο, στο οποίο η εισφορά 

αλληλεγγύης είναι αυξημένη (από 1% έως 4%).
Επίσης, όλοι οι κάτοικοι εξωτερικού πρέπει να 

έχουν στην διάθεσή τους ένα αντίγραφο από την 
ετήσια φορολογική δήλωσή τους στην χώρα που 
διαβιούν (ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία), δηλ. είτε το 
tax returns, είτε το notice of assessment, είτε 
άλλη βεβαίωση από την τοπική εφορία, που να 
δείχνει ότι υποβάλλουν ετήσια φορολογική δή-
λωση στο εξωτερικό, ώστε αν τους ζητηθεί από 
την ελληνική εφορία, να μπορούν να την υπο-
βάλλουν αργότερα. Το έγγραφο όμως αυτό πρέ-
πει να έχει ημερομηνία πριν από την 30-6-2013.

Για πρώτη φορά εξάλλου στην φετινή φορο-
λογική δήλωση οι κάτοικοι εξωτερικού πρέπει, 
μαζί με τους κατοίκους Ελλάδος, να δηλώσουν 
τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ για κάθε ακίνητο 
που διαθέτουν στην Ελλάδα, ώστε το κράτος να 
τους επιβάλει φόρο ακινήτων κατευθείαν από 
τα στοιχεία της ΔΕΗ και όχι από το Ε9.

Εντωμεταξύ, καταφθάνουν συνεχώς στον 
αντίκλητο στην Ελλάδα, που εκπροσωπεί στην 
εφορία τον κάτοικο εξωτερικού, αναδρομικώς 
υπολογισθέντα ΕΤΑΚ (φόρος ακινήτων) για πα-

λαιά έτη, όπως το 2008, ή το 2009, που πρέπει 
να πληρωθεί εντός ολίγων ημερών ή εβδομά-
δων, άλλως επιφέρουν αύξηση φόρου κατά 
1% κάθε μήνα.

Επιπροσθέτως, με νέο νόμο που αναμένε-
ται να ψηφισθεί εντός εβδομάδων, όλοι οι ιδιο-
κτήτες αγροτεμαχίων θα πρέπει να δηλώσουν 
εντός των επομένων μηνών όλα τα αγροτε-
μάχια που έχουν στην Ελλάδα. Ακόμα κι αν το 
έχουν ήδη κάνει στο Ε9, θα κληθούν να το ξα-
νακάνουν σε νέα έντυπα, ηλεκτρονικώς, που 
ζητούν περισσότερα στοιχεία για τα αγροτεμά-
χια που θα δηλωθούν.

*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος είναι Δικηγόρος 
παρ’ Αρείω Πάγω, Master of Laws
www.greekadvocate.eu
bm-bioxoi@otenet.gr
ktimatologiolaw@yahoo.gr

Νέο «ιδιώνυμο» σκαρώνουν;
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Η 1η Μαΐου αποτελεί μία ακόμη ση-
μαντική ημέρα στην προσπάθεια 
αναγνώρισης της Γενοκτονίας των 

Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων, 
μία ακόμη νίκη της αλήθειας των λαών, που 
δολοφονήθηκαν από το Οθωμανικό κράτος 
και τη συνέχειά της την Κεμαλική Τουρκία. 
Μίας Γενοκτονίας που μετά από μαζική βία, 
συλλήψεις γυναικών και παιδιών, βίαιους 
εξισλαμισμούς, πορείες θανάτου, μαζικές 
δολοφονίες, διώξεις, εκτοπίσεις, στοίχισε 
τη ζωή σε πάνω από 3.500.000 ανθρώπους.

Το οργανωμένο σχέδιο βίας  εξαφάνισε 
την ιστορία του ελληνικού, αρμενικού και 
ασσυριακού λαού και οδήγησε  εκατομμύ-
ρια ανθρώπους στο θάνατο και την προσφυ-
γιά.  Στη συνέχεια, η   τραγωδία, ενός σημα-
ντικού και ιδιαίτερης αξίας μέρους των λαών 
αυτών, συνδυάστηκε με την καταστροφή και 
τον ακρωτηριασμό της μνήμης και της ταυ-
τότητας, με την άρνηση, το ψεύδος και την 
προπαγάνδα.

Η απόφαση της βουλής της πολιτείας της 
Νέας Νότιας Ουαλίας Αυστραλίας να ανα-
γνωρίσει τη γενοκτονία αποτελεί μία ιστορι-
κής σημασίας σημαντική πρωτοβουλία της 
Άσσυριακής Ένωσης, του Ελληνοαυστραλι-
ανού Συμβουλίου και της Αρμενικής Εθνι-
κής Επιτροπής και μία ακόμη δικαίωση των 
αγώνων Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων  
σε όλον πλανήτη. Η προσπάθεια έχει αποτέ-
λεσμα. Σε πείσμα των δοκιμασιών και των 
εμποδίων, η αλήθεια θα νικήσει! 

Το κείμενο της αναγνώρισης έχει ως εξής: 
«Επειδή το  Κοινοβούλιο ψήφισε πρόταση το 
1997, για την αναγνώριση και καταδίκη της 
γενοκτονίας των Αρμενίων, το Κοινοβούλιο 
αναγνωρίζει ότι η Γενοκτονία των Ασσυρίων 
και των Ελλήνων αποτελεί   παρόμοια γενο-
κτονία που υλοποιήθηκε από την τότε Οθω-
μανική κυβέρνηση   μεταξύ 1914-1923 και

(α) ενώνει τις κοινότητες των Ασσυρίων, 
των Αρμενίων και των Ελλήνων της Νέας 
Νότιας Ουαλίας τιμώντας τη μνήμη των αθώ-
ων ανδρών, γυναικών και παιδιών που έπε-

σαν θύματα των πρώτων σύγχρονων γενο-
κτονιών,

(β) καταδικάζει τις γενοκτονίες  των Ασσυ-
ρίων, των Αρμενίων και των Ελλήνων, και 
όλες τις άλλες πράξεις γενοκτονίας ως τε-
λευταία πράξη της μισαλλοδοξίας,

(γ) αναγνωρίζει τη σημασία της μνήμης 
και της μάθησης από τέτοια σκοτεινά κεφά-
λαια στην ιστορία της ανθρωπότητας για να 
εξασφαλιστεί ότι τα εν λόγω εγκλήματα κατά 
της ανθρωπότητας δεν επιτρέπεται να επα-
ναληφθούν,

(δ) καταδικάζει και αποτρέπει όλες τις προ-
σπάθειες να χρησιμοποιήσουν το πέρασμα 
του χρόνου να αρνηθούν ή να νοθεύσουν την 
ιστορική αλήθεια της γενοκτονίας των Ασσυ-
ρίων, των Αρμενίων και των Ελλήνων, και 
άλλες πράξεις γενοκτονίας,

(ε) υπενθυμίζει τις μαρτυρίες των στρατι-
ωτών της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλαν-
δίας (ANZAC) ως αιχμαλώτων  πολέμου οι 
οποίοι μαρτυρούν τις γενοκτονίες των Ασ-
συρίων, των Αρμενίων και των Ελλήνων,

(στ) υπενθυμίζει τις μαρτυρίες των στρα-
τιωτών ANZAC που έσωσαν οι Ασσύριοι, οι 
Αρμένιοι και οι Έλληνες που επέζησαν της 
γενοκτονίας,

(ζ) αναγνωρίζει τη σημαντική ανθρωπιστι-
κή συμβολή που γίνονται από τους ανθρώ-
πους της Νέας Νότιας Ουαλίας για τα θύματα 
και τους επιζώντες της γενοκτονίας των Ασ-
συρίων, των Αρμενίων και των Ελλήνων και

(η) καλεί την κυβέρνηση της Κοινοπολι-
τείας για να καταδικάσει τις γενοκτονίες των 
Ασσυρίων, των Αρμενίων και των Ελλήνων»

ΣΟΒΑΡΟ-ΣΑΤΙΡΙΚΑ

Γράφει ο 
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΗΣ

Έφυγε η Παπαρήγα

Ήρθε η ώρα Στρατηγέ
τα ΤΑΝΚΣ να ξεσκονίσεις
ήρθε η ώρα και η στιγμή
τώρα να ξεκινήσεις.

«Δώσε το σήμα στο στρατό
πιάσε τους συμμορίτες
φρουρούς σου και μπροστάρηδες
βάλε τους Χρυσαυγίτες.
 
Βάλε λουκέτο στη Βουλή
και κλείστηνε για πάντα
και τους τριακόσιους βο(υ)λευτές
στείλτους για την Ουγκάντα!
 
Κλείσε τον Τσίπρα φυλακή
εξορία τον Καμμένο
το Βενιζέλο στο σκαμνί
και με τριχιά δεμένο!
 
Τσάκωσε και τον Σαμαρά
και δέστον στο τραπέζι
προτού με στην Ελλάδα μας
πλακώσουν οι Κινέζοι.

Πιάσε και τον Καραμ-ανλή
που άφησε το χρέος
και κλείστον σε υπόγειο
να ζει σαν αρουραίος.

Τον δε Γιωργάκη μονομιάς
ισόβια η ποινή του
για να προσέχει άλλη φορά,
που βάζει την υπογραφή του.
(και την ..λή του).
 
Τον Αθηναίο Δήμαρχο
στόχο με καραμπίνα
προτού όπως λέει μιναρέ
να κτίσει στην Αθήνα.
 
Μάζεψε και τους Αλβανούς
μέσα από τους δρόμους
και χώστους στην Ομόνοια
ν’ ανοίγουν υπονόμους.
 
Δώσε στους χωροφύλακες
ένα μισθό ακόμα
και για να είσαι σίγουρος
μοίραστους και κουπόνια.
 
Κι’ αυτοί θα σε βοηθήσουνε
έστω και μ’ αγγαρεία
ώστε για δεύτερη φορά
να γράψεις ιστορία.

Να τα χιλιάσεις!!!

Έφυγε η Παπαρήγα
πέταξε σα νάταν μύγα
κι όλοι οι σύντροφοι στο κόμμα
με λυγμούς θρηνούν ακόμα.
 
Έφυγε από το Κάπα-Κάπα
δίχως σλόγκαν και καμπάνια
κι άφησε στους πέντε δρόμους
τα σφυριά και τα δρεπάνια.
 
Έξω απ’ του λαού το σπίτι
το λιμέρι της μαζί και κλούβα
και χωρίς επιστροφή
παίρνει δρόμο για την Κούβα.

Θέλημα κι’ αποφασή της
πίσω μην ξαναγυρίσει
μέσα σε γηροκομείο
με τον Κάστρο να συζήσει.
 
Να τα λένε κάθε μέρα
και το κόμμα ας τους κρίνει
αφού οι δυο τους μεσ’ στον κόσμο
είναι οι μόνοι πούχουν μείνει...

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

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

BILL MATARAGAS
Phone: 630.243.8900  Fax: 630.243.8920 

Mobile: 708.908.0092 

www.piechdecorating.com

Το κοινοβούλιο της Νέας
Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας 
αναγνώρισε τη Γενοκτονία
Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων
✑ Του ΦΑΝΗ ΜΑΛΚΙΔΗ
 Μέλους της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαικών
 για τη Μελέτη των Γενοκτονιών

Ανοικτή επιστολή
στον Παττακό
(Έκλεισε τα (101) εκατόν ένα)
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Η γυναίκα που έκανε την Γαλλία να
αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων

Νέο σοκ στην Τουρκία από την γνωστή Γαλλίδα 
βουλευτίνα της Μασσαλίας, Valerie Boyer, η 
οποία πρόσφατα είχε πρωτοστατήσει στην ποι-
νικοποίηση από το γαλλικό κοινοβούλιο της αρ-

μενικής γενοκτονίας.  
Όπως αναφέρουν τουρκικά δημοσιεύματα, η Valerie Boyer 

σε δηλώσεις που έκανε σχετικά με το ζήτημα της ένταξης  
της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (που έχει επανέλθει 
στην επικαιρότητα με γερμανική πρωτοβουλία), ανέφερε 
χαρακτηριστικά ότι η Τουρκιά δεν έχει καμία σχέση με την 
Ευρώπη, αλλά η Κωνσταντινούπολη και όχι η Ιστανμπούλ 
και εδώ οι Τούρκοι έγιναν Τούρκοι, ανήκει στην Ευρώπη. 

Η θαρραλέα βουλευτίνα του γαλλικού κοινοβουλίου, χωρίς 
κανένα δισταγμό, καταδίκασε για άλλη μια φορά την Τουρ-
κία σαν μια χώρα που παραβιάζει συστηματικά τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα.  

Εκείνο όμως που εξόργισε πραγματικά τους Τούρκους, 
ήταν οι δηλώσεις της ότι δεν μπορεί μια χώρα που βαρύ-
νεται για τα εγκλήματα της αρμενικής γενοκτονίας, αλλά και 
της εισβολής στην Κύπρο το 1974,  να διεκδικεί μια θέση 
στην Ευρώπη.   

Για όλα αυτά, όπως τόνισε η Valerie Boyer, θα συνεχίσει 
να αγωνίζεται κατά της εισδοχής της Τουρκίας στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, ενώ θα συνεχίσει και τις προσπάθειες της για 
να αναγνωριστούν τα μεγάλα εγκλήματα της Τουρκίας στις 
γενοκτονίες των αρχών του εικοστού αιώνα. 

Η Valerie Boyer αποκάλυψε ότι για όλο αυτόν τον αγώνα 
της έχει δεχτεί και αυτή και η οικογένεια της απειλές κατά της 
ζωής της, ενώ συχνά δέχεται μηνύματα στα τουρκικά που 
την απειλούν με φρικτές τιμωρίες για τον αγώνα της υπέρ 
της αναγνώρισης της αρμενικής γενοκτονίας.  

Παρ’ όλα αυτά, η θαρραλέα Γαλλίδα δήλωσε πως δεν την 
φοβίζουν όλες αυτές οι απειλές αλλά αντίθετα την πεισμώ-
νουν για να συνεχίσει τον αγώνα της. Σε ερώτηση δημοσι-
ογράφου αν θέλει να πάει στην Τουρκία για να ακούσει και 
την άλλη άποψη, απάντησε ότι έχει πάει στο παρελθόν στην 
Τουρκία αλλά τώρα δεν έχει καμία τέτοια επιθυμία καθώς, 
όπως τόνισε χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να πάει σε μια χώρα 
από όπου έχουν εξαπολυθεί απειλές κατά της ζωής της και 

κατά της ζωής των μελών της οικογένεια της. Η θαρραλέα 
αυτή γαλλίδα βουλευτής, που βάζει τα «γυαλιά» σε πολλούς 
Έλληνες συναδέλφους της που φοβούνται ακόμα και τη σκιά 
τους μην τυχόν και ενοχλήσουν την Τουρκία, έχει αρχίσει και 
μια νέα εκστρατεία κατά της χορήγησης της γαλλικής υπη-
κοότητας σε Τούρκους μετανάστες που ζουν στην Γαλλία.

Όπως ανέφερε, αυτό θα είναι ένα επικίνδυνο βήμα για την 
αλλοίωση της σύνθεσης της γαλλικής κοινωνίας, ενώ κατη-
γόρησε του Τούρκους της Γαλλίας ότι συμπεριφέρονται όχι 
σαν να θέλουν να αφομοιωθούν στην χώρα που τώρα ζουν 
και δουλεύουν, αλλά σαν να θέλουν να επιβάλλουν αυτοί τα 
δικά τους πολιτιστικά και θρησκευτικά πρότυπα στην χώρα 
που τους φιλοξενεί, (τι μας θυμίζει αυτό ;;; !!!)  

Ας πάρουν μερικά  μαθήματα οι δικοί μας βου(ο)λευτές 
από την Valerie Boyer, που δεν διστάζει να αναφέρει Κων-
σταντινούπολη και όχι Ιστανμπούλ, αδιαφορώντας ακόμα 
και για τις τουρκικές απειλές κατά της ίδιας της ζωής της. 

ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΑΣΤΕ στην ΓΑΛΛΙΔΑ !!! ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ 
ΑΥΤΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ...

ΤΑΚΗΣ Ν. ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ACCOUNTING & INCOME TAX SERVICES

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

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

Email: TNS59@AOL.COM

Η Γαλλίδα Βουλευτής Valerie Boyer, παρά τις απειλές που δέχεται η ίδια 
και η οικογένεια της, τόλμησε: Η Κωνσταντινούπολη ανήκει στην Ευρώπη 
αλλά χωρίς τους Τούρκους

✑  ΤΟΥ ΦΑΗΛΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΏΤΗ

Ο γνωστός δάσκαλος της Σχολής Οδήγησης Μιχάλης Σωτηράκος
με την οικογένειά του

Εύχονται στους συμπατριώτες του Μεσσήνιους και στην Ομογένεια

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Ο Αναστάς Κύριος να χαρίζει 

σε όλες τις Ελληνικές Οικογένειες και σε όλον τον κόσμο
ΥΓΕΙΑ-ΧΑΡΑ και ΕΥΤΥΧΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!
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ΠΟΙΗΣΗ-ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ

Γράφει ο 
ΝΙΚΟΣ Β. 
ΓΕΏΡΓΑΝΑΣ

ΜΕΡΟΣ 1o_ Αν επιθυμείτε να πάτε ένα ταξίδι στα 
παλιά, ελάτε παρακαλώ να πάμε μαζί ...και ελάτε να 
ξεκινήσουμε σιγά-σιγά:

Ήτανε ντάλα μεσημέρι, ο ήλιος κατακόρυφα έκαιγε, 
τα πάντα. Στο χωμάτινο δρόμο φρουμάρανε τα ζωντα-
νά με τα μεγάλα δεμάτια του σταριού. Μπροστά πηγαί-
νανε τα δυο σκυλιά και πίσω ακολουθούσαν οι κατσι-
κούλες μ’ ανοιγμένα τα στόματά τους, λαχανιάζοντας 
και να ρέουν τα σάλια τους από τις γλώσσες τους, στο 
μπουχό...

Ήσαν τα παιδιά της Μυρτώς που γύριζαν με τα δε-
μάτια των σταχυών από τα χωράφια του Λαγοβονιού 
πηγαίνοντας να τα ξεφορτώσουν στην θημωνιά εκεί 
στ’ αλώνι στη ράχη για να αλωνιστούν την άλλη εβδο-
μάδα.

Εμείς αλωνίζαμε λίγο ενωρίς τα δικά μας δεμάτια γι-
ατί ήτανε από τα χωράφια της μεγάλης Λάκκας και των 
Αριών που τα κτυπούσε ο ήλιος καρσί στο σταυρό και 
κυριολεκτικά είχαν καρφουντιστεί. Βρισκόμασταν στο 
τέλος. Όλα ήταν χαρούμενα, όμορφα και ωραία, παρά 
τη ζέστη, μας βοηθούσε ο Βασίλης της Γεωργίας με το 
γεροδεμένο του μουλάρι, ο μπάρμπα Γιώργος ο αδελ-
φός της μάνας μας, με το δικό του, και με τα δυο δικά 
μας. Είχαμε δυο γερά ζευγάρια μέσα στο μεγάλο πέτρι-
νο αλώνι με το εξαιρετικής αντοχής στηγερό.

Ο πατέρας μας έδινε μεγάλη σημασία στο στηγερό, 
έπρεπε να ήταν γερό ξύλο και καλά και σωστά στεργι-
ωμένο για να αντέξει στο μεγάλο ζόρισμα και τη σβελ-
τάδα των ζώων. Σας είπα πως ήτανε μεσημέρι, έπρεπε 
να κάνουμε κολατσιό και να πάμε και τα ζα στον Κά-
ναλο για να πιούνε οπωσδήποτε νερό προτού σκάσου-
νε από την δίψα.

Η δουλειά αυτή είχε ανατεθεί σ’εμάς τα παιδιά. Πη-
γαίναμε τα μουλάρια για να πιουν νερό, αλλά μπλατσι-

αριζόμασταν κι εμείς μες την μεγάλη γούρνα αντιμετω-
πίζοντας έτσι την υψηλή κάψα και τις σκόνες, τ’ άγανα 
κι άχυρα που μας κατατρύπαγαν όλο μας το σώμα.

Μόλις επιστρέψαμε όλα ήταν έτοιμα: Στρωμένες οι 
κουρελούδες κατάχαμα, κάτω από τον βαθύ ίσκιο τρι-
ών δέντρων και ο πατέρας μας τα είχε, από μικρά φυ-
τώρια, συμπλέξει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν φτι-
άξει ένα μεγάλο, σαν κληματαριάς κρεββάτι κοντά στον 
φράχτη που μας χώριζε από το δρόμο που πήγαινε 
προς τα πάνω αμπέλια και χωράφια.

Σ’ αυτή την τοποθεσία είχαμε το αλώνι μας και το 
αχυροκάλυβο που το χρησιμοποιούσαμε και ως κατα-
φύγιο από βροχές και καταιγίδες. Εκεί λοιπόν, κάτω 
από τον ίσκιο η γιαγιά μας, η μάνα μας και η αδερφή 
μας έφερναν τις κατσαρόλες με διάφορα φαγητά, σα-
λάτες, τυριά και όλα τα ζαρζαβατικά και ποτά και τα 
ετοίμαζαν για όλους, όσοι θα ευρίσκοντο εκεί.

Βλέπετε το αλώνισμα δεν ήταν απλώς μια δουλειά 
που έπρεπε να γίνει και να τελειώνουμε, δεν ήταν έτσι 
τόσο απλό. Το αλώνισμα ήταν κάτι σαν μια ιεροτελε-
στία, ήταν ένα γεγονός που ενδιέφερε όχι μόνον τους 
εργαζόμενους εκεί, αλλά και μερικούς προσκεκλημέ-
νους. Προσκεκλημένοι ήταν, ο Γυμνασιάρχης ο νουνός 
του αδελφού μου, ο γλυκός καθηγητής του Πανεπιστη-
μίου Θανάσης Θεοδωρόπουλος, κάποιοι συνταξιούχοι 
και κάποιοι μπρούκληδες.

   Οι προσκεκλημένοι θα εκάθονταν κι αυτοί στρω-
ματσάδα κάτω από τις κουρελούδες και θα απολάμβα-
ναν τα νοστιμότατα φαγητά και τις λιχουδιές της για-
γιά μας, της μάνας μας και της αδερφής μας και θα 
γεύονταν το μυρωδάτο και μπρούσκο κρασί του πατέρα 
μας, από τα αμπέλια που είχαμε κάτω στο Καμαράκι.

Συνεχίζεται...

Το αλώνισμα, ιεροτελεστία

«Τριπλέτα από τη Ζάκυνθο», έτσι τους φώναζε ο Μερτσίνας. 
«Τι γίνεται τριπλέτα;», τους φώναζε πειραχτικά. Καλά παιδιά, 
καλοί εργάτες. Ήταν ο δεύτερος χρόνος που δουλεύανε 
στην εταιρεία. Ελεύθεροι και οι τρεις, γύρω στα τριάντα τους. 
Δουλεύανε στα νότια της Ιντιάνας και φόρμαν είχανε το Σάββα. 
Η Πολιτεία που μένανε λεγόταν Πρίνστον. Σ’ αυτή τη περιοχή 
παράγεται πολύ καρπούζι όπως και άλλα φρούτα, αλλά γι’ 
αυτό που φημίζεται είναι το κυνήγι για ελάφια. Γεμάτος ο 
τόπος μωρέ, σαν ντόρκα πρόβατα.

Οδηγούσε βράδυ στον εθνικό δρόμο 41 που έρχεται για 
το Σικάγο και έπρεπε να ’χεις τα μάτια σου δέκα για ελάφια. 
Κατέβαιναν στη μέση του δρόμου και αλίμονο αν τρακάριζες 
κανένα, γιατί κινδύνευες όχι να πάθεις ζημιά μεγάλη στο 
αυτοκίνητο αλλά και να σκοτωθείς. Βέβαια, κάθε χρόνο, την 
τριμηνία Οκτώβρη, Νοέμβρη και Δεκέμβρη, επιτρέπονταν το 
κυνήγι και κατέβαιναν τσούρμο οι κυνηγοί και λιγοστεύανε 
κάπως.

Αυτό το σπορ δεν άρεσε στο Μερτσίνα, ούτε και είχε όπλο 
κυνηγετικό. Η τριπλέτα όμως και ειδικά ο Σίμος, είχε λόξα με 
το κυνήγι και μάλιστα κουβάλαγε το όπλο στο αυτοκίνητό του. 
Δεν έβλεπε την ώρα πότε θα έρθει η μέρα που θ’ άνοιγε το 
κυνήγι. Έκανε και τον Κοκό να αγοράσει όπλο. Το αγόρασε 
συνεταιρικά με το Γιούρα.

Η πρώτη μέρα του κυνηγιού έπεφτε Σαββάτο και οι τρεις 
ζήτησαν να μη δουλέψουνε αλλά να πάνε για κυνήγι το 
Σαββατοκύριακο. Το δέχτηκε ο Μερτσίνας γιατί η δουλειά 
δεν τον βίαζε και μάλιστα τους συμβούλεψε:

- Σίμο, έχετε άδεια; Αν δεν έχεις να πας να βγάλεις και να 
φοράτε μπλούζα φωτεινή, μην κατά λάθος σας σκοτώσουν. 
Είναι πολλοί οι κυνηγοί! Κατάλαβες;…

- Όχι, αφεντικό. Έχω άδεια και όλα… για το πώς θα πάω 
για κυνήγι. Μην ανησυχείς. Ο Κοκός με το Γιούρα - δεν τους 
ρώτησα, - είπανε ότι θα πάνε αλλά δεν φαντάζομαι πρώτη μέρα, 
πρώτη φορά να πέσουμε πάνω σε αστυνομία. Δεν ήταν μαζί 
όταν μιλάγανε για το κυνήγι οι δυο της παρέας του.

- Όπως νομίζεις, Σίμο. Έπειτα, μην ξεχνάς ότι επιτρέπουν 
μόνο ένα στον κάθε κυνηγό. Καλό κυνήγι! Πάω για Σικάγο… 
είπε και μπήκε στο αμάξι του να φύγει.

Δεν μπορούσε να καταλάβει τι βρίσκουνε στο να σκοτώνουν 
ζώα για διασκέδαση. Στο Μερτσίνα άρεσε να τα κοιτάζει 
ελεύθερα να τρέχουνε στους κάμπους, όπως φαντάζονταν 
ελεύθερα όλα τα ζώα που έβλεπε όταν πήγαινε σε ζωολογικό 
κήπο. Αυτό το έκανε από ανάγκη, αν το διάταζε η παρέα αν 
πάει σε ζωολογικό κήπο. Δεν του άρεσε καθόλου να βλέπει 
σε κλουβιά τα λιοντάρια και τις τίγρεις ούτε και τα πουλιά 
καθηλωμένα σε περιορισμένο χώρο.

Χτύπαγε το τηλέφωνο, αργά Σαββάτο βράδυ. Κοιμότανε. 
Μισοκοιμισμένος, σήκωσε το τηλέφωνο.

- Ναι;… Ξύπνησε αμέσως σαν άκουσε τη φωνή του Σάββα.
- Αφεντικό έχουμε πρόβλημα. Μόλις μου τηλεφώνησε ο 

Σίμος. Είναι στο Βινσένς, στο φρέσκο και οι τρεις τους.
- Ο λόγος;
- Τους έπιασε η αγροτική αστυνομία χωρίς άδεια και πέντε 

σκοτωμένα ελάφια, φορτωμένα στο βανάκι απ’ τον Γιούρα. 
Χρειάζονται κάποιον να βάλει εγγύηση…

- Σοβαρά; Αφού τα είπα αυτά στο Σίμο, να προσέξουν!
- Όπως σου τα λέω αφεντικό. Θέλουνε 1.500 δολάρια για 

εγγύηση για να βγούνε. Θα τους περάσουνε δικαστήριο.
- Καλά… Λεφτά έχω μαζί μου Σάββα, αλλά αύριο είναι 

Κυριακή και είναι κλειστά όλα.
- Τι να σου πω του δώσανε άδεια να κάνει μόνο ένα τηλέφωνο 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ✑  Γράφει ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΓΛΑΣ

Οι Κυνηγοί και τηλεφώνησε σε μένα. Άσε τους γαμπρούς μέσα δυο – τρεις 
μέρες, να βάλουνε μυαλό. Χα, χα, χα!...

- Κοίταξε… Θα έρθω κάτω αύριο το απόγευμα, οπότε να πάμε 
Δευτέρα πρωί, μήπως και τους βγάλουμε. Είναι σοβαρό το 
παράπτωμα, Σάββα. Ίσως χρειαστεί δικηγόρος για να γλυτώσουνε 
τη φυλακή.

- Έχω μεσάνυχτα από τέτοια, αφεντικό. Με συγχωρείς που 
σε ξύπνησα. Θα σε περιμένω αύριο.

Ήταν συνηθισμένος από τέτοια. Τον προηγούμενο χρόνο 
είχαν πιάσει τον Τζίμη από την Κέρκυρα με το Μυταρά, που 
πήγαν για ψάρεμα. Ό,τι πιάνανε το βάζανε στην άκρη, μικρά 
– μεγάλα. Πονηρός ο Κερκυραίος, τους είπε ότι δεν το ήξερε. 
Μίλαγε πολύ σπασμένα αγγλικά και πλήρωσαν μόνο πρόστιμο. 
Ετούτοι, γύρευε…

 Έγινε όπως το υπολόγιζε. Δευτέρα πρωί-πρωί, πόστιασε 
την εγγύηση, βγήκανε και η δίκη σε τριάντα μέρες. Μα από 
πάνω χρειάστηκε να μπει στη μέση όταν τους έβγαλε για να 
μη μαλώσουν. Ο Σίμος έλεγε ότι αυτοί σκοτώσανε τα δυο 
παραπανίσια ελάφια και αυτός ήταν παράνομος γιατί η άδειά 
του είχε λήξει.

- Δεν σου το είπε, ρε Σίμο! Τι μου λες τώρα! Άσ’ τε τις γκρίνιες!... 
Αφού το ξέρεις. Εδώ δεν είναι Ελλάδα. Δεν παίζουνε!

- Ο μαλάκας ο Γιούρας φταίει. Θα τα βόλευα. Του είπα πως 
δεν ξέρανε, αλλά πήγε να τον αγοράσει.

- Σοβαρά, Σίμο;… είπε ανήσυχα ο Μερτσίνας. Αν έχει βάλει 
αυτό κάτω, σίγουρα θα χρειαστείτε δικηγόρο.

Τελικά έτσι έγινε. Ο δικηγόρος τους κόστισε αρκετά, 
αλλά οι δυο γλυτώσανε μήνα φυλακή. Στους δύο να μην 
ξανακυνηγήσουνε στην Ιντιάνα για ζωή και πεντακόσια δολάρια 
πρόστιμο και τον δικηγόρο που κόστισε άλλα 300 δολάρια. Τον 
πλήρωσαν Κοκός και Γιούρας. Φυσικά χάσανε και χρήματα 
από τη δουλειά τους.

- Αφέντη μου, να λείπει το κυνήγι, μάτια μου! ο Κοκός με 
μπέρδεψε, αφέντη μου… έλεγε ο Γιούρας. Αυτός σκότωσε 
πρώτος το δεύτερο.

- Κι εσύ, Γιούρα;… Σαν πιο μυαλωμένος έκανες το ίδιο. Δεν 
σας το είπε ο Σίμος; Εδώ έχουν νόμους. Το ένα, λέει ένα, Γιούρα;

- Μωρέ αφέντη μου… Ήταν δέκα μαζί! Κοπάδι…
- Δέκα! Καλά και δεν είχες αυτόματο.
- Θα τα γάζωνα όλα, Μερ! Όλα σου λέω!... Χα, χα, χα!..
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 Ελληνική ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Αύριο ίσως να είναι πολύ αργά. Κάποιος φίλος μου 
διηγήθηκε μία περίπτωση για το φίλο του το Γι-
ώργο. Ο Γιώργος είχε να μιλήσει με την ενήλικη 

κόρη του τρία χρόνια. Ανέκαθεν δεν είχαν καλές σχέσεις. 
Κάποτε πήρε ένα ωραίο γράμμα από την κόρη του. Πέρα-
σαν εβδομάδες κι ο Γιώργος δεν έλεγε να απαντήσει. Σκέ-
φτηκε ότι έπρεπε να ακολουθήσει κάποια στρατηγική. Ο 
φίλος μου τον παρότρυνε να μαλακώσει και να της γράψει 
ότι την αγαπάει. Αλλά η τελευταία υπόδειξη που του έκα-
νε μπορεί να ήταν η πιο σημαντική - για όλους εμάς που 
έχουμε παιδιά. Του είπε να επικοινωνήσει με το παιδί του 
την ίδια μέρα, χωρίς αναβολή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, ίσως 
αύριο να είναι πολύ αργά.
 
Μήπως τα λόγια σου πληγώνουν τα παιδιά σου;
Μήπως τα λόγια σου πληγώνουν τα παιδιά σου; Υπάρχει 
μία παροιμία που λέει: «Το παλιό σακάκι μπορείς να το 
μπαλώσεις, αλλά τα σκληρά λόγια πληγώνουν την καρδιά 
του παιδιού». Ξέρεις πόσο πολύ θέλουν τα παιδιά σου την 
αγάπη σου και την επιδοκιμασία σου; Ανεξάρτητα από το 
τι λένε ή πώς ενεργούν, τα παιδιά θέλουν να ακούνε καλά 
και ενθαρρυντικά λόγια από τους γονείς τους. Γι αυτό και 
πληγώνονται πολύ όταν τους φέρεστε με άσχημο τρόπο 
είτε με λόγια είτε με τον τόνο της φωνής σας. Ασφαλώς 
πρέπει να είμαστε αυστηροί μερικές φορές στα παιδιά μας, 
αλλά ποτέ δεν πρέπει να είμαστε σκληροί. Τα σκληρά λόγια 
πληγώνουν την καρδιά τους - και τελικά την συντρίβουν.
 
Μήπως νιώθεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτε σωστό 
για τον/την σύζυγό σου;
Δεν είναι εύκολο να παντρευτείς ένα άτομο με τελειομανείς 
τάσεις. Πώς να χειριστείς μια τέτοια περίπτωση; Να πεις 
στον τελειομανή σύντροφό σου ότι σ’ ενδιαφέρει ό,τι είναι 
σημαντικό για κείνον και να δείξεις ότι κάνεις ό,τι μπορείς 
είτε για να έχεις το σπίτι τακτοποιημένο, το αυτοκίνητο κα-
θαρό ή να είναι τα ρούχα πλυμένα. Αλλά να εξηγήσεις πα-
ράλληλα ότι όταν μεγαλώνεις παιδιά το σπίτι δεν είναι δυ-
νατό να είναι πάντοτε στην εντέλεια και οι κάλτσες του να 

είναι πάντα πλυμένες. Πες του να δει την καλή πλευρά, ότι 
τα πράγματα θα ομαλοποιηθούν όταν μεγαλώσουν τα παιδιά.
 
Ποιος κάνει στο σύντροφό σου τα πιο πολλά κομπλιμέντα;
Οι πιο πολλοί από μας θέλουμε ν’ ακούμε λόγια σαν κι αυτά, 
«Μα, τι ταλέντο που είσαι!» Ή, «Πόσο ωραία το χειρίστηκες 
αυτό το θέμα» ! Δυστυχώς, πάρα πολλά ζευγάρια αφήνουν 
άλλους να κάνουν τα κομπλιμέντα. Ο σύζυγός, ή η σύζυ-
γος ακούει περισσότερα κομπλιμέντα στη δουλειά απ’ ό,τι 
στο σπίτι. Θα πρέπει να γίνεις εσύ ο υπ’ αριθμόν ένα θαυ-
μαστής του άντρα σου, της γυναίκας σου. Δεν πρέπει να 
είναι οι συνάδελφοι ή οι γνωστοί που θα τους κάνουν να 
νιώθουν ωραία - αυτή είναι πρωταρχικά δική σου δου-
λειά. Γι αυτό μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει χω-
ρίς να πεις στον άντρα σου ή στη γυναίκα σου έναν καλό 
λόγο. Θα δείτε ότι λίγα λόγια επαινετικά κάνουν πολύ καλό.
 
Ξέρεις τι θέλει ν’ ακούει η γυναίκα σου όταν είναι έγκυος;
Κατ’ αρχήν, να σας πω τι δε θέλει να ακούει. «Πω, πω, 
πώς πάχαινες!.» «Πώς κατήντησε η κομψή γυναίκα που 
παντρεύτηκα;» Ή, «Γιατί δε μαγειρεύεις όπως άλλοτε;» 
Άντρες, η περίοδος της εγκυμοσύνης είναι μία περίοδος 
εξαντλητική και κουραστική τόσο από φυσικής πλευράς 
όσο και από συναισθηματικής, κι η γυναίκα σας χρειάζε-
ται την υποστήριξή σας και την κατανόησή σας. Γι αυτό να 
είστε υπομονετικοί και να καταλαβαίνετε τα αισθήματά της. 

Τι πρέπει να της λέτε; «Αγάπη 
μου, θα μαγειρέψω εγώ.» «Μη 
στενοχωριέσαι, ξέρω ότι είσαι 
κουρασμένη.» Και φυσικά να μην παραλείπετε να της λέτε, 
«σ’ αγαπώ». Είναι κάτι που το εκτιμάει πάντοτε.
 
Θέλεις να κάνεις τον άντρα σου, ή τη γυναίκα σου να νι-
ώσει πραγματικά άσχημα;
Να τι κάνεις. Την επόμενη φορά που θα σου δώσει κάποιο 
δώρο να πεις κάτι σαν κι αυτό, «Γιατί ξόδεψες ένα σωρό 
λεφτά για λουλούδια;» «Δε χρειαζόμουν άλλη γραβάτα.» 
Ή να πεις, «Σου έχω πει να μη μου αγοράσεις τίποτε. Τα 
έχω όλα που χρειάζομαι.» Πώς νομίζεις ότι τον κάνετε 
τον άλλον να νιώσει; Αντίθετα, να εκφράσεις την εκτίμη-
σή σου με πολλά λόγια. Ακόμα κι αν δεν έχεις ενθουσια-
στεί μ’ αυτό που σου αγόρασε, να του δώσεις να καταλά-
βει ότι είσαι ειλικρινά ευγνώμων γιατί σε σκέφτηκε. Την 
επόμενη φορά λοιπόν που θα σου φέρει ο άντρας σου ή η 
γυναίκα σου κάποιο δώρο να πεις ευχαριστώ.
 
Ξέρεις πώς μπορείς να αναιρέσεις τη θεωρία του δι-
αζυγίου;
Αν μεγάλωσες σ’ ένα σπίτι που το έπληξε το διαζύγιο, ση-
μαίνει ότι κι εσύ είσαι καταδικασμένος/η να πάρεις δια-
ζύγιο; Ασφαλώς όχι. Ακόμα κι αν οι έρευνες δείχνουν ότι 
τα παιδιά των διαζευγμένων οικογενειών είναι πιο πιθα-
νό να πάρουν διαζύγιο, εσύ μπορείς να σπάσεις την πα-
ράδοση και να αναιρέσεις αυτήν τη διαπίστωση. Πώς; Να 
έχεις και να καλλιεργείς τη νοοτροπία της εφ’ όρου ζωής 
αφοσίωσης και να φροντίζεις να επιμένεις στα δύσκολα 
σημεία. Κάνε το γάμο σου την πρώτη σου προτεραιότητα. 
Προσπάθησε - ζήτησε και βοήθεια αν χρειάζεται. Τέλος, 
πρέπει να αντιληφθείς το τρομερό κόστος που έχει το δι-
αζύγιο στα παιδιά. Κάνε ό,τι μπορείς για να κρατήσεις το 
γάμο σου ακλόνητο και σταθερό. Όταν βάζεις την οικογέ-
νειά σου στην πρώτη θέση, τότε είσαι στο σωστό δρόμο, 
στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο γάμο και σε μια 
ευτυχισμένη οικογένεια.

Γράφει ο 
ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Ένα μηνιαίο άρθρο για την Ελληνική οικογένεια που δίνει πρακτικές συμβουλές 
για το γάμο, για τις οικογενειακές σχέσεις,  και για την ανατροφή των παιδιών.

NIKOS BANQUETS
Αργύρης Πούλος

Είναι στη διάθεση της Ομογένειας για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις

ΒΑΠΤΙΣΙΑ-ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ-ΓΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 
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Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Επιμέλεια ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ, M.D., medlabnews.gr

Η κακοσμία του στόματος αποτελεί ένα με-
γάλο παράγοντα αφαίρεσης αυτοεκτίμη-
σης και αυτοπεποίθησης για πολλά άτομα, 
εφόσον δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσμα-

τικά. Η χρόνια κακοσμία του στόματος και της δύσο-
σμης εκπνοής ορισμένων ατόμων αποτέλεσε πυρο-
δοτικό μηχανισμό διάλυσης σχέσεων και γάμων.  

Συνεπώς οι ασθενείς με κακοσμία του στόματος 
πρέπει να αντιμετωπίζονται με εξαιρετική προσοχή, 
να τους αφιερώνει κανείς πολύ χρόνο, παίρνοντας 
προσεκτικότατο ιστορικό και να τους οδηγεί σε ασφα-
λή μόνιμη λύση του προβλήματος.

Υπολογίζεται ότι το 80%-90% των περιπτώσε-
ων κακοσμίας του στόματος ή δύσοσμης εκπνο-
ής έχει άμεση σχέση με αιτίες που υπάρχουν μέσα 
στη στοματική κοιλότητα και αντιμετωπίζεται από 
τον οδοντίατρο.

Το κάπνισμα μπορεί να αποτελεί άμεσο ή έμμεσο αιτι-
ολογικό παράγοντα κακοσμίας. Τα κατάλοιπα του καπνού 
ανευρίσκονται στο σάλιο. Επίσης η εκπνοή του καπνιστή 
που προέρχεται από τους πνεύμονες συμβάλλει στην κα-
κοσμία του στόματος.

Γενικά, η γλώσσα των καπνιστών είναι οιδηματώδης στην 
άνω επιφάνεια της με υπερτροφία των θηλών και την εμ-
φάνιση τριχών ποικίλου μεγέθους, συνήθως καφεοειδούς 
χρώματος. Στα άτομα αυτά το στόμα τους είναι μόνιμα έντο-
να δύσοσμο. Οι καπνιστές παθαίνουν συχνότερα και ευκολό-
τεραπεριοδοντική νόσο ή οποία συμμετέχει στην κακοσμία.

Η κακοσμία του στόματος, εφόσον μπορεί να γίνει αντι-
ληπτή από τους τρίτους αποτελεί γεγονός, που χρειάζεται 
διερεύνηση και αντιμετώπιση. Μια κακοσμία του στόμα-
τος διερευνάται από τον οδοντίατρο, το στοματολόγο, τον 
ωτορινολαρυγγολόγο, οι οποίοι μπορεί να χρειαστεί να 
συνεργαστούν και με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, όπως 
ο γαστρεντερολόγος, παθολόγος, πνευμονολόγος, διαβη-
τολόγος, νεφρολόγος κλπ., προκειμένου να τεθεί η ακρι-
βής διάγνωση και ο εντοπισμός των αιτίων της. 

Η συνεργασία αυτή είναι επιβεβλημένη διότι, αν αποκλει-
στούν τα καθαρώς στοματικά αίτια (τερηδονισμένοι οδόντες, 
ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα, κλπ., παθήσεις του βλεννογόνου 
του στόματος, κλπ), τότε πρέπει να ερευνηθούν προσεκτι-
κά ο στοματοφάρυγγας, ο ρινοφάρυγγας, το ανώτερο ανα-
πνευστικό σύστημα με τις παραρρίνιες κοιλότητες, το κα-
τώτερο αναπνευστικό και το γαστρεντερικό σύστημα και η 
γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς.

Πρέπει να λέγεται σε κάποιον ότι μυρίζει
άσχημα το στόμα του;
Όσοι τολμήσουν να πληροφορήσουν κάποιον ότι μυρίζει 

άσχημα το στόμα του ή αναπνοή του, κινδυνεύουν να γί-
νουν αντιπαθείς. Το να πεις σε κάποιον ότι μυρίζει άσχημα 
το στόμα του είναι ψυχοτραυματικό και γιαυτό ο πιο ενδε-
δειγμένος τρόπος για να το πληροφορηθεί κανείς είναι να το 

μάθει από το γιατρό του. Βεβαίως οι ασφαλέστεροι πληρο-
φοριοδότες είναι οι γονείς, ο σύζυγος ή η σύζυγος ή οι στε-
νοί σύντροφοι και συνεργάτες. Οι μητέρες αντιλαμβάνονται 
οποιαδήποτε αλλαγή των οσμών του παιδιού τους. Όλες οι 
δύσοσμες εκπνοές από τη μύτη σε παιδιά που αναφέρο-
νται στους ΩΡΛ, κατά κανόνα υποκρύπτουν κάποιο ξένο 
σώμα που έχει βάλει το παιδί στη ρινική του κοιλότητα και 
έχει αρχίσει να σήπεται ή να δημιουργεί μια οξεία λοίμω-
ξη και φλεγμονή

Η κακοσμία του στόματος αποτελεί ένα μεγάλο παράγοντα 
αφαίρεσης αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης για πολλά άτο-
μα, εφόσον δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Η χρόνια κα-
κοσμία του στόματος και της δύσοσμης εκπνοής ορισμένων 
ατόμων αποτέλεσε πυροδοτικό μηχανισμό διάλυσης σχέσε-
ων και γάμων. Συνεπώς οι ασθενείς με κακοσμία του στό-
ματος πρέπει να αντιμετωπίζονται με εξαιρετική προσοχή, να 
τους αφιερώνει κανείς πολύ χρόνο, παίρνοντας προσεκτικό-
τατο ιστορικό και να τους οδηγεί σε ασφαλή μόνιμη λύση του 
προβλήματος.

  Η στοματικής αιτιολογίας κακοσμία προέρχεται από 
την ανεξέλεγκτη οδοντική πλάκα, την περιοδοντική νόσο, 
την ξηροστομία, τις κακές προσθετικές εργασίες και ιδιαι-
τέρως τη βακτηριδιακή υπερανάπτυξη στο οπίσθιο τριτη-
μόριο της γλώσσας.

Η ράχη της γλώσσας, εξαιτίας των θηλών που είναι εγκα-
τεστημένες, κυρίως στο οπίσθιο τριτημόριό της, διαμορφώ-
νουν μια πολύ εκτεταμένη επιφάνεια, η οποία παγιδεύει 
νεκρωμένα επιθηλιακά κύτταρα, λευκοκύτταρα και κατά-
λοιπα τροφίμων.

Όλα αυτά εξασφαλίζουν το υπόστρωμα πάνω στο οποίο 
γίνεται η βακτηριδιακή διάσπαση και η παραγωγή των πτη-
τικών θειούχων δύσοσμων ενώσεων.

Το βούρτσισμα της ράχης της γλώσσας με την οδοντό-
βουρτσα θα ήταν πολύ επωφελές, αν ήταν εφικτό το βούρ-
τσισμα της οπίσθιας μοίρας της ράχης της γλώσσας. Οι πε-
ρισσότεροι αποφεύγουν να βουρτσίζουν τη γλώσσα τους σε 
βάθος, διότι τους διεγείρεται το αντανακλαστικό του εμέτου.

   Ο καθαρισμός της ράχης της γλώσσας είναι πραγ-
ματοποιήσιμος, όταν αρχίζει από τη μέση της ράχης 
της γλώσσας και συνεχίζεται προς τα έξω, αλλά αυτό 
δεν συνεισφέρει στον πλήρη καθαρισμό της. Παρά 
τούτο βρέθηκε ότι η καθημερινή απόξεση της γλώσ-
σας επί 7 ημέρες έχει σημαντικό αποτέλεσμα στην 
απομάκρυνση των βακτηριδίων Mutans streptococci 
και Lactobacili , καθώς και στην ελάττωση της κακο-
σμίας του στόματος.

Παθολογικές καταστάσεις του ανώτερου
αναπνευστικού, που συνοδεύονται απ
κακοσμία
Μια χρόνια ρινοκολπίτιδα επηρεάζει τη δυνατό-

τητα της φυσιολογικής λειτουργίας του κροσσωτού 
επιθηλίου που καλύπτει τις ρινικές και παραρρίνι-
ες κοιλότητες. Αυτή η δυσλειτουργία επηρεάζει την 

καθαριστική ιδιότητα των κροσσών, πράγμα που επιτρέπει 
τη στάση και λίμναση των εκκρίσεων, τον υπερπολλαπλα-
σιασμό των παθογόνων βακτηριδίων. Η χρόνια λίμναση 
των εκκρίσεων στους παραρρίνιους κόλπους και ο χρόνι-
ος οπισθορρινικός κατάρρους δύσοσμων εκκρίσεων προ-
καλεί την αναπαραγωγή δύσοσμης απόπνοιας κυρίως από 
τη μύτη αλλά και από το στόμα.

Το μπούκωμα της μύτης που συνοδεύει μια ρινοκολπί-
τιδα και η στοματική αναπνοή του αρρώστου με τη συνοδό 
ξηροστομία ευνοούν την εκδήλωση κακοσμίας από το στό-
μα, ιδίως της πρωινές ώρες. Η πρωινή κακοσμία αυτού του 
τύπου διαφέρει από την φυσιολογική πρωινή κακοσμία που 
παρατηρείται στην πλειοψηφία των ανθρώπων. Η πρωινή 
κακοσμία του στόματος είναι καλοήθης και υποχωρεί μόλις 
πάρει κανείς πρωινό και πλύνει το στόμα του.

Συστηματικές καταστάσεις που συνοδεύονται
από κακοσμία του στόματος
Μερικές συστηματικές νόσοι συνοδεύονται από κακοσμία 

του στόματος, η οποία στην ουσία είναι μια χαρακτηριστική 
για τη νόσο δυσοσμία του εκπνεόμενου αέρα. Η παρουσία 
μιας δύσοσμης εκπνοής που διαρκεί αρκετές ημέρες μπορεί 
να σημαίνει ότι υπάρχει κάποια παθολογοανατομική οντό-
τητα σε κάποιο σημείο του κατώτερου αναπνευστικού, στο 
οποίο παράγονται δύσοσμα πτητικά αέρια.

Τα προϊόντα του μεταβολισμού που παράγονται σε ορισμέ-
νες συστηματικές παθήσεις είναι δύσοσμες πτητικές χημικές 
ενώσεις, οι οποίες αφού εισέλθουν στην κυκλοφορία εξέρ-
χονται δια των πνευμόνων, προσδίδοντας στην εκπνοή του 
ασθενούς τη χαρακτηριστική για τη νόσο δύσοσμη απόπνοια.

Σε περιπτώσεις μιας βρογχικής ή πνευμονικής κακοή-
θειας ο ασθενής μπορεί να έχει έντονα δύσοσμη εκπνοή, 
την οποία αισθάνεται αμέσως ο εξεταστής. Αν κάτι τέτοιο 
γίνει αντιληπτό απαιτείται αμέσως ακτινογραφικός έλεγχος 
του θώρακος και λεπτομερής εξέταση από πνευμονολόγο.

Μερικές οσμές που εκπέμπονται με την εκπνοή από το στό-

Τι μπορείτε να κάνετε για να την αντιμετωπίσετε;

Τι σοβαρό μπορεί να κρύβει
η κακοσμία του στόματος;
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ΜΕΡΟΣ 2ο
 Η αναγνώριση θρησκευτικών προνομίων στους υπόδουλους Έλληνες, στους Ρουμ, όπως 

ελέγοντο από τον κατακτητή και όπως ανωμολογούσαν και οι ίδιοι, ήταν ισχυρός λόγος συ-
σπειρώσεώς τους γύρω από τον Ρουμ Πάτρικ και τον Πάτρικ χανέ, δηλαδή τον Ρωμαίο Πα-
τριάρχη και το Πατριαρχείον. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη της διατηρήσεως των μικρών 
σχολείων κοντά σε εκκλησίες και μοναστήρια για την εκμάθηση της εκκλησιαστικής γλώσ-
σας και την υπηρεσία της εκκλησίας, ήταν δηλ. παραρτήματα αυτής.

Έτσι τα παιδιά μάθαιναν την ανάγνωση στην Οκτώηχο και το Ψαλτήρι, για να μπορούν να 
διαβάζουν και να ψάλλουν στην εκκλησία. Χάρη στο συνδυασμό αυτόν η παιδεία σαν θαλε-
ρός κισσός αγκαλιασμένος τέσσερις αιώνες με τον κορμό της εκκλησίας, φώτισε και προ-
παρασκεύασε, όπως θα ιδούμε παρακάτω, τον κοσμοξάκουστο Αγώνα του 1821.

Ο εφυής, αλλά αδικοχαμένος πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος, Ιωάννης Καποδίστριας, 
είχε αντιληφθεί τη μεγάλη σημασία αυτού του διδύμου όπλου, όταν έγραψε προ της απελευ-
θερώσεως στον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη:

«Αν τα σχολεία ευδοκιμούσιν πολλαχού της Ελλάδος, τούτο σημβαίνει διότι ευρίσκονται 
υπό την αιγίδα της εκκλησίας και δια τούτο η Πύλη σέβεται αυτά. Όταν όμως υποτεθεί ότι τα 
καθιδρύματα ταύτα δύνανται ν’ αποβώσιν εστίαι επαναστάσεως, ουδέν θ’ αναχαιτίσει τους 
καταδιωγμούς.

Ιδρύοντες λοιπόν την σχολήν σας εξαρτήσατε αυτήν καθ’ ολοκληρίαν εκ του Πατριαρχεί-
ου και μεταχειριστείτε καλούς διδασκάλους, ίνα διδάξωσιν την Εθνική ημών γλώσσαν, τα 
θρησκευτικά, στοιχειώδη φυσικκά και ιστορίαν. Μη περιβάλλετε δι’ ουδεμιάς επιδεικτικό-

τητος το νέον τούτο καθίδρυμα, αλλά 
θεωρήσατε αυτό ως παράρτημα της 
εκκλησίας».

Διορατικοί Τούρκοι κατά τόπους 
διέβλεπαν την καταλυτική επίδραση 
των Σχολείων και όταν οι επίσημες 
αρχές απαγόρευσαν την κωδωνο-
κρουσία στις εκκλησίες παρατηρού-
σαν: Με τούτες τις καμπάνες τι γίνεται; 
Έλεγαν δείχνοντας τα σχολεία, και με 
τις άλλες άστες να βαράνε!

Όμως η αβελτηρία και η νωθρότης 
της κεντρικής τουρκικής εξουσίας ή 

αν θέλετε η ισχυρά οικονομική επίδραση των Ομογενών της Πόλης και η αντίσταση του Πα-
τριαρχείου, απέτρεπαν τη λήψη μέτρων εναντίον σχολείων και εκκλησιών.

«Εις την πόλιν των Ιωαννίνων, γράφει ο Κ. Κούμας, χρεωστεί η Ελλάς την αναγέννησιν 
της παιδείας. Μαθηταί των Ιωαννίνων υπήρξαν διδάσκαλοι εις Μέτσοβο, Τρίκκην, Λάρισ-
σαν, Θεσσαλονίκην, Ανδριανούπολιν, αι οποίαι πόλεις ασύστησαν σχολείον μετά το των Ιω-
αννίνων. Εις όλα τα σχολεία και εις την Κωνσταντινούπολιν μετεφέρθηκαν αι αεπιστημονι-
καί γνώσεις του των Ιωαννίνων Σχολείου».

Ο αλτρουϊσμός και η φιλοπατρία των Ηπειρωτών θαυματουργούν. Δια τη συντήρηση δι-
δασκαλίσσης του Παρθεναγωγείου Αργυροκάστρου, ο Χρηστάκης Ζωγράφος κατέβαλλε 50 
λίρες κατ΄έτος. Δι’ ιδίων εξόδων ο μεγάθυμος ευεργέτης ιδρύει στην ιδιαιτέραν πατρίδα του, 
το Κεστοράτι Παρθεναγωγείον, Ελληνοδιδακτικήν και Ελληνικήν σχολήν.

 Εις την έκθεσιν του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου που δημοσιεύεται το Μάρτιο του 1873, 
αναγγέλλεται μέγα γεγονός δια την Ήπειρον και τα πλησιόχωρα, η ίδρυση Διδασκαλείου από 
τον ίδιον τον Χρηστάκη Ζωγράφο.

Η Ήπειρος η μακαριζομένη επί ευτεκνία, κατά την έκφραση του Ηρακλέους Βασιάδου, του 
Υπουργού της Παιδείας του αλύτρωτου Ελληνισμού, δεν περιορίζεται στον Χ. Ζωγράφο. Ο 
Κων. Ζάππας εν συνεχεία προς δωρεάς του εξαδέλφου του Ευαγγέλου προικίζει την Ήπει-
ρον με εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως τη Νίβανη, τη Λέκλη, τη Δρόβιανη, μεγάλο εκπαιδευ-
τικό κέντρο με μακρά παράδοση, το Δέλβινο, Φιλιάτες, Κηπαρό της Χειμμάρρας, την Κάρια-
νη και το Κακόζι, το Χουντουκούκι και το Λάμποβο.

Η συνέχεια στο επόμενο...

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Του ΝΙΚΟΥ ΑΗΔΟΝΗ

Σχολεία και Δάσκαλοι 
του Αλύτρωτου
Ελληνισμού Βορείου Ηπείρου

μα ασθενών είναι παθογνωμονικές, όπως 
η «φρουτώδης» απόπνοια της διαβητικής 
κετοξέωσης, λόγω υπερπαραγωγής στο 
ήπαρ και συσσώρευσης κετονικών σω-
μάτων (ακετοξικό β-υδροξυβουτυρικό 
και ακετόνη) στο αίμα της συστηματικής 
κυκλοφορίας και της αποβολής τους δια 
των πνευμόνων.

Στην κίρρωση υπάρχει χαρακτηριστική 
απόπνοια μούχλας ή μπαγιατίλας (foetor 
hepaticus).

Oι υγιείς άνθρωποι δεν έχουν κακοσμία 
στόματος γαστρεντερικής αιτιολογίας, κα-
θώς τα αέρια από την ανώτερη μοίρα του 
γαστρεντερικού σωλήνα δεν αναμειγνύ-
ονται με τον εκπνεόμενο αέρα. Ο εμετός, 
η ερυγές επιτρέπουν μεν την αποβολή 
οσμών, οι οποίες όμως αντικειμενικά δεν 
διαρκούν επί μακρόν.

Η κατακράτηση, η λίμναση και η σήψη 
άπεπτων ή τροφών, που μερικώς έχουν 
πεφθεί, όπως τούτο συμβαίνει, όταν υπάρ-
χει οισοφαγοφαρυγγικό εκκόλπωμα συ-
νοδεύεται από κακοσμία του στόματος.

Υπάρχει επιβεβαιωμένη σχέση  
της γαστροισοφαγικής παλινδρό-
μησης (ΓΟΠ) και της κακοσμίας 
του στόματος
Μια λοίμωξη, μια φλεγμονή ή μια κα-

κοήθεια σε κάποια περιοχή του γαστρε-
ντερικού σωλήνα ή των κατωτέρων ανα-
πνευστικών οδών περιλαμβανομένου και 
στοματοφάρυγγα, των παρίσθμιων αμυ-
γδαλών και της γλωσσικής αμυγδαλής 
μπορεί να συνοδεύεται από επίμονη δύ-
σοσμη στοματική απόπνοια.

Οι εξελκώσεις στο φάρυγγα, η χρονία 
αμυγδαλίτιδα, οι τραυματικές εσχάρες μετά 
από αμυγδαλεκτομή η χρονία βρογχίτιδα, 
η πνευμονία, η βρογχεκτασία και η φυ-
ματίωση όλα έχουν αναφερθεί ότι συνο-
δεύονται από κακοσμία του στόματος ή 
δύσοσμη εκπνοή από το στόμα.

Αποκλεισμός της μη οργανικής
αιτιολογίας ή ψυχογενούς
κακοσμίας του στόματος
Η κακοσμία του στόματος μπορεί να εί-

ναι μια φανταστική κατάσταση ή να μεγα-
λοποιείται στη σκέψη μερικών ανθρώπων 
που δεν έχουν ψυχική ισορροπία η υγεία.

Η κατάθλιψη, το σωματοποιημένο άγ-
χος το οργανικό εγκεφαλικό σύνδρομο, η 
επιληψία του κροταφικού λοβού και η σχι-
ζοφρένεια έχουν συσχετιστεί με την ψυ-
χογενή κακοσμία του στόματος.

Σε μερικές περιπτώσεις αναφέρεται και 
η στοματοκακοσμική φοβία, δηλαδή η πα-
ρουσία παθολογικού φόβου που αναφέ-
ρει κάποιος ότι πιθανόν μυρίζει άσχημα το 
στόμα του. Ακόμη και επί απουσίας ψυχι-
κής νόσου, η παρουσία κακοσμίας του στό-
ματος σε κάποια άτομα είναι φανταστική.

Αντιμετώπιση της κακοσμίας
του στόματος
Η αναζήτηση οδοντιατρικών προβλη-

μάτων, περιοδοντικής νόσου, προσφάτων 

στοματικών ή ΩΡΛ επεμβάσεων, η ρινο-
κολπίτιδα, ρινοφαρυγγίτιδα, χρονία αμυ-
γδαλίτιδα, οπισθορρινικός κατάρρους, αν 
υπάρχουν μπορεί να αποκαλύψουν το αί-
τιο της κακοσμίας του στόματος.

Η κακοσμία του στόματος με κλειστά 
τα ρουθούνια του ασθενούς είναι στομα-
τικής, στοματοφαρυγγικής ή βρογχοπνευ-
μονικής προέλευσης και γίνεται αντιλη-
πτή από τον εξεταστή, ο οποίος βεβαίως 
βρίσκεται πλησίον του στόματος του ασθε-
νούς σε απόσταση αναπνοής.

Στη συνέχεια κλείνει ο ασθενής το στό-
μα του και εκπνέει από τη μύτη. Αν γίνει 
αντιληπτή η δυσοσμία του εκπνεόμενου 
αέρα η αιτία της εντοπίζεται στις ρινικές 
κοιλότητες ή μία από τις δυο ρινικές κοι-
λότητες, κάποιον από τους παραρρινί-
ους κόλπους ή το ρινοφάρυγγα ή τους 
πνεύμονες.

Αν είναι δύσοσμος ο εκπνεόμενος αέρας 
από τη μύτη και το στόμα πρέπει οπωσ-
δήποτε να αποκλείεται κάποιο παθολογι-
κό πρόβλημα στο κατώτερο αναπνευστι-
κό σύστημα (βρόγχοι, πνεύμονες) και να 
αποκλείεται η συστηματική αιτιολογία και 
η χρονία ή λανθάνουσα ρινοφαρυγγίτιδα.

Δοκιμάστε τους παρακάτω φυσικούς 
τρόπους πρόληψης ή περιορισμού της 
κακοσμίας του στόματος:

• Βουρτσίζετε και τη γλώσσα σας. Η 
γλώσσα (ιδιαίτερα η ρίζα της) αποτελεί 
ιδανικό μέρος για την ανάπτυξη βακτη-
ριδίων. Επομένως, όταν πλένετε τα δό-
ντια σας, καλό θα ήταν να βουρτσίζετε 
και τη γλώσσα κινώντας την οδοντό-
βουρτσα απαλά προς τα πίσω.
• Φροντίζετε το στόμα σας να είναι πά-
ντα ενυδατωμένο. Η ξηρή στοματική 
κοιλότητα αποτελεί αιτία δυσάρεστης 
αναπνοής. Καταναλώνετε πολλά φρού-
τα και λαχανικά και πίνετε πολύ νερό.
• Αναζωογονήστε το στόμα σας. Χρησι-
μοποιήστε ένα στοματικό καθαριστικό 
με βότανα, όπως το τσάι με μέντα ή το 
κάρδαμο (μασήστε χωρίς να καταπιεί-
τε). Μασήστε λίγο μαϊντανό που εξου-
δετερώνει τις δυσάρεστες οσμές από 
τις άλλες τροφές.
• Προσοχή στο τι τρώμε. Ένα στόμα με 
άσχημη οσμή, γίνεται ακόμη πιο...κά-
κοσμο, όταν τρώμε τροφές όπως το 
σκόρδο, το κρεμμύδι, το κουνουπίδι, 
κ.α. Πρέπει να εντάξουμε περισσότε-
ρες τροφές με υδατάνθρακες, περισ-
σότερα λαχανικά, και φρούτα και να 
πίνουμε τσάι. Ειδικά το τσάι με τις πο-
λυφαινόλες που περιέχει εμποδίζει την 
ανάπτυξη των βακτηρίων που ευθύνο-
νται για την κακοσμία. Οι τσίχλες χωρίς 
ζάχαρη είναι μια λύση αλλά δεν λύνει το 
πρόβλημα. Κόψτε το κάπνισμα ή ελατ-
τώστε το τσιγάρο. Επίσης και το αλκοόλ 
δεν βοηθά. Παλιά πιπίλιζαν μπαχαρικό 
γαρύφαλλο που βοηθούσε στην όμορφη 
αναπνοή. Θα πρέπει να πλένετε τα δό-
ντια μετά από κάθε γεύμα και να χρη-
σιμοποιείτε οδοντικό νήμα καθημερινά.
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ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Νικόλαος Παρνασσός
3406 Ν. Cicero Ave, Chicago IL. 60641-3718
(1773) 709-2517

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»
Βασίλειος Ματαράγκας, Πρόεδρος
8535 N. Georgiana Ave. 
Morton Grove IL. 60053
(847) 965-3960 • Fax: (847)-965-3961

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

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
NIKOS BANQUETS
Αργύρης Πούλος
7600 S. HARLEM AVE .
BRIDGEVIEW IL. 60455
TEL: (1708) 496-0300

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

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

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

ZORBAS PASTRY SHOP
Το ελληνικό ζαχαροπλαστείοτο οποίο σας 

προσφέρει την πιο γλυκιά απόλαυση

ΠΟΙΟΤΗΤΑ • ΦΡΕΣΚΑΔΑ • ΝΟΣΤΙΜΙΑ ΤΥ-
ΡΟΠΙΤΕΣ • ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΕΣ • ΦΥΛΛΟ • 

ΓΛΥΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

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

Θέλετε να οδηγείτε 
σύμφωνα με τους 

νόμους οδικής κυκλοφορίας;  
Ενας και μοναδικός

 δάσκαλος οδήγησης

ΜΙΧΑΛΗΣ  ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ

Πείρα και ευσυνειδησία

Τηλ: (847) 293-5578

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ

SMITH-CORCORAN  
Funeral Homes

6150 N. Cicero Ave.  
Chicago, IL 60646

185 E. Northwest Hwy.  
Palatine, IL 60067

1104 Waukegan Rd.  
Glenview, IL 60025

2720 South River Road 
Suite 154

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

JOHN G. ADINAMIS
Funeral Director, LTD.

Providing services from:

24 Hour Service: 847-3750095
OTHER CHAPEL FACILITIES AVAILABLE 

WITHIN CHICAGO AND SUBURBS
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Μη αναστρέψιμες οι συνέπειες για την ύπαρξη του ελληνικού Έθνους, μέσω ενός πρωτοφανούς στα παγκόσμια χρονικά, σε έκταση και σφοδρότητα διεθνούς 
εγκληματικού σχεδίου πλήρους αφελληνισμού της Ελλάδας, με την καταναγκαστική λαθροεισβολή και λαθροεποίκηση εκατομμυρίων αλλοεθνών, αλλόθρη-
σκων πλήρως αναφομοίωτων αλλοδαπών, κατά κανόνα από χώρες εχθρικές προς την Ελλάδα (π.χ. Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Αφγανιστάν, Σομαλία, Σουδάν κλπ).

Η πλειονότης των «έγκριτων» ΜΜΕ, 
ελλαδικών και ομογενειακών, 
με απόλυτα συντονισμένο τρό-
πο, αποσιωπά πλήρως τον κα-

θημερινό ολοένα αυξανόμενο αφανισμό/γε-
νοκτονία αθώων Ελληνίδων και Ελλήνων, 
ενώ αντίθετα δίνει άπλετο χώρο και βήμα σε 
εγκληματικά «χαζοχαρούμενες πολύχρωμες» 
ιδεοληψίες του τύπου «...είμαστε όλοι Πακι-
στανοί(!)...», «...τώρα δώστε ελληνική ιθαγέ-
νεια στα παιδάκια των κακόμοιρων μετανα-
στών»..» κλπ. Υπενθυμίζω ότι πριν ελάχιστα 
χρόνια η Ελλάδα αποτελείτο κατά 99.5% απο 
Έλληνες το Γένος, Χριστιανούς Ορθοδόξους.

Παρέλκει οποιαδήποτε επιστημονική με-
λέτη/προβολή, ούτε καν απλή αριθμητική για 
να αντιληφθούμε πέραν πάσης αμφιβολίας, 
ότι με τους καθημερινούς ασύλληπτους ρυθ-
μούς εισβολής και εποίκησης κατά κύριο λόγο 
πλέον ΕΓΚΥΩΝ μουσουλμάνων αλλοδαπών, 
η προηγουμένη αναλογία που ίσχυε για αιώ-
νες θα αντιστραφεί πλήρως εντός της επόμε-
νης 10ετίας το πολύ. Αυτή την στιγμή ο Στρα-
τός Κατοχής των λαθροεισβολέων-εποίκων 
αριθμεί 3.500.000 (35%(!!!) του Ελληνικού Πλη-
θυσμού) με γεωμετρικά αυξανόμενο ρυθμό.

Παραθέτω τα κάτωθι γεγονότα, που σηματο-
δοτούν την εξελικτική πορεία του σχεδίου γε-
νοκτονίας και αντικατάστασης των Ελλήνων 
στην ίδια τους την Πατρίδα:

(α).- 1992: άνοιγμα των συνόρων με την 
Αλβανία και η απαρχή της μαζικής λαθροει-
σβολής-εποίκησης Αλβανών στην πλειοψη-
φία τους τροφίμων ποινικών φυλακών

(β).- 1995 και εντεύθεν: «Ελληνικά Σύνο-
ρα και Φύλαξη της Ελληνικής Επικράτειας», 
το πιό σύντομο ανέκδοτο που κυκλοφορεί 
έκτοτε στους διαδρόμους του Ο.Η.Ε. – αφαί-
ρεση ναρκοπεδίων απο τη συνοριογραμμή 
του Έβρου κλπ. με την υπογραφή εκ μέρους 

της Ελλάδας της Σύνθηκης της Οττάβα (1999) 
σημειώνεται ότι οι Η.Π.Α, Ρωσία, Κίνα, Ινδία, 
Ισραήλ κλπ. ΟΥΔΕΠΟΤΕ την υπέγραψαν ( για 
να πεισθούν τότε οι Έλληνες επιστρατεύθη-
καν φωτογραφίες δήθεν Κούρδων με ...κομ-
μένα πόδια, απο το ίδιο «φωτογραφείο» που 
παρουσίαζε τους ...κορμοράνους να τσαλα-
βουτούν στις πετρελαιοπηγές(!!!) του Σαντάμ 
Χουσείν) – διαταγή από την «Ελληνική» Κυ-
βέρνηση προς τον Ελληνικό Στρατό να υπο-
χωρήσει απο τα συνοριακά φυλάκια κατά 15 
χλμ. στην ενδοχώρα(!) και τη φύλαξη των συ-
νόρων να αναλάβουν συνοριοφύλακες (που 
στη πλειοψηφία τους υπηρετούσαν στην Αθή-
να), με διαταγή να καταγράφουν τους λαθρο-
εισβολείς-εποίκους και στη συνέχεια να τους 
καλωσορίζουν στην νέα τους «πατρίδα(!)»...

(γ).- 2000-2004: στήνεται η πρώτη μεγάλη 
βιομηχανία παράνομων ελληνοποιήσεων με 
χορήγηση ελληνικής ταυτότητας και εκλογι-
κού βιβλιαρίου ακόμη και σε σεσημασμένους 
κακοποιούς από τις πρώην κομουνιστικές 
χώρες, ενώ παράλληλα υπόσχονταν αγρο-
τική γη και διορισμούς σε Ουκρανούς, Ρώ-
σους και Γεωργιανούς, «κατασκευάζοντας» 
ομογενείς και ταυτόχρονα ψηφοφόρους με 
αποτέλεσμα την νόθευση των εκλογών της 
9ης Απριλίου 2000 

(δ). – 2003: εγκληματική υπογραφή απο την 
Ελλάδα του περιβόητου και πλέον καταστρο-
φικού «Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ». Σίγουρα η 
υπογραφή του Δουβλίνο ΙΙ μόνο ως εγκλημα-
τική μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς οι υπό-
λοιπες ευρωπαϊκές χώρες διαφυλάσσοντας 
τα συμφέροντά τους διέβλεψαν εξ αρχής αυτό 
που οι ημεδαπές πολιτικές «ηγεσίες» βλα-
κωδώς(;) απέτυχαν(;) να δουν: Ότι δηλαδή η 
Ελλάδα θα ήταν παντελώς ανίκανη να ανα-
κόψει, όχι τα τεράστια κύματα λαθροεισβο-
λής-εποίκησης, αλλά σε ότι αφορά τα σύνο-
ρά της, εξαιτίας όχι αδυναμίας αλλά ηλιθίων 

«πολύχρωμων προοδευτικών» ιδεοληψιών. 
   Έτσι ενώ μας αφήνουν να... τους δεχό-

μαστε μας απαγορεύουν να... τους «εξάγου-
με», έχοντας πλέον μετατρέψει την Ελλάδα σε 
μια τεράστια Ανοιχτή Φυλακή με κάθε καρυ-
διάς καρύδι απο όλη την Υδρόγειο να επιδί-
δεται σε κάθε είδους εγκληματική πράξη σε 
βάρος των Ελλήνων όπως λαθρε-παρεμπό-
ριο, ναρκωτικά, πορνεία, μαστρωπεία, εμπό-
ριο όπλων, σύσταση εγκληματικών συμμο-
ριών, παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος σε 
χώρες εκτός Ε.Ε, επαιτεία, εκβιασμούς, πλα-
στογραφίες, διαρρήξεις, κλοπές, ληστείες, βι-
ασμούς, δολοφονίες κλπ.

Το άρθρ. 86 του Νόμου 3386/2005 ως ισχύ-
ει προβλέπει τα εξής: 

   «Ο υπήκοος τρίτης χώρας, που θα προ-
σπαθήσει να μπει ή να βγει από το Ελληνικό 
έδαφος παράνομα, τιμωρείται με ποινή φυ-
λάκισης τουλάχιστον τριών μηνών και χρημα-
τική ποινή τουλάχιστον 1.500 ΕΥΡΩ. Αν αυτός 
που προσπαθεί να φύγει από τη χώρα κατα-
ζητείται από τις δικαστικές ή αστυνομικές αρ-
χές ή έχει φορολογικές ή άλλες υποχρεώσεις 
προς το Δημόσιο τότε του επιβάλλεται φυλάκι-
ση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποι-
νή τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 
Ο υπήκοος στην περίπτωση παράνομης ει-
σόδου ή εξόδου, επαναπροωθείται αμέσως 
στη χώρα του. Αν δεν είναι δυνατή η άμεση 
προώθησή του στη χώρα του, τότε παραπέ-
μπεται στις διοικητικές αρχές για απέλαση, η 
οποία γίνεται μέσα σε 3 μήνες το αργότερο.»

Η ύπαρξη του του συγκεκριμένου Νόμου 
είναι αρκετή να καθησυχάσει οποιονδήποτε 
καλόπιστο αναγνώστη ότι στην Ελλάδα δεν εί-
ναι δυνατόν να υπάρχει Λαθροεισβολή-εποί-
κηση. Αυτό θα ήταν απολύτως σωστό εάν ο 
Νόμος αυτός ...εφαρμοζόταν πλην όμως ΟΥ-
ΔΕΠΟΤΕ εφαρμόζεται, εκτός ελαχίστων πε-
ριπτώσεων..!!!

Ποιός αλλοδαπός θα πλήρωνε 8-10.000 
ΕΥΡΩ, το κεφάλι (μια περιουσία πληρώνει ο 
«κακόμοιρος ταξικός αδελφός μας κλπ.), το 
γιγαντιαίο διεθνές δουλεμπορικό-μαφιόζικο 
κύκλωμα που έχει στηθεί με   ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟ στόχο την Ελλάδα, γνωρίζοντας ότι δια-
πράττοντας το έγκλημα της Παράνομης Εισό-
δου στην Ελλάδα, ΑΜΕΣΩΣ θα υφίστατο τις 
συνέπειες του άρθ. 86 του νόμου 3386/2005; 

Ποιός αλλοδαπός θα πλήρωνε 8-10.000 
ΕΥΡΩ, στον διεθνή δουλέμπορο γνωρίζο-
ντας ότι ακόμη και εάν κατάφερνε να μην 
συλληφθεί στο σημείο που εισβάλλει Παρά-
νομα στην Ελλάδα, δεν θα είχε κανένα   απο-
λύτως δικαίωμα κατά τη διάρκεια της Παρά-
νομης διαμονής του στην Ελλάδα και απλώς 
θα ανέμενε την στιγμή που θα συλληφθεί για 
να εφαρμοσθούν σε βάρος του οι προβλεπό-
μενες ποινές του ως άνω νόμου; 

Η απάντηση είναι απλή, ΚΑΝΕΙΣ! (Θεμελι-
ώδες αξίωμα για την τέλεση εγκληματικής 
πράξης είναι η ύπαρξη οφέλους/κινήτρου) 
[Επισημαίνεται ότι ακριβώς ο ίδιος Νόμος 
ισχύει στις υπόλοιπες Ευρωπαικές Χώρες, 
όμως εκεί ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ...]

...η συνέχεια στο επόμενο

Του ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ Ελλάδα, ο παράδεισος των λαθρομεταναστών
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Στο μικρόφωνο ο γνωστός δάσκαλος της Σχολής Οδήγησης και ιερο-
ψάλτης Μιχάλης Σωτηράκος ερμηνεύει το τραγούδι «Ύμνος του Νέου 
Κύματος Μεσσηνίας», το οποίο αρχικά είχε γράψει ο αείμνηστος μουσι-
κοσυνθέτης και στιχουργός Γιάννης Βέλλας, επί λαμπρής προεδρείας του 
ιδρυτή του Νέου Κύματος Μεσσηνίας Γιάννη Κούλη, το οποίο συμπλη-
ρώθηκε και ολοκληρώθηκε από τον Μιχάλη, και τραγουδήθηκε για πρώ-
τη φορά στην Χοροεσπερίδα του Νέου Κύματος Μεσσηνίας στην εκδή-
λωση που έγινε προ καιρού για την Απελευθέρωση της Καλαμάτας.

EKΔΗΛΩΣΕΙΣ

Από το Πικ-νικ των εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ» την Κυριακή 19 Μαϊου στο πάρκο Harms στο Skokie

Ο Δημ. Κουρκουβής η «ψυχή» του πικ-νικ για πολλά χρόνια
τεμαχίζει τον αμνό με τον Νίκο Φλώρο να τον  μοιράζει.

Γονείς του σχολείου, από αριστερά η κ. Ελένη Μπάλτσα,
η κ. Παναγιώτα Ρουμπιναντέ και η κ. Ελένη Γεωργοπούλου

Τα παιδιά του σχολείου με τους χαρταετούς στο πάρκο κοντά στο σχολείο.

Τα παιδιά κατευθύνονται με τους δασκάλους και τους γονείς στο πάρκο για το πέταγμα των χαρταετών.

Οι γονείς καταφθάνουν στο πικ-νικ. Η κ. Ντίξον με τον εγγονό της 
Κάρολο προσέρχονται κρατώντας τις ελληνικές σημαίες.

Τα παιδιά έτοιμα για την αυγουλοδρομία με την καθοδήγηση των
δασκάλων τους.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ευάγγελος Χάκκας
Από την Μακρακώμη Φθιώτιδας

Την Παρασκευή 17 Μαϊου, ε.έ. στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου στο Σικάγο, ιερουργούντος του αιδ. π. Αποστόλου Γεωργαφέντη, τελέστηκε 40ήμερο μνημόσυνο, υπέρ ανα-
παύσεως της ψυχής του αείμνηστου αγαπημένου μας φίλου  Ευάγγελου Χάκκα, στο οποίο παρεβρέθηκαν οι οικείοι και οι συγγενείς και φίλοι της οικογένειας, οι οποίοι μετά το 
μνημόσυνο παρεκάθησαν στο επιμνημόσυνο τραπέζι στο εστιατόριο ΨΗΣΤΑΡΙΑ στο Λίνκολνγουντ για να συγχωρέσουν την ψυχή του.

Σκληρή και αδυσώπητη η άτεγκτη μοίρα, άρπαξε σε ηλικία 79 ετών, στις 8 Απριλίου 2013, από τη ζωή και τον οδήγησε για το μακρινό ταξίδι, τον αγαπημένο, σύζυγο, πατέρα 
και παππού, Ευάγγελο Χάκκα, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε τον τελευταίο καιρό εξ αιτίας της αρρώστιας, από την οποία είχε προσβληθεί και έφυγε πολύ γρήγορα από κοντά μας.

Η νεκρώσιμος ακολουθία ψάλθηκε στον ιερό του Αγ. Δημητρίου στο Σικάγο και ενταφιάστηκε εν μέσω συγγενών και φίλων στο κοιμητήριο Μεμόριαλ Παρκ στο Σκόκυ Ιλλι-
νόϊς. Ο αείμνηστος και προσφιλής μας Βαγγέλης, γεννήθηκε το 1934 στην όμορφη κωμόπολη Μακρακώμη της Φθιώτιδας, όπου  το 1969 εγκαταστάθηκε στο Σικάγο. Μαζί με 
τον πολυαγαπημένη σύζυγό του Παναγούλα απέκτησαν δύο παιδιά τον Γιάννη και την Ευαγγελία, τους οποίους είχαμε μαθητές στο ελληνικό σχολείο, τα οποία ανέθρεψαν με 
ελληνική συνείδηση και με πολύ φροντίδα και στοργή για να τα δουν άξιους στην κοινωνία και στη ζωή. Αξίωσε να τα ιδεί αποκαταστημένα επαγγελματικά και κοινωνικά και να 
υπερηφανεύεται και να χαίρεται δικαιολογημένα για την καταξίωσή τους, καθώς να χαρεί και τα 4 εγγόνια του τον Ευάγγελο, τη Μιχαέλα, την Έμυ και τον Σταύρο.

Ο αείμνηστος Βαγγέλης υπήρξε ένας ευγενικός και καλόκαρδος άνθρωπος με ψυχική καλλιέργεια και πλούσια αισθήματα, που τα διέκρινες στον ευαίσθητο χαρακτήρα του 
και στην καλή του καρδιά. Πάντα φιλόξενος με το φιλοσοφημένο και πηγαίο του χιούμορ που σε έκανε να ξεχνάς τις έγνοιες σου. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την αγάπη του για το 
καλό κρασί το οποίο κερνούσε τους φίλους του. Το καλό κρασί για τον αξέχαστο φίλο μας ήταν επιστήμη. Μόνος του το έφτιαχνε και το έβαζε στα βαρελάκια, όχι για τον εαυτό 
του αλλά για τους φίλους!

Ανατράφηκε με ελληνικές αρχές και ιδανικά, και διακρινόταν για το ήθος του και την αξιοπρεπή συμπεριφορά του, ήταν εργατικός και προοδευτικός άνθρωπος και εργαζό-
ταν από μικρό παιδί, μέχρι το τελευταίο διάστημα, προτού καταβληθεί από την αρρώστια. Ήταν ευαίσθητος και περιχαρής, πάντα γλυκομίλητος με τα αστεία του και την καλή του 
καρδιά κατακτούσε τους συνομιλητές του.

Για μας που τον γνωρίσαμε, τον αγαπήσαμε, τον εκτιμήσαμε για το ήθος, την ευγένειά του, την πατροπαράδοτη και πλούσια φιλοξενία του, την εργατικότητά του και για την 
καλή του καρδιά, θα τον θυμόμαστε, γιατί υπήρξε ένας αφοσιωμένος σύζυγος, άριστος οικογενειάρχης, τίμιος και καλός άνθρωπος.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε και ας είναι αιωνία η μνήμη του αείμνηστου καλού μας φίλου Βαγγέλη και ο Θεός ας τον κατατάξει σε σκηνές δικαίων. Εκφράζου-
με τα θερμά μας συλλυπητήρια στη γυναίκα του, την αγαπητή μας Παναγούλα στα παιδιά του Γιάννη και Ευαγγελία και Γιώργο Ντουβίκα, στον συγαμπρό του και φίλο Κωνστα-
ντίνο Σωτηρόπουλο, ο οποίος ήλθε από το Άργος για να συμπαρασταθεί στην οικογένεια, στα εγγόνια του και στους υπόλοιπους συγγενείς.

Αιωνία η μνήμη σου αξέχαστε καλέ μας φίλε Βαγγέλη!
Οικ. Δημητρίου Ν. Γεωργακοπούλου 
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Greece Undeterred in Pursuit of Reparation
From Germany Over Wartime Devastation

June 2013, Hellenic Voice

Greece is planning to pursue the claim for reparations from Germany over World War Two, a further strain on relations with Berlin, 
which foots most of the bill for its 240-billion euro rescue. The Finance Ministry has compiled a report that takes stock of all relating 
available documents spanning more than six decades, Greek Foreign Minister Dimitris Avramopoulos told parliament. It was submitted 
to Greece’s legal advisers and then Athens will decide how to officially press its claim, he said. Avramopoulos did not elaborate on how 
much would be sought. _ Balkans.com Business News

BEIJING (ANA-MPA) Chinese companies 
desire involvement in Greece’s infrastructure 
sector, Chinese Premier Li Keqiang said 
on Thursday (5/16) after talks with visiting 
Greek Prime Minister Antonis Samaras. The 
two premiers discussed all aspects of Greek-
Chinese relations during their meeting, 
especially economic cooperation and long-range 
strategic plans. Following their talks, a number 
of agreements and protocols were signed by 
the Greek side and the Chinese government.

Samaras was on an official visit to China 
through May 19, accompanied by a delegation of 
some 60-plus Greek business leaders, after which 
he flew to Azerbaijan for a one-day visit before 
returning home.”We are global shipping powers 
and we can cooperate in many areas. Since 2010 
there has been heightened cooperation, while 
Chinese companies desire to become active in 
the infrastructure sectors. We will take action to 
boost commercial transactions, with the target 

of increasing the volume of transactions to eight 
billion euros by 2015,” the Chinese premier 

said during a dinner for the Greek mission. _ 
S. Goutzanis

Greece And China Sign Series of Agreements After
Chinese Premier’s Meet With A. Samaras in Beijing

Dendias on FBI & NYPD Expedition Australia Legislation Affirms Greek, Assyrian and Armenian Genocides

Schumer: Greek-Language Provision is a Win-Win
for New York’s Vibrant Greek-American Community

Greece’s Archbishop Ieronymos in
US to Receive Honorary Doctorate

It isn’t how much Greece owes Germany but how much does Germany owe Greece.

Τhe Greek Premier A. Samaras and the Chinese Prime Minister Li Kegiang during a light moment.

Avramopoulos with Kerry

ND And  Syriza
Neck  And Neck
In Opinion Poll

New Democracy (ND) and main 
opposition SYRIZA were tied in first 
place in voters’ preference, according to 

an opinion poll conducted by GPO for the private 
MEGA television station. According to the poll 
results, ND and SYRIZA were tied at 20.3 percent 
each in the respondents’ preference, followed by 
ultra-right Golden Dawn (Chryssi Avghi) with 9 
percent, PASOK with 7.5 percent, Independent 
Greeks with 6.3 percent, Communist Party of 
Greece (KKE) with 5.8 percent and Democratic 
Left (DIMAR) with 5 percent, while 4.1 percent 
of the respondents expressed support for other 
parties, 6.1 percent said they would cast a blank 
vote and 15.6 percent declined response. To 
a question of who would be most suitable for 
prime minister, current Prime Minister Antonis 
Samaras (and ND leader) was preferred by 46 
percent of the respondents, followed by SYRIZA 
leader Alexis Tsipras with 29.3 percent, while 23.5 
percent said neither of the two.

Public Order and Citizen Protection Minister 
Nikos Dendias, while in New York on an official 
visit, visited the joint operation centres of 

the Federal Bureau of Investigation (FBI) and the 
New York Police Department (NYPD), according 
to a ministry press release. At the FBI, Dendias was 
briefed by local director George Venizelos on the 
departments dealing with information, cybercrime and 
investigations, the last of which also includes racism-
related issues. Dendias was also briefed by NYPD 
officers on the inter-services cooperation with the FBI 
and on general crime-fighting issues. The minister 
also spoke that same day at the John Jay College of 
Criminal Justice of the City University of New York 
on “The safety of citizens and the state of law.”

The NSW Legislative Council yesterday affirmed the Assyrian, Greek and 
Armenian Genocides perpetrated by the Ottoman State (now Turkey) in the 
early period of the 20th century. This recognition now paves the way for a federal 
recognition by the Australian government on the genocide/s which claimed 
upwards of 3.5 million lives. The motion was supported by the Assyrian Universal 
Alliance, the Australian Hellenic Council and the Armenian National Committee. 
The motion read as follows:
Whereas the NSW Parliament passed a motion in 1997 recognizing and 
condemning the Genocide of the Armenians, this House recognizes that 
Assyrians and Greeks were subjected to qualitatively similar genocides by the 
then Ottoman Government between 1914 - 1923: and
(a) joins the Assyrians, Armenians and Greeks communities of New South 
Wales in honoring the memory of the innocent men, women and children who 
fell victim to the first modern genocides;
(b) condemns the genocides of the Assyrians, Armenians and Greeks, and all 

other acts of genocide as the ultimate act of intolerance;
(c) recognizes the importance of remembering and learning from such dark 
chapters in human history to ensure that such crimes against humanity are not 
allowed to be repeated;
(d) condemns and prevents all attempts to use the passage of time to deny or 
distort the historical truth of the genocides of the Assyrians, Armenians and 
Greeks, and other acts of genocide;
(e) recalls the testimonies of ANZAC prisoners-of-war and other servicemen 
who were witness to the genocides of the Assyrians, Armenians and Greeks;
(f) recalls the testimonies of ANZAC servicemen who rescued Assyrians, 
Armenians and Greeks genocide survivors;
(g) acknowledges the significant humanitarian relief contribution made by 
the people of New South Wales to the victims and survivors of the Assyrians, 
Armenians and Greeks; and (h) calls on the Commonwealth Government to 
condemn the genocides of the Assyrians, Armenians and Greeks.

U.S. Senator Charles E. Schumer 
today (5/23) announced that his 
amendment to help preserve Hellenic 

language and culture in American will be included in the 
Senate’s comprehensive immigration bill. The Schumer 
amendment will allow Greek nationals to apply for 
a visa to work in the United States to provide Greek 
language instruction and assistance to communities, 
educational institutions, and businesses. There are 
many exchange programs, international litigation 
cases, language class, travel agency tours, etc. that 
require Greek speakers to be stationed in the United 
States for work involving specialized knowledge that 
requires proficiency in the Greek language. 

“As a lead author of the Senate’s immigration bill, I 
made sure that the legislation would allow for Greek 
citizens to come work in America to help preserve the 
Hellenic language and culture here in the United States,” 

said Schumer. “I believe that this amendment will help 
the vibrant and valued Greek American community 
here in New York, the city as a whole, and our entire 
nation. I was proud to include this provision in the bill, 
and will fight to ensure it stays there until it is signed 
by the President.”

This amendment permits Greek or Cypriot 
individuals to come to the United States for a maximum 
of 12-months to work in occupations involving 
specialized knowledge or skill that requires proficiency 
of a language spoken in countries that admit few 
immigrants into the United States.

The Schumer amendment allows Greek-Americans 
to hire Greek and Cypriot citizens to work in America 
for a year and provide Greek-language instruction and 
tutoring to the local community on a part-time basis. 
The amendment helps the Greek-American community 
preserve its Hellenic heritage and language.

New York – Holy Cross Greek Orthodox School 
of Theology conferred an Honorary Doctorate 
Degree to His Beatitude Archbishop Ieronymos II 
of Athens and All Greece, during its 2013 graduation 
ceremony, Saturday May 18. The day before, May 17, 
His Beatitude officiated at Vespers in the School’s 
Chapel of Holy Cross. That evening the Theological 
School hosted a dinner in his honor.

On Saturday May 18 and following the Divine 
Liturgy, the formal 71st Commencement of Hellenic 
College Holy Cross School of Theology took place, 
during which, an Honorary Doctorate of Theology was 
conferred upon His Beatitude Archbishop Ieronymos 
II of Athens and All Greece. That evening Archbishop 
Ieronymos accompanied by His Eminence Archbishop 
Demetrios of America returned to New York.

On the next day, May 19, an Archieratical 

concelebration of the Divine Liturgy took place at 
the Archdiocesan Cathedral of the Holy Trinity in New 
York. Later in the evening, a special concert by the 
Archdiocesan Byzantine Choir and the Archdiocesan 
Youth Choir was offered in honor of the Athens 
Archbishop. After viisiting the headquarters of the 
Greek Orthodox Archdiocese of America and the 
Greek American School of St. Demetrios in Astoria, 
NY on Monday and co-celebrating the Feast day of Sts. 
Constantine and Helen with Archbishop Demetrios 
in the Cathedral of Sts. Constantine and Helen in 
Brooklyn, NY, which celebrated its 100th anniversary, 
he and his entourage departyed for Greece.

Archbishop Ieronymos was accompanied by 
Metropolitan Chrysostomos of Messinia, Bishop 
Gavriel of Diavleias, Fr. Adamantios Avgoustidis, Fr. 
Stefanos Avramidis and Deacon Epifanios Arvanitis.
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  EDITORIAL NOTES

The movement to force JP Morgan Chairman and CEO James Dimon to step down from the chairman job 
and serve as a mere CEO failed Tuesday, May 21, as shareholders rejected a proposal to split the jobs. 
In fact, with job-splitters garnering just 30-something percent of the vote they’re actually losing ground 
from where they were a year ago, which is surprising because they seemed to be gaining momentum with 
shareholder advisory firms. Dimon was able to push back by deploying a highly effective tactic that just 
happens to illustrate precisely why he shouldn’t hold both jobs: He threatened to quit. He said that if he 
was forced to step down as chairman he would step down as CEO as well. And shareholders thought, not 
implausibly, that doing so would throw the firm into disarray and hurt its share price. So they stuck with 
Dimon. That’s the kind of high-stakes bluffing and gamesmanship you don’t like to see from a banker. It 

also only makes sense if you assume that Jamie Dimon the Chairman is doing a terrible job. After all, any 
CEO might quit at any moment. Running a company is hard work, and CEOs are so rich already that it’s 
hard to use a pure financial incentive to get one to hang on if he decides he’d rather play golf. Plus any 
CEO might die in a car wreck on any given day. One of the very most important jobs a chairman can do 
is ensure that there’s some kind of reasonable succession plan in the works. Someone waiting in the wings 
who’ll have the confidence of the board and the executive team and who’ll be able to keep things running 
smoothly. There’s no such thing as a totally seamless transition, but it’s certainly possible to have a non-
catastrophic one. Dimon held on to the Chairmanship by essentially saying he’d failed as Chairman. 
There is no succession plan beyond «après moi, le deluge.»

The need to join forces of Hellenism, a 
challenge and an investment for the future 
of Hellenes Abroad is what Dr. Olga 

Sarantopoulos, Secretary of the World Council 
of Hellenes Abroad (SAE) stressed in her speech 
in welcoming the work of the World Conference 
of Expatriate Physicians and Bioscientists of 
Greece and Cyprus. Held in the Cypriot city of 
Paphos under the auspices of the Health Ministers 
of Cyprus and Greece in cooperation with the 
Association of Professors of the Medicine School 
of the University of Athens (EKIPA) and the 
Central Health Council of Greece (KE.S.Y.) 
was co-organized by the Pancyprian Medical 
Association. 

The Conference was attended by the Minister 
of Health of Cyprus Mr. Petros Petridis, the 
Representative of the University of Athens and 
President of the University Professors Association 
Mr. Michalis Koutsilieris, the Representative of 
the Ministry of Health of Greece and President 
of KE.S.Y. Professor of Medicine of the University 
of Athens Mr.Panagiotis Skandalakis, the Former 
Minister of Health of Cyprus Mr. G. Malas, the 
President of the Pancyprian Medical Association 
Dr. Andreas Demetriou, representatives of 
parliament and other dignitaries and many 
scientists.

The SAE Secretary said that the Conference 
was of special significance, not only because it is 

a means of exchanging views and expertise, but 
also because it offers the opportunity for further 
networking of scientists of Greek background. 
Featured as an inexhaustible source of wealth, 
as far as networking with scientists, politicians 
and entrepreneurs, she pointed out that through 
the networking members’ significant initiatives 
we can achieve reversal of the negative climate 
and help the economic reconstruct both Greece 
and Cyprus. Dr. Sarantopoulos stressed that 
the greatest challenge is to turn the power of 
Hellenes Abroad into positive energy which will 
allow the redefinition of the relation ship with 
the homeland, creating a two-way link of mutual 
support in renegotiating its position in the world.

She underlined that the critical juncture 
in which Greece and Cyprus find themselves 
requires every effort on the part of the Diaspora 
to assure the perpetuation of Hellenism and the 
future of our children. 

Finally she wished for Cyprus a solution that 
ensures the independence and territorial integrity 
of the island, th e equality of its legal citizens 
and the guarantee of the principles of law in a 
Reunited and Free Cyprus.

A step into the past of Greek culture was 
experienced by all during the Sacred 
Patriarchal and Stavropegial Orthodox 

Monastery of St. Irene Chryssovalandou’s afternoon 
Luncheon at the Stathakion Cultural Center in Astoria, 
NY, a fortnight ago. Traditional Greek Cuisine was 
served, with folkloric music played to the dancing 
by the school’s children to the soounds of which DJ 
Stamatis Tsilimos entertained all. Earlier at the Divine 
liturgy Service Meletios Bougas was ordained into 
the priesthood.

Dr, Vasiliki Filiotis,  principal of St.  Irene 
Chryssovalandou school  was honored for her 
outstanding service to Greek American education. 
The Greek American Federation of Teachers presented 
the “Three Hierarchs Award” in the form of a plaque 
to Ms Filiotis. “Vasiliki  Filiotis is being honored for 
her tireless contributions to the Hellenic education and 
culture for many years,” said Dr. John Antonopoulos. 
“She has been perpetuating our Hellenic values 
and language, She is a very active and productive 
President of Prometheus Teachers Organization in 
New York.” Ms Filiotis holds a PhD in Political Science, 
Master of Science in Education and Political Science, 

with a Master of Arts degree in Philosophy from 
CUNY graduate center. “Greek communities pay 
millionsof dollars for Greek studies in universities.” 
She remarked. “Our children should take advantage of 
this opportunity. We support modern Greek Language 
studies and urge all youth to enroll.” The Educator is 
accomplishing this goal through her unique mission 
at St. Ierene Cryssovalandou under Archimandrite 
Ierotheos Zacharis as its Abbot. _ By Catherine Tsounis

60th Anniversary of IMW
to Be Held in Athens As 
First Ever Wine Master 

Class Is Held There

Child Prodigy Jimmy 
Damon, Dead at Age 75

The Institute of Masters of Wine (IMW) has chosen 
its 60th anniversary to make its first official visit to 
Greece. The Institute will hold its first ever master 
class in Athens on 5 December, to introduce Greek 
wine professionals to its international study program. 
The event will be hosted by Konstantinos Lazarakis 
MW, the only Greek Master of Wine, and Sarah Jane 
Evans MW, the Institute’s Deputy Vice Chairman. The 
topics to be covered in the master class will include an 
introduction to the Institute’s study program and the 
structure of the Masters of Wine Examination, covering 
both theory and practical issues, and a blind tasting 
of wines to highlight the Master of Wine approach to 
tasting and assessing wines.

Master of Wine is the most highly regarded title in 
the international wine community is currently held by 
299 individual Masters of Wine, based in 23 different 
countries. More than 280 students from 29 different 
countries are currently enrolled in the Institute’s 
international study program, which prepares candidates 
for the annual Masters of Wine Examination. The 
master class runs from 4pm to 8pm on 5 December 
2013 at WSPC, 2nd Floor, 70 Amfitheas Avenue, Palaio 
Faliro 175 64, Athens, Greece.

The itinerary for the first-ever visit to Greece includes 
tours and taste-testings in wine-producing regions and 
wineries in Attica the Peloponnese, northern Greece 
and Santorini, and more specifically visits to Nemea, 
Naoussa, Epanomi, Amyntaio, Attica and Santorini. 
Extensive presentations will take place of the wines of 
each region of Greece the IMW will visit.

We are sad to inform of the passing of our longtime, 
close “cousin” Jimmy Damon, who fell asleep in the Lord 
last Saturday on his 75th birthday. A Chicago legend, 
Jimmy has his own street (Jimmy Damon Way at Navy 
Pier), designated as an honorary route by the City of 
Chicago. Once a child prodigy, he was signed by Sun 
Records at the age of 14 and performed with Elvis, Sinatra 
and many of the all-time greats. It’s been widely reported 
that Bill Murray patterned his Saturday Night Live lounge 
singer caricature after Jimmy’s signature act.

The Greek government, in agreement with the government of Serbia, has granted permission to the former royal 
family of Serbia to exhume the remains of the late queen Alexandra and transfer them under the care of the Greek 
Foreign Ministry to Belgrade, where they will be interred in the family plot. Born Princess Alexandra of Greece and 
Denmark in 1921, she was married to the last king of Yugoslavia, Peter II, and died in 1993. She was buried in the 
former private royal residence at Tatoi, north of Athens.

Capital Link held its 7th Annual Invest in International Shipping Forum in New York City late in 
March and with record attendance, the Forum was a resounding success. The Forum, organized in 
cooperation with NYSE Euronext and NASDAQ OMX, attracted a record of 975+ influential C-level 

executives, institutional investors and analysts, bankers, financial advisors, financial media, and other qualified 
investors, to come together to discuss, debate and exchange information on critical maritime industry topics.

Nicolas Bornozis, President of Capital Link, remarked, “Shipping is a cyclical and volatile business -- but 
it is a business that ultimately endures the test of time and it has been, is, and will continue to be a critical 
link in the global economy and trade. Today’s market conditions put to the test the whole shipping industry 
-- owners, charterers, financiers and the multitude of service providers. Currently, shipping is at a crossroads 
of sorts; however one can’t count out shipping over the long term, as history has shown throughout the many 
cycles the shipping industry has endured, weak markets can generate attractive opportunities for well selected, 
well timed and well-priced asset acquisitions. “The real challenge today is not whether opportunities will 
surface -- they always do surface during weak markets. The real challenge is who can take advantage of these 
opportunities given the new landscape in the world of finance and capital markets. Strong liquidity and access 
to financing are critical success factors in this pursuit, especially as bank financing has become less available 
and more costly and capital markets have not been particularly friendly to shipping.

“Today, Capital Link works with the majority of shipping companies listed on U.S. Exchanges, as well 
as with those listed in London and Milan. This enables us to be in the midst of activity by listed shipping 
companies, investors, analysts and media, all of which recognize Capital Link as the ‘go-to’ place when it 
comes to the shipping industry. It translates into unique information flow, know-how, and insight when it 
comes to shipping and investors. With our forums, webinars, newsletters, industry websites, and stock market 
indices, Capital Link has built marketing platforms that are effective, and raise awareness about shipping to 
a wider and ever expanding investor audience.”_ NEW YORK, NY (Marketwire)

Capital Link’s 7th Annual Invest in Int’l
Shipping Forum a Resounding Success

Serbian Royalty To Be Exhumed From Tatoi and Sent to Belgrade

The Tactic Dimon Used is the Reason Why He shouldn’t Hold on to Chairmanship

The Power of Greeks Abroad, Catalyst in
Greece/Cyprus Recovery”: SAE Secretary

Dr. V. Filiotis Honored For Her Work During
Saint Irene Monastery Dinner at Stathakion

Hellenic Voice, June 2013

MATTHEW YGLESIAS, guest writer

Vasiliki Filiotis  holds plaque while Abbott 
Zacharis looks on.

Dr. Sarantopoulos in Paphos amid organizers 
of the Expatriate Physicians and Bioscientists 
World Coference
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Jennifer Aniston look-alike contest. But the real surprise is that 
the Hollywood funnyman is taking a woman he rescued from 
homelessness to the premiere of “The Hangover Part III.” There’s 
no joke in his surprising act of generosity. He often stops by her 
flat he pays rent for to take her to lunch and reportedly he has taken her to premieres 
before...Olympia Dukakis was honored with a star on the Hollywood Walk of Fame in 
front of the Pantages Theater for her amazing work on stage. The ceremony coincided 
with Greek America Foundation’s Gabby Awards of which Dukakis is a supporter and 
board member……

Another step in Charlie Crist’s political evolution is complete. The former 
Florida governor endorsed gay marriage. “I most certainly support 
marriage equality in Florida and look forward to the day it happens here,” 

the Republican-turned-independent-turned-Democrat wrote on his Facebook page. 
C r i s t is considered a potential candidate against Gov. Rick Scott 

(R) in 2014.. But questions have lingered about his record 
on gay rights; in 2006 he signed a petition in favor of 

a constitutional amendment banning gay marriage 
and adoption in the state. He reaffirmed his support 
for the ban in 2008. In his Facebook post, Crist did 
not discuss when or why his personal views on the 
issue have changed.

British pop veterans Depeche Mode blew 
Greek fans away Friday, May 10th  with a 
gutsy performance at Attica’s Terra Vibe 

Park venue in Malakasa, Attica, in what was one of 
the season’s first great open-air summer gigs near the 
Greek capital. With support bands ‘Space Blanket’ and 
Essex-based F.O.X. warming up the packed audience, 

Depeche Mode hit the stage to riotous applause and kept 
the crowds electrified for more than two and a half 

hours with favorites from their 1993 album ‘Songs 
of Faith and Devotion’ and tracks from the more 
recent ‘Delta Machine’, ending with «Never Let 
Me Down Again.»There’s a few more European 
cities on tap before the band crosses the Atlantic 
for its North American tour….The lead singer of 

the metal band As I Lay Dying was arrested Tuesday 
and charged with attempting to hire a hit man, the San 

Diego County Sheriff ’s Department said. Authorities 
said Tim Lambesis tried to contract an undercover 
detective to kill his estranged wife. He is charged with 
solicitation of another to commit murder, reported 
CNN. As I Lay Dying was nominated in 2008 for a 

Grammy Award for best metal performance. They have 
released seven studio albums and a live CD, according 

to their website….Among the highlights of the 
entertainment and shows taking place this summer 
in Athens are the 36th Book Festival at Pedion 
tou Areos from May 24 to June 9, an international 
jazz festival at Technolopolis on May 31- June 2, 

the Athens Garden Festival on June 15-18 at the 
National Gardens, the 2nd World Music festival on 

July 15-19, and a month-long street theatre festival 
taking place in Athens’ squares and pedestrian roads 
starting on September 7.

Michelin Two-star French Chef Jacques 
Divellec was welcoming guests and 
presenting his prize-winning gastronomic 

preparations through May 11 at the Première restaurant of the Athenaeum 
InterContinental in Athens suggesting the outstanding items on the menu degustation, 
in full view of the Acropolis and Lycabettus…. On video, Grant Achatz and Nick 
Kokonas owners of Alinea, Next and the Aviary talk about everything, from renewing 

a 10-year lease for Alinea’s space, to their thoughts on the 
Michelin Stars and 50 Best restaurant list.

June 2013, Hellenic Voice

As The World Churns  BY BOB NICOLAIDES    

An alleged plan to assassinate Phanar Greek Orthodox Patriarchate 
Vartholomeos is being investigated by an Ankara public prosecutor, private 
broadcaster NTV reported on May 10. The investigation was launched after 

a letter was sent from the Central Anatolia province of Kayseri, claiming that the 
Istanbul-based patriarch would be the target of an assassination attempt on May 29, 
the 560th anniversary of Istanbul’s conquest by Mehmet the 
Conqueror, a testy time for Greeks and Turks. A man 
was detained and police forces were searching for two 
others. The suspects recently arrived in Istanbul from 
Kayseri, police sources said. One of the detained 
suspects, identified only as S.A., denied the charges 
and said he was in Istanbul to visit his relatives 
and he had no intention or plan of murdering 
Vartholomeos......Ted Sarandos, at 48 is helping 
create the future of entertainment in his field by virtue 
of his position as the Netflix Chief Content Officer...

Rita Wilson can’t wait for her pal Jennifer 
Aniston’s wedding to Justin Theroux. Wilson, 
who is married to Tom Hanks and a close pal 

of Jennifer, is extremely excited to dance the night away 
when the ‘Friends’ star ties the knot. The couple are said 
to have reportedly moved their wedding date to August 
in order to not clash with Aniston’s ex-husband 
Brad Pitt’s nuptials to Angelina Jolie who recently 
made worldwide boobs... I mean news with her 
mastectomy. ANI also reports that Jennifer Aniston 
will be stripping off on the big screen. The stunning 
actress plays a lap-dancer in new comedy ‘We’re The 
Millers’, the Daily Star reported. And film fans will see 
Jennifer shed her clothes on the big screen. The 44-year-
old actress revealed that filming the scenes forced her out 
of her comfort zone. 
The ‘Friends’ star insisted that she danced in high 
school and in her 20s, but she has never done 
stripping. «This fabulous dance instructor just 
pulled the inner stripper out of me,» Aniston added. 
In the film, which is due out in August, her character 
poses as the wife of a dope dealer, played by funny-
man Jason Sudeikis, 37, on a road trip to Mexico. 
Now don’t panic, the couple are still happy as Larry 
and are merely pushing the wedding back a few 
months because they can’t agree on the size of their 
nuptials, according to the Daily Mail. Apparently 
the former Friends star wants a big ceremony while 
Justin is holding out for a more intimate do. On the other 
hand, in his new cover story with Esquire 
magazine, 49-year-old thespian Brad Pitt 
discussed being on drugs and a lesser 
version of himself while with Aniston. «For 
a long time I thought I did too much damage – drug damage. I was a bit of a drifter,» 
he said.  But then I got burnt out and felt that I was wasting my opportunity. It was 
a conscious change.” Now the same guy admits having a sickness of a sort-maybe a 
remnant of that period in his life, which makes him forget any one he meets after 
he’s done with that conversation. He uses a Greek word to describe that, which is 
Prosopagnosia. Now, could it be that he learned that word from his first spouse?  Very 
doubtful. I don’t think she knows what it means herself.....

Actor Billy Zane with his girlfriend, model Candice Neil. He says they’ll tie 
the knot in Greece this year, perhaps on an island, to honor the heritage of 
his Greek parents…If anyone has recollections of movies of the 30s then they 

must remember the Orson Wells picture Citizen Kane in which George Coulouris 
plays a role. Or the 1939 movie Swing Times in which Greek actor George Metaxa 
participates….. Zach Galifianakis is aided by real ‘Game of Thrones’ star Nikolaj 
Coster-Waldau in the spoof of the drama series, on SNL 
and is beaten by Bradley Cooper and Ed Helms in a WORD OF THE MONTH: Stratagem - Στρατήγημα

Vartholomeos: 
Target of assassination plot.

Galifianakis:
Taking 87-year old woman to his premiere..

Hanks with Wilson:
Buddies to Anniston and Theroux.

Christ: A Comeback

Nick Kokonas:
A restaurant conversation

As I Lay Dying founder 
Tim Lambesis
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A s a result of the 22nd Hellenic Times 
Scholarship Fund spectacular gala 
celebrated in the besplendored Ballroom  

of New York’s Marriott Marquis on Saturday, May 
11 and the funds this beneficial event raised over the 
year, thirty six youths from the Hellenci community 
were able to share an upward from $100,000 pool of 
scholarships. It was the event at which industrialist and 
benefactor George Sakellaris, the chairman and CEO 
of Ameresco of Franingham, MA received the annual 
HTFS Human Resources award in the presence of an 
audience that exceeded a thousand revelers.

A glittering ballroom adorned with the logo of 
the non-profit organization on every side, each of 
which was flanked by shimmering tinsel running down 
from high balconies received lady guests bedecked 
in elegant gowns in every color of the rainbow and 
gentlemen in tux as well as dark suits. Monitors placed 
at every column around the room afforded every table a 
confortable view of what was taking place on the stage. 

The star-studded evening began with the singing 
of the national anthems of the US and Greece, after 
which the Master of Ceremonies introduced Hellenic 
Times publisher and NYC Mayoral candidate John 
Catsimatidis who expanded on the benevolence of 
the Fund and its modest beginnings 22 years ago. In 
turn, his wife, Margo, chairwoman of the Scholarship 
Fund took the podium to speak and thank her guests 
for honoring this event with their presence.

Though anchor Alexis Christoforous of CBS and Nick 
Gregory, meteorologist for FoxFive graced the event with 
their presence, Ernie Anastos was conspicuously missing 
from the event perhaps for the first time in the event’s 
history, because of illness. Actor Frank Dicopoulos 
and TV reality show participant Constantine Maroulis 
were there. Former Ambassador of Cyprus and Mrs. 
Jacovides also were among the many guests. In all, 

thirty two deserving students from schools across the 
nation and another four graduating from Greek schools 
received scholarships totalling over $100,000, which 
will partly pay for their higher education studies. The 
historic moment was immortalized by the lensman 
and accompanies this article in the Hellenic Voice.

Then, the president and chief executive as well 
as chairman of the Board of directors of Ameresco, 
George Sakellaris who last year earned an honorary 
Doctorate from the University of Maine for a lifetime of 
achievement, stepped forward and received his award 
to thundering applause, after which he spoke about the 
students, their strive for excellence and how to achieve it.

It was now time for dancing and the Alpha Band, with 
vocalists Katerina Topazi and Thanos Tsiovas cranked 
up some kalamatiano dances which were extremely 
well received by the crowd on the dancing floor.  The 
Greek music eventually gave way to the hustle scene, 
after which guests were the recipients of a cool concert 
via JT and his band, (he, a former member of the Cool 
& the Gang group) who entertained the crowds until 
late in the night. _ BN

Voices (Φωνές)
A Literary Journal of Hellenism
Nine Muses Press. 2013 pp 199 Annual $50.
US Compiled by Editor & Publisher
Annamarie Buonocore & associates

The book (it comes in soft-cover) came to me 
in the mail with tens of other items and I was 
impressed by its title which takes one third of 
the outside cover in nice lettering and in Greek, 
though in smaller print underneath there appears 
its name in English, with the date of publication 
January 2013. It is the first volume and the number 
one issue of what I later found out to be ‘a Literary 
Journal of the Voices of Hellenism Literary Society’ 
which is celebrating Global Hellenism Through 
Literature,” as it is also stated on the cover. What 
it is, is an anthology of works by famous and not-
so-famous authors and writers of Hellenic heritage.

A real treasure trove for anyone to own (or 
subscribe,) the journal is divided in seven categories, 
starting with fiction and Poetry. The other sections 
are Culture, Art, Biography Interviews, Creative 
Non-fiction and Scholarly Essays. This first issue is 
dedicated in the memory of the Rev. Dr. Leonidas 
C. Contos for having enriched the FoundingEditor 
and Publisher, Annamarie Buonocore through 
his spiritual guidance and inspirational teaching.

In a preface signed by the founder/editor, she 
specifies that the Journal’s goals include presrving 
history, promoting Modern Greek Literature and 
cultivating the talent and joys of writing. And 
trully, there’s plenty of room here, not only for the 
famous writers such as my compatriot Konstantine 
Kavafy, Kostis Palamas and Odysseas Elytis whose 
quote adorns page 5 of this worthwhile effort. 
There’s room for scholar Dan Georgakas who 
already has attained acknowledment nationwide. 
And for Betty Rozakis’ poetry (I wonder if she is 
the sister of departed actor Gregory Rozakis,) for 
John Kyriazoglou’s rhymed and straight essays. 
Annamarie herself has written an interview called 
‘Wise Greek Gal.’ Maria Karamitsos writes about the 
Lalagos family which settled in Chicago. There are 
music sheets included,  with the song of yesteryear 
‘Ghyrisse’incorporated. Would you believe there 
are recipes too?

Thete’s  a lso a  mention of  Thanasis 
Maskarelis’book,‘The Terrestrial Gospel of Nikos 
Kazantzakis’ works by George Karnezis, Calliope 
Iconomacou and Yevette Nahmia-Messinas. Also 
illustrations by Sharon McNeil.

You can order your copy by viisiting www.
voicesofhellenism.org or you can subscribe by mail 
to voices of Hellenism Literary Journal, P.O.Box 
1624, San Mateo, CA 94401.

Ryannair expressed its intention and 
commitment to bring 10 million tourists 
to Greece over the next three years on 

the precondition that the Athens International 
Airport cut its taxes per passenger to 5.0 euros, 
from 12 euros, while the remaining airports of the 
country cut their taxes to zero for the airline’s new 
scheduled flights. Athens International Airport 
reacted to  that proposal saying that the airport 
was operating under a specific business mode, 
as all other metropolitan airports around the 
world, based on growth and maintaining long-
term relations with airline companies. Ryannair’s 

deputy chief executive and operational manager, 
Michael Colley, speaking to reporters criticized the 
Athens airport’s policy, saying it was the biggest 
problem in raising tourism trends in the country’s 
capital, as the airport remained very expensive and 
non-competitive with other European countries. 
He also expressed his concern that forthcoming 
privatizations of regional airports in Greece could 
lead to a sharp increase in airport duties. Ryannair 
currently uses as its base Chania airport. It operates 
a flight schedule of 25 destinations and with the 
addition of another ten, it expects its traffic to 
surpass 500,000 annually..

The German firm Hochtief announced the 
sale of its subsidiary Hochtief Airport GmbH, 
an investment firm that manages a number 
of airports around the world, including the 
Athens International Airport Eleftherios 
Venizelos.

The company will be sold to the Canadian 
pension fund PSP Investments and the sale 
is backdated to January 1, 2013, earning 
Hochtief the sum of 1.1 billion euros. The 
sale is expected to be completed within the 
second half of 2013. Hochtief Airport GmbH 
handles the movement of some 95 million 
passengers throughout the world. According 
to the German magazine “Stern”, its sale had 
been planned for some time but could not 
be carried out before as a result of the crisis, 
which made it impossible to get the desired 
sale price. _ F. Karaviti

Under the auspices of the Federation 
of Hellenic Societies, actor/director 
Harry Romas on his American tour, 

gave two performances of the sentimental  comedy 
I Saw Harry With My Own Eyes in New York at 
the Chian Federation 44-01 Broadway, Astoria on 
May 31 and June 1st 2013. The troupe, comprised 
by Anna Kouri, Penelope Plaka and Leonidas 
Kalfagianis played to pack houses both days. The 
itinerary of the Romas Thespian group includes 
Chicago and Los Angeles.

Hellenic Professional Women Inc. (HPW) will host an evening with Lori Ioannou on June 4, 2013, from 
6:30-9:30PM at Meli Restaurant, 1 East 35th Street, New York, NY.  The event is themed “Promoting the 
Professional Self through Social Media”. Ms. Ioannou will share her insights and experience in this area and 
will include an interactive presentation. Ms. Ioannou, is the former Executive Editor of Custom Content at 
Time Inc.’s News and Sports Group which included content for Fortune, Time, Money, and Sports Illustrated 
magazines. She frequently writes for Time and CNNMoney.com and is a former commentator for ABC 
World News. Admission is $35 for members, $45 for non-members. Hors D’oeuvres, Dessert and Coffee 
are included with admission. A Cash Bar will be available. To register, or for more information, please 
email mfrantzis@hellenicprofessionalwomen.org or visit www.HellenicProfessionalWomen.Org. Hellenic 
Professional Women Inc., (HPW) is a not-for-profit organization dedicated to providing networking, 
educational, business and career opportunities and mentorship programs to its members. HPW programs 
include regular meetings with guest speakers in all areas of expertise, professional development workshops 
and career and job readiness programs._  NEW HYDE PARK, N.Y. (May 13, 2013)

 The number of Greeks migrating to Germany increased by 43% in 2012 compared with 2011, or an additional 10,000 
individuals, according to an announcement issued by Germany’s federal statistics service. Hhigh increases were also 
recorded for Spaniards moving to Germany (45%), while the increase for Portuguese was 43% and 40% for people from 
Italy.. The total number of foreigners migrating to Germany has increased 13% overall during the same year, reaching 
the same levels as in 1995, with the majority of new migrants coming from within the European Union. In absolute 
numbers, the greatest number came from Poland while there has also been a significant increase in numbers from 
countries that joined the EU in 2004 and 2007, such as Slovenia, Hungary, Romania and Bulgaria._ BERLIN (ANA-MPA).

The motion picture A Green Story which played over the Memorial weekend 
in New York and Los Angeles theaters is a Greek production of Van Vlahakis’ 
saga of how this Greek immigrant who arrived in the US with $22 in his pocket  
built a multi-million dollar socially and environmentally conscious enterprise. 
The film describes the story of how the American Dream, upward social mobility 
and sensitivities to the well being of our people and our planet are goals that 
can be conceived concurrently if one has sufficient willpower and perseverance.

G. Sakellaris Accepts Award From HTSF
While 36 Students Obtain Scholarships

A Sharp Rise In Migration To Germany

Athens Airport
Mgmt Auxiliary
Is On The Block

Green Story Is All About
A Successful Immigrant

Voices, Loud and Muted, Make-up
A Tome Worth Your Time & Effort

Ryannair Vows More Tourist Arrivals
in Greece, Wants Lower Airport Duties

Actor Harry Romas Starred 
in Sentimental Comedy In Its 
Premiere Held in New York

Promoting One’s Self Through Social
Media Topic for Professional WomenA group of scholarship recipients posing

with Mr. & Mrs Catsimatidis ( left.) and Mr. & 
Mrs. Sakellaris(right.)
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Το τερατούργημα λογοκρισίας 
του κ. Σαμαρά

Η σοσιαλμανία δεν ήταν απλά μια μόδα για την Νέα Δη-
μοκρατία την δεκαετία του 70. Με εξαιρέσεις, αποτέλεσε τον 
ιδεολογικό άξονα του κόμματος. Ο κ. Σαμαράς αντίθετα από 
αυτά που έλεγε πριν γίνει αρχηγός της ΝΔ και πρωθυπουρ-
γός, είναι “άξιος” συνεχιστής της σοσιαλμανίας της ΝΔ.

Ο νόμος λογοκρισίας που η κυβέρνηση του θα περάσει 
είναι διαμετρικά αντίθετος προς στις αρχές ενός κόμματος 
που θέλει να είναι φιλελεύθερο και δεξιό. Το πρώτο πράγ-
μα που παρατηρεί κάποιος είναι η ταυτόσημη αντιμετώπιση 
όλων των ΜΜΕ σ’ αυτό το νομοσχέδιο. Δεν υπάρχει ίχνος 
αντίδρασης σε έναν νόμο λογοκρισίας, παρόλο που θα πε-
ρίμενε κανείς ότι ο δημοσιογραφικός κόσμος θα ήταν ιδιαί-
τερα ευαίσθητος σε θέματα ελευθερίας του λόγου.

Αυτό το οργουελιανό τοπίο γίνεται ακόμα πιο παράξενο 
αν σκεφτεί κανείς ποιες ήταν οι αντιδράσεις στα ΜΜΕ μετά 
από την σύλληψη του «Γέροντα Παστίτσιου». Ή, αν πάμε πιο 
πίσω ακόμα σε ένα πιο σχετικό γεγονός, θα πρέπει να θυ-
μηθούμε την μεγάλη αντίδραση που είχε δημιουργήσει ο 
νόμος της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την απαγόρευση της 
δημοσιοποίησης των προκηρύξεων των τρομοκρατικών 
οργανώσεων. 

Δεν θα μπορούσε κανείς να βρει πιο απτό παράδειγμα 
σύνδεσης βίας και λόγου. Για παράδειγμα η τρομοκρατική 
οργάνωση 17Ν μετά από κάθε δολοφονία έστελνε και μια 
πολυσέλιδη προκήρυξη στις εφημερίδες, οι οποίες φρό-
ντιζαν να της δώσουν την μεγαλύτερη δυνατή προβολή. 
Οι τρομοκρατικές οργανώσεις με τις δολοφονίες τους, όχι 
μόνο εξόντωναν πολιτικούς αντιπάλους, αλλά αποκτούσαν 
και μια μεγάλη πανελλαδική πλατφόρμα για να εκφράσουν 
τις αριστερίστικες αμπελοσοφίες τους. Αν υπήρχε ποτέ νό-
μος λογοκρισίας που μπορούσε να στοιχειοθετήσει την σχέ-
ση βίας και λόγου ήταν αυτός ο νόμος της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη για τις προκηρύξεις των τρομοκρατών. Όμως τότε 
τα ΜΜΕ, το ΠΑΣΟΚ, η τότε αριστερά (σήμερα Συριζα και Δη-
μαρ) καθώς και ο νυν υπουργός Δικαιοσύνης κ. Ρουπακιώ-
της, είχαν ορθά και σφόδρα αντιδράσει σε έναν νόμο που θα 

έβαζε το κράτος να ελέγχει τι μπορούν και τι δεν μπορούν να 
δημοσιεύουν οι εφημερίδες.

Η τότε τους αντίδραση σε ένα νόμο λογοκρισίας και η 
σημερινή υποστήριξη τους σε ένα ακόμα πιο αντιφιλελεύ-
θερο και λογικά αστήρικτο νόμο λογοκρισίας είναι ένα κα-
ραμπινάτο παράδειγμα υποκρισίας. Τα πράγματα γίνονται 
χειρότερα αν σκεφτεί κανείς ότι η πολιτική τάξη που έχει 
αφήσει την Ελλάδα να γίνει ένα ελεύθερο πεδίο εγκλημα-
τικότητας, αποφάσισε ξαφνικά ότι θα είναι πρέπον να αρχί-
σει να αστυνομεύει απόψεις.

Ο ίδιος ο υπουργός που δίνει άδειες σε δολοφόνους και 
βιαστές να βγαίνουν από την φυλακή και που επιπλήττει 
“αυστηρούς” στο έγκλημα δικαστές ως «ακτιβιστές», εί-
ναι ο υπουργός Δικαιοσύνης που έχει αποφασίσει ότι οι 
σκέψεις και ο λόγος του πολίτη εμπίπτει στις αρμοδιότητές 
του. Το βράδυ του Σαββάτου, 11 Μαΐου 2013, στα Κτίσμα-
τα Ιωαννίνων ένας Αλβανός κακοποιός, που πιθανότητα το 
έσκασε πρόσφατα από τις φυλακές, αφού λήστεψε 30 κα-
τοίκους σε ένα καφενείο, σκότωσε ένα ζευγάρι ηλικιωμέ-
νων στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ: «Οι αστυνομικοί πάγωσαν 
όταν βρήκαν νεκρό το άτυχο ζευγάρι! Σύμφωνα με τον κα-
θηγητή Ιατροδικαστικής Θεόδωρου Βουγιουκλάκη, οι δύο 
ηλικιωμένοι είχαν χτυπηθεί με πρωτοφανή αγριότητα στο 
κεφάλι πάνω στα κρεβάτια τους, ίσως και μέσα στον ύπνο 
τους! Ο άγνωστος δράστης είχε παραβιάσει την πόρτα του 
σπιτιού και είχε αιφνιδιάσει τους άτυχους ηλικιωμένους. 
Τους σκότωσε, άρπαξε τα κλειδιά του αγροτικού και διέ-
φυγε με αυτό».

Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε τους κυρίους Σαμαρά και 
Ρουπακιώτη να εξηγούν στους κατοίκους των Κτισμάτων 
Ιωαννίνων ότι μπορεί οι εγκληματίες να αλωνίζουν ελεύθε-
ρα την περιοχή τους, αλλά σύντομα το κράτος θα αφιερώνει 
χρόνο και χρήμα για να αστηνομεύει τις απόψεις τους μή-
πως και είναι ρατσιστικές.

Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε τους κυρίους Σαμαρά και 

Ρουπακιώτη να εξηγούν στους συγγενείς των δολοφονηθέ-
ντων ηλικιωμένων, γιατί η δολοφονία των δικών τους συγ-
γενών είναι στα μάτια της ελληνικής δικαιοσύνης κατώτε-
ρης σημασίας, γιατί απλούστατα τα θύματα ήταν Έλληνες, ο 
θύτης Αλβανός και ο λόγος του όπως δήλωσε στην αστυνο-
μία: «Γιατί έτσι μου ήρθε!».

Ο κατεξοχήν στόχος τέτοιων νομοθετημάτων όπως αυτό 
που σύντομα θα περάσει η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά δεν 
είναι η ρατσιστική βία ούτε και η Χρυσή Αυγή. Σκοπός είναι 
η στοχοποιήση και η περιθωριοποίηση όλων των Ελλήνων 
πολιτών που βρίσκουν την εισβολή των λαθρομεταναστών 
και το πολυπολιτισμικό μέλλον που ετοιμάζεται γι’ αυτούς 
χωρίς αυτούς ως μια νέα εθνική τραγωδία.

   Όπως έγραψε ο μπλόγκερ aulus στο mos maiorum, «τα 
όρια του τι θεωρείται ρατσισμός από τους προοδευτικούς εί-
ναι εξαιρετικά ελαστικά: πρακτικά θεωρείται ο,τιδήποτε δεν 
περιγράφει την (λαθρο)μετανάστευση ως αυτονόητα θετική, 
ωφέλιμη, αναγκαία, αναπόφευκτη. Και η παραμικρή επιφύ-
λαξη δεν συγχωρείται, η αλήθεια δεν αποτελεί άλλοθι».

   Σκοπός αυτού του άθλιου νομοθετήματος είναι να περι-
ορίσει το δημόσιο λόγο στα στενά ιδεολογικά όρια που βο-
λεύουν την άκρα αριστερά, μιας και θα ήταν υπερβολικά 
δύσκολο να πεισθεί δημοκρατικά ένα ολόκληρο έθνος στην 
αυτοακύρωση του. Είναι κατανοητό γιατί ο κ. Ρουπακιώτης 
και οι όμοιοι του θέλουν να περάσει ένας τέτοιος νόμος. Η 
αριστερά δεν πιστεύει στο δικαίωμα του ατόμου να σκέφτε-
ται και να μιλά ελεύθερα. Αλλά οι υποτίθεται κατεξοχήν εκ-
πρόσωποι των αρχών της αστικής δημοκρατίας τι δουλειά 
έχουν με τέτοια νομικά τερατουργήματα; _ Πηγή: Aντίβαρο

✑  Γράφει ο ΝΑΠΟΛΕΏΝ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ

Ε
ίμαστε μια ανάσα από το να πιστέ-
ψουμε ότι η πολυπόθητη ανάπτυξη 
βρίσκεται προ των πυλών. Οι επεν-
δύσεις έρχονται, οι δουλειές ανοί-

γουν, το χρήμα ρέει στην ελληνική αγορά. Η 
εμπιστοσύνη αποκαθίσταται, το κλίμα βελ-
τιώνεται, οι αναβαθμίσεις πέφτουν… βρο-
χή. Με λίγα λόγια, σε λίγο θα αρχίσουν και 
τα πανηγύρια διότι η κρίση αποτελεί παρελ-

θόν. Και το τραγικό είναι ότι με τη φόρα που 
έχουν πάρει ορισμένοι στην κυβέρνηση 
κινδυνεύουν και να το πιστέψουν.

Θα πρέπει όμως να γνωρίζουν ότι η ει-
κονική πραγματικότητα, την οποία πρόωρα 
βιώνουν, οδηγεί σε απίστευτες και επικίν-
δυνες, για την οικονομία και κυρίως για την 
κοινωνία, ψευδαισθήσεις. Όπως για παρά-
δειγμα ότι το βιοτικό επίπεδο των πολιτών 
σύντομα θα βρεθεί σε προ τριετίας επίπεδα. 
Άρα υπάρχει και πάλι νέα βάση για την επι-
βολή φόρων.

Διότι δεν δικαιολογείται πώς στην έκθεση 
της Ε.Ε. προβλέπεται ότι το 2014 θα εισρεύ-
σουν στα δημόσια ταμεία 2,7 δισ. ευρώ από 
τα ακίνητα και άλλα 2 δισ. ευρώ από τη φο-
ρολογία. Πέρα, δηλαδή, από τις δόσεις που 
θα πληρώνουν το επόμενο έτος οι φορολο-
γούμενοι για να ξεχρεώσουν τα φετινά χα-

ράτσια, θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέ-
ον 5 δισ. ευρώ και άλλα 4,2 δισ. ευρώ τη 
διετία 2015 - 2016.

Άραγε ποιος θα κληθεί να καλύψει τα νέα 
φορολογικά βάρη; Ξεχνάνε ότι κάθε μήνα 
τα ληξιπρόθεσμα, στα οποία έχουν εναπο-
θέσει πλείστες ελπίδες, αυξάνονται τουλά-
χιστον κατά 1 δισ. ευρώ ξεπερνώντας ήδη 
τα 57 δισ. ευρώ. Δηλαδή, εάν δεν ήμασταν 
ένα βήμα από το να βγούμε στις αγορές, 
ποιος θα ήταν ο λογαριασμός;

Δυστυχώς πρέπει σύντομα και πάλι το οι-
κονομικό επιτελείο να προσγειωθεί, γιατί ο 
κίνδυνος να το… «προσγειώσουν» και μά-
λιστα ανώμαλα δεν έχει εκλείψει. Και οι πιο 
ψύχραιμοι στο κυβερνητικό στρατόπεδο θα 
πρέπει να βάλουν και πάλι την μπάλα στο 
γήπεδο και να στρωθούν στη δουλειά, για-
τί το μόνο σίγουρο είναι ότι εξακολουθού-

με να απέχουμε μια ανάσα από τον γκρεμό.
Η κινητικότητα παραμένει σε... ακινησία, 

οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις οργανι-
σμών ακούγονται αλλά δεν γίνονται, τους 
επίορκους και τους ανίκανους δεν τους αγ-
γίζει προς το παρόν κανείς, ο εισπρακτι-
κός στόχος για τις αποκρατικοποιήσεις ήδη 
προσγειώθηκε για φέτος, την αξιοποίηση 
της δημόσιας περιουσίας την αποφεύγου-
με και το κρυφτούλι με τη φοροδιαφυγή συ-
νεχίζεται.

Με τα ευχολόγια, δυστυχώς, τα προβλή-
ματα δεν λύνονται. Χρειάζεται δουλειά και 
ρεαλιστική προσέγγιση της πραγματικότη-
τας. Διότι, όπως λέει και μια εβραϊκή παροι-
μία, εάν θέλεις τα όνειρά σου να βγουν αλη-
θινά, μην κοιμάσαι...

vimasaronikou/gkouros@naftemporiki.gr

Επικίνδυνες Ψευδαισθήσεις Του ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΟΥΡΟΥ
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Μετά την απροειδοποίητη επίθε-
ση του Βουλγαρικού Στρατού 
την νύχτα της 16-17ης Ιουνίου 

1913 χωρίς να έχει προηγηθεί κήρυξη πολέ-
μου, κατελήφθει η Γευγελή, αποκόπτοντας την 
επικοινωνία μεταξύ Ελληνικού και Σερβικού 
Στρατού.

Οι Βούλγαροι στρατηγοί φαίνονταν σίγουροι 
για τη νίκη γεγονός που έκανε τον Βούλγαρο 
Στρατηγό Σαρόφ να κομπάζει: «Η Θεσσαλονί-
κη θα καταληφθεί σε 9 ώρες και το Βελιγρά-
δι σε 5 ημέρες. Οι Έλληνες έχουν ένα στρατό 
πλασιέ και εμπόρων και οι Σέρβοι ηττήθηκαν 
κατα κράτος το 1885».

Τα 2 βουλγαρικά τάγματα στη Θεσσαλονί-
κη περίμεναν να ενωθούν με τους συντρό-
φους τους εντός μιας ημέρας. Ο Υποστράτη-
γος Καλλάρης, διοικητής της ΙΙ Μεραρχίας του 
Ελληνικού Στρατού, απέστειλε στον διοικητή 
των Βουλγαρικών δυνάμεων που βρίσκονταν 
εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης το ακόλου-
θο μήνυμα:

«Αξιότιμε κ Διοικητά,
Δεδομένου ότι τα βουλγαρικά στρατεύματα 

άρχισαν τις εχθροπραξίες στην ύπαιθρο ενα-
ντίον τους Ελληνικού Στρατού, έχω την τιμή να 
σας ζητήσω να αποχωρήσετε από την πόλη της 
Θεσσαλονίκης εντός μιας ώρας μετά την παρά-
δοση αυτού του μηνύματος.

Τα όπλα των ανδρών σας πρέπει να παρα-
δοθούν στους αξιωματικούς μας, ενώ οι δι-
κοί σας αξιωματικοί μπορούν να διατηρήσουν 
τους ξίφη τους. Ένα τρένο θα μεταφέρει εσάς 
και τους άνδρες σας στο μέτωπο και θα λη-
φθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα τους 
επιτρέψουν να περάσουν με ασφάλεια στην 
πρώτη γραμμή. Μετά το πέρας της προθεσμίας 
αυτής, με μεγάλη θλίψη, τα στρατεύματα σας 
θα θεωρηθούν εχθρικά.

Θεσσαλονίκη,17 Ιουν 1913».

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι Βούλγαροι αρ-
νήθηκαν το τελεσίγραφο και από το απόγευ-
ματης 17ης Ιουνίου, δέχθηκαν επίθεση από 
την ελληνική ΙΙ Μεραρχία & τους Κρήτες της 
Κρητικής Χωροφυλακής και αναγκάστηκαν 
να παραδοθούν. Την 18η Ιουνίου, ο ελληνικός 
στρατός κινήθηκε εναντίον των Βουλγάρων 
επί της γραμμής Κιλκίς-Λαχανά της οποίας ο 
Ιβανόφ είχε ενισχύσει σημαντικά τους τελευ-
ταίους 9 μήνες. Η περιοχή προσφέρει πολλά 
πλεονεκτήματα, αφού το πεδίο είναι εντελώς 

ανοικτό και προσφέρει τέλεια παρατήρηση και 
τομείς πυρός. Κρατώντας αυτή τη γραμμή, οι 
Βούλγαροι, ήταν σε θέση να εξασφαλίσουν 
τις Σέρρες, το Σιδηρόκαστρο, Δοϊράνη και κα-
θώς και να ελέγχουν τις γέφυρες του ποταμού 
Στρυμόνα, γεογονός σημαντικό για τον περαι-
τέρω ανεφοδιασμό, ενώ παράλληλα εξασφά-

λιζαν την απόσυρσή τους σε περίπτωση έκτα-
κτης ανάγκης. Οι Βούλγαροι ανέπτυξαν 32 
τάγματα Πεζικού, 1 Συνταγμα Ιππικού και 62 
πυροβόλα (ΙΙΙ Μεραρχία Πεζικού Division, 1/Χ 
Ταξιαρχία Πεζικού, 2 Ανεξάρτητες Ταξιαρχίες 
Πεζικού, ΧΙ Ταξιαρχία Πεζικού ως εφεδρεία, 5 
Τάγμα Συνόριοφυλακής, 10ο Τάγμα Συνόριο-
φυλακής, 10ο Σύνταγμα Ιππικού). Στρατάρχης 
ήταν Στρατηγός Ιβάνοφ.

Οι συνολικές δυνάμεις του Ελληνικού Στρα-
τού ήταν 73 τάγματα Πεζικού, 33 τάγματα Πυ-
ροβολικόυ , 9 τάγματα Ορεινού Πυροβολικού, 
8 Μοίρες Ιππικού (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VI, VII, X Με-
ραρχίες Πεζικού, Ταξιαρχία Ιππικού). Επικε-
φαλής των ανωτέρω δυνάμεων ήταν ο Βασι-
λιάς Κωνσταντίνος.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της 19ης Ιου-
νίου 1913, 4 ελληνικές Μεραρχίες (II, III, IV, V) 
και η Ταξιαρχία Ιππικού κινήθηκαν για να κα-
ταλάβουν την πόλη του Κιλκίς. Η δύναμη των 
Βουλγαρικών φυλακίων που συνάντησαν πο-
λέμησε πεισματικά. Μια σκληρή και αιματηρή 
μάχη διεξήχθη και οι ελληνικές δυνάμεις κα-
τέλαβαν τη γη σπιθαμή με σπιθαμή.

Το 1ο Σύνταγμα Πεζικού έλαβε θέση στα 
υψώματα πέριξ του χωριού Μάντρες και το 
το 16ο Σύνταγμα Πεζικού ανατολικά της Πι-

κρολήμνης. Καθώς πέρναγε η ημέρα η επίθε-
ση γενικευόταν. Οι Μεραρχίες αντιμετώπησαν 
σοβαρές απώλειες, αλλά στο τέλος οι Βούλ-
γαροι αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν προς 
τη γραμμή Λειψύδριον-Ύψωμα Μαυρονέρι-
Γυναικόκαστρο. Κατά τη διάρκεια της ημέρας 
που ακολούθησε οι Βούλγαροι υποχώρησαν, 
αλλά ο πόλεμος δεν είχε ακόμα τελειώσει.

Νωρίς το πρωί τις 20ης Ιουνίου 1913, τα Συ-
ντάγματα της V Μεραρχίας (16ο-22ο-23ο) μετά 
από μια σκληρή και αιματηρή μάχη κατέλαβαν 
το σιδηροδρομικό σταθμό Κρυστώνης, το νό-
τιο τμήμα του χωριού και τα γύρω υψώματα. 
Ωστόσο, παρά τις γενναίες προσπάθειες δεν 
μπορούσαν να προχωρήσουν προς το Κιλκίς 
λόγω του συνεχούς βομβαρδισμού του εδά-
φους από τα Βουλγαρικά πυροβόλα.

Η IV Μεραρχία πολέμησε με θάρρος και μέ-
χρι το μεσημέρι κατέλαβε το ανατολικά υψώ-
ματα του χωριού Κρυστώνη και ήρθε σε επα-
φή με την κύρια γραμμή άμυνας του εχθρού. 
Οι απώλειες ήταν τεράστιες. Η ΙΙ Μεραρχία βά-
δισε υπό το πύρ του βουλγαρικού πυροβολι-
κού, κατέβαλε τον εχθρό και κατέλαβε τα ανα-
τολικά υψώματα πέριξ του χωριού Ποταμιά.

Η ΙΙΙ Μεραρχία, μετά από μια σκληρή μάχη, 
διέλυσε τις Βουλγαρικές γραμμές και κατέ-
λαβε το Λεβεντοχώρι, τη Μεγάλη Βρύση και 
το χωριό Βαπτιστής. Η Ταξιαρχία Ιππικού βά-
δισε προς τα χωριά Μεγ. Βρύση και Καστα-
νιές, αλλά εξαιτίας της άφιξης ενισχύσεων 
του εχθρού (τμήματα της ΧΙ Μεραρχίας Πεζι-
κού) αναγκάστηκε να υποχωρήσει με μεγάλες 
απώλειες.

Παρά τις νίκες του Ελληνικού Στρατού, η 
πόλη του Κιλκίς ήταν ακόμα σε βουλγαρική 
χέρια. Ωστόσο έπρεπε καταληφθεί πάση θυ-
σία. Γεμάτος αγωνία, ο διοικητής του Ελληνι-
κού Στρατού αποστέλει σε όλα τα τμήματα την 
ιστορική εντολή, η οποία έδειξε την αδάμαστη 
θέληση για την τελική νίκη. «Αύριο, απαιτώ 
την πτώση του Κιλκίς».

Νωρίς το πρωί της 21ης Ιουνίου 1913, στις 
03:30 η επίθεση στο Κιλκίς ξεκινά. Τα ηρωϊ-
κά Συντάγματα της ΙΙης Μεραρχίας (1ο και 7ο) 
προελαύνουν εναντίον των Βουλγάρων. Εντός 
15 λεπτών προσεγγίζουν την πρώτη γραμμή 
άμυνας του εχθρού.

Οι Βούλγαροι πυροβόλουν εναντίον των 
προελαυνόντων Ελλήνων. Στις 04:10 το πρωί 
η αμυντική γραμμή του εχθρού καταλαμβά-
νεται μετά από μια σκληρή μάχη. Πίσω από 
την πρώτη γραμμή, ωστόσο, ήταν η δεύτερη 

εχθρική αμυντική γραμμή, εναντίον της οποίας 
επιτέθηκαν τα ελληνικά στρατεύματα.

Στις 05:00 το πρωί, η δεύτερη γραμμή κα-
τελήφθει και οι ελληνικές δυνάμεις προχώ-
ρησαν προς την τρίτη και σημαντικότερη αμυ-
ντική γραμμή. Μια άνιση μάχη διεξάγεται. Οι 
Έλληνες προχωρούν υπό το καταιγιστικό πυρ. 
Οι Βούλγαροι υπερασπίζουν τις θέσεις τους με 
πείσμα.

Το 3 ο Σύνταγμα ρίχνεται στην μάχη, υπό 
τις συνεχείς ισχυρές αντεπιθέσεις των Βουλ-
γάρων. Τα Συντάγματα συνεχώς κερδίζουν 
έδαφος, καταλαμβάνοντας και την 3η γραμ-
μή άμυνας απωθώντας τους Βουλγάρους. 
Οι άλλες Μεραρχίες (IV, V και III) αναπτύσο-
νται γύρω από το Κιλκίς και συνεχίζουν την 
μάχη εναντίων των Βουλγάρων από τις πρώ-
τες πρωινές ώρες. Στις 11:00 το Κιλκίς κατα-
λαμβάνεται και στις 11:15 και η ελληνική ση-
μαία κυματίζει υπερήφανη στο ύψωμα του Αγ. 
Γεωργίου. Οι Βούλγαροι αποσύρονται από όλο 
το μήκος του μετώπου.

Ο διάσημος Γάλλος Στρατηγός Debeney, (Δι-
οικητής της γαλλικής Première Armée-1ης 
Στρατιάς -1ο ΠΠ), όταν το 1913 επισκέφθηκε το 
πεδίο της μάχης Κιλκίς-Λαχανά, δήλωσε έκ-
πληκτος από την ανάπτυξη των 8 Ελληνικών 
Μεραρχιών σε ένα τόσο μικρό πεδίο χωρίς 
εφεδρείες και χωρίς την δυνατότητα εκτέλε-
σης οποιουδήποτε τακτικού ελιγμού: «Αυτή η 
τακτική δεν ήταν ούτε γαλλική, γερμανική … 
ήταν απλά ελληνική».

Ο Στρατηγός Ivanov, Γενικός Στρατάρχης των 
βουλγαρικών δυνάμεων, γράφει στα απομνη-
μονεύματά του: «Ήμασταν σε θέση να αντι-
σταθούμε για τόσο καιρό, γιατί ο εχθρός ήταν 
αδέξιος, δεν μπορούσαν να εκτιμήσουν πόσο 
σοβαρή ήταν η κατάσταση, δεν μπορούσαν να 
αξιοποιήσουν τις αδυναμίες μας … Νόμιζα ότι 
είχα προβλέψει τα πάντα, ότι είχα μαντέψει τα 
πάντα, τα πάντα, εκτός απο την ελληνική τρέλα».

Η τριήμερη μάχη του Κιλκίς είχε τελειώ-
σει. Η νίκη αποδείχτηκε σημαντική και προ-
δίκασε το αποτέλεσμα του 2 ου Βαλκανικού 
Πολέμου. Από το Κιλκίς, ο Ελληνικός Στρατός 
βάδισε προς την Δοϊράνη, Κερκίνη, Στρούμνι-
τσα, Ντελί Ρισάρ και τα στενά της Κρέσσνας. 
Η νίκη ήταν πολύ μεγάλη, το ίδιο όμως και οι 
απώλειες: 8,652 άνδρες νεκροί και τραυματί-
ες (37 αξιωματικοί νεκροί, 85 τραυματίες). Δεν 
υπάρχουν επίσημα αρχεία για τις βουλγαρικές 
απώλειες. Οι Βούλγαροι αιχμάλωτοι πολέμου 
ανήλθαν σε 2.500 άνδρες.

Η επική εξόρμηση
του Ελληνικού στρατού 

στον Β΄ Βαλκανικό
πόλεμο και οι αιματηρές
μάχες του Κιλκίς-Λαχανά

(19-21 Ιουνίου 1913)
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Κύριε Τζάνη, γιατί επιλέξατε την Φυσική ως επιστήμη; 
Με δεδομένο ότι οι θετικές επιστήμες έχουν προχωρή-
σει πάρα πολύ, πώς βλέπετε το μέλλον τους στην Ελλάδα 
σε σύγκριση πάντα και με τις διεθνείς εξελίξεις;
Ε.Τ._ Η Φυσική είναι η βάση των επιστημών. Δεν είναι 
τυχαίο, ότι η αναζήτηση του ανθρώπου από αρχαιοτάτων 
χρόνων ήταν συνυφασμένη με την ερμηνεία των φυσι-
κών φαινομένων. Θεωρώ ότι το μέλλον θα είναι ευοίωνο 
για την Ελλάδα γιατί διαθέτει πολύ καλά πρακτικά μυαλά, 
πρόθυμα να δώσουν λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Ίσως, 
λόγω της οικονομικής συγκυρίας να μην μείνουν εδώ και 
να χρειαστεί να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό.
 
Τι μάθατε ως βοηθός του καθηγητή Βασίλη Παπαζάχου 
στο πανεπιστήμιο;
Ε.Τ._ Το βασικότερο πράγμα που έμαθα ήταν η υπευθυ-
νότητα απέναντι στην εκτέλεση της εργασίας, οι εντατικοί 
ρυθμοί εργασίας όταν και όπου αυτό απαιτήθηκε από τις 
εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες ( όπως π.χ. στους 
σεισμούς), η μεθοδικότητα στην εργασία και η αποτελε-
σματικότητα στην επίλυση των προβλημάτων. Ύψιστο κα-
θήκον κάθε ανθρώπου που υπηρετεί σε θέση ευθύνης 
είναι να διατυπώνει την επιστημονική αλήθεια προς τα 
όργανα λήψης απόφασης.
 
Πολλοί εκπαιδευτικοί ξεκινούν με άριστες προοπτικές 
και καταλήγουν έξω από τους στόχους τους. Ποια είναι 
τα «πρέπει» που επιβάλλεται να θέσει ένας νέος εκπαι-
δευτικός που ξεκινά σήμερα μια πορεία στο χώρο της 
εκπαίδευσης για να τα καταφέρει;
Ε.Τ._ Πάνω απ’ όλα επιβάλλεται να αγαπάει τη δουλειά 
που κάνει, να μην είναι αλαζόνας και υπερόπτης, να μην 
έχει την αίσθηση ότι γνωρίζει τα πάντα, να θέτει τον εαυτό 
του σε δεύτερη μοίρα και κυρίως να προτάσσει τις ανά-
γκες των μαθητών του. Με λίγα λόγια, πάνω απ’ όλα να εί-
ναι λειτουργός, με όλη τη σημασία της λέξης. Επίσης, ένας 
εκπαιδευτικός, της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οφεί-
λει να εκπαιδεύσει τους μαθητές του πώς να διαχειρίζο-
νται την πληροφορία, δηλαδή να τους μαθαίνει πώς να 
αναζητούν και να φιλτράρουν τη γνώση.
 
Όταν ένας άνθρωπος νιώθει ικανοποιημένος με αυτό 
που κάνει, πιστεύετε πως αυτό φαίνεται και μέσα από τη 
δουλειά του; Είναι δηλαδή κάτι το οποίο τον επηρεάζει;

Βεβαίως. Όταν κάποιος είναι ικανοποιημένος από την ερ-
γασία του δεν αισθάνεται κόπωση, απεναντίας, του δη-
μιουργούνται αισθήματα ευφορίας, ικανοποίησης, δημι-
ουργίας, ψυχικής ηρεμίας, απαραίτητα για τη βελτίωση 
και την αύξηση της αποδοτικότητάς του. Άλλωστε, δεν 
είναι τυχαίο που οι μεγάλοι δημιουργοί έτρεφαν πάντα 
υπερβολική αγάπη γι’ αυτό που έκαναν.
 
Η ζωή σας είναι συνυφασμένη με την εκπαίδευση. Στη 
σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης πιστεύετε ότι 
πλήττεται και η παιδεία; Αν σας ζητούσαμε μια κρίση για 
την παιδεία σήμερα, τι θα λέγατε; Πώς μπορεί να αντι-
μετωπιστεί και τι θεωρείτε ότι επιβάλλεται να εξετάσει 
η κυβέρνηση;
Ε.Τ._ Η παιδεία είναι μία ευρύτερη έννοια. Πέρα από το 
να μαθαίνουμε τύπους, να κάνουμε πράξεις και να δια-
βάζουμε, παιδεία είναι η κουλτούρα, ο πολιτισμός, η δια-
μόρφωση χαρακτήρα και ήθους. Η παιδεία μας εν μέρει 
πλήττεται και περνάει μια ιδιότυπη κρίση. Αφενός, πλήτ-
τεται η δομή και αφετέρου η οργάνωσή της. Η Πολιτεία, 
λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες και τους στόχους της ελ-
ληνικής κοινωνίας, επιβάλλεται να καταρτίσει ένα σχέδιο 
για το εκπαιδευτικό της σύστημα και να μην εφαρμόζει 
ξένα εκπαιδευτικά συστήματα ανά τακτά χρονικά διαστή-
ματα στην ελληνική πραγματικότητα. Οι εκάστοτε επιστη-
μονικοί σύμβουλοι έχουν χρέος να προτείνουν στους κυ-
βερνώντες το καλύτερο για τη χώρα και το έθνος.
 
Ποιος είναι ο πιο μεγάλος εχθρός ενός ανθρώπου που 
προϊσταται και θέλει να μείνει ακέραιος και πιστός στις 
ηθικές αξίες που πρεσβεύει;
Ε.Τ._ Ο πιο μεγάλος εχθρός του είναι ο ίδιος ο εαυτός του 
όταν υπερεκτιμήσει τις ικανότητες του. Επίσης, στις μι-
κρές κοινωνίες είναι η ζήλεια και ο φθόνος των ανθρώ-
πων όχι τόσο του στενού εργασιακού του περιβάλλοντος 
όσο του ευρύτερου. Επομένως, για να παραμείνει κάποι-
ος ακέραιος και πιστός επιβάλλεται να έχει κατά νου το 
παράδειγμα του Οδυσσέα με τις Σειρήνες.
 
Ζούμε σε καπιταλιστικές κοινωνίες όπου το αμερικάνι-
κο δόγμα «money makes the world go round” επικρατεί 
(σε ελεύθερη μετάφραση: «τα λεφτά είναι το παν». Κατά 
τη γνώμη σας γιατί ο κόσμος τρομάζει τόσο με την οικο-
νομική κρίση σήμερα;

Έχει αποδειχτεί ότι το χρήμα είναι κινητήριος δύναμη 
αλλά δεν είναι το παν για την ευτυχία του ανθρώπου. Πολ-
λές έρευνες που είδαν το φως της δημοσιότητας καταδει-
κνύουν ότι τα παιδιά που έχουν τα πάντα στη ζωή τους 
δεν είναι ευτυχισμένα. Ο κόσμος τρομάζει από την κρίση 
διότι ιστορικά αποδεικνύεται ότι μετά από μια οικονομι-
κή κρίση μερικές φορές ακολουθεί εμπόλεμη σύρραξη, 
ενώ συνήθως παρατηρείται και έκπτωση των κοινωνι-
κών αξιών. Εδώ ταιριάζει απόλυτα η παροιμία «ο λύκος 
με την αντάρα χαίρεται.»
 
Ασκείτε διοίκηση εδώ και αρκετά χρόνια. Ακόμη και σή-
μερα που οι γυναίκες έχουν κατακτήσει πάρα πολλά και 
έχουν κάνει σημαντικά βήματα προόδου βλέπουμε να 
μην διεκδικούν ηγετικές θέσεις. Γιατί κατά τη γνώμη σας 
διστάζουν; Τις τρομάζει το κόστος, η σφοδρότητα των 
αντιπαραθέσεων, η ανδροκρατούμενη σκηνή εξουσίας;
Ε.Τ._ Κατά τη γνώμη μου εκείνο που τις αποτρέπει είναι 
το μητρικό ένστικτο και το οικογενειακό καθήκον. Έχει 
αποδειχθεί όμως, ότι οι γυναίκες οι οποίες έχουν θη-
τεύσει σε θέσεις ευθύνης έχουν αφήσει άριστα δείγμα-
τα γραφής.
 
Ποια είναι τα αγαπημένα μέρη της Θεσπρωτίας που ανα-
τρέχετε, είτε νοερά είτε περιδιαβαίνοντάς τα όταν θέλετε 
να αποφορτιστείτε αλλά και όταν θέλετε να πάρετε ενέρ-
γεια;
Ε.Τ._ Υπάρχουν πολλά μέρη στα οποία μπορεί κάποιος να 
αποφορτιστεί και να πάρει ενέργεια στη Θεσπρωτία. Χω-
ρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση, προσωπικά αποφορ-
τίζομαι κάνοντας μπάνιο στην θάλασσα σε οποιαδήποτε 
παραλία της Θεσπρωτίας γιατί είναι πανέμορφες , και πε-
ζοπορία στο ελατοδάσος, στην Ελαταριά Σουλίου.
 
Δείχνετε άνθρωπος εργασιομανής, αποφασισμένος να 
πετυχαίνει τους στόχους του. Υπάρχει κάτι που να έχετε 
ονειρευτεί και να μην το έχετε αποκτήσει ακόμα;
Ε.Τ._ Κάθε άνθρωπος ονειρεύεται πολλά στη ζωή του, 
άλλωστε αν δεν γινόταν αυτό δεν θα υπήρχε και πρόο-
δος. Νομίζω ότι εκείνο το οποίο έχω ονειρευτεί και δεν 
έχω πραγματοποιήσει είναι η ολοκλήρωση της ερευνη-
τικής και πανεπιστημιακής μου πορείας. Αναγκάστηκα να 
διακόψω για λόγους πέρα από τη θέληση μου, αν και ήταν 
η πρώτη μου επιλογή.

Με τον ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΖΑΝΗ
Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας

Ο Ευάγγελος Τζάνης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας σπούδασε Φυσική στο πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το ίδιο πανεπιστήμιο με ειδίκευση στην Ηλε-
κτρονική Φυσική. Από το 1979 έως το 1983 εργάζεται στο εργαστήριο Γεωφυσικής Σχολής Θετικών Επιστημών 
του ΑΠΘ. Το 1984 διορίζεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Από το 1992-1996, καθηγητής στο ΙΕΚ Ηγουμενί-
τσας, από το 1997-2007 Καθηγητής στο Τ.Ε.Ι Ηγουμενίτσας, από το 2000-2002, υπεύθυνος ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας. Διε-
τέλεσε υποδιευθυντής του Ελληνικού Γυμνασίου Μονάχου, υποδιευθυντής και Διευθυντής του 2ου ΓΕΛ Ηγουμε-
νίτσας και από το 2007 έως σήμερα Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας. Έχει συμμετάσχει σε 
κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Είναι προφανές ότι ως εδώ φθάσαμε από ενέρ-
γειες και παραλείψεις δικές μας και των «με-
γάλων συμμάχων» μας, όπως επίσης ότι πρέ-
πει να τα δούμε και τα δύο.Τα δικά μας λάθη 

μπορούν να συνοψισθούν στις ενέργειες και παραλείψεις 
που οδήγησαν στην πτώχευση της Ελλάδος από το 1988, 
δηλαδή την αποβιομηχάνιση της Χώρας και την εξάρτη-
ση από ξένους δανειστές για τη αποπληρωμή ακόμη και 
του χρέους της.

Το Πα.Σο.Κ. οδήγησε τα πράγματα εκεί με την άσκηση 
κοινωνικής πολιτικής με δανεικά, την άλωση του κράτους 
από το κόμμα με την επιστροφή στο κομματικό κράτος της 
δεκαετίας του 1960 και την ενοχοποίηση της επιχειρημα-
τικότητας.

Η Ν.Δ. ουσιαστικά αποδέχτηκε και μιμήθηκε την πολι-
τική του Πα.Σο.Κ., έγινε η δεξιά εκδοχή του Πα.Σο.Κ. με 
ανάθεση εξουσίας σε δεξιούς συνδικαλιστές και συμμε-
τοχή στην δημοπράτηση δημόσιων έργων με ποσοστά μί-
ζας για το πολιτικό σύστημα (και την σκανδαλώδη χρημα-
τοδότηση και χρεοκοπία των κομμάτων εξουσίας).

Και οι άλλες δυνάμεις έχουν ευθύνη ανάλογη της εξου-
σίας που είχαν στην κοινωνία και την οικονομία. Το πολι-
τικό σύστημα είναι ένοχο στο σύνολο του και βεβαίως με-
γάλες μάζες του λαού συνεργάστηκαν μαζί του η έγιναν 
όμηροι του. Αυτό βέβαια δεν μειώνει την ευθύνη της πο-
λιτικής ηγεσίας, που πλούτισε ενώ η Χώρα χρεοκόπησε.

Ο ρόλος των μεγάλων συμμάχων μας είναι επίσης σα-
φής. Αυτοί που ωφελούνται από την κρίση που αντιμε-
τωπίζει η Χώρα την έχουν σχεδιάσει και προκαλέσει η 
τουλάχιστον προβλέψει και αποδεχθεί. Έγκυρες διπλω-
ματικές πηγές μιλούν για ηχητικό ντοκουμέντο που φέ-
ρει τον Χένρυ Κίσσιγκερ να ζητά πριν από πολλά χρόνια 
από ηγετικά μέλη του λόμπυ του Ισραήλ στην Αμερική να 
στηρίξουν το Ισραήλ ώστε αυτό να κυριαρχήσει στην Ν.Α. 
Μεσόγειο και να ελέγξει τις πλούσιες πλουτοπαραγωγι-
κές πηγές της. Ο Κίσσιγκερ φέρεται να λέει επίσης ότι το 
Ισραήλ μπορεί να χρειασθεί να διαπραγματευθεί και να 
δώσει κάτι στην Τουρκία, αλλά όχι στην Ελλάδα ή την Κύ-
προ γιατί αυτές οι χώρες στοχευμένα θα αποδυναμωθούν 
πολιτικά και οικονομικά (περίπου αυτά που έλεγε και ο 
μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, για τα αίτια του 
ξαφνικού θανάτου του οποίου μόνο μία νεκροψία θα μας 
διαφωτίσει).

Πέραν αυτών, έχουμε ήδη την συσχέτιση από την δι-
καιοσύνη των φακέλων για τις τηλεφωνικές παρακολου-
θήσεις των μελών της κυβέρνησης Κ. Καραμανλή και της 
απόπειρας κατά της δολοφονίας κατά του Κ. Καραμανλή. 
Έχουμε δηλαδή επαρκείς ενδείξεις για το ποιος ανάγκασε 
τον Καραμανλή να φύγει και να απέχει της πολιτικής σιω-
πών και ποιος έφερε τον Γ. Παπανδρέου.

Όπως έχουμε επαρκείς ενδείξεις από την μαρτυρία του 
Παν. Ρουμελιώτη για το πώς η Χώρα οδηγήθηκε σε μνη-
μόνια που δεν διαπραγματεύθηκε, δεν διάβασε και δεν 
οδηγούν παρά στην καταστροφή. Όλα αυτά τα στοιχεία 
δείχνουν τις Η.Π.Α. και το Ισραήλ (που τώρα ετοιμάζονται 
να δημιουργήσουν νέα κρίση με την επίθεση κατά της Συ-
ρίας, του Ιράν και της Χεζμπολά).

Αυτοί δημιούργησαν την κρίση για να κυριαρχήσουν 
ενεργειακά και να ελέγξουν την Ε.Ε. η οποία ακόμη δεν 
έχει βρει αποτελεσματικό τρόπο να υπερασπίσει τα μέλη 
της από αυτή την έξωθεν επίθεση και βλέπει τις αγορές 

της στον νότο να καταστρέφονται. Τα σενάρια δηλαδή περί 
κακής Γερμανίας και καλού άξονα Η.Π.Α-Ισραήλ είναι 
αστεία ή πονηρά …

Για να διορθωθούν τα δικά μας λάθη και να αντιμετω-
πίσουμε τους «μεγάλους συμμάχους» μας,πρέπει να αλ-
λάξει ριζικά το πολιτικό σύστημα της Χώρας (δεξιά, κέ-
ντρο και αριστερά), και να αναθεωρήσουμε τις συμμαχίες 
μας. Δεν φθάνουν οι μεταρρυθμίσεις από το ένοχο πολιτι-
κό σύστημα, το οποίο αναζητεί αποδιοπομπαίους τράγους 
(βλ. Τζοχατζόπουλο) για να κρύψει τις συνολικές του ευ-
θύνες και υπερασπίζεται τα προνόμια του (π.χ. 300 βου-
λευτές, 50 υπουργοί και λεγεώνες παρατρεχάμενοι).

Η τρικομματική κυβέρνηση περιμένει την Γερμανία να 
δώσει λύση μετά τις εκλογές τον Σεπτέμβριο με εμβάθυν-
ση της πολιτικής ένωσης και νέα άφεση χρέους (ίσως με 
πρόσχημα έναντι των Γερμανών ψηφοφόρων τις πολεμι-
κές αποζημιώσεις) ώστε το χρέος μας να γίνει βιώσιμο 
(με συνέχιση βέβαια της λιτότητας και των μεταρρυθμίσε-
ων αλλά και ευρωπαϊκές επενδύσεις).

Η αξιωματική αντιπολίτευση το γνωρίζει αυτό και σπεύ-
δει να ρίξει την κυβέρνηση με ρεσάλτο για να παρουσι-
άσει την «διάσωση» της Ελλάδος και της Ευρώπης ως 
δικό της έργο. Βέβαια, η «διάσωση» ούτε βέβαιη είναι 
ούτε ίσως θα αφορά την πραγματική οικονομία η το σύ-
νολο της κοινωνίας. Πραγματική διάσωση μπορεί να γίνει 
μόνο με την αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότη-
τας από τον λαό η και τον στρατό (που θα ψάλλει το «Χαί-
ρε, ω χαίρε ελευθεριά», όπως έκαναν οι ναυτικοί δόκιμοι 
το Μ. Σάββατο).

Η επανάσταση οφείλει να οδηγήσει σύντομα στον σχη-
ματισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης που θα προκηρύξει 
εκλογές για συντακτική βουλή και αναπροσαρμογή του 
διεθνούς προσανατολισμού της Χώρας. Οι βουλευτές της 
τελευταίας 30ετίας πρέπει να μη είναι εκλόγιμοι και τα 
μέλη των κυβερνήσεων της τελευταίας 6ετίας να κρατη-
θούν σε κατ΄ οίκον περιορισμό μέχρι να ολοκληρωθούν 
οι έρευνες για τις ευθύνες τους (εκτός να αποφασίσουν να 
μονάσουν)! Έτσι και μόνο έτσι θα υπάρξει ανανέωση (νοο-
τροπίας) στην ελληνική βουλή. Το νέο Σύνταγμα οφείλει να 
ενσωματώσει τις μεταρρυθμίσεις εκείνες που έχουν ήδη 
ωριμάσει, όπως, για παράδειγμα, την εκλογή του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας από τον λαό και την επαναφορά 
των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων του Προέδρου, την μεί-
ωση του αριθμού των βουλευτών στους 150 και των με-
λών της κυβέρνησης στους 15 (με ανάθεση καθηκόντων 
αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών σε υπηρεσι-
ακούς παράγοντες), την θεσμοθέτηση της απλής αναλογι-
κής με συνταγματική επιταγή, την συνταγματική προστα-
σία της γλώσσας, της θρησκείας και του πολιτισμού του 
λαού, και την πλήρη αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης 
του λαού-στρατού.

Η μεταρρύθμιση της παιδείας σε μία Χώρα με ένα πα-
γκόσμιας εμβέλειας πολιτισμό αλλά μικρούς αριθμούς 
είναι όρος επιβίωσης. Το ίδιο ισχύει για την στρατιωτική 
εκπαίδευση σε μία Χώρα που γεννήθηκε και μεγάλω-
σε πολεμώντας, αντιμετωπίζει εσωτερικές και εξωτερι-
κές απειλές κατά της ασφάλειας της και έχει ανάγκη την 
στρατιωτική λιτότητα και αλληλεγγύη για να ξεπεράσει την 
σημερινή πολύπλευρη κρίση. Χαίρε, ω χαίρε, ελευθεριά!

Περισσότερα:  Αντίβαρο

Η επανάσταση του
«Χαίρε, ω χαίρε, ελευθεριά»
✑ Γράφει ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΏΚΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΟ 
ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ
 
Θέλω: Νάμαι ένας ζεστός και ελεύθερος
και όχι να ζω κλεισμένος στο μανδρί,
να συγκινούμαι και να αγιοκοχλάζομαι
μέσα στο πλήθος κάθε στιγμή.
Να περάσω από τις πράσινες κοιλάδες,
να χυμήξω στις δύσκολες κορφές,
να ’δω τα ρυάκια που αθόρυβα έρπονται
και τους καταρράκτες να τρέχουν στις πλαγιές.
Θέλω να χαρώ με κάθε συνάνθρωπο,
όπου και πότε η ευκαιρία βρεθεί,
να βοηθήσω αυτόν εάν μπορέσω,
όταν η Χριστιανική αγάπη το ζητεί.
Θέλω ν’ απλώσω το χέρι της «Ελπίδας»,
στους ανώμαλους δρόμους και στους γκρεμούς,
στο παιδί, που με προβλήματα ανεβαίνει,
καλό παράδειγμα κι’ αγάπη στους κακούς.
Θέλω να ζήσω, να δουλέψω με σύστημα,
με το χωριό μου, που βαδίζει προς τ’ εκεί,
σαν δυο ποτάμια που ενώνονται, πριν τη θάλασσα,
σαν δυο χελιδονάκια, που ζευγαρώνουν για ΖΩΗ!
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ
ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ

Εάν δεν είσαι ψηλό κυπαρίσσι,
ας είσαι το όμορφο τριαντάφυλλο,
ας είσαι ένας πράσινος θάμνος,
όμως να είσαι στη μεριά του ορθού,
ένας πράσινος θάμνος, που σωστά,
τη ζωή να ’φουγκράσαι.
Εάν δεν μπορείς να είσαι «μεγάλος ναός»,
ας είσαι «μικρό λαμπερό εκκλησάκι»,
που στη στράτα, τηρά το πλήθος
με μια προσευχή ανάλαφρη
γιομίζει τη καρδιά από νέμεση,
που δονεί το κάθε στήθος...Όμως να είσαι!
Εάν δεν είσαι λεωφόρος, ας είσαι το μονοπάτι,
κι’ αν δεν είσαι ο θρίαμβος, να είσαι το άσπρο άτι,
κι’ ο καθένας από μας, στη μεσοπορεία του,
ευχαριστεί και αγαπά πολύ τον «Αγωγιάτη».
Δεν είναι η ιδέα του τρανού
ή του μικρού και πόσο θα διαρκέσει,
να είσαι το άστρο που φωτεί
κάθε παιδιού αγνή ψυχή
και κάθε περιφρονημένου «σκέψη».
Μπορούμε όλοι να ’μαστε καπετάνιοι,
χρειάζεται και το ασφαλές πλήρωμα.
Υπάρχει για όλους όπως και για «σένα»,
κάτι εύκολο ή δύσκολο...και όταν η κόπωσις
είναι εγγύς, σημαδεύει με μαχαίρι, που κόπτει
τα βέβηλα, σε βουτάει σ’ αγιονέρια τυλιγμένα
στης ευωδιάς την άχνα ολόγυρα.
Εάν δεν είσαι αμπέλι, ας είσαι η κληματαριά,
κι’ όταν έλθει το  Φθινόπωρο,
το γυμνό τρυφερό κλήμα
με το τσαμπί το αφράτο,
να μαρτυρούν του Καλοκαιριού, το πράσινο φύλλο
με μελένιο σταφύλι και το δροσάτο.
«Και το μικρό-μικρό πουλί,
που ψάλλει επάνω στο κλωνάρι
Θεός του είπε να λαλεί
τον ήχο του με τόση χάρη»

 Βαλέριος Τσακνής 
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Χιλιάδες ομόθρησκοι του μουσουλμάνοι έχουν κατα-
κλύσει την χώρα. Όχι ακόμη, ως κατακτητές, αλλά δεν 
θα αργήσουν να γίνουν. Σιγά –σιγά γίνεται η αγουρίδα 

μέλι. Ήρθαν στο τόπο μας πεινασμένοι, κουρελήδες, άστεγοι, ναι, 
κατατρεγμένοι. Αλλά για όλα αυτά δεν φταίμε εμείς. Και παρά ταύ-
τα,    τους καλοδεχτήκαμε, παρέχοντας φιλοξενία, στέγη, τροφή.

Τίποτα όμως απ΄ όλα αυτά δεν τους αρκούν. Δηλώνουν πια ξε-
κάθαρα, ότι δεν είναι περαστικοί. Ήρθαν για να μείνουν οριστικά. 
Ήδη διεκδικούν, δικαιώματα, δουλειά, τζαμιά. Και η  φιλάνθρω-
πη κυβέρνησή μας, σπεύδει να ικανοποιήσει όλα τους τα αιτή-
ματα. Η «προοδευτική» συνιστώσα, της τρικομματικής πολιτικής 
τρομοκρατίας, ετοίμασε  νομοσχέδιο, που προβλέπει, πως αν τολ-
μήσεις να αντιμιλήσεις στον Ιμπραήμ, ή  να διαμαρτυρηθείς, για-
τί μπαίνει στο σπίτι σου και σε κλέβει, σε φιμώνει, σε σκοτώνει, σε 
περιμένει η φυλακή.

Δεν υπερβάλλω, αν σας πω, ότι το άρθρο αυτό, δεν θα μπο-
ρούσε να γραφτεί, αν ο νόμος αυτός είχε ψηφιστεί. Δεν θα είχα 
την ελευθερία, να πω, ή να γράψω την γνώμη μου, γιατί θα ήταν 
ρατσισμός και  εξύβριση του κάθε  Αιγύπτιου, Αφρικανού, Αιθίο-
πα,  Σουδανού, Νιγηριανού, Σενεγαλέζου, Φιλιπινέζου, Πακιστα-
νού, Ιρακινού, Αζέρου, Τσετσένου  και δεν ξέρω ποιου άλλου με-
τανάστη, που προσβάλλει τα δικά μου δικαιώματα .

Θα μπορώ όμως να βρίζω και να κατηγορώ όσο θέλω τους 
Έλληνες. Και δεν καταλαβαίνουν, όσοι  εισηγούνται αυτά τα μέτρα 
και η ανύπαρκτη, εθελόδουλη, υποτακτική, στους ξένους κυβέρ-
νηση, ότι τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Δώσε αέρα στον χωριάτη, 
να σου ανέβει στο κρεβάτι!

Αντί να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια αμιγώς ελληνική, 
εθνική πολιτική για τους μετανάστες, δυστυχώς ακολουθούν κατά 
γράμμα τις έξωθεν οδηγίες, ανεξάρτητα του εάν αυτές εξυπηρε-
τούν τα  συμφέροντα  της Ελλάδας.

Η κυβέρνηση δεν έχει ούτε άποψη, ούτε δική της φωνή και νο-
μοθετεί ότι οι ξένοι και τα εθνικά τους συμφέροντα υπαγορεύουν. 
Και δεν καταλαβαίνει, ότι με την πολιτική που ακολουθεί, βάζει 
δυναμίτιδα στα θεμέλια της πατρίδας, του έθνους. Δεν χρειάζεται 
να ανήκεις στην Χρυσή Αυγή, για να καταλάβεις ότι είναι υπαρ-
κτός ο κίνδυνος αφελληνισμού της χώρας.

Αυτό όμως  δεν ενδιαφέρει, τους κυβερνώντες. Ενδιαφέρονται 
αποκλειστικά πως θα παραμείνουν περισσότερο στην εξουσία. Το 
μόνο που τους πονάει είναι η αύξηση των εκλογικών ποσοστών 
του κόμματος, που τους χαλάει την σούπα. Και δεν διερωτώνται 
γιατί συμβαίνει αυτό και οι πολίτες ζητούν καταφυγή σε αυτή την 
παράταξη. Δεν εξετάζουν τους τρόπους επιστροφής των μετανα-
στών που έχουν κατακλύσει την πατρίδα μας, στους τόπους κα-
ταγωγής τους, ή οπουδήποτε αλλού, αλλά τους «αποθηκεύουν»  
εδώ, επειδή οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι δεν τους θέλουν. Και επει-
δή δεν τους θέλουν αυτοί, πρέπει εμείς να «υιοθετήσουμε»,   ένα- 
δυο εκατομμύρια μουσουλμάνους, σε μια περίοδο μάλιστα, που η 
χώρα έχει σοβαρό πρόβλημα υπογεννητικότητας; Δεν αντιλαμβά-
νονται τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτή η πολιτική για το μέλλον 
της πατρίδας μας; Δεν μας φθάνει, που, από την εποχή του Ομή-
ρου, βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας και  σκοτωνόμαστε μεταξύ 
μας, τώρα οι μουσουλμάνοι μας έλειψαν;  Όχι πως έχω κάτι ενα-
ντίον τους, αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω τον θρησκευτικό φα-
νατισμό τους, ούτε να τον δεχτώ και να τον δικαιολογήσω.

Γιατί, τι μπορεί να περιμένει κανείς από τους οπαδούς μιας ιδε-
ολογίας, που πρεσβεύει, ότι εάν ζωστείς μια βόμβα και σκοτώσεις 
γύρω σου, δεκάδες αθώους πολίτες, που η θρησκεία σου τους 
ονομάζει «άπιστους», σε περιμένει ο παράδεισος, κάθεσαι στα δε-
ξιά του Αλλάχ, με εβδομήντα δύο παρθένες στην διάθεσή σου;  Ότι 

εάν σκιστεί ένα φύλλο από το Κοράνι, πρέπει να σκοτωθούν άν-
θρωποι, να καεί ο τόπος;  Ότι, εάν πάλι γράψεις κάτι για το Κοράνι, 
πρέπει να κρύβεσαι για όλη σου την ζωή, να αλλάξεις πρόσωπο; 
Ότι, εάν βιαστεί η κόρη σου, η αδελφή σου, η γυναίκα σου, είναι 
ένοχος και πρέπει να θανατωθεί;  Ότι, εάν δεν φοράει την μαντί-
λα της πρέπει να μαστιγωθεί, να λιθοβοληθεί; Μήπως όλα αυτά, 
δεν τα βλέπουμε, δεν τα ακούμε, δεν τα διαβάζουμε; Δεν βλέπου-
με τι γίνεται γύρω μας;

Στα Βαλκάνια, Βόσνιοι και Αλβανοί μουσουλμάνοι, εναντί-
ον ορθόδοξων Σέρβων. Στο Κασμίρ μουσουλμάνοι εναντίον Ιν-
δουϊστών. Στο Σουδάν, μουσουλμάνοι εναντίον χριστιανών. Στην 
Νιγηρία μουσουλμάνοι εναντίον χριστιανών. Στην Αιθιοπία μου-
σουλμάνοι , εναντίον χριστιανών. Στην Ερυθραία μουσουλμάνοι 
εναντίον χριστιανών. Στην Ακτή του Ελεφαντοστού, μουσουλμά-
νοι εναντίον χριστιανών. 

Στην Σρι Λάνκα, μουσουλμάνοι εναντίον χριστιανών. Στις Φι-
λιππίνες μουσουλμάνοι εναντίον χριστιανών. Στο Ιράν και στο 
Ιράκ, σιϊτες μουσουλμάνοι εναντίον σουνιτών μουσουλμάνων. 
Στον Καύκασο, Τσετσένοι  μουσουλμάνοι εναντίον ορθόδοξων 
Ρώσων. Στο Αζερμπαϊζάν  μουσουλμάνοι, εναντίον Αρμενίων 
χριστιανών. Και το αίμα τρέχει ποτάμι στις πρωτεύουσες και τις 
μεγάλες πόλεις αυτών των χωρών, από τις τρομοκρατικές επιθέ-
σεις όλων αυτών των φανατικών.  Ξεχάσατε τι έγινε στην Μέκκα 
του καπιταλισμού, στην χώρα του φανατικότερου χριστιανισμού; 
Και τι γίνεται σήμερα σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της οικουμένης;

Αυτή την στιγμή υπάρχουν στην γη ένα δισεκατομμύριο τετρα-
κόσια εκατομμύρια μουσουλμάνοι, που πιστεύουν ακράδαντα ότι 
όλος ο υπόλοιπος κόσμος πρέπει να ασπασθεί το Ισλάμ και όποι-
ος δεν το δεχτεί, πρέπει να εξοντωθεί. 

Ο Ισλαμισμός σήμερα είναι η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη 
θρησκεία στην Ευρώπη. Ο ρυθμός γεννήσεων στους μουσουλ-
μάνους είναι τρεις  φορές μεγαλύτερος απ΄ ότι στους υπόλοι-
πους Ευρωπαίους. Σε μερικές δεκάδες χρόνια, κυρίαρχη θρη-
σκεία στην Ευρώπη, θα είναι ο μουσουλμανισμός και πήγαινε 

μετά να τον αναχαιτίσεις. Εδώ δεν είναι σε θέση να επιλύσουν 
τώρα, το ζήτημα της μαντίλας στην Γαλλία και θα καταφέρουν 
αργότερα να λύσουν σοβαρότερα ζητήματα, όταν το Ισλάμ θα εί-
ναι παντοδύναμο; 

Τι άλλο θέλει η δική μας κυβέρνηση για να ανοίξει τα μάτια 
της; Δεν βλέπει ότι το 70% των κρατουμένων στις ελληνικές φυ-
λακές είναι μετανάστες αλλοδαποί και ότι οι περισσότεροι από 
αυτούς, έχουν καταδικαστεί ή κατηγορούνται για ανθρωποκτο-
νίες και ληστείες;  Και το μόνο που την απασχολεί είναι η ανα-
γνώριση και η  προστασία των δικαιωμάτων τους και όχι η πά-
ταξη της εγκληματικότητας;

Τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών πως θα τα προστατεύ-
σει; Μήπως με το σημερινό Υπουργείο Αδιαφορίας, για τον πολί-
τη; Πώς μπορούμε λοιπόν να συμβιώσουμε με άτομα εντελώς δι-
αφορετικής θρησκευτικής και πολιτιστικής κουλτούρας; Αλλά και 
γιατί πρέπει να συμβιώσουμε; 

Ή μήπως κάποιοι άλλοι έξωθεν μας το επιβάλλουν και δεν έχει 
το θάρρος το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα να το ομολογήσει. 
Αφήνουν έτσι το περιθώριο, να μονοπωλεί και να εκφράζει τον 
πατριωτισμό και τον εθνικισμό το ακροδεξιό κόμμα, όπως γίνε-
ται παντού στην Ευρώπη και για να ανακόψουν αυτή την εξέλι-
ξη, θεσπίζουν φασιστικής αντίληψης νόμους, που τιμωρούν όχι 
μόνο την πράξη, αλλά και την άλλη άποψη, την διαφορετική γνώ-
μη. Γι΄αυτό, σας είπα στην αρχή, ότι εάν αυτός ο νόμος είχε δημο-
σιευθεί, αύριο θα ήμουνα στην φυλακή.

Ξαναγύρισε λοιπόν ο Ιμπραήμ στην Ελλάδα και καθώς φαίνε-
ται, αυτή την φορά θέλει να παραμείνει εδώ οριστικά. Εμείς οι Έλ-
ληνες, ας μεταναστεύουμε για κάπου αλλού. Άλλωστε η Κυβέρ-
νηση – Σωτήρας της χώρας, αυτό το φροντίζει από τώρα. 

Στέλνει τους νέους στα ξένα, γιατί εδώ τις δουλειές τις δίνει σε 
ξένους και την πατρίδα στους Άραβες, Πακιστανούς, Αφρικανούς 
και στους  υπόλοιπους Μαυριτανούς. Και η κοινωνία, η Εκκλη-
σία, η Ακαδημία, οι σοφοί, οι εκπαιδευτικοί, οι άνεργοι, οι πολίτες, 
θα μου πείτε, τι κάνουν; Τίποτα απολύτως. Ιδιαίτερα η Εκκλησία, 
που έχει και αυτή, την δύναμη των φανατικών της, δεν υψώνει 
την φωνή, δεν σηκώνει το λάβαρο, «για του Χριστού την Πίστη την 
Αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία», όπως έλεγε και  έκανε για 
τις ταυτότητες και άλλα ασήμαντα παρόμοια.

Δεν άκουσε άραγε πρόσφατα την φωνή του νέου πάπα στην 
πλατεία του Αγίου Πέτρου, που σφυροκοπούσε τις απανταχού 
εξουσίες, που μόνη τους μέριμνα είναι η σωτηρία των τραπεζών 
και όχι των ανθρώπων, που πεθαίνουν από την πείνα; Από το τί-
ποτα, είναι και αυτό κάτι.

Εδώ όμως  άκρα του τάφου σιωπή, από όλους, για την επερχό-
μενη γενοκτονία. Αυτοί που πρέπει να μιλήσουν, δεν μιλάνε. Αυ-
τοί που πρέπει να τολμήσουν, δεν τολμούνε. Γαυγίζουν τα σκυλιά 
και τα φοβούνται.  Φαίνεται να δικαιώνεται  ο ποιητής, που γράφει:

«Το έθνος να λυπάστε, που δεν υψώνει τη φωνή παρά 
μονάχα, όταν είναι πολύ αργά.

Που δεν επαναστατεί παρά μονάχα σαν βρεθεί ο λαι-
μός του ανάμεσα στο σπαθί και στο κούτσουρο.

Το έθνος να λυπάστε που έχει λαγούς για πολιτικούς, 
αλεπούδες για διανοούμενους.

Το έθνος να λυπάστε που έχει σοφούς από χρόνια βου-
βαμένους.

Το έθνος να λυπάστε που έχει νεολαία αδιάφορη, πολί-
τες ευνουχισμένους».

mantzaris.eu
* Συνταξιούχος Ανώτατος Δικαστικός Λειτουργός-Συγγραφέας.

Ο Ιμπραήμ ξαναγύρισε
   Το 1825  ο Ιμπραήμ ήρθε στην Πελοπόννησο και την ρήμαξε. Σκότωσε χιλιάδες 

ανθρώπους και ζώα, έκαψε σπίτια, ξερίζωσε δέντρα, ερήμωσε τον τόπο. 
Παντού φωτιά και τσεκούρι. Σήμερα απ΄ ότι φαίνεται ξαναγύρισε.

✑ Γράφει ο Θ. Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ*
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Tα κόμματα τελείωσαν: ώρα για πολιτική

Τα κόμματα που συγκροτούν το 
σκηνικό εξουσίας στην Eλλάδα 
σήμερα δεν είναι πολιτικοί σχη-

ματισμοί με κυριολεκτική σημασία. Eκ-
φράζουν απόψεις, γνώμες, ιδέες για τα 
προβλήματα του τόπου, αλλά δεν έχουν 
πρόταση πολιτική, δεν υποψιάζονται την 
επιτελική λογική, την εργώδη συστηματι-
κή προετοιμασία που προϋποθέτει η συ-
γκρότηση μιας πολιτικής πρότασης.

Eκφράζονται και αποφαίνονται για προ-
βλήματα, ανάγκες, στοχεύσεις, αλλά με 
τη νοοτροπία του δημοσιολόγου, όχι του 
πολιτικού. Aναφέρονται στο όποιο τυχόν 
πρόβλημα, για να επιδείξουν δήθεν άπο-
ψη, προσχηματικό ενδιαφέρον, ενημερό-
τητα – δεν διαθέτουν τη σοβαρότητα, τη 
σπουδή, την ανιδιοτέλεια που απαιτεί μια 
πρόταση λύσης του προβλήματος.

Zητούν την ψήφο των πολιτών για τα 
«γκολ» που συγκυριακά ή με ατομική κά-
ποιων δεξιοτεχνία πέτυχαν – όχι για το 
«παιχνίδι» που είναι ικανοί και προετοιμα-
σμένοι να παίξουν, όχι για την αξία τους, 
όχι υπηρετώντας όραμα κοινωνικό και 
στόχους.

Δεν είναι πολιτικοί σχηματισμοί, είναι 
«κόμματα» όπως ακριβώς τα όρισε ο Pο-
ΐδης από το 1875, χωρίς να έχουν φιλοδο-
ξήσει να τον διαψεύσουν επί εκατόν τρι-
άντα οχτώ ολόκληρα χρόνια. Kόμματα, 
δηλαδή συντεχνίες με αμιγώς εμπορευ-
ματικό χαρακτήρα, απολύτως υποταγμέ-
νες στους νόμους του μάρκετινγκ. Tο προ-
ϊόν που εμπορεύονται είναι επαγγελίες, 
συνταγές – ένα θαυματουργό φάρμακο 
για τη φαλάκρα.

Iσχυρίζονται ότι έχουν τη συνταγή, στην 
πραγματικότητα πουλάνε μόνο επαγγελί-

ες, μόνο συσκευασία – εμπορεύονται τον 
εντυπωσιασμό από το λανσάρισμα αφη-
ρημένων, συνθηματικών γενικοτήτων, 
δηλαδή την καθαρή εξαπάτηση του ψη-
φοφόρου. Mιλάνε, λ.χ., για «ριζοσπαστι-
κό φιλελευθερισμό» ή για «δημοκρατικό 
σοσιαλισμό» ή για «ευρωπαϊκού προσα-
νατολισμού Aριστερά», ακριβώς για να 
κερδίσουν πελάτες ολόιδια όπως οι οδο-
ντόκρεμες λανσάρουν το «διπλό φλου-
όρ-ράιντ» ή όπως τα απορρυπαντικά τους 
«γαλάζιους ενεργειακούς κόκκους» – δη-
λαδή πλεονεκτήματα που ο πελάτης δεν 
καταλαβαίνει τι σημαίνουν, αλλά τον ξιπά-
ζουν, κερδίζουν άλογα την προτίμησή του.

Aποκορύφωμα της φενάκης των τίτ-
λων είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα: 
Ένα κόμμα της «ιστορικής Δεξιάς» (υπο-
τίθεται) συγκυβερνάει με ένα κόμμα κατ’ 

επαγγελίαν «σοσιαλιστικό» και με ένα τρί-
το τάχα «δημοκρατικά μαρξιστικό», προ-
κειμένου να διεκπεραιώσουν από κοινού 
(για το «συμφέρον της χώρας» βεβαίως) 
το «δόγμα σοκ» της σισύφειας «εσωτερι-
κής ύφεσης» – «να διασφαλίσουν τα συμ-
φέροντα των πιστωτών της Eλλάδας».

H «Nέα Δημοκρατία» και το ΠAΣOK 
αναδείχθηκαν «κόμματα εξουσίας», επει-
δή κυβέρνησαν για μακρό διάστημα τη 
χώρα. Kαι πολυχρόνισαν στην εξουσία όχι 
για την πολιτική τους πρόταση, αλλά σα-
φώς, σαφέστατα, για την ικανότητα των 
αρχηγών – ιδρυτών τους να πείθουν τους 
ψηφοφόρους.

Ήταν κόμματα που ιδρύθηκαν με μο-
ναδικό, αποκλειστικό στόχο να εξυπηρε-
τήσουν τις προσωπικές φιλοδοξίες των 
ιδρυτών – αρχηγών τους – όχι για να υπη-
ρετήσουν κάποιον τεθειμένο επιτελικό 

σχεδιασμό, επεξεργασμένο με σοβα-
ρότητα, μόχθο και ιδιοφυΐα πολιτικό 
πρόγραμμα.

Στη N.Δ. το κενό από την απου-
σία μιας κοινής πίστης σε κοινω-
νικό όραμα, στοιχειώδους επί-
γνωσης ποιοι στόχοι και ποια 
ταυτότητα προτεραιοτήτων εξα-
σφαλίζουν την κομματική συνο-
χή, ήταν και είναι έλλειψη τόσο 
κραυγαλέα και προκλητική, ώστε 
να δημιουργεί κρίσιμα, οδυνηρά 
ερωτήματα.

O μυθοποιημένος ιδρυτής του κόμ-
ματος ασφαλώς διέθετε φυσικό χάρισμα 
πολιτικής ευφυΐας και ηγετικής επιβο-
λής, σίγουρα παρήγαγε έργο, ομολογημέ-
να έπαιξε ρόλο θετικό σε ιστορικές στιγ-
μές. Aλλά τα προσόντα του ήταν σαφώς 
ενορμητικά, αντανακλούσαν τη σοφία του 
ενστίκτου, ήταν παντελώς άσχετος με επι-
τελική δουλειά, με προγραμματισμό συνέ-
χειας και διάρκειας, με διασάφηση κοινω-
νικών ή πολιτισμικών στόχων πέρα από 
τη χρηστική αποτελεσματικότητα.

Δύο είναι τα πιο εξόφθαλμα παραδείγ-
ματα της πολιτικής ανεπάρκειας του ιδρυ-
τή της N.Δ.: Δεν κατάλαβε ποτέ την πολι-
τική σημασία και ανάγκη να εκφράσει (και 
να μεταγγίσει στο κόμμα του) καύχηση για 
την πατριωτική αντίσταση των Eλλήνων 
στο μεταπολεμικό πολυαίμακτο πραξικό-
πημα των οπαδών του σταλινικού ολο-
κληρωτισμού.

H N.Δ. φορτώθηκε, με μαζοχισμό κυρι-
ολεκτικά ηλίθιο, μιαν εντελώς παράλογη 
μειονεξία ενοχής για τον «εμφύλιο», άφη-
σε να εξωραϊστεί το έγκλημα σε «ηρωική 
δημοκρατική αντίσταση», η πατριδοκτό-
να παράνοια σε καύχηση «προοδευτικής» 
πρωτοπορίας. Tέτοιο πολιτικό Bατερλώ, 
σε επίπεδο νοηματοδότησης της πολιτι-
κής, δεν έχει υποστεί ούτε ο μετριότερος 
κομματάρχης.

Στην ίδια παραλυτική μειονεξία παρα-
πέμπει και το δεύτερο παράδειγμα πολι-
τικής ανεπάρκειας του ιδρυτή της N.Δ.: 
Όταν ήταν πια ολοφάνερο ότι το δημαγω-
γικό ταλέντο έφερνε τον Aνδρέα Παπαν-
δρέου πλησίστιο στην εξουσία, ο Kων. 
Kαραμανλής επέλεξε όχι την αναμέτρηση 
(που θα επιδίωκε κάθε πολιτικός με πίστη 
σε στόχους και στο ταλέντο του), αλλά να 
τραπεί σε φυγή – να καταφύγει στην πο-
λιτικά ανεύθυνη Προεδρία της Δημοκρα-
τίας. 

Δεν είχε πολιτική αντιπρόταση να αντι-
τάξει στον Aνδρέα ούτε κριτήρια για να 
αντιληφθεί τον καταστροφικό, αντικοινω-
νικό χαρακτήρα του λαϊκισμού του. Kαι 
αυτό αποδείχθηκε περίτρανα επίσης από 
το γεγονός ότι, σε όλη τη διάρκεια που κυ-
βερνούσε το ΠAΣOK, το κόμμα του Kων. 

Kαραμανλή ήταν πολιτικά εντελώς ανύ-
παρκτο – δεν άρθρωσε ούτε τον ελάχιστο 
ψίθυρο αντίρρησης για τον σαρωτικό «με-
τασχηματισμό» του κράτους, των θεσμών, 
της νοοτροπίας που οδήγησε στη ζού-
γκλα της γενικευμένης, αυτονόητης «αρ-
παχτής», στην εφιαλτική καταστροφή της 
ζωής μας σήμερα.

O εκπασοκισμός της N.Δ. ήταν ο μοι-
ραίος καταλύτης γι’ αυτή την καταστροφή. 
Eίναι άραγε η ώρα που ευνοεί τη φυσιο-
λογική εξαφάνιση των κομμάτων και την 
εμφάνιση, επιτέλους, πολιτικών σχηματι-
σμών; Δεν υπάρχουν ερείσματα αισιοδο-
ξίας. Σίγουρα το ΠAΣOK έχει πολιτικά εκ-
πνεύσει, κυνηγάει ποσοστά μονοψήφια, 
δηλαδή πελατεία από τους περιθωρια-
κούς ψυχοπαθολογικών εμμονών.

Στο ίδιο περίπου κυνηγητό έχει απο-
δυθεί και η N.Δ. συντηρώντας όμως, με 
νύχια και με δόντια, το πλεονέκτημα να 
μοιράζει (ναι, ακόμα) διορισμούς και ευ-
καιρίες «αρπαχτής». Kάποιοι ελάχιστοι 
μέσα στον ΣYPIZA μιλάνε για την ιστορι-
κή ευκαιρία που έχει ο Aλέξης Tσίπρας 
να αναστήσει μέσα από αυτό το κόμμα ένα 
καινούργιο «πατριωτικό EAM» – αλλά το 
ψιθυριζόμενο είναι σκέτη ουτοπία: Πώς 
θα εξουδετερωθούν οι ορδές της ιδιοτέ-
λειας που επέβαλαν τον «αριστερισμό» 
σαν εχέγγυο καριέρας και πώς να «ανα-
στηθεί» ένα επινόημα που σκόπευε κατα-
γωγικά στην εξαπάτηση των αφελών;

H ιστορική νομοτέλεια είναι στην πε-
ρίπτωσή μας καταδικαστική. Σωρεύτη-
κε τόσο δυσθεώρητος όγκος λαθών, ανι-
κανότητας και παλιανθρωπιάς, ώστε να 
μην υπάρχουν πια ούτε οι τεχνικές για λυ-
τρωτική ανάκαμψη. Γονιμότητα ελπίδας 
θα μπορούσε ίσως να έχει η διευρυμένη, 
στο μέγιστο δυνατό, συνειδητοποίηση συ-
γκεκριμένου στόχου: Xρειαζόμαστε πολι-
τικούς σχηματισμούς, όχι οδοντόπαστες, 
όχι απορρυπαντικά.  

Πηγή: http://www.kathimerini.gr

✑ Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ  

Zητούν την 
ψήφο των πολιτών για τα 

«γκολ» που συγκυριακά ή με 
ατομική κάποιων δεξιοτεχνία πέ-

τυχαν – όχι για το «παιχνίδι» που εί-
ναι ικανοί και προετοιμασμένοι να 
παίξουν, όχι για την αξία τους, όχι 

υπηρετώντας όραμα κοινω-
νικό και στόχους.
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Γενάρης του 1952, πέρα από τον Άγιο Νικό-
λαο και πάνω στους πρόποδες του Πάικου 
βρέθηκε μισοφαγωμένη από άγρια θηρία 
του βουνού η ενενηντάχρονη γριούλα Πα-

λάσα Παχατουρίδου. Κανένας συγχωριανός της δεν 
παραξενεύτηκε. Γνώριζαν καλά το δράμα της μεγαλο-
κυράς από την Χαμενία του Καρς πάνω στον Καύκα-
σο. Η δύστυχη έχασε δέκα γιους λεβέντες και τον άν-
δρα της στην Μικρασιατική Καταστροφή. Τελευταία είχε 
χάσει και το μυαλό της. Αναζητούσε κάθε μέρα να βρει 
το δρόμο για την μεγάλη επιστροφή στην «πατρίδα».

Εκείνο το βράδυ έψαχνε το δρόμο για την γη που 
ήταν σπαρμένη με τα κόκαλα των παιδιών της… 8 Απρι-
λίου 1921, ο βουλευτής Κ. Φίλανδρος μιλώντας στην 
ελληνική Βουλή για την Γενοκτονία αναφέρει μεταξύ 
άλλων τα εξής: «Αι γραίαι και οι γέροντες διεσκορπί-
ζοντο τότε εις τας ερήμους, όπου γυμνοί, άστεγοι και 
νήστεις σωρηδόν απέθνησκον. Αλλά και οσάκις την 
μακράν πεζοπορίαν διεδέχετο η διά του σιδηροδρό-
μου μεταβίβασις των ειλώτων, εξετυλίσσοντο σκηναί 
φρικτοτέρας τραγωδίας. Εσταμάτα το τραίνον μέσα εις 
την έρημον, διά να ριφθώσιν απροστάτευτα τα δυστυ-
χή εκείνα πλάσματα εις την διάκρισιν των αγρίων θη-
ρίων και των ανθρωπόμορφων θηρίων.

Δυστυχής μητέρα, εστoιβαγμένη μετ’ άλλων γυναι-
κών εντός σκευοφόρου βαγονίου, βλέπουσα κινδυ-
νεύον το τέκνο της από ασφυξίαν, ετόλμησε να ζητή-
σει βοήθεια. Παρευθύς Τούρκος χωροφύλαξ αρπάσας 
από την αγκάλην της μητρός το τέκνον της το εξεσφεν-
δόνισεν εκ του παραθύρου εις το κενόν, ενώ το τραί-
νο εξηκολούθει τρέχον εις την απέραντην έρημον! Άλ-
λαι μητέρες ευρέθησαν παγωμέναι εις τα χιονισμένα 
όρη με τα δυστυχή μικρά των κρεμασμένα από ξη-
ρούς μαστούς!…».

Ο θάνατος της άμοιρης γριούλας, στο χιονισμένο Πά-
ικο και οι θάνατοι εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων και 
Ελληνίδων του Πόντου έχουν ένα κοινό στοιχείο. Ήταν 
απόρροια του «λευκού θανάτου». Τραγική μοίρα επε-
φύλαξε στην χαρακομένη κυρά-Παλάσα θάνατο σαν 
αυτόν που γνώρισαν τα παιδιά της. Ο θάνατος φέρνει 
μια και μόνη ονομασία.

Οι Τούρκοι όμως του έβαλαν επίθετο, τον έφεραν στα 
μέτρα τους, επινόησαν ένα νέο είδος θανάτου. «λευ-
κός θάνατος». Τι είναι ο «λευκός θάνατος;». «Είναι η 
γενοκτονία αλά τούρκα, είναι βουβή, πονηρή, ανατο-
λίτικη» γράφει στο βιβλίο του «Γενοκτονία στον Εύξει-
νο Πόντο» ο καθηγητής Π. Ενεπεκίδης.

«Οι καλούμενες εκτοπίσεις, εξορίες των κατοίκων 
ολόκληρων χωριών, οι εξοντωτικές εκείνες οδοιπο-
ρίες μέσα στο χιόνι των γυναικοπαίδων και των γε-
ρόντων -οι άνδρες βρίσκονται ήδη στα τάγματα ερ-
γασίας ή στο στρατό- δεν οδηγούν φυσικά σε κανένα 
Άουσβιτς με τους διαβολικά οργανωμένους μηχανι-
σμούς της φυσικής εξόντωσης του ανθρώπου- όχι! 
Ήταν όμως ένα Άουσβιτς εν ροή, οι άνθρωποι πέθαι-
ναν καθ’ οδόν, δεν περπατούσαν για να φτάσουν κά-
που· όχι, περπατούσαν για να πεθάνουν από τις κα-
κουχίες, την παγωνιά, την πείνα, τον εξευτελισμό του 
ανθρώπινου. Αυτό ήταν το διαβολικό σύστημα, πονη-
ρά οργανωμένο. Δεν υπήρχε στο τέρμα κανένα  Άου-
σβιτς, γιατί για τους περισσότερους δεν υπήρχε τέρ-
μα. Το ταξίδι προς τον θάνατο ήταν ο θάνατος, όχι το 
τέρμα του ταξιδιού».

Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, η 19η 
Μαΐου κάθε έτους. Στις 24 Φεβρουαρίου του 1994 έλη-
ξε η ντροπή, το όνειδος του νεοελληνικού κράτους που 
αρνούνταν για δεκαετίες ολόκληρες να επιτελέσει το 
ελάχιστο καθήκον του απέναντι στα εκατομμύρια των 
νεκρών. Αναγνωρίζεται ομόφωνα από την ελληνική 
Βουλή η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η Γε-
νοκτονία των Ποντίων και των Ελλήνων της Μικράς 
Ασίας δεν άρχισε το 1916 ή το 1913. Το απάνθρωπο 
φαινόμενο της Γενοκτονίας αιώνες τώρα, χαρακτηρί-

ζει την πολιτική των εκάστοτε τουρκικών ή οθωμανι-
κών κυβερνήσεων.

Από την ήττα στο Ματζικέρτ (1071) ως την πτώση της 
Αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπε-
ζούντας (1461), από την εποχή του Α’ Παγκοσμίου Πο-
λέμου (1915) ως την Συνθήκη της Λωζάνης (1923) και 
από τους βανδαλισμούς του 1955 στην Πόλη ως την ει-
σβολή στην Κύπρο (1974) ένας ήταν και είναι ο στρατη-
γικός στόχος της Τουρκίας: η εξόντωση του Ελληνισμού.

Ήδη από το 1908 οι λεγόμενοι Νεότουρκοι, οι αιμο-
σταγείς Εμβέρ πασάς, ο Ταλαάτ, ο δρ. Σακίρ, ο δρ. Ναζί, 
ο Νουρεντίν, ο σφαγέας της Σμύρνης και του εθνομάρ-
τυρα Μητροπολίτη της Χρυσόστομου είχαν πάρει την 
απόφαση να εξοντώσουν τον Ελληνισμό της Μ. Ασίας. 
«Θα σας κόψουμε τα κεφάλια, θα σας εξαφανίσουμε. Ή 
εμείς θα επιζήσουμε ή εσείς» δήλωνε ο Τούρκος πρω-
θυπουργός Σεφκέτ πασάς, τον Ιούλιο του 1909, στον με-
γάλο πατριάρχη του Γένους, Ιωακείμ τον Γ’.

Οι Γερμανοί, που πολλοί υποστηρίζουν πως ήταν οι 
ηθικοί αυτουργοί των εγκλημάτων, έβλεπαν τους Έλ-
ληνες και τους Αρμενίους ως φραγμό, εμπόδιο στα 
σχέδιά τους για οικονομική διείσδυση στην Ανατολή. 
Ο καθοδηγητής των Τούρκων στρατηγός Λίμαν Φον 
Σάντερς υποστήριζε τα εξής: «η Τουρκία δεν έχει ου-
δεμίαν ασφάλειαν ούτε δύναται να οργανωθεί ελευ-
θέρως εις το μέλλον, λόγω της παρουσίας των Ελλή-
νων». («Πώς η Γερμανία κατέστρεψε τον Ελληνισμό 
της Μ. Ασίας», Μ. Ροδά, εκδ. «Παρουσία». Το βιβλίο 
γράφτηκε το 1916 και επανατυπώθηκε).

Για να μην προκληθεί αντίδραση στον «πολιτισμένο» 
κόσμο προτείνει, ως «τελική λύση», τον λευκό θάνα-
το, τις ατέλειωτες οδοιπορίες. «Σας διαβεβαιώνω ότι 
οι παγωνιές και το κρύο του χειμώνα, οι βροχές και η 
μεγάλη υγρασία, ο ήλιος και η τρομερή ζέστη του κα-
λοκαιριού, οι αρρώστιες του εξανθηματικού τύφου 
και της χολέρας, οι κακουχίες και η ασιτία, θα φέρουν 
το ίδιο αποτέλεσμα, με τις σφαγές που λογαριάζετε να 
κάνετε εσείς», δήλωνε στους Τούρκους ο Σάντερς.

Από την στιγμή εκείνη (1914) ο Ελληνισμός δεν υπήρ-
χε. Εκμεταλλευόμενοι και τον ρωσοτουρκικό πόλεμο 
οι Τούρκοι διατάζουν για δήθεν λόγους ασφαλείας την 
μεταφορά των χριστιανών του Πόντου στα ενδότερα. 
Αρχίζει πλέον απροκάλυπτα η εξόντωση. Οι άνδρες 
δολοφονούνται στα διαβόητα «Αμελέ Ταμπουρού», 
στα τάγματα θανάτου και τα γυναικόπαιδα με την δια-
δικασία του «λευκού θανάτο» 353.000 Πόντιοι πεθαί-
νουν από φρικτό θάνατο.

Εκατοντάδες χιλιάδες οι μάρτυρες των μαρτυρίων 
του Ποντιακού Ελληνισμού. Αδυνατεί ο ανθρώπινος 

νους να συλλάβει την φρίκη. Ελάχιστα μόνο μπορούν 
να αναφερθούν στο παρόν αφιέρωμα. Θα περιοριστού-
με σ’ ένα αποτρόπαιο συμβάν στον Πόντο, χαρακτηρι-
στικό της τουρκικής θηριωδίας.

Δέκα αποστολές νεών παληκαριών έγιναν από την 
Αμισό στα νότια, το καλοκαίρι του 1919. Κάθε αποστο-
λή ακολουθούσε το ρεύμα ενός φαραγγιού, που μέ-
χρι σήμερα λέγεται «ΣΕΫΤΑΝ ΝΤΕΡΕΣΙ» δηλ. το φα-
ράγγι του διαβόλου. Ήταν τα χρόνια εκείνα, ο δρόμος 
που οδηγούσε νότια προς την Σεβάστεια. Είκοσι χιλι-
όμετρα νοτιότερα από την Αμισό, εκεί στο Σεϋτάν Ντε-
ρεσί κρυμμένοι καραδοκούσαν οι Τσέτες.

Μόλις έφτανε η αποστολή, έπεφταν σαν λυσασμέ-
νοι λύκοι πάνω στους ανύποπτους και ταλαιπωρημέ-
νους εξορίστους, για να τους κατασφάξουν. Οι συνοδοί 
χωροφύλακες πρόσεχαν μήπως ξεφύγει κανείς. Μέσα 
στον πανικό και τους αλαλαγμούς, ελάχιστοι κατόρθω-
σαν να γλιτώσουν, τρέχοντας προς τα βουνά. Αυτοί δι-
έσχισαν, σαν ζητιάνοι, όλη την Ανατολή και έφτασαν 
στην Μερσίνα, στα νότια της Τουρκίας, απ’ όπου έφυ-
γαν στην Ελλάδα, για να είναι μάρτυρες, του τι έγινε τη 
χρονιά εκείνη, στο φαράγγι του διαβόλου.

Ο Τοπάλ Οσμάν, ο πρώην αρχιχαμάλης του λιμανι-
ού της Κερασούντας, ανέλαβε με τους Τσέτες του, ν’ 
αλλάξει δημογραφικά τον Πόντο, δηλαδή να εξαφανί-
σει το ελληνικό στοιχείο. Λήστευε, λεηλατούσε, σκό-
τωνε και έκαιγε χωριά ολάκερα, με σκοπό να αναγκά-
σει τους υπολοίπους να φύγουν.

Στο Παρίσι οι Μεγάλες Δυνάμεις αποφάσιζαν την κα-
τάργηση και την διάλυση του πιο βάρβαρου κράτους 
της Ευρώπης και την δημιουργία ανεξαρτήτων κρα-
τών, από τους γηγενείς, εκ της αρχαιότητος, κατοίκους 
της περιοχής. Ένα από τα προβλεπόμενα κράτη ήταν 
και η Δημοκρατία του Ανεξαρτήτου Πόντου. (Πρωτοτά-
στησε σ’ αυτό ο ηρωικός Μητροπολίτης Τραπεζούντας 
και μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος). Ο 
Τοπάλ Οσμάν και τα σχέδια της λευκής σφαγής, σκο-
πό και στόχο είχαν, να μειώσουν τον ελληνικό πληθυ-
σμό της περιοχής.     

Εάν γινόταν ειρήνη και έρχονταν επιτροπές για την 
καταμέτρηση του πληθυσμού, να μην βρεθούν Έλλη-
νες. Και σαν να μη έφταναν αυτά, το εγκληματικό κε-
μαλικό καθεστώς, που δήθεν ανέλαβε να μεταρρυθμί-
σει την χώρα και να επιφέρει την ειρήνη στους λαούς 
της περιοχής, οργάνωσε τα έκτακτα στρατοδικεία στην 
Αμάσεια, το 1921, για να προσδώσει νομιμοφάνεια στο 
έγκλημα, που είχε ήδη συντελεσθεί.

Μάζεψε εκεί στην Αμάσεια και στοίβαξε στο κτίριο 
του Τιμαρχανέ, δηλαδή μέσα στο τρελλοκομείο της 

Αμάσειας, όλο το άνθος του Ποντιακού Ελληνισμού, 
προκειμένου δήθεν να το δικάσει. Η Αμάσεια, μια από 
τις ωραιότερες πόλεις του κόσμου, με μοναδικό στον 
κόσμο προνόμιο φυσικής οχύρωσης, η πατρίδα του 
μεγαλύτερου γεωγράφου της αρχαιότητας, του Στρά-
βωνας, είχε επιλεγεί για τον επίλογο του εγκλήματος.

Η κατηγορία για όλους τους παρόντες και ερήμην 
απόντες κατηγορουμένους, ήταν ότι: «Όλοι μαζί και ο 
καθείς χωριστά, προσπάθησαν να ιδρύσουν ανεξάρ-
τητο κράτος, αποσπώντας μέγα μέρος από την Αυτο-
κρατορία και συγκεκριμένα, από τα ρωσικά σύνορα 
μέχρι την Σινώπη».

Η δίκη γινόταν στο κτίριο της Γαλλικής Σχολής της 
Αμάσειας. Δικαστής του λεγόμενου Δικαστηρίου Ανε-
ξαρτησίας (ΙΣΤΙΚΛΑΡ ΜΟΥΧΑΚΕΜΕΣΙ), ορίστηκε ο δι-
κηγόρος από την Μπάφρα, Καβατζέ Ζατέ Εμίν Μπέης, 
που ήταν πριν βουλευτής Αμισού.

Ήταν ένας άνθρωπος σαράντα χρόνων, μετρίου ανα-
στήματος, αιμοχαρής, μοχθηρός, ανθρωπόμορφο τέ-
ρας. Παραβίασε κάθε έννοια δικαιοσύνης. Ξεφώνιζε 
ονόματα, έβριζε, απολογούνταν ο ίδιος από μόνος του 
για λογαριασμό των κατηγορουμένων και σημείωνε 
δίπλα στο κάθε όνομα την ποινή, που ήταν ο θάνατος.

Η δίκη έγινε τον Σεπτέμβριο του 1921. Τέτοιο μίσος 
είχε, που κατά λάθος δίκασε εις θάνατον και τον επί-
σκοπο Πάφρας-Ζήλων Ευθύμιο Αγριτέλλη, ο οποίος 
όμως είχε ήδη πεθάνει τον Μάιο στις φυλακές Αμα-
σείας. Δηλαδή δίκασε και νεκρούς ακόμη. Πολλοί δι-
κάστηκαν ερήμην, γιατί είχαν προλάβει και ήσαν εκτός 
Τουρκίας. 69 όμως άτομα κρεμάστηκαν στην κεντρική 
πλατεία της Αμασείας.

Οι βαρυποινίτες ήρθαν στην Ελλάδα, μετά το 1924 
με την Ανταλλαγή και αυτοί είναι οι μάρτυρες, για όσα 
έγιναν στην φυλακή και στο δικαστήριο την χρονιά 
εκείνη. Στις 5 Σεπτεμβρίου 1921, Κυριακή πρωί, οι 
μελλοθάνατοι έκαμαν την Θεία Λειτουργία και τη δική 
τους νεκρώσιμη ακολουθία. Ήξεραν ότι θα τους έθα-
βαν σαν τα ζώα.

Η απόφαση βγήκε στις 7 Σεπτεμβρίου 1921, ώρα 4 το 
απόγευμα. Όλοι οι κατάδικοι φώναζαν «ΑΣ ΚΟΛΣΟΥΝ 
ΑΤΑΛΕΤΙΝΙΖΕ», δηλ. συγχαρητήρια στη δικαιοσύνη 
σας. Ο μόνος που μπόρεσε να μιλήσει ήταν ο νεαρός 
δημοσιογράφος από την Τραπεζούντα, ο Νίκος Καπε-
τανίδης. Ο Εμίν Μπέης τον άφησε να μιλήσει, γιατί νό-
μισε ότι μετάνιωσε και ήθελε να τον ξεφτιλίσει. «Εγώ 
κύριε Πρόεδρε» είπε με φωνή σταθερή, «δεν αγωνί-
στηκα ποτέ για Ανεξάρτητο Πόντο. Εγώ μια ζωή αγω-
νίστηκα για την Ένωση του Πόντου με την Ελλάδα».

Ο αρχιτσέτης, Τοπάλ Οσμάν, το μεγαλύτερο δολο-
φονικό εργαλείο του Κεμάλ στον Πόντο, ποτέ δεν τόλ-
μησε να συγκρουστεί με Πόντιους αντάρτες. Έβγα-
ζε το μένος του στα γυναικόπαιδα και τους γέρους… 
Δεν θα αναφερθούμε στο παρόν αφιέρωμα στα αίτια 
και στους αίτιους του ξεριζωμού και της Γενοκτονίας. 
Είναι αφιέρωμα μνήμης, πενθούμε τους νεκρούς του 
Πόντου. «Η γνώση του ιστορικού παρελθόντος αποτε-
λεί την βασικότερη προϋπόθεση για τη διατήρηση της 
εθνικής μας ταυτότητας» λέγει ο καθ. Βακαλόπουλος.

Θα κλείσουμε με τα λόγια, τα παλικαρίσια, του οπλαρ-
χηγού του Πόντου Σάββα Ασλανίδη: «Μένουν ακόμη 
εκεί άταφα τα σώματα των αγαπημένων μας. Κράζουν 
ακόμη στους τραγικούς πατέρες, αδελφούς και συζύ-
γους ζητώντας εκδίκηση. Ναι, εκδίκηση και εκδίκηση 
αιώνια. Έχουμε δώσει το λόγο μας, ορκίστήκαμε τον 
φρικτότερο των όρκων να μην δεχθούμε ποτέ συμφω-
νίες και σπονδές με τους Τούρκους. Και η ημέρα της 
ανταποδόσης δεν θα αργήσει». (Εγκυκλοπαίδεια του 
Ποντιακού Ελληνισμού, τομ. 1ος, σελ.344).

Αιωνία η μνήμη των μαρτύρων
της ποντιακής γης… 

Δημήτρης Νατσιός Δάσκαλος-Κιλκίς

Γενοκτονία στον Εύξεινο Πόντο … εκεί  Έλλενοι επέθαναν
 Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΤΣΙΟΣ

«Αν εξεράθη το κλαδί, πάντα χλωρή ειν’ η ρίζα»  
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης


